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 המדקחה

 .ךוברעטרעוו ןַײז ןוא ה"ע קרַאמ לדוי 'ר

 רעד ,דנַאּב רעקיזָאד רעד .ךוּברעטרעװ ןַײז סָאד זיא ,זיא סע ןעוו רעדייא רעמ ,טציא

 -ףלַא ןוֿפ תוא ןטשרע םעד טקידנערַאֿפ ,רעדנעּב ןצַײרד עטרינַאלּפרַאֿפ יד ןוֿפ רעטרעֿפ

 וצ ןּבעל םַײּב תחנ םעד ןעוועג טרעשַאב טינ זיא ,הכרֿבל ונורכז ,קרַאמ לדוי 'ר .תיּב

 רַאֿפ רעַײטשוצ ןַײז ןוא טקעיָארּפ םענוֿפ ןעגנוכיירגרעד יד רעּבָא .טקורדעגּפָא םיא ןעז

 טימ ןדנוּברַאֿפ קיּבייא ףיוא טּבַײלּב ןעמָאנ ןַײז זַא ,עכלעזַא ןענַײז ךוּברעטרעװ םעד

 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןוֿפ ךוּברעטרעװ ןסיורג םעד

 ךנחמ ַא ,רוּביצ יכרצּב ןקסע ןַא : עסיורג ןענַײז קלָאּפ ןשידִיי זרַאֿפ ןטסנידרַאֿפ סלדוי 'ר

 -סיורא ,רעשרָאֿפכַארּפש ,רעּבַײרש ,רָאטַאזינַאגרָא ,ןגעוו-גנויצרעד ןוֿפ רעַײנַאב ןוא

 ןיא ַײס -- סרערעל ןוֿפ רערעל ןוא רעכיּבטסקעט ןוֿפ רּבחמ ,רָאטקַאדער ןוא רעּבעג

 ,לארׂשי ןוא עּפָארײא ןיא ייס ,עקירעמַא

 -רעד עטסערג ןַײז יו ךוּברעטרעוװ סלדוי 'ר ןענעכײצרַאֿפ וצ טכערעגמוא רשֿפא זיא'ס

 םעד ןּבעגעג טָאה רע ןכלעוו רַאֿפ ,וטפיוא רע ד קֿפס ילּב רעּבֶא זיא רע ; גנוכיירג

 ןַײז ,םיא רַאֿפ תורודל רכז רעד ןַײז ךוּברעטרעװ רעד עקַאט טעוװ .גנערטשנָא ןטסערג

 .הצנל טנעמונָאמ

 .1975 טסוגױא ןיא ןרָאװעג רטֿפנ זיא קרַאמ לדוי 'ר

 ןקרַאמ לדוי טמיטשַאּב וּתעשּב טָאה ָאוווו טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידִוי רעד

 עיגרענע ןַײז קנַאד ַא .ךוּברעטרעװ םעד ןוֿפ ןרָאטקַאדער יד רַאֿפ ןעֿפָאי .ַא אדוי ןוא

 זיא רע .עיצקַאדער רעד ןופ רעריֿפנָא רעד קרַאמ טרעוו טנַאלַאט ןשירָאטַאזינַאגרָא ןוא

 וצ טיצ רע ;ךוּברעטרעװ םעד ןלעטשּפױנוצ ןוֿפ ןּפיצנירּפ יד טקיטלַאטשעג סָאװ רעד

 300 רעביא ןוֿפ זַײרק ַא טֿפַאש רע ;רעטעּברַאטימ עקיליװַײרֿפ ןוֿפ לַאנָאסרעּפ ַא

 ןוא ענעּבירשעג ןוֿפ תומישר-רעטרעוו ערעייז וצ םיא ןקיש סָאװ ,ןטנעדנָאּפסערָאק

 ,סרעריֿפ-הליהק ךס א טעטימָאקיךוּברעטרעװ םעד רַאֿפ טניוועג רע ; םירוקמיהּפ-לעּב

 טזייוו סע ןעוו ןוא ;טקעיָארּפ ןרַאֿפ גנוציטשרעטנוא-סקלָאֿפ עטיירּב א ןגירק וצ ידּכ

 עלַא ןעמוקַײּב חוּכב ןעװעג טינ זיא לאנָאסרעּפ רעקיליװַײרֿפ רעד זַא ,סױרַא ךיז

 עקיטיינ יד רַאֿפ טגרָאז ןוא רעטעברַאטימ עטלָאצעג רע טרישזַאגנַא ,ןטייקירעוװש

 ,תוָאצוה יד ןקעד וצ ןדנָאֿפ

 טפור סָאװ תודמול סָאד ,ןשטנעמ וצ טיצ סָאװ ,עמזירַאכ טגָאמרַאֿפ טָאה לדוי 'ר

 ןכיירגרעד וצ עיגרענע יד ןוא ,טעטיראטיױא ןַײז ןעמענוצנָא טייקטיירג ןוא יורטוצ סױרַא

 לָאר רעקיטכיוו ןַײז ןוֿפ ןוּבשח א ןּבעגעגּפָא טוג ךיז טָאה רע .ערעדנַא רעדייא רעמ

 יד זַא טַאהעג ארומ טָאה רע :טקױרמואַאב םיא טָאה סָאד ןוא ,טקעיִארּפ םעד ןיא

 טָאה דחּפ רעד טָא .םיא טימ ןעמאזוצ ןּברַאטשּפָא טעװ ךוּברעטרעוװ ןרעּביא טעּברַא

 -רַאֿפ וצ --- םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיערּבעה םוצ ןדנעוו וצ ךיז טגעװַאב םיא

 ,ךוּברעטרעוװו ןוֿפ ךשמה םעד ןרעכיז



 ןעלדנַאהרַאֿפ וצ טעטימָאק-רוּברעטרעװ ןכרוד ןרָאװעג טריגעלעד ךיא ןיִּב 1968 ןיא

 לדוי 'ר טָאה םּכסה ַא ןוֿפ טַאטלוזער ןיא ןוא ,טעטיסרעווינוא ןטימ ךַאמּפָא ןַא ןגעוו

 רע טָאה ףָאגָאר דוד טנעטסיסַא-טּפוה ןַײז טימ ןעמַאזוצ ןוא םילשורי ןיא טצעזַאּב ךיז

 .ןּבעגעגסױרַא םיא ןוא דנַאּב ןטירד ןוֿפ עיצקַאדער יד טקידנערַאֿפ

 ענעדיישרַאֿפ ןיא הכרּב ַא ןעוועג זיא טעטיסרעווינוא ןשיערּבעה ןטימ תופּתוש סָאד

 -ונוא רעד .טעּברַא רעד ןוֿפ ךשמה םעד ןרעכיזרַאֿפ סָאד עקַאט רקיערעד ,ןטקעּפסַא

 ןַײז ןיא טרָאטעּברַא ןַא טימ ךוּברעטרעװ םעד טגרָאזַאּב רָאנ טינ טָאה טעטיסרעוו

 טעטיסרעווינוא ןשלערּבעה ןוֿפ דנַײרֿפ רענַאקירעמַא יד טקריװַאּב ךיוא טָאה רע ,סוּפמַאק

 טנעמואדנע לַאנָאשַאנ רעד ןוֿפ סעידיסּבוס ןגירק ןוא ןעלטימטלעג ןֿפַאש ןפלעה וצ

 יד קנַאדַא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גנוריגער רעד ַײב סיטינַאמויה יהד רַאֿפ

 יד ןגָארקעג רעטנעצ רעמילשורי רעד טָאה דנַײרֿפ רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ןעגנוימַאּב

 דנַאּב ןטרעפ םעד ןקידנערַאֿפ סָאד טכַאמעג ךעלגימ טָאה סָאװ ,ףליה עלעיצנַאניֿפ

 יד ןוֿפ רעדעי סָאװ ןּביז יד טָאטשנַא ראי ּבלַאה ןוא ַײרד -- טַײצ רעצרוק ַא רָאג ןיא

 ,טרעיודעג טָאה דנעּב עקידרעירֿפ

 ,ןדנָאֿפ עלַא ענַײז טּפעשעגסױא ןיוש טעטימָאק-ךוּברעטרעװ רעד טָאה טייצ רענעי וצ

 רעמילשורי םעד ןציטשוצרעטנוא ידּכ ,ךוּברעטרעװ םעד ןקורד ןרַאֿפ טמיטשַאּב יד וליֿפַא

 .רעטנעצ

 ןוֿפ} רוד ןקיטציא ןיא ךוּברעטרעװ םעד ןלעטשֿפױנוצ סָאד זַא ןטלַאהעג טָאה עמ

 -עמַאמ רעייז זיא שידִיי סָאװ סרעלטּפַאשנסיװ גונעג ָאד ךָאנ ןענַײז סע ןעו ,3

 טָאה ,ל"ז ,קרַאמ לדוי .עיצַאקילּבוּפ ןַײז יו רעקיטכיו טנעמָאמ םעד ןיא זיא ,ןושל

 טקורדעגּפָא לָאמ ַא טעוו דנַאּב ןטרעפ ןופ די-ֿבתּכ רעד יצ ,ןַײז וצ שאיימ ךיז ןּביױהעגנָא

 ןָאסמַארּבַא .ּב דלָארַאה ה"ה יד ןוֿפ ףליה יד ןעמוקעג סנטַײצַאּב זיא סע רעּבִא ,ןרעוו

 ןוא דנָאֿפ-ןוֿבזע ןָאסמַארּבַא .ַא ירעה םעד ןוֿפ םינמאנ יד ,ָאריּפַאש .י הדוהי ןוא

 -רעד קרַאמ לדוי טלָאװ יַאוולה .תוָאצוה-קורד יד ןרָאװעג טקעדעג ןענַײז ייז קנַאדַא

 !דנַאּב םעד ןוֿפ ןענַײשרעד סָאד ןעז וצ טבעל

 סעיציזָאּפ 20000 ענַײז טימ .ףלַא תוא םעד דנַאּב רעטרעֿפ רעד טקידנערַאֿפ ,טגָאזעג יו

 -רעטרעוו ןצנַאג םעד ןוֿפ לטירד ַא ךרעל ,80000 וצ רעטרעוו לָאצ יד ןיוש טייגרעד

 ליפ ױזַא ןעמ טקעד תוא ןייא טימ סָאװ ,עילַאמָאנַא עטשרמולּכ יד .שידִיי ןוֿפ רצוא

 ןלַאקַאװ טכַא ןוֿפ לײט ַא זיא ףלַא תוא רעד סָאװ טימרעד ךיז טרעלקרעד רעטרעוו

 רעשידִיי רעד ןוֿפ רעטרעוו ךס ַא רעייז ןָא ךיז ןּבייה'ס עכלעוו טימ ,ןעגנָאטּפיד ןוא

 .ךַארּפש

 טרעוו סָאװ טנַאנַאסנָאק רעוויסָאלּפסקעילַאטָאלג ַא ןעוועג הליחתכל זיא ףלַא רעד

 ךס ַא ,לַאקַאװ-ּביײהנָא ןדעי רַאֿפ ןכַארּפש עשינַאמרעג ֿבור םעניא טדערעגסױרַא ךָאנ

 (ךיז טײטשרַאֿפ ,עשיטימעס ןוא) עשינַאמרעג עקיזָאד יד ךָאנ ןּבָאה ןשינעדייר עשידִיי

 ןשינַײטַאל רעדָא ןשיכירג םעד ןצינ סָאװ ,ןכַארּפש עשייעּפָאריײא יד .קיטסירעטקַארַאכ

 יז ןוא ןיסַאלּפקע-לַאטָאלג םעד טָא ןליײטוצסיוא תוא ןייק טשינ ןּבָאה ,טעּבַאֿפלַא

 סָאװ ,ףלַא םעד םיא רַאֿפ טגָאמרַאֿפ רעּבָא שידִיי .טנכיײצַאּב-טינ רעּברעד םיא ןזָאל

 .א ןוא א ןעגנַאלק יד ַײב טצונעג זיא רע

 ןּבעגסױרַא סָאד טכעלגימרעד ןּבָאה סָאװ עלַא יד קנַאד ןסיורג ַא רעּביא ָאד ןּביג רימ

 שזדעלָאק-יטיס ןוֿפ טנעדיזערּפ םעד סרעדנוזַאּב ,ךוּברעטרעוװ ןוֿפ דנַאּב ןקיזָאד םעד



 ,טעטיסרעווינוא ןשיערּבעה ןוֿפ טנעדיזערּפ םעד ןוא ,קַאשרַאמ .ע טרעּבָאר ר"ד

 םעד ןכיירגרעד וצ ימ ןוא טַײצ ךס ַא ןּבעגעגּפָא ןּבָאה עכלעוו ,ןַאמרַאה םהרֿבַא 'ה

 .טקעיארּפ-ךוּברעטרעװ םעד ןיא ןטעטיסרעווינוא ייווצ יד ןוֿפ לייטנָא ןקידתוֿפּתוש

 -ךוּברעטרעוװ ןופ ץיזרַאפ םעד ןעמענרעּביא ןרַאפ ווָאקנימ היעשי 'ה םעד ךיוא קנַאד א

 ,םיא ןריזינַאגרָאער רַאֿפ ןוא טעטימָאק

 .ג לעויּב ר"ד ןוֿפ ךיז ןלעֿפ סָאד רימ ןענָאמרעד דוֿבּכה-תארי ןוא טֿפַאשּביל טימ

 טקריװַאב טָאה רעכלעוו ,שזדעלָאק-יטיס ןוֿפ טנעדיזערּפ ןקידרעִירֿפ רעד ,רעגַאלַאג

 טוטיטסניא םעד ןלעטשוצפיוא קרָאי-וינ ןוֿפ גנודליּב רערעכעה רַאֿפ טנעמַאטרַאּפעד םעד

 ןַײז דוֿבּכ .טקעיָארּפ-רוּברעטרעװ םעד ןציטש וצ ידּכ ,עיגָאלָאקיסקעל רעשידִיי רַאֿפ

 !קנעדנָא

 רַאֿפ ןוא טקעיָארּפ םעד ןרירטסינימדַא רַאֿפ ןיײװַאּפ יכדרמ 'ה םעד קנַאד ןקיצרַאה ַא

 ;טײקנּבעגעגרעּביא ןוא טֿפַאשּביל טימ ןּבעגעג טָאה רע סָאװ ףליה רעקידרדסּכ רעד

 ןרָאטקַאֿפ עלַא ןצלעמשֿפיױנוצ םַײב המכח ןוא טקַאט ,טֿפַאשטינעג ןזיװעגסױרַא טָאה רע

 םיא טמוק סָאװ תחנ סָאד זיא רכׂש ןַײז .טקעיארּפ ןיא ןעמונעג לייטנָא ןּבָאה סָאװ

 .חצנל טנעמונָאמ ןַײז ךיוא זיא'ס .החלצה ןַײז רַאֿפ

 םירישכמ-ישרָאֿפ רַאֿפ עיצקעס רעד ןוֿפ רָאטקערידיטנעטסיסַא ,רַאֿפ .פ שזדרָאשזד ר"ד

 טָאה ,סיטינַאמויה יהד רָאֿפ טנעמואדנע לַאנָאשַאנ רעד ןוֿפ לײטּפָאשרָאֿפ םעד ַײּב

 .עיצַאזינַאגרָא-טעּברַא רעזדנוא ןקיטסעֿפרַאֿפ םעד ןיא ןֿפלָאהעג ךס ַא רעייז זדנוא

 רעזדנוא ןטכַארטַאב וצ טייקכעלגימ רעד רַאֿפ קנַאד רעזדנוא סיוא םיא ןקירד רימ

 יב קינכעט-רעטויּפמָאק ןדנעוונָא ןיא ןטרעּפסקע ענעעזעגנָא טימ ןעמַאזוצ טקעיָארּפ

 .שינעדנעטשרַאֿפ ןוא סערעטניא ,גנויצַאּב רעלעדייא ןַײז רַאֿפ ללּכּב ןוא ,רעכיּברעטרעװ

 רעזדנוא רַאֿפ קיֿפלעהַאּב ןעוועג ךיוא זיא ,רָאטקעריד-םַארגָארּפ ,סַאיקלַאה לייג 'רֿפ

 .טקעיָארּפ

 (ַאשזדרָאשזד ןוֿפ טעטיסרעווינוא) ָא;שזדלַא ןָאשזד ןרָאסעֿפַארּפ יד ןעקנַאד עקיצרַאה

 זדנוא טימ טלייטעג ךיז ןּבָאה עכלעוו ,(ןיסנָאקסיװ ןוֿפ טעטיסרעווינוא) יטינ ןָאשזד ןוא

 .רעכיּברעטרעװ ַײּב קינכעט-רעטויּפמָאק ןיא טפַאשטינעג רעייז

 ןוֿפ דנַאברעטיר .ר לָאּפ ןוא גרעּבנורג גניווריא ןרָאסעֿפַארּפ יד גנונעקרענַא רעזדנוא

 םעד ןציטשרעטנוא רעייז רַאֿפ שזדעלָאק-יטיס םַײב םידומיל עשידַיי ןוֿפ לײטּפָא םעד

 ,טקעיָארּפ

 ןוא עטוג ןיא ןּבָאה סָאװ ,טעטימָאק-רוּברעטרעװ ןוֿפ רעדילגטימ יד ןעקנַאדַאּב רימ

 -- ןקילייח ייז רַאֿפ --- ןקיזָאד םעד טייקנּבעגעגרעּביא רעייז ןזיװַאּב ןטנעמָאמ עטכעלש

 זיא סָאװ ,ןענַאמגניז ןתנ ןכעלדימרעדמוא ןוא ןעַײרטעג םעד רעדנוזַאּב ןוא ,קעווצ

 ,ןֿפלעה וצ טיירג ןעוועג דימּת

 גנונעקרענָא יד לָאז -- עַײנ ןוא עטלַא ,רעטעברַאטימ ערעזדנוא עלַא ןעקנַאד עקיצרַאה

 !ערעיײז ןטסנידרַאֿפ ערעגָאמ ץנַאג יד רַאֹֿפ יז ןקיטיגרַאֿפ טֿפַאשיײרטעג רעייז ןוֿפ

 אלש תנמ לע טעברַאעג טָאה סָאװ ,ןלַאטנעװעל ןמחנ 'ה טמוק גנונַאמרעד רעדנוזַאב ַא

 .ןלָאצַאּב וצ םיא ןדנַאֿפ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןעוו ,סרּפ לּבקל

 דנַאב ןטרעֿפ םעד ןוֿפ ןקורד םעד ןקוקרעּביא רַאֿפ ףלָאװ ריאמ ר"ד ןעקנַאד רימ

 .ןרענשזוק ייגרעס 'ה ןוא שטיװָאקסָאמ ףלָאװ 'ֿפָארּפ ןוֿפ ףליה רעד טימ



 -עג טינ טָאה סָאװ ,אלוק רשֵא 'ה ,דנַאּב ןופ רעצעז םעד ּבױל טימ ןענַאמרעד רימ

 ךיוא קנַאד ַא ,די-ֿבתּכ ןטריצילּפמָאק םעד רעּביא טעברַא ןַײז ןיא ימ ןייק טעװעלַאשז

 .ןַאמדרעֿפ לאוש ןוא ורוג ףסוי ר"ד ,רענזוועּפ קחצי סרענעייל-רוטקערַָאק יד

 סרעציטש ןוא דנַײרפ ערעדנַא ערעזדנוא ןופ ןעגנוימַאּב יד רַאֿפ חוּכ-רשיי רעזדנוא

 ! דנעּב עקידרעירפ יד ןיא ךיז טניפעג ךוּברעטרעוװ ןוֿפ

 : ףליה רעלעיצנַאניֿפ רעייז רַאֿפ עקידרעטַײװ יד קנַאד ןקיצרַאה ַא

 ילנעטס 'ה טנעדיזערּפ ,טעטיסרעווינוא ןשיערּבעה ןוֿפ דנַײרֿפ רענַאקירעמַא יד

 -רַאֿפ רעייז ןוא ןַאמשיֿפ רָאמוס 'ה טנעדיזערּפ-עציװ רעוויטוקעזקע ,זעגָאב

 ;גרעּבלרעּפ ףסוי 'ה טקעיָארּפ-ךוּברעטרעװ ןטימ ןַאמ-סגנודניּב

 ;ןַארטַא סקַאמ טנעדיזערּפ --- עיצַאדנוֿפ-ןַארטַא

 } רוטלוק רעשידיי רַאֿפ דנַאֿפ -לַאירָאמעמ

 ; לירעמ .ע זלרַאשט ןוֿפ נ"א תונמאנ

 ;רַאטס ירעה ר"ד טנעדיזערּפ -- עיצַאדנוֿפ-רעוַאטיל .נ סויסול |

 ;עוצַאדנוֿפ-ףָאהרעַײמ ףסול

 ; עיצַאדנוֿפ-ןרעטשנעגרַאמ סירָאמ

 ;רעװַאדַאּפ דרַאנָאעל ױרֿפ

 / ;עוצַאדנוֿפ-ןײטשלעגָאֿפ גיוודול

 .עיצַאדנוֿפ-ןָאסֿפלָאװ .ס זוָאר זוא ,ס ןיוורע

 דנַאֿפ-תומלוע ןָאסמַארּבַא .א ירעה םעד ןעקנַאד עטסקיצרַאה יד :ֿביֿבה ןורחַא ןורחַא

 םעד ןקורדּפִא סָאד טכַאמעג ךעלגימ טָאה סָאװ ,ףליה רעקיצרַאהטיײרּב רעד רַאֿפ

 ירעה דוֿבּכה-תארי ןוא טפַאשּביל טימ ןענַאמרעד רימ .ךוּברעטרעוװ ןופ דנַאּב ןקיזָאד

 ןַײז .טעטימָאק-ךוּברעטרעװ ןוֿפ רעריסַאק ןקירָאיגנַאל םעד ,ליז ,ןענַאסמַארּבַא .ַא

 רַאֿפ גרָאז רעֿפיט ןוא טײקנּבעגעגרעּביא ,עּביל טימ טּפַאלקעג קידנעטש טָאה ץרַאה

 ןַײז טקילײהעג ןזיא דנַאּב רעקיזָאד רעד !ה"בצנת .טייקכעלשטנעמ ןוא טייקשידוי

 .קנעדנָא

 (0/י795 ןיב
 דניקסיז ןתנ יפַארּפ

 שזדעלָאק-יטיס

 טקעיָארּפ ןוֿפ רָאטקעריד ןוא רעשרָאֿפטּפױה

 .1979 יַאמ



 -וינ ןוֿפ שזדעלַאק-יטיס םעד ןשיווצ םּכסח ַא ןרָאװעג טכיירגרעד זיא 1977 ץרעמ ןיא

 לייט ַא יו .םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיערּבעה םעד ןוא טעטיסרעווינוא רעקרָאו

 ; ןלעוװ סעיצוטיטסניא יד זַא ,ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא םּכסה ןוֿפ

 יד ןוֿפ טַאמרַאֿפ םעד טימ רוּברעטרעוװ ןוֿפ דנַאּב ןטרעֿפ םעד ןכעלטנפערַאֿפ 1

 ;דנעּב עקידרעירפ

 רעד ןוֿפ רוּברעטרעװ ןסיורג םעד רעּביא טעברַא רעד ןוֿפ ךשמה םעד ןציטש }2

 ; ךַארּפש רעשירי

 -עיצקַאדער ַא ןריױטיטסנַאק ךרוד רוּברעטרעװ םעד ןוֿפ תוכיא יד ןרעכיזרַאֿפ 2

 יד ןוא גנושרָאֿפ רעד ןוֿפ ןדַָאטעמ יד ןעמיטשַאּב טעװ סָאװ ,עיגעלאק

 ,ןּפיצנירּפ-עיצקַאדער

 -ורּביה רעד ןוא קרָאי-וינ ןיא (ָאווװיי) טוטיטסניא רעכעלטֿפַאשנסיװ רעשידיו רעד

 .םּכסה ןקיזָאד םעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענַײז יטַאניסניס ןוֿפ שזדעלאקיזָאונוי

 ריא ןטלַאהעגּפָא ןוא ןרָאװעג טריוטיטסנָאק קירעהעג יװ זיא עיגעלָאק-עיצקַאדער יד

 ןופ ןּפיצנירּפ ערַאנימילערּפ יד ןרילומרָאֿפ וצ ידּכ 1977 טסוגױא ןיא גנוציז עטשרע

 גנוציז עטייווצ יד טָאה 1979 טסוגסיוא ןיא .ךוּברעטרעװ ןרעּביא טעּברַא יד ןעַײנַאּב

 -ָאיצקַאדער ןוא רעשיגָאלָאדָאטעמ רעד ןוֿפ םיטרּפ יד טלדנַאהַאּב עיגעלַאק רעד ןוֿפ

 ןרעװו טדנעװעגנָא ןיוש ןלעוװ ןּפיצנירּפ עקיזָאד יד .ךוּברעטרעװ םִַײּב טעּברַא רעלענ

 ןריֿפנַײרַא יד ןיא ןרעוו טכעלטנֿפערַאֿפ ןלעוו יז ןוא דנעּב עקידרעטַײװ ןוא ןטֿפניֿפ ןיא

 .ייז וצ



 עיגעלַָאק-עיצקַאדער יד

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערּבעה -- קנַאלּב .ח יֿפָארּפ

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערּבעה -- םייחיזּב .ז 'פָארּפ

 טעטיסרעווינוא-ַָאיּבמולַאק -- גָאצרעה .מ יֿפָארּפ

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערּבעה -- ןַאמסוז .י ֿפָארּפ

 טעטיסרעווינוא רעקרָאי-וינ ןוֿפ שזדעלַאק-יטיס --- דניקסיז .נ יֿפָארּפ

 שזדעלָאק-ןילקורּב -- ָאקנעטַאמ .ּפ 'םָארּפ

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערּבעה -- שטיװַאקסָאמ .וו 'פָארּפ

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערּבעה -- גַארָאמ .ס 'פָארּפ

 טעטיסרעווינוא-ליעי --- שטיוועוקנַאטס .א יֿפָארּפ

 יטַאניסניס ,שזדעלָאק:זןָאינוי-ורּביה --- רעּפײּפ .ח יֿפָארּפ

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערּבעה -- ןיּבַאר .ח 'פָארּפ

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערּבעה -- קורעמש .ח יֿפָארּפ

 םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערּבעה -- ףלָאװ .מ ר"ד



 קראמ לדוי לש ּונולימ

 הרדסב יעיברה אוה הזה ךרכה .קראמ לדוי לש אוה ןולימה ,דימתמ רתוי ,התע

 איבהל הכז אל ל"ז קראמ לדוי .דבלב 'א תואה תא םילשמ אוהו ,םיכרכ 13 תב תננכותמ

 ומש יכ דע ,הלודג הכ איה שידיי ןושלל לודגה ןולימל ותמורת ךא ,סופדל ךרכה תא

 ,חצנל ןולימב רושק היהי קראמ יי לש

 עדמ-שיא ,ןשדח רךנחמו רוביצ שיא היה אוה :ומע ןעמל קראמ לדוי השע תובר

 קר אלו -- םיבר םירומ לש ךירדמו הרומ םגו דומיל-ירפס רבחמ ,ךרוע ,להנימ-שיאו

 ,עודיכ ,קראמ לדויל ויה שידיי ןולימ דבלמ .לארשיבו הפוריאב םג םא יכ ,הקירמאב

 אוהו ,וייח לעפמ קפס אלל אוה הז ןולימ לבא ,עדמה םוחתב םירחא םימישרמ םיגשה

 ,תגסמטתמנסמ{טזמ 2616 טסז60ו15 , ,, תניחבב -- תורודב ומש תא חיצניש

 ,1975 טסוגואב ומלועל ךלה ,ךורב ורכז היהי ,קראמ לדוי

 ןולימ יכרועל הפוי אדויו קראמ לדוי תֹא תודהיה רקחל אוויי ןוכמ הנימ 1953-ב

 לוהינב יזכרמה םוקמב הרהמ דע והוכיז טליובה ינוגראה ונורשכו קראמ לש וצרמ .שידיי

 ,ןולימה הנבמ לש ויתונורקע תא שביגש אוה קראמ 'יש ,התיה האצותה ,ןולימה יניינע

 ּול וחלש רשא ,שיא תואמ שולשמ הלעמל לש גוח םיקה ,םיבדנתמ תווצ וביבס זכיר

 ישנא םתרו ביהלהש אוה קראמ יי .הפ-טעבש תורוקממו תורפסה ןמ םילמ תומישר

 וניא םיבדנתמה תווצש ,ררבתהשכ .ןולינה טקייורפל הרזע שיגהל וסייגתהש ,רוביצ

 .םידבוע תקסעהל יפסכ קנעמ קראמ 'י גישה ,תודובעה לכ עוציבל קיפסמ

 .םישנא וילא ךושמל ךיא עדי אוהו ,המזירכ לש הלודג הדימ ,קראמ לדויל ,ול התיה

 ,ךכל המרגש המכוח ול התיה .םישנא לש םנומיאב והוכיזש עדיו ןוגרא-רשוכ ֹול היה

 רתוי רוצילו תושעל ול ורשפאש הדובע -רשוכו ץרמ ול ויה .ותוכמסב וריבי םישנאש

 .םירחאמ

 ותוקלתסה ירחאש ,ששח אוה :ותחונמ תא ךירדה רבדהו ,ול קוקז ןולימהש ,עדי קראמ

 קרוי-וינמ ןולימה םוקמ תא קיתעהל קראמ טילחה ןכילע ,ןוימטל ןולימה םג דריי

 .הדובעה ךשמה תא חיטבהל ידכ ,תירבעה הטיסרבינואל ,םילשוריל

 הטיסרבינואה םע מ"ומב חותפל דניקסיז ןתנ 'פורפ לש וחוכ תא ןולימה דעו הפיי 1968-ב

 םכסהה תמיתח תובקעב ,ןולימה לש ורוביח ךשמה רבדב םכסה לע םותחל ידכ ,תירבעה

 םילשה ףוגור דוד ישארה ונגס לש ותרזעבו םילשוריב בשיתה ,לארשיל קראמ לדוי הלע

 .ישילשה ךרכה לש ומוסרפו ותכירע תא

 גשיהה .םינוש םיטביהב ומצע תא היכוה תירבעה הטיסרבינואה םע הלועפה ףותיש

 ןולימה לעפמ תא תנסכאמ קר אל הטיסרבינואה .הדובעה ךשמה תחטבה היה ירקיעה

 םילשהל ידכ ב"הראב תירבעה הטיסרבינואה ירחוש תא תנברדמ םא יכ ,הלש סופמקב
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 ,תיפסכה הכימתה תא ןולימה לש ימלשוריה זכרמה לביק הטיסרבינואה ירחוש לש

 םינשה עבש םוקמב םינש יצחו שולש --- איש ןמזב יעיברה ךרכה םויס תא הרשפיאש

 .םימדוקה םיכרכה ןמ דחא לכ תאצוהל ושרדנש

 לבא ,ולזא ,ןולימה תספדהל ודעונש ,קרוי-וינב ןולימה דעו לש תדחוימה ןרקה יפסכ

 שידיי רשא ,שידייל םיחמומו עדמ ישנא םייחב םנשי דוע לכ יכ ,העדב ויה דעוװה ירבח

 רשאמ ןולימה תא רבהלו ךישמהל רתוי בושח -- (1953יב3 הז היה) םמא-תפש איה

 תוששחב לקתנ קראמו ,יעיברה ךרכה תספדהל ףסכ היה אל ,ןכבו .רואל ואיצוהל

 הקוחדה תיפסכה םתרזעל תודות לבא ,וללכב ןולימה לש ומוסרפ תורשפא רבדב םידבכ

 ,ןוסמרבא .א יראה ןרק ינמאנ ,אריפש .י אדוי ר"דו ןוסמרבא .ב דלוראה רמ לש

 הכז אל קראמ לדויש לבח המכ .יעיברה ךרכה לש הספדהה תואצוה ותעב וסיכ

 ! הז ךרכ תוארל

 ,םיכרע ףלא םירשעכ ליכמ הז ךרכ .'א תואה תא םילשמ יעיברה ךרכה ,רמאנש יפכ

 תחא תואלש ,הרואכל הרזומה העפותל הביסה .שידייה לש םילמה רצוא לכמ שילשכ

 הנומשמ תוחפ אל תנייצמ 'א תואהש ,הדבועב הצוענ ,םימלש םיכרכ העברא ושדקוה

 ,'וכו יא ,וא ,ָא ,ַא : תועונת-ודו תועונת

 תוינוטואטה תופשח בורב הגהנ ןיידע רשא ,(ץצופ ,ינרוגמ) רוציע ורוקמב היה ףלאה

 תאז הנוכת הרמתשה שידיי לש םיטקלאידה בורב .הלמ שארב האבה העונת לכ ינפל

 לדבהה .הלאמ שארב העונת לש הייוגיחב (תוימשה ןבומכו) תוינוטואטה תונושלה לש

 יפרג ןמיס ןיא ,יניטלה וא ינוויה תיבפלאב תושמתשמה ,תויפוריאה תופשלש אוה
 ,שידייל רשא .ןמוסמ יתלב הז רוציע תוריאשמ ןהו ,הזה ץצופהו ינרוגמה רוציעה ליבשב

 .סיו 8 םיאגהה תא םג תגציימח ף"לא תואה הז ךרוצל הל שי ירה

 דחוימב ,הז ךרכ תאצוהל די ונתנש ,הלא לכל הקומעה ונתדות תא םיעיבמ ונא
 הטיסרבינואה אישנ ,ןמרה םהרבא רמלו ,,גלוק-יטיסה אישנ ,קשרמ .מ טרבור ר"דל
 תרגסמב ,הלא תודסומ ינש ןיב תופתושה קוזיח ןעמל םנמזמ וכסח אלש ,תירבעה
 לע לבקל תואנש לע ףוקנימ היעשי רמל םג הנותנ הקומעה ונתדות .ןולימה טקייורפ

 .דעווה תדובע תא שדחמ ןגריאו ןולימה דעו שאר-בשוי דיקפת תא ומצע

 לש םדוקה ואישנ ,רגאלאג .ג לוב ר"ד לש ורכז תא םילעמ ונא דובכ-תאריבו הבהאב

 קרוי-וינ לש ההובג הלכשהל הצעומה תא ענכישש אוה רגאלאג ר"ד .'גלוק-יטיסח

 ידכ ,קרוי-וינ לש 'גלוק-יטיסב שידייה ןושל לש היגולוקיסקלל ןוכמה תא םיקהל

 .ךורב ורכז אהי .רתוי םינתיא תודוסי לע ןולימה תדובע תא תיתשהל

 טקייורפה תא טוונמו ןווכמ אוהש לע ןייוואפ .מ ןוטרומ רמל הנותנ הקומעה ונתרקוה

 ,טקייורפה לוהינל ויתועידימ קינעמו ותנובתמ הרשמ ,תוריסמבו הבהאב דעצ רחא דעצ

 .ומש תא םג חיצנמ הזה ןולימה . . .ויתוחלצהמו ויצמאממ ול שיש קופיסה אוה ולומג

 ןרקה לש רקחמה תקחלמב רקחמ תוטישל רודמה לש להנמה ןגס ,ראפ .פ יגרויג ר"ד

 לע ול םידומ ונא .ןולימה תדובע ןוגראב בר רזעל ונל היה ,חורה יעדמל תימואלה
 הליגש הנבההו ןיינעה לעו תואנולימה חטשב םיעודי בשחמ יחמומ םע ונתוא שיגפהש
 הרזע .תימואלה ןרקה לש תילהנמ הדיקפ ,סאיקלאה לייג 'בג םג .ותוללכב ןולימה יפלכ
 .ונלש טקייורפל תובר

 בי



 תטיסרבינואמ יטינ זויג 'פורפלו הייגרו'ג תטיסרבינואמ וייגלא ןו'ג 'פורפל הנותנ ונתדות

 ,היפרגוקיסקלה םוחתב םיבשחמ לוצינב םנויסנמ ונל ומרתש לע ןיסנוקסיו

 תודהיה ידומילל גוחה ןמ דנאברטיר .ר לואפ 'פורפלו גרבנירג גניווריא 'פורפל הדות

 ,ןולימב הכימתה לע 'גלוק-יטיסה לש

 לע ,הלק אל ךרד-תרבכ ונמע ורבעש ,ןולימה דעו ירבחל הבוט-תרכה םישח ונא

 דעווה רבחל םידומ ונא דחוימב .העשה-וצו הוצמ השעמ ואר ובש ,דיקפתל םתוריסמ

 .ןולימה תושרל דימת דמועה ,ןמגניז חנ רמ האלנ יתלבה ,ןמאנה ,קיתווה

 םתוריסמל ונתכרעה היהת .דחאכ םישדחהו םיקיתווה ,ונלש םידבועה לכל ןחיזח

 הכרבה לע דומעי דחוימב .םלמע לע םילבקמ םהש עונצה רכשה לע יקלח יוציפ

 .םייפסכ םיעצמא ןולימה תושרב ויה אלשכ תובדנתהב דבעש ,לטנוול ןמחנ רמ

 רמלו ץיבוקסומ ףלוו 'פורפלו סופדל יעיברה ךרכה תאבה לע ףלוו ריאמ ר"דל הדות

 הלוק רשא רמ רדסל תודות בר .ךרכה תאצוהבו תנכהב ינויחה םעויס לע רנ'זריק ייגרס

 קחצי רמל הדות .חונעיפל לק היה דימת אלש דיה-בתכ ךותמ תעגיימה ותדובע לע
 .ךרכה תהגהב וחרטש ירוג ףסוי ר"דלו ןמדרפ לאוש רמ ,רנזבפ

 םיכרכל שידיי ןושלב המדקהב העבוה םירחא םימרותו םידידי יצמאמל ונתכרעה

 | | .םימדוקה

 : ןולימל תיפסכה םתרזע לע םיאבה םישיאהו תודסומה הכרב ואשי

 יניינעל אישנה ןגס ,ןגוב ילנטס רמ םאישנ ,ב"הראב תירבעה הטיסרבינואה ירחוש

 ; גרבלרפ ףסוי רמ שידיי ןולימ םע םהלש רשקה שיאו ןמשיפ רומייס רמ להנימ

 ;ןארטא סקמ רמ האישנו ןארטא ןרק

 } תודוהי תוברתל ןורכזה ןרק

 ;לירמ .א סלריצ ש"ע תונמאנ

 ; ראטס יראה ר"ד האישנו ראואטיל .נ סויצול ןרק

 ; ףוהראיימ ףסוי ןרק

 ;ןרטשנגרומ סירומ ןרק

 ; רבודאפ דרנואיל 'בג

 ; ןייטשלגופ גיוודול ןרק

 ,ןוספלוו .ס זורו .ס ןיוורא ןרק

 הבידנה התרזעש ,ןוסמרבא .א יראה תונכוסל תופילאמ תודות .ביבח ןורהא-ןורחאו

 היהש ,ל"ז ןוסמרבא .א יראה לש ורכז ונבלב תורח ,רואל הז ךרכ איצוהל ונל הרשפיא

 -שטנעמי-ו "טייקשידיי"ל תוריסמו הבהא אלמ היה ובל .ןולימה דעו לש עובקה רבזגה

 אהת .םינטקכ םילודג ,תוברת-ילעפמ לש בל-בידנו בהלנ ךמות היה אוהו ,"טייקכעל

 .םייחה רורצב הרורצ ותמשנ

 .ורכזל שדקומ הז ךרכ

 ,דניקסיז ןתנ 'פורפ
 .גלוק-יטיסה

 טקייורפה להנמו ישארה ןעדמה

 1979 יאמ

 גי



 ןיבל קרוי-וינב תינוריעה הטיסרבינואה לש 'גלוק-יטיסה ןיב םכסה גשוה 1977 סרמב

 עצבל הלאה תודסומה תא הז םכסה בייח רתיה ןיב .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 : הלא תולועפ |

 ; םימדוקה םיכרכה תנוכתמב יעיברה ךרכה תא איצוהל .1

 ; ןולימה לש ורוביח ךשמה ןעמל לועפל .2

 תעיבק םשל תכרעמ תריחב י'ע ןולימה לש התואנה ותמר תא חיטבהל 3
 .ןולימה הנבמל תונורקעו רקחמ תוטיש

 ,יטאניסניסב .גלוק ןיינוי ורביההו תודהיה רקחל אוויי ןוכמ םג םה הז םכסהל םידדצ

 חסנל ידכ ,1977 טסוגואב הנושארה םתבישיל ושגפנ הירבחו ןידכ המקוה תכרעמה

 ידכ ,תינש תכרעמה ירבח ושגפנ 1979 טסוגואב .ןולימה תדובע שודיחל תודוסיה תא

 תונורקעה .תוילהנמ תויעב רותפלו ןולימה לש םייגולודותמה תונורקעה תא עובקל

 ירבדב ומסרופיו וירחא ואוביש םיכרכבו ישימחה ךרכב ומשויי וז הבישיב ושבוגש

 .הלא םיכרכל אובמה

 די



 תכרעמה ירבח

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה -- קנלב יח יפורפ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה -- םיוח:ןב יז 'פורפ

 היבמולוק תטיסרבינוא --- גוצרה י'מ 'פורפ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה --- ןמסוז יי 'פורפ

 קרוי-וינב תינוריעה הטיסרבינואה לש 'גלוק-יטיסה --- דניקסיז 'נ 'פורפ

 ,גלוק ןילקורב --- וקנטאמ יפ 'פורפ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה --- ץיבוקסומ יו 'פורפ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה -- גרומ יש 'פורפ

 ליי תטיסרבינוא --- 'ץיבייקנאטס יא 'פורפ

 'גלוק ןיינוי ורביה --- רפיופ יח יפורפ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה -- ןיבר יח 'פורפ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה --- קורמש יח 'פורפ

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה --- ףלוו ימ ר"ד

 ומ



 סרעּבעגסיורַא

 ,אממגאזפסא, 11 8. ---ןצסש עסז{  .קרָאיינ -- ה"ע .א .ה ,ןָאסמַאוּבַא

 ,מאאאזפסא, 1148 01 ם.-- 610408,14 1  .שזדינ ,ןָאטֿפילק -- .ּב דלָארעה ,ןָאסמַארּבא

 אדאאא תסטאפאזוסא -- סש '/ס14. .קרַאירינ -- עיצַאדנוֿפ ןַארטא

 ,קרָאיװינ -ןָאינוי סרעקריַָאװ טנעמרַאג סידײל לַאנַאשענרעטניא

 זאיזפאאאדיזסאאז 1 ,אסזעפ (ז8האזמאיז טשסאאמטהתפ (עאזסא -- !צסש 'צ סז

 טעסהאאוםא'פ סואסזע -- אס +/0ז4. .קרָאיוינ - גניר:רעטעּברַא

 /גהדליז, לֵׁשאז מת --- א. 8 2210 80208, 1712. .ַאײלֿפ ,שטיּב םלַאּפ -- ףלָא װ ,ט צרַא

 (גסססאז הא, /4844/14א -- 08זחצ 1צ.}. .יזריושזד-וינ ,ינריוק -- םהרֿבַא ,ןַאמדוג

 ,הּכלמ-עּביױט ױרֿפ ןוא דניקסיז ןתנ רי"ד דוֿבּכל ,א"לֿפ ,שטיּב םלאּפ -- סירָאמ ,ואלּב

 םז אט, 4108215 -- 22/ז0 26208, 1612.

 נעט ,ליושענ --יסענעט ןוא ליװשענ װַא ןָאשײרעדעֿפ שיאושזד יד

 לאז םזקאצ 8108215  -- צסש 014. .קרָאיװינ - ה"ע ,הש מ ,יקצעלַאװ

 צעטמ7טטםוז טפ ז'סטאפאדוסא -- גאסשש + סז{א .קרָאיוװינ - עיצַאדנוֿפ רעלַײװצרואװ

 | .קרָאירינ - הֹּכלמ :ע ּביוט ןוא ןתנ ר"ד ,דניקסיז

 ,םילשורי-- ה מ חנ ןוא ןושרג ר"ד ,רענַײװ

 ,קרָאיװנ - טעטימַאק:רצטעּברַא רעשידַי

 .קרָאיװינ -- דנַאּברַאֿפ-רעטעּברַא רעלאנַאיצַאנ:שידַיי

 זםטשַזפזז !א אדיזסאאז , טשסעאממפ /גז { 1אא08מ --- ואסש 'צ 014

 שצאזדפפ עישזפוז ושתז קאמפ "טאפ סע 806עפזממ -- 8 0006316, א .צ

 ,י"נ ,רעטסעשטָאר - עיצארעדעֿֿפ הליהק עשידיי

 ?תישופמ (0ס0אזאז טאאזדזיצ תת'מסטאאדיזסא -- 800005161 א.

 ז ודזיאטמפה זסטאפאדוסא -- צסש + סזא .קרַאיוװינ - עיצאדנוֿפ רעוַאטיל

 ,םילשורי -- ה"ע לג יי 8 ןוא ה"ע לדוי ,קרַאמ

 ,דנעלירעמ ,רָאמיטלַאּב - עיצ אדנוֿפ װָארע ַײ מ ףסוי

 1ס08מת ץןטצממזוזסמ טאפ --- 82111000ז6, 2414.

 "קסיו יקָאװלימ --דנָאֿפ ריעֿפלעװ שיאושוזד יקָאװלימ

 .עיצארעדעֿפ הליהק עשידַײ יזריושוד-וינ

 זמיאזפמ ט0אזאז טאזדיצ תפפעמאגזזסא סמ ןא{םדהסתסז ןדיאא ןאטיש 188954צ .

 .קרָא-װנ -- רוטלוק רעשידַי רַאֿפ עיצַאדנוֿפ לַאירַאמצעמ
 1/זטאזסתנז ?י"סטאמפאזנסא תסא !םעזפזז סטז היט --- 1406 '+ 014.

 501סאזסא , טסישאתפ -- 601684 ואס08א, ןא.'/ . ,קרָאיײוינ ,קענ טיערג -- ה"ע ,דרַאודע ,ןָאמָאלָאס

 אזהצ 2864 21זא8 500810ע/ --- 600141 (380109, 118. .ַאײלֿפ ,ימַאימ -- ענימ ןוא סקַאמ ,ףָאלקָאס

 .ה"ע ףעטס .ש ןרהא רעטָאֿפ ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,קרָאיינ - אינָאס ,ןעזָאר:ףעטס

 5ז4ת 50אצ4 --- 16 'צ 074.

 תאספו לשזז114א/ { םמ --- צסש }0148  .קרָאיוװינ--יל םַאיליװ ,טסָארֿפ

 ,ה"צ ,רָאש דרַאנרעּב 'ה ןַאמ ריא ןוֿפ רכז ןיא ,עינרָאֿפילַאק ,רָאמרעװיל -- לי ש ז ד רי װ ,רָאש

 115. זגסזז 511088  --- 1 1טסזתמסזס, 6:8111., זמ תמסתגסזיש 01 םסז 1210 םטפ0280, 211. 8010214 54016.

 ,ה"צ רעוװייש .ל השמ רכזל ,ישימ ,טיָארטעד -- (אמע) ה מ ח נ ,ר ע װיי ש

 .שימ ,סדיּפער דנערג -- א ד יא ןוא ה"ע ,רוטרַא ,רעטכעצש

 .קרָאיינ -- ה"ע לא רשי ,םיוּבנײטש

 זט



 סרעציטש

 - עיֿפלעדַאליֿפ רעטיערג װָא סַײּבַאר װָא דראָאּב

 ,ע"פ ,עיֿפלעדַאליֿפ

 םסההס סע 2 48818 סק (נתמאזמת תזזוז אסמז קטז, 22.

 לדוי ןַאמ ריא ןוֿפ רכז ןיא ,קרָא-ינ -- הרש ,ןײטשנרָאּב
 .ה"ע ,ןײטשנרָאּב

 ,קרָאיינ-- עיצַאדנוֿפ גרעּב ֿבקעי

 ןוא רעדניק ,סנערַָאלֿפ ױרֿפ ,ֿבאז ֿברה ,ץיװַאקרעּב
 רכז ןיא ,קרָאי-וינ -- הנֿפצ ,האל ,ןרק ,הנדע ,ןתיא ,ץרּפ :ךעלקינייא
 ,ץיװָאקרעּב העוּפ ןוא ּבייל-םהרֿבַא עּבָאּבעדײז / עמַאמ-עטַאט ןוֿפ
 .רדָא ז"י ןרָאװעג רטֿפנ רעטומ ,ןוויס ט"כ ןרָאװעג רטֿפנ רעטָאֿפ

 .עדַאנַאק ,לאערטנָאמ -- ןעלא ,ןַאמֿפנַארּב
 םהסאקאז אא , 11 אא --- 1/10011621, (64488624.

 .עדַאנאק ,לַאערטנָאמ -- ףסוי .א ,ןַאמרעּב

 .שזד"נ ,דואװלפיעמ -- .ק ןילעװע ,גרעּבמָארּב

 יֿפילַאק ,ַאקסיצנַארפױַאס -- עדל עז ןוא הש מ ,לקניֿפרַאג

 -ָאישאנרעטניא טוס דנע קוָאלק ,דרַאָאּב טניַָאשזד

 ,קרָאי-ינ -- 'קעס ינעג ,ןָאסלעדנעמ ךענעה ,לַאנ

 1סזאז 20889 610א8א , פטזז 1.1 .ט.לש.ט., א צ

 .קרָאי-וװינ -- ה"ע ,יֿפָאס ןוא ןמלו ,ןיניד

 .ָאיַאהָא ,דנַאלװילק -- עיװליס ןוא סקַאמ ,להָאװ

 יה"ע ןֿבואר ןוז רעײז רכזל ,קיזַײא ןוא הקֿבר ,קלָאװ

 .עדאנאק ,לַאערטנָאמ -- הנח ןוא המלש ,ןַאמסַײװ

 .עדאנאק ,רעוװאוקנאו --- לװ ַײ 8 - ע ג א ר ש ,רעּבליז

 .קרָאיינ -- לַאערטנָאמ -- ץענידעי -- חנ ,ןַאמגניז

 .עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ -- עק ה רש ןוא ֿבקעי ,רעפיז

 .ע"ּפ ,עיֿפלעדַאליֿפ -- עיצַאדנוֿפ שטילעז -- ה"ע ,הדוהי ,שטילעז

 .קרָאיװינ -- יד יײס ןוא ןתנ ,קָארוט

 -וינ ןַאטילָאּפָארטעמ װָא ליּפַא שיאושזד דעטַײנוי

 : ,יזריושזד

 טזאזדיפפ ?םלש1פ1ז גם? אז סע א{ םדהס?סז זאא ןאטאש ?עמפמצ

 -ינ -- דואװלעגנע װַא ליפא שיאושזד דעטַײנוי

 ייזריושזד

 טאזזעפ ?םישזפז /ג??מאז סע תהואטמז טעסספ} ןאס0 1616.

 .קרַאיינ -- ףס'וי ר"ד ,סידנַאל

 זי

 ,טצרַאז ןיװולעמ ,דנַָאֿפ ריעֿפלעװ שיאושזד יקָאװלימ

 | - .יקסיוו ,יקָאװלימ --- יזערּפ-עציוו יזקע
 זזוולטאטא עק !םלשופוז רׂשמועאמק תטאפ, 141. 1/1ס!ט4 66

 ןטאסס. 5/100-2108

 לאומש ,ןרעטלע ענַײז ןורּכל -- הרוֿבד ןוא םוחנ ,קינלעמ

 | .קינלעמ לחר-הנח ןוא

 סמאדמאז ס60אמתפתעאסמ סע /גאזמאזסגא 848815/ 22001 510מסע

 1. 26800ת, /100-2168. -- 110 'צ סזא.

 ֿברה ,סַײּבַאר ןעקירעמַא װָא ץנערעֿפנָאק לַאוטנעס
 .קרָאי-וינ -- רענגיר .ל ינדיס

 ןַאמ ןוֿפ קנעדנָא ןיא -- .ַא"לֿפ ,שטיּבימאימ- ןילוַאּפ ,קַאלָאּפ

 ,רָאדיזיא

 ,קרָאי-װנ -- עיצַאזינַאגרַא ןעיורֿפ-ןרענַאיּפ

 תוסאמעה לשסאזמא --- '1םס שש סתנסמ 1 200 2:100154 (01220122110

.40061108/ 04 

 .ַא"לֿפ ,שטיּבײמַאימ -- ףסוי ,װָא ל רע ּפ

 .קרָאירינ --ןשײאיסַָאסַא-סטרעװרַאֿפ

 .סַאסקעט ,סַאלַאד -- ץעיצַאדנוֿפךַאמדלעֿפ יד -- בקעי ,ןַאמדולעֿפ

 .קרָאיװינ-- ןַאעל ,דירֿפ

 י"ג ,קענ טיערג -- רָאדיזיא ,ןעהָאק

 ןוא לרעּפ-עדײרֿפ רעטומ ןַײז ןורּכל -- לּבײל ,גרעּבסגינעק
 טימ ןעמַאװצ ןעמוקעגמוא ןענַײז עכלעװ ,לזייר-הנח רעטסעװש ןַײז
 ,ד"י 'ה ,םישודח ןָאילימ סקעז יד

 .ָאיאהָא ,דנַאלװילק -- דר ַאנָא על ןא ןעיליל ,רענטַאר

 ת אדואעת , 1 וז 1 148 6 1 טסאאתפ -- 52286/ 11018015, 0210.

 רעטָאֿפ ןַײז ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,קרָאי-וװינ -- ָאעל ר"ד ,ןעטסָאר
 .ןעטסָאר לעוימעס

 טספזמא , כז. 120, ומ 11סזװסז/ 04 תֹופ 12/06ז, 52ת1061 0516.

 .י"נ ,לעשַאר-ינ --ן ָאעל ,ןײיטשניּבור

 .ע"ּפ ,גרוּבסטיּפ -- ןשײגערגנָאק םולש ףדור

 תססמעוז פסז טאז ס0ס0אסמפסאדז1סוא --- 2165ט018, 02.

 .ה"ע ,ירור עויר ױרֿפ ןַײז ןוֿפ קנעדנָא יא ,ןתנ ר"ד ,ךַײר

 .קרָאיוװינ -- טײטסע ץראװש אטעירנעה

 דא זערא 5ס1ז6 17 פד --- 1צסוש '+ סז8 .

 | ,קרָאידינ -- רָאטקיװ ,קָאנ ַאש

 511, א0א , 1004 --- 1660 + סז'4



 ,שזדנערָא טואס -- ןַָאשיײגערגנָאק םולש ֿבהוא

 ,שזדינ

 ,יזריושזד-וינ --- סיאול ,רעדנעלסיוא

 ,קרָאי-וינ -- ה"ע ,אינאמ ,גרעּבנזַײא

 ,958227 גַײװצ ,דנַאֿפרוטלוק גניר רעטעּברַא

 -סעשטָאר -- רַאטערקעס ,ןאמֿפָאה .ל לעונעמ
 ,י"נ ,רעט

 ,קרָאי-וינ -- לארׂשי:םַײח ר"ד ֿברה ,גורתא

 ,י"נ ,ןילקורּב --- .א ר"ד ,רעוַאּב

 .סירָאמ ,ןַאמיוּב

 ,ע"פ ,ַאװָאנַאליװ --- .ג ,ןייטשנריוּב

 ,יזריושזדיוינ ,ןוַאטשילגניא --- ןָאטלימ ,רעגרעּב
 ,ָאארעטנָא ,רָאזדניװ --- ּבייא ,רעקינרעּב

 ,קרָאי-וינ ,סקנַארּב -- םירמ ןוא לרַאק ,גרעּבדלָאג

 ,ץדַאנַאק ,לאערטנָאמ --- ה"ע ,הנוי ,ןײטשדלָאג

 ,ֿפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל --- לדנעמ ,ּברַאֿפדלָאג

 ,קרָאי-וינ --- םירמ ,גרעּבכיוג

 יָא ,דנַאלװילק --- .ּב דיוד ,קינלַארוג

 | ,רָאדיזיא ,גרעּבנירג

 ,קרָאיוינ --- יסול ןוא ה"ע ןועמש ,שטיװָאדיװַאד
 .יליא ,ַאגַאקיש --- יסול ןוא ןועמש ,שטַײד

 ,קרָאי-וינ -- ה"ע ,(םיוּבלטײט) ןימינּב ,ןילּבמעד

 ,ישימ ,טיָארטעד -- המלש ןוא ןמחנ ,רעלכַארד

 ,שטיּב ימַאימ --- ה"ע ,עיסעּפ ןוא השמ ,םױּבגינָאה
 ,א"לֿפ

 ,י"ג ,רעטסעשטָאר -- .ר ַאדַײא ,טרַאה

 ,קרָאי-וינ --- לדנעמ ,רעּבײה

 .עינרָאֿפילַאק -- שזדרָאשזד ,טכעה

 ילרעװעּב -- היתּב-עטיא (עקשאּב) רעקײמַאנַאװ

 'ֿפילַאק .סליה

 ץעריא רכזל -- 'שימ ,קרַאּפ קוָא --- יעמ ,ןיעו

 ,ןילוּתפנ לטיג ןוא ילּתֿפנ ןרעטלע

 ,י"נ ,ליידסרַאקס -- ה"ע הירכז ,יקַאז

 ,קרָאי וינ --- ױרֿפ ןוא .י ,ר"ד ,ןיּפיז

 .קרָאיײוינ --- עטיא ןוא עקיש ,ּבוַאט

 ,עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט --- ירנעה ,רעּפּפָאט

 ,ריעלקטנָאמ -- תימלוש ןוא לװלעװ ,ינרַאשט
 ,יזריושזדיוינ

 .עדַאנַאק ,געפיניװ --- .א .י ,קַאינרעשט

 -שודירּב רעטיערג װָא ליסנואק שיאושזד דעטַײנוי
 ,'נָאק ,טרָאּפ

 -ײזינַאגרָא לאנָאשייקוידע סרעקריָאװ דעטיינוי

 .ע"ּפ ,עיֿפלעדַאליֿפ --- סנָאש

 ,קרָאי-וינ --- םירמ ןוא םהרֿכַא ,גרעּברָאכ

 השמ ןַאמ ריא ןוֿפ קנעדנָא ןיא -- עיליצ ,ץכ

 ןט22 םעד ןּברָאטשעג ,ה"ע ץּכ ףלַא םהרֿבַא
 .1969 ,ראונַאי

 .'שימ ,דליֿפטוַאס --- .מ .ּב ,ןיקַײל

 ,ה"ע ןיוועל ּבייל ןוֿפ קנעדנָא ןיא --- לחר ,ןיוועל
 .ץ"ּפ ,לײדסדנוַאל

 ,קרָאי-וינ --- ּבייל ,יקסנעל

 לטיג ױרֿפ ןיז רכזל -- ריאי לַאטנעװעל

 ,טשעג ,1915 .צעד .ּבעג ,(ךיירטסיװ-לעּבורוװ)
 ,1978 ,3 ילוי

 סרעיוּב

 רכזל -- ריאמ ,ריאי ,ןתנ ,ןמחנ ,לַאטנעװעל

 ;(ןַאמרעגניז) עדלָאג רעטומ ,לאֿפר רעטָאֿפ רעייז

 : ןוא המלש ,תור ױרֿפ ןוא עיש ,לּבײל :רעדירּב

 ןַאמ ןוא עּבױט לטע :רעטסעװש :ַאלעה ױרֿפ

 ןוא ךעלרעדניק ערעייז ןוא יקסניּפמעק דוד

 ַײב םעהו םשה שודק לע ןעמוקעגמוא החּפשמ

 ,סיצַאנ יד

 ,יטיס-קיטנַאלטַא -- ה"ע עזייר ןוא ןרהַא ,איזַאמ

 ,יזריושזד-וינ

 קנעדנַא ןיא ,קרָאי-וינ -- חסּפ ר"ד ,ָאקנעטַאמ

 .ַאקנעטַאמ קחצי רעטָאֿפ ןוֿפ

 ריא ןורּכזל ,קרָאיוינ -- ַאשַאמ ,אינעּביץַאמ

 .ה"צ ,ץַאמ רזעילא ןאמ

 רעטעּברַא רעלאנָאיצַאנ שידִיי ,403 גַײװצ הדסמ

 ,קרָאי-וינ --- דנַאּברַאֿפ

 / ,יא ,דנַאלװילק --- ףסוי ,ןרעטשנעגרָאמ

 ,קרָאי-וינ --- לדנעמ ,קרַאמ

 ,יקסיוו ,ןָאסידעמ --- ןעּב ,ףָאנקימ
 .קרָאי-וינ --- עקדַאלװ ןוא ןימינּב ,דעימ

 ,יליא ,ָאגַאקיש --- הניד ןוא לאינד ,ןַאמוינ

 יָא ,דנַאלװילק --- .ּפ .א .נ .י ,גַײװצ ןיקריס ןמחנ

 ַאנַאה סימ ,ןעמיוו שיאושזד װָא ליסנואק לַאנָאשענ

 .קרָאי-ינ -- רָאטקעריד יזקע ,ןייטש

 .ץ"ּפ ,עיֿפלעדַאליֿפ --- סוילושזד ,ץיװַאס

 ,י"נ ,ַאקיטוי --- ןיוודע ר"ד ,רעטיּפלַאס

 ,קרָאיזוינ --- ינעֿפ ,קאוויּפס

 ,יֿפילַאק ,ָאקסיצנַארֿפןַאס --- ןושרג ,ןייטשלעדע

 ,לַאערטנָאמ -- לדנייש ןוא הדוהי ,גרעּבלע

 ,עדַאנַאק

 - ,קרָאי-וינ ,ילַאװ םַאנטוּפ -- עזָאר ןוא דוד ,סויַאּפ

 -- שטידַײנ הדוהי ֿברה ,עגָאגַאניס וינעווע קרַאּפ
 ,קרָאינ

 .עגזא ,גטסמטס 5עםג20פטס, 44ט01 12 !ט-

 420 142141608 --- אס '{ 014.

 ה"ע ,קַאלָאּפ רָאדיזיא ןורכזל --- ןילואּפ ,קַאלָאּפ
 .ַא"לֿפ ,ימַאימ ---

 -- ה"ע עלעגיײֿפ ױרֿפ ןייז רכזל --- ףסוי ,ץינַאּפ

 ,ֿפילַאק ,סעלעשודנָא-סָאל

 ,ה"צ םייח ןַאמ ריא רכזל -- עינַאמ ,ָאקּפוּפ

 ,שזד"נ ,ַײלֿפענעט --- דראנרעּב ,ָאטדיּפ

 216/0, 86102ז4 -- 10061/, א.1,

 .עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ --- עטנעי ,ןַאמריֿפ

 יָא ,דנַאלװילק -- לּפמעט טנואמריעֿפ -
 .סַאסקעט ,סַאלַאד --- ּבָאקיישזד ,ןַאמדלעֿפ

 'שימ ,טיַארטעד -- הרש ןוא טירָאמ ,ןַאמדירֿפ

 ,עדַאנַאק ,לאערטנַאמ --- םייח ,ןײטשּפירּפ

 .קרָאי-וינ ,ןילזָאר --- טרעּבלַא ,ןעהָאק

 רוטרַא רכזל -- הרׂש ןוא דרַאנרעּב ר"ד ,ןעהָאק

 ,סדיּפַארידנַארג -- ה"ע רעטכעש ַאדַײא ןוא
 ,'שימ

 (60גסמ, 2415. 1614ת/ --- 2800 1006 60ת1-

 1011466 --- זצ.צ"

 החי

 קנערֿפ ןוֿפ קנעדנָא ןיא ,קנערֿפ .סרמ ,ןעהָאק

 ,קרָאיינ -- ה"ע ןעהָאק

 הרֿפש ױרֿפ ןַײמ רכזל -- .ש .ח ,ןַאדשזַאק

 ןוא ,1965 ,טסוגיוא ןט6 ןּברַאטשעג ,(עריּפַאס)

 ַאטיר ר"ד ,ןירעגעװש ןַײמ רעטסעװש ריא

 ,1968 ,'װָאנ ןט8 ןּברָאטשעג ,רעלקניֿפ (אוויר)

 ,ףָאהירֿפ ןָאמָאלַאס ֿברה ,םולש ףדור יגנָאק

 ,ץי"פ ,גרוּבסטיּפ

-2166 -- 60002100921004 580160 /8006 

 טטזפמ, 22., 22001 5010מנס0 17100801

 םגטט1 12. 302160/ 14000.

 ,לַאערנָאמ ,טנוַאמטסעװ -- םימשה רעש 'גנָאק

 | ,טַאכוש .וװ ַײּבַאר -- עדַאנאק

 ם4טטנ שי 5מ0024

 .קרָאי-װינ --- ןָאטלימ .ר יֿפָארּפ ,ץיװנָאק

 ,יזריושזדיוינ ,ןָאסרעטעּפ טסיא -- קנערֿפ ,רענַאק

 08 מ0ת 1404.

 טעמדיװעג --- ע"ּפ ,עיֿפלעדַאליֿפ --- עלייּב ,ןַאלּפַאק

 סָאװ ,םינקסע-לוש ןוא רערעל עַײרטעג עלַא

 ׁשידָיי רעזדנוא ןטיהוצֿפיױא ,שֿפנו-ֿבלּב ןטעּברַא

 .תורצוא-רוטלוק עריא ןוא ןושל

 ,דנעלירעמ ,רָאמיטלַאּב --- סירָאּב ,ץַאק

 השמ ,ןֿבואר ,לכימ ןיז עריא ןוא ַאדירֿפ ,שילוק

 ןַאמ ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןקיּבײארַאֿפ ,לשרעה ןוא

 ןוֿפ רעדנירג -- שילוק ריאמ קחצי ,רעטָאֿפ ןוא

 -קנַארֿפ ,זירַאּפ --- זירַאּפ ןיא קעטָאילּביּב-שילוק

 .ךַײר

 עשטיג ןוא לקנַאי ןורּכזל -- ריאמ ,רענשריק

 ,רענשריק

 הנה ןוא קחצי ןורּכזל -- ןילוַאּפ ,רענשריק

 ,קרָאי-ינ ,סקנָארּב --- ךילדנַײרֿפ

 יָא ,דנַאלװילק --- טענעּב ,ןַאמניילק

 .יזריושזד-וינ ,ןָאטֿפילק --- ןָאטלימ ,ןאמניילק

 .י"נ ,רעטסעשטָאר -- ןעּב ,לעגָאֿפּבָאר

 ,קרָאי-וינ --- דוד ,וָאגָאר

 ,קרַאי-וינ --- איווליס ,ןילכָאר

 2008//מ, 5ע1612 --- הצסש + 014.

 .א"שוד ,אנַאװאס -- אנעל ןוא ינדיס ,גַײװצנזָאר

 הדוהי ןַאמ ןוֿפ קנעדנָא ןיא --- אשאמ ,סעקסָאר

 ,עדאנאק ,לַאערטנַאמ --- ּבייל

 ,ישזד"נ ,ןָאינוי --- סירָאמ ,ןעזייר

 ַא ,דנַאלװילק -- .ל לוַאּפ ,ָאריּפַאש

 ןיא --- יֿפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל --- יליוו ,רָאש

 .אזיל ױרֿפ ןַײז ןוֿפ קנעדנָא

 .ע"ּפ ,עיֿפלעדַאליֿפ -- ה"צ ,רָאדיזיא ,ץראווש

 ןוֿפ ןורּכז ןיא --- ארָאּבעד ןוא ץַאנגיא ,ץרַאװש
 .קרָאי-וינ -- ה"ע ץרַאװש .א .י

 ,קרָאי-וינ --- ָאעל ,גרעּבנייטש

 .קרָאי-וינ --- לאקזחי ,סָאלש

 .קרָאי-וינ ,רעטסעשטָאר -- חנ ,רעש

 ,לטַאיס -- ןעטיינ טרעּבלַא יֿפָארּפ ,רעּבַײרש

 ןיא (טערעּב) ענייש יױרֿפ ןוא ןָאטגנישַאװ

 לדוי ןוא האל :ןרעטלע עריא ןוֿפ דוֿכּכ
 .ַאגַאקיש ןיא ,טערעּב



 ה"ע ,שטיװָאמַארּבַא שריה
 ה"צ ,(טצזלע .י) עדיֿבא הדוהי ֿברה

 ןַאמרעטנוא .י 'רד

 ןַאּבזיא .ש
 גרעּבנזַײא שריה-יבצ

 יקצילָא סעטַאמ
 ה"ע ,ימלַא .א
 ןירעּפלא החונמ

 רעּבײהנָא לוולעוו
 ה"ע ,רעקיײטּפַא בקעי
 ינטורקָא ףסוי
 ה"ע ,שטיװַָארעשַא .מ
 יּבֲאּב האל

 רעוַאּב ילַא

 רעלַאּב לאלצּב

 סַאּב דוד

 ןײטשנרַאּב הרׂש
 ה"צ ,ןַאקרַאּב .ח
 טרַאגמיוּב לאינד
 יקסנעטיּב ףסוי
 ןאמרעדייּב ןאמטוג
 לעטַײּב .ל
 לַאטנעמולּב ןמחנ

 אינעּב אשאמ

 קעּב .ה
 ה"צ ,רעגרעּב וואטסוג
 רעגרעּב לאיתוקי
 ןרעּב .א
 לַאטנרעּב .ל.י
 דלעֿפנרעּב ףסוי 'רד
 ןייטשנרעּב ריאמ-קיזַײא
 ןייטשנרעּב .ג
 רעזערעּב דוד
 לא-רּב ףסוי ירד
 רעלדנַארּב םירֿפא

 שזַאקָארּב םייח

 ישָארּב .ז 'רד

 רעשזדירּב דוד

 סקירּב לאימחרי

 רעלסערּב ףלָאװ

 ּבמָאלָאג םהרֿבַא

 סָאלָאג הדוהי-םוחנ
 גרעּבדלַאג ןעלעה

 רעסַאװדלָאג השמ
 ןַאמדלָאג הוח
 ה"ע ,קיטסדלָאג רָאדיזיא 'רד
 ה"ע ,ןײטשדלַאג ּבייל-קחצי
 הילַאג הירַא ירד
 הע ,ןידרָאג אּבַא
 ןאמלעװרַאג .י
 קילערַאג ֿבקעי
 שטיווערוג .ַּב

 סרעלמַאז ןוֿפ המישר

 רעזַאלג השמ
 ה"צ ,סעלעיעלץנַאלג .ַא
 ןָאסקילג ףלָאװ 'רד
 ה"ע ,סָארג ילּתֿפנ
 ה"ע ,רעגעלדנורג ךלמ-ןועמש
 סענירג לכימ
 ץנירג .מ .י 'רד

 ןַאּפשגירג המלש
 סעקשורּבָאד הירזע
 ינװָאכוד לאלצּב

 רעלקוד ּבייל
 ןָאסּבָאקיישזד לדָאג
 ה"ע ,טנַאמַאיד לװנַײז
 שטַײד לארׂשי
 שטַײד סעטאמ
 (םיוּבלטייט) ןילּבמעד .ּב

 ה"ע ,ןירעּפלַאה ךונח
 ה"צ ,ןרעּפלַאה (בייל) ןָאעל

 ןרעּפלַאה יכדרמ
 רעמַאה ןעיליל
 ה"צ ,ףרָאדנעראה .י .ש
 יװַאקרַאה .ר
 ץיבורוה יֿבצ

 ה"צ ,ץיוורוה השמ

 ה"צ ,ץיוורוה לאוש

 רענַארּבלייה .פ

 ןיקַיײה םוחנ
 ץרצה ,א ;י
 םיױּבגינַאה-דלעֿפשרעה עיסעּפ

 ףלואוו ףסוי
 יקסוועליסאוו םולש
 ןאמרעסַאװ לרעּב
 ה"ע ,ךַײרנַײװ לאירוא
 ךַײרנַײװ הניּב
 רעקנעשנַײװ קחצי
 סַײװ םהרֿבַא

 ןַאמסַײװ לאירבג
 טױרקסַײװ קיזַײא

 דניקלַאז .מ
 רעמָאז ןרהַא-רזעילא
 יקסװָאקילקאז דג
 ה"ע ,יקצערַאז ןויצןּב
 יקצעראז עדניה
 (יקצינטָאלז) יֿבהז השמ-ןועמש
 (יקצינטָאלז) יֿבהז עוויר
 גרעּברעּבליז ןרהא-לארׂשי
 ןייטשרעּבליז ןבואר-םייח:ןרהַא
 ָאקנַאלעיז ֿבקעי
 ה"צ ,קַאּבמָאט דוד
 ןרָאהט ןרהא
 ןיסעלעט ןמלז
 םיוּבנענעט (הירַא) ּבייל-ןמלק

 טי

 ץלָאהנענעט והילא
 ה"ע ,יקסװָארענעט המלש
 שטַאקט למיז-ריאמ
 קנורט לאירבג

 קנורט היעשי

 סורט רעטלַא

 (יקסווָאקנורט) ןַײרט השמ
 ה"ע ,ינרַאשט לאינד
 יקסניּבושט .ּב

 קינסעשט .ס

 קַאינרעשט ףסוי
 סענָאי והילא

 שטיװָאּבוקַאי סוקרַאמ
 יקסנילָאמרַאי םהרֿבַא 'רד
 ןהֹּכ בקעי

 ה"צ ,ץּכ ףלַא

 סקַאל ףסוי
 ןַאמרעּביל (בד) רעּב
 ןאמרעּביל םייח ֿברה
 (שטיװָאװל) יוויל (םעס) םולש 'רד
 ה"ע ,רעוויל םהרֿבַא
 ץישֿפיל לדנוז
 (קרָאי-וינ) ןַאמרעדעל .מ .י
 ה"ע ,רערהעל שוּביײל
 ה"צ ,רערהעל עּפיל
 שטיוועל ֿבקעי ירד

 ןיוועל .א
 ה"צ ,ןיוועל ֿבקעי

 יקסנעל שוּביײל
 ןַאמרעל דוד

 רענרעל דוד
 ןָאסיטַאמ (יֿבצ) לשרעה
 ַאקנעטַאמ חסּפ 'רד
 ץלַאמ לואש
 (ןַאמרעדעל) קינאמ עשוהי

 קרַאמ ןתנ
 סוקרַאמ .ה

 רעטסומ .מ

 קינװָאדַאימ יֿבצ
 טקנוּפלטימ ,ד .י

 יקסװָאקַאלימ קחצי
 ה"צ ,רעללימ .ש

 קינדעימ ןרהַא
 קעטָאלמ םהרֿכַא
 רהעמ קחציירשָא
 רעצלעמ ןושמש
 ןַאסלדנעמ .מ
 שטיוװעלעדנעמ םהרֿבַא
 ה"צ ,לטסעמ ֿבקעי
 ןַאמיונ ףסוי

 םוחנ יכדרמ 'רד
 לעּבָאס .ס



 ןדס ֿבד

 טידוס םולש

 ןילדרעװס .נ

 רעוועקצוס םהרֿבַא

 לַאגיס לרעּב

 יקסװָאלַאגיס חנ

 יקסװָאלַאגיס הרׂש

 קאוויס דוד

 סעקליס .ג

 שטיװָאכמיס .ס

 יקצולס .ש

 לעּבעס קחצי

 ה"ע ,סעקטע יֿבצ

 ה"צ ,ןיע םהרֿבַא

 גרעּבלע הדוהי

 ה"צ ,ןיקלע לדנעמ

 רענזָאּפ םוחנ

 ה"צ ,טַאּפ לאונמע 'רד

 (יקסנילַאּפ) ןעלָאּפ סחנּפ

 ה"צ ,ץנַארעמַאּפ םייח ירד

 רעגערטנקַאּפ ריאמ

 ןַאמגרַאּפ לאלצּב

 ספוּפ .מ

 װָאקשוּפ המלש

 ה"צ ,טַאלּפ דוד

 ה"ע ,טעּפ םייח

 װָאלעסעּפ עיסעּפ

 ה"ע ,סורּפ םייח

 םידָאֿפ םהרֿבא

 סקוֿפ ּבייל-םייח

 ןַאמסקוֿפ ףסוי

 ךַאּבשיֿפ סוילוי

 רעגינַײװ-דירֿפ השמ

 ךילײרֿפ השמ

 ה"ע ,רעמירֿפ היחתּפ

 טַאלּבשירֿפ ריאמ

 ינוקדצ ֿבקעי

 ןַאמרעקוצ לאימחרי

 ןילטייצ ןרהַא

 ןַאמרעמיצ םירֿפא

 ןַאמרעמיצ היער

 ןַאהאק לרעּב
 ה"ע ,ןַאהַאק ןָאמָאלַאס
 ןהאק .ּב .ל

 ןהָאק .ל

 ןַאדזַאק .ש .ח

 ןַאלּפַאק ַאיסוד

 ןַאלּפַאק ןמלז
 ןַאלּפַאק לארׂשי

 ןָאסלענעצַאק ּבייל-יכדרמ

 ה"ע ,ןַאמרָאק ארזע

 ץענזוק .ה

 ןַאמסוק (ןָאעל) לאירזע
 רעּפוק .ס

 ה"צ ,ןַאמלטייק .י

 רישעק דוד

 ה"ע ,(ןויטּבמס) יקסנַאינסַארק .מ

 ה"ע ,(יקסניּפורק) ןיּפורק ןמחנ

 יקסווָאזירק .א

 - ךַאּבאר לרעּב

 ה"ע ,קַאּבָאר .א .א

 ןָאסניּבָאר .ה ןרהא 'רד

 װָאגַאר דוד

 יקסניװָאר םהרַּכַא

 יקציװַאר םחנמ

 טַאלּבנזָאר ֿבקעי

 גרעּבנעזָאר .מ

 גרעּבנעזָאר המלש

 דלעֿפנעזָאר קחצי

 טָאר ןרהַא

 טָאר .י

 טָאר הּכלמ

 טרַאּבטָאר .מ בקעי

 ןַאר רעזייל

 ה"ש ,טרָאּפָאּפַאר ןרהַא

 ןיִּבר ֿבד

 ה"ע ,ןיּבור לארׂשי

 ה"ע ,יָאדור סחנּפ

 (לסירּב) ַאּביר

 רעּביר אּבַא

 ה"צ ,(שטיװָאמיינ) סעוויר .ַא

 ָאדרָאּב ןיקוװיר ענימ

 םולּבנגַײֿפ-רענזייר הקֿבר

 רענזייר .ט

 ה"צ ,ןרָאדנעזָאר-ןעזייר הרׂש

 רעזייר ּבייל

 ןַאמייר לרעּב

 ןַאמטכער םהרֿבַא

 ריֿפַאש .מ .מ

 ןַארֿפַאש הקֿבר

 קראמ ןַארֿפַאש לניײֿפ

 ּפרַאש ןמלק

 ןַאמרעגוש .ר

 ןָארדַאװש םוחנ

 טרַאּבצרַאװש .מ

 גרעּבצרַאװש המלש

 ןַאמצרַאװש ריאמ ירד ברה

 ה"צ ,דייווש קרַאמ

 ןאמלוש ֿבקעי

 רעלֿפוש ֿבקעי

 קויַאּפ רעקוטש עשַאמ

 ןרעטש םחנמ

 יקסניװַאשטש ףסוי

 דלעֿפנײש עזַאר

 ה"צ ,רעלדניש ,ל

 (ןייח לּבייל) ינועמש .ל

 דַײנש לארׂשי

 רעדַײנש ףסוי-השמ

 יקסּבוילעש .י .מ

 ןיקסעש םייח

 (יקסוועשערעש גילעז) רעש .ז

 רָאש-רעצרעש ןושמש

 דירפטָאג ןַאמזיּפש תור

 קינלָאקש סיאול

 רעילרש םירֿפא



 ווטוא

 לוא

 'גמוא

 ּפמוא

 ייגנוא

 קוא

 רקוא

 חרוא

 ט"ײא

 רטַא

 י"א

 זביא

 8ּֿביא

 טיא

 יא

 'ונטא

 פייא

 פמיא

 ןוניא

 ֿפניא

 עירָאטסיא

 ציא

 קיא

 ריא

 לֵא
 נעלַא

 סֿפלַא

 ײשַָאר ןוא ןעגנוצריק

 א

 ערעדנַא ןוא

 רעטַײװ ױזַא ןוא

 קַאּבָאר .א .א

 (יזנּכשא יול הילא) רוחּב הילא

 רעּבַאלטָאג רעּב םהרֿבַא

 "אלמ ירֿבע-דיא ןולמ , ,קַאינזערעּב

 ענעֿפורעג-ױזַא

 ןעדַאֿפדלָאג םהרֿבַא

 1732 קעּבזנַאװ ,המלש תרגא

 ןכַײלגסָאד ןוא

 ּברעװדַא

 ויטקעידַא

 רעטַײװ ןוא

 ּבװ ךַײרנַײװ לאירוא

 ,ןַאמעלאל-עװא
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 ּברעװ רעוויטיזנַארטמוא

 רצוא סעּבָאּב רעד ,רעװָאנילוא .מ

 טנגעגמוא

 ךעלנעזרעּפמוא

 שידַיי שירעגנוא

 שיניאארקוא

 (שירדִיי ןיא) ןשינעדייר עשיניאַארקוא

 ןולמ ,"רושימ חרוא, ,ןודרוג .ג .א

 ד"ערּת עשראוו ,ןוגרז-תירֿבע יכנּת

 לטיט ןרעטנוא

 װיטוּבירטַא ,טוּבירטַא

 לארׂשייץרא

 רעצעזרעּביא ,גנוצעזרעּביא

 גנומערוֿפרעּביא

 שינעילַאטיא

 ןושל שיאעּפָאריײא ןַא

 רעניואוונַײא
 שיטסימעֿפײא ,םזימעֿפײא

 וויטארעפמיא

 טנַאירַאװניא

 ויטיניֿפניא
 יניא םעד ןוֿפ עירָאטסיא ענייש ַא

 ךרַאלימ טנַאטידא:לַארענעג ןישליג

 -- שיסור ןוֿפ ץעזרעּביא ,גרָאעג

 ,ענעמשָא שיא שטיװעילאמ םהרֿבַא

 1874 רימָאטישז

 טַײצ עקיטציא

 רעֿפמעק רעשידיא
 שינָאריא
 ןיסעיל םהרֿבַא

 עידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַא

 הׂשעמי ,סֿפלא אֿביקע הימרי ןויצןּב

 יסּֿפלַא

 אכ

 צא

 צָא
 גצא

 זוקַא
 ווזוקַא

 שקַא
 רַא

 כרַא

 טשא

 זנּכשַא

 ּב

 אּב

 א"ב

 טָאּב

 יעלַאּב

 שינרעג

 שַאּב

 בּב

 ריב

 שיב

 מולּב

 רעטעלּב

 מב

 עּב

 מעּב

 סעב

 רעּב

 גרעּב

 ןתובית

 לֿפײװצ רזעילא

 יַאקירעמא :עקירעמַא ;םזינַאקירעמַא
 רענ

 קיד ריאמ-קיזַײא

 ָאװִיי ,סקנּפ רענַאקירעמַא

 םַאדרעטסמַא ,םַאדרעטשמא

 ןעמָאנ ןרעטנוא

 שיאעּפָאטַאמָאנָא

 עכעלנע ןוא

 ושָאטַאּפָא ףסוי

 ךַאּברעיױא םירֿפא

 לָאצנייא

 גנונעכערטַײצ ענעמונעגנָא

 גרעּבנירג יבצ:ירוא

 ויטַאזוקַא

 ּברעװ רעשיוויטַאזוקַא

 װָארינשוק ןרהַא

 ןעזייר םהרַּבַא

 שיאַאכרַא

 גרַאּבנייטש רזעילא

 ,קַאלָאּפ ןוא זנּכשַא ןוֿפ גנוּבַײרשַאּב
 ןווװ שֿפְו 1675 גָארּפ

 טַײטַאּב

 לָאצנייא זיולּב

 סערַײא-סָצנעוּב

 קינַאטַאּב

 ןוֿפ גנורעגַאלַאּב ןוֿפ קינַארכ עשידִיי

 א1(נ7/1 ,ד"ײמּת גָארּפ ,1683 ןיוו

 וו ,7

 סיװעשַאּב קחצי

 ןטַײטַאּב

 םיוּבנריּב המלש

 לקיּב המלש

 ָאטעג ןוֿפ גנולמַאז סלַאטנעמולּב .נ

 רעטרעוו-טעצאק ןוא

 -עלּב ,{ץיװָאניּבַאר ןָאעל} ידוהי שיא

 01-1900 גרוּברעטעּפ ,רעט

 לָאצרעמ זיולּב
 היעדי 'ר ,זּביא ךאּברעיוא .א .י

 ךאּבצלוז ,"םלוע תוניחּב,; ,ינינּפה
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 תוֿבשחמ-לעּב

 עיּבַארַאסעּב
 -רַאװ ,ײטעּברַא-לּבעמ , ,ןַאמרעּכ .מ .י

 1929 עש

 ןָאסלעגרעּב דוד



 גצּב

 דָארּב

 טנַארּב

 סורב

 וירּב

 שב

 יג

 (ּפָארג) ּפָאג

 רָאג

 הג

 יּבוג

 וג

 נטוג

 לג

 וג

 'ועג

 רעג

 קג

 לקג

 רג

  מַארג

 נירג

 שג

 הד ,ה"ד

 וװוד

 זד

 ּבזד

 וזד

 שטד

 משטד

 ּפד

 וװֿפד

 ווצד

 ירד

 ןיזיירד

 לַאה

 פָאה

 ּבװה

 גרעּבדלַאג .צ .ּב

 ןָאזרעדָארּב השמ

 ,"לגיּפש טנארּב, ,שכענעה השמ 'ר
 / 1706 ,1676 מד8ֹֿפ

 - װָאליסורּב .נ
 ןיא עילָאדָאּפ ןוֿפ ווירּב עטַאװירֿפ

 ה"י .20 ןוֿפ ןרָאי ר0

 רעלעטשנווירּב

 טנגעג

 לַאנרושז ,ןעגנַאלקּפָא רענדָארג

 ןָאדרָאג לכימ

 לימַאה לקילג

 עינרעּבוג

 קרעװ עטמלַאזעג

 -שגלֲא ןוא עלעיצעּפס ,, ,םיוּבנטוג .ק

 -רַאװ ,"עירָאעט-סטעטיויטַאלער עניימ
 1923 עש

 רעדיל עטלמאזעג

 ןעמַאנ רעשיֿפַארגָאעג

 רענעזעװעג

 ווידנורעג

 טייק ענעדלָאג

 רעדיל ענעּבילקעג

 שיכירג

 שיטַאמַארג ,קיטַאמַארג

 גרעּבנירג םייח

 ענעּבילקעג ,ןטֿפירש עטלמַאזעג

 ןטפירש

 ֹױ

 שיטקעלַאיד ,טקעלַאיד

 ןרָאהניײא דוד

 ןטקעלַאיד
 טסייה סָאד

 טרָאװ עקידרעטַײװ סָאד

 עקיּבלעז סָאד

 טַײטאּב רעקיּבלעז רעד

 סָאװ עקיּבלעז סָאד

 ינרַאשט לאינד

 שירעמשטַײד

 יקסניּפ דוד

 טרָאװ עקידרע:רֿפ סָאד

 קרעװ עטריטיצ סָאד

 רָאטקָאד

 ךוּברעטרעװ שידיי-שיסור סניזיירד

 ֹה

 ןיקלַאה לאומש

 ןײטשֿפַאה דוד

 ּבװ סיװַאקרַאה

 ּבכ

 לה

 רה

 שה

 'ו

 אוו

 לואו

 יעיָאװ

 רַאװ

 ּבװ

 זװ

 סַײװ

 טשניװ

 ץניװ

 ציװ

 נח

 פו

 דװ

 ררװ

 שוװ

 'ח

 אח

 א"ח

 ב"ח

 גח

 ג"ח

 | הח

 װ הח

 ןז הח

 תחח

 טעװח

 זָאט

 קיווייל .ה

 טַאלּבנזױר .ה

 ָאווִיי ,ןטֿפירש עשירָאטסיה

 וו

 ּברעו

 ןילַאװ

 רַאגלואוו

 טֿפַאשדָאװעיָאװ

 יקסװַאשרַאװ קרַאמ

 ךוּברעטרעװ

 רעשז(ע)רַאּבז לוולעוו

 גרעּבנסַײװ .מ .י

 יקסוועשטניוװ סירָאמ

 ח"ּת טׂשמא ,ץניוו תליגמ

 ןזיוהנציוו

 ןעמָאנ רעכעלבַײװ

 ב"צקּת "סקנּפ, רענליוו

 דנַאלסורסַײװ ,שיסורסַײװ

 (שידִיי ןיא) ןשינעדייר עשיסורסַײװ

 ליּפשטרָאװ

 טַײז

 ךוּבלמַאז

 טרָאװצַאז

 ןטַײז

 ןטלעז

 שטיװַאנַאמלַאק קילעז

 ןעזייר ןמלז

 1861 גרעּבסנינעק ,םיערז תוינשמ

 רואינש ןמלז

 לאנרושז

 יקסװָאלטישז םייח

 קלח

 1863 ענליוװ ,גיצנַאד .ַא ,םדָא ייח

 א קלח

 ּב קלח

 עדַארג םייח

 ג קלח

 1716 טׂשמַא ,תוֿבֿבלה תוֿבוח

 1820 ווָאקלידס ,תוֿבֿבלה תֿבוח

 1848 רימָאטישז ,תוֿבֿבלה תוֿבוח

 ?טרָא ,טשטַײדרַאֿפ ,הרוּת ישמח השמח

1829 

 1851 רימָאטישז ,שטַײטירֿבע םע שמוח

 ֹמ

 ןימרעט

 ,1936 --- 1928 עשראװ ,תועידי-ײזָאט,
 ןַאמלואוו .ל ירד 'דער



 חט

 חט

 זמט

 רָאטַאיעט

 טכעט

 ןַאלדנעט

 ןורט

 פשי

 י"ב ,9

 1474 י"כ

 צּכ

 טרָאװשטַײט
 ימש 'ר ןּב קחצי 'ר -- שמוח:שטַײט

 תצק םִע הרוּת ישמוח השמח ,ןוש

 1610 גָארּפ ,ט"ע םישרדמו י*שרּפ

 לַאנרושזןגרָאמ-גָאט

 ,םידיסח ןוֿפ רָאטאיעט

 {| שה| ,{42--1829}

 ןימרעט רעשינכעט

 /.ט12מ2זמ '100012, 5קז1ס/!ועסז-

 {סז 1406 20660090ז1000 0014190/1-

 ןש6:פס/}סשז 1 0/2011/ 1244

 8תנ 1121, 0

 ּברעװ רעוװויסיזנַארט

 גרעבמעל

 דלעֿפנעסקַא לארׂשי

 עֿפָאי .ַא ַאדוי
 -רוטַאנ ףיוא ךוּב-טעּברַא, ,ןָאסניכַאי

 1926 וועְיק ,וו ,ו ,*טֿפַאשנסיװ

 ןײטשטַאלג ֿבקעי

 ןָאזעניד בקעי
 טרעדנוהרָאי

 יקסניוועל יולה קחצי ,ל"הי

 ךוּב רוּכזי

 רעטעלּביָאװיי

 "טלעג עשידִיי, ,דניקֿביר .י

 ענװָאק ,רעקרעװטנַאה רעשידַיי

8 -- 1940 

 רעגניז .י .י

 קנורט .י .י
 יקצעניל .י .י

 "םילכאמ עשידִיי, ,רעװָאסָאק .מ

 לַאגיס .י .י

 ,1939-1938 עשרַאװ ,עלַא רַאֿפ שידִיי

 יקצולירּפ חנ 'דער

 גרוּברעטעּפ ,טַאלּבסקלָאֿפ סעשידוי

 1924 ,עיגָאלַאליֿפ עשידִיי

 ץרַאװש .י .י

 קרָאי-וינ ,ךַארּפש עשידִיי

 ,"ןךילוח תחיׂשג ,ןָאדרָאג ּביל-הדוהי
 1889 עשרַאװ

 קרַאמ לדוי

 טעזלע הדוהי

 ענליװ ,םיֿבתּכ עשידִיי סלרעּפ ףסוי

17 

 "תונורכז ענַײמ,, ,קיטָאק לאקזחי

 דלעֿפנזָאר הנוי

 "שרדמ-תיּב ןוא רדח, ,ןרעטש לאיחי

 - װעיק ,ךַארּפש עשידִיי

 די-ֿבתּכ

 דּבכנהל יּתֿבתּכ הזי .ןטּפעצער ?רּבחמ

 םנייא שיוא קרעּברונ ןאמקילעז 'ר

 ן17 אש ,אקווד| יןיילכוּב

 טרָאװלָאצ-תומּכ

 גכ

 ןַײטַאל

 ץישֿפיל ,ךוּברעטרעװ רעשיסור-שידיי

 ץישֿפיל ,ךוּברעטרעװ רעשידיי-שיסור

 סעלעשזָאנַא-סָאל

 רענַײטַאל ףסוי

 ןעפירּב רעַײנ ןייא רעדָא םיֿבּתכמ

 ןָאאל םהארבא ןיוועל ןָאֿפ ,רעללעטש

 ענליוו ,רָאד

 םזילַאקָאל

 טקעלַאיד רעשיווטיל

 קחצי-ףסוי 'ר ןוֿפ "םירוּביד יטוקיל

 ןָאסרואינש

 1723 םַאדרעטסמַא ,ֿבוט-ֿבל

 1828 ווָאקלידס ,ֿבוט-ֿבל

 שיװטיל

 "זתוומשנ עשידִיי , ,ןיווטיל

 ךַארּפש-רוטארעטיל

 רערהעל שוּבייל

 ֿביֿבָא-לּת ,סעַײנ עטצעל

 סעלעיעלזץנַאלג .ַא
 טַײצ ענעגנַאגרַאֿפ-גנַאל

 שדוק-ןושל

 טקעלַאיד ןשיװטיל ןוֿפ ןשינעדייר

 ֹמ

 עּפָארייא-חרזמ

 קיטַאמעטַאמ

 יקסװָאדָאלָאמ עידַאק

 רענגאמ קיציא

 ןוֿפ עסינמייהעג יד , ,ןאמקַאמ װַאטסוג

 1865 עשרַאװ ,"טלעוו רענעי

 -רעטרעוו שידִיי-שילױּפ , ,קרַאמ ןרהא

 1929 עשרַאװ ,"ךוּב

 א"סּת טׂשמַא ,ךוּב הׂשעמ

 ָאשיײרָאּב םחנמ

 עיצילאג-חרזמ

 ,טֿפלעה עט2 ,ה"י ,14) 'דיל-הליגמי

 רעד קיזַײא :רּבחמ .יײּכ ,ןטיּבעג"ןַײר

 ףסוי 'ר :רעּבַײרשרעּביא .רעּבַײרש

 1544 ,רעלצעוו ןוֿפ ֿבקעי 'רּב

 שטַײדכיוה-לטימ

 תקּתעה ,1722 טׂשמַא ,רואמה תרונמ

 "מא ק"קּב ןייד ,טרוֿפקנרֿפ השמ 'ר

 םדרטׂש

 ךַײרנַײװ סקַאמ

 ןימרעט רעשילַאקיזומ

 יגודקומ .א

 לַאנרושז-ןגרָאמ

 שידיי-חרזמ

 רֿפס; ,ץיװָאקשיּב ןמחנ םייח ֿברה

 ח"צרּת קָאטסילַאיּב ,"הנוהכ הנחמ
 שידִיי-ֿברעמ

 רעשידִיי ןוֿפ ןרענַאיּפ , ,וװָאקנימ .ּב .נ

 1956 י"נ ,"עקירעמַא ןיא ץיזעָאּפ



 למ

 הלמ

 ללמ

 הרלמ

 ממ

 סוממ

 םיגהנמ

 סמ

 געמ

 דעמ

 טעמ

 ןמוא הׂשעמ

 צמ

 קמ

 רמ

 יכדרמ

 שמ

 צוס

 ווּפ צוס

 ףוס

 רוס

 . פייל ינַאמ

 ןרעּפלַאה ּבייל-השמ

 1760 ןילרעּב ,הולאל םילמ

 1832 ץעטיוואלס ,הנשה שארל רוזחמ

 החנמ ישיגמ

 םירֿפס-רכומ עלעדנעמ

 ןעיצענעװ} גידענעוו ,םיגהנמ ,ל"ירהמ

1590 

 רעװָאנאטאס לדנעמ

 עיצילַאג-ברעמ

 ןיצידעמ

 שימינַאטעמ

 וװָאקלידס ,"ןמוא ןמ הלודג הֵׂשעמ ,

 || שה| 4

 לָאצרעמ

 קַאּבלק השמ

 דלעֿפנזַאר סירָאמ

 ,'רּתסא 'נוא יכדרמ ןוֿפ ליּפש שאד'

 1718 טׂשמַא

 1737 אדרויֿפ ,חיׂש דמלמ

 רידֲאנ השמ

 גרעּבמַאנ .ה

 טנגענַאּב טינ ,טנָאקַאּב טינ

 ג"מרּת ענליװ ,םיֿפוצ תֿפונ

 "תויׂשעמ ירוּפס, ,רעװעלצַארּב ןמחנ 'ר
 קרָאי-וינ

 רּתסנ רעד

 םזיגָאלָאענ

 יקצולירּפ חנ

 1711 ןַײמד טרוֿפקנַארֿפ ,יבצ תלחנ

 186 . . רימָאטישז ,יֿבצ תלחנ

 ךַארּפשיללּכ רעד ןיא טרידנעמָאקער טינ
 ףיטש םוחנ

 רֿפס

 שיטעװָאס

 ,1691 גָארּפ ,1625 ןילּבול) דיגמה רֿפס

 (1717 ףרָאדׂשרמרהליװ

 -ּבוס ,גנוריויטנַאטסּבוס ,וויטנַאטסּבוס

 שיװיטנַאטס

 רעוועקצוס םהרֿבַא

 קרעװ עשיטעַאּפ ,רעועקצוס םהרֿבַא

 סעללַא זיא טוג זיא ףוס רעד סלַא;

 ןוֿפ עידעמָאק עשידִיי עמינָאנַא ,"טוג

 -רעדַאמ ,תורעה ,המדקה .ה"י ,18 ףוס

 זירַאּפ ,סקוֿפ .ל ןוֿפ חסונ רעטריזינ
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 ,"םירֿפא רעש ,, ןיא תואוֿפרו תולוגס

 חייּפּת אדרויֿפ ,םייהטרעוו םירֿפא יר ןוֿפ

 דכ

 שטוטס

 לס

 ּבמס

 געס

 ּפס

 ,'צעפס

 צעּפס

 צס

 ישס

 חע

 / טע

 ןויע

 לע

 גנע ,נע

 דלָאגצנע

 שּפע

 קע

 צָאֿפ

 רעד ןוֿפ רצוא רעד ,, ,וָאקשטוטס :נ

 "ךַארּפש רעשידִיי

 -ַאלסרַאֿפ קרַאטש זיא סָאװ ןושל ןיא

 רעד רַאֿפ טרידנעמָאקער טינ) טשיװ

 (ךַארּפש-ללּכ

 "לייטטלעװ רעטסקעז ַא, ,ןויטּבמס .מ

 שטיװָאלַאגעס .ז

 רָאטקעּפס יכדרמ

 לעיצעּפס

 טרָאװלָאצ-רדס

 עשרַאװ ,"קחצי ירעש רֿפס , ,רעלָאז

 ט"ערּת

 ע

 רוציק) "םייח ץע רֿפס , ,סלשרעג זּביא

 ביייקּת אדרויֿפ ,(ה"לש

 רעגניטע המלש

 1732 ןילרעּב ,קחצי ןויע

 שידִיי רעסַאזלע

 שילגנצ

 -ָאלקיצנע עטרירטסוליא ענײמעגלַא יד

 1923 יינ ,טַאלּבדלָאג דוד 'דער ,עידעּפ

 ןייטשּפע לכימ לאיחי

 ןַאמרָאק ארזע

 ןָאזרעּפ

 עילַאדָאּפ

 ויסַאּפ ןיא ּברעװ ,וויסַאּפ

 פיציטרַאּפ

 ווירּב עטַאװירּפ

 טקעלַאיד רעשילױּפ

 ןייּבשריה ץרּפ

 שילוּפ

 גנוצעזרעּביא-הנשמ ,ַאקשורטעיּפ .ש

 שיקרַאמ ץרּפ

 ,ב"ּפרּת ןילרעּב ,אטיל תנידמ סקנּפ
 װָאנּבוד ןועמש

 שיגָאלָאכיסּפ

 װיטַארָאיעּפ

 ןענָאזרעּפ

 םערַאֿפ עלעלַארַאּפ

 טקעלַאיד ןשילוּפ ןוֿפ ןשינעדייר

 םָאנָארּפ

 1621 ,ווירּב רעגָארּפ

 לענָאיציזָאּפערּפ ,עיציזָאּפערּפ

 םערָאֿפ
 גנונעכערטַײצ רענעמונעגנָא רעד רַאֿפ



 'צ
 ַא"צ
 הניאצ
 ּבצ
 זגצ
 ווצ
 טכוצ

 גוצ

 קוצ

 רוצ

 ווזצ

 טיצ

 טייצ

 ניצ

 מײ"צ ,מצ

 דעצ

 ֿפצ

 שצ

 סטרעװרָאֿפ

 עמיטש רעטעּברא עַײרֿפ

 גאלרַאֿפ

 שינעּבײלגסקלַאֿפ

 ,1940 -- 1923 עץנליוו ,טנוזעגסקלָאֿפ

 ;ץַאמ שריה ,דַאּבאש חמצ ר"ד דער

 ,ל ר"ד 'דער ,1951 --- 1948 ןירַאּפ

 דנַאלרוק

 םערָאֿפ-רעסערגרַאֿפ

 ץיװסקלָאֿפ

 -רעװ רעשינכעט ידָיי ,לעקניֿפ .א .ח

 1923 װָאקרַאכ ,ךוּברעט

 לטרעװסקלָאֿפ

 שירַארעטיל טינ ,ךעלמיטסקלָאֿפ

 ויטַארוגיֿפ

 גרעּבנַײֿפ .ל

 דילסקלָאֿפ

 ןּברוח ןטצצל ןוֿפ

 הׂשעמ-סקלָאֿפ

 ,עיגָאלָאמיטע-סקלָאֿפ

 שיגָאל

 ךַײלגרַאֿפסקלַאֿפ

 רעדָא-טרוֿפקנַארֿפ

 ןַײמ(ד) טרוֿפקנַארֿפ

 טַײצ ענעגנַאגרַאֿפ

 םערַאֿפ-רענעלקרַאֿפ

 שיזייצנארֿפ

 ךַײלגרַאֿפ

 שינעטערסקלָאֿפ

 ָאווִיי ,ןטֿפירש עשיגָאלָאליֿפ

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ

 -ַאמיטע-סקלָאֿפ

 גנוטַײצ

 ערעדנַא ןשיװצ

 א"עּת טׂשמַא ,הניארו הניאצ

 (גנו)דניּבֿפיונוצ

 טצעזעגֿפױנוצ

 טרָאװלָאצ

 "לגיּמש טכוצ רעד , ,ןמקילעז אמלוא

 1680 טרוֿפקנַארֿפ

 עבאגסיוא עשיטירק ,רעזנוצ םוקילא

 | 1964 יינ ,ָאוויי

 טּפנוקוצ

 ב"לרּת ענליוו ,הניארו הניאצ

 ּברעװ רעטצעזעגֿפױנוצ

 ַײּב טַאטיצ ,ןוֿפ טריטיצ

 ןילטייצ ןרהַא
 -יל רעד ןוֿפ עטכישעג יד. ,גרעּבניצ .י

 1935 ץנליװ ,"ןדָיי ַײּב רוטַארעט

 רעטעמיטנעצ

 ןופ עסינמייהעג איד, ,םיוּברעדעצ .א

 1870 עשרַאװ ,ֿבושטידרעּב

 םערַאֿפ-לטרעצ

 דַאּבאש חמצ 'רד

 הכ

 בו לַאק

 נָאק

 סָאק

 רַאק

 הק
 דוק

 װק

 'וװק

 ווזק

 חק

 לק

 ל"ו

 מק

 מז

 ָאנעק

 פק

 צק

 ק"ק

 ֹק

 1סמ. 116:מזו08 (:411680618, 74-

 615011161:1901168 1 0ז16/04001614
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 עיצקנוינָאק

 רעװָאסָאק יכדרמ

 ייַנ ,ןטּֿפירש ,קינלַארָאק .א

 רשיה ֿבק

 י"נ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 ָאקטיוװק ּבייל

 טַארדַאװק

 ּברעװ (רעלַאקָארּפיצער) רעקיטַײזנגעק

 1875 גרעּבמעל ,םידיסח להק

 לדילרעדניק

 ןושל-רעדניק

 רׂשֿבמ לוק

 רעטעמָאליק

 לאערטָאמ ,רעלדָא רעדענעק

 םערָאֿפ ערעצריק

 טַײצ עקידעמוק

 רעטעמָאליק-טַארדַאװק

 יּבר ,ּבר

 הנשה:שָאר
 ןייטשניּבור ףסוי

 שינעמור

 שיסור

 םזיציסור

 דניקֿביר קחצי

 עיצקאדער ,טריטקאדער ,רָאטקַאדער

 םערַאֿפ עיסקעלֿפער

 ןרָאק לחר

 ןשינעדייר

 ׂש

 הרוש

 -נַאלעמַא יולה המלש ןּב ןזַאןמ םחנמ

 1743 טׂשמַא ,"לארׂשי תיראש, ,רעד

 לקיּב המלש

 עטכישעג-טלעוו יד, ,וָאנּבוד ןועמש

 "קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ

 עשראוו ,אעיצמ אֹבּב ,םידמלמה יליֿבש
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 טרָאװכירּפש

 -רעוו} רשוי ירֿבד רֿפס ,ּבַאװש םהרֿבַא

 ז"כקּת טׂשמַא ,(ךוּברעט

  תוֿבושּתו תולאש

 הדוהי טֿבש

 רעללימ ןיש

 רעגינ לאומש



 עש

 רירעש

 יּפש

 ַאּפש

 ּבׂש

 הׂש

 שיליוּפ

 שיסור

 שינעמור

 שינַאּפש

 שיניאַארקוא

 שירעגנוא

 םכילע-םולש

 1602 גָארּפ ,הימרי רֿפס ,שליטרעש .מ

 טלַאּפש

 םזינַאּפש

 ּׂש

 1701 טׂשמַא ,הרורּב הֿפש

 שֿפנה תחמׂש

 קקּת
 אמיגרת

 14 שיװטיל

 תע/61// האן00סנ1!טמקסמ ?טז

 (1050410016 טתמ}

 טע13900530021+ 7

11068 

 246 שטַײדכיוה:לטימ

 סי שיזיײצנַארֿפ-טלַא

 וכ

 ֿביֿבָא-לּת

 -ידימלּת ןוֿפ ןושל ןיא ,םכח-דימלּת

 םימכח

 שַאוהי םוגרּת

 שידומלּת

 שיכנּת

 1595 ,הליהק רעװעקַארק ןופ תונקּת

 תווצמה רֿפס אוהו א"מיגרּת ינימ רֿפס

 ?רָאי ?זדָאל ,שטַײט-ירֿבע ןושל לע

 שטַײדכױה:-טלַא

 שיסורסַײװ

 שטַײד

 שילגנע

 שיזיײצנַארֿפ

 שינעילַאטיא

 ןַײטַאל
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 דוּברעטרעװ ןופ רעצונַאּכ ,ננוטכַא

 תיּב-ףלַא ןופ רדס רעד

 ,(ם) מ ,ל ,(ד) כ ,ּכ ,י ,ט וח ;ז ו ,ה ,ד ;ג ,ב ,ּב ,א

 .ת ,ּת ,ש ,ש ,ר ,ק ,(ץ) צ ,(ף) ֿפ ,ּפ ,ע ,ס ,(ן) נ

 ;תויתוא ערעדנוזַאּב ןענַײז = ןוא ּב

 2 עז וצ . ֹּכ
: 

 '+ י'+ ו+

 ּפ

, 

 ׁש

 .ש ךָאנ טמוק ׁש

 ,(ןּביוא ןוֿפ עלעכירטש ַא ןָא ןוא עלעטניּפ ַא ןָא בם
 --- (ןּביוא ןוֿפ עלעכירטש א ןָא ןוא עלעטניּפ ַא ןָא 9

 ,רעקיאייווצ א ןַײז ןעק דײרסױרַא רעד ןעװ ,שדוק-ןושל ןוֿפ ןטַאטיצ ןיא ,ןטסקעט עטלַא ןיא ןעמוק

 ּפ ַא ,3 א רעדָא ּב ַא ךיז רַאֿפ ןּבָאה רימ יצ ,רָאלק טינ זיא סע ןעװ ,ןלַאֿפ עלַא ןיא ללכּב ןוא

 .פ א רעדָא

 ,תויתוא ערעדנוזַאּב יװ טנכערעג טינ ןרעװ -- א ,ַא ,א

 .תויתוא ערעדנוזאּב יװ טנכערעג טינ ןרעװ -- 1 }

 .תויתוא ערעדנוזאּב יװ טנכערעג טינ ןרעװ-- ,י ,י

 ןשידַיי ןוֿפ תויתוא עלעיצעּפס יװ טכַארטַאּב טינ רדס ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ןרעװ -- יי ,יי ,יו ,וו

 ,תויתוא עטרעדנוזעגּפָא ייווצ יװ רדס ןטיול ןעמוק רָאנ ,תיּב -ףלַא

 רעטרעוו ןופ רדס רעד

 -- רעקיּבלעז רעד זיא דנאטשַאּב-תויתוא רעד ןעוו

 ; ַא רַאֿפ טמוק א :(הדוקנ םוש ןָא) א רעִירֿפ טמוק

 ,רָאהרעּביא רַאֿפ רַאהרעּביא ,טָא רַאֿפ טָא

 ,ןעַײנרעּביא רַאֿפ ןעיינרעּביא ,ןלַײהרעטנוא רַאֿפ ןלייהרעטנוא ; יי רַאֿפ יי טמוק

 : ףַארט ןקידרעטַײװ ַא ףיוא טנעצקַא ןטימ טרָאװ ןרַאֿפ ףארט ןטשרע ןֿפױא טנעצקַא ןטימ טרָאװ סָאד טמוק

 | ,ןטלייגרעּביא רַאֿפ ןטליגרעּביא ,ןעלדניַאהרעטנוא רַאֿפ ןעלדנַאהרעטניױא

 ןוא ףקמ םעד טכַארטַאּכ ןיא טינ ןעמ טמענ רעטרעוו יד ןלעטשסיוא ןוֿפ רדס םִַײּב
 .רעטרעוו ערעדנוזַאּב ףיוא גנולייטעצ יד טינ ךיוא

 : ווָאװ ןקידרעטַײװ א ןוא ןווָאװ ייווצ ןשיווצ ףלַא ןעמוטש ןגעוו טקנעדעג
 .ןןעיָאװקעװַא רַאֿפ ןעניואװקעװַא ,ןריסנַאװַא רַאֿפ טמוק ואװַא

 :י ןוא ו רַאֿפ ףארט ּכײהנָא ףלַא ןעמוטש ןגעוו טקנעדעג
 ,דילגרעּביא רַאֿפ גנואילגרעּביא ,ןרענַײגיצסױא רַאֿפ טמוק גנואיצסיוא

 וכ



 יא יא ,א

 ַא ןָא ףלַא ןַא טימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ טרָאװ ַא רַאֿפ זיא 'א ,טשטַײטעגסיוא ןרעװ סָאװ רעטרעװ יד ןטַײברַאֿפ
 ןזַײא סנייא ןרעטנוא ;דחא טרָאװ סָאד יא טַײּברַאֿפ דחא סנייא ןרעטנוא :לשמל ,ףלַא ןעמוטש ַא טימ רעדָא הדוקנ
 טַאיזַא סנייא ןרעטנוא :לשמל ,א טימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ טרָאװ ַא רַאֿפ זיא '8א .ןזַײא טרָאװ סָאד יא טַײּברַאֿפ
 סָאװ טרָאװ ַא רַאֿפ זיא ' ַא ,תודחַא טרָאװ סָאד יַא טַײּברַאֿפ תודחַא סנייא ןרעטנוא ;טַאיזַא טרָאװ סָאד יַא טַײברַאֿפ
 טַײּברַאֿפ יחַא סנייא ןרעטנוא ;ןָאזָא טרָאװ סָאד יַא טַײּברַאֿפ ןָאזַא סנייא ןרעטנוא :לשמל ,ָא טימ ןָא ךיז טּבייה
 ;יחָא טרָאװ סָאד יִא

 -- תורצוא רַאֿפ ,רצוא טרָאװ םַײּב :לשמל ,' ןכָאנ ךַײלג טלעטשעגוצ יז טרעװ ,גנודנע ןַא וצ טמוק סע ּביוא

 ,ךעיא --- ךעלגייא רַאֿפ ,לגייא טרָאװ םַײּב ;תויא

 ןוֿפ ןתוֿביּתשָאר יד ןעמוק רעטרעװ רעמ רעדָא ייווצ ןוֿפ ןעײטשַאּב סָאװ ןקורדסיוא ַײּב רעדָא ףקמ ַא ַײּב

 -- קושה ןמ דחא רַאֿפ ;'ה"ַא -- המואה'תודחַא רַאֿפ ן'ל יא -- האמל דחא רַאֿפ :לשמל ,ןלײטדנַאטשַאּב עלַא

 1 'מ יא
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 ןעק --- (ע)רעּפסַאמטַא :טרָאװ ןופ לייט ַא ןַײז טינ רעדָא ָאי געמ :טַײטַאּב ךוּברעטרעװ ןוֿפ סנייא ןיא 1
 ,קידװעטַײּברעּביא ןַײז ןעק ןוא קיטַײּברעּביא ןַײז ןעק קיסדװע)טַײּברעּביא ;ערעֿפסַאמטַא ןַײז ןעק ןוא רעּפסָאמטַא ןַײז

 ןענעק סע ;גנושטַײטסיױא רעד ןוֿפ לייט ַא ןַײז טינ רעדָא ָאי ןעק סע :טַײטַאּב גנושטַײטסױא רעד ןיא 2
 ,גנושטילטסיוא רעד וצ ּבָאגוצ רעקיטיינ א זיא סע ;ןלַאֿפ רעמ ךָאנ רעדָא עדייּב ןַײז

 ,םירֿפס עטלַא ןוֿפ ןריטיצ ןכעלטקניּפ ןיא ןַײרַא ןעמוק סָאװ רעטרעװ עשדוק-ןושל םורַא 3

| { 

 ,טַאטיצ ַא וצ ּבָאגוצ 1

 ,עיצַאמרָאֿפניא-ּבָאגוצ םּתס ;ןיד ,גנוריֿפ ,רעגייטש ןגעװ עיצַאמרָאֿפניא 2

 ,שדוק-ןושל ןוֿפ ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו ַײּב לעיצעּפס ,דײרסױרַא ןֿפױא זַײװנָא 3. 

 ,גנונילשרעד רעשיטַאמַארג א ףיוא זַײװנָא רעקיטַײז 4

 ,תועט ןכעלגעמ ַא ןגעק גנונערָאװ 5

 םינמיס

 .ןעז -- 4--

 ,ןוֿפ טמַאטש -- 22

 .(תויתוא עשידיי-טינ ןעמוק סע ּביוא) ןוֿפ טמַאטש -- ==

 .וצ ךַײלג זיא ,ןוֿפ טַײטַאּב םעד טָאה -- =

 ,תוא םענעּבעגעג ןזיּב רעדָא גנודנע רעד וצ זיּב טרָאװ ןוֿפ לייט רעצנַאג רעד --

 :לשמל ,ןּבָאגוצ יד ןוא רעטרעװ עקימַאטשּפָא יד ַײּב רעּביא ךיז טרזח סָאװ טרָאװ ןוֿפ לייט םעד טזַײװ -- |
 ,ןיטַארעטיא טָאטשנא ,ויטַא --  ןריורעטיא ַײּב

 ;רעטנוא סע טַײּברַאֿפ --- -רעטנוא טימ ןּברעװ ַײּב מוא סע טַײּברַאֿפ -מוא טימ ןּברעװ ַײּב) ּברעװנָאק רעד --
 א ךיוא יװ (נַײא סע טַײּברַאֿפ --- -נַײא טימ ןּברעװ ַײּב ;רעּביא סע טַײּברַאֿפ --- -רעּביא טימ ןּברעװ ַײּב
 ,ןּברעװ יד טָא ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ רעטרעװ ַײּב ןלייט עקיּבלעז יד ןוֿפ טַײּברַאֿפ

 ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא -- היי .19 ןיא :לשמל ,לָאצ-רדס א זיא סע זַא טזַײװ רעֿפיצ א ךָאנ --

 ,קורדסיוא ןשיטַאמָאידיא ןַא רַאֿפ ךעלנייוועג טמוק :טכַא ןגייל :טַײטַאּב -- *

 חכ



 ןעווענאּבּפָא

 -עגי- ןּפָא עװענ  .וטוא -- ןעװעגַאיױּבּפָא
 ןכַאמ ,ןעװענַאיּוּב ןקידנערַאֿפ .1 .טעװענַאיוּב
 ןרעװ ןוא י'ִא .דליװ ןריֿפֿפױא ךיז ,ןלַאדנַאקס

 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןעװענַאיוּב ,27 .,ענשטעטַאטס
 ,טנװָא ןצנַאג ַא קנעש ןיא יַא

 ,גייּבּפָא -- -- ןפיוּב-- ,גנוגיוּב-- ,גיױּבּפַא
 ,ןגייּבּפָא ,גנוגייּבּפָא

 .טלמיוּבעג- ,ּפָא למ- .װרט -- ןעלמױּבּפָא
 טימ ךיוא .למיוּב טימ ןרימשּפָא ,ןסיגּפָא .קֿבא

 "ָאקס יד י'ַא .רָאה יד 'ִא .לייא ןימ רעדנַא ןא

 .עדָארעװ

 רַאֿפ .1 .טיוּבעג-- ,ּפָא יוּב .ורט -- ןעיױּבּפָא
 בוא, .ןעױּבֿפױא קירוצ .2 .ןעיױּב ןקידנע

 זױה רענעש ַא יִא םיא ריא טנעק ,טליװ ריא

 רעד ,דמא ,"עטנערּבעגּפָא יד ןעועג זיא סע יװ

 וצ ןשָארג א ןוֿפ טלָאװ, ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס

 ,טלעג עמוס עשּפיה ַא ןּבילקעגנָא ךיז ןשָארג ַא

 ןעױּבוצּפָא זיאס יװ ןַײז ךעלגעמ לָאז סע

 -עצ א, ,םיֿפרׂשננ ,סוממ ,"רעזַײה ערעייז

 ַײנסָאדנוֿפ יִא טשינ ךיז טזָאל ץרַאה ןכָארּב

 ןכיגניא לָאז סע, .תודוס ,פס ,"זוה ַא יװ

 הׂשעמ ,ײץַאלַאּפ רעקיליײה רעד ןרעװ טױּבעגּפָא

 ,27 יז ,1901 ענליוו ,וו סֿפלַא

 ּפָא יוּב , .ןגָארטּפָא ךיז .ןֿפױלטנַא .װטוא .8
 "רעד, ."ןתיממעצ ךיד ךיא לעװ טינַא ,רימ ןוֿפ

 :סעּפע ןעמ טגָאז יװ .טױּבעגּפָא ךיא ּבָאה לַײװ

 וצ רעדער יד ןענַײז ,טלַאֿפ ןגָאװ רעד זַא

 ךיז רע טָאה; 1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,"רעווש

 לענש ויא ןוא ןעיוּבוצּפָא ריה ןוֿפ ןסָאלשַאּב

 עטרעּכישרַאֿפ איד ,ןייטשרוּב רעּבוד ,"ןֿפָאלעג

 ןגעמרַאֿפ ןַײז ןלָאז רימ, .1878 ענליװ ,דניק

 יג ַא ןהָאזדוּב .י ,"ןענַאדנוֿפ יִא ןוא ןעמענוצ

 "מוא) .4 .1892 ענליװ ,ןיּבעלח ליּבַײװ עיַארט

 ,חרּת רעטלַא ןַא ,ןּברַאטש .ןרעװ טינ (לדייא
 ,טױּבעגּפָא רע טָאה

 ךיז טָאה הֿפירׂש רעד ךָאנ/ -- ךיז טימ

 ,דמא ,"רענעש ליֿפ טױּבעגּפַא לטעטש יד

 ךיז יִא טעװע ,1868 ענליװ ,דיגמ רעד עלעגייפ

 ןיא ןֿפָאש ,רעכיז ןציז / רעדלעֿפ ןעייז ןוא

 .שינע  .ץכע-  .לדוי ,סוממ ,"רעדלעװ יד
 ,יירע- רעד

 .טרעיוּבעג-- ,ּפָא רע .ורט -- ןרעיױּכּפָא
 קיטרַאֿפ .ןלירד ,ןרעּבגע ,ןרעיוּב ןקידנערַאֿפ

 'ֿפיטש יד רַאֿפ ךעלכעל י'ִא .ןרעיוּב ןטימ ןרעוו

 .ןריּבמָאלּפ ןרַאֿפ ןָאצ ַא יַא .ןט

 .טרעקיוּבעג-- ,ּפָא רע" .װרט -- ןרעקיױּבּפָא
 ,(150 +--) ןרעקיוּבסיוא ווזד

 ,טעצכוּבעג-- ,ּפָא עצ .װרט -- ןעצכוּבּפָא
 םעד יִא .ןטסױֿפ יד טימ ןגָאלש ןקידנערַאֿפ .1
 -עג ןסױטשּפָא ןּפוטשּפָא .2 .ןַאמ-הרכח
 .שינע- .װזק -- ךיז טימ ךעלנייוו

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן" ,רעד -- דנוּבּפָא
 "וצ רעייזג .דנוּבוצ ןוֿפ ךוּפיה .ןדניּבּפָא ןוֿפ
 ."ַא ןַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה טייקנדנוּבעג
 ןוֿפ ּפָא ךיז טסַײר סָאװ ןייטש ַא .סירּפָא .2
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 ,שטַאקט .ז .מ ,יָא ןרַאֿפ קערש ןיא, .גרַאּב ַא

 .לַאװק םוצ טשרָאד

 (ךיז) עװעט- .וטוא -- (ךיז) ןעװעטנוּבּפָא
 "נוּב ןרעהֿפױא .טעװעטנוּבעג-* (ךיז) ,ּפָא

 ,טנוּב םעד ,טלַאװער םעד ןּבעגֿפױא .ןעװעט

 ךיז רעדיװ ןוא 'ִא ךיז ןלעװ ןטנעדוטס יד,

 (י"נ) דייר ,"ןענרעל םוצ ןעמענ

 ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקשטוּב- ,ןעקצוּבּפָא

 יּפָא וחזז .1 .טעקשטוּבעג- ,טעקצוּבעג =

 טימ .ןגָאלשּפָא ,ןּפַאלקּפָא .2 .ןעצכוּב

 ,רענרעה יד טימ ךיז יא .װחזק -- ךיז

 -עג'-- ךיז ,ּפָא ךיז קוּב .וטוא -- ךיז ןקוּבּפָא

 ןוא 'ִא ךיז .ןקוּב ךיז ןרעהֿפױא .1 .טקוּב

 ּפָא זיא טינ יװ .2 .ןקור םעד ןכַײלגסיױא

 ,עקשטעג ַא רַאֿפ ךיז יִא .ךיז ןקוּב סָאד ןרטּפ

 ךיז ןטעּב ,ןצעמע רַאֿפ ןגייּב קרַאטש ךיז .2

 .ריבג ןרַאֿפ ךיז יִא .םיא ַײּב

 .טריסקוּבעג -- ,ּפָא ריס- .ורט -- ןריטקוּבּפָא
 ןוֿפ ןדניּבּפָא ךיוא .ףישּפעלש ַא טימ ןּפעלשּפָא

 ןּבָאה רימע .ףיש ענעדנוּבעגוצ ַא ףישּפעלש

 יּפָא ןּבָאה ,עקרָאטָאמ א ןריֿפ וצ טכַארּבעג ריא

 ,"רעסַאװ ןרעּביא רעינַאלּפ םעד טריסקוּבעג

 ,8 עװקסַָאמ ,נַאקלּוװ נֹפַא ,קַאטש רָאדיסיא

 ,ּפָא רֵקֹוּב .וטוא ןןרעקיוּב . . .} -- ןֹרְקֹוּבּפָא

 "רקֹוּב יהיו ברע יהיוכ2 .לָאענ .טרקֹוּבעג יי

 טָאה רע; .סנגרָאמירֿפ ,סרקֹוּב ךס ַא ןכַאמכרוד

 ךָאנ זַא ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טשינ ךיז רעכיז

 ןעמוק טעװ יִא ןוא ןֿברֲעּפָא ןרָאי ןענָאיליּב
 .רַאֿפ ,שַאּב ,"ןילַאטס ַא ,רעלטיה א

 ,טלּברוּבעג = ,ּפָא לּב" .װרט -- ןעלּברוּבּפָא
 .דל .=11/: טטזט66 .ן(ענ)עּברוב-- 9

 ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןעלּברוּב ןקידנע .1
 ןעלּברוּב טַײצ ערעגנעל א .2 ,ןעלּברוּב
 םַײּב טײקיסילֿפ א יװ ןעגנַאלק ןּבעגסױרַא .8
 רענייטש ןשיװצ טסילֿפ סָאװ רעסַאװ א יװ ,ןדיז
 ןצּפערגּפָא .0 .ןעגנורעטש ערעדנַא רעדָא
 ןכָאנ ּפָא טלּברוּב דניקגייז סָאד .(רעלעדייא)

 ןוא ךיג ףיוא ,ןעלמרומּפָא 0 .,ךיז ןגײזנָא
 יד ןשיװצ, .ןענואד ַא יִא .ןגָאזּפָא רָאלקמוא

 ,ּפָא ןעלּברוּב ןדִיי . . .ערעזדנוא עכלעו ןכַאז
 ןענַײז ,ןעלּברוּב יז סָאװ קידנעײטשרַאֿפ טינ .,
 ,1895 ןָאטסָאּב ,תמא רעד ,"תוֿבָאײקרּפ יד

 םעדכָאנ ךיז ןוא טָאג וצ השקּכ ַא יא .7 אט
 י"ג ,שו שטניװ ,"טינ טרעה רע סָאװ ןרעדנואוו
 .שינע- .ץכץק  .ןצלּברָאּבּפָא לגרֿפ .7

 .טעשטרוּבעגי- ,ּפָא עשט -- ןעשטרוכּפָא
 -- ןלַאֿפראֿפ, .ןעשטרוּב ןקידנע ,1 -- וטוא
 -עגסיוא ...ןוא טעשטרוּבעגּפָא ןרעו טָאה
 .1932 וועִיק ,קירטעפ ןוא מַאיל ,װק ,"טֿפַײֿפ

 ןגָאמ רעד, .טַײצ ערעגנעל ַא ןעשטרוּב .2

 ."ןסע ןטעֿפ ןכָאנ ּפָא םיא טעשטרוּב
 ןיא סעּפע ןגָאז .ןעלמרומּפָא ,1 --- .װרט

 -דנעטשרַאֿפמוא ,ליומ ּבלַאה ַא טימ ,ליטש רעד
 יא ךעלזנֹורּב .קידנעשטרוּב ןרעֿפטנעּפָא .2 ,ךעל
 ןטכענ רעגַאל ןיא עלא ריא טָאה, .גנומיטשוצ יד
 ןרעסעּב ןייק -- ?ןסעיטנװָא םענַײֿפ ַא טַאהעג

 ןגיבּפָא
 טעשטרוּב -- ...הנותח סּבַײװ ןַײז ףיוא טינ

 ןוא ךַאילש ,ַאלּפַאק לארׂשי ,"רענליוו רעד ּפָא

 .שינע- .געװמוא

 -עגי-- ,ּפָא עועק- .ורט --ןשוװעקסעלרוּבּפָא
 ןַא ןוֿפ קסעלרוּב א ןכאמ .טעװעקסעלרוּב

 -רוּב ַא יװ עלָאר ַא ןליּפשּפָא .ךאז רעטסנרע

 עמַאס יד יִא טנַאקעג טָאה יז ,, ,רָאיטקַא-קסעל

 ,"טקישעג ױװַא ןָאטעג סע ןוא ןכאז עטסנרע

 .6 או 1957 ,גָאט ,רעקיטש .מ| ךַאטנַאק .ע

 -ערוּבעג--- ,ָּא עװער- .װרט -- ןעװערוּבּפָא

 ןרעשּפָא ןטָארעג'טינ (ַײרעכַאמקירַאּפ .טעװ
 | ,ּפָאק ַא 'ִא .רָאה

 -ץג-- ,ּפָא עװעש .וטוא -- ןעװעשוּבּפָא
 ּפָא ךָאד, ןעװעשוּב ןקידנע .1 .טעװעשוּב
 ןוא ,דנע וצ ןַאקלואװ רעד טָאה טעװעשוּבעג

 ןעמ טניואװ עװַאל רעטליקעגּפָא רעד ףיוא

 -עשוּב ,2 ןַאמסדנַאל םוצ' ,וװ לֵא ,"רעדיוו

 טָאה םערוטש רעד, טַײצ ערעגנעל א ןעװ

 ,"טבַאנ עצנַאג א טעװעשוּבעגּפָא

 ,םָא לטּב .װזוקַא ןןעלטַאּב . . .} -- ןעלטּבּפָא

 טַײצ ערעגנעל א ןעגנערּברַאֿפ .1 .טלטּבעג--

 םעד 'ַא .םינינע עקיטכיוומוא טימ ,טינרָאג טימ
 ןרטּפּפָא ךיג זיא טינ יװ .2 רעמוז ןצנַאג
 .ןענװַאד סָאד יַא

 -רוק .טלגיּבעג-- ,ּפָא לג- .ורט -- ןעלגיּבּפָא
 יִא ןסערּפ ןקידנערַאֿפ .ןסערּפּפָא , .דנַאל
 ןסערפסיוא זיא טינ יװ .2 ,ןזיוה רָאּפ ַא
 ,ןזיוה יד ףיוא שטיינק ןעמורק ַא יַא

 ךיז עיא(שוז- .וטוא -- ךיז ןעיא(ש)וריּבּפָא
 .=שע: ס1תעיעע .טעיַא(שנודיּבעג -- ךיז ,ּפָא

 -אמעג א ןריֿפ טַײצ ערעגנעל ַא .61227

 -רַאֿפ יז טָאה ןַאמ ריא; .ווווד -- .ןּבעל טרעט

 ךיז ,טעיאזדיּבעגּפָא ךיז טָאה יז ןוא ןזָאל

 "דֿמערֿפ רעד ןיא טכוזעג םיא ,טּפעלשעגמורַא

 -עדיּבעג -- ,ּפָא עוװעד- .ווזוקא -- ןעוועריּבּפָא
 ךיז ןּבעל רעטיּב א ,רעװש ַא ןּבָאה .טעװ

 זַא; .גנַאל-ןּבעל ַא יִא .טַײצ רָאי א יִא .ןעשטומ

 -סיוא רֶׁשֹּכ ךיז טָאה ןטַאדלָאס רעשידִיי רעד}

 ןיא ,םייהֲא טרעקעגמוא ךיז טָאה ןוא טנידעג

 א ןעװעדיּבוצּפָא סַײנַאּב ןענַאטשעגרַאֿפ םיא

 ,גרעּב ,"ןעגנוצענערגַאּב עלא ןדַײל ןוא ןּבעל
 עװקסָאמ ,עמָאכלימידנַאלרעטָאֿפ יד נוא בדוי

1, 

 ,+-- ןטעּבּפָא ווזד -- ןטיּבּפָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- גייּבּפָא

 ,םיוּב א ןוֿפ יא .געוו ןוֿפ יִא .(ךיז) ןגייּבּפָא ןוֿפ
 ןוֿפו לייט רעטשרעּבייא רעד, .גַײװצ א ןוֿפ

 ןגיוּבעגסיוא ןוא רעטיירּב זיא ןלטעלּבניױרק

 ּבמָאלָאג .ַא ,=רענַײז יִא רעד זיא סָאד ,וצנסיורד

 ,ןסקיװעג ,שטָאּב .ג ,זּביא

 זעגי--) ןגיוּבעג-- ,ּפָא גייּב .ורט -- ןתיײּבּפָא

 ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןגייּב ןקידנע .1 .(טנייּב
 קעװַא ,טַײז א ןיא לסיּב ַא ןגייּב .2 .ןגייּב

 יִדּכ גנַאהרָאֿפ םעד יִא .עיניל רעדָארג רעד ןוֿפ
 .םיא רעטניה ךיז טוט סע סָאװ ןעז ןענעק וצ



 ךיז ןרעזייּבּפָא

 ,געװ ןכַײלג ןוֿפ ןרעקּפָא = געװ ןוֿפ יִא (ןיילַא)*

 ןטקרעמעגנַא ןֿפױא ןַײז רּתומ = ליצ ןוֿפ יָא*

 ןףרעװ רעצריק לָאז סע ןגייּבנײא ,0 ,ליצ
 .רעסאוו ןיא ןעזדָארּב םַײּב ןזיוה יד יִא

 -ריטַאנ רעד ןוֿפ טַײז א ןיא ןעײרדּפָא .4

 ןגייּב ךעלטנעה עניילק עסַײװ, .עיציזָאּפ רעכעל

 עשרַאװ ,ןעמיורט עליטש ,געס ,"ןגַײװצ יד ּפָא

 קוק ַא טּפַאכ ,טיירּב ןַײרַא טמוק} .9

 ,"ּפָאק םעד ּפָא לענש רעּבָא טגייּב ,. . .ףיוא
 .ח"סרת עשרָאװ ,ןּברק רעד ,גרעּבלעֿפּפע .ה

 ןגױּברַאֿפ זיא סָאװ ןכַאמ ךַײלג קירוצ .9
 "רעק םעד קירוצ יא ךָאנרעד ןוא ךיז ןגייּבנַײא

 ןעװא יקָאװשט םענעגױּברַאֿפ םעד יא .רֶעּפ

 לייט א רעּביא קַאטשנַײװ ַא ףיוא טּביײה רענייא

 -נוא טָאז ןעגנערּב רֶע געמ ,םױּבטכורֿפ א ןוֿפ

 ּביוא ןוא ,םיוּב ןוֿפ ןרעטרע| עקירעּביא יד רעט

 ,ןעגנַאגעג רעטַײװ ןענַײז ענעסקאוועגוצ עַײנ יד

 ,א/המ ,םיערז ,"קירוצ יִא ייז רע לָאז

 ןוֿפ ןצעמע יִא .ןצעמע ןעניװעגרעּבירַא .0

 ןַײמ ףיוא ּבַאה ךיא, .גנולעטש רעשירענגעק ַא

 ךיא ...טסניד עַײרט ןַײמ ןגױּבעגּפָא טַײז

 ,(סעכיגָאי .ב) יייחּב ,"רעדיילק עריא ןָאטנָא לעװ

 טימ , .1874 ענליװ ,קַאמרעי דלעה רעד ,זביא

 טינ געװ רעייז ןוֿפ ייז וטסָאה ןעקנעד ןַײד

 ,השעמה םלוע ,לַאגעס עּבױט  ,"ןגױּבעגּפָא

 ,1883 עשרַאװ

 ,םיוז ַא ןכַאמ ןוא ןגיײּברַאֿפ (שירעדַײנש) .1

 לַײמ רַאּפ ַא טימ ךיז ןּבָאהק, -- ךיז טימ

 טייג סָאװ געװ ןקיטַײז ַא ןיא ןגױּבעגּפָא רעַירֿפ

 ענליוו ,הסדהו הּכלמ ,דמא ,ײדלַאװ ןֿפיט א ךרוד

 דניק עניילק סָאד טגייל סָאװװ רעטומ יד, ,7

 ןרעיא יד ףיוא ןּבעג גנוטכַא ףרַאד ןןֿפָאלש

 ךיז יִא טינ רעדָא ןגײּברַאֿפ טינ ךיז ןלָאז ייז

 ,38 ןש ,רעטעלּב ,יּפָאק ןוֿפ ליֿפ וצ

 -ליוק םעד ןוֿפ יִא רעד ןוֿפ הּביס יד, -- גנו-

 רעוװש א ןיא ןַײרא טמוק רע סָאװ סָאד זיא געו

 .שינע- .ץכע- .נטוג ,ײדלעֿפ

 ךיז ,ּפָא ךיז רע .װטוא --ךיז ןרעזייּבּפָא
 ךיז .ןרעזייּב טינ רעמ ךיז .1 .טרעזייּבעג -

 ,קעװַא זיא סעּכ רעד, .טנַאה יד ןּבעג ןוא יָא

 יא ךיז יז זָאלא ."טרעזייּבעגּפָא ךיז רע טָאה

 ,"ץקיריא סָאד ןגירק רימ ןוֿפ יז טעװ ךָאנרעד

 ךיז .2 .1868 רימָאטישז ,ןירעגניז איד עלחר
 זַא ןזַײװסױרַא .0 .טַײצ ערעגנעל ַא ןרעזייּב
 טייג ,ּפָא ךיז טרעזייּב עמ זַא? .זייּב זיא ןעמ

 .ןרעזייּב קרַאטש ךיז .4 .װש ,"סעּכ רעד ּפָא
 טָאה רע, .ןעלדיזּפָא :.ןצעמע ףיוא ךיז ןסַײרּפָא

 תיּבה:לעּב רעד ןענאוזיב ןטעּבעג גנאל ױזַא

 'הו תמאה ,"טרעזייּבעגּפָא םיא ףיוא ךיז טָאה

 טרעזייּב --- !גנ'וירעּבָארג', ,1895 ןילּבול ,רקש

 ףלעװ יד םיא ךָאד ןטלָאװ --- יּבר רעד ּפָא ךיז

 'עלהשמ' ,יקצינטישז .ל .ה ,"ןגָאיכָאנ טנָאקעג

 יַא ,. . . ןגָאזּפָא . .., .לסיּב א ןרעזייּב ךיז .8
 קידנוָאל טינ ,קידנלַײא ,דלַאּב ןוא לסיּב ַא ךיז

 -שַאמ עכַאּפשימ יד ,סנ ,"סױרַא . ..ןדער ךיז !

 ,1939 ץװקסָאמ ,רעּב

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- טַײּבּפָא

 1דנס
 .טַײּברעּביא .יוניש ,2 .ןטַײּבּפָא ןוֿפ טַאט
 זיא הריד רעַײנ רעד ןיא ךיז ןע;צרעּבירא סָאד;

 ."ןּבעל רעייז ןיא 'ִא ןַא ןעועג

 ףיױא שעװ רעדָא רעדיילק טעלּפמַאק ַא .9

 יַא ןא ןָא געװ ןיא ןזָאל ךיז .ךיז ןָאטוצרעּביא
 ,שעװ ןוֿפ

 ןַא ַײּב טרָא סנצעמע טמענרַאֿפ סָאװ רעד .4

 לרעזדנוא, .טמַא ןַא ןיא עיציזָאּפ א ,טעּברַא

 ןוא לגנוי ,זּביא מי ,"ַא רעזדנוא --- רעדניק

 ןוֿפ יא םעד ןענעכיײצַאּב וצ , .1929 עגיר ,לדיימ

 -אַאזַארפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,"תורוד ייווצ

 "מוא טימ טָאה רעטכעװ רעדימ רעד, .רעק

 ."ַא ןַײז ףיוא טראוועג דלודעג

 רעקיּבלעז רעד ןיא טעּברַא סָאװ עּפורג 8

 קירּבַאֿפ א, .טכיש ַא .ןהעש עקיּבלעז יד ,טַײצ

 טּבייה טנַײה ןוֿפ, ."ןיַא ַײרד ןיא טעּברַא סָאװ

 ,רַאילקש .ּב ,יַא-טכאנ א ןטעּברא וצ ןָא ןעמ

 ,1929 סָאנואק ,ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא

 ,טלטַײּבעג-- ,ּפָא לט- .חרט -- ןעלטַײּבּפָא
 -ןרָאק לסיּב ַא יִא .לעמ ןפיזּפָא ןקידנערַאֿפ 1

 ,לעמ

 .רנ 4(+--) ןעלטּבּפָא טָאטשנַא טצינעג 2

 רע טָאה ...ךיג ןענוואד ,ךיג ןדייר טגעלֿפ,

 דייר ,"ןענװַאד םעד טלטַײּבעגּפָא ךיוא טציא

 ַײּב ןעניװעגּפָא (ליּפשנטרַאק) .8 .ענװָאק)
 .טָאה רע סָאװ ץלא ןצעמע

 -נע .1  .ןטיּבעג = ,ּפָא טַײּב .וורט -- ןטַײפּפָא
 -רַאֿפ .2 ,ןטַײּב ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןטַײּב ןקיד

 טָאטשנַא ןָאט סעּפע ןעמוק ,טרָא סמענעי ןעמענ

 ףיוא ןצעמע יִא .רעירֿפ סע טוט סָאװ םעד

 .העש רָאּפ א ףיוא רעדורּב םעד יִא .לעטש ַא

 ןיא ט נ א ה א יִא .טנָארֿפ ןֿפױא עיזיוויד יד יִא

 יּפָא ןטָאה} ...לודגןהּכ רעזדנוא, .ליּפש ַא

 לָאז רֶע סָאד ,רזעילא ןוז ןרעטלע ןַײז ןטיּבעג

 ,"םלֹוע םעד טימ ןַײז חמׂשמ סָאװטע ןייא ךיז
 דנוא רזעילא רעדירּב עכילדנַײרֿפ יד ,דמַא

 סע זיא רעטניוו ,גָאטרַאֿפ, ,1868 ענליוו ,ילּתֿפֹנ

 ,"רעטכעװיגָאט רעד יִא םיא טמוק סע ,ןעװעג
 "חלושמ רעד' ,ץרּפ

 ןַײז ,ןרעדנַא םעד ךָאנ סנייא ןעמוק 9
 ענעדײשרַאֿפ יד, .טַײּבּפָא ןא יװ יוזא ןרעוו

 ענייא ּפָא ןטַײּב . . . ןעמרָאֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג

 רעּבָא יוזַא; ,1912 י"נ ,וו טישז ,"ערעדנא יד

 -נַא יד ענייא יַא סעידעגַארט עדייּב יד ןעמוק
 ...קיװייל .ה ,ןיקװיר .ּב ,"ערעד

 טשריֿפ רעד, .ןשרעדנַארעּביא .ןטַײּברעּביא ,4
 -וצּפָא טכער ןַײז טימ טֿפָא ץנַאג ךיז טצינַאּב
 רעטעלּב ,"טכירעג סָאד ןוֿפ ןלייטרוא יד ןטַײּב
 טָאה ןדנַאלגנע ןיא} ץעזעג-רעּבעװ סָאד, ,39 ןאפ
 ּבײהנַא ןַא ןעװעג זיא סָאד ןוא ןטיּבעגּפָא ןעמ

 יד ןוֿפ עטכישעג יד ,ײקיטילָאּפ רעַײנ ַא ןוֿפ

 ,1900 'װָאנ ,ווענעשז ,ןעדנוּב-רעטעּברַא עשילגנע
 ,23 יז

 תועּבטמ ערעסערג ןטַלּבעצ ,ןטַײּבסױא .9
 טסָאה ודע .טרעקרַאֿפ רעדָא ערענעלק ףיוא
 -דנער ףיוא יַא יז וטסליװ ,סענווירג --- טַאהעג

 ,תבשחמ תכאלמ ,...גרעּב ןידלָאג ןיּביל ,"ךעל

 .ז- ,רעד -- פַײּבּפָא

 ןטַײבּפָא

 ןַײרַא עדַארג ןיּב ךיא , .ח"ּפקּת ,?װעשטידרַאּב
 "ימיש השמ ,"ןעזעג םיא ךיא ּבָאה ,לּבור ַא א

 סָאד ןטַײב(ּפָא ,15 אי ,1886 ,לָאֿפי ,ץיוװָאנ

 ,ןדמש ךיז =לדנער

 ,שרעדנַא ןרעװ .1 :ךױא -- ךיז טימ
 ּפָא ךיז טָאה רילָאק רעד ּביוא, .ןטַײּב ךיז

 טימ שימעצ ...קײטּפַא ןוֿפ םענ . ..טַײּבעג

 לכיּב ןייא ,. . .ןִַײרַא גייל ןוא רעסַאװ ענייר

 וװָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפיג ןינירד שָאװ

 רענעטיּבעג א טימ ןטַײּבסױא ךיז .2 .ה"נקת

 'ַא ךיז ליװ ןוא ןייג וצ טציא רֶע טמוק, .ךאז

 | לדיֿפ ןֿפױא ,עש ,"קירוצ

 עקי ,ןיי) רעה .שינע- .ץכע- .גנוז
 סיָא ערעייז ןוא הטימ רעד ןוֿפ םיאׂשונ יד;

 ןוֿפ ,"ןַײז לבֹוט ךיז גָאט םענעי ןיא ןזזומָו

 ,ןֿפלח רעד, 165 ,אוו לּביו 1819 ,'האווצ ַא
 -ריט ןַײז רַאֿפ טנעצָארּפ א ּפָארַא טמענ יִא רעד

 ,יײרע- ."הח

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 יִא רעקידקיטייװ .יַא רעסיורג .ןסַײּבּפָא ןוֿפ

 ,סיּבּפָא :לגרֿפ

 יּפָא .1 .ןסיּבעג-- ,ּפָא סַײּב .ורט -- ןסַײּבּפָא
 רעטרַאה ַא ןוֿפ לייט ַא ןייצ יד טימ ןלייט

 ןוֿפ ץעּפילז םעד יִא .לּפע (קיטש) א יִא ,זַײּפש

 ןעק עמ לֿפיװ יַא ליֿפ ױזַא ףרַאד עמ, .טיױרּב

 א ןוֿפ יִא טינ רָאט עמ, .װש ,"ןעגנילשּפָארא

 ןגײלרעדינַא עקירעּביא סָאד ןוא טיורּב לקיטש

 וצ ןרעדנַא ןַא ןּבעג סע רעדָא שיט םעד ףיוא

 ּפָארַא ןעק עמ יװ רעמ יִא* .ּב/זל ,אח ,"ןסע

 ןעק עמ יװ רעמ ןעמענוצ ,ןגירקנַײרַא=ןעגנילש

 סָאװ טסורּב יד יָא* .םעד ןוֿפ הָאנה ןּבָאה ,ןצינ

 טוט סָאװ ןצעמע הער א ןָאט (א = ןגייז וצ טיג

 "עג טוג ַא ןכַאמ עילַאק ןיילא ךיז (ּב ;סטוג

 -ץגּפָא ןּבָאה םיתוּכ סָאװ דלעֿפ א; .טֿפעש

 ןּבָאה סעקשארומ רעדָא ,{ךיז רַאֿפ} . . . ןטינש

 ,"האּפ ןוֿפ רוטּפ דלעֿפ יד זיא . . .ןסיּבעגּפָא

 --גורתא ןוֿפ םוטיּפ םעד יִא .ב/די ,םיערז

 יד ןיא טייטש סע; .לגניי ַא ןּבָאה וצ הלוגס ַא

 זַא תרּבועמ השא ןייא רַאֿפ הלוגס א םירֿפס

 יַא ןוא הּבר-אנעשוה גורתא םעד ןעמענ לָאז יז

 עשראװ ,תובוט תוגהנה ,זּביא ,"םוטיּפ םעד
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 סָאװ םעדָאֿפ םעד יִא .ןייצ יד טימ ןסַײרּפָא .2

 .רַאגיצ ןוֿפ ץיּפש םעד 'ִא .ךָאנ ךיז טּפעלש

 ,ןַײרַא ליומ ןיא רעגניֿפ א ןַײרַא טגייל ןעמ זַא
 (םעד) ןייא ריזח א ּביג , ;"ּפָא םיא ןעמ טסַײּב

 ,װש ,"טנַאה עצנַאג יד יַא ריד רע טעװ ,רעגניֿפ

 טראיינ ןייצ ענַײז טימ ןׂשַײּב ּבָא טשינ רע לָאז,

 ,וטל ,"ןדַײנש ּבא ׂשרע לָאז רסעמ ןייא טימ

 ךאז ַא ןוֿפ יִא רעדָא ןסַײר רעדָא ןדַײנש , .ב/טמ

 וצ ...רעדָא דרע רעד וצ טֿפעהַאּב זיא סָאװ

 ,! ישס ,יןתּבש םוא| טינ ןעמ רָאט . .. רעמייּב

 ןוֿפ ןקע יד ּפָא טסַײּב עמ סָאװ םעט רעד; .אפ
 ,רעסעמ ןייק טימ טשינ ,ןייצ יד טימ תיציצ יד

 םהילע ףינת אלי טייטש קוסּפ ןזיאְו ... .לַײװ

 א ךָאנו .1905 וָאקירטעיּפ ,םימעטמ ,יילזרּב

 זיא ןייצ לָאצ יד ,232 זיא תיציצ לָאצ יד :םעט

 ףיוא זמר א ,232 אירטמגּב זיא 37 ןוא -- 2



 ןסַײּבּפָא

 רּפ םעד יִא ן.עמש-תאירק ןוֿפ 'ךֿבֿבל לכּבי

 סמענייק ןָא ,ןײלַא דניק א ןּבָאה םַײּב --- קיּפ

 ןייצ יד טימ ןסַײרוצרעּביא סיוא טמוק ףליה

 ,דלוו םעד טזַײּפש סָאװ רער יד

 ,םָארק יד ,רעזַײה יד) זיוה סָאד סַײּב שטָאכ*

 רעּבָא ,,..זיוה ַא ןַארַאֿפ--((עא סעצילָאּפ יד

 ,בוט-םוי ףיוא ָאטינ, .הָאצוה רעד ףיוא ָאטינ

 ףיוא ןעװעג טינ, ."?יָא זיוה ןוֿפ ךיא לָאז סָאװ

 יַאק ,פס ,"רעזַײה יד סַײּב שטָאכ ,הָאצוה רעד
 .סעקיל

 =:גנו צ יד ּפָא (רעסעּב) (ךיז) ריד סַײּב"

 סעּפע טינ גָאז ,סױרַא טינ ליומ ןוֿפ סע גנערּב
 רעדייא , .ןטכעלש םוצ סיוא טינ גייל ,סטכעלש

 יד ּפָא רעסעּב ריד סַײּב ,ןדייר ױזַא טסלָאז וד

 סַײּב -- ,לָאמש רָאג ןיוש טלַאה רע, .לװֿפ ,"גנוצ
 -- ?ןןריּפַארק=|} ןריּפַאלק, ."גנוצ יד ּפָא ריד

 ,ינַאּפ ,גנוצ יד ּפָא ךַײא טסַײּב --- ךיא גָאז

 ןוא ּפָא סַײב" . ...ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 רימ טלעװ ךיא, .לװֿפ ,"גנוצ יד ּפָארַא גנילש

 ךיא זאד יא . . . ןיסַײּב ּבא טסּבלעז גנוצ איד יא

 "יג ץורט וצ רדא דַײל וצ םנייא . ..טלעװ

 רעירֿפ רימ טלָאװ ךיא , .טכוצ ,"ןַײז ןּבירש

 סָאװ סעּפע ןגָאז וצ רעדייא גנוצ יד ןסיּבעגּפָא

 .ךוּבגַאט . .. ,נירג ,"קיטייװ ןַײז ףיסומ ןעק

 -עג הרֿבח ןּבָאה ,יוא, .(ךס ַא ,טוג) ןסע 9

 סָאװ (לדנַאה) טֿפעשעג ַא* ."!ןסיּבעגּפָא קַאמש

 יַא* ,ןענידרַאֿפ טוג = יִא טוג ַײּברעד ןעק עמ

 ,ןענידרַאֿפ טוג .לדנייּב ַא ןקעלּפָא = לדנייּב ַא

 א ,סטכעלש סעּפע ןָאט ,הלװע ןַא ןָאט 4

 ךעלנייװעג .ןדָאש ןעגנערּב .ןֿפָארטשַאּב .הער

 ןייק ריד ןלעװ ייז ,טינ ךיז קערש, .טינ טימ

 ,טינ ךיז םעש ,ןיהַא ןייג טסגעמ , ."'ַא טינ ךַאז

 ןרא ךיד סע ןעק סָאװ, .ייָא טינ ריד טעװ עמ

 טצעװ עמ ,השקשינ ?קוק ַא ןּפַאכ טסעװ וד זַא

 סָאװ, .װיזירּפ ,סוממ ,יַא טשינ הלילח ךיד

 ,עש ,"?'ֵא יז ןלעװ רימ ?ןָאט ייז רימ ןלעװ

 טינ ּבָאה--'ַא טינ ריד ןלעװ רימ* .װ לטָאמ

 טינ סטכעלש ןייק ריד ןלעװ רימ ,ארֹומ ןייק

 טשינ ריד טעװ רֶע ?ארֹומ וטסָאה סָאװ, .ןָאט

 ,עלעקרעס ,טע ,יייָא לקיטש ַא

 ףיוא רעדָא טשרמולּכ -- רעגניֿפ ַא יָא

 ןיא רעגניֿפ ןייקא .סטכעלש סעּפע ןָאט תמא ןַא

 עמ -=| ןגײלנַײרַא טשינ ךַײא ןעמ ףראדַאּב ליומ

 ןענַײז דייר ,ןשטַײטסױא טינ ךַײא סע ףרַאד

 קעטש, .היֿבט ,עש ,"ַא טעװ ריא ,(קירעּביא

 ,יַא םיא טעװ רע ,רעגניֿפ ןייק טינ (םענעי) םיא

 זָאלרַאֿפ ,טינ םיא יורטעג ,טיהעגּפָא ַײז-=} לװֿפ

 -ניֿפ ןייק טינ קעטש, .ןרשוי ןַײז ףיוא טינ ךיז

 ,"'ַא טינ םיא לָאז עמ ,(ןַײרַא) ליומ ןיא רעג
 -- (רעיוא ןַא :ךיױא) זָאנ יד יא .װש

 .ןַאטּפָא ןענעק טינ .ןַאטּפָא םענעי טשרמולּכ

 ,"?זָאנ יד יא םיא ?ןָאט םיא וטסעװ סָאװ;

 .ןקידלַאװגרַאֿפ .לדייאמוא ךָאד ןוא ֿפײא .8

 -טכעלשעג ןּבָאה ללכּב .טֿפַאשמילותּב ןּביורוצ

 רע ,ךיז טמירַאּב רֶע ,טאי אזא; .רעקרַאֿפ ןכעל

 ײִויֵא טנַײה ריא טעװ סָאװ, ."ןסיּבעגּפָא יז טָאה

 ןשידִיי רעזירַאּפ ַא ןיא ןירענלעק ,{5 טימ שוו}

 .ןַארָאטסער

 .ימ ,סי ,סָאד -- ןפַײּבּפָא

 .רע" ,רעד 8 סָאד -- דליּבּפָא
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 ּפָא טסַײּב םי רעד .ןסַײרּפָא טָאטשנַא ,גיֿפ 0
 .עינעמור ןוֿפ עיּבַאראסעּב יַא .השּבי קיטש א

 -- זָאנ יד י'ִא ךיז לעװ ךיא, -- ךיז טימ

 א ןגעוֶו לװֿפ ,ײזָאנ א ןָא ּבַײװ א ןּבָאה טסעװ
 ןןַאמ ריא ןָאטּפָא ליװ סָאװ ױרֿפ רעשיראנ

 (ףרָאד) ןעק רעגניֿפ יד רעּבָא ,סיז זיא קינָאה,

 ןעגנערּב טינ רָאט עמ =| װש ,יַא טינ ךיז ןעמ

 .טיונ טינ ןיא סָאװ סעּפע רַאֿפ ןּכרק ןייק

 יד ןוֿפ ןקע יד ךיז ןּבָאה םיול יד, .ןקידנעװ

 ,3 ,זלק ,םילהּת ,מהס ,"ןײלַא ןסיּבג ּבַא רגניֿפ

 ץעסואימ עכלעזא רַאֿפ גנוצ יד ּפָא ךיד סַײּב,

 "מורא ךיז=(רעזענ) יד ךיז יַא* .לװֿפ ,"דייר

 ןעו, .ןגָאלשעצ ךיז ,ןגָאלשמורא ךיז ,ןגירק

 טינ ייז ןטלָאװ ןתח ריא ןוא טסניד ריא טינ

 יּפָא רעזענ יד ךיז ייז ןטלָאװ ,ןסירעגרעדנַאנוֿפ

 ץנליװ ,ןעכדיימ-טסניד ןעּביז ,זמא ,"ןסיּבעג

 ןייק ןוא יִא זענ יד ךיז ןגעמ רעדניק ידע .3

 .לי ,"ןסַײרעצ טינ הלילח ןעמ רָאט םיָאנּת

 -- רעזענ יד ךיז יִא .ג"מרּת סעדַא ,חול טלעװ
 ,ךיז ןשוק ,ריא

 (עק- ,ןיי) רעד .שינע- .ץכע- .גנוז
 "עג ןוֿפ ןציּפש יד ןוֿפ יִא ןַא זיא דיגמ ַא, --

 ןוֿפ ךעלפעק יד רעּביא רעגנירּפש א ,קנַאד

 -יולגמוא רַאֿפ ןביולג ַא ,ןי'קװיר .ב ,"קנַאדעג

 ,ירע- .עקיּב

 -לָאמ רעטצעל

 .תינעּת ַא רַאֿפ טַײצ

 :ךיוא .טצייּבעג -- ,ּפָא ץייּב .ורט -- ןצייּבּפָא

 ןעװ, .ץייּב טימ ןרימשּפָא .ןעוועצייב --

 ...טימ טערּב ענעּבמעד ַא ּפָא טצייּב ריא

 קידנעטש לייט רעד טּבַײלּב ,ןצייּב ערעיוז

 .רעּב ,"רעלעה

 רעדָא טקַא .1
 "ִא רעכעלטקניּפ ַא .ןדליּבּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 שממ זיא רע. .עיצקודָארּפער .עיּפָאק ,דליּב .2

 עג .8 .(י"נ) דייר ,"ןטַאט ןַײז ןוֿפ יִא ןַא

 םעד טמערָאֿפעג טָאה טָאג ןוא; .טלַאטש

 טָאה יִא ןַײז ךָאנ ,טלַאטשעג ןַײז טיול ןשטנעמ

 עשרַאװ ,טיור-ץראװש ,אד ,"ןֿפַאשעג םיא רע

 "עג .גנוצינש .רוטּפלוקס .עוטַאטס 46 0

 רעיא .ץעג א ןוֿפ ,טָאגּפָא ןַא ןוֿפ דליּב ןלָאמ

 -סיוא ליֿפ טימ ןוז רעד ןוֿפ יִא ןאע .רעטעג ןוֿפ

 -ימ ײלרעלַא, .השמ ,שַא ,"טנעה עקידנלַארטש

 ,"תויח ןוא תומהּב ךיז ןרָאּפ'ס יװ רעיֶא עסוא

 .טרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב

 טֿפַאשדנַאל יד, ,ןַײשּפָא .גנולגיּפשּפָא .8
 ןוֿפ גנולגיּפשּפָא ןַא ,'ָא ןַא יװ טינרעמ זיא

 סָאװ, .שַא םולש נש ,"גנומיטש סנשטנעמ םעד

 ,"םולח ַא ןוֿפ יִא ןַא ?םיא רַאֿפ ןעװעג יז זיא

 יִא רעד זיא ךַארּפש עדעי, .קנַארֿפ ֿבקעי ,טיצ

 ןכלעװ ןשיװצ דנאל ןוֿפ ,קלָאֿפ ןוֿפ לגיּפש רעד

 ,רעטעלּב ,"טצינַאּב טרעװ יז עכלעװ ןיא ןוא
 .0 ןה

 עגנַײא) .קורדנַײא (רעטײרּפשרַאֿפ .0

 ןַא ףןשטנעמ א ןוֿפ גנולעטשרַאֿפ (עקיטסעֿפ

 .רעדיֿפנָא ןרַאֿפ קיצניג זיא סָאװ םֹלֹוע םַײּב יִא

 טרָאס א ןוֿפ יװ זיא ןטנעדיזערּפ ןוֿפ| יַא סָאד,

 .ןע- ,יד -- גנודליּבּפָא

 ןליּבּפָא

 -רעדיוש סָאד, .51ו1964 ,זמט ,גצּב ,"ץטַאט

 -יצ-ןקנַארק' ןיא 'ךלֹומ' םענוֿפ יִא רעדָא דליּב
 .קיװייל .ה ,1ש ,"'רעמ

 טרעטַאלֿפ סע ןוא, .ןוימד ןיא גנולָאמסױא .7

 "ענַײה ,קע ,"ןצרַאה ןַײמ ןיא יִא ןַײד ךָאנ

 טייג ןגעװ ענַײמ עלא ףיוא ןָא געט ענעי ןוֿפ ,

 ,לה ,"ןגעקטנא רימ טמוק ןוא יִא ןַײז ךָאנ רימ

 רעזדנוא טקינייר יִא ןַײד, .ןדערג ןוֿפ רעדיל

 .126 'ז ,1929 ענליװ ,ןעמעָאּפ ,קמ ,"זיוה

 יד, .גנולעטשרָאֿפ עטקַארטסּבַא .לָאּבמיס .8

 ץעדליו יװ ,ןענעגרה טנָאקעג ןּבָאה ןשטַײד

 ,"ןדיי יד --- ,םיאנוׂש יד ןוֿפ רע'יֶא יד ,ןעוט

 ןימ רעדעי .9 ןרַאטעֿפָארּפ סרעלטיה ,ומ

 סָאװ םעד ןוֿפ יַא .גנאלק א ןוֿפ יִא ןַא .שזַאמיא

 ,םישוח יד ךרוד זדנוא וצ טייגרעד סע

 -טכיל ןוֿפ ךיז טֿפַאש סָאװ דליּב (קיטּפָא .0

 ןארקע ןא ףיוא רעדָא לגיּפש א ןיא ןלַארטש

 ךיז ןכערּב סע, .ןלַארטש עקידנכערּב ךיז ךרוד

 םעד ףיוא רימ ןעמוקַאּב . . . ןלַארטש יד רעּביא

 -עלקרַאֿפ ןטרעקעגמוא ןַא . . . זָאלג ןװָאטַאמ

 ,"ךאז רעטריֿפַארגָאטָאֿפעגּפָא רעד ןוֿפ יִא ןטרענ

 ,שטנעמ רעד ,ליימש יא .זּביא לעסיא 'רד

 ,1921 ענליוו

 רעדָא סעצָארּפ .1
 .דליּבּפָא וזד .2 .ןדליּבּפָא ןוֿפ טאטלוזער

 טלַאטשיג 'נוא גנודליּבּבָא ןַײז ,לסּפ זד ךיוא,

 ,"םילשורי ךאנ טקישיג ןַאלוגילַאק} רֶע טָאה

 ,ה"נת מד59 ,דוד חמצ ,זּביא אנעה ןמלז 'ר

 'ִא רעייז רָאנ ,ןשטנעמ ןייק טשינ לָאמ ךיא,

 םוצ ךעלנע ןטלעז ןענעז ןע'ֶא יד ןוא רימ ןיא

 ןוֿפ ןכעלרעסיוא םוצ ןימ ךיא ,שטנעמ

 -ןעגטנער יד ןעװ, .תונורכז ,ץרפ ,"שטנעמ

 רעכלעוו . . . רעּפרעק ןכרוד ךרוד ןעייג ןלַארטש

 טמוקַאּב ,ןארקע ןוא טַארַאּפַא ןשיװצ ךיז טניֿפעג

 ענליװ ,זעגֿפ ,ַא ןַא ןטצעל םעד ףיוא ךיז

 ,2 ןאצ ,9

 רעד} .טעדליּבעג'-- ,ּפָא דליּב .וורט -- ןדליּבּפָא
 יּפָא ן(גנו)דליּבּפָא יװ רענעטלעז ךס ַא ּברעװ

 "סיוא ,ןריװַארג רעדָא סעּפע ןלָאמסיױא ,ןלָאמ

 ךעלנע ןַײז לָאז סָאװ ,װזַאא ןצינשסיוא ,ןצירק

 ,ןּפעלקסיוא ,ןעמערוֿפ .רעטסומ ןטערקנָאק ַא וצ

 טלַאטשעג רעטערקנָאק ַא טיול עא ןרעמאהסיוא

 .ןקיטלַאטשעגסױא .ללכּב רעטסומרַאֿפ רעדָא

 רליּב א ןֿפַאש .ןריצודָארּפער .ןרילעדָאמסיוא

 יד יִא .דליּבּפָא ןיֿפמ רעדעי ןכַאמ .ןוימד ןיא

 .סעקסערֿפ עטלַא יִא .רוטַאנ

 ךוּפיה רעד יװ טסנוק עקייָא .ידַא -- קיד'ַא
 ,טסנוק רעטקַארטסּבַא וצ

 ּבָאה, .ײרעצינש א ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ

 -קילג ענעי טלעטשעגרָאֿפ טַײװ יױזַא רימ ךיא

 טעדליּבעגּפָא רימ ךיז טָאה סע . . .ןטַײצ עכעל

 וצ טקינײארַאֿפ ךיז ןּבָאה רעקלעֿפ עלַא סָאד

 ,דמא ,"טלעװ רעד ןוֿפ רַאה םעד . ..ןּביױל
 .1866 ענליוו ,לאוג רעד

 ערעטלע) טליּבעג - ,ּפָא ליּב .וטוא -- ןליּבּפָא
 טנוה רעד .ןליּב ןקידנע .1

 ערעגנעל א ןליּב .2

 .ןלוּבעג-- ֿפ

 .טליּבעגּפָא ןיוש טָאה



 ןעלּבמיבּפָא

 טליּב סָאװ ,רָאג טנוה רעד ןעד ןעק ,ונ, .טַײצ

 ןַא ףיוא קירוצ ןּפאכ ךיז ,רָאי קיצנַאװצ ּפָא

 "עקסַאמ רעד ,יקסװַָארטסָא .מ .ש ,"געװ רעדנא

 ןדערּפָא ,ןגָאזּפָא 2 ,1884 עשרַאװ ,לֵאּב ןידַאר
 -דלעֿפ א יװ ןלעֿפַאּב יִא .טליּב טנוה א יװ ױזַא

 גינעק רעדע -- ךיז טימ .תוללק יִא .לּבעֿפ

 סינּפיק .יא ,"טליּבעגּפָא ךיז טייהרעזייּב טָאה

 ,1929 רעוק ,ןיֿפ ירעּבלקעה ,ןעװט קרַאמ ,זּביא

 .טלּבמיּבעג-- ,ּפָא לּב- .ורט -- ןעלּבמיּבּפָא
 רעטרעװ ערָאלקמוא טימ ןעגניזּפָא .ןעגנילקפָא

 טלָאװ'כ ,ךע, .םַאּביםיּב ןעגנַאלק טימ רעדָא

 עקידלזמילש יד טלּבמיּבעגּפָא רעכיג ןיוש

 ,קייװש טַאדלַאס רעװַארּב רעד ,זּביא ,"עסעמ

 ,1921 ?װָאקרַאכ

 ;89 .טסמיּבעג - ,ּפָא סמיּב .ורט -- ןפמיּבּפָא
 ןכַאמ טַאלג ,ןקינײרּפָא ,ןרעַײשּפָא .ןסמיּפ =

 -ייא ןלערק יד יִא .סמיּפ ,סמיּב קישָארּפ ןטימ

 ,לרינש ןֿפױא ףיורא ייז טיצ עמ רעד

 -ֿפַאּב .1 .ןדנוּבעג = ,ּפָא דניּב .ורט -- ןדניּבּפָא

 ,ןדניּברַאֿפ :ןוֿפ ךוּפיה .ןדנוּבעג ןַײז ןוֿפ ןעַײר
 ןעּפעשטּפָא .ןכַאֿמ זיול .ןדניּבוצ ,ןדניּבנָא

 ןטייק ,רעדנעּב ,סעטנעּפ ,קירטש ןעמענּפָארַא

 רּבוא ןגאלש רד קלָאו קלמע דרַאװ אד, .עא

 ,ךוּב-לאומש ,"םלעה איריא איז ןדנוּב ּבא .לא

 ,ּבייל םעד| םיא טסעװ . . .וד זַאע .781 עֿפָארטס

 יִא ןםיא וצ ןכילגעגוצ טרעװ גנוצ יד סָאװ

 עטנ ןתנ 'רּב השמ ,ײןסעֿפױא ךיד רע טעװ

 רע זיא, .ג"צקּת װָאקלדוס ,רסומ טֿבש ,זּביא

 ןדנוּבעגּפָא טָאה ,ףיוה ןֿפױא ןעגנאגעגסיורא

 ,םותי רעד ףסוי ,"טנוה ןסיורג ַא טייק ןוֿפ

 ערעייז רַאֿפ , .1863 ענליוו ,ס"מ אייר י"ע קּתענ

 רעּבָא ,ןדנוּבעגוצ ןועמש {ףסוי| רע טָאה ןגיוא

 -ּפָא םיא רע טָאה ןעגנאגעגקעווא ןענַײז ייז זַא

 לטניּב ַא טֿפױק עמ ּביוא, .ב/חמ ,2צנ ,"ןדנוּבעג

 -סױרַא טינ ןעמ לָאז ,לּבָאנק רעדָא עלעּביצ

 ןוא דנוּב ןוֿפ לּבָאנק א רעדָא עלעּביצ א ןעוצ

 ,םירשיה ךרד ,ייָא רעירֿפ ףרַאדימ טרעיינ ,ןסע

 ,1857 ןגרעּבסגינעק|}

 ןוֿפ רעדנעּב יד ןכַאמ וצ זיול, .גיפ זד .2

 וצ זיול ןוא ךָאי ןוֿפ רעדנעּב יד יִא ,סטכעלש

 ,װ תועד הגוה ,םבמ ,"ַײרֿפ עטקירדעג יד ןכַאמ

 יַא..., :יּת ,6 ,חנ ,היעשי ןוֿפ זּביאו 1912 ענלי

 ַײרֿפ ןזָאלסיורַא ןוא ךָאי ןוֿפ קירטשדניּב יד

 = טייק רעד ןוֿפ טנוה םעד יָא* .ן"עטקירדעג יד

 ,סטכעלש ןָאט ןענעק סָאװ תוחוּכ ןזָאלּפָא

 יא .דניק ַא ןגייז ןרעהֿפױא .ןענייווטנא 3
 ,(טסורּב רעד ןוֿפ) דניק סָאד

 ,ּבלַאק א ןּבָאה םַײּב המהּב ַא ןֿפלעה .4

 ןשיװצ רעטנָאלּפ ןרעּביא) רנ .ןדניּברַאֿפ .ס
 ןן ָא ןוא ּפָא

 ךיז ןוֿפ רעדָא יִא ןיילַא ךיז .1 -- ךיז טימ

 ןַײז שטנעמ רעד ףרַאדאּב? .ןרעװ ןדנוּבעגּפָא

 ןוא ךיז ןדנוּבעגּפָא ,לגױֿפ ַא יװ ַײרֿפ םוקלוֿפ

 ,רישזַאסַאּפ רעד ,םײהלעדַא .ר ,"ןגױלֿפעגקעװַא

 זיא לטרַאג רעזעיגילער רעד, .1914 עשראוו

 ךיז טייקכעלגעמ ןָא טעמּכ ...רעֿפַײטש אזַא

 ןגעװ) :2 .20 1963 ,זמט ,על ,"ןדניּבוצּפָא
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 ךיז טָאה וק יד, .ןּבָאהּפָא ,ןרעּבעג (םייחילעּב
 .ור וצ ןזָאל ,ןעּפעשטּפָא ךיז .8 ."ןדנוּבעגּפָא
 ."ור וצ ךימ זָאל -- רימ ןוֿפ ּפָא ךיז דניּב ,

 .ךַאמּפָא ןַא ןו ֿפ ךיז יִא .ךיז ןעַײרֿפאּב 4

 .שינע- .ץכע- .גנוז

 ן...נַאמזַאהנַײּב ...| -- ןעווענמוה"ןיּבּפָא

 -.כרוד ..טעװענמזהיןיּב(עג)י-- ,ּפָא עווענ- .וטוא |

 ,םינמזה"ןיּב ןוֿפ טַײצ יד ןעגנערּברַאֿפ ,ןּבעל

 ּבָאה .טנָאקעג טינ ןיוש ךיא ּבָאה ןרָאֿפ םייהַא;

 רעקידייל טעמּכ רעד ןיא טעװענמזהןיּבּפָא ךיא

 .(עטיל ,רימָאקליװ) ,"הבישי

 .ןסַײּבּפָא ןוֿפ טַאטלוער .ן ,רעד -- ֿפיֿבּפָא

 .סַײּבּפָא לגרֿפ .לּפע ןוֿפ יִא רעסיורג א

 =:14: .רל .לקָאל .װטוא -- ןשנעּבריּבּפָא
 ,ןענײװּפָא .ָאיעֿפ .טנעמ

 ,ּפָא היכּב .װטוא ןןעיכעּב ...} -- ןהיפּבּפָא
 -רַאֿפ ,ןענײװּפָא (לוטיּב טימ) .טהיכּבעג --

 .טַײצ ערעגנעל ַא ןהיכּב ,ןהיכּב ןקידנע

 ,ּפָא עװעג  .װרט 8 וטוא -- ןשװענַאלּבּפָא
 -גילּפָא .רפ .=:2: ם1280626 .טעװעגַאלּבעג י--

 ּפָא ,ןשינעטכַארטסיױא טימ ןעמירַאּב ךיז .ןרענ

 "טשינ ,ןגיוטשעג-טשינ תויׂשעמ טימ יִא .ןֿפָאלּב

 ,דִיי רעצניװָארּפ א יִא .ןגױלֿפעג

 .ז- ,רעד -- זָאלּבּפָא
 .ןזָאלּבּכָא ןוֿפ

 טאטלוזער רעדָא טקַא

 -עג-- ,ןזָאלּבעג-- ,ּפָא וָאלב -- ןוָאלּבּפָא
 -רַאֿפ ,ןזָאלּב ןקידנע .װזוקַא .1 .(דפ) טזָאלּב
 .ערָאז יִא .רֿפֹוש יִא .ןזָאלּב ןטימ ןרעװ קיט

 ןעמ געמ ,רֿפֹוש ןוָאלּבעגּפָא ןיוש טָאה עמ,

 װזוקא ,2 ."ןַײרַא ליומ ןיא סעּפע ןעמענ ןיוש
 טניװ רעד, .טַײצ ערעגנעל א ןוָאלּב .חטוא 8

 טעּפש זיּב ירֿפרעדניא ןוֿפ ןזָאלּבעגּפָא טָאה

 ןזיװַאּב טינ טָאה טניװ (ןַײק) ַא* ."טכַאנַײּב

 ץעצרוק ַא רעייז קעװַא זיא סע =. .. ןזָאלּבוצּפָא

 ,טַײצ

 ,ןזָאלּבקעװַא ,ןזָאלּבּפָארַא .װזוקא 8 ורט 9
 עקװעלּפ יד יִא .ריּב ןוֿפ םיוש יִא .ןּבױטשּפָא

 .ךעלריּפַאּפ יד יִא טעװ טניװ רעד .ךלימ ןוֿפ

 םוצ טרָא סָאד ןקינײרּפָא = ט ר ָא סָאד יָא"

 יּפָא ,ןטלַאה רעַײט .טסַאג ןבושח ַא רַאֿפ ןציז -

 -יױטש ןייק לָאז סע ןטיהּפָא ךרוד דוֿבּכ ןּבעג

 יָאד םיא טצעז רעד, .ןפעלקוצ טינ ךיז עלעּב

 רערעדעי ןוא טרָאד ןריֿבג םעד} םיא טצעז רעד

 .ןןײטשנרַאה .ה .צ ,"טרָא סָאד ּפָא םיא טזָאלּב

 יז טָאה יז, .א"נרּת װעשטידרַאּב ,יֿבצה רוניּכ

 ןייק ןכַאמ ןיײלַא יז טזָאלעג טינ ,טרעטעגרַאֿפ |

 .ּבמס ,"טרָא סָאד ריא ןזָאלּבעגּפָא ,טירט ייווצ

 טּפַאכ, .ןזָאלּברעטנורַא ,ןקינײרּפָא .וחרט .4

 ּפָא םיא טזָאלּב . . .טנעמיד םעד ...סױרַא רע

 ,"זָאלג ןדַײנש וצ יװ ןוַײװ ןָא טּבײה ןוא
 .1941 צװקסָאמ ,:קָאטשניּב נשיװצ ,ןיבָאד .ה

 וצ זיא סע, .ןזָאלּב ןכרוד ןליקּפָא .ורט 8

 ,"ּפָא סע זָאלּב .ןעקנירט וצ סייה

 א ןרעדניל טשרמולּכ ןזָאלּב ןטימ .װזוקַא .0

 ,דניק ןַײמ, .ןדײררַאֿפ ,ןקיאורַאּב ,קיטייװ

 ,רעהַא םוק ,לרעגניֿפ ןַײד ןָאטעג ייװ ךיז טסָאה

 .ןע- ,רעד -- קנַאלּבּפָא

 קנַאלּבּפָא

 ןרעטָאט עקידנגײװש:-ליטש ,, .ייָא ריד לעװ ךיא

 ,רעצכעטַײרק טימ ...טלייהעג ןּכבָאה עכלעװ

 ,1948 י"נ ,װ רעּבשַאמ החּפשמ ,סנ ,יַא טימ

 ןטימ ןזָאלּב טּפַאשּביל טימ = ק 9 ר ש (ןוֿפ) יִא

 .טסיומוא ךיז טָאה יז, .ןגיוא יד ףיוא ליומ

 :ךיוא ױזַא ."יֵא ףרַאד עמ ,ןקָארשרעד טשינמוא

 ןכַאמ ןטימ .חטוא .| .צ רה-ןיע ןא יא
 :גיֿפ .ךיז ןוֿפ ןסױטשּפָא יװ ױזַא גנוגעוװַאּב א

 ענעי זַא; .סטכעלש סעּפע ןוֿפ ךיז ןדײשּפָא

 ךיא זָאלּב -- ליומ טלױֿפרַאֿפ ריא טנֿפע ,טלעש

 ןייק טינ רעֿפטנע ןוא טנעה יד טימ ּפָא רָאנ

 לסיּב א טשינרָאג רַאֿפ ךימ טָאה יז, ,"טרָאװ

 םעד ףיוא ּפָא טזָאלּב) ;ןטלָאשעג ןוא טכולּפעג

 ,טלעװ עטרַאנעג ,"(טנעה עדייב טימ דמלמ
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 -זָאלּב ַא ףיוא ןליּפש ןקידנערַאֿפ .װרט .8

 ,שרַאמ ַא יִא .טנעמורטסניא

 ךיז ,רעמ ןזָאלּב טינ ךיז .1 -- ךיז טימ
 ךרוד ךיז ןליקּפָא ,2 .ןטלַאהסיורג טינ רעמ

 (רעכעֿפ א טימ) טנעה טימ ךיז ףיוא ןעכָאֿפ

 ןֿפױא ּפַא טֿפָא ךיז רע טלעטש ,טייג רע זַא;

 דנעגוי ,עש ,"לסיּב ַא ּפָא ךיז טזָאלּב ןוא געוו

 ּפָא ,סייװש םעד ךיז טשיװעגּפָא, .ןענַאמָאר

 קעװַא ןוא -- ןזָאלּבעגּפָא ןוא ךיז טעכָאֿפעג

 ,דנעגוי רעטַײּברַא עשידוי יד ,9ד ,"רעטַײװ

 .ץקכע- .גג/ .2 האפ ,1909 גרעּבמעל
 ,שינע-

 ,טַאלּבעגירי ,פָא טַאלּב .ורט -- ןטַאלּבּפָא
 .טַאלּב ןצעמע ןכאמ .ןעווע- ,ןרי- :ךיוא
 טלעג טימ ןֿפױקּפָא .(ןטמאַאּב א) ןֿפױקרעטנוא

 ףיוא, .דצ םענעגייא ןֿפױא ןעיצרעּבירַא ןוא

 זיא ...ןֿפוא ןקיטכיזרָאֿפ ןוא ןגולק רעייז ַא

 ןוֿפ ףעש םעד| ןטַאלּבוצּפָא ןעגנולעג םיא

 ןעמ טָאה ױזַא טָא ,סיריא .ש ,"ןטמַא-רעַײטש

 ,גנוריד .1956 א"ב .רעטַאעט טליּפשעג

 -עג-+ ,ּפָא עשט- .װרט -- ןעשטָאלּבּפָא
 ןקינײרּפָא .1 .:=22: 010016 .רפ .טעשטָאלּב
 :ךיוא ,2 ,קירּב יד ,עגָאלדָאּפ יד יִא ,עטָאלּב ןוֿפ
 ,ןקיטָאלּבנָא

 -מָאלּב(עג)'-- ,ּפָא ריּב- .וורט -- ןריּבמָאלּבּפָא
 ןקידנערַאֿפ .1 ,ןריּבמָאלּפ-- :פפ .טריּב
 קעּפ עטריקסיֿפנָאק יד יִא .סעּבמָאלּב ןגײלֿפױרַא

 -מָאלּב א ןעמענקעװַא ,ןעמענרעטנורַא .2 .הרוחס

 ,גנ/ .ןענַאגַאװ עטריּבמַאלּברַאֿפ יד יִא .עּב

 -עגי-+ ,ּפָא עשזד- .וטוא -- ןעשז|דנָאלּבּפָא
 -דנַאלּב ןקידנע .1 .ןע(י)ז- :פ9פ .טעשזדנַאלּב
 ןעשודנַאלּב .2 .ןעשודנָאלּב טינ רעמ .ןעשז
 ןעמ ןַאק עדנוקעס ןייא ןיא , .טַײצ ערעגנעל ַא

 ,"טלעװ א יִא טשינרָאג-טימ-טשינרָאג ןעָארג ןיא

 ןוֿפ טלעװ רעד ןיא יִא .יהּכונח דוֿבּכל ,ץרּפ

 ...גָאט םעד ױזַא טעזדנַאלּבעגּפָא; .ןעיידיא

 -רַא ה ,"רעמייּב עטרעגלאוועגמוא יד רעּביא
 .שינע- 1931 װָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאל

 "נַאלּבּפָא ןוֿפ טקַא

 .ךַאלֿפ רעקנַאלּב א ןוֿפ ץנַאלגּפָא .ןַײשּפָא .ןעק

 ָאּפעגּפָא ןַא ןוֿפ ןלַארטש ןוֿפ גנולגיּפשּפָא



 ןע|קנַאלּבּפָא

 זָאלג ,רעסַאװ ,ךעלּב ןוֿפ יִא .ךַאלֿפ רעטריל

 .וזַאא

 :8פ .טקנַאלּבעג-- ,ּפָא קנַאלּב -- ןע|קנַאלּבּפָא
 ,קנַאלּב ןַײז ןרעהֿפױא .1 -- װטוא ,ןריד
 ןֿפָאטש עטיור יװ ןרייָא .קנַאלּב רעקיניײװ ןרעװ
 ."ּפָא טריקנַאלּב גנוטכיד ןַײז, .ןוז רעד רעטנוא
 ...טולּב סָאד, .רע;רֿפ יװ רעמ ,קנַאלּב ןרעװ .2

 "נסילֿפ ןוֿפ ןַײשרעדיװ ןיא טקנַאלּבעגּפָא ...טָאה

 יַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"טכיל-"ןרעטמַאל ןקיד

 .ןעקסַאילבּפָא ,2 ,65 יז ,1924 וירַאּפ ,ערטסַאיל
 ךעטשיט ןוֿפ טײקסַײװ יד .ןַײש ןגָאלשּפָא

 יַּפָא טקנַאלּב

 "נַאלג ,קנַאלּב ןַײז לָאז סע ןכַאמ ,1 --- .חרט
 .שיט א ןוֿפ טַאלּב א י'ִא ,ןרילָאּפּפָא ,קיצ

 וזד .קנַאלּב רעקינײװ ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .2

 -- טריקנַאלּב-- .גנו- .-- ןעװעקַאילּבּפָא
 ,טייקרי- .לּבעמ עא .ידַא

 .טסַאלּבעג-- ,ּפָא סַאלּב .ורט -- ןסַאלּבּפָא
 עטלֹוּב וצ יד יִא .ןכײלּבּפָא .ןכַאמ (רע)סַאלּב

 -רַאֿפ ,סַאלּב ןרעװ -- ךיז טימ .ּברַאֿפ עיולּב

 ןוז ןוֿפ ךיז יִא .רילָאק ןקידהליחּתכל םעד ןריל

 יןגער ןוֿפ ןוא

 .מַא .טֿפָאלּבעג--- ,ּפָא ףָאלּב .ורט -- ןֿפָאלּבּפָא
 -ַאּב ,ןרַאנּפָא .1 .ןרַארּפשיללּכ ןיא ךיוא)
 ,טֿפָאלּבעגּפָא ייז טָאה רע, .ןריֿפרַאֿפ .ןעלדניוװש

 ַא ןֿפָאלּב .2 ."הרוחס ענעגעלרַאֿפ טֿפױקרַאֿפ

 ךןּבעל ַא טֿפָאלּבעגּפָא טָאה רע .טַײצ ערעגנעל

 ,גנַאל

 :5ּפ .טריקַאלבעג-- ,ּפָא ריק- -- ןריקַאלּבּפָא
 װטוא .ןעװעקַא(י)לּבּפָא לגרֿפ .ןריקַאילּב =
 יָאק ןקידרעִירֿפ םעד ,ּברַאֿפ יד ןרילרַאֿפ .1 ---

 -ּפָא ןיוש ןּבָאה ןרילָאק יד, .ץנַאלג םעד ,ריל

 -ןגיוא ןַײז, ."ןּברַאֿפרעּביא ףראד עמ ,טריקַאלּב

 ,"ןקילּב ענַײמ רַאֿפ יִא לָאמניק טעװ ץנַאלג

 -רַאֿפ .2 .1872 ענליוו ,רערהעל זיוה רעד ,דמא

 ןקילָאמַא ,טײקשירֿפ ,טייקנייש עקידרעירֿפ ןריל

 "ַא ןיא ןיוש טלַאה ןעמָאנ ןַײז .שזיטסערּפ

 רעייז יַא ריא טימ טצעי טָאה ...טכיזעג ריא,

 ,רערָאנש רעד ,דמא ,"טֿפעשעג םוצ טַאשעג ליֿפ

 ,ענייש א לָאמא ןעװעג זיא יז .1866 ץנליוו

 ,שַאּב ,"טריקַאלּבּפָא טָאה טייקנייש ריא רעּבָא

 ,23 או 1962 ,רָאֿפ

 ,ּברַאֿפ יד ןרילרַאֿפ לָאז סע ןכַאמ --- װרט

 סָאד טריקַאלּבּפָא טָאה ןוז יד, .עא טײקשירֿפ יד

 ליֿפ וצ ןוא ןרערט ליֿפ וצ , ."לּבעמ עצנַאג

 .ךיז טימ ךיוא .ווש ,ּפָא ןריקַא(י)לּב םיגונעּת

 .שינע- .גנוז

 יד -- ַײגוּפָאּפ ַא? .ידא -- טריקַאלּב-
 ןוא ןירג ץֵא ,לעג ץיַא ןוֿפ שימעג א ןרעדעֿפ

 ,28 וש 1967 ,רַאֿפ ,שַאּב ,ןּברַאֿפ עֶא ךָאנ
 .טייק- ,םייהרע-

 ,טקיטולּבעג-- ,ּפָא קיט --  ןקיטולבּפָא
 דולּב טינ רעמ .ןקיטולּב ןרעהֿפױא ,1 --- װטוא

 ןרילרַאֿפ ,טַײצ ערעגנעל ַא ןקיטולּב ,2 .ןקיט
 ןֿפוא רענעסעגרַאֿפ א יװ יִא .טולּב ךס א

 טקיטולּבעגּפָא טָאה דנואו יד, ,ךדלעֿפטכַאלש
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 -סיוא .טולּב טימ ןלָאצַאּב .2 ."גָאט ןצנַאג ַא

 יַא ."יִא רע טעװ תלוװע רעד רַאֿפ , .ןעקנערק

 ,טלעג ןרעװנָא .4 .רעדניק רַאֿפ גנַאל ןּבעל א

 ּבָאה טֿפעשעג םעד ןוֿפ , .רחסמ ַא ןיא ןרילרַאֿפ

 "טקיטולּבעגּפָא ךיא

 ,ןענירּפָא לָאז טולּב סָאד ןכַאמ .1 -- װרט

 ןּפַאצסיוא .ןּבַײלּב טינ טולּב ןייק רעמ לָאז סע
 יָא לָאז סע ,שײלֿפ לטַײז א ןעגנעהֿפױא .טולּב

 רעטסגרע רעד יװ טקיטולּבעגּפָא ךימ טסָאה,

 ,טולּב ןטימ ןעמַאזוצ ןענירּפָא .2 ."אנֹוׂש
 יניס גרַאּב ןןוֿפ} טקיטולּב (םיגורה} עּפוק יד

 עשרַאװ ,עפוק יד ,מפ ,יןטָאּבעג ןעצ יד סָא

1, /23, 

 ;פפ ,טיולּבעג -- ,ּפָא יולּב .ורט -- ןעױלּבּפָא
 יּפָא .1 .ןווָאלּב-- ,ןעולּב- ,ןעָאלּב =
 ףיוא יִא .טנעװ יד יִא .ּברַאֿפ רעיולּב טימ ןּברַאֿפ

 -רַאֿפ לארׂשי:תנידמ סָאװ חטש םעד עּפַאמ רעד

 .ךעליולּב לסיּב ַא ןַײז לָאז סע ןכַאמ .2 ,טמענ

 יא ןוא (סעליולּב ,עקניס) ץכעיולּב ןגײלנַײרַא

 ,שעוו

 .ןע" ,רעד -- ילּבּפָא
 .-- ןעולּבּפָא ןוֿפ

 "ער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנואילּבּפָא
 וצ; .ןעֶילּב ןוֿפ ףוס .+-- ןעִילּבּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 סע ןעװ ,ױרֿפ רעד ןוֿפ יִא רעד ןוֿפ טַײצ רעד

 ,זעגפ ,"גנוטולּב עשידָאירעּפ יד ףיוא טרעה

 .11 ןאמ ,1938 ענליוו

 .טעקסַאילּבעג-- ,ּפָא עק- -- ןעקסַאילּבּפָא
 ןיא שיֿפ יד, .ןצנַאלגּפָא .ןענַײשּפָא .1 --- וטוא

 -סַאילּבעגּפָא רעּבליז ןוא דלָאג טימ ןּבָאה ךַײט

 װעִיק ,ךאלהׂשעמ סנעסרעדנַא ,זּביא סנ .?טעק

 ןצנאלג ,ןעקסַאילּב ןרעהֿפױא ,2 0

 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןצנַאלג ,ןעקסַאילּב .2

 א ,קסַאילּב ַא ןרעװ לָאז סע ןכַאמ -- װרט

 לָאז סע ,ןעקסַאילּב לָאז סע ,ןרעַײשּפָא .ץנַאלג
 םעד ,לויטש יד יִא .ןצנַאלגּפָא ,ןעלגיּפשּפָא
 ןלַארטשנוז ידע -- ךיז טימ  .רַאװָאמאס

 ןקידרעּביאנגעק ןוֿפ טעקסַאילּבעגּפָא ךיז ןּבָאה

 .שינע- .ירעטצנעֿפ

 עװעק .װרט 8 וטוא -- ןשװעקַא(י)לּבּפָא
 לָאז סע ןכַאמ .1 .טעװעקאולּבעג'-- ,ּפָא
 ,רילָאק םעד טשיװרַאֿפ ןכַאמ .ןצנַאלג רעקינייװו

 סעלטַא רעצרַאװש רעד זיא טניװ ןוא ןוז ןוֿפ,

 -עג ןירג ןוא טעװעקַאילּבעגּפָא קיּפישט ןוֿפ

 ןּברַאֿפ עשירֿפ יד, .דויייםיליהּת ,שא .,ײןרָאװ

 זיִּב ןילרעּב ןופ ,אד ,ייָא טמענ טנגוי רעייז ןוֿפ

 ,ןֿפױלטנַא (טלעװרעטנוא) .2 .ָאקסיצנַארֿפ אס

 -עקַא(י)לּב ןּבײהנָא .9 .ןענירסיוא .ןרעװ טינ
 טָאה סָאװ היח ַא ןוֿפ לעֿפ א, .רנ .ןצנַאלג ,ןעוו

 ןעמוקַאּב ןוא טעװעקַאילּבעגּפָא גנַאל טינ טשרע

 ,רעטעלּב ,"לעֿפ עקידרעטניװ ענייש טַײנ ַא

 .ןריקַאלּבּפָא :לגרֿפ .7 אפ

 טַאטלוזער רעדָא טקא

 ,טשטילּבעג - ,ּפָא שטילּב .ורט -- ןשטילּבּפָא
 ,ןכַאמ רעקיטכיל .1 .=220: 1686 .מַא
 םַײּב ןּבעגוצ .2 .רָאה יד יִא ,ןכַאמ דנַאלּב
 .שעוו יא ,שעוו ןכַאמ וצ רעסַײװ ,רָאלכ ןשַאװ

 פַא יִלַּב .װטוא -- ןשילּבּפָא

 ןעִילּבּפָא

 עג-- ןיּב ,ּפָא ּבַײלּב .וטוא -- ןּכַײלּבּפָא
 רעד, .טַײצ ערעגנעל ַא ןּבַײלּברַאֿפ .1 .,ןּבילּב
 -וצ ,2 ."ךָאװ עצנַאג א ןּבילּבעגּפָא זיא טסַאג

 ןוֿפ ןײטשּפָא .ןטניה ןוֿפ ןּבַײלּב ,ןּבַײלּבקיר

 דג ןוא ןבואר טבש רעד ןעװ, .הנחמ רעד

 טלָאװעג ןּבָאה השנמ טבש רעּבלַאה רעד ןוא

 ףסוי הימרי ,"...ןדרי טַײז רעד ףיוא יִא

 ,1900 סילָאּפַאענימ ,ץראל ריאמה ,ןהָאזּבָאקַאי

 זלא, .ןײטשקעװַא ,סגטַײװרעדנוֿפ ןּבַײלּב .9

 ןוֿפ טַײל יד ךיז שאד דנוציא רֶע טהאר ןעד

 'נוא ןילָאז ןָאט ּבא ריטלעציג יריא טלעװ איד

 ,ב/גי ,עּב ,"ןיּבַײלּב ּבא ןוֿפ רעד רעטַײװ

 דלַאװ ןיא רעדניק ןעגנַאגעג ןענַײז לָאמנייא,

 ןוֿפ זיא עלעדיימ א ענייא .ךעלמעווש ןּבַײלק

 .מֿפ ,"ןּבילּבעגּפָא רעדניק יד

 ַא יװ ןּבַײלּב ,ןּבַײלּבכָאנ ,ןּבַײלּברעּביא .4

 ,טנַאיװָארּפ ןוֿפ סעּפע יִא .סעּפע ןוֿפ לטשער

 םיא טָאה, .החּפשמ רעצנַאג א ןוֿפ רענייא יא

 ,מֿפ ,"דלָאג ּפָא טּבַײלּב עס זַא ןסָארדרַאֿפ
 ,שינע- .ץיכעז

 .טזיילּבעג-- ,ּפָא זייל .ורט -- ןזיילּבּפָא
 ןוֿפ עדָאמ יד, .טעקאנ ןלעטשסיורַא .ןקעדּפָא
 (8 י"נ) ךייר ,"ינק יד יֵא

 --- ורט ,טכיײלּבעג-- ,ּפָא ךיילּב -- ןכיײלּבּפַא
 .ברַאֿפ עקידרעיורֿפ יד ןעיצסױרַא .ןכַאמ ךיילּב

 יד ּפָא טכײלּב טַײצרעמוז ןוז עקרַאטש יד,

 ,טכײלּבעגּפָא ןּבעל סָאד טסיזמוא ,, ."רעדיילק
 ,רַא ,"טכיירגרעד טינ ךָאד דלָאג סָאד ּבָאה ךיא

 ....ןּבעל ןיא ּבָאה ךיא'

 ,ּברַאֿפ יד ןרילרַאֿפ .רעכיילּב ןרעװ --- וטוא

 יָאק ןטלֹוּב א ןָא ,ןרעװ רעסַײװ ,טײקשירֿפ יד

 ַײס :ּפָא ץלַא טכיײלּב טַײצ רעד טימ, .ריל
 -- גנ/ .ךיז טימ  ."ןכַאז ַײס ,ןשטנעמ

 ןָאק ...ןורּכז ןֿפױא ןעמוקֿפױרַא טינ סָאד;

 רעכעלריטַאנ רעד וצ ןעגנערּב (קידנעטש טינ)
 .פ יֿפָארּפ ,יןקורדנַײא עקידרעירֿפ ןוֿפ א

 יד ןוא ןטַײצ עלַאֿפַארטסַאטַאק יד ,ןָאסרואינש

 .ןילרעּב ,תורוד עקידנסקַאװ

 ,טילּבעג =

 ןרילרַאֿפ .ןעילּב טינ רעמ .ןעִילּב ןרעהֿפױא .1

 -ֿפיוא קירוצ ןוא יִא .(ןסקיװעג ַײּב) ןעמולּב יד

 ןקלעװרַאֿפ ,ּפָא טילּב לקנונַאר רעד ןעוו .ןעֶילּב

 ןלַאֿפ ןוא לדניורק סָאד ,רעכעּב רעד םיא ַײּב

 ,ןסקיװעג ,שטָאב .ג ,זּביא ּבמָאלָאג א ,"ּפָא

 -ּפָא ןיוש טַאהעג ןַאד טָאה'ס, ,1920 עשרַאװ

 ,רעשטַאימוש .א ,"ןַאמ רעטיור רעד טילּבעג

 ּפָא ןיוש ןעילּב ָאד, .טֿפַאשּביל ןופ ןעהעש ןיא

 ךיז גנילירֿפ טָאה טרָאד ןוא ןעניסלעּפַא יד

 יז ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"טילּבעצ טשרעקַא
 םיױּבנגַײֿפ רעטכעלש רעד (הטנח הנאּתה)נ ,9

 -עשוּפ רעד טסייה סָאד ,טילּבעגּפָא ןיוש טָאה

 .ל .א ֿברה ,זּביא ,"תוריבע טימ לוֿפ זיא לארׂשי
 .18423 סאי ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,סידנַארּב

 ,תוחֹוּכ ןרעװנָא .טנגוי ,טײקשירֿפ ןרעװנָא .2

 ןעגנַאגרַאֿפ זיא טנגוי סעלעשרעה,, .ןטײקיאעֿפ

 זַײװדניק זיא רע ןוא ךיג טילּבעגּפָא .דניוושעג

 .פשטניװ ,סוממ ,"לדיי ןיילק ַא ןרָאװעג ךָאנ



 ץילּבּפָא

 -סיורג יד ,ןעזנָא םעד ,ץנַאלג םעד ןרעװנָא .9

 הֿפקּת רעטצעל רעד ןיא טָאה ןלוּפ , .טייק
 יָארּפ עשידיי עטסלוֿפטנַאלַאט יד ןּבעגעגסױרַא

 לעַּב ּפָא טנקסּפ -- ןליוּפ' רעּבָא ,סרעקיאַאז

 יירק ןוא קיטירק ,נש ,יּפַא טילּב -- תוֿבשחמ
 יד .ןעולּב ןעמענ קירוצ ,רעדיװ 4 .רעקיט
 .ּפָא רעדיוװ ןעילּכ ןָאזַאװ ןיא רעטעלּב

 .ץילּב ַא ןוֿפ (יװ) ןַײש .ן ,רעד -- ץילּבּפָא
 תולדג רעד ןָא; .לַארטשסיױא רעקידמעצולּפ

 םשילעּב רעד טָאה ,טנעדנעטערּפ-חישמ א ןוֿפ

 ןוֿפ יִא ןא .ץוצינ א ךיז ןיא ןגָארטעג ךָאד

 . ....ןצנעדנעט טנורג ,ןיקוװיר .ּב ,"ןחישמ

 ,טצילּבעג-- ,ּפָא ץילּב .װטוא -- ןצילּבּפָא

 ןצילּב .2 .ןצילּב טינ רעמ ,ןצילּב ןקידנע .1
 ךיוא .98 .טכַאנ עצנַאג ַא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא
 "רעד וצ ןרעהֿפױא ,ץנַאלג םעד ןרילרַאֿפ :גֿפ

 טלַאה ןוא טצילּבעגּפָא ןיוש טָאה רע, .ןעניוטש

 א לָאמַאטימ .4 ."תושרד עװָאּברַאקס ןיוש

 ּפָא טצילּב לָאמַאטימ , .ןָאט לקניֿפ א ,ןָאט ןַײש

 ןיקמורפ .א ,"גיוא ןַײז ןוֿפ ןַײש רעֿפרַאש ַא

 ,1929 י"ג ,ןרעטקַארַאכ סקעז ,רעקָאר .ר ,זּביא

 טכירעגמוא םעצולּפ -- קנַאדעג א טימ יא

 .קנַאדעג ןטרילומרַָאֿפ-ןייש ,ןֿפיט א ןגָאזסיורא

 ּפָא ךיז טצילּב (ץרַאה) ּפָאק ןיא -- ך י ז טימ

 ,גנונעֿפָאה יד

 טָאטשנַא טצינעג .1 .רנ .ז ,רעד -- קילּבּפָא
 "אד ,ענעקורט ַא, .קילּבנָא טרָאװ ןקיטכיר םעד

 טּפאכעג טָאה סָאװ ,ענעדַיי עקירענייּב א ,ער

 רעטעװערָאהעגסױא ,רערַאד א ןוֿפ יִא םעד

 ידע ,.{ ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש ,?עשטַאילק

 ןוֿפ 'ִא םעד עקַאט טּפַאכ ...הׂשעמ עלעיאר

 .ןַײש ,2 .ילטיה א רעּביא ,עש ,ײטָאדקענַא ןַא
 עג ןבָאה ךעלרעַײֿפ ענעֿפרַאװעצ; .גנולגיּפשּפָא

 ענעטכַאלֿפעג-םוטש יד ףיוא יִא ןכאווש א ןֿפרַאװ

 ,1933 װעִיק ,בז ,גוימַאקטיל ,"סעינַאװָאטשור

 פא עשטש  .ורט 2וטוא -- ןעשטשילּבּפָא
 יַּפָא .ןצנַאלגּפָא ,ןענַײשּפָא ..טעשטשילּבעגי-

 ,שינע- .רעד -- שטשילּבּפָא .ןעלגיּפש

 ,פָא (ךיז) לז  .װטוא -- (ךיז) ןעלזעלּבּפָא
 ןּבעגסױרַא ןרעהֿפױא .1 .טלזעלבעג-- (ךיז)
 רעצלעס ןַאֿפיס רעד .ךיז ןּפעװסיױא .ךעלזעלּב

 ןעק עמ ןוא טלזעלּבעגּפָא ךיז טָאה (רעסאװי)
 רָאנ ,(ךיז) ןזָאלּבּפָא וזד 22 .ןעקנירט טינ סע

 .שינע- .ךעלעזעלּב עניילק טימ

 -ץלּבעג-- ,ּפָא רעד .װטוא -- ןרעטעלּבּפָא
 -מעװָאנ זיא'ס" .רעטעלּב יד ןרילרַאֿפ ..טרעט
 "טרעטעלּבעגּפַא ןיוש טָאה דלַאװ רעד ,רעּב

 .תנז .ךיז טימ ךיוא

 ,טדנעלּבעג"- ,ּפָא דנעלּב .װרט -- ןדנעלּבּפָא
 עקידרעַײֿפ לָאמַא עריא, ,ןדנעלּב ןרעהֿפױא .1

 -רַאֿפ .2 ."טדנעלּבעגּפָא ןיוש ןּבָאה ןגיוא

 .ןדנעלּב טינ לָאז סע ,טכיל ןעגנעהרַאֿפ ,ןלעטש

 רעהעג'ס יװ ּפָא טדנעלּב רעדָא סיוא טיירד,

 ,166 '} ,| ,פש" ,װמ ,"טכיל ללַא ןַײז וצ
 ,טכיל ןקרַאטש ןוֿפ ןגיוא יד ןדנעלּברַאֿפ .9

 ,ןילדרעװס .נ ,"ןגיוא יִא ןעק ...ןארקע ןא;
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 ןגיוא יד יִא .ןכַאמ דנילּב .4 .7 40 1961 ,זמט
 -סַאּפ יד ףיוא, .טכַאנ ןוא גָאט ןענעייל ןטימ

 טדנעלּב עמ ןוא ּפָא סָאד ןעמ טגיל עווטסדוק

 םלוע ,לַאגעס עּבױט ,"גנאל-ןהעש ןגיוא יד ּפָא

 .שינע - .גנו/ 1883 עשרַאװ ,הׂשעמה

 -עלּבעג-- ,ּפָא ץכע- .ורט -- ןצכעקעלּבּפָא
 ןעגניּפָא 1 .ןצרעקעלּב-- :99פ .טצכעק
 .ןרעיוא יד טסַײר סָאװ םיטש רעסואימ א טימ
 חלג רעדע .םינוגינ-רעטסיולק ןעגניזּפָא .צעּפס .2

 ,"רעטניווצ ןֿפױא יוג םעד ןרַאשרַאֿפ ןוא יַא טעװ
 ,שינע- .1 1961 ,גָאט ,טיי

 .טעּבעּבעג-- ,ּפָא עב .הרט -- ןעּבעּבּפָא
 טימ רעטרעװ (עכעלטע) ןגָאזּפָא ,ןגָאזסױרַא
 -רַאֿפ ,ץוריּת ןליוֿפ ַא יַא .רָאלקמוא ,שינרעטַאמ
 .שינע- .ץכע- .השקב יד יַא טייהרעטמעש

 ,טמעזעּבעג-- ,ּפָא םע- .װרט -- ןעמעועּבּפָא
 'ַא .םעזעּב ַא טימ ןסַײמש ,ןגָאלש ןקידנע ,1

 ןיא לָאּפ רעטשרעּביא רעד ףיוא סעציילּפ יד
 ּפָא .8 .טַײצ ערעגנעל א ןעמעזעּב .2 .דַאּב
 טָאה רע, .ןרַאנּפָא 1 .ןקירעדינרעד ,ןעלדיז

 טוג ןוא ...דָאּב ןיא טריֿפעג ןעמעלַא זדנוא

 ,2נ/ .יז"הנקיי ,עש ,"טמעזעּבעגּפָא

 .טלטעּבעגי-- ,ּפָא לט- .וטוא -- ןעלטעּבּפָא
 א יִא .ןערָאנש ,ןעלטעּב טַײצ ערעגנעל ַא 1
 ןגעמרַאֿפ סיורג א ןזָאלרעּביא ןוא גנַאלןּבעל

 ,ןעלטעּב ןרעהֿפוא .2 . ...רַאֿפ

 דוּפ .1 .ןטעּבעג-- ,ּפָא טעּב .ורט -- ןטעּפָא
 ,הריזג ַא ןעַײרשּפָא .ןטעּב ךרוד סעּפע ןלע

 -ּבַאקמ ןוֿב ןטעּביג ּבא ךיד ךיא ןוה טֿפוא יװ,

 ,"ןגנאהיג טׂשגנעל טׂשנוז ךיד טיה רע ,ןור
 רעטיװָאקסָאמ יד בָאה ךיא, .2377 ,ךוביאבּב

 רעד ףיוא זיּב ןלָאז ייז זַא ןטעּבעגּפָא ןטכענ
 .טורקער רעשידיי רעטשרע ,אי ,"ןטרַאװ טכַאנ

 ןַאמ ריא לָאז רע סָאד . . .סיֿפ יד וצ ןלַאֿפעג ,

 ...ןטעּבעגּפָא םיא טָאה ןוא ןןּבעל} ןזָאל ךָאנ

 גרעּבמעל ,הסדהו הּכלמ ,דמַא ,"טיוט ּבלאה

 זַא ...ןֿפלעה טלעג רעייז ייז טשװ יצ,, ,5

 רעדָא ,ןֿפױלטנַא ייז ןוֿפ לָאז תומה-ךאלמ רעד

 עשוהי ,ײ?יִא םיא ןלעװ רעדניק ןוא ּבַײװ ןַײז

 .1865 ענליו ,הדיחו לשמ ,קסניממ קיצניּבור

 יז טעּב ,טרָאװ טוג א ריא רַאֿפ ףרַאװרַאֿפ ךיא,
 טינ סואימ ױזַא יז לָאז עמ ,ּפָא זיא סע יװ

 להקהישָאר ַא, .עשטַאילק ,סוממ ,"ןעלדנַאהַאּב

 ןדִיי א לָאמַא ןָאק תוכלמל בורק לקיטש א ...

 ,ץרפ ,"ןרימשרַאֿפ סעּפע ,יַא ןָאט הֿבוט ַא

 "ךעלטעטש ןוא טעטש'

 א, .ןטעּברעּביא ךיז ןװּורּפ .הליחמ ןטעּב .2

 טּבַײר ...ןלאימחר ןגעקא רע טייטש עלַײװ

 טניֿפעג ,ןושל ןייק טינ טָאה ןוא ...טנעה יד

 ,גרעּב ,"ןלאימחר ןטעּבוצּפָא רעטרעװ ןייק טינ

 ךרוד סעּפע ןענָאמֿפױא .8 .| רעּפעינד םַאּב
 ,בוח םעד יִא ,קירוצ ןטעּב .ןגירקקירוצ .ןטעּב

 .ךוּב ענע;לעגסיוא סָאד יִא

 זַא ןוא, .ןַאט הליֿפּת ןקידנע ,ןענװַאדּפָא .4

 ןעמונעגסיורַא רע טָאה ,ןטעּבעגּפָא טָאה רע

 טליּפשעג ןייש ...ןוא עלעֿפַײֿפ ןיילק ןַײז

 ןשטנעּבּפָא

 "תיּב ןיא ןעגניז םיװל יד סָאװ ןוגינ םעד

 ,1856 ענליוו ,ןויסנה ,(דמַא) ,"שדקמה

 ענַײז ןּבױהעגֿפױא טָאה רע; -- ךיז טימ

 -לעז ַא םיא ןּבענ ןייטש ןעזרעד טָאה ןוא ןגיוא
 םיא ליװ ןוא טנַאה רעד ןיא זיּפש ַא טימ רענ

 ביי ,"םיא ַײּב ןטעּבעגּפָא ךיז רֶע טָאה ,ןכעטש
 טָאה רע, .1865 עשרַאװ ,ל?ארׂשי תיראש ,קנומ

 ךיא רָאנ ,עיצילַאּפ ןיא ןעגנאלרעד טלָאװעג רימ
 רעד ,ּביַאט .ד .י ,"ןטעּבעגּפָא םיוק ךיז ּבָאה

 .שינע- .ץכע- .טײמרּת ,ענליװ ,. ..שידק

 .ײרע- .(עקד ,ןיד) רעד
 דוצ .1 .טעּבעג-- ,ּפָא טעּב .ורט -- ןטעּבּפָא

 ןוצרייהי ןימ אזא, .ןֿפָאלש םוצ ןטעּב ןטיירג

 יז יִא םַײּב ליומ ןַײז ןוֿפ טרעהעג ךיז טָאה

 יירטש ַא ןדעי ,םיחרוא יד רַאֿפ סרעגעלעג

 -ןצוצ שוּבלמ טלַא ןַא טימ סנּפָאקוצ עלעשיק

 ? רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר יחֿבש רֿפס ,יןקעד
 ,ןטעּברַאֿפ .ןֿפָאלש ןכָאנ ןטעּב יד ןכַאמ .2

 "עגי-- ,ּפָא ע(ק)שט- .ורט -- ןע(ק)שטעּבּפָא
 ,רָאלקמוא ,קידנעלמַאטש ןגָאזּפָא .טע(ק)שטעּב

 יקַאּב טימ ןגָאז ףרַאד עמ סָאװ יִא .קערש ןיא

 .שינע .ךיז טימ ךיוא רענייצ

 ןןעװעטַאּבעלַאב ..} -- ןעװעתּבילעּבּפָא
 ןקידנערַאֿפ ..טעװעּתּבילעּבעג-- ,ּפָא עװעּתּב-
 .=- ןעװעתּבײלעּב טַײצ ערעגנעל ַא רעדַא

 -עגי* ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטנעּבעלעּבּפָא
 ןעשטנעּבעלעּב ןקידנערַאֿפ ,טעשטנעּבעלעּב

(--+), 

 .טלבמעּבעג-- ,ּפָא לב" .ורט -- ןעלּבמעּבּפָא
 -םיּב ,ןעגניוּפָא .2 .וּב ,ןעלּבמָאּבּפָא וזד 1
 -עגּפָא ,טצלירגענּפָא טָאה רעגייז א, .םָאּב"םַאּב
 װזד . .31 אש ,רעטעלּב ,ײרָאי 25 . . . טלּבמעּב
 .שינע- 23 ,ןעלּבמָאּבּפָא

 ,טשטנעּבעג-- ,ּפָא שטנעּב .חרט -- ןשטנעּבּפָא
 ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןשטנעּב ןקידנע .1

 טינ ךָאנ בָאה ךיא, .יַא ןוא ןסעּפָא .ןשטנעּב

 ןענעז סע טשרע ,ןשטנעּבוצּפָא טַאהעג טַײצ

 יַא .לֿפ ,"ןשטנעמ:רעּפַאכ יד ןעמוקעג ןיוש

 עג םענייאניא ןּבָאה ַײרד ןעװ, .ןמוזמ ַא טימ

 ,ךיז רַאֿפ טשטנעּבעגּפָא טָאה רענייא ןוא ןסעג

 רימ,, .א/טל אח ,ײ"ןמוזמּב ןשטנעב ייז ןגעמ

 רימ ןוא סעמיצ םעד טימ ןעװעג רצקמ ןּבָאה

 רעטשרע רעד ,דמא ,ײטשטנעּבעגּפָא דלַאּב ןבָאה

 ,1871 ענליוו ,רַאּבַאנ

 ֿברע טכיל ןדניצ םַײּב הכרּב יד ןגָאזּפָא .2
 םעד ןטלַאה םִַײּב ,הּכונח ,ֿבוט-םוי ֿברֶע ,תּבש

 ןיוש יז טייטש טָא; .אא תֹוּכוס םוא גורתא

 טשטנעּבעגּפָא טכיל ...רעטצנעֿפ ןטיײוװצ םַָײּב

 'תונורכז' ,ץרפ ,"ןטאט םעד סיוא טקוק ןוא

 עג לַײװרעד , .הכרּב ַא ןּבעג ,ןשטניװנָא .8

 ךימ טשטנעּב ןוא ,יּבר ,ךַײא טימ ךימ ךיא ןגעז
 יד ,ַאי ,"ןרָאֿפלעװא עקאט דלַאּב ךיא לעװ ,ּפָא

 -נַײא טָאה רעדנוזַאּב רעדעיא .טלעװ עטרַאנעג

 ןשטנעּב םיא לָאז רע סָאד ּפָאק יד ןגיוּבעג

 רצ טָאה ,טשטנעּבעגּפָא יז רע טָאה םיוק
 ענליו ,חצרו דוש ,דמא ,"ןתח רעד ןטָארטעג



 ןעקנעּבּפָא

 ריא זומ רע -- רע טָאה עֿבט ענדָאמ א, ,0

 רעשרעדַײנש ַא טימ יִא תולעּפתה סיורג ןוֿפ

 ,ןַאהַאק עילע ,"עילַאט ןיא ריד גָאלק א :הכרּב

 ךיוא ,1940 קסנימ ,ןעגנולייצרעד ענעדישרַאֿפ

 טימ ןצעמע יִא .ןטלעשּפָא ,ןעלדיזּפָא :טרעקרַאֿפ

 .ךרּבש-ימ ןקידנרָאגַײרד א

 ,הלוגס א יװ ןצינ וצ ךַאז ַא ןשטנעּבַאּב .4

 עּבטמ א יִא .ןקנַארק ןרַאֿפ לכיט ַא יִא .האוֿפר א

 יּבר רעד, .זדלַאה ןֿפױא ןעגנעהֿפױא ןסייה ןוא

 רעקוצ ךעלקיטש עכעלטע טשטנעּבעגּפָא טָאה

 ןוא ,ךעלקישָארּפ ןוֿפרעד ןכאמ ןסייהעג ןוא

 -קײטּפַא יד יװ רעסעּב ןֿפלָאהעג טָאה סָאד
 ײּפס תֿפלעמ ,רעגנַאל ןויצךןּב 'ר ,"סעקשָארּפ

 .34 'ז ,1930 גרעּבמעל ,םיר

 ןוא יִא .ןדערּפָא טסעֿפ .ךַאמּפָא ןַא ןסילש .9

 ויא -- טשטנעּבעגּפָא, .ןסע םוצ ןעמענ ךיז

 ,טכאמענּפָא זיא טכַאמעגּפָא="גָאט ןטוג ַא (ןוא)

 סרעזדנוא לָאז ,יִא רימָאל , .הטרח ןייק ָאטינ

 .תודוס ,פס ,"ןייגרעּביא

 ןוא ןסע ןֿפרַאד טינ רעמ .ןּברַאטש .װטוא .0
 םיתמה אלי :טימ סע ךיז טדניּב רשֿפאָו .ןשטנעב
 .שינע .גנו ן217 ,זטק ,םילהת ,'הי וללהי

 .טקנעּבעגי- ,ּפָא קנעּב .וטוא -- ןעקנעּבּפָא
 יִא .ןעקנעּב טינ רעמ .ןעקנעּב ןרעהֿפױא .1

 א ןעקנעּב .2 .םייה עטלַא יד ןסעגרַאֿפ ןוא
 -עגּפָא רע טָאה גנַאלןרָאיה .טַײצ ערעגנעל

 קידיָא, ."ּבַײװ רענעּברָאטשרַאֿפ ןַײז ךָאנ טקנעּב

 װָאקיטורק ךיז טָאה ,ןעיטַאק ךָאנ רָאי ןצנאג ַא
 שטיװרוה .ש ןוא לעקניפ .א ,"טסיירטעג ךָאד

 ַײב לזַײה ַא ,יקסנישטװַארקיקַאינּפעטס ,זּביא

 .שינע- 1922 קסנימ ,עגלָאװ רעד

 .טעקעּבעג-- ,ּפָא עקק .װרט -- ןעקעּבּפָא

 ַא ןעקעּב רעדָא ןעקעּב ןרעהֿפױא ,ןקידנערַאֿפ
 סעּפע ןגָאזּפָא .ןעלמַאטשּפָא .טַײצ ערעגנעל

 תודע רעד, .גנוצ רעד טימ יִא .רָאלקמוא רעייז

 זַא טסואועג ןּבָאה עלַא ןוא טעקעּבעגּפַא טָאה

 -עגסיוא םיא טָאה עמ סָאװ טגָאזעג טָאה רע

 .שינע .ןיז טימ ךיוא ."ןגָאז טנרעל

 ךיז ,ּפָא ךיז לד" .װטוא -- ךיז ןעלדרעּבּפָא
 .שירעגנויליואװ (ענליװ) לקַאל ,טלדרעּבעג י-

 ענַײד טימ ּפָאק םעד טינ יירד; .ךיז ןגָארטּפָא

 יףןענַאדנוֿפ ּפָא ךיז לדרעּב ,ייג .ןטײקשירַאנ

 .+- ןערַאּבּפָא וזד -- ןערעּכּפָא

 -עג-- ,ּפָא לט- .װרט -- ןעלטשרעבּפָא
 װזד .לטשרעּב א טימ ןקינײרּפַא .טלטשרעּב

 "רעּבעגּפָא, .לטנַאמ םעד יַא .+-- ןטשרַאּבּפָא

 סנ ,"לּברא ענערָאװעג וָארג ׁשַא ןוֿפ יד טלטש

 טימ ךיוא .1929 וועִיֹק םַאד רטָאנ ,זּביא

 .שינע .ךיז

 רָאט עמ, .-- ןטשרַאּבּפָא ווזד -- ןטשרעּבּפָא
 ךיוא ,תּבש םוא םַאק ַא טימ ןעמעק טינ ךיז
 .ב/חנ ,אח ,ײלטשרעּב ַא טימ ּפָאק םעד יַא טינ

 .שיגע .ךיז טימ ךיוא

 -עג-- ,ּפָא עשוד .װטוא -- ןעשודָארּבּפָא
 בעל א .ןע(י)זדָארּב-- :99 .טעשזדָארּב
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 ןּפמוז יד ךרוד ןלַײמ יִא .ןעשזדָארּב טַײצ ערעג
 .שינעע  .עיסעלַאּפ ןוֿפ

 .ןטָארּבעג-- ,ּפָא טָארּב .װרט -- ןטָארּבּפָא
 ,ןטָארּב ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןטָארּב ןקידנע .1

 טָאה, ןסצ םוצ קיטרַאֿפ זיא סע זיּב ןטָארּב

 -ןַײרַא םיא טָאה ןוא זיּפש א ןעמונעג דלַאּב רֶע

 טגיילעג םיא טָאה ןוא ךיוּב ןַײז ןיא טקעטשעג

 -ּפַא םיא טָאה ןוא ןטָארּב רעַײֿפ םעד ףיוא

 .ל"רּת סעדַא ,הירא רוג הׂשעמ  ,"ןטָארּבעג

 -בּת:בורע ןא טכַאמ ןוא ןכַאנק א ּפָא טָארּב;

 .1889 עשרַאװ ,ןילוח תחיׂש ,גלי ,"ןיליש

 ,ןשײלֿפ יילרעלּכ יַא .טַײצ ערעגנעל ַא ןטָארּב .2

 'ַא .ןגָאװצּפָא .ןרסומּפָא .ןגָאזנַײרַא טוג .גיֿפ .5

 יא -- ךיז טימ .ןליוק עסייה ףיוא ןצעמע

 .שינע- .ץכץע- .ןוז רעד ףיוא ךיז

 .טעיָארּבעג'- ,ּפָא עי .װטוא -- ןעיַארּבּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא .לס .רקוא

 ,דעומה-לוח ןצנַאג םעד 'ַא .ןעװעדליװ ,ןעיֵארּב
 ,רדח ןיא טינ טייג עמ ןעוו

 טקַא .1 .ךורּב-- :99פ .ןי ,רעד -- ךָארּבּפָא

 זיא יִא רעד, .ןכערּבּפָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 ָאלּפיד ןוֿפ יִא רעד, ."גנירג טינ ןעמוקעגנָא

 ."המחלמ וצ ןריֿפ ןעק ןעגנואיצאּב עשיטַאמ

 ןוֿפ יִא רעד , .קיטש ,לייט רענעכָארּבעגּפָא .2

 ,"לָאט ןיא טלקַײקעגּפָארַא ךיז טָאה גרַאּב

 רעד תורוד איד, ,סַײררעּביא .ךָארּברעּביא .9
 רייז .ךארּב ּבא ןייא טַאהיג ןיוש ןּבָאה ךָאנ

 ...ןאיטשרֿפ וצ הרוּת יד . . ,ןיזעװיג זיא ץרעה

 .א/טמ ,ןויע ,"לופליּפ ןשורג ךרָאד

 ןעװ, .לזמילש .עקילַאק .שירעגנויליואו 4

 -וּפ עשרעניה יִא אזא ךָאד טקינײר ,עקנילע טינ

 םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"הנויח ףיוא סעקיּפ

 .1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ

 .2146: םז616(ת) .כרַא .װרט -- ןלַארּבּפָא
 טרעװ רע זַא דלּב ָאז; .הוּכ טימ ןסױטשּפָארַא

 ןעד ינוא ןילַאֿפ םיא רּביא רימ ןלעװ ןֿפאלש

 ,ךוּביַאבּב ,ײןלַארּב בא טרעװש ןעד טימ ףּפָאק

 ,א"כּת ,טׂשמַא

 .טעמַארּבעג-- ,ּפָא עמ- .ורט -- ןעמַארּבּפָא

 קעז יִא ,אׂשמ ןעמענּפָארַא (ןושל-הלגע-לעּב)
 .ןגָאװ ןוֿפ

 יּפָא ןוֿפ דנואװ ,ןמיס .ן  ,רעד -- דנַארּבּפַא

 ,בװ ינכעט 'דיי ,לעקניֿפ .א .ח ,(ךיז) ןענערּב

 ,1923 װָאקרַאכ

 -עג = ,ּפָא ריז(ד/ .ורט -- ןריז(ד)נָארּכּפָא
 ןקעדַאּב .ןו(ד)נָארּב- :99 .טריז(דננַארּב
 .ּברַאֿפ-ז(ד)נָארּב א טימ ןּברַאֿפּפָא .ז(דונָארּב טימ
 .גנוד

 ,ּפָא עװעד- .ווזוקא 8 וטוא -- ןעװעדנַארּבּפָא
 ,ןעװעדנַארּב ןרעהֿפױוא .1 .טעװעדנַארּבעג =

 רעד ףיוא, .קידלמוט ןוא קידװעריר רעייז ןַײז
 ןטלַאהעג ןוא טעװעדנַארּבעגּפָא יז טָאה רעטלע

 א ןעװעדנַארּב .2 .ןעװהניחּת ןייא ןיא

 יַא .םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא ,טַײצ ערעגנעל

 סָאװ טימ ,רעייא טימ ,תוֿפוע טימ ןלדנַאה םַָײּב

 .טלעװ א יַא .טינ

 ןעױרּבּפָא

 ָארּבעג - ,ּפָא עיױנ- .ורט -- ןע(י)נַארּבּפָא
 עמ, .ןטיהּפָא .ןרעװּפָא .ןקידײטרַאֿפ .לס .טע(י)נ

 עשטָאכ לָאז עמ ,ןרָאֿפנַײרַא ןיהַא ןיילַא זומ

 רעװָאקלדוס םעד ןוֿפ ןציש ןוא יִא לקניװ סָאד

 .(ּפי) *. . .ףלָאװ יר תלודג' ,ַאגַאלַאמ םייח) ,"בר

 ,"ץימש ןוֿפ טענָארּבעגּפָא . . .ךימ טָאה רע;

 עמ, ,1880 ענליוװ ,קינַאלסָאּפ רעשידיא רעד ,דמא

 ,ןגָארטעגקעװַא רעכעלַײל ןיא רשֿפא םיא טלָאװ

 ,?טענָארּבעגּפָא םיא טָאה . . . ןַאמ רעטלַא ןא רָאנ
 ,װ ,..להקה תאטח ,קסנימ סיוא ריֿפַאס .י .א

 ,1881 ענליוו

 -יואוו ,שטנעמ רעקילָאמַא רעד; -- ך יז טימ

 ןוֿפ ךיז יִא טזומעג טָאה ,, . . דלַאװ ןיא קידנענ

 .א דנוא קיטָאק .א ,"ןריט עקרַאטש עדליװ יד
 יא טימ טּבעליג ןעשנעמ ןּבַאה יװ ,רעלסעלּב

 :לגרֿפ .1898 עשראוו ,קירוצ רהָאי דנעזיוט עגינ

 .ךיז ןע(י)נָארָאּבּפָא

 יָארּבעג-- ,ּפָא עוענ- .װרט -- ןעװעגנַארּבּפָא
 ירַאֿפ .לס .ןעווװענָארַאּכ - :ךיוא .טעווענ

 טרעקאעצ א ןכַײלגסױא .,ןעװענָארּב ןקידנע

 .ענַאר(ָאּב א טימ דלעֿפ

 ,156 ,+-- ןריקַארּבסױא וזד -- ןריקארּבּפָא

 ,טקָארּבעג-- ,ּפָא קָארּב .ורט -- ןקָארּבּפָא

 ןקָארּב ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןקָארּב ןקידנע ,1

 .לֿפרַאֿפ ,ןשקָאל יִא

 ןגָאזסױרַא ,ןגָאזּפָא (ןדַײנשּפָא יװ ױזַא) .2

 רָאני :רעֿפטנע ןַא ןקַארּבּפָא .ךיג ,ףראש סעּפע

 ןגיל א יַאֹ*  .טרָאװ זייּב א יִא .יִו טנעה ןָא

 -מַײשַאּב א ןגָאז ,ןגיל א ןגָאזּפָא ךיג ףיוא =

 -עגּפָא שירענגיל ןוא רָאלק, .ןגיל ןכעלרעּפ

 ,"ָאד קילעֿפוצ רָאנ רע זיא ןזיא זַא ריא טקָארּב

 = ץיוװ א יַא* .74 'ז ,| יּבר ןוא רסיק ,שז

 ,ץיוו ןרַאגלואו םענעטַארעג:טינ א ןלייצרעד

 ןֶא .סעינָאמערעצ ןָא ,ךיג סעּפע ןריֿפכרוד .9

 ,העֿבש יִא (לדייאמוא) ,ליֿפעג ןוֿפ קורדסיוא

 .ןּבָאה הנותח ךַײלג ןוא םישולש יִא .עא תולבא

 זגֹורּב .וטוא ןןזעגיױרּב ...} -- ךיז ןזגורּבּפָא
 ךיז ןרעהֿפוא .טזנֹורּבעג-- ךיז ,ּפָא ךיז
 ןרעװ זנֹורּב .ךיז ןזגֹורּבנָא ןוֿפ ךוּפיה .ןזגֹורּב
 .ןגרָאמ יִא ךיז ןוא טנַײה

 ,טכיורּבעג-- ,ּפָא ךיורּב .חרפ -- ןכיױרּבּפָא
 "עג ןרַאֿפ ןגיוט טינ רעמ לָאז סע ןכַאמ .רפ
 .רעדיילק יד יִא .לּבעמ סָאד יִא .ןצינּפָא .ךיורּב

 ןיוש ךיז טָאה דיילק-הנותח סָאד, -- ךיז טימ
 .גנו .רעד ,ךױרּבּפָא  ."טכױרּבעגּפָא

 .טניורּבעג- ,ּפָא ןיורּב .ורט -- ןענױרּבּפָא
 ַּפָא ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןעניורּב ןקידנע .1
 ןכַאמ .2 .ןענױרּבַאּב ןצנַאגניא .ןיורּב ןּברַאֿפ

 יִא ,ןטָארּב םַײּב ,ןקַאּב םַײּב רעַײֿפ ןֿפױא ןיורּב
 טימ ,ןוז רעד ףיוא ןענערּבּפָא .8 .תולח יד
 ,גנז- .ךיז

 .=2: חהסזס16 .ןעיארּבּפָא וזד -- ןעױרּבּפָא
 ןוא דרעװש רעד טימ וטסָאה טעכָאֿפעגּפָא;
 יד ,מּפ ,"טיהַאּב טַײז רעדעי ןוֿפ ,טעיױרּבעגּפָא
 ,19239 קסנימ ,ּבז ,רעדירּב עטַײרּפַאּב



 / ךורּבּפָא

 ןוֿפ יִא .ךָארּבּפָא וזד 1 .ן ,רעד -- ךורּבּפָא
 ףיוא טשינ רעּבָא ךיז טיצאּב סָאד, ,ןעגנואיצַאּב

 יז ןוֿפ יִא רעד סָאװ ןעגנודניּברַאֿפ-סלדנַאה יד

 ,1868 ,מק ,"טגײלעגּפָא טַײצ א ףיוא ךָאנ זיא

 ליװ רע. .טייקיטכערעגמוא .הלוע .2 ,49 אט
 טינ םיא ליװ 'נוא ןוט ךורּבא ןייק רבח ןַײז

 .א/חס ,1722 טׂשמַא ,מהמ ,"ןַײז (לוֿבג גיסמ)

 -- װטוא .טמורּבעג - ,ּפָא םֹורּב -- ןעמורּבּפָא

 ןיוש טָאה טניװ רעד, .ןעמורּב ןקידנערַאֿפ .1

 ,"טרעהעגֿפיױא ןיוש טָאה ןגער רעד ,טמורּבעגּפָא

 טָאה המהּב יד, ,טַײצ ערעגנעל ַא ןעמורּב .2

 'מוא -- װרט ."טכאנ עצנַאג א טמורּבעגּפָא

 -גערּבסױרַא ,ןגָאזּפָא סעּפע קידנעשטרוּב ,רָאלק

 טמורּב ,סעּפע םיא טסגערֿפ , .ןוגינ א יִא .ןעג

 ."קעװַא ךיז טיירד ןוא רעטרעוװ עכעלטע ּפָא רע

 ,ץכע- .עמש-תאירק יא .ןענװַאד סָאד יַא :ךיוא

 .שינע-

 ,טריקורּבעגי- ,ּפָא ריק- .ורט -- ןריקורּבּפָא

 .ןריקורּב טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ

 ןוֿפ ןסַאג יד ןריקורּבוצּפָא ףיוא טַײצ רָאי ַא

 .לטעטש

 טַאטלוזער רעדָא טקַא  .ןע ,רעד -- ירבּפָא

 'ַא .ָא ןַא רַאֿפ ץכערימש .(ךיז) ןעירּבּפָא ןוֿפ
 זיא לקסומ:טנַאה רעַײא; .ךעלטעלּבײיט ןוֿפ

 טעװעטַארעג ךַײא ...גנוגעוװַאּב ןיא ןעמוקעג

 װצִיק ןישַאמ שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"יַא ןַָא ןוֿפ

 טנעמעלע רעד ַאד זיא ּבַײלקּפָא םעניא, ,7

 -- גנוא 228 1963 ,זמט ,ַאּפָא ,"ַא ןוֿפ

 טמוקַאּב רעקנארק רעד ןוא ,ןצַאלּפ ןשַאלֿפ יד;

 ,7 אט ,1924 ענליװ ,זעגפ ,יייַא עקרַאטש ַא

 -עג'-- ,ּפָא טעזד- .ּפמוא ,וטוא -- ןעזדירּכּפָא
 -ּבַא :ךיוא .ןעשזדירּב -- :59 .טעזדירּב

 ּפָא .ררװ .::8: 800מזה3סזמ ,ןעׁשזדיר

 טעזדירּב סע, .לקע ןוֿפ ליֿפעג ַא ןגירק ,ןסיוטש

 ייװצ עצנַאג ןיוש, ."ךוליה ןַײז ןוֿפ ּפָא רימ

 בָא .ּבוטש ןוֿפ סױרַא טינ טייג ןסינ יװ ןכָאװ
 טָאה יז םערָאװ ,טלעװ יד ןענסינ טָאה טעשזדיר
 ,מירעיוּפ ,סילָאגרַאמ הידידי ,ײטרַאנעג רדסּכ םיא

 ,ןסואימ ךיז -- ךיז טימ ,19239 עװקסַאמ

 .(ךיז) ןענדירּב - :ךיוא .ןעלקע ךיז

 ,ּפָא הירּב .װחטוא ןןעירעּב ...} -- ןהירּבּפָא

 -רמולכמ) ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא  .טהירּבעג --

 א ןּברַאטש ןוא גנַאלןּבעל א יַא .הירּב א (טש

 .ןהירּב ךיז ןרעהֿפױא -- ךיז טימ .ןצּבק
 .שינ-

 .טעגזירּבעג-- ,ּפָא עג" .װחרט -- ןעגוירבּפָא
 (קידורּב) טימ ןצירּפשַאּב .ןצירּפשּפָא .לס

 רעד טימ יִא .עטָאלּב רערעטיש טימ יִא .רעסַאװ

 .שינע- - .ןאקצירּפש

 יַירּבעג- ,ּפָא עװע- .חטוא -- ןשועַײרפּפָא
 םוש ןָא ןגילּפָא ,ןַײזּפָא .ןעַײרּב2 .טעװע

 טלָאװ עמ יװ ױזַא) ןצונ םוש ןָא ,טייקיטעט

 רעשיֿפרָאד רעד ןיא יִא .(ןַײװ לסעֿפ א ןעװעג

 ןטרָאד ךיא ּבָאה, .שדוח ןקידרעמוז ַא עטַאכ

 ,"יירד ןכָאװ א טעװעַײרּבעגּפָא ןלָאטיּפש ןיא}
 .1 זופ 1962 ,דנַאלמייה 'װָאס ,ןאטמכעש .א

 .טירּבעג - ,ּפָא ירּב .ורט -- ןעירּבּפָא
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 --חרט .טַײרּבעג-- !ּפָא ַײרּב -- ןֶעַיירּבּפָא
 ןעַײרּב ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןעַײרּב ןקידנע
 עק קיּביײא טינ, .ןגיל א יַא* .ריּב יִא .דעמ יִא

 טָאה ןַײװ רעד ּביױא .ןקריװ ןכַאז:ַײרּב יד ןענ
 עצנַאג יד ךיז טָאה ,טַײרּבעגּפָא סנַײז ןיוש
 'סוז .מ 'רד ,"טקידנעעג םיא טימ עטכישעג
 ,1887 ענליװ ,ןיצידעמ עכילזיוה יד ,שטיװַאנַאמ

 ןלייצרעד םַײּב ןעוצסיױא -- טטוא 15 ז
 .ןדער קיצינמוא ךס א .הׂשעמ א (ןקידנערַאֿפ)

 .סיוא םענייק ןזָאל טינ ןוא טנװָא ןצנַאג ַא יִא
 ,טרָאװ ַא ןדער

 פָא װעט  .װרט -- ןעװעטנַאילירּבּפָא
 יװ ןעזסיוא ןכַאמ ./ .טעװעטנַאילירּבעג י-

 'ַא .טנַאילירּב א יװ ןֿפַײלשמורַא .טנַאילירּב ַא

 טימ ןעקנעשַאּב ,ןטישַאּב 2  .זָאלג טושּפ
 ,עטבילעג ַא יִא .ןטנַאילירּב

 .טעקסירּבעג - ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקפיײּבּפָא

 רעּבָא ןעגזירּבּפָא ווז .ןעקסידרפ;-- ;9פ

 "יש טימ ,רעסַאװ קיצומש טימ רָאנ ךעלנייוועג
 .עטָאלּב רערעט

 -ּפָא .1
 ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ ,ןעירּב ןקידנערַאֿפ .ןדיז

 קידוז טימ ןסיגּפָא .2 .דל ,ךלימ יִא .ןעורּב

 ןַײז יִא .טנַאה א יִא .ןערַאּטּפָא .דוז טימ ,רעסַאװ

 ריזח םעד 'ִא .עװַאק עסייה טימ יִא .עצרַאּפ

 סעקשַארומ יד יִא .ןטרָאג ןיא ךיז טעיָאר סָאװ

 לעוװ'כ, .ךיק ןיא טּפַאכעגנַײרַא ךיז ןּבָאה סָאװ

 עט א ןעמענ רָאנ לעו'כ ןעוט טשינרָאג ריד

 בוא, .לֿפ ,"ָא ךיד לעװ ןוא רעסַאװ עלעּפ

 רעד ףיוא ךיז ןכַאמ ןענערּבוצ רעדָא יִא ןוֿפ

 סיורא טייג ,ןצַאלּפ ייז זַא ,ןרעטָאלּב .. .טיוה

 ,ּבעילטטָאג .מ 'רד ,"טײקיסילֿפ עכעלּבלעג ַא

 ,1902 עשרַאװ ,ו דנוזעג טַײז

 ןסיגּפָא ךרוד ,ןעירּב ךרוד ןקינײרּפָא .ס
 טיורק רעטעלּב יד יא .רעסַאװ קידעכָאק טימ

 סָאד יִא .ּפָאט ןיא ןַײרַא ייז טגייל עמ רעדייא

 ןרשּכ םַײּב שיט םעד יא ,ןקילֿפּפָא ןכָאנ ףוע
 ןיא גנירעה ןייק יִא טינ רָאט עמ, .חסּפ ףיוא

 ,אפ ,ו ישס ,"תּבש

 א ןכַאמנָא רעדָא קיטיײװ .ַא ןֿפַאשרַאֿפ .4

 קינערּב זיא סָאװ סעּפע טימ רירַאּב ַא ןוֿפ דנואוו

 'ַא .םילָא טימ םינּפ סָאד 'ִא .סייה רעייז רעדָא

 זיא , .ןזײאסערּפ ןסייה (ןיא) ןָא רעגניֿפ םעד

 ןליוק ףיוא ןייג לָאז שטנעמ א זַא ךעלגעמ סע

 איד ,ןירעּפלַאה .ל .ח ,"?'ִא טינ סיֿפ ענַײז ןוא

 רימ, .ו"נרּת ענליװ ,גנודליּב עשידָאמטנַײה
 ןליוק עסייה יד ןיא טירּבעגּפָא ןרעװ טינ ןלָאז

 .טעּפ ,הניחּת ס"ש עַײנ ןייא ,"הזגור ןַײד ןוֿפ

 יװ ...ןקעלֿפ עיור עכעלטיור, ,1881 ווָאקיר

 .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"רעסַאװ עקידוז טימ יִא ןוֿפ

 םַײּב סָאװ גנוריּפש רעקיּבלעז רעד ןגעװ .8

 -ןיֿפ יד יִא .זיײא טימ רירַאּב א ןוֿפ רעּבָא ,3ּ2

 ןוֿפ עקמַאילק ענרעזַײא יד ןרירנָא םַײּב רעג

 יד ןֿפַאשרַאֿפ .0 .ריט רעקידנסיורד רעד

 ,קיכעטש זיא סָאװ סעּפע טימ גנוריּפש עקיּבלעז

 טימ ןטניה םעד יִא .עװעּפָארק טימ יִא .קידללנש'

 רָאנ ,טירּבעגּפָא םיא טָאה טנאו יד, .רעטיר

 ,ץרפ ,"טירּב זַײא יװ רָאנ ,טירּב רעַײֿפ יװ טשינ

 .ןזירּפַאק ,געס ,"ןּבירטרַאֿפ רימ-

 ןעקירּבּפַא

 ןתעל-תעמ עקידרעטניװ, .יגרעּב ייווצ ןשיוװצי

 ,ןַאהַאק .א ,"טלעק טימ טירּבעגּפָא םיא ןּבָאה

 ,1932 ווצִיִק ,ןרענעשזניא

 גנילצולּפ .טימעג סָאד ןכַאמ סייה רעייז .1

 שרעדנַא ןצנַאגניא זיא סָאװ ליֿפעג א ןֿפַאשרַאֿפ

 ,קילּב ַא טימ יִא ,דנַאטשוצ ןקידרעירֿפ םעד ןוֿפ

 רעד, .סרערעהוצ יד ּפָא ןעֶירּב סָאװ רעטרעוו

 יד, ."הרתי:המשנ יד טירּבעגּפָא טָאה דיגמ

 ףָאלש םעד ,טירּבעגּפָא סייה רימ ןעמערּב

 -שטָאט יד,

 -- ןָא ייז ריר .תוֿבקנ עסייה ןענעז סעק
 ,191 יז ,דרע עליטש יד ,סורּב ,'ָא ךיד ייז ןלעװ

 ,ןקידיײלַאּב .קלח ַא ןּבעג .ןעלדיזּפָא .צעּפס .8
 טימ יִא .קרַאמשיֿפ ןוֿפ ןושל-הנעמ ןטימ יִא

 ,תוללק

 יַא ןעַירּבּפָא ןוֿפ בֹּב טימ .1 -- ךיז טימ
 טּפאכ עמ זַא, .ךיוי עטעֿפ טימ סעקשיק יד ךיז

 ּפָא ךיז טירּב עמ זַא, ;"ּפָא ךיז ןעמ טירּב --

 ףיוא ןעמ טזָאלּב ,((עסייה ףיוא) ןסייה ףיוא

 ּפָא ךיז טירּב עמ זַא, ;"(עטלַאק ףיוא) ןטלַאק
 זַא; ;"עקירג ףיוא ןעמ טזָאלּב ,עשַאק ףיוא

 רעמ ןעמ טס9 ,ןשקָאל ףיוא ּפָא ךיז טירּב עמ

 -פָא ךיז טָאה סע רעװא ;"ןשקָאל ןייק טינ

 ןיוש טזָאלּב -- לֿפרַאֿפ עסייה טימ טירּבעג

 ךיז טאה ןמ, .װש ,"לֿפרַאֿפ עטלַאק ףיוא ךיוא
 שאד םורָאװ ךיוי רעד ןיא ןיאורּב ּפא טנאקג

 םוא לשּבתנ טרעװ ןטקָארּברַאֿפ עמ סָאװ} םחל

 ּבײהנָא ,װעקלָאשז) א"ח ,ךורע ןחלש ,"תּבש

 א ןַײרַא ּפַאכ ַא ןָאטעג טָאה |ןרעוק .ןה"י ,9
 ףוס םוצ ןוא ....עלֿפָאטרַאק-שיֿפ קיטש סייה

 ןֿפָאלטנַא .םייל ,רה ,"טירּבעגּפָא עקַאט ךיז -
 ןָא ךיז טירּבעגּפָא טרָאד ןוא רּבדמ רעד ןיא
 ,29 יז ,וװ רַאק ,"רעַײֿפ-ןרָאד ןקיּבייא םעד

 ןּבָאה ןוא רחסמ ַא טימ ןלַאֿפכרוד .צעּפס .2

 ןשטנעמ א (רעּביא) טימ ןלַאֿפנַײרַא .קזיה ךס ַא

 ךיז יִא .םיא רעּביא ןטייקירעװש ןּבָאה ןוא

 ןוֿפ ןייגרעּבירא םַײּב ךיז י'ִא .ךודיש א טימ

 טינ טרעװ עמ, .ןרעדנא םוצ טֿפעשעג ןייא

 ;?טירּבעגּפָא טינ ךיז טָאה עמ זיּב ,טינעג רעירֿפ

 ַא ןיא האוֿבּת טימ ּפָא ךיז טירּב לזמילש ַא;

 טימ ...ךימ ּבָאה ךיא, .װש ,"רָאירעגנוה

 .לדנעמ-םחנמ ,עש ,"טירּבעגּפָא ןיוש סעינעמיא

 טימ טירּבעגּפָא לָאמ ןייא רָאנ רימ ּבָאה ךיא;

 ,"רעגילק ןיוש ךיא ןיּב רעטַײװ ףיוא ,ןדוד
 .1896 סעדַא ,...קעובצ רעד .ָאריפש .װ

 ,שינע- .ץכעי

 ;8 .טעקירּבעג *- ּפָא עק- .ורט -- ןעקירּבּפָא
 -ירּבקעװַא .רל ,ןקירּב -- ,ןעוועקירב--

 יד יִא .סוֿפ ןטימ ךיז ןוֿפ ןּפוטשקעװַא .ןעק -

 טָאה דרעֿפ רעד, .ךלימ לֿפעש סָאד יִא .עקליפ

 -קעװַא חוּכ ןַײז ןוא טעװעקירּבעגּפָא טנגוי ןַײז

 ינרַאשט אמזוק ,זּביא וָאקאּבַאק .ג ,"ןּבעגעג
 - ,1932 קסנימ ,דנַאלמיײה

 קידנעװעקירּבּפָא ַײהוּב רעד, -- ךיז טימ
 א רעדיװ ידּכ ,ךיז קידנלעטשּפָא ןוא . . .ךיז

 ןַאמדירֿפ .י ,"סיֿפרעטניה יד טימ ןָאט ּפַאלק

 ,רעסיורג רעדָא רעליטש ,ןידיל .לװ ,זּביא
 ,1936 קסנימ



 ןוכרּבּפָא

 ,ּפָא וכרֹּב .װרט ןןעכרַאב ...} -- ןופרּמֿפָא

 רעּבָא םיוקע .וכרּב ןגָאזּפָא .לָאענ .טוכרּבעגיה

 ַּפָא ,טוכרּבעגּפָא ,טמכילע-םולשעגּפָא ריא טָאה

 ןעלסקַא יד טימ ךאמ א ריא טיג ... ,טשודקעג

 ,סוממ ,"סגעװ רעַײא רעדיװ ךַײא טייג ןוא
 ,128 יז ,ֿפשטניװ

 .- ךָארּבּפָא וזד .1 .ן ,רעד -- ךערּכּפָא
 רעד ןיא יִא ןַא .עזוַאּפ ,הקסֿפה .סַײררעּביא .2
 יד לָאז ןמ טרעגיּב ..., -- 21// טּברַא

 אנעה ןמלז 'ר ,"גנוכערּב ּבא ינהָא ןוט הדוֿבע

 .ח"נּת מד89 ,דוד חמצ ,זביא

 .ןכָארּבעג-- ,ּפָא ךערּב .ורט -- ןפערּבּפָא

 ןַא טימ ,חוּכ טימ) .1 .2406: 200-טצ6ס6
 ַא ןדײשּפָא ,ןרעדנווּפָא ,ןלײטּפָא (גנערטשנָא

 גַײװצ א יִא .םוטיּפ םעד יִא .ןכערּבּפָארַא ,לייט

 -רַאֿפ 8 ןילכַײר ,שיט ןוֿפ סוֿפ א יִא .םיוּב ןוֿפ

 ."ןכערּב אֹּבֲא; :(15 ,א ,ארקיו) יקלמוי טשטַײט

 ךארּב רע . .. ,טרעוװש ןזיר שעד םאנ ןדוד| רע;
 ,376 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"םילעה ןַײז בא םיא

 ןמענ טנה יד ןיא טינ טָארּב שד לוז ןמ;
 .טנַארּב ,"טנה רד טימ ןוֿפ רד ּבא ןכערּב . . . ןוא

 "טשַײג םעד ןוֿפ ןעקיּביײלגמוא ידו איז זד, :גיֿפ

 טקאהג ּבא 'נוא ןכָארּבג ּבא םיוּב ליא ןכיל
 ,1722 עלַאה ,םתוֿבַא לע םינּב ֿבל ,לַאק ,"ןַײז

 ןוא תוּכוס ייז ןכַאמ ירשּת ןיא געט ןצֿפוֿפ

 ,"םיבלול יד ןכערּבוצּפָא רענטרעג יד ןיא ןעייג

 -ןצ זיא הצמ א ןעװע .ג"רּת סָאי ,ינש םוגרּת

 ןגיילקעװַא ןוא יִא סָאד ןעמ זומ ,טגיילעגנעמַאז

 ,הצמ תבוח ,יקסניזדָארג ףלָאװ ֿבאז ,"ץמח ןיא

 ןצנַאגניא . . . םחל סָאד טינ לָאז; ,1872 עשרַאװ

 רעד ךָאנ ןוא ,הכרּב יד טכַאמ . . . ןדַײנשכרוד

 ,ןדַײנשּפָא רעדָא יִא טשרע ןעמ לָאז הכרּב

 ,1864 ראװגנוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ֿברה

 ,ב/גב

 איד , .ןגיזַאּב =דנַײֿפ ןוֿפ ןקאנ םעד יִא :גיֿפ

 רוזחמ ,ײדנַײֿפ רד ןקַאנ ןעד טכערּב ּבא אד

 --- סיֿפ ןוא טנעה יִא .1713 טׂשמַא ,םילגר שלש -

 טנעה יִא םיא ףראד עמ, .רענייּב יד ןכערּבנָא

 .לװֿפ ,"רענלעז א רַאֿפ ןּבעגּפָא ןוא סיֿפ ןוא

 ןוא סיֿפ יד טימ ּפָאק םעד יא ריד ףרַאד עמ,

 ,"סעקצַאצ רַאֿפ טנעה יד ןיא ייז ןעגנַאלרעד

 .(ענליוװ) לװֿפ

 .ןכערּברעטנורַא .ןרעטשעצ .ןֿפרַאװנַײא .2

 נוא טאיובעג טסייה טַײל יטלַא ןוֿפ הצע איד;

 ,"ןכָארּביג ּבא טשייה טַײל יגנוי ןוֿפ ןאיוּב סָאד

 רעד ןיא רַָאװ ראיומ יזיּב ןייא ואוו, .ּב/נ ,וטל

 .ומ הׂשעמ ,ּבמ ,"ןכערּב ּבא רֶע שיל יד ,טאטש

 אד ,םעק ינרוֿפילַא זד ןטרעה לארׂשי איד אד;

 ׂשד שדקמה תיּב סריא רַאֿפ ךיז יז ןעטכרָאֿפ

 אדוי רֿפסו תידוהי רֿפס ,"טכערּב בא ׂשע רע

 ּפָא טכערּב טייהַײרטמוא, ,1761 טׂשמַא ,יּבּכמ

 ,16 וע 1962 ,רָאֿפ ,"ןעמייה

 ,לאקזחי) יףטקי' טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןסַײרּפָא .9
 ןמ,, .ןץ"ןסירעגּפָא, :יּת| "ןיכארּביג פא; ;(4 ,זי

 םידָאֿפ ןייא ָאז ,ןַײז קדֹוּב לואוו תיציצ איד לוז

 -- תוֿפנּכ ןוֿפ ךול םא ןּבוא ןיכורּביגּבא רעװ

 טשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"לוסּפ ׁשֹע רעװ אוז

 זיּב סָאװ ...שנעמ רעד, :גיפ .ב/ה ,3
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 ,חע ,"ּפַא המשנ ןַײז ןוֿפ רֶע טכערּב ...טוט

 | .א/ה

 ן53 ךיוא +-- .ןכַאמ לטֿבמ .ןֿפַאשּפָא .4
 . ..ה"בּב תומוקמ ילַא ןַײז רדסמ םיאּבג ןלָאז

 טינ זאוו ,ןיגאלש וצ ינוא ןכערּב ּפָא זלַא ינוא

 .קקּת ,ײטוַײװ זיוא סקנּפ זָאד

 -שטנעמנשיווצ ַא ןלעטשּפָא ,ןסַײררעּביא .9
 טימ ןעגנודניּברַאֿפ 'ִא .גנודניּברַאֿפ עכעל

 'ִַא ,טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד טימ יִא ,ןשטנעמ

 טּביג גאט ןטשרע םעדע .ךודיש א יא ,םיָאנּת

 ןרדנא ןעד ,ןיסע וצ רניה ןטסַאג םעד} ןיא רע

 יּברע ...ןטירד ןעד ,שײלֿפ רּבלעק ...גָאט

 ,הניאצ ,"ּבא רע טכערּב גַאט ןדריֿפ ןעד ,ןיז

 ,ג/זכק ,םירבד

 רעטַײװ ןזָאל טינ .ןרעטש .ןסַײרּפָארַא .0 |
 "רַאּפ ןוֿפ גנוציז ַא יא .גנולמַאזרַאֿפ א יִא .ןריֿפ

 םלוע רעד ןעװ, .עיצַארטסנָאמעד א יִא .טנעמאל

 ןסיזירק טימ טריסערעטניא ךיז טלָאװ םלוג רעד
 ןכָארּבעגּפָא יז ןטלָאװ ,סיוא ןכערּב ייז רעדייא

 ,"ןכָארּבעגסױא ןטלָאװ ייז רעדייא ןרָאװעג

 .שו רמ

 .ןדער ןטימניא יִא ,ןסַײררעּביא ןטימניא ,/ -
 .געװ םעד יא .ףָאלש םעד יִא .סעומש ַא א

 ןַײז אוה ךורּב שודקה טכערּב ןטַײצ וצ 'נוא,

 טזומ ןדיר אוד ןעוו, .ב/דמק .הניאצ ,יּבא ןּבעל

 -ריא גיניו זיא ןדיר גיניו אַײּב ןעד ,ּבא יכערּב

 ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ רֿפס "םוט

 ַא יִא .הקסֿפה א ,סַײררעּביא ןַא ןכַאמ .8
 .טונימ 15 ףיוא גנולעטשרָאֿפ

 רעד לָאז רמיא, .לייט ַא ןעמענּפָארַא .9

 ,ןשע ןַײז ןוֿפ לייט יטירד שד ןכערּב ּפָא שנעמ
 ךלַאּב טינ טרעװ רד ןטלַאה וזַא ךיז ׂשע רעװ
 .ב/זכ ,חע ,ײקנַארק

 .ןעניואװעגּפָא .סעּפע ןוֿפ ןסַײרקעװַא .0

 ענַײז ןוֿפ ןצעמע יִא .סעפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 אד רד, .הרז-הדובע ןוֿפ יִא .תודימ עטכעלש

 ךָאי שאד ןכערּב ּבא לָאז רד זיא גימדזאוּב רד

 (רודיס) ,"זלאה רעזנוא ןוֿפ ןרקלעֿפ רעד

 .א/גלק ,1696 יוסעד ,. ..השמל הליֿפּת

 סָאד קירוצ ןּבעגּפָא (װרט ךיוא) װטוא ,1
 ןוא 'ַאע .ןאיקמסיוא .ןכערּבסױא .ענעסעגעג

 יא .חש ,"האוֿפר עלעװלָאװ א זיא ןכערּפשּפָא

 קנוט ,יַא לָאז סע ןעמ זומ, .ערעגנאווש א יװ

 טימרעד ץייר ןוא למיוּב ןיא רעדעֿפ ַא ןַײא

 ,זּביא ,"טכערּב סע זיּב ןעמוג םעד גנַאל ױזַא

 .1874 רימָאטישז ,םעל אפרמ ,ץיניילש יֿפָארּפ

 ,ַאּפָא ,"ןרעװ רעטכַײל ךַײא טעװ ,ּפָא טכערּב,

 ,ןירעצנעט יד

 ."ןכָארּבעגּפָא ךיז טָאה לגָאנ א; -- ךיז טימ

 לגירק סָאד, .יֵא ךיז ןענעק ןעגנולדנַאהרעטנוא

 (ל)רעיױא סָאד זיּב ,רעסַאװ ךַָאנ גנאל ױזַא טייג

 ןירעט השא וא שיא ןייק , .וש ,ײּפָא ךיז טכערּב
 . .. ןיבערּב ּפא ןשרדמ-תיּב ןיא} טָאטש ןייק ךיז

 רנייא ןאוו, .קקּת ,"םיאּבג בור תושרּב אל םא
 וצ ּבא ךיז ןהעז רע לוז ...טאה טגידניזג

 אדרויֿפ ,םיאטח הרוי ,"טייקיטסולג יד ןיכערּב
 וטׂשלָאז ןקנירט ןוא ןיסע ןַײד ןוֿפע .א"נקּת

 .ןע- ,רעד -- ןערּבּפָא

 ןעגנערבּפָא

 ןּבעגשיוא רעמ ׂשאװ טׂשלָאז נוא ...'ָא ריד
 ..א/הס ,ןויע ,"הריד ישּפיה ןייא ףיוא

 (עק- ןי) רע/ .שינע .ץכעי
 ,יירע-

 .טמערּבעג"- ,ּפָא םערּב .ורט -- ןעמערּבּפָא
 דנַאר א ןעײנמורַא .ןעמיױזּפָא .םיוז ַא ןכַאמ

 ,בנ/ .ץלעּפ טימ שוּבלמ א ןוֿפ

 "ער רעדָא טקַא 1
 סָאװ לייט רעד .2 .ןענערּבּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 םַײּב ןרָאלרַאֿפ טייג סָאװ ,טנערּברַאֿפ טרעו

 רעטסרעַײט רעד רעּבָא זיא ןוהושט, .ןענערּב

 זַא ןעז ןעמ ףראד רעּבירעד ....לַאירעטַאמ

 ,"םיא ןוֿפ 'ַא רערענעלק א סָאװ ןַײז לָאז'ס

 ןעמ ףראד סָאװ ,ןימורֿפ .ל .י ,זּביא ינרַאכַאס :נ

 ,2 װָאקרַאכ ,עקנַארגַאװ ַא ןגעװ ןסיװ

 ,טכַארּבעג-- ,ּפָא גנערּב .ורט -- ןעגנערּכּפָא
 ןּבעגּפָא .קירוצ ןעגנערּב .10 .טגנערּבעג--
 ץגוצ רעדָא עטעֿבנגעג ,ענענוֿפעג) ענעילעג א

 -ץגּפָא רימ רֶע טָאה ? סָאװ ונ; .ךאז (עטּבױר

 ,טע ,"ךעלּברעק טרעדנוה ייװצ יד טכַארּב

 -יס יד ןרױלרַאֿפ ךיוא טָאה רמת, .עלעקרעס

 יז טָאה ...לאירֿבג ךאלמ רעד ןוא ....םינמ

 ריגרעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"טכַארּבעגּפָא ריא וצ

 -רעטנוא םענוֿפ ןּבילּבעגרעּביא זיא'ס; .יינעהו

 ךיא ּבָאה ,לוקרעּפ לקיסַאּפ לָאמש א קַאלש

 עניילק סָאד ,סוממ ,"טכַארּבעגּפָא ךַײא סע

 סעילַאװכ-גנילירֿפ יד ךַײא ןּבָאה'ס, .עלעשנעמ

 ןיא גנילירֿפי ,רַא ,"ןוז יד קירוצ טכַארּבעגּפָא

 ,1916 ,'טַײצסגירק

 .טעּברַא ןַא ,ךַאז עטלעטשַאּב א ןלעטשוצ .2

 םעַײנ א ...טכַארּבעגּפָא טָאה רעדַײנש רעד,

 .סעקרעמערק איד ,זמא ,"רעדיילק רעטינרַאג

 -ּפָא ןרעו ...טָאה ךָאװ ענעיא .1865 ענליוו

 יַאֹּב לָאטיּפש ןשידִיי ...םעד ןיא טכַארּבעג

 ,39 אפ ,1865 ,מק ,"ןצַארטַאמ עטלעטש

 עמ סָאװ ןצעמע ןגָארטרעטנוא ,ןגָארטּפָא .8
 ךיז טָאה עמ סָאװ ןּבעגרעביא .םיא ןגעװ טגָאז

 ,דוס ןייק טינ םיא לייצרעד, .דוסּב טסואוורעד

 | ,"יֵא םיא טעװ רע
 ,ןֿפַאשּפָא .ןטלַאהּפָא .ןעמענקעװא .כרא 4

 ןַײװ ןעד לֵא ךונ ,רׂשֲאװ זאד לא, .ןכַאמ לטּב

 יד=| ץרעװש יד ןגנערּב ּבא ןונ טינ םיא טנוק

 מדֿפפ ,םילשמ רֿפס ,י"ןּבָאר ןוֿפ טייקצראווש

 ןעמענ סָאד| זיא טאה ראַײּפש ץריה 'ר, .6

 ,ידיליםירוחּב' ,"ןיגנערּב בא ןהוט ןטלעגֿפָאלש

 יכלעז טוג רָאג רעװ סע; .ןאווו לּביְו 1750 מדפ

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,?ןגנערּב וצ ּבא םיגהנמ

 רעד ןיא טכַאמ ןייק , .(?ןה"מּת ,מד59 ,אּבה

 .מ .מ ,"'ִא סולשטנַא םעד ןוֿפ ךימ טעװ טלעװ

 שטיּבָאהַארד ,רערהעלטַאװירפ רעד ,סיקרעזיוא
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 צג זיא עטַאט רעד, .לקַאל .ןעגנערּברַאֿפ .9

 גנערּב ךיא יװ ױזַא -- רעגנערטש לסיּב ַא ןרָאװ
 ןּבײהנָא ךיא זומ ,לוקס ןיא גָאט ןּבלַאה ַא ּפָא

 שטַײד ןועמש ,"רדח ןיא ןרעװ רעקיסַײלֿפ

 .18 'ז ,1972 י"נ ,יתלאג ןה ,שטַאקנוממ

 (עק- ןיי) רער .שינע/ .ץכעז
 .יירעד



 ןענערּבּפָא
 -- װטוא .טנערּבעג -- ,ּפָא ןערּב -- ןענערּבּפָא

 ,הֿפירׂש ַא ַײּב ןרעװ טנערּברַאֿפ ןצנַאגניא .1

 טָאה זיוה סָאד. .רעַײֿפ ןוֿפ ןרעװ טרעצרַאֿפ

 טעװ רע ואוו, ."טנעמַאדנוֿפ ןזיּב טנערּבעגּפָא
 ַײרד, .לװֿפ ,"לטעטש סָאד יִא טעװ ,ֿבר ןַײז

 ּפָא לָאמ ןייא יװ רעגרע זיא ןגיוצעג לָאמ

 :ןמ טגָאז שטיוט ףיוא ךיוא, .װש ,"טנערּבעג

 ןירּפכַאנ ׂשנַײז ןעװ ,ןיכל וצ ׂשטוה רענייק

 שנַײז -- ןגרויּב ךיז זומ רע -- טנערּב שיוה

 'ה םויּבו, .בכ קרּפ ,טנַארּב ,"ַּבא ךיוא טדנערּב

 יד -- ןועװיג םוקמ ןיא הֿפירׂש הסורג ןייא

 "עלַאּב ,"ןךיראװ טנערּכיג ּבא ׂשֹלַא טעטשרָאֿפ

 טמינ שאד ןנערּב ּבא לאז ׂשֹד ינוא; .שינרעג

 זיא תורישע רעַײא, .20 יז ,רירעש ,"ןאק ןישעל

 ןעמָאנ רעטוג רעַײא רעּבָא ,ןרָאװעג טנערּבעגּפָא

 עשרַאװ ,הלּכ עכילקילג איד ,זּביא ,"יָא טינ ןעק

 ...לטעטש א ,טנערּבעגּפָא טָאה דַאּב א/ ,5

 ,סוממ ,יִּזַאש ,ונ -- ךיור טימ קעװַא זיא

 ,וטסלָאז יא :הללק .יםיֿפרׂשנ'

 ןעמ טָאה, .לייט א רָאנ ןרעװ טנערּברַאֿפ .2
 ...םיקלח טכַא ףיוא טלייטעצ למיוּב לגירק סָאד

 ,טנערּבעגּפָא לסיּב ַא גָאט ןכעלטיא טָאה אצמנ

 תוישק רדס ,"ןעשעג סנ רעד גָאט עלַא זיא

 .1880 עשראוו ,תוקונת לש תושרדו םיצורתו

 ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ןרעװ טינ ,סיוא ןרעװ .3

 ,טנערּבעגּפָא ןיוש טָאה טכיל עּבלַאה ַא .ןענערּב

 ,ערעזדנוא ןטנעגילעטניא יד ןשעל ןֿפרַאד רימ,

 ןעניֿפעג יז . . .'ִא טינ ו"ח זדנוא ַײּב ןלָאז ייז

 ןשילעה םעד םעל טנעָאנ רעייז ךעּבענ ךיז

 װעשטידרַאּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטָאס ֿבקעי ,"רעַײֿפ

1, 

 ןגעמרַאֿפ םעד ןרילרַאֿפ .ףרׂשנ ַא ןרעװ .4

 -ּפַא טינ לָאז רֶע ,ּפַא םיא טיה, .רֶצַײֿפ א ןיא

 ,ןענייװַאּב ךימ טעװ רע ןרָאװ ,ןרעװ טנערּבעג

 ,ןטלַאהסיוא ןענעק טינרַאג ךיא לעװ םיא ןוֿפ

 סָאװ סלדַארֿפ ןרעטלע יד, ,ןוו שֿפ} 'ווירּב' ,זװ

 ...ייז םייח 'ר טָאה ,טנערּבעגּפָא ךיוא ןּבָאה

 .המלש ,סוממ ,"ּבוטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגנַײרַא

 עטכעלש ַא ןּבָאה .רחסמ ַא ןיא ןרעװנָא .9
 ,טכעלש ןקידנע ךיז .ןלַאֿפכרוד .גנורַאֿפרעד

 רעדַײנש ַא ןַײנ* .'ִא ןוא האוֿבּת טימ ןעלדנַאה

 ןגיוט טינ ,לזמילש ַא ןַײז = יִא ןוא רָאי ַײרד

 ,הכַאלמ םוש ןייק וצ

 .ןכָאק ךיז ,ןציה ךיז ,ןענערּב ןרעהֿפױא .0

 רעטנוא ָאד טָא ןרַאּפש וצ ןָא טּבייה סע זַאע|
 ,ליומ ַא ןֿפע :הרירּב ןייא זיא ,עלעֿפעל םעד

 ,"זיא ריד ןיא טרָאד סָאװ סױרַא ביג ,ּפָא ןערּב
 ,המלש ,סוממ

 -ערּברַאֿפ זַײװלײט .ןענערּבמורַא ,1 -- װרט
 זַײּפש ןטיירגוצ .2 .,ןליוק ףיוא ץלָאה יַא .ןענ
 יִא .עװאק יִא .רעַײֿפ א ףיוא ןטלַאה ךרוד

 ּפָארַא .9 .ןליוק ףיוא לרעּבעל ַא יִא .ןטשרעג
 ָארּב א יִא .ןענערּב ךרוד ןגירקּפָארַא ,ןעמענ
 ךרוד ןטכינרַאֿפ . .שײלֿפדלײװ יַא .עקוועד
 "עג טינ טָאה שדוח ןצנַאג א. .ץיה רעסיורג
 יד) טנערּבענּפָא טָאה ןוז עסייה יד .טנגער
 ."רעדלעֿפ יד (ףיוא האוֿבּת

 ,(ןליײטּפָא ןוא) ןענערּבכרוד .ןענערּברעּביא .8

 יז ,רעד -- םָאנֹּפֲא
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 ןואינ םעד טימ ןנַײז גיטריֿפ איז ןעװ ןוא;

 'נוא ןנערּב ּפָא םדָאֿפ םעד יז ןלָאז ,(ןעיינ =!

 .ב/גנ ,חע ,"ןדַײנש ּפָא טינ

 דנואו ַא ןכַאמ רעדָא קיטייװ ןֿפַאשרַאֿפ .0
 יציהעגנָא ןַא רעדָא רעַײֿפ טימ רירַאּב א ךרוד

 טימ גנוצ יד יִא .רעגניֿפ ץיּפש א יַא .ךאז רעט
 .סָאריּפַאּפ א טימ ןצעמע יִא .עשַאק רעסייה וצ

 ןַײמ ןרָאװ, .(ןוז רעד ןוֿפ) ןרעװ ןיורּב .7

 ...טייהנריוּבעג ןוֿפ טשינ זיא טייקצרַאװש

 "עגּפָא ךימ טָאה רע סָאװ ...םעד קנַאד רָאנ

 חיׂש רֿפס ,זּביא ,"(שמשה ינתֿפושש) טנערּב

 טײהַײרֿפ ןוֿפ ןלַארטש-ןוז יד, :גיֿפ .םינוֿפס

 ץרַאװש ןוא טנערּבעגּפָא ךימ טָאה דנַאל ןיא ָאד

 ,קַאה ענעהילעג יד ,יבּכרה .ג .ש ,"טכאמעג

 ךַײא טנערּב טניװ רעד ךיוא, .1911 ןָאטסַאּב

 ,19 שוו 1966 ,רַאֿפ ,ײּפָא

 םעד יִא ךיז .רעגניֿפ א 'ִא ךיז -- ךיז טימ

 "כרוד =רעגניֿפ יד יִא ךיז* .עא םינּפ סָאד ,ןקור

 ףיוא רעצעמיא ןעק יצ, .טלעג ןגיילוצ ,ןלַאֿפ

 ,"ד א טשינ סיֿפ יד ךיז ןוא ןײגמורַא רַאשז

 טסעװ וד דלַאּביװא .28 ,ו ,ד"צקּת ילשמ ,סמ

 ,גיצ ַא ןוֿפ ךלימ טימ טנַאה יד ןרימשנַא ריד

 ךיז וטסעװ ,ןזַײא ןסייה ַײּב ןטלַאה וטסגעמ

 ,1897 עשרַאװ ,תוֿבוט תוגהנה ,זּביא ,"יָא טינ

 גנונעֿפָאה יד ןרילרַאֿפ = לגיל ֿפ יד יא ךיז*

 ,ליצ ַא ןכיירגרעד ,ןגַײטש ןענעק וצ

 .שינע- .ץכע- .גנז  .רעד ,ןערּבּפָא
 .יירעד = .(עקי ,ןיד) רעד
 ,טלקערּבעגי- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקערּבּפָא

 .ןעלשירקּפָא .זַײװכעלקערּב ןכערּבּפָא ,ןסַײרּפָא
 -רַאֿפ טָאה רע, :גיֿפ ,טיורּב ןוֿפ לקיטש א יא

 טדערעגסיוא ,טייקגנערטש טימ ןגיוא יד ןגיוצ
 -ץרּבעגּפָא יז טלָאװ רע יװ ,רעטרעװ עקיצנייא
 ןַײרַא טלעװ רעד ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"טלק

 ןטײװצ םעד ךָאנ רענייא, .1 -- ךיז טימ
 ןשידיי םעַײנ םעד ןוֿפ רענייטש יד ךיז ןּבָאה
 ךיז .2 .וו רָאק ,"ןעלקערּבוצּפָא ןּבױהעגנָא ןינּב
 םוק ,ונ, .שינעלקנעווק רעגנַאל א ךָאנ ןסילשטנא
 .שינע .ץכע-  .יּפָא ךיז לקערּב ,ןיוש

 ,טעשערּבעג-- ,ּפָא עש- .װרט -- ןעשערּבּפָא
 סָאװ סנױזַא ןעלּפַאלּטּפָא ,ןגָאזּפָא ,ןדערּפָא .לס

 ןרעדנַא םעד וצ סנייא טינ ךיז טּפעלק סע
 ,שינע  .ץיה ןיא יװ יִא

 טימ גנולָאצקירוצ 1
 ."בָאג א רַאֿפ יִא ןַא; .עּבטמ רעּבלעז רעד

 ןוא ץַא יד ןרענעלקרַאֿפ .ןטסָאק ,הָאצוה .2

 ,הסנכה יד ןרעמרַאֿפ

 ,עסקַאט .זניצ .גנורעַײטשַאּב ,רעַײטש 9

 זניצ ןייק םיא ייז ןּבָאה, .ן'ָא יילרעלּכ ןלָאצ
 ילׁשִמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"ץיַא ןייק ןוא טלָאצעג

 געמ ...ךַײרקנַארֿפ ןיאא .נ"רּת ענליו ,המכח

 -ןלָאצ טינ ,הנבל רעד ףיוא ןקוק רעטּבילרַאֿפ ַא

 ןיא באומ ןוא, .| שטניװ ,"רַאֿפרעד יִא ןַא קיד

 יִא ןעגנערּב סָאװ טכענק ןדוד וצ ןרָאװעג

 ,2 ,חי ,א םימיה-ירֿבד ,יּת ,"ןץ'החנמ יאׂשוניִו

 ,דנַאלרוק ן.ןז -- עּבַאגּפָא :צא| .צמ -- ןּבַאגּפָא
 טָאטש ַא ןיא לָאמַא רַאװ סע, .ןרעײטש .משטד

 טַאנּפָא

 ץלַא רַאװ עּבַאגּפָא ןדעי רעּביא ןוא 'ִא יילרעַײרד

 ,תבשחמ תכאלמ ,דמא ,"הנוממ רעדנוזַאּב ןייא

 ('ָא) ןגָאלַאנ עסיורג עכעלקערש., .ד"כרּת ענליוו

 יןדִיי יד ףיוא טגײלעגֿפױרַא טָאה עמ עכלעוו

 גינעקעציוװ ַא טשרעה טרָאד, .14 אי ,1864 ,מק

 עסיװעג ַא רָאנ ןַאטלוס םעד טלָאצ רעכלעוו

 .1881 ,לָאפוי ,ײ(עּבַאגּפָא) הניתנ

 ַאגַאג-- ,ּפָא עשט- .וטוא -- ןעשטַאנַאגּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ  .טעשט

 ישטַאק א רעדָא זדנַאג א יװ ןעגנַאלק ןּבעגסױרַא

 ...גרַאװניילק לקעּפ ןַײז טימ רענַאג א, .עק

 ַא ּפָא טעשטַאגַאג ,לזדלעה סָאד סיוא טקערטש

 .המלש ,סוממ ,ישנזדנעג חסונו ןושלּב ובוטיהמ

 ָאגָאג-- ּפָא עשט- .װטוא -- ןעשטָאנַאנּפָא

 ערעגנעל ַא ןכַאל קיכליה .ציסור .טעשט

 .ךעלדיימ עגנוי יװ טנװָא ןצנַאג ַא .יִא .טַײצ

 -- וטוא .טרעגַאגעגי- ,ּפָא רעי -- ןרענַאנּפָא

 ,ןגָאזּפָא סעּפע .1 -- װרט .ןעשטַאגַאגּפָא ווזד
 טימ רעטרעװ עכעלטע ,רָאלקמוא ,ךיג ןדערּפָא
 ךרוד .2 .טכַאנ רעּבלַאה זיּב יַא .לָאמ ןייא
 -1דירֿפוצמוא יד יא .ןקירדסיוא סעּפע ןרעגַאג
 ,תיּבה-לעּב םעַײנ ןטימ טייק

 .טרעװַאגעג-- ,ּפָא רע .װרט -- ןרעוװוַאנּפָא
 רימ טָאה עלעֿפוע סָאד, .רעװַאג טימ ןצענאּב

 .עדער ַא יִא .גיֿפ ."עקזולּב יד טרעװַאגעגּפָא

 .ךיז טימ ךיוא

 .2106: גט-801 .רעטעג-- ,רעד -- טָא;ּפַא
 -לַאֿפ .סרענידנצעג ַײּב טָאג .לָאדיא ,ץעג .1
 "ִא רענעמייל ,רעדנילּב ,רעשלַאֿפ .טָאג רעש

 ,טי ,ארקיו) 'םילילאה' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 'םירצמ יהלא' טשטַײטרַאֿפ שמ .ײאטוגּפַא, :(4
 ןַײז ּבא ןדינש, ."רטעג ּבא; ;(12 ,בי ,תומש)

 טנַאל ריא ןיא ׂשַע ןטקיש איז .טנַאה וצ טּביױה

 ,ךוּבילאומש ,"רעזײוה רטוגּפָא ריא ןיא

 יִלֵא ףיוא ןניד רטעג ּבא איד, .823 עֿפָארטס

 ,ןוזמה תּכרּב ,יןַײז טׂשיװ רַאֿפ ןלָאז ךיה

 . . . ןמ רגולק רגטסיל ןייא, .ב/בל ,1723 טׂשמַא

 ןייא ןּביילג לָאז רֶע ּביוא ...לואוו רַאֿפ טגעו

 טשרעװ אודא .15 ,די ,ילשמ ,מהס ,יטוג ּבא

 איז ינוא ןנוז ןנַײד וצ ןרטכעט ןנַײז ןוֿפ ןמענ

 ,חט ,ײןטוגּפא ןריא ךאנ ןגידעטשנוא ןדרעװ

 ןא ,יָא ןייק ןּבָאה טינ טסלָאז, ,16 ,דל ,תומש

 תֹּב עטנעי ,ײטעּפש ןוא ירֿפ ןּביױל וטסלָאז רימ

 .ה"י .19 ּבײהנָא ,לכיּב תורּבזה תרׂשע ,קחצי

 ,שז ,"רעטעגּפָא ןעניד יו ױזַא זיא טעמוא,

 -לָאג רעד ,ךָאנ טּבעל רע, .רעדניק רעװַאלקש

 ןוא טלקניֿפ ןוא ךָאנ טייטש רע ,יִא רענעד

 יִא רעשיועניכ א יװ טציז, .ו גורֿפ ,"טצילּב

 רעד .,רענידָאג .ש ,"טעּפָאלָאסעגסיױא ןגיוא יד

 ,3 עװקסָאמ ,, םקיב רעד טימ שטנעמ
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 סָאװ ,ןָאזרעּפ רעדָא עפורג ,יידיא .גיֿפ ,2

 עמ סָאװ ,ריא ןיא טּבײלגעגנַײא ףיט זיא ןעמ

 סָאװ ןקיטַײז ַא ןוֿפ ןֿפורעגנָא טרעטעגרַאֿפ

 "עג ןיוש טָאה עמ ןעװ רעדָא ױזַא טינ טלַאה

 ןגעװ תמא םעד ןסיוװרעד ךיז .(גנוניימ יד ןטיב

 ןכַאמ .יַא ןרעטנוא טכָאירַאֿפ ןַײז .יִא ןטיוט



 ןריּפָאלַאגּפָא

 ךָאנ ןעד וטסָאה יװ, .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ יִא ןַא

 ַָא טָא ןַײז שרֹושה ןמ רקוע יװ הװצמ רעמ

 ,תונורכזה רֿפס ןַײמ ,ליי ,"רעטעגּפָא עשידַיי יד

 -רַאֿפ 'ִא ןייא טגעלֿפ םיוק, .7 אפ ,1882 סעדַא

 ,"ןקוּב ךיז ןטייװצ םוצ ךיא געלֿפ ןיוש ,ןדניוװש

 ,1905 ,'תונומא ענערָאלרַאֿפ ,שָאוהי

 ָאלַאג(עג)- ,ּפָא ריפ- .וטוא -- ןריֿפָאלַאנּפָא
 למיש רעד זיּב יִא .ּפָאלַאג ןיא ןטַײרּפָא .טריּפ

 ,םיוש טימ טקעדַאּב טרעוו

 סָאװ סָאד  .לָאענ .ּבנ צמ .סָאד -- דלָאנּפָא

 .ךלָאג ןָא טנָאמרעד סָאװ ,דלָאג יװ ןַײש א טָאה

 יװ ,ןעיינש עקיטכַאנ ןיא יִא עקיגָאט סָאד,
 ,צוס ,"טנגעג ןיא טלגיזרַאֿפ ןעקנוֿפ עקיטסָארֿפ

 .טָאטשמייהעג

 וזד .טדלָאגעג-- ,ּפָא דלָאג .ורט -- ןדלָאנּפָא
 ךלָאג ךס א ןצעמע ןּבעג .צעפס .,ןדליגּפָא

 יַא .ןרָאֿפוצנַײרַא ןּביולרעד ןרַאֿפ יִא .(טלעג)

 ,גנו  .ןטנעמוקָאד עשלַאֿפ יד רַאֿפ

 -נע .1 .טלָאגעג-- ,ּפָא לָאג .ורט -- ןלָאגּפָא
 ּפָא ןלָאג ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ ,ןלָאג ןקיד

 ,רעסעמלָאג א טימ רָאה ןעמענּפָארַא ,ןריזַאר

 ןרַאֿפ זולַאה םעד יִא .תוא(ינּפ ןוא דרָאּב יִא

 תולג ןיא ןלַאֿפ טַײל עכעלרע עטלַא, .ןטכעש

 ןוא דרָאּב יד ּפָא ייז טלָאג עמ ןוא ןַײרַא

 ,רסומ טבש ,זּביא עטנ ןתנ 'רּב השמ ,"תואיּפ

 ןצנַאגניא ...םיא טָאה רע, .ג"צקּת ווָאקלדוס

 ..יןטעװ רעֶו זַא ...טגָאזעג ןוא טלָאגעגּפָא

 .תועסמ ,סוממ ,"ןרעװ ןזענעג

 .יקנ ןלעטשסיוא .ןרַאנסיױא .ןרַאנּפָא .גיֿפ .2

 ,ןּפָא ייז טרַאנ =| ּפָא ךעּבענ ייז טלָאג רע;

 .ה"לרּת סעדַא ,תחלשמ סָאד ,ליי

 .רעדלעװ עצנַאג ,רעמייּב ןקַאהסיוא .גיֿפ
 י"טנגעג עצנַאג יד טלָאגעגּפָא טָאה רחוס רעד;

 טעקַאנ טזָאלעג ,טלָאגעגּפָא רוטַאנ יד ןּבַאה יז;
 ןוֿפ טַאמילק םעד טעגרהעגקעװא םעד טימ ןוא

 .ביֿבָאילּת ןיא רַאי ןּביז ענַײמ ,געס ,ײדנַאל

 טקישעג יּבר רעד םיא טָאה, -- ךיז טימ

 ,קידצ ילהא רֿפס ,'ַא ךיז לָאז ןוא ץחרמ ןיא

 ,עלשימערּפ
 טמענרַאֿפ סע רעװ 1 - רע .שינעי

 ּפָא טלָאג סע רעװ .2 .ןלָאג(ּפָא) טימ ךיז
 .ײרע-  .רערַאנּפָא ,רעלדניװש .8 .,ּפָאק םעד

 :פפ .טעלָאגעג-- ,ּפָא על- .חרט -- ןעלַאנּפָא
 "וצ) ןעניװעגּפָא .::2: ס8ס16 .ןעילָאנ =
 ,ליוה ,לָאג םיא ןזָאל ,ןצעמע ַײּב ץלַא (ןעמענ

 ==24/06: 8טס- .גנעג-- ,ןע" ,רעד -- גנַאגּפָא
 יַא .ןײגּפָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא 1 .םגתס

 .עניּב רעד ןוֿפ רָאיטקַא ןוֿפ יַא ,ירֿפ 8 ןַאּב ןוֿפ

 יז ,גָאר םַײּב ןליּפש סָאװ וליֿפא רעדניק יד,

 ,רַא ,ײגָאט ןוֿפ יִא םַײּב רעליטש ךיוא ןרעו

 ןקידנע סָאד ,ןדניװשרַאֿפ סָאד 2 .ףוז יד
 ױזַא ךרוד ּבײהנָא םוצ שטנעמ רעד טייג, .ךיז

 ףיוא גנַאגנָא ןַײז וצ יא רע טגָארט / ,ןֿפוס ליֿפ
 31 'ז ,לַאװק ...רעטיל ,אֿפא ,"דרע רעד

 ןגעקטנַא ּפָאק ןסַײװ ןַײמ ךיוה ןגָארטעג ּבָאה,

 ַײב, ,'גנומיטש ַא ,לה ,"העש רעטצעל ןוֿפ יִא
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 יא ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןעװעג לָאמעלַא זיא םיא

 ידיי ,נש ,"ןעמעלַא ךָאנ ויא'ס זַא ליֿפעג סָאד

 ,1958 י"נ ,דנַאלסור 'װטָאס ןיא רעּבַײרש

 קיטכיר טָאה עמ ואווע .רעװנָא ,טסולרַאֿפ .9
 טַאהעג ןעמ טָאה ,ךעלעדניה יד ןגיוצעגֿפױא
 ַאּב ,ײטנעצָארּפ 43 ןוֿפ רעמ טינ ...'ָא ןַא
 ידנַאל 'צַָאס רעד ןוֿפ קינכעט יד ןשרעה-

 ,1932 װָאקרַאכ ,עיצקודָארּפ רעכעלטֿפַאשטריװ

 .2 אָט

 טימ הרוחס .קרַאמיץַאזּפָא (הרוחס ןגעוו) .4
 "רעד טגעלֿפ הרוחס עקיזָאד יד, .יִא ןַא (ןָא)

 טעטש עשיווטיל עלַא ןיא ןרעװ טריֿפעצ . . .ךָאנ

 .סוממ ;"יַא ןסירג א טאהעג טָאה סע ואוו

 ןוא ןַײװ ףיוא יִא רעקיצניװ א רעייז, .המלש

 ,17 אש ,1870 ,מק ,"ךס ַא ןעמ טָאה טײרגעגנָא

 ּפעצקַא ,גנוטײרּפשרַאֿפ (עטולַאװ ןגעװ) .9

 ענרעּבליז יִא ןא טאהעג ןּבָאה רעירֿפ, .גנוריט

 -עמא רעד, .877 ,אווו לֹּבִי ,ףעל .ע ,"תועּבטמ

 רעצנַאג רעד ןיא יִא ןַא טָאה רַאלָאד רענַאקיר

 -וצ (הטיש א ,יידיא ןַא ןגעװ) ,0 ."טלעו

 סאה"ןדִיי; .ןעמענוצנָא ךיז ןדָאּב רעטיירגעג

 ,"יַא ןסיורג ַא טַאהעג ןךַײר ןשישטַײד ןיא} טָאה

 ,51 אז ,1948 ,שַאֿפ ,ןיקויר .ּב

 "ערקסקע .האֹוצ ,רעּפרעק ןוֿפ גנודיישסיוא .7

 ןַײז שד םעד ןוֿפ טסע ׂשע; .יִא ןצעוּפָא .טנעמ
 ,מהמ ,יִָא ןייק טָאה ׂשע ינוא ...טסע רטומ
 ַא טקרעמַאּב עמ זַא; .ב/בע ,1722 טׂשמַא
 ףרַאד . . . ןירוא ןוֿפ יִא םעד ןיא גנורעדנערַאֿפ
 ,רעטעלּב ,"רעטקָאד א ןגערֿפ דלַאּב . ..ןעמ

 ָאמרעט םעד ןַײרַא טצעז עמ ןעװ, .27 או

 "עג סע ףרַאד .לַאנַאקָא םעד ןיא .. . רעטעמ
 ,1951 ןירַאּפ ,זעגפ ,"קירעהעג יװ ןרעװ ןָאט
 .3"5 ןאמ

 ןַא טימ יװ ױזַא, .אסּכה'תיּב ,טירטּפָא .8
 ,"ַא ןַא סיוא טשיװ עמ עטַאמש רעניירמוא
 ּפָא .90 .1930 װעיק ,ןעגנולייצרעד ,סינּפיק .י
 יָא ןַא ןכַאמ ףרַאד עמ, .סולֿפּפָא ,עניר ,סוג

 ."געוו םעד ןצײלֿפרַאֿפ טינ לָאז רעסַאװ סָאד

 .לגעוו ןטלַאהַאּב ,לָאמש ,גנַאג רעמייהעג 0
 "עג ךיז ןּבָאה ייז, .רעלעק םוצ יִא ןָא סקניל

 ."סָאלש ןטלַא ןוֿפ יַא ןכרוד טעװעטאר

 .טרענָאגעג-- ,ּפָא רע  .װטוא -- ןרענַאגּפָא
 ןריֿפוצֿפױא ךיז ןרעהֿפוא .2 .ןעלּפַאלּפּפָא .1

 .ץלָאטש ןשירַאנ טימ ןריֿפ ךיז ,רענָאג א יװ

 ךיא .טעּברַאצרַאװש וצ ןעמענ ךיז ןוא יִא

 .ךיז טימ

 רע טָאה, .סַאג עקיטַײז .ן ,יד -- םַאנּפָא

 רעד וצ ץיַא ןוא םינינּב יילרעלא טעיוּבעג

 .ב/טי 2צנ ,ײטָאטש

 טקַא 1 סונּפָא לגרֿפ } ,רעד -- סָאנּכָא
 רער ,סוגּפָא .2 .ןסיגּפָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא
 ױצּפָא לרער .8 .רעסַאװ ןיירמוא ןריֿפוצּפָא
 .קיּביצ-עקלויל ַא ןיא רעסַאװ ןריֿפ

 -סָאגעגי- ,ּפָא עיטס- .װטוא -- ןעיטסָאנּפָא

 .טסאג ַא ןַײז (ןקידנערַאֿפ) .ציסור .טעיט

 ןיז ...ןּבילּבעג זיא ...געט יײװצ יִא ןכָאנ,

 ןעװעדלַאװנּפָא

 טינ ,טיוט טינ ,ליי ,"תּבש ףיוא ןּבַײלּברַאֿפ לָאז

 .ח"נרּת עשרַאװ ,גידעּבעל

 ןרטּפ .טעּפַאגעג -- ,ּפָא עפ- .װמוא ---ןעפאנּפָא
 ןֿפָא ןא טימ םּתס קידנקוק ,קידנעֿפַאג טַײצ

 .טעּברא רעד ַײּב גָאט א יא .ליומ

 -עג'-- ךיז ,ּפָא ךיז ףַאג .וטוא -- ךיז ןֿפַאגּפָא
 ךָאנ ךיז וצ ןעמוק .ןרעדנואוװּפָא ךיז .טֿפַאג

 -רַאֿפ א ךָאנ ,גנונײששרעד רעקידמעצולּפ ַא

 .עמַארַאנאּפ רעקידנּפַאכ

 טָאטשנַא לוטיּב טימ .לָאענ .רעד -- ץיָאגּפֶא
 -שטנעמ ןֿפור 'עטַײל סָאװ יִא רעד. .טָאגּפָא
 ,327 '1 ,ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ ,גי ,"טייה

 ּפָא ריט- .וטוא 4 חרט -- ןריֿטנַארַאגּפָא
 ,לָאצ ַא רַאֿפ ןַײז ֿברֶע .1 .טריטנַארַאג(עג)'יד
 (עסַאק-םידסח-תולימג) קנַאּב ןיא יִא .לָאמ ךס ַא

 ֿפױוא .22 .לטעטש ןוֿפ טַײלסדנַאל עלַא רַאֿפ
 ןיוש , .ןריטנַארַאג טינ רעמ .ןריטנַארַאג ןרעה

 .טריטנַארַאגּפָא .ןלַאֿפעגנַײרַא לָאמ עכעלטע

 ,231  ."טינ ךיא ריטנַארַאג רעמ

 .טלטרַאגעג -- ,ּפָא לט- .ורט -- ןעלטרַאנּפַא
 ַא ןָאטסיױא .לטרַאג א ןעמענּפָארַא ,ןענעֿפע

 רעדָא ןדנוּבעגנָא ןיא סָאװ סָאד ןוא לטרַאג

 עדנַאּב ןַײד רעדנַאנוֿפ זָאל , ,לטרַאג ןֿפױא טגנעה

 דרעװש ןקיטולּב ןַײד ּפָא ןיוש לטרַאג ןוא

 ,דלַאװ ןיא דניק סָאד ,דמא ,"ןדנעל ענַײד ןוֿפ

 טלטרַאגעגּפָא קידנגַײװש טָאה, .1876 ענליו

 ,טנגוי ,ןַאמטלַא יסייּפ ,"לקירטש סָאד ךיז ןוֿפ

 יקֲאּב ךיז :ךיוא -- ךיז טיפ .1941 וועִיק

 .שינע- .גנ|  .רעַײרֿפ ןליֿפ ךיז ,ןכַאמ םעו

 קרַאטש .טרַאגעג -- ,ּפָא רַאג .ווטוא -- ןרַאגּפָא

 טַײצ ערעגנעל ַא סעּפע ףיוא ןטרַאװ ןוא ןלעװ

 ןגירק ןוא רענייא ךָאנ יִא .ןרעהֿפױא רעדָא

 ,שינע- .עטייװצ א

 זַאגעג-- ,ּפָא עװער .װורט -- ןעװערַאנּפָא
 "וצ ,ןסַאּפוצ (ַײרעדנָאּבב .רקוא .ררװ .טעװער

 רָאּפ ַא ןּפעלקֿפיונוצ ןוא ןעלּבוהוצ ,ןגעז

 .סַאֿפ ַא יַא .סַאֿפ א ןוֿפ ךעלטערּב

 .טסערָאגעג'- ,ּפָא סע- .ורט -- ןפער ָאגּפָא
 עטלדיירדעג ןוא עגנַאל ןּבעװּפָא (ַײרעּבעװ)

 .םעדעֿפ ענעלָאװ

 לדג .לפער { ..ןעלדַאג ...| -- ךיז ןעלדנּפָא
 סיורג ןכַאמ ןיז .טלדגעג- ךיז ,ּפָא ךיז
 .ךיז ןעלדג ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא
 .סוחי ןטכַארטעגסױא טימ ךיז יא

 "עג-- ,ּפָא רדג .װרט ןזרעדיעג ...} -- ןרדנּפָא

 ייחמ ַא ןכַאמ .רדג ַא ןכַאמ .ןעמיוצּפָא .טרדג

 יִא .םיּברה-תושר ןוֿפ דיחיה-תושר םעד יִא .הצ

 .לֹוח זיא סָאװ םעד ןוֿפ שודק זיא סָאװ סָאד

 .גנעג עשיאיוג עלַא ןוֿפ ךיז יִא -- ךיז טימ

 -עגי-- ,ּפָא עוועד- .וטוא -- ןעװעדלַאװגּפָא
 ילַאװג ןרעהֿפױא ,ןקידנע .1 .טעװעדלַאװג

 ידע .טַײצ ערעגנעל א ןעװעדלַאװג .2 .ןעוװעד
 ,טכַאנ עצנַאג א טעװעדלַאװגעגּפָא טָאה לּבַײװ
 'רַאֿפ רעגייזא ףניֿפ ןֿפלָאהעג טָאה טָאג זיּב



 ןטניװגּפָא

 רעקסניּפ ,"גניליוצ א ...טאהעג ...גָאט

 סױרַא .חרט .28 .ד"סרּת ענליוו ,חול-טדָאטש

 .ךיוה ןעַײרשסיױא .תולוק טימ סעּפע ןעגנערּב

 םלוע רעצנַאג רעד ןעװ ,ירדנילּכ ךָאנ דלַאּב;
 טעװעדלַאװגעגּפָא תולוק עכיוה-ןּכוסמ טימ טָאה !

 םַאֹּב ,גרעּב ,"...קוסּפ םעַײנ ַא לָאמ ןּביז

 ,ךיז טימ ךיוא 363 יז ,,סעמע' ,1 רעּפעינד

 ,טניווגעג-- ,ּפָא טניװג .ורט -- ןטניוװגּפָא
 ןעיײרדסױרַא ,ןעײרדּפָא (ילרעסָאלש ,ײרעילַאטס)
 ,שינע- .ןטניװג

 2486: .טליוגעג--- ,ּפָא ליוג .וורט -- ןליױגּפָא
 א יװ ןרַאנּפָא .כרַא .6(20) + םסטפס1מ |

 ןענעֿבנגסױרַא) ליּפש ַא ןוֿפ לייט ַא יװ ,סַאּפש
 (ןקרעמַאּב טינ לָאז עמ ,ענעשעק ןוֿפ סעפע
 ,ןּבַײלּב לָאז . ... ןטנַאקיזומ ןּבענ ןּבָארגּב םיא;,

 בא םילַא איז רע סד רדניק יניילק ןּבענ רעדָא
 -עג ,איולסערּב ,לעגיּפש ןעלייא ,יןאק ןליוג
 רהַאװ רעַײט רעיּב אוו / רהָאי םעזיד ןיא טקורד
 / . ץוװעװַא

 ,פָא םלֹוג .חטוא ןןעמעליוג ...| -- ןעמלונּפָא
 ,םלוג א ןַײז ןרעהֿפױוא .לָאענ ,טמלוגעג--

 ,טייצ ,=? טמלֹוגעגּפָא ןיוש ,למלֹוג ,ונ :ט"שעּב,

 .קנַארֿפ בקעי

 רעדָא עטיוּבעגנַײא .1 .ן  ,רעד -- ֿפֹוגֹּפָא
 ּפַא ,סױרַא רער ַא טימ ילּכ עטלעטשעגנַײרַא

 רעסַאװ עקיצומש יד, .רעסַאװ ןיירמוא ןריֿפוצ

 ,"ָא ןיא סיוא קירוצ רימ ןסיג ןשַאװ םענוֿפ

 -עג ,2 ,1927 וועִיק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט

 רעדָא םיִלּכ ןשַאװ וצ ,ןשַאװ וצ ךיז לעטש |

 ךעלעדניװ טכַאנרעּביא ףיוא ןקייװנַײא .שעוו

 עג קידנעטש ןעמ טָאה שזדָאל ןיא, .יִא ןיא

 זיא יִא ...'קניס' רַאֿפ יִא טרָאװ סָאד טצינ
 "עב דוד ,"טרָאװ ןסעזעגנַײא ,טלַא ןַא ןיוש

 ,3 ,אוו פשוי ,רעזער

 יז טָאה טלמונַא, .קָאטשניר ,עניר ,רער
 יּפָא טלעטשעגסױרַא ייז ןוא שיֿפ טכָאקעגּפָא
 ואוו ,יָא ןוֿפ עטַארק רעד ףיוא ןסיורדניא ןליק
 ,"טָאטש רעצנַאג רעד ןוֿפ דורּב רעד ּפָא טניר סע
 | ,1967 .זמט ,גח

 ,ןסיגּפָא ךרוד טכַאמעג לעדָאמ .עיּפָאק .4
 ןיא עסַאמ עקיסילֿפ ַא ןענעקירטרַאֿפ ןזָאל ךרוד
 .עוטַאטס-טײהַײרֿפ רעד ןוֿפ יָא-סּפיג .םערוֿפ א
 | ,טנעמונָאמ ןוֿפ יִא רענעלאטעמ

 תוריּתס עלַא, .םערוֿפ .תוהמ .טלַאטשעג .9
 ,"המשנ ןַײז ןוֿפ יִא םעד ןיא סיוא ךיז ןקירד

 ןצלעמשעצ ןעק עמ סָאװ סָאד .0 1 מעּב
 זדנַאג יד,* .ןוהושט ןוֿפ יִא ןַא .ןסיגּפָא ןוא
 ,תיצמּת ,{ ."ץלַאמש טימ לוֿפ ='ַא ןייא זיא
 ןוֿפ יִא .קיטירק ןוֿפ יַא ,דייר עזייּב ןוֿפ רוציק
 .תוליכר

 ציא .פמיא .וטוא ןןסעסיוג ...| -- ןפסוגּפא

 יַא ,טַײצ ערעגנעל א ןססֹוג .טססוגעגי- 1

 ,תעל-תעמ עכעלטע

 װזד .2/06: 2068ט:6מ .ורט -- ןטרוגּפָא
 טרעװש שד רעד אזא -- חּתֿפמּכ,, .ןעלטרַאגּפָא

 יא םיכלמ ,8 ןילכַײר ,"חּתֿפיו 'ל .טטרג אּבא
 . .11 ,כ
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 -עגיי- ,ּפָא לזג .ורט ןןעלזַאג ...} -- ןעלזנּפָא
 .רעמ ןעלזג טינ .ןעלזג ןקידנע .1 .טלוג
 ץנַאג א טלזגענּפָא .טַײצ ערעגנעל ַא ןעלזג .2
 .ןּבעל

 טימ , .הליזג ךרוד ןןעמענוצ .ןעלזגַאּב 9

 יד ּפָא טמענ ןוא טייג טנעה יד ןיא רעװעג

 ךַײא ַײּב יז ןּבָאה סע עכלעװ יד ַײּב דרע
 ַא רעדָא עשיטילַאּפ ַא ,שפוח ןּב ,"טלזגעגּפָא
 ןייא רנייא זיא, ,1905 ,? עיצולָאװער עלַאיצָאס

 טינ םידימלּת ינַײז טימ טנרעל 'נוא דמלמ

 גיריא ׂשד םיּתּב ילעּב ינייז רע . . .הנומאּב

 מדֿפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ּתלזג ּבאי
 ןַײז ןיא שנעמ ןייא ןעװ, .א/דע ,(?)ה"מּת
 אד ,...םישרדמ יּתֹּב ףיוא טכַאמ ... . האווצ
 ׂשיװג טריװ רטאֿפ ןַײמ :דניק ןייא טאַײרש
 שאד רימ רע זד ,ןיּבאה אּבה םלוע קלח ןייק

 תוריקח ,רעלצעװ המלש ,"ּתלוג ּבא יגינַײמ
 | ,א"צּת טשמַא ,ֿבלה

 ,טגעג-- ,ּפָא טג .װרט ןןטעג .. -- ןמגּפָא

 --- בַײװ יד ,ּבַײװ ןַײז --- ןאמ רעד) טג ַא ןּבעג

 עג זיא סע="טגעגּפָא םיא טָאה יז, .(ןַאמ ריא

 ..טגעגּפָא ענעי טָאה רעע .ויטַאיציניא ריא ןעוו

 רעטוג ַא זיא סָאד :טכַארטעג ךיז ךיא ּבָאה

 -ַאטישז ,רעגעלשדלָאג עלעקעי ,דמא ,ײץעלדָאּפ

 װָאשַאמָאט ןייק טרָאֿפ סָאװ רעד, .1868 רימ

 'םיליהּת ׁשַא ,ײּבַײװ ןַײז יִא טשרעמוצ ףרַאדַאּב
 ,ךוי

 רעד , ,ןטג ןוֿפ רודעצָארּפ יד ןריֿפכרוד .2
 ."לרָאּפ סָאד טגעגּפָא טָאה ֿבר

 וצ זיא רע, .טֿפַאשדנַײרֿפ ַא ןטַײררעּביא .9
 ךיא ּבָאה ,ךעלמידסח-תולימג ךָאנ ןעמוקעג טֿפָא

 | ,"טגעגּפָא םיא

 רָאי 70 וצ ּבָאה ךיא, .װחזק -- ךיז טימ

 ּבָאה ןוא עקשטיטלַא ןַײמ טימ טגעגּפָא ךימ

 םהרבַא ,"הלותּב עגנוי א רַאֿפ טאהעג הנותח

 ךעמולּב רעד ,(ַאסעדָא שיא) רעדניּבכוּב קחצי

 ,ןלײטּפָא ךיז :ךױא .1885 ענליװ ,ןעטרָאג

 טזָאל עיגילער עשידִיי יד, .ןײגרעדנַאנוֿפ ךיז

 רעד רעשידלי ַא ןוֿפ יַא טכַײל ױזַא טינ ךיז
 ךימ ּבָאה ךיא, .1919 י"נ ,א טישז ,"גנואיצ

 לקנעיי ,ץרפ ,"טלעװ רעד טימ יִא . . . טלָאװעג !
 ,'טסימיסעּפ

 ןעגנַאגעג-- ןיּב ּפָא יג .װטוא -- ןייגּפָא

 2106: 2ט- .ןענאגעג'- ,(רפ) ןַאגעגי- :ךיוא

 רעדע .רעמ ןייג טינ ,ןייג ןקידנע . .8תמ

 ךיז ןוא העש רַאּפ ַא ןעגנַאגעגּפָא זיא רעגייז

 לַײװ א ןעגנַאגעגּפָא ןענעז ייז , ,"טלעטשעגּפָא

 טימ ןיּב ךיא, .'ךעלדיימ' ,ַאּפָא ,"ןגיושעג ןוא

 .מפ ,"ץנַאט א ןעגנַאגעגּפָא ןיוש עלעטניוװ ןדעי

 יִא רע טגעלֿפ געט, .טַײצ ערעגנעל ַא ןייג 2

 ."ןקור ןֿפױא לקעּפ ןטימ זיוה וצ זיוה ןוֿפ

 ךיז .ןטערטּפָא .טַײז ַא ןיא ןײגקעװַא .9
 ,ןרעטש וצ טינ ידּכ טַײז ַא (ןָא) ןיא יִא ,ןקורּפָא
 ןיא יַא .(סקניל) סטכער יא .ןרעהוצרעטנוא טינ

 ...ּפָא ייג,; .טירט עכעלטע ףיוא יִא .סילוק

 טימ ךיז לעװ ךיא ןענאװזיּב ...טַײז ַא ןָא
 ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןדערסיוא ריא

 ןעגנַאגעגּפָא זיא רע, .41 'ז ,ג"מרּת עשרַאװ

 ןיי נפָא

 "נרעיװ .י ,"םירֿפס עֿפַאש רעד וצ טַײז א ןיא

 ,1899 וװועשטידרַאּב ,טַײצ תודועס-שלש ,יקסװָאק

 ןָא ןעֿבש-תּב טימ ןעגנאגעגּפָא זיא םירֿפא יר,

 ,רעטעלּב ,"ןרעה טינ לָאז לגנִיי רעד םוא טַײז ַא

 םוקמ ןַײז ןוֿפ יִא טגעלֿפ עטאט רעד, .17 אפ

 ירֿפס יד ףיוא ןקוק ןענעק לָאז רע ...עוֿבק

 : .זכר ,זײישּת יײנ ,ּבדל ,"תורוּת

 רעטמיטשַאּב ַא ןיא .ןיײגקעװַא ןצנַאגניא | 4

 ןּביז ּפָא טייג ןַאּב יד , .טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ טַײצ
 ךָאנ יִא טעװ ףיש יד, .ירֿפרעדניא רעגײזַא

 ןַאלּפָארע ןוֿפ יִא סָאד ןגײלּפָא ,"טנװָא טנַײה
 שטוק דנַאל ידנהיגּבא ןגיטַײה ךרוד .. .קישפ

 תרגא ,ײןיֿפַאטש ןדַײז 'צנראֿפ ןילַאּב ןייא

 ןייגוצ טינ רעהא לָאז רענייק; .א/ד ,המלש

 .עּפוק יד ,מפ ,"יַא ןענַאדנוֿפ לָאז רענייק ןוא

 .ןרעװ-טינ ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ןַײז .ןײגרַאֿפ .8
 ,"טיהעג רוּפרוּפ ןיא ,ןוז יד ּפָא טייג ץלָאטש;

 רימ סָאװ טלעװ יד, ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ

 ,"הנותח א וצ ךַײלג זיא .ּפָא ריא ןוֿפ ןעייג

 רעד ּפָא טייג ליטש, .1866 ענליװ ,םלוע יּכרד

 ַאדַײא ,"דלָאג ןוֿפ ךַײט ןיא טײגרַאֿפ . . . גָאט

 ּפָא גָאט ןדעי רַאֿפ , .15 | 1960 ,שימייה ,עזַאמ
 רעטצנעֿפ ןַײמ וצ עגנעטס א ךיא ּבָאה ןקידנעייג
 ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"טלגענעגוצ

 | .טֿפַאשּביל

 ,ןלעֿפ ךיז .ןּברַאטש (שיטסימעֿפיײא) .כרַא .0
 ינרּבקה ללָאז ,ןיהעגּבא טכעמ רנייא . . . ןעוו,

 זיּב ןיגארט הטמ איד ןימלע תיּב רעש ןאֿפ

 ,'אשידק הרבח רעגָארּפ ןוֿפ תונקּת' ,"רבק םוצ

 םותי שאד בוא; .ן80/61010 1466166) ב"נּת

 ,"...טכַאמיג ױזַא רימ ןּבוה אד ,גניג ּבא ...

 ןייקא .ןושהו 1640 עקָארק ,,א"מרה ּת"וש'

 רעד ריא טאייג .ןאיורט וצ ׂשקינ זיא האורֿפ
 גאט ןטשרע ןעד ןירעג איז טכעמ ,ּפא ןַאמ

 רעד ןיא יִא .א/ו ,ןויע ,"ןאה ןירדנַא ןייא
 ןַײרַא) טייקיּבייא

 יד, ,ןֿפױלּפָא .(ט ַײ צ ןגעוו) ןײגַײּברַאֿפ .?
 ךיז טָאה ריא ןוא ּפָא ןיוש טייג ור ןוֿפ טַײצ

 -סיגער וצ ךיז טַײצ יד, ,"טצעזעגוצ טינ ךָאנ

 ,ןעגנַאגעגּפָא ןיוש זיא ןלַאװ יד רַאֿפ ןרירט

 ךלַאּב טעװ בוח םעד ןלָאצַאּב וצ ןימרעט רעד;

 ּבא ...ראי שאד ...ןּבאה טליֿפ רד . . .א ."'ָא

 אנראמאק ק"קמ ןזח םוקילא 'ר ,"זיא ןיגנג

 עכעלמיצ ַא זיא סע .ס"ּת טׂשמַא ,יש ,זּביא

 -כיר=} ַאזדנעס רעד רעדייא ןעגנַאגעגּפָא עלַײװ

 ןוא טגיילעגרעּביא טכער ךיז ייז טָאה ןרעט

 רָאטקָאד רעד ,ליּבוס ןמלק ,ײטשטַײטעגסױא

 טייג סע" .1894 ןילּבול ,רעטכַאט ןַײז טימ
 טָאטָא טלַאה עמ = ...םוצ טונימ ַא ּפָא

 וצ עגר א ןעגנַאגעגּפָא רימ זיאס ,, . ...'לּב

 ףניֿפ ּפָא רימ טייג סע, ."סיֿפ עריא וצ ןלַאֿפ

 אב ןקיטכיװ:סנּבעל םעד ןעמענוצנָא טונימ

 םוצ טונימ א ןעגנאגעגּפָא רימ זיא'ס , ."סולש

 טייג סע* .סניװעג עסירג סָאד ,עש ,"ןשלח

 עטמיטשַאּבמוא ןַא = ךָאװטימ א טימ רָאי א ּפָא
 ,טַײצ- ערעגנעל

 ןגעוו) ןזַאלפָא ,ןרעװ ןצלָאמשעצ .ןייגעצ .8

 טייג טסָארֿפ רעד; .(ןריױרֿפרַאֿפ זיא סָאװ סעּפע

 -עריורֿפרַאֿפ יד, ."יֵַא דלַאּב טעװ יוט רעד, ."ּפָא



 | ןיגֿפָא

 "גנילירֿפ עטשרע יד טימ ּפָא טייג דרע ענ

 טייג ךַײט רעד .ּפָא טייג זַײא סָאד ."ןלַארטש

 זַא, .ּפָא ןעייג רעטצנעֿפ ענערױרֿפרַאֿפ יד .ּפָא

 .װש ,יּפָא לּבענ רעד טייג ,ףיוא .טייג ןוז יד

 ירזנוא ןּבאה ןיגנַאגג פא זיא איינש רעד אד,!

 םיוג איד רַאֿפ ןאטיג טאר ןייא םיּתּב ילעּב

 ינּפ ת"וש ,"גורה ןייא ןדניֿפיג טרעװ עכלעוו

 ןעװ ,רעטניװ ןַאע .ןו שהְו 1715 טשמַא ,עשוהי -

 טינ סע ןעמ לָאז ,זיא ןרָארֿפעג שיײלֿפ סָאד

 טשינרָאג סָאד ,טײגּפָא סע ויּב ,ןצלַאזסױא

 חרוא ךורע ןחלש ,"טּבַײלּב ןרָארֿפעג ןארד

 םענערױרֿפעג א רע טֿפױק; .א"עקּת ענליוו ,םייח

 רע זיא טסָארֿפ ןוֿפ ּפָא טייג רע זַא סָאװ ,לּפע

 ,ןטנערוקנָאק' ,עש ,"ןדעױג םעט עקַאט ךָאד
 ןוא הרירק יד ןעגנַאגעגּפָא זיא סע רָאנ יו;
 ןוֿפ טרַאּפשעגסױרַא טָאה לכַײט עלָאמש סָאד

 ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,=, ..ןגערּב ענַײז

 "מעראו רעד ןוֿפ, ,1932 װעיק-װָאקרַאכ ,רימ

 ןןּבױש יד ףיוא) ץכעלעמעג סָאד זיא טייק

 ,19 (| 1965 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"ןעגנַאגעגּפָא דלַאּב

 -רַאֿפ יד ,טײקֿפַײטש יד ּפָא טייג סע :ךיוא ױזַא

 .עא טײקטרעוילגרַאֿפ ,טײקטֿפַײטש

 =(ןרעיוא יד) ןגיוא יד ּפָא ןעייג סע*
 -יי ּב יד ּפָא ןעייג סע* .יִַײװ טינ רעמ ןעוט יז
 "כרוד ןרעװ ייז (א = (םירבא ,רעדילג) רענ

 ןּבעל טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה, .טמערַאװעג
 ןּבױהעגנָא םיא טָאה סע ןוא ...ןװױא םעד
 ,דמא ,"רעדילג יד ןוא רענייּב יד ןיײגוצּפָא
 יז (ב ;1870 ענליװ ,ןענילָאװ ןיא קַאװטיל רעד

 סנימינּבא .רעדיװ ייז טליֿפ עמ ,טנוזעג ןרעװ
 רעד ןיא ןעגנַאגעגּפָא לסיּב ַא ןענַײז םירבא
 א טימ ךיז ןעקנעװשּפָא םעד ךַאנ הליבט ליל

 .תועסמ ,סוממ ,ײרעסַאװ עטלאק רעּבעצ ןצנַאג

 = (רענייּב) רעדילג עדי מ יד ּפה ןעייג סע
 ךָאנ ,טעּברא רערעװש רךָאנ ךיז וצ טמוק עמ
 = םינּפ סָאד ּפָא טײג סע"  .גנוגנערטשנָא
 .ןעזסיוא עלַאמרָאנ סָאד רעדיװ טגירק סע

 ךיז ,ןייגעצ ,ןײגרעדנַאנוֿפ (הרוחס ןגעװ) .9

 ךיג ןעייג ךעלדיילק עקיליּב יד, .ןֿפױקרַאֿפ טוג

 טימ רעכיּב יד ,ּפָא ןעייג ןענַאמָאר יד , ,ײּפָא

 יׂשורג ןּבאה; ."רעלעק ןיא ןּבַײלּב רעדיל

 יכלעװ םָארק ריא ןיא טַאהיג תורוחס רקיטש

 - ,315 ,הג ,"ןיגנַאג ּפָא ןינעז לואוו

 טייג סָאװ, .ןלעֿפסױא (קינָאזרעּפטירד) ,0
 סע, ,"ּפָא טינרָאג םיא טייג סע, ,"? ּפָא םיא

 -לגױֿפ) למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד ּפָא רָאנ םיא טייג

 ענייא שטָאכ ,קיטייװכיוּב ,קיטײװּפָאק ,ךלימ

 רעד ףיוא שטשירפ א ,תוּכמ רׂשֲע יד ןוֿפ

 סע = ּפָא טייג לקיטרַא (סָאד) רעד" ."(גנוצ

 רעדַאּב ןַײמ ּפָא רימ טייג סע* .סיוא טלעֿפ

 סע* .הנויח ףיוא סיוא רימ טלעֿפ סע = שינעֿפ

 ןייק = ּפָא טינ תח דק רעסעּב ןייק ייז טייג

 טמוק סָאװ; .סיוא טינ ןלעֿפ תורצ ערעסערג

 טייג ּפָא טייג סָאװ סָאד, ;"ּפָא טינ טייג --- וצ
 --- פָא טינ טייג סע סָאװ, ;"ןעניז ןוֿפ סױרַא טינ

 טינ לָאז סע סָאװ =} ּפָאק רעד טדַײל ןדַײל |

 ןגעװ ךיז ןגרָאז ןייא ןיא ןעמ טלַאה ,ןלעֿפ

 ּפָא טייג סע זַא ןגָאז טעװ םינּפ סָאד, ;ןםעד
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 ;ןסע םוצ סיוא טלעֿפ סע זא =} "ןגָאמ םעד

 טייג עס סָאװ םעד ףיוא טַײרש רעכעלטיא,

 -לג ךס א ןּבָאה ךָאנ טעװ רע, .וש ,ײּפַא םיא

 םיא טייג סע סָאװ ןכַאמ ץנַאג ףראד רע :םילוג

 רע סָאװ ןסיװ ריא טליװא .חּת ,לטרעװ ,יּפָא
 סע סָאװ טרידוטש ,המשנ רעשידִיי רעד ּפָא טייג

 טייג סע,* :ריא ."ךַארּפש רעשידִיי רעד טלנֿפ

 -בוט'םוי) ענעדַײז ענַײמ ןצ ּפָא טינ רעמ רימ

 רימ טלעֿפ ךאז רעדנא ןייק = "רעדיילק (עקיד

 -ןייק ריד לָאז, .תולד ןַײמ ןיא סיוא טינרָאג

 (עטשרעטניה) עטשרעטנוא סָאד יִא טינ לָאמ

 191 ,עטשרעטנוא +- "ןשטנעּב ןוֿפ

 ּבא טשינ ןלאל הדוּת =! ל"ּת ריא זיא ןיימ,
 ׂשע ...חמׂשמ ךיד אַײז, .41 ,ּבגָארּפ ,"ןגנַאג

 1630 עקָארק ,ּבפ ,"פא טינ אד רימ ןא טיג

 רעד, ,ןרעּב קחציל לֿביה רֿפס ,קורמש .ח|
 טרעװ ןעד ...ןטיה טכער טרעװ תּבש ןעד

 ינַײז ןוֿפ ןיגּבא טינ ךָאװ יצנג יד זיװג רַאֿפ

 ,ןמגילעז הדוהי 'רּב ביל הירא 'ר ,יזַײּפש

 סע ןעװ, .ה"פת אדרויֿפ ,םידעומ ינוקיּת ...

 ןןרעֿפיצ ןוֿפ סאלק =} הלעמ ןייא ּפָא ריד טייג

 ןיִּביל ,"לונ ַא ןלעטש ...דימּת וטסלָאז ...

 ,בולהאמּב תעּכ ,טשערַאקָאּבמ גרעּב ןידלָאג

 {? װָאקלדוס} בושטידרב ,תבשחמ תכאלמ

 ,טניװק ַא רָאנ יִא ןשטנעמ םעד לָאז, .ח"פקּת

 .לדוי ,סוממ ,ײטניוומערוטש א ןצרַאה ןיא טכָאק

 ,ּפָא טשינ רימ טייג רעמ ! רָאג ןצוּפסױא ןייצ,

 .דַאנ ,ָ? ןייצ עטצוּפעגסיוא ןּבָאה וצ רָאנ

 ,ןייג ןלַאֿפרַאֿפ .ןייג ןרָאלרַאֿפ .ןרעװנָא ,1
 ךַאז ןייק ןויטאד) םיא טעװ סע .ןדניװשרַאֿפ
 הלילח ריד טעװ סע ,ןָאט סע טסגעמ, .יָא טינ
 רעד ןוא ּפָא טייג חוור רעד; .יָא טינ ךַאז ןייק
 -חוּכ רעד ּפָא טייג סע ןעװ; ;"טסקַאװ קזיה
 ;"הליכַא חוּכ רעד ץלא ךָאנ טּבַײלּב ,ארֿבג

 ןורּכז רעד זַא ּפָאק ןַײד וצ ךָארּב א זיא'ס;
 "גיניוק ןַײז טוט םנַײז ךונ; .װש ,"ּפָא טייג
 ינוא ןּבַײלּב ןדניק ןַײז רעטנוא ...טרעװ ךַײר
 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןוג ּבא רעמ רמיונ

 ,342 ,הג ,"ןיגּבַא רדיװ ןׂשאל סנק שדצ- ,9
 זַא זיוה סרבח ןַײד ןיא ןעמוק טינ טסלָאז וד;,

 טעװ רעמָאט םערָאװ ,ָאטשינ טרָאד זיא רענייק
 ןַײז דשוח ךיד ייז ןלעװ ...ךַאז ַא סעּפע יִא

 ןןיאַו ןַײז טלָאװ סָאד זאק .ג"צקּת ,רסומ טֿבש !

 ןוא סטכעלש רעדָא סטוג ןָאט וצ| רוטַאנ רעד |

 'ִא הלילח ךָאד טלָאװ ,. ..ןהריחּב יפילע טינ

 תחכוּת ,ץיװָאלעסָאי .ל .י ,"הרוּת עצנַאג יד

 זיא טשינרָאגע .ו"לרּת ענליװ ,(ם"ּבמר) רסומ

 ,"טלעֿפעג רימ טָאה טשינרָאג ןוא ןַאגעגּפָא רימ
 הנומא יד ןעגנַאגעגּפָא םיא זיא סע; .'רסומ' ,סנ

 ןליופ ,טיי ,"ןדיי-עטוג עשידיסח ןיא

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןרעװ לטּב ,2

 ,"אּבַא טנג 'נואק :(3 ,ּבי ,תלהק) ױלטֿבװ
 ,לאינד) 'אדעת . . . אֹל ידי ;126716: 806-98ת1
 :יּת} "ןאגּבא לוז טונ ׂשד, :טשטַײטרַאֿפ (9 ,ו

 טייג ןגעװ טלעג ןוֿפ, .ן"לטּב טינ טרעװ סָאװ;,

 "ומ ריד ןיּב ךיא , .װש ,ּפָא טינ ךודיש ןייק

 ,בּפ ,"ןגנג ּבא גנל ןונ זיא ןוּתיח ןַײמ ,עיד
 קחציל לֿבויה רֿפס ,קורמש .חו 1630 עקָארק

 ןייגּפָא

 ןעמ טָאה ,ּפָא ךודיש רעד טייג טשינַא, .ןרעּב |

 -ץָאלקי ץרפ ,"סנק ןעמ טלָאצ ,הָרוּת"יד ַא

 -- יַא טינ רָאט ףּכ'תעיקּת א ---. .!ןטכישעג
 ןיא זיא ףּכ'תעיקּת רעד -- !סע ּבַײלּב ױזַא
 ,(סורָאטַאּפרַאק) דייר ,"ןּבירשרַאֿפ למיה

 -סױרַא ,ןסילֿפסױרַא .ןסילֿפּפָא .ןענירּפָא 2
 ןיוש טלַאה רעסַאװ סָאד , .רעּפרעק ןוֿפ ןעמוק
 .יָא םַײּב ןיוש טלַאה רעסיוועג סָאד, ."יֵא םַײּב

 -ּבָאנק ַא םענ .. .ןּבָאה םערעװ רעדניק יד ןעװ
 "ןגיצ ןירעד סיג ...סע סיוטש . ..ּפָאק-ךעל
 ...ןעקנירט ןוֿפרעד דניק סָאד זָאל ...ךלימ
 יכדרמ 'ר ,ייָא םערעװ ךָאטש רעצנאג רעד טעװ

 .ד"נקּת רָאװדיװַָאנ ,לארׂשי הוקמ ,ּביל הירא ירּב

 ןוא ,רעכנעּפטכורֿפ רעד ךעלנייוועג טצַאלּפ .. .,

 רעד ןיא .סיוא ךיז טסיג רעסַאװטכורֿפ יד

 ןרעסַאװ יד :סע טסייה עקיטקַארּפ-"רעשוקַא

 ,22 אפ ,1931 ענליוו ,זעגפ ,"ןעגנאגעגּפָא ןענַײז

 ריא ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָא זיא סע סָאװ הדינ ןייא,

 ,םיערז ,ײןַײז לבוט ךיז זומ ...ערז תבכש

 (ןרינ יד ןיא} ךעלדנייטש יד ןלעװ .... .ב/ד

 ,"ןירוא רעד טימ יִא ןלעװ ייז ןוא ןרעװ ןּבירעצ

 ?1910 ,זדָאל ,1 תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט

 ןצַײג טָאה סָאװ ןשטנעמ ןוֿפ גנאגלוטש ןטימ,

 .זעגֿפ ,"ךעלעייא ןענָאילימ ּפָא ןעייג

 וצ ןיײג (רעװש) (א :דניק א ןגעװ ,כרַא
 ׂשד ןאיורֿפ רנייא שד ,, .דניק סָאד ןּבָאה ,דניק

 ןוֿפ ךלימ ןקנירט וצ ריא ּביג ,איג ּפָא טניק

 ,"ּפא טניק ׂשד ריא טיג אז ,...ןטנוה ןייא

 ;{17 אש אקװד} 1474 ,'תואוֿפרה רֿפסי ייּכ

 טינ גניג ןאיורֿפ רנייק. .ןעלּפמ ,ןַײז ליּפמ (ּב

 ןגילייה ןעד ןוֿפ קַאמשיג ןעד ןוֿפ ּבא דניק ןייק

 רֿפּפָא ןעד ףיוא טנערּב רַאֿפ ןמ שד שײלֿפ

 ,1696 יוסעד ,,..השמל הלֿפּת רודיס ,"לוטש
 ,ב/הכק |

 רע יד ןרילרַאֿפ .(ךיז) ןעװעקַאילּבּפָא 4
 "וחס רעד ןוֿפ ּברַאֿפ יד ,, .ןכירקּפָא .ּברַאֿפ עטש

 'ַא רילָאק רעד טעװ סע ּביוא; .ייָא טעװ הר

 ןֿפוא ןטשרע ןיא יװ ןָאט וטסלָאז ,ןּבַײר ךרוד

 ךיז טניֿפג ןנירד שאו לכיּב ןייא ,"טייטש

 אד רעװע .ה"נקּת װָאלקש ,. ...יװַאקישט ןיּכַאז

 ןיא שאד -- ויא גנוי ךָאנ רע לַײװ איד טנרעל

 אַײנ ףיוא טּבַײרש טניט טימ ןמ ןעװ זַא ,ךַײלג

 הלֿפּת רודיס ,"בא רמינ טיג שאד ראייפּפ

 םידוהי איד, .ב/דכק ,1696 יוסעד ,..השמל

 יג סייה ...ןּבױא ןוֿפ ןיא ףיוא ןסאג איד

 ןוֿפ טיוה ןַײז ּבא םיא גניג איז 'נוא ליא ןטָאז
 אידע .מר ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,יּבַײל ןַײז

 ,הניאצ ,"ןגנאגיג ּבא זיא ןליסקא יריא ןוֿפ טיוה

 | .ג/טנ ,אראו

 ןגעװ) ןײגקעװַא ,ןלַאֿפּפָא .ןרעװ רענעלק ,9

 ידצ (רעּפרעק ןוֿפ דנַאטשוצ ןלַאמרָאנמוא ןַא

 טייג קַאּב ענעלָאװשעג יד, ."'ַא ןלעװ ןריוושעג

 סָאדע ."'ַא ץיה יד טעװ ,ןיריּפסַא םענ, ."ּפָא
 םעד ׂשע ּביג; ."יִא ןגרָאמ טעװ ץכעליוושעג

 ׂשטוג טימ ּבא םיא טיג סע ,ןקנירט וצ ילוח |
 ,אקװד} 1474 ,תואוֿפרה רֿפסי ,י"ּכ ,"ףליה
 "קירוצ ןוא יִא ריד לָאז הּכֹמ יד, :הללק ,{17 א?

 ."ןצמוק



 ןיינּפָא

 ַא טימ ןעמונעגכרוד ןַײז וצ ןרעהֿפױא ,0

 ןקידנסיורד ַא טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ) ליֿפעג

 רעד ּפָא טייג ,ּפָא ךיז טרעזייּב עמ זַא, .(ןמיס

 רֿבח ןַײד ןקיליװַאּב טינ טסלָאז וד, .װוש ,יסעּכ

 טסלָאז וד ,זנֹורּב זיא רֶע זַא טַײצ רעד ןיא

 יקרפ ,יֵא םיא טעװ סעּכ רעד ןענַאװזיּב ןרַאה

 "סוא ,יקנו חצ ןושלּב זעל ןושל לע ...תוֿבָא

 ןרָאצמירג רעד ןענַאװזיּב . . ., .ו"עקּת אהרט

 ,זכ ,תישארּב ,יּת ,"ָא טעװ רעדורּב ןַײד ןוֿפ

 סָאד ,ּפָא טייג גנוגערֿפױא יד :ךיוא ,4

 עדליװ יד :ךיוא .עא ּפָא טייג טימעג ערעווש

 ןעמענ דוד טגעלֿפ ױזַא; .ּפָא טייג תובהלתה

 ןלואש ןוא ,טנאה ןַײז טימ ןליּפש ןוא ףרַאה יד

 ַא לָאז, .23 ,זט ,א לאומש ,יּת ,ייָא טגעלֿפ

 טעװ סע ,השקשינ .עכוי עשריזח יד יַא לסיּב

 י"} ,,..םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"ןסַאש טינ יז

 .51 'ז ,0

 -כַײל טרעװ סע = ּפָא טייג ץר ַא ה סָאד"

 ,ךיז טקיאורַאּב עמ ;ןצרַאה ןֿפױא רעגנירג ,רעט

 ןוא ןעגנַאגעגּפָא לסיּב א םיא זיא ץרַאה ןַײז;

 ,ןענװַאד ןעגנאגעגקעװא רעקיאור זיא רע
 ירַאּב ,רעדורּב רענענוֿפעג רעד ,יקסװעשינַאי .י

 ןיא סע) ּפָא םיא ןעייג סע* .ה"סרּת וועשטיד

 ימוא) = סערַאּפש יד (ןעגנַאגעגּפָא םיא

 .ןרָאװעג רעטכַײל םיא זיא סע (לדייא

 -כרוד .ךיז ןזָאלסיױא ,ךיז ןקידנערַאֿפ 1
 ןָא ,תורצ ןָא ,טַאלג י'ִא טעװ סע, .ןייג

 ,ןעקנעדעג וצ ןּבָאה טעװ רע, ."ןשינעײװכָאנ

 ןצנַאגניא, ."'ָא טינ טַאלג (ױזַא) םיא טעװ סע

 ,קיטַאלג 'ַא טעװ סע, ."'ַא טינ רעכיז טעװ טַאלג

 יַא טעװ סע ."ןעיירק טינ טעװ ןָאה ןייק

 (אלּב) ילֹּב רוטּפ יַא טינ טעוו'ס , ."ליטשיַאש

 טעװ סע .(טכעלש ,ךיז ױזַא) טוג יא ."םולּכ

 סָאד* .ףָארטש ןָא ,ּפעלק ןָא ,ן קו ר ט יא טינ

 קשח ןדעי ןרילרַאֿפ =יִא טעװ רעטכעלעג (רעד)

 ןוז ןרוה ןייא :ֿבָאוי גוצרעה ךַארּפש, .ןכַאל וצ

 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,יןטוג טינ) ּבא ׂשע איג

 ןעד ..איה הער םיעשר לש ןתבוט; .2

 .טכוצ ,"טיג ּפא לואװ אז אינ תובוט ינַײז

 ןיֿפאליג ּפא ןיטוג וצ ׂשילַא שוזיד טזיא וזלַא;

 ,הג ,"ןיגנג ּפא ןידאש יידוהי ןְזָא =} ןוא 'נוא

 טעװ סע זא טליֿפעג טָאה ץרַאה ןַײז, .296 יז

 עקלעמש 'ר ,"קיטַאלג ױזַא יִא טשינ םיא טימ

 טייג לָאמַא; .א"ערּת עשרַאװ ,רעמזעלק רעד

 לָאמַא ןוא ליטש ץנַאג שינעקנערטרַאֿפ א ּפָא

 ,12 אט ,רעטעלּב ,"תורצ עסיורג ןָא סע טוט

 א... ,יוזַא טשינ ,יִא טשינ סע טצװ ױזַא;

 1960 ,גָאט ,רעלסער .ּב ,"ָוףיוא טייג הֿפרׂש

 ,20 שווו

 ַא .ןעמוקמוא ,ןייגסיוא םַײּב ןטלאה 8

 ַא ןרילרַאֿפ תמחמ ןייגסיוא -- טולּב טימ
 לגניי עטסקעז סָאד ןיוש זיא סע, .טולּב ךס

 ,סומלַאק ,"טולּב טימ ּפָא ןעייג עלַא ןוא

 ץצנַאג א זַא; .1882 עשרַאװ ,תירּב רענעטלעז

 גָאטשרענָאד ןעמ ןזומ ,טינ ןעמ טנרעל ךָאװ

 ,חוליטלעװ ,ליי ,"טולּב טימ יִא ןןרעהרַאֿפ םִַײּב|

 ןעילֿפ ןרעדנא ןכָאנ סנייאג .ג"מרּת עשרַאװ

 ,עש ,"טולּב טימ ּפָא ןעייג --- תוֿפוע יד םיא ַײּב
 ןטכיר טנעקעג ךיז טָאה רעוא .יקלָאֿפרָאּפ סָאד'
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 זיא טולּב ןיא ןצנַאגניא ? קילגמוא אזַא ףיוא

 עצנַאג סָאדע ןמחנ רֿבח זײ ,"ןעגנַאגעגּפָא יז

 םענוֿפ טולּב טימ ייז ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָא זיא ףרָאד

 "עינד םַאּב ,גרעּב ,"ןשטנעמ ענַײז ןוא ףַארג

 תויה ןטימ יַאֹ* .97 יז ,סעמע' ,װ רעפ

 -כרוד., .קערש ןוֿפ ןעמוקמוא =ןסעיזיכ ,סעיאכ}

 ...ןקילּב ץערוּכיש ערעייז ןוֿפ ןרעװ ןכָאטשעג

 ןטימ לָאמ ַײרד יִא ןוא עטַאװעמּת ןכַאמ ךיז

 ,1966 עװקסָאמ ,סעריוד ןוֿפ טָארט ,מּפ ,"תויח

 רעייז=ס יי װש טימ יָא" .ןט סג נ ַא טימ א

 טײקטרעטַאמרַאֿפ סיורג ןוֿפ) ןציווש קרַאטש

 :ךיוא .סייווש ןטעּביז ןטימ יִא ,(המימח רעדָא

 טימ ןדייר טגעלֿפ רע, .ןסייװש ןּביז טימ יִא

 ןוא םילּכ עלַא ףיוא ןטעּברַא ,סיֿפ ןוא טנעה

 יִא לעו'כ, .תועסמ ,סוממ ,"סייוש טימ יא

 טימ לטעצ ןיא ןייטש טינ יּבַא ,סייווש טימ ָאד

 ,"טסַאהעג זייּב ןרעװ ןוא טניװ ןשערד סָאװ יד

 ,19236 עװקסָאמ ,ּבז ,ןַאשזדיּבעריּב ,ןידליג .ח

 ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז ,ןַײז רּתומ ,ןטערטּפָא 9
 ןוֿפ יַא .סולשַאּב ןקידרע;רֿפ א ןוֿפ יִא .סעפע

 יִא ריד ןא טינ לוז זע, .פיצנירּפ םענעגייא

 רעד, .(ךוּבןייטשכַאװ) 1533 ,ב9 ,"ןמוק וצ

 ןעו ייֿפַא ,ןינמ םנַײז ןא ּפָא טינ טייג ןגס לעּב

 .קקּת ,"טרָאֿפ ןינמ ןַײז רע טוה ....ןַײז םירדנ

 טימ ןיג ּבא ןׂשול ׂשקינ רדניק ןעד לוז ןמ;

 -דנימ ןוֿפ ןטערטּפָא טינ ןרָאט ייז =| ןיכז ילַא

 ןֿפָא זיא, .גמ קרּפ ,טנַארּב ,"{טָאּבעג ןטס
 טײקידנעװטָאנ יטשכעה ןא ןמ ׂשָאד ךילרַאּב

 ,ֿברע תעל רוא ,"ףרַאד 'ִא טינ טושּפ םעד ןוֿפ

 -- םיא רַאֿפ ללפתמ טַײז, ?ּפ"קּת ןָאדנָאל

 .א/זכ ,חק ,"ןַײז וצ ףאונ ַא יִא טעװ רע ןעוו

 זיא רֶע זַא שינערעהוצנָא ןּבעגעג טָאה רע;ג

 ,לקיּב .ש ,"עמגָאד רעד ןוֿפ ןײגוצּפָא טגיינעג
 ,10 וש 1963 ,זמט

 'גו םיֿבוט יד 'נוא, .קיגנעהּפָא ןַײז 0
 ןריא איז זאד םורד ,ןסנק ןמ לוז םיררובמה

 ןא ונייהד ,טכַאמיג רטיול ןּבאה טינ ןוּבשח

 ׂשייװ ...טָאג, .קקּת ,"טײג ּבא ׂשע ןכלעו

 ןיּב ךיא ,ןגנג ּבא טשינ זיא רימ ןא זד לואוו

 ,"טֿפארטשיג ןגונג יז ּבה ךיא ,גידלוש ׂשקינ

 ןיגנַאג ּפא ׂשע ןימעװ ןא, .4 ,טמ ,היעשי ,מהס

 טינ ןיּב ךיא, .79 'ז ,הג ,"טינ ךיא סייוו טאה

 ךיוא ,תוֿבינג ןוֿפ ןטיהוצּפָא ןעועג דנַאטש ןיא

 ןןֿפוא) םעד ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָא ליֿפ רעייז זיא

 .ה"נרּת ןילּבול ,ּבַײװ עשלַאֿפ סָאד ,"ןטעּברַא

 זיא רע, .גָאװ ןרילרַאֿפ .רעגָאמ ןרעװ 1
 ."ןעגנַאגעגּפָא קרַאטש סנטצעל

 (.14 ב לגרפ) ןשַאװּפָארַא .ןײגּפָארַא .כרַא 2
 ,ןתמ םעד| ןשעװ ןעד טימ טיג ּבא טינ שאו, |

 תלהק ,ןדנול ןמלז המלש 'ר ,ײןּבַײלּב ןארד גאמ

 .ד"קּת טשמַא ,המלש

 ןטלַאה טינ .טרָאװ ןטלַאה טינ .כרַא 8

 םילהּת) יֿבזכאי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר ,החטֿבה
 ,"אּבַא ךיא נג, :(36 ,טפ

 -רַאֿפ ,טמַא ןַא ןזָאלרַאֿפ (םַײּב ןטלַאה) 4

 "נע ןימרעט ןַײז, .עיציזַאּפ א ,טמַא ןַא ןריל
 רֶע טעװ םורַא שדוח ַא ןיא ,ןיוש ךיז טקיד
 רֹּבא םִא, .טנעדיזערּפ רעקידנעײגּפָא רעד, ."'ָא

 .וֿפד +-- .װזוקַא -- ןיײגֿפָא

 ןדלינּפָא

 ןּבאה ודיּב סנַאלַאּב יאּבג רדנעהעג ּבא רעד

 ןרעֿפיל רּביא טנַאלַאּב ןכלָאז רע סומ ,יטלָאז
 הלהקה תונקּת ,ײ"ונוּבשח רסומש םעּפ ותואּב

 ,ןודנולּב הלודגה נ"ּכהבד םיזנכשא שדוק להקד

 -שיג ילע ןוֿפ ןוג בא שומ הנוהּכ יד, .א"נקּת

 זד טזיא , ,1459 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"טכעל
 טזיא 'נוא ....םינוי איד ןוֿפ ןיגנַאג ּבא םוירסיק

 אנעה ןמלז יר ,"םיתֿפרצ ןעד וצ ןידרָאװ ןּבעג

 .ח"נּת מדֿפ9 ,דוז חמצ ,זּביא

 ,ןײגנָא ,ןרעמיק ,ןרַא .ןסירדרַאֿפ .ויימ ,0
 ליװ ןוזנרעדורּב ריא סָאװ ּפָא ריא טייג סע,

 ןיא ןריוּבעג ,ןקז) דייר ,"ןסיװ טינ ריא ןוֿפ

 -טנַא ,ןגיל וצ זיוא טינ רנייא טָאה, ,(קסּפַײל

 שע ,ןלאציּב ׂשלַא ליװ ךיא ,ךימ ףיוא רע אַײל

 ,א/טנ ,ו טל ,"ןיג ּבא טינ ךַײא לָאז

 עג ַא ןייג 1
 רעדָא טרָאװ סָאד} ךלהמ ןטמיטשַאּב ַא ,ןסיוו

 ןיא ךלהמ ןֿפױא זַײװנָא ןטימ רעטרעװ יד

 עכעלטע יִא .געװ (ל)קיטש א יא {וויטַאזוקַא

 ,"טַײװ לַײמ ייווצ יא טנָאקעג טלָאװ עמ ,, .טירט

 רעטֿפַאלק טנזיוט ּפָא טייג עמ יװ, .רָאטַאיעט

 ענליו ,םירצמ עסמ ,דמא ,"...טַײזוֿפצ ןיא

 ףרַאד ,הרׂשע-הנומש סיוא טייג עמ ןעוװו/ ,3

 וצ טייג עמ רעדייא ,טרָא ןֿפױא ןייטש ןעמ

 ריֿפ יִא ןַאק עמ סָאװ רועיש רעד יװ קירוצ

 ןעגנַאגעגּפָא ךיא ןיּב םיוק .ּב/וט ,אח ,"ןלייא
 יכדרמ ,"...םייה רעד ןוֿפ טסרעװ עכעלטע

 ,ּפָאקַא ןָא שנעמַא ,בישטסיזריאמ יקסװָארטסָא

 | ,1876 רימָאטישז

 טינ טזָאל רע .ןעדווירק ,ןעלװעַאּב .וימ .2

 טיג זע ,וצ רמיא טניימ רע, .יָא םיא לָאז עמ

 טימ טכער טינ םיא טוט ןעמ ...ּבא םיא

 .ב/ה ,וטל ,"ןקרעװ טימ נוא ןטרָאװ

 -רַאֿפ 8 ןילכַײר .ןלַאֿפּפָא .ןלעֿפסױא .כרַא .9
 "אבא ךיא 'נג, :(36 ,טּפ ,םילהּת) יֿבזכאי טשטַײט

 -סיוא רעד םעד ןוֿפ .("ןשלעֿפ ךיא לעװ, :יּתַו

 ,הלילח ,ריד טעװ סע ,ןַאט סע טסגעמ, :קורד

 .ייָא טינ ךַאז ןייק

 ךס ַא ןיג = סיֿפ יד ךיז יִא -- ךיז טימ

 ןיא טַײצ ַא רע? .ןָאט יו ןָא ןּבייה סיֿפ יד זיּב
 ןעגנַאגעגּפָא ךיז טוג ןוא טכַארּברַאֿפ טָאה ןזַײר

 ךימ ךיא ןיּב סיֿפ יד, .לדוי ,סוממ ,"סיֿפ ענַײז

 ,"ָאטשינ זיא ןמחנ 'ר ןַײמ ןוא ןעגנַאגעגּפָא

 ןוֿפ םיֿבתּכ עשידי ,יקסװעשטידרעּב .י .מ

 ךיז טייג סָאװ רעטקָאד ַאש .ֿבורק ןטַײװ ַא

 -ַאּב וצ ּפערט ףיוא קידנרעטעלק . . .סיֿפ יד ּפָא

 ,23 | 1966 ,זמט ,רזש ,ײןטנעיצַאּפ ענַײז ןכוז

 -רעטיצ ךעלטניּב יד, -- רע .שינעי
 ןוֿפ יִא יד ,רימ ןגָארט רעַײש םוצ דלָאג ןקיד

 .ירע- .בַײלקּפָא 1956 ,רעגרעּב .א ,ײטַײצ

 ;ךיוא .טדלינעג-* ,ּפָא דליג -- ןדליגּפָא
 ַא) דלַאג טימ ןקעדַאּב .1 .ןעוועדליג--
 רע ,דלָאג ןוֿפ טינ זיא רעכעּב רעד, .(לאטעמ

 ןענַײשַאּב ךרוד ,2 ."טדליגעגּפָא רָאנ זיא

 יד, .ּברַאֿפ-דלָאג ַא ןוֿפ קורדנַײא םעד ןֿפַאש

 ףיוא ןַײש עצנַאג ריא טרטּפעג ןטָאהַו .. . ןוז

 םַאּב ,גרעּב ,"ןדנַאר סערַאמּכ רעד ןדליגוצּפָא



 ןטליגּפָא

 טימ ןטישַאּב .0 .,449 יז ,,סעמע' ,וו רעּפעינד
 ןיא טינ ליּפש ךיא, ,טלעג ךס א ןּבעג ,דלָאג

 --ךיז טימ ."ּפָא ךימ טדליג ןעמ ןעוו ןטרָאק

 טדליגעגּפָא ךיז ןּבַאה . . .רעסַאװ ךעלסיּב יד,

 .טסינַאלַאק רעשידוי ,פס ,ײןצילּב עַײנ ןוֿפ

 ,ןז) ןטלָאגעגי-- ,ּפָא טליג .וטוא -- ןטליגּפָא

 -עג ,ןקילגּפָא .קינָאזרעּפטירד .1 ,(טליגעגי-
 רָאנ ןעמעװ, .ןַײז חילצמ .ןּבעגנַײא ךיז ,ןעגניל

 ןטייווצ םַײּב ּפָארַא רע טיירד ּפָא טליג טרָאק יד

 ךיוא תעגושמ א ןעק ,ליוו טָאג זַא; ;יּפָאק םעד

 זיא ...שינעלַאֿפרעּביא םעד תעּב, .וש ,י'ַא

 ,סוממ ,"דסח טימ ןֿפַאלעגּפָא ,ןטלָאגעגּפָא רימ

 סנזח םעד ןוא לדניז סדיגנ םעדא .יתוֿפיסַא'

 ,ןעמעלַא יװ רעמ ןטלָאגעגּפָא ָאד זיא לדיימ

 .1922 צשראו ,| ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש

 ,גרעּב ,"?ריד יװ ּפָא ױזַא טליג ןעמעלַא טסניימ,
 .טָאטש רעטּבערגרַאֿפ ַא ןיא

 יד, .ןטליג טינ רעמ .ןטליג וצ ןרעהֿפױא .2

 פא גנַאל ןיוש טָאה טלעגיריּפַאּפ עשירַאצ

 | ."טליגעג

 ,ןדליגּפָא ווזד ,טליגעג-- זיולּב רַאּפ .ורט ,3
 ,דמא ,ייָא ייז לָאז עמ סָאד ןליװ טניה עזיד;

 ץנליװ ,הלהק רעד ןוֿפ רעפ רעד עלעמולש יר

 ,"'ָא םיא ןלָאז ייז ןעועג טרעװ זיא רעתמ ,0

 טרָאד ןעמ טליג םידמלמ, .11 אי ,1867 ,מק

 ,סוממ ,"ךלָאג ןיא ןעייג ייז .ּפָא |ןילָאװ ןיאָו
 ךימ טלָאװ עמ ןעוװע .!ןילָאװ ןוֿפ גנוקעדטנַא ידי

 אזַא ןעמונעג טשינ ךַײא ךיא טלָאװ ,טליגעגּפָא

 ןוֿפ .רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"ןַאמ ןטלַא

 סָאד ,"דלָאג יװ ןעזסיוא לָאז סע יִא ןּביױא

 ,שינע-  .ץכע- 1895.  ןילּבול ,ּבַײװ עשלַאֿפ

 ןֿפױא, .+-- סוגּפָא וזד .1 .ץ ,רעד -- םיגּפָא
 ןוֿפ ןיִא עקינייא . . , טסויּב-לצרעה א שיטּבַײרש

 .1927 י"ג ,ץולח רעד ,היכרּב ךורּב ,"סּפיג

 םי א ןוֿפ רעסַאװ סָאד ןעװ ֿבצמ ,סולֿפּפָא .2

 טָא ןוֿפ סעצָארּפ ךיוא .גערּב ןוֿפ ּפָא טערט

 טַײצ רעד ןיא, .יִא רעקיטנעק ַא .ןטערטּפָא םעד

 ןטזיולּבטנא םוצ ףרָאװ א ךיז ןעמ טוט יִא ןוֿפ

 ,זַײּפש ךָאנ געיעג ,ןָאסניכַאי י ,"םי ןוֿפ גערּב

 ,1924 וועְלק

 ןקידנע .1 .ןסָאגעג =- ,ּפָא סיג .וורט -- ןֿפיגּפָא
 "סיוא ןוא יִא .ןסיג ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןסיג

 .טַײצ ערעגנעל א ןסיג ,2 .ילּכ יד ןקידייל
 .ךָאװ עצנַאג א יַא יוזא טעװ ןגער רעד

 ,טײקיסילֿפ לייט ַא ילּכ ַא ןוֿפ ןסיגסיוא .9
 ,תוסוּכ עלוֿפ יד ןוֿפ ןַײװ יִא ,לסיּב א ןסיגּפָארַא

 ייא סָאד יִא .רעמע ןוֿפ רעסַאװ שַאלֿפ ַא א

 ןמ ךַײלג ןעװא .עקטעװָאר(י)ס יד יִא .עטשרעּב

 ּפָא רָאֿפ וצ ןמ זומ ,ילּכ ןייא שיוא טקנירט

 ,ד/בכ ,חע ,"טקנירט ןמ ןרעדייא=| רעוא ןסיג

 רע לָאז ,ןֿפגה ירּפ ארוּב טכַאמ רע רעדייא,

 זיא סָאד .דרע רעד ףיוא סוּכ םענוֿפ יַא לסיּב ַא

 לזמ וצ ךָאװ רעלוֿפ רעד ףיוא ןמיס רעטוג ַא
 "עג טָאה רע ןעװ; .א/זנ ,2טל ,"הכרּב ןוא

 וצ דימלּת ןַײז רע טיג ךַאנרעד ןוא ןעקנורט

 ,םידיסח רֿפס ,"ַא רעירֿפ רֶע לָאז ,ןעקנירט

 = תוּכ מ יד יֲא* .איק ןמיס ,ט"עקּת ענליוו

 -סיוא םַַײּב סוּכ ןוֿפ ןֿפירטּפָא לַאז סע ןכַאמ
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 יד ַײּב; .הדגה יד קידנגָאז תוּכמ יד ןענעכער

 ףּתּתשִמ ךיז סוּכ ןוֿפ ּפָא ןעמ טסיג תוּכמ ןעצ

 עג טָאה םיקולא םלצ רעד סָאװ רעצּב ןַײז וצ

 .הֿבישי רעקדָאּבאלס ןוֿפ שריה'עטָאנ יר ,"ןטיל

 ןֿפנַארּב ןעקנירטסיוא = ךאז עַײנ ַא ַא*

 םעַײנ ַא ןָאטנָא ,ךַאז עַײנ א ךיז ןֿפַאשנַײא דוֿבּכל

 ןיא ןַײרַא ןוא עשטַאילק א טּפיוקעג,, .שוּבלמ

 ,"ןסיגוצּפָא יז קנעש

 רעסאװ טימ ןצעמע יִַא .ןכַאמ סָאנ .ןסיגַאּב .4

 זדנוא טָאה ןגער רעד, .סיֿפ יד ויּב ּפָאק ןוֿפ

 עג טצענעגכרוד ןענַײז רימ זַא ןסָאגעגּפָא ױזַא

 -רצי םעד ןַײז וצ לטבמ טּפלעה ךיוא. ."ןרָאװ

 ייַא ךיז ףיוא רעסַאװ גורק ַא לָאז רע . ..ערה

 ּפַא טינ סיג, .ג"צקּת ֹװָאקלידס ,רסומ טֿבש

 טסקנעװש וד סָאװ רעסַאװ יד ןוֿפ דניק ןַײד

 םעד ןוֿפ םערָאװ ,שיײלֿפ ענעצלַאזעג טימרעד

 נה ,"דניק םעד ףיוא ער-ןיחש א ןעמוק ןעק

 טסיג עמ ןעװ, .1897 עשראו ,תובוט תוגה

 ַײרד ןעמ ףרַאד ,ףאשעמָאּפ א טכַאנַײּב סיױרַא

 עטוגיטינ יד ידּכ ,"! ךַײא טיה, ןֿפורסױא לָאמ

 יז טעװ עמ ּבױא ,סעּכ ןיא ןרעװ טינ ןלָאז

 אוו לּבי ,ַאמטכער םהרבַא| "'ִא םעצולּפ

 .הרהט טימ ןיוש ךיד ןעמ לָאז יַאע :הללק

 יװ ּפָא סָאג ַא טיג דײרֿפ א, :29 ."רעסַאװ

 י'ניב נשיװצ ,ןיבָאד .ה ,"ןגערסוג רעקינוז א

 .1941 עװקסָאמ ,נקָאטש

 -טנַא = רעסַאװ ט לא ק (רעמע ןַא) טימ יָא*
 -כינסיוא ,טשינ וצ ןכַאמ ,ןסַײרּפָארַא ,ןקיטומ

 םעד ןשעלסיוא ןוא רעסַאװ טלַאק טימ יִא .ןרעט

 םיא ןּבַאה רעטרעװ סנטאט םעד; .םזאיזוטנע

 ײלַאק .פס ,"רעסַאװ טלַאק טימ יװ ןסָאגעגּפָא

 ,דוז טימ) רעסַאװ קי ד ע כ ָא ק טימ יַא*" .סעק

 ,הלּפמ א ןּבעג ,ןעירּבּפָא = (עא ּפערקָא

 ּפָא ךימ טסיג עמ ןעװע .קלח ַא ןעגנַאלרעד

 טֿפראדעג טינ ךיא טלָאװ ,ּפערקָא ןסייה טימ

 -רעװ עקיזָאד יד ןוֿפ יװ טכַאקעצ ױזַא ןרעװ

 ַא טימ י'ַא* .יהטמ לש הבישיּב' ,סוממ ,"רעט

 קרַאטש = (עא עטָאלּב ,ףַאשעמָאּפ) עצינומָאּפ

 יַא* .רעטרעװלדיז טימ ןֿפרַאװאּב ,ןקידײלַאּב

 -ּפָא ּבָאה ךיא; .ןענייװַאּב = ןרערט טימ

 ןַײמ ןרערט עקיטולּב ,עסייה טימ ןסָאגעג

 יַאילק ,סוממ ,"עשטַאילק עכעלקילגמוא ,עטסיװ

 יַאֹּב ןטכַײלַאּב = (טכיל) ןַײש טימ יִא .עשט

 יד ןסָאגעגּפָא טָאה הנֿבל עלוֿפ א; .ןענַײש

 יייגיצ' ,ַאּפַא ,"ןַײש ןטַאמ א טימ ...רעמייּב

 .תו לל ק טימ יִא :גיֿפ .ירענ

 - טנעה יד יִא ,רעסאװלגענ א

 רעד יװ ןֿפוא ןטיול ירֿפרעדניא טנעה יד ןשאװ

 ןוֿפ ןסָאגעגּפָא ןרעװ טנעה יד .ןַײא טלעטש ןיד

 ,סקניל-סטכער ,סקניליסטכער ,ןיגוריסּב ילּכ ַא

 ןייג טינ רָאט עמ, .טנַאה רעדעי ףיוא לָאמ ַײרד

 ןייטש זומ םעד רעּביא ,ןשאוועגמוא ןלייא ריֿפ

 דלַאּביװ ןוא טעּב םעד ַײּב רעסַאװ טימ ילּכ א

 ,אח ,"טנעה יד יִא ןעמ זומ ,ףיוא ךיז טּפַאכ עמ

 לװֿפ ,יָא לגענ ןוֿפ רוטּפ זיא ֿבנג ַא; .ב/ה

 ךָאד טעּברַא רע ,ןֿפָאלש טינ ךיז טגייל ֿבנג אן

 ,ןטכַאנַײּב
 טינ שיײלֿפ רָאט ןיד ןטיול (א -- ש יי לֿפ יא

 ;הטיחש רעד ךָאנ געט ַײרד טרשּכעגמוא ןגיל

 ןסיגּפָא

 ןעקנעװשּפָא סע ןעמ ןומ גָאט ןטירד ןֿפױא
 ןכָאנ .ךוט רעסַאנ א טימ ןכַאמ טכַײֿפ רעדָא

 ַײרד ןוֿפ ןימרעט רעַײנ ַא ןָא ךיז טּבייה יִא |

 ןסָאגעגּפָא ןסע וצ טינ דיּפקמ ןענַײז (עמירֿפ

 געט רָאּפ א ןיוש טגיל שיײלֿפ ןעװ, .שײלֿפ

 ,גָאט רעטירד רעד זיא תּבש ןוא ןצלַאזעג טינ

 -נעװשּפָא (ּב :א/טנ ,אח ,יָא טינ סע ןעמ רָאט

 -ַאז ףרַאד שיײלֿפ סָאד, .ןצלַאז ןכָאנ שיילֿפ ןעק
 זַא תֹּבש דוֿבּכל רָאנ ,העש א ץלַאז ןיא ןעמ

 ןַײז תּבש ללחמ טינ לָאז עמ ךיז טכרָאֿפ עמ

 ךיז טלַײה רע סָאװ ןוגה חרוא ןַא דוֿבּכל רעדָא

 רֿפס ,"טונימ 24 ךָאנ יא ןעמ געמ -- רעייז

 לַא; .ב/בק ,ה"נרּת ,שטַאקנומ ,וו הכרּבה רוקמ

 םיניד איד ןיא ןַײז יקֹּב לואװ ןלָאז רּבַײװ איד

 תירּב ,ײןיסיג ּפא ינוא ןיצלַאז 'נוא ןיקייװ ןוֿפ

 .שיײלֿפ ןעקנעװשּפָא ללכּב (ג ;ח"עּת טׂשמַא ,חלמ

 אוה ,יִא רעּבעל יד ןעמ זומ ןטָארּב םעד ךָאנ;

 רעַײֿפ םעד ףיוא טָארּב עמ זַא שיײלֿפ ןידה

 ,"ַא ךָאנרעד סָאד ךיוא ןעמ לָאז ,ןצלַאזעגמוא
 ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד םיוּבלטײט .מ ֿברה

 ,וכ ןמיס ? רָאי ? טרָא ,רוהט

 ,ןכָאק ןכַאנ) רעסַאװ ןסיגּפָארַא ,ןסיגסױרַא .8

 ּבָאּב ,ןשקָאל ,סעילֿפָאטרַאק יִא .(ןעַײזּפָא םַײּב

 ןא רעדָא רעסַאװ ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ללכּב .אא

 ןעקנוט .זַײּפש ןטיירגוצ םַײּב טײקיסילֿפ רעדנַא

 .קיסע םעד יִא ךַאנרעד ןוא קיסע ןיא רעטעלּב

 ,טכַאמ ןעמ| סעקרעגוא רעדָא ןטאלַאש ןעוו,

 ןָאט רעּבירעד ץלאז ןתּבש םואְ| טינ ןעמ רָאט

 ,"ַא רעסַאװ סָאד ןוא ץלַאז ןיא ןייטש ןזָאל ןוא
 לש םיגהנמו העד הרויו םייח חרוא ךורע ןחלש

 ןה"י .19 ּבייהנָאו גרעּבמעל ,הנשה לּכ

 ,טייהרענעזָאלעצ םערוֿפ א ןיא ןסיגנַײרַא .0
 טיירג ןכַאמ ןוא ,דנאטשוצ ןקיסילֿפ ַא ןיא

 -רעטעװעטרַאהרַאֿפ םערוֿפ ןוֿפ ןעמענוצסיורַא

 יַאטס א יִא .ךעלדיירד יִא .תויתוא יִא .טייה

 = סעצנילּב יָא" .ןענָאילַאדעמ יִא .עקטעוט

 ,עדָארָאװַאקס א ףיוא לֿפעל א טימ ןסיגֿפױרַא

 רָאג) הװצמ א רדהמ ןענַײז סָאװ יד .געט

 שימעג ןזיול םענוֿפ ,רעַײֿפ א ףיוא טייטש סָאװ |

 סיג, .סעצנילּב יד רַאֿפ טיירגעגוצ זיא סָאװ

 ,"ץוט א עקַאט רעדָא סעצנילּב קילדנעצ ַא ּפָא

 ,| ...להקה תאטח ,קסנימ סיוא ,ריֿפַאס י .א

 וזד -- סקַאװ ףיוא 'ִא .62 'ז ,1881 ענליוו

 ,ןּבױש-לגיּפש, .163 +- ,סקַאװ טימ ןסיגסיוא

 טינ ה"ד ,יִא םעד ךָאנ טקיטרעּפרַאֿפ טשינ

 -ןעילימַאֿפ רעשידוי רעװעשרַאװ ,9ס ,"טריטאמ

 ,180 יז ,ד"נרּת ,רַאדנעלַאק

 ןיא ךיז ןסיגרעּביא .ןרירעמיש .װטוא
 ןדַײז ריא יװ רָאנ עז, .ןרילָאק ענעדײשרַאֿפ
 ."ןרילָאק (טימ) ןיא ּפָא טסיג ךיילק

 ַײרד יַא; ,ןסיגנָא טָאטשנַא (עיצילַאג ,רפ) .8
 ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"ןןֿפנַארּב| סעכַאלּב

 ,1911 ָאנרַאט ,וו גנוי רעליואו

 רעייז -- סייװש טימ ךיז יִא -- ךיז טימ
 טימ ךיז יִא (טעּברַא ןַא ַײּב) ןציווש קרַאטש

 םַײּב ;טײקנַארק א תעּב -- סייוש ןטלַאק

 טולּב טימ ךיז יִא .ךיז ןקערשרעד ןקרַאטש

 ךיז ,קיטַײװצרַאה סיורג ןּבָאה --- (ןצרַאה ןוֿפ)

 ּפָא טינ ךיז טסיג עמ זַא, .ןרעטַאמ ךיז ,ןקינַײּפ



 ןסּפיגּפָא

 ,"םידש ךיז ןכַאמ --- ןייטשפיוא םַײּב לגענ יד
 טנעה יד י'ִא טינ ךיז רָאט עמ, .שינעּבײלג

 ןיא רָאנ ,דרע רעזיולּב רעד ףיוא ירֿפרעדניא

 סָאד, .ג"ישּת םילשורי ,שֿפנה תרימש ,יײלּכ ַא
 ןדָאּב ןיא) רעסַאװ סייה ךעלֿפעש טימ ךיז יא

 (וצ ,רהוז) רונ יד רהנ םעד ףיוא זמר ַא זיא
 צי ךיז טלבֹוט המשנ יד ואוו ,רעַײֿפ ןוֿפ ךַײט

 אוו לֹּבי ןַאמטכער .ַא| ,"תּבש ֿברע רעד

 טינ . . . ,רעקָא ןכָאנ ,עטנוזעג טנעה ןעקנעּב,

 ,"סייוװש טימ רָאנ ,ןסיגוצּפָא ךיז טולּב טימ

 ץדימ-המחלמ סָאד ןוא יּבּכמה הדוהי ,וו/ לַא
 ,'קלָאֿפ

 .ץץכעי ,םנוד

 .ַײרע-  .(עקי
 ;89 .טסּפיגעגי- ,ּפָא סּפיג .װרט -- ןשּפיִגַּפֲא

 טימ ןקעדַאּב ,ןרימשַאּב .1 .ןעװעסּפיג =
 ןכַאמ .2 .עקטעוטַאטס ענעמייל ַא יא .ספיג
 ,21/  .ןייצ סיּבעג א יִא .סּפיג ןוֿפ םערוֿפ ַא

 ,טרוזַאלגעג"- ,ּפָא רוז- .ורט -- ןר'וזַאלגּפָא

 ,ןיד) רעד .שינעד

 ,ןרירוזַאלנ-- :ךיוא .ןר'יזַאלנ-6 ;:פ
 .רוזַאלג טימ ןקעדַאּב

 ,טזָאלגעג-- ,ּפָא זָאלג .חרט -- ןוָאלגּפָא
 .עא קנערש ,רעטצנעֿפ ןיא זָאלג ןלעטשנַײרַא .1
 רצ םענעזַאלעצ טימ .2 ןינּב םעַײנ םעד יא
 -עגןַײֿפ ןעיצרעּביא ,ןרימשַאּב ,ןקעדַאּב רעק
 .ךעלכעקעל יד ,סעקשטנַאּפ יד יִא .סקעּב

 "ער רעדָא טקַא 1 .ץ ,רעד -- ץינַאלגּפָא
 יָא רעקיטנַאק(-םיוק) ַא .ןצנַאלגּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 םענוֿפ יִא רעלעה רעד, .גנולגיּפשּפָא ,ןַײשּפָא .2

 ,"ןגיוא יד טדנעלּב ןוא טכעטש למיה ןעָאלּב
 -ליטכיל א ,ןדעדןג ןוֿפ שמש שעד, .52 יז ,וו גורֿפ

 ,ץרפ ,"ןעמָאנ ןּביל ןַײז ןוֿפ יִא ןַא ,ךאלמ רעק
 רע טָאה ךיז רַאֿפ ןעזעג, ןטכישעג 'טסקלָאֿפ

 'ִא ןַא ןָא ,לַארטש ןקיטכיל ןָא ...טנַאװ ַא
 -תמ רעד' ,קילַאיּב .נ .ח ,זּביא שיי ,"טכיל ןוֿפ

 עגנוי ,עטיור ףיוא תוֿפרׂש ןוֿפ יִא רעד, .ידימ

 ,1910 עשרַאװ ,טיור-ץרַאװש ,אד ;ײןקַאּבןעױרֿפ

 ןזָאלעגכרוד ןּבָאה . . . ךעלרעטצנעֿפ יד, .124 יז

 "רעטנוא-ןוז ןטַײװ ןעמערָא ןַא ןוֿפ יִא ןליק ַא

 רעד, .'רעלדנעהילגײֿפ רעד עינומ' ,קמ ,"גנַאג

 יא טיִמ ןגױצרַאֿפ ןזעװעג זיא םורַא רעיורג

 ,קוצ ,ץּכ ףלַא ,"ןגיוא עקיטכיל ןיא רעַײֿפ ןוֿפ

 ,1957 'ּבעֿפ

 קרַאטש א ןוֿפ גנולגיּפשּפָא עטרענעלקרַאֿפ ,9
 רעקילָאמא ןַײז ןוֿפ יַא ןַא טציא זיא רע, .טכיל

 יִא ןימ א ןַײש א הניכש רעד ןוֿפ, ."הלודג

 ,ץרּפ ,"םיקידצ ןציז ןלעװ ...יֵא םעד ןיא ןוא

 , ,. טנורגּפָא רעד זיא ףיט לַײװ, .ןטֿפירש ימַארד

 ,געס ,"'ִא ןַא זיולּב טכיל סטָאג ןוֿפ עז ךיא

 םולש זיא שטנעמ רעד ןעװ, .שזרעמזַאק ןיא
 'ִא רעד םינּפ ןַײז ףיוא טור ,טָאג ןַײז טימ
 .דוי'םיליהּת ,שַא ,"ןַײש רעכעלטעג א ןוֿפ

 -כיל ריא ןוֿפ יַא רעד, .גנונילש ,גנוטכיול .4

 רָאנ סעּפע טכאדעגסיוא ךיז טָאה . . . םינּפ ןקיט
 ,סוממ ,"ץלעכיימש ךעלטנַײרֿפ-קידנענַײש א יו

 .סיורא ...טָאה ןגיוא ענַײז ןוֿפ, .ֿפשטניװ

 :עלַא ךָאנ ,גרעּב ,"ַא רענירג רעד טלכיימשעג
 ןעמ
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 ייזע .שזַאמיא ,דליב שטשוטמ נ ,רָאלקמוא 5
 טיורּב ןוֿפ יִא רעכַאװש .א רָאנ ןּבילּבעג זיא
 זיאע .והוּתה םלוע םוצ' ,ץרפ ,"טיורק טימ

 . . .דליּב"עיזַאטנַאֿפ ויטקעלָאק א .. . ןעוועג השמ

 ,"ןעגנולגיּפש עכעלטכישעג עקילַאמַא ןוֿפ יִא ןַא

 ,30 יז ,וו רַאק

 "נייש ריא , .טַײדנָא ,זמר ,שינערעהוצנָא 0

 יַא םעד ,ןח ןרעדנוזַאּב ַא ןעמוקַאּב טָאה טייק

 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"תוֿבשחמ עטסנרע ןיֿפ

 טציא, ,29 'ז ,1916 ןיװ ,...ךעלַאכערטש

 רעקַאלֿפ ןטיור:טולּב טימ ןטכױלַאּב ץלַא טרעװ

 רעד ןוֿפ יִא ןלעג א טימ ,דלעֿפטכַאלש ןוֿפ

 ,1942 ,דוק ,מי ,"עטאל רעשידִיי

 טנעקעג טָאה רעװ, .רכז ,ּבַײלּברעּביא .4
 .א ,"ןטיהרַאֿפ לכיימש ןטַײװ .ַא ןוֿפ יִא םעד

 סע, .טֿפַאשּביל ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש

 עג ַא ןוֿפ יִא רעכאווש א יז ןוֿפ ךיז טגָארט

 ָאד טָאה ...יז, .וװ מעּב ,"הביבס רערעטניז

 ריא ןוֿפ ןיִא עקיטעמוא עטצעל יד טקישעגנַײרַא

 ,יקצינטישז .ל .ה ,"טכַארּפ רעקידנעייגרעטנוא
 ןוא ןעילֿפקעװא ןלעװ רימ, .לזַײה סנדייז םעד

 ,"ַא ןגנאל ןדנעשטשַאילּב א ךיז ךָאנ ןזָאלרעּביא

 ,1914 עשרַאװ ,רישזַאסַאּפ רעד ,םײהלעדַא .ר

 ,12 יז

 .ךירטש רעשיטסירעטקַאראכ ,םתוח .ןכייצ .8

 -רֹּב א ןוֿפ יַא רעד ןגעלעג זיא ןגיוא ענַײז ןיא,

 טשינ לָאמנייק זיא רע, .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ןנימ

 ןוֿפ 'ַא ןַא קידנעטש רָאנ ,לעניגירַא ןעװעג

 ."ץטייווצ

 .טצנַאלגעג -- ,ּפָא ץנַאלג .וטוא -- ןצנַאלגּפָא
 ןיא, ןצנַאלג ןרעהֿפױא .ןצנַאלג טינ רעמ 1

 ןַײז; ."טצנַאלגעגּפָא יז טָאה רָאי ַײרד ענייא

 ַא ןצנַאלג .2 ."'ַא םַײּב ןיוש טלַאה טנַאלַאט
 ,טַײצ ערעגנעל

 -עֿפ ענרעּבליז יד, .ןענַײשּפָא ,ןעלגיּפשּפָא ,8

 יד ןיא ּפָא ןצנאלג דרָאּב רעּבליז ןַײז ןוֿפ םעד

 י"ןוז רענעדלַאגניג רעד ןוֿפ ןלַארטש עקיטכיל

 סיורא ךיוא זיא ןיוש , .חספ זיּב חסּפ ןוֿפ ,עש

 -ּפָא רעכעד עסַאנ יד ףיוא ןוא .. . ןגיוּבנגער ַא

 'ז ,1926 עשרַאװ ,ןעמעָאּפ געס ,"טצנַאלגעג

 ןוא . ..טּברַאֿפעגּפָא ןענַײז ןרעיומ עלַאק .7

 -נעײגרַאֿפ ,עטיור יד ןוֿפ קידיײרֿפ ּפָא ןצנאלג

 רה ,שטיװַָאצַאק רעזייל ,ײןלַארטשנענוז עקיד

 ,1933 קסנימ ,סעקסערָאמ

 ,ןרילָאּפ ,ןּבַײר ךרוד קיצנַאלג ןכַאמ .וורט .4
 םעד יִא .ףָאטש ןקידנעקנַאלּב א טימ ןרימשַאּב
 ךיוא .ץכעגעזד טימ לוויטש יד יִא .רַאװָאמַאס
 .שינע .ץבע- .גנז .ךיז טימ

 -עגי+ ,ּפָא ץָאלג .װרט 8 װטוא -- ןצָאלנּפָא
 ןגיוא עטצַאלגעגסיוא טימ ןקוקנָא  .טצַאלג
 רעד, .(גנוטכַארַאֿפ טימ) גנורעדנואווַאּב טימ יִא

 -ליטש א טימ טצָאלגעגּפָא ודנוא רע טָאה ךַָאנ

 ,'גָאט-תּבש רעסייה א  ,סַײװ ,"ןגיוא יד ןיא טייק

 טסולג .קינָאזרעּפטירד וטוא -- ךיז ןטפולנּפָא
 ,ןטסולג טינ רעמ .טסולגעג-- ךיז ,ּפָא ךיז

 אזַא טַאהעג ןּבָאה ייז , ,ןטסולג וצ ןרעהֿפױא

 ןייגוצרעּבירַא יִא ןיוש ייז ךיז טעוװ'ס זַא ,הלּפמ -

 ןכַולגּפָא

 "ערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ןצענערג ערעזדנוא

 .,69 'ז ,1916 ןיוװ ,. . ..ךעלַאכ

 ,ּפָא תולג .װטוא ןןסעלָאג ..| -- ןתולנּפָא
 ןּבעל ,ןַײז טַײצ ערעגנעל א .1 .טתולגעג'-
 ענעדײשרַאֿפ ןיא יַא גנַאלךןּבעל ַא .תולג ןיא
 יֿפױא .2 .רעקלעֿפ עדמערֿפ ןשיװצ ,רעדנעל
 ,תולג ןיא ןּבעל ןרעה

 ,טרעדילגעג- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעדילגּפָא
 ,ןלײטדנַאטשַאּב ערעדנוזַאּב ןלײטּפָא .לָאענ

 ,פָא ןרעדילג ,ּפָא ןלייט ייז, .דילג רעדנוזַאּב ַא
 םעד ןוֿפ םענײמעגלַא םעד רעדנַאנוֿפ ןסַײר
 טימ .4 א: ,1929 קסנימ ,ןרעטש ,ײןטערקנַאק
 ,תנ/- .עּפורג רעד ןוֿפ ךיז יִא -- ךיז

 ,טרעווילגעג- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעווילנּפָא
 .ַאשטעּפ 'ַא .ךיישיֿפ יִא .ןרעוילגרַאֿפ ווזד

 .טשטילגעג--- ,ּפָא שטילג .וורט -- ןשטילגּפָא
 ,טרָא ןַא ףיוא ןטלַאה טינ ךיז לָאז סע ןכַאמ
 ןַײז יטנעק יטשרע זד, .ןקורקעװַא ךיז לָאז סע
 ןוֿפ ןישטילג ּבא תורוע יד יטנעק ...ֿבקעי שד

 תרוּת ,ךישלַא השמ 'ר ,"זלאה ינוא דנעה ןַײז
 ,1770 הורסלרַאק ,זּביא ,השמ

 ךיז ,ןשטילג ךיז ןקידנע .1 -- ךיז טימ
 ערעגנעל ַא ןשטילג ךיז 2 .ןשטילג טינ רעמ
 ַא טשטילגעגּפָא ךיז ןּבָאה ךעלגניי יד, .טַײצ
 'רַאֿפ םייהַא ןעמוקעג ןוא גָאטימכָאנ ןצנַאג

 ַא ףיוא ךיז ןשטילגקעװא .9 ."ענערױרֿפ
 ,ךיז ןקורקעװַא קיליומוא .ךלהמ ןטמיטשאּב

 :פפ ,טּביײלגעג =- ,ּפָא ּביילג .וומוא -- ןּבײלגּפָא
 יֿפױא ,ןּבײלג טינ רעמ .1 .(רנ) ןּביולג-
 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןּביילג ,2 .,ןּבילג וצ ןרעה

 עג ףַארגעלעט ןוא טסָאּפ; .ןעיורטעגנָא .9
 ןוא גנוריגער רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ךיז ןעניֿפ
 ,"ץנעדנַאּפסערָאק ןַײז 'ִא ריא זומ רערעדעי
 ,1905 ווענעשז ,ןעגנורעדַאֿפ ערעזנוא ,יק'ב .ב

 ,6 יז

 -ַאּב 1 .טזיילגעג--- ,ּפָא זיילג .וורט -- ןזײלנּפָא
 ןרוזַאלגּפָא ווזד ,רוזַאלג ַא טימ ןקעדַאּב .ןזיילג

 ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןזיילג ןקידנע 2 .+-

 ,ןזיילג

 .שטָאכ .םגה .רנ .משטד .װדַא -- ךַײלגּפָא
 עטוג ןּבָאה וצ ןּבױהעגנָא ןּבָאה רעדניק יד,
 ןּבָאה ייז יַא .. .ןעז וצ ַאּפַאּפ רעייז גנונֿפָאה
 םלוע ,לַאגעס עּבױט ,"טקנעדעג םיוק ןיוש םיא
 ,1883 עשרַאװ ,השעמה

 ,טכַײלגעג-- ,פָא ךַײלג .ורט -- ןכַײלגּפָא
 קיטרַאֿפ .ןכַײלג ןקידנערַאֿפ .1  ,ןכילגעג =
 ערעגנעל ַא ןכַײלג .2 .ןכַײלג ןטימ ןרעװ

 ,געוו ַא 'ַא ,ןכַאמ טַאלג .ןכַאמ ךַײלג .0 .טַײצ
 ןעמ טכײלג ,ןסלער סיוא טגייל עמ רעדייא;
 ."דרע יד ּפָא רעירֿפ

 סע סױרַאֿפ ןיא ןענעכערסיוא ,ןטסעמּפָא .4

 ןוֿפ ךעלסיֿפ יד יִא .ךַײלג ןעמוקַאּב ךיז לָאז

 קַאלשרעּבייא םעד יִא זומ רעדַײנש רעד, .שיט
 ,"קַאלשרעטנוא ןטימ

 -ָאכיסּפ ,לַאיצָאס ךַײלג (ןכאמ) ןטלַאה .9



 ןעװעסילגּפָא

 ,עירָאגעטַאק רעקיּבלעז רעד ןיא ןלעטש .,שיגָאל

 ,"ןטיײקיאעֿפ יִא טינ רעּבָא ,טכער יִא ןעק עמ,

 לעװ טָא; .ץרָאה-םע ןַא טימ םכחידימלּת ַא יִא

 ןיא ןטעּברַא ןוא יק יד ןקלעמ ןייג ריד ךיא

 יז ןעמעװ וצ ןעקסַארַאּפ טימ ךַײלג דלעֿפ
 -רעשט ,תולד ןרַאפ הלוגס ַא ,יּפָא ךימ טכַײלג
 ןייג ריד ךיא לעװ טָא, :לגרֿפ) ,ד"שּת ץיװָאנ

 טימ ךַײלג דלעֿפ ןיא ןטעּברַא ןוא יק ןקלעמ

 ,"?ּפָא רימ טכַײלג יז ןעמעװ וצ ןעקשַארַאּפ

 ,װ גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז

 ן.46 יז

 טָאטשנַא זַא וצרעד ןעגנערּב (טַאמ .0

 סעיצַארעּפָא יד .= ןַײז ןענעק לָאז == רעדָא 22
 טימ ךיוא .טײקכַײלגמוא ןַא ןכַײלגוצּפָא
 .שינע ,גנז- .ךיז

 ילגעג'- ,ּפָא עוועס- .ורט -- ןעװעסילנּפָא
 יפָא (טרעטסוש) .ןעיעסילג = :פ9 .טעוועס

 ,ליוז ןוֿפ ןדנַאר יד ןרימש |

 -- חטוא .טילגעג-- ,ּפָא ילג -- ןעִילגּפָא
 ןליוק יד. .ןעללג ןרעהֿפױא ,ןעילג טינ רעמ 1

 יד, ."ןרָאװעג ץרַאװש ןענַײז ,טילגעגּפָא ןּבָאה

 "וז רעד, ."טילגעגּפָא ןיוש טָאה עּביל עסייה

 ,אֿפא ,"טילגעגּפָא קיּברַאֿפ טָאה גָאט רעקידרעמ

 .טַײצ ערעגנעל א ןעילג 2 .ןטלעצעג סֿבקעי
 ."טכאנ עצנַאג ַא ּפָא ןעילג ןוויוא ןיא ןליוק יד,

 ַא טימ ךַאלֿפרעּבײא יד ןענערּבּפָא -- װרט

 ןעוװ, .(ןרשּכ םַײּב) ןעלּב א יַא .רעַײֿפ קראטש

 ,ןטכיל ענעֿבלח ןעזצ ןטימ} זיא גיטרעֿפ ץנַאג ןמ

 טימ ןהילק ּבא רדיװ טרעה ןעד ןמ לָאז וזַא

 ,מדפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןילוק

 .א/טס ? ה"מּת

 ,וטוא .טקילגעג-- ,ּפָא (ט)קילג -- ןקילנּפָא
 .ןּבעגנַײא ךיז -- ּפמוא ךיוא .קינָאזרעּפטירד
 ןיא יִא .לזמ ןּבָאה טכירעגמוא .ןַײז חילצמ
 :טקילגעגּפָא ייז טָאה סע, .רחסמ ןיא ,ןטרָאק

 -פַא ריא טָאה סע; ."םולשּב סױרַא ןענַײז ייז

 זיולּבצ ."ןתח ןטסעּב םעד ןגירק וצ טקילגעג

 ַא ןגירק וצ טקילגעגּפָא טָאה ןענושארה'םדָא

 םיא טָאה סע :99 .לװפ ,"רעגיווש ַא ןָא ּבַײװ

 יװ ,ןדיי-טינ א ,יוג א) דמושמ ַא יװ טקילגעגּפָא

 ןקיצנייא םעד יװ ּפָא םיא טקילג סע ;(ןעקוׂשע

 ,ןהילע ןַא ךָאװ עדעי טגירק סָאװו זיולק ןיא ןהּכ

 טגָאז ,ןענייװסיוא ךיז ןדִיי ַא טזָאל עמ זַא;

 סע, .װש ,"טקילגעגּפָא םיא טָאה סע זַא רע

 ...טקילגעגּפָא לָאמ עכעלטע עקַאט םיא טָאה

 -רעֿפ ,יץענערג םעד ןּפַאכרעּביא ענילשַאּפ ןָא

 טסײרֿפ וד, .1876 עשרַאװ ,יורֿפ ענעֿפרָאװ

 ןָאט וצ טקילגעגּפָא ריד טָאה סע סָאװ . . .ךיז

 יד ןוֿפ טינ זיא דײרֿפ ןַײד ןוא ,הריבע ןַא

 ןושרג 'ר ,יגנואוט ריא ןוֿפ רָאנ ,ריא ןוֿפ הָאנה

 ,עלהוש ס'יערה רצי םעד ,יקסרַאיָאּב ריאמ

 טקילגעגּפָא םיא טָאה סע, .1911 װָאקירטעיּפ

 ןקתמ ןטלעװ עטשרעּבייא יד ןיא טרָאד סעּפע
 .דוייםיליהּת ,שֵא ,ײןַײז וצ

 .ןכַאמ ךַײר .ןכַאמ ךעלקילג .ןקילגַאּב --- װרט

 "ףָאט טינ סע ךיא ןעק יִא ךימ לָאז רע;

 ,שינע-
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 פא טעלג .װרט -- ןטעלנּפָא
 .ןטעלג טינ רעמ ,ןטעלג ןקידנערַאֿפ .1

 ,טַײצ ערעגנעל א

 לייט א ןרירַאּב טנַאה רעד טימ ךעלטרעצ 3
 טרָא ןַא דניק םעד יִַא .רעּפרעק סנטייווצ ַא ןוֿפ

 יװ ןענַײז סָאװ ךעלעקעּב יד יא .ייװ טוט סָאװ

 ,ךעלעטנעה יד ןשוקסיוא ןוא יַא .סעקשעּפמַאּכ

 ןיוש ךעלעּבענש יד ,טעּבעגסיױא ךייוו לטסענ'ס;

 .ןעמעַאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,ײטעלגעגּפָא

 גנונעדרָא ןיא ןעגנערּב ,ןכַײלגסױא 4
 ,ןסעגעגּפָא טָאה עמ, .טנַאה רעד טימ קידנטעלג

 יעק .י ,"דרָאּב יד ּפָא טעלג א טיג רעטעֿפ רעד

 ךיוא, .1875 סעדַא ,ןהָאילאדעמ רעד ,יקסװעיניש |
 ותּבש םוא רָאה ערעייז ןטכעלֿפ טינ ייז ןרָאט

 טימ טינ רעּבָא ,טנַאה רעד טימ יא ייז רָאנ

 .א/אפ ,2טל ,"רעסעי ַא

 רעּפרעק סנטייווצ א ןוֿפ לייט ַא ןרירַאּב .5

 -רָאנ ,םעראװ א טימ ןגיוא יד יִא .ךַאז א טימ |

 רעטוג ַא וצ הלוגס ַא --- ייא טגיילעגסיוא סָאװ

 .ןגיוא עקנַארק רַאֿפ לטימלייה א ןוא היאר |

 טימ -- ץכעליוושעג ַא ,הּכמ ַא יַא :שינעּבײלג

 .קידצ ַא דייןטוג א ןוֿפ טנַאה רעטיוט רעד

 .ןדניװשרַאֿפ לָאז הּכמ יד ידּכ ןרירַאּב

 ,רישכמ א טימ (קי)טַאלג ןכַאמ .ןסערּפּפָא .0

 "זולּב רעד ןוֿפ ןציּפש יד יַא .ןזַײאטעלּפ א טימ

 טָאה עמ יװ ךַײלג ןוא טַאלג ןענַײז ייז, .עק

 רדס ,תוינשמ ,"טעלגעגּפַא לּבוה םעד טימ יז

 ,ק"ב םהרֿבא 'רּב יול 'ר קיּתעהש ...םיעדז
 ןלעװ סענישַאמיץלַאֿפ יד, .1862 ץיװָאנרעשט

 יּבַא .א ,יָא םיא ,רעדעל םעד ןֿפַײלש ןּבײהנָא

 ,1 עװקסַָאמ ,סרעּבַאיטקָא 14 ,בז ,קושט

 "קנַארֿפ , .ךוסכס א ןכַײלגסױא ,ןטעלגרַאֿפ .7

 רעד ןיא .םינכש יד טימ ּפָא ןיוש טעלג . . .ךַײר

 ,34 ןאז ,1868 ,מק ,"קיאור טינ זיא ןײלַא הנידמ

 ,דייר עסיז טימ ןצעמע יִא

 .וזק -- ךיז טימ ךיוא = -

 ,שינע-

 -עג'- ,ּפָא רמג .ורט ןזרמַאג ...} -- ןרמנּפָא
 ןָאט זומ עמ, .ןקידנערַאֿפ .ןקידנעּפָא .טרמג
 יראוש ."יָא ךיז ןשיװצ טרָאד ןלעװ ייז רעדייא
 ,רעטלַאהכוּב רעטנַאקעּבמוא רעד ,ןַאמרעגנוי רעצ

 ,שינע-  .ד5 יז ,1907 סעדַא

 ,ּפָא עֿבנג .ורט ןזענעװנַאג ...} -- ןענעבננּפָא
 זיא רע, .ןענעֿבנג טינ רעמ .1 .טעננגעגי--
 טנעקעג טָאה רע סָאװ :ןַאמ רעכעלרע ןַא טציא

 ַא ןענעבנג .2 ."טעֿבנגעגּפָא ןיוש רע טָאה
 "עּברַא יד ןוֿפ ןּבעל ץנַאג א יַא .טַײצ ערעגנעל

 .רעט

 רעד. .טקרעמַאּבמוא ,הבינגּב ןעמענּפָארַא .2

 ַא טָאה ...ןסע ןַײז טגרַאקרַאֿפ סָאװ שטנעמ

 ןַײז ןוֿפ ּפָא טעבנג סָאװ הלגעילעּב ַא יװ םינּפ

 ,הניּב ירמא ,זמַא ,"רעּבָאה עקלמראי א דרעֿפ

 ,1864 ענליוו

 ןַא ןוֿפ טַײצ (הֿבינגּב יו ױזַא) ןעמענּפָארַא .4

 טַײצ רעד ןוֿפ יִא .גנואוט רעדנא ןַא רַאֿפ טעּברַא

 -לעּב ןוֿפ ָא .ףיוה ןיא ןליּפש וצ ךיז ןענרעל ןוֿפ

 איד םיוק רימ ּבָאה ךיא, .ןהעש עּבלאה תיּבה

 ,טעלגעג יד-

 ןטעלג .2

 .ץכע  .גנוד

 טרסַאעגּפָא

 ,"ןָאט וצ ליפ ּבָאה ךיא ןעד ,טיֿבנגיגזּבןָא העש

 : ,3'4 יז ,בגָארפ

 ןוא ֿבנג םעד עװענליּפ, .ןענעֿבנגוצ ווזד ,8 |
 טָאה עמ, .װש ,"לכיק ַא יַא ריד ןוֿפ טעװ רע

 ,ןרעדנַא םַײּב רענייא טעֿבנגעגּפָא ןןדִיי ידְו ייז

 המהַּב ַא םענעי ַײּב סױרַא טעבנג עמ יװ טקנוּפ

 ,1886 ,לָאֿפי ,רעדניּבכוּב .י .א ,"לַאטש ןוֿפ

 סיוא דניק םעד י'ִא ןענעק יז לָאז יו; .40 א

 ,הֿבושּתילעּב ינשמ רוּפיס ,ןוחַא .מ ,"עכַאר
 .ו"נרּת ענליוו

 ,ליטש רעד ןיא ןּפַאכסױרַא ךיז -- ךיז טימ

 -ַאק ןוֿפ, .ןקרעמַאּב טינ לָאז עמ ןכַײלשסױרַא

 .,ךלהמ ןייק טינרָאג זיא ריטסַאנָאמ ןיא עקיורעמ|

 סטכַאנוצ-קיטַײרֿפ טעבנגעגּפָא ךיז טָאה עלעגיײֿפ

 םלוע ןוֿפ ךיז רע טָאה טלָאמעד, .29 ,"חלג םוצ

 ,"לֿפײה ןֿפױא ךיז וצ קעװַא ןוא טעבנגעגּפָא
 ,114 'ז ,טסעק ףיוא םעדייא םוצ ,סַײװ
 .שינע-

 ==/: .טעונגעג -- ,ּפָא עִינג .וטוא -- ןעונגּפָא
 ,ןלױוֿפ ןקידנערַאֿפ ,ןלױֿפּפָא ןצנאגניא .לס 6

 -- ןדַײנשּפָא םיא זומ עמ ,יִא טעװ סוֿפ רעד,

 ."ףוס א ןוא

 טניֿפעג עמ סָאװ רעטרעוו יד -- ףעגּפָא
 םעד + ּפָא +- ...עגּפָא טימ טינ
 .םֵאמש ןוֿפ תוא ןטשרע

 ,ןלײטרואּפָא רַאּפ ,ידא -- טלײטרואעגּפָא
 ןענַאטשעג זיא ..., .טכירעג ןטסכעה ןוֿפ יִא
 .עשלַארענעג איד ,רעלּבמיצ .ּב .ח ז"יֵא יו

 ,1887 ענליוו

 .+-- ןעמעטָאּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמעטָאענּפָא
 ןעמונעג רע טָאה ,רעטקיאורַאּב ַא ,רעיא ןַא;

 טייהרע-  ."ןַאלּפ ןצנַאג םעד ןטכַארטַאּב

 םהרבַא ,יייָא רעקידרעֿפָאה ַא טימ , -- טייק-
 .1967 יינ ןטָאש ןוא טכיל ,טַאּפ

 .=-- ןעלדײאּפָא רַאפ ,ידַא -- טלדייאעגּפַא
 -רע- .טנַאילירּב רעיא .קַאמשעג יַא .טנעה עיִא

 .טייקקה .טייה

 .ןעמַאזנײאּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמַאזנײאעגּפָא
 רעיא ,םַאזנייא טכַאמעג ןוא טלײטעגּפָא .לָאענ
 יד ןוֿפ טֿפול רעיא רעסַײװ רעד ךרוד .. ., .ריזנ
 יזַאלג ךורּב ,ױלָאט ןוא גרעּבכ ענערױרֿפרַאֿפ

 ,טייק- 1925 עװקסָאמ ,סּבעװנײטש ,ןַאמ

 .ןעלזדניאּפָא רַאפ דא -- טלודניאעגּפַא
 "ניא ןַא יװ טרעדנוזעגּפָא ,טלײטעגּפָא .לָאענ
 -ליואװ ןוֿפ טלעװ רעסיורג רעד ןוֿפ יַאק .לזד

 / ,11 4 1957 ,קיא ,גי ,"גָאט

 ושח .+- ןטכַאּפָא רַאפ ,ידַא -- טכַאעגּפָא
 ,טלגרָאג ןָאה רענַאגַאלַאג ַאק .טסַאג רעיא ,רעֿב
 ,עליכדרמ יר ,ײרעיֶא ןַא לרוחּב"ןתח ַא יװ טיירד

 ,טייק- .טייהרע- .םילשמ

 ךיז ןרעּפמַאּפָא רַאפ ,ידַא -- טרעּפמַאעגנּפָא

 .ןינע ,חוּכיװ רעיֶא ןַא ןיוש = .6-

 עִא .+- ןרסַאּפָא ראפ ,ידַא -- טרסַאעגּפָא

 ידנַאטש .ןינע רעיא ,רעטרעװרַאֿפ א .הרוחס

 ..טייק- .טייהרעז .טקנוּפ



 טרעקַאעגּפָא

 יִא .+-- ןרעקַאּפָא רַאפ ,ידַא -- טרעקַאעגּכָא
 ,טייקק .טייחרע- .דלצֿפ

 +- ןטעּברַאּפָא רַאפ ,דַא -- טעּברַאעגּפַא

 ךעלרעדנואװ ,גנוריצ א .ױרֿפ ץיִא ,עטלַא ןַא

 רעיא רעװש ַא .ןקָאז עיִא ,ןֿפָאטש עיִא יד .יָא
 טּברעיג ּבא נוא ןועוויג דימ איז זיא, .גָאט

 ילמע שֿפני טשטַײטרַאֿפ מהס .א/ו ,וטל ,"ןזעוװיג
 :יִּת| "ּבייל רטּבראיג ּבא ןייא; :(26 ,זט ,ילשמ)

 סָאװ דניק א; .ן"רעטעּברַא ןוֿפ רעגנוה רעד;

 י"ןעװעג למ םיא טָאה עמ ןיימ סָאד ,יִא זיא

 -ר/- .חּפ ,ו"מרּת עשרַאװ אמוחנּת זּביא
 ,טייק- .טייה

 ַאג .ע" ,רעי .ּבס .1 -- רע|טנדרַאעגּפָא
 ןיא רעײטשרָאֿפ רענעּבילקעג ,טַאטוּפעד .עציל

 -נַײרַא ןענעז גָאטדנַאל םעניא, .טנעמַאלרַאּפ א

 רַאדנעלַאק רעשידוי ,"עיִא עשידיי ןעצ ןעמוקעג
 -ָעג ידַא ,2 .1911 גרעּבמעל ,ב"ערת תנשל

 ררכיז ןוֿפ שייו ךיא, .טקיטכעמלוֿפַאּב ,טקיש
 ןוֿפ ןואיּפש רטנדרַאיג ּבא ןייא רע וד טנןַאוה
 יֿבוצה תוארמ ,"טזיא ןידנַײֿפ טעטשעַײמ רעַײא
 ,1718 קעּבזדנַאװ ,תוא

 "עי ףיוא ,, .ןשַאּפָא רַאּפ ,ידַא -- טשַאעגּפָא

 ףיוא ךיא גנעה / ,ןורּכז ןוא ןרָאי ןוֿפ טַײז רענ

 'ז ,װ חּפ ,צוס ,"ןענוז ץיִא ןשיװצ / הילּת א

8, 

 .+ (ךיז) ןדָאּבּפָא רַאפ ,ידַא -- ןדָאבעגּפָא

 ,רענעיָא ןַא ,רעטלדיזעגּפָא ןַא? .רעדניק ענע א
 טזָאלעגּפַארַא רע טָאה ,רענעגָאװצעגסױא ןַא
 ,טייק .טייהרע- .יּפָאק םעד

 -נוזַאּבּפָא רַאפ ,ידַא -- טרעדנווַאּבענּפָא
 ,טקורעגּפָא ,טלײטעגּפָא ,טרעדנוזעגּפָא .יןרעד
 ...ןעװעג זיא ןּבעל עשידיי עקיטלָאמַאד סָאד,

 וצ המדקה ,"ןּבעל ןשידייטינ םעד ןוֿפ א

 יעבאגסיוא ףוקיא ,רעּבשַאמ החּפשמ

 סקנּפּב םותחל? .םיָאנּת .ן- .סָאד -- טָאּפעגּפַא

 ...טָאּבעגּפָאה היה ךּכו ךּכ ...לַאקירטעמה

 ֿבקעי םהרֿבַא 'ר ,"ןיאושינה ויה ךּכו ךּכ םויּבו

 ײרָאגליּב ,בקעי רוצ ּת"וש ,ץיװרוה יולה
 ,14 יז ,ב"צרּת

 .- ןעּבלָאּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעּבלָאּבעגּפָא
 ,טייהרע- .ןטיײקשירַאנ עיִא .השרד עיִא ןַא
 .טייק-

 .=-- ןקַאּבּפָא רַאפ ,דא -- טקַאבקגּפָא
 ןַא ןיא יװ ץיַא .טיורּב טיִא .ןקַאּבעג- 59
 טנקירטעגסיוא ןענוֿפעג ןעמ טָאה; .ןויוא

 תירק .ז .ש ,"קירוצ רָאי 1800 ץָא . . . ,טיורּב

 ,טלעװ רעד ףיוא רדנואװ ,ןיקַאּבור .1 ,זביא

 ,טיורּב עװעזָאר (דל) = טיורּב ןיַא* .1895 וועיק -
 ,ןּבױהעגֿפױא זיא ,ערָאק יד ,עטרַאה סָאד ואוו
 טינ ןוֿפ ןמיס א עכיײװ סָאד ןוֿפ טלײטעגּפָא

 ,טייהרע- ןטיורּב ןקַאּבעגסױא טוג

 עצרַאװש עטנקירטרַאֿפ ןיוש יַא ןוֿפ , -- טייק-

 יַאק ,רעּבעשזָאק ביל שרעה ,"טיורּב ךעלטֿפער

 ,1927 ץיװַאנרעשט ,עיזַאנמיג ענָאיז

 ןעװעקָאּבּפָא רַאּפ ,ידא -- טעװעקַָאּטעגּפָא
 ,ןגערּב ,ןטַײז עטקיטסעֿפרַאֿפ טָאה סָאװ .+-

1726 

 רענייטש ! טימ יִא ,ךַײט ןוֿפ ןגערּב עיִא .סעקָאּב

 ,(ַאא רעצעלק ,לגיצ)

 .+ ןגרָאּבּפָא רַאּפ ,ידַא - טנרַאכעגּפָא
 .טרָאװלדיז יִא ןַא .םינכש יד ןוֿפ עיִא ,םילּכ

 .+- ןערַאּבּפָא רַאּפ ,ידַא - טערַאבעגּפָא

 רעטלַא רעד ןוֿפ לעֿפ עיא .עטָאּפַאק עֶא ןַא |
 .תולד ןיא ןעקנוזרַאֿפ ,יִא זיא רע .עשטַאילק

 סיּכ םעד ןיא, .רעיֶא ןַא ,רענעֿפלָאהַאּבמוא ןַא

 ןִא ןַא לטלַאט ףיוא ,רעַײרד ַא ןעמ טניֿפעג
 ןיא ןַײרַא ןעמ טגנירּפש ,, .דיל-םיבנג ,יטֿפילק

 רעקידיכַאל רעד ,שטַאגולד .מ ,יקילזיט ץֶא ןַא

 םינּפ סָאדע .1883 גרעּבמעל ,רעגָאז ליטרעװ

 .גּבא ,"'ַא לקידָאּפס טלַא ןוא טערַאמכרַאֿפ

 -לעק ןיָא ןסיורג א ןּבעגעג ןּתוחמ רעד טָאה,

 ,לעגניי עשיליופ סָאד ,ליי ,"קַאז ןיליֿפּת םענרעּב

 א יװ יורג ,ךיילּב ,לדִיי יִא ןַא; .1895 סעדַא

 סָאװ .לואוו -- ץיֵא ןַא .עסקַאט ,סוממ ,יּביוט

 -רַאֿפ ןלעוסקעס טַאהעג לָאמ ךס ַא ןיוש טָאה

 עא ןַײמ, .טעװערַאּבענּפָא ךיוא .רעק
 ןוֿפ ןיוש זיא עכלעוו ,עטָאּפַאק יד ,הדיחי-תּב

 -רסח לארׂשי ,"הנקז א רָאנ הלותּב סיוא גנאל

 עדנעּבעל רעקֿפעינדילז ,(ןײטשנרָאג .ָא .ג} ,חּכ

 .21/ '| ,1891 ועשטידרַאּב ,עיהֿפַארגָאטָאהֿפ

 .טייק- .טייהרעז
 .+- ןטשרַאּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טשרַאבעגּפָא

 .טייהרע- .עיצַאטוּפער עיִא .לטנַאמ רעיַא

 ,ןטשרַאּבעג - :ךיוא .טייק-

 .+- ןענחדּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנהדּבעגּפָא
 ,סנקעדַאּב יָא ןַא

 ענעָא +-- ןגייּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןפיוּבעגּפָא
 ,קָאװשט רענע'ַא .ךוּב ןוֿפ לטַײז יִא .ןגַײװצ

 ,טייקק .טייהרעע- .דיילק ןוֿפ םיוז רעיֶא

 .+- (ךיז) ןעױּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- םיױּבעגּפָא

 ןיוש .הֿפירׂש רעד ךָאנ יִא ,סַאג א .זיוה יִא

 ימוא ,רענעּברָאטשעג = רעיא ןַא* .יִא קיטרַאֿפ

 .טייקק .טייהרע- .לדייא

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןע  ,יד -- גנוּבענּפָא
 יא עקידרדסּכ .(ךיז) ןּבעגּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 ,=- (ךיז) ןדניּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןדנוּבעגּפָא

 עג א = ענע'ַא ןַא" .טנוה רעזייּב רענעיָא ןַא
 זיא סע סָאד טסייה -- העוצרה הרּתוה, .עטעג)

 ,לקעטש-שטַײּב םעד ןוֿפ שטַײּב רעד יִא ןיוש

 ,דמא ,"ןסַײמש טינ רעמ ןיוש טעװ עמ ה"די

 ןעגנוצ, ,1899 ענליװ ,עטכישעג רענַאקירעמַא

 -נַארטעג יד רַאֿפ טעװ --- ןדנוצעגנָא ןגיוא ,יָא

 דיל סָאד' ,שַאוהי ,"ןעקנַאדַאּב זדנוא רעדעי ןעק
 ,טייק .טייהרע- + .יםימרּכ יד ןוֿפ

 .+-- ןעלּברוּבּפָא רַאּפ ,ידא -- טלּברוּבעגּפָא -
 .רעטרעװטסיירט עיִא .השקּב ,הליֿפּת עיִא ןַא

 ,.טייק- .טייהרע-

 ןעװעשוּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- םעוװעשובעגנּפָא
 .סענאגילוכ עיִא .עכורעװאז עא ןַא ,46-

 -סָאג ןִא גנַאל ןיוש ןוֿפ סנּפָארט ערעווש ,

 רעד ,ָאקנערַאסילס .א ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד ,"ןגער

 ,טייהרע- :רָאי ,װָאקרַאכ ,ךעלַאמ רעצרַאװש

 טױלּבעגּפָא

 יִא .+- ןטַײּבּפָא רַאפ ,דַא -- ןטיּבעגּפָא
 -רע- .רענעצ רענעיֶא .הרוחס ענעיַא .דיילק

 ,טייה

 .+- ןעלטַײּבּפָא רַאפ ,ידַא -- טלטַײּבעגּפָא
 .טייהר}ע- .דלָאי רעיֶא .לעמ עיִא

 סָאװ .ףדליּבּפָא רַאּפ ידַא -- טעדליּבענּפָא
 ןרעװ ייז יװ ,ןטעטילַאער, .דליּבּפָא ןַא טָאה

 וֿפַא ,ײּפָאק ןיא ןשטנעמ םַײּב יִא טערקנַאק

 ,4-3 ,1924 וועלק ,טנָארֿפכַארּפש

 ןַא .+- ןסַײבּפָא ראפ ,ידא -- ןפיּבעגּפָא

 ,הציצ ענעיֶא .איצומה ענעיֶא ןַא ,לּפע רענעיא

 עמ ןוא גורתא ןוֿפ םוטיּפ םוצ ךיז ןעמ טּפַאכ;

 ,עש ,"רענע'ַא ןַא הליחמ זיא רע זא טעזרעד

 ךיז טעֿבנג ּפיז עניד א ךרוד יװ, .יגורתא רעד'

 ןציז ןּבילּבעג, .תודוס ,פס ,"הנבל ענעיַא ןַא

 יּבלַאה סָאװ רָאנ א טימ טרעדנואװרַאֿפ קרַאטש

 !סַײװ ,"ליומ ןיא עילֿפָאטרַאק רעסייה רענעָא

 .טייקק .טייהרע- .יגנוי רעמערַא רעד'

 יא .+- ןוָאלּבּפָא רַאפ ,ידַא -- ןזָאלּבעגּפָא
 -רע- .רֿפוש רענעיֶא .אא יינש ,ּביוטש רענע
 .טייקה .טייה

 .=-- ןעקנַאלבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקנַאלּבעגּפָא
 וצ ייג ךיא, .גרַאװרעּבליז יַא ,ןֿפָאטש עיִא
 -רע- .יליפעג-טיוט' | שג ,טייצ ,"ןעיינש עא
 ,טייק- .טייה

 ןַא .+- ןסַאלּבּפָא רַאפ ,ידַא -- טפַאלּבענּפָא
 -כָאנ . . . ןּפיל עיִא טימ , .ןרילָאק עיִא .םינּפ יָא

 .וװ רעּבשַאמ החפשמ ,סנ ,"המּכסה טימ טגָאזעג
 ,טייק- .,טייהרע-

 .-- ןריקַאלּבּפָא רַאפ ,ידַא -- טריקַאלּבענּפָא
 -יד טימ , .ןּפיל ץיֵא .הרוחס עא .לדיילק יא ןַא

 -רַאֿפ םעד טשירֿפעגּפָא . . .יז טָאה הרוׂשּב רעז

 ןועמש 'ר ,זמא ,"םיורט ץַא רעדָא םענעסעג

 םעד ןוֿפ רעטָאֿפ רעדע .1874 ענליװ ,ןובַאּב

 ,טייהרע- .ו מעּב ,"רוד ןיֶא ןיוש ,ןטייוװצ -
 ,טייק-

 ןעװעקַאלּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעװעקַאלּבעגּפָא
 עיִא .עטָאּפַאק עא .טריקאלּבעגּפָא וזז 4

 ,ענערָאֿפעגּפָא ,עַא טימ םענייאניא, .יידיא

 ,"ךעלדיילק עטיינעג עדָאמ רעד ךָאנ טשרמולּכ
 .טייקק .טייהרע .פשטניװ ,סוממ

 .6-- ןקיטולּבּפָא רַאפ ,ידַא -- טקיטולּבעגּפָא
 ןגָארט,, .תוסיֿפּת ןיא ןרָאי עיִא .רעּפרעק רעיא

 -ָלל עמוטש ןוא עא לגענ עמורק ערעייז ןיא

 .סיוא סָאד , .ייברעמ לתוּכ םִַיּבב ,לה ,"רעמ

 ,מפ ,ײַאטעג רעד ןוֿפ םינּפ עא ןוא עטרעצעג

 -רע .1966 עװקסָאמ ,סעריוד ןוֿפ טָארט

 .טייקה .טייה

 .=. ןזױלּבּפָא רַאפ ,ידַא -- טזױלּבעגּפָא
 .רעּפרעק ןוֿפ לייט ןטשרעּביײיא ןיַא ןַא טימ

 ,טייק- טזײלּבעגּפָא +--

 .- ןעױלּבּפָא רַאפ ,דַא -- טױלּבעגּפַא
 ןעו זַא ןםולּברעדנַאװ עױלּב ידו יז טסייוװ יצ,

 ,"טיוט ןַײז יז טעװ ,יִא ןַײז טעװ יולּב ריא
 1969 לַאערטנַאמ .יּתחכש רקיע ,שטיװַאר ךלמ



 טעקולּבעגּפָא

 4118: רל .רַאפ ;דא -- טעקולּבעגּפָא
 ,ןכַארקעגּפָא ,טריקַאלּבעגּפָא .םטסעס658

 .ױקַאילּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקַאילּבעגּפָא
 עיִאש ,"גױא עיָאי .טריקַא)לּבעגּפָא וזד

 .שָאוהי ,ייַא ןוא טלַא ,טלּפירקרַאֿפ , ,"ןּביוש

 .למ ,"ָא ןוא טשטיינקעצ דַײז ןּברַאֿפ ןּביז יד,

 ,-- טריקַאלּבעגּפָא וזד -- סריקַאילּבעגּפָא
 ןַא סעּפע רָאנ ,טייקטיור עקידנעֶיצוצ ןייק טינע

 א"ב ,ֿביֿבָאלּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ץיַא

 ,טייקק .טייהרע-ה .9

 טעװעקַאלּבעגּפָא וזד -- טעװעקַאילּבעגּפָא
 ,סוממ ,;ליי ַײּב ױזַא םערָאֿפ עטֿפָא יד .+-

 יַאסַארק עא ןַא .מפ ,זיי ,ַאּפַא ,פס ,גורפ ,עש

 ףיוא יִא ןרעװ .עיֿפַארגָאטַאֿפ עַא ןא .עציוו

 ןָאטסיױוא, .טניט ןיִא טימ ןּבַײרש .רעטלע רעד
 םהרֿבַא ,"סוחי ןוֿפ לטנַאמ ןיִא םעד ךיז ןוֿפ

 -ךעמולּב רעד ,(אסעדא שיא) רעדניּבכוּב קחצי

 -- טייקק .טייהרעע- 1885 ענליוו ,ןטרָאג
 .ֿמ ,זביא רענידָאג .ש ,"'ַא ןוֿפ קורדנַײא;

 .1937 עװקסָאמ ,גּבעל סניגמָאס מילק ,יקרָאג |

 צלַא ןענַײזס, -- טעקַאילּבעג - :ךיוא
 תוברוח יד ףיוא ,ּבור ,"יַא ןגעלעג ןטייקנייש

 ?עשרַאװ ןוֿפ

 -וילּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעװעקווילּכעגּפָא
 ָאטָאֿפ עיא ןַא .טעװעקַאילבענּפָא וזז .ףעװעק
 ,טיוט טינ ,ליי ,"לטַאלַאכ יִא ןַײמ ןיא , .עיֿפַארג
 ,ה"נרּת ענליוװ ,גידעּבעל טינ

 רעיא .+-- ןעילּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טילּבענּפָא
 םורַאג .טנגוי עטקלעװרַאֿפ א ,עיַא ןַא ,םיוּבלּפע

 רעד טרעטיצ ליומ ןיִא ןַײז ןוֿפ ןעלקניו יד

 ...ןענַאל עּביל ענַײמ, .דוי םוחנ ,"רעגַאּב

 ,"ץיֵא ןוא טרַאדרַאֿפ ,ןענַאיו ןּבָאה ןעמונעג

 ,טייקק .טייהרע-  .סנכייצ ,ןיּפַאל .ּב

 עיִא .+-- ןוײלּבּפָא רַאּפ ,ידא -- טויײלּבעגּפַא
 ,טייק- .טייהרע- .טזױלּבעגּפָא +-- .ןטסירּב

 .=- ןכײלּבּפָא רַאפ ,ידַא -- טכיײלּבעגּפָא
 .טייהרע- .למינּפ יא .הרוחס עיִא ,טניט עיִא
 ,טייק-

 ןרעטעלּבּפָא רַאפ ידַא -- טרעטעלּבענּפָא
 ןַא ףיוא ...טרעווילג, .קרַאּפ ץֵא ןיא

 ,זמט ,גח ,"םיוּב ןיֵא ןוֿפ גַײװצ ןטקַאהעגּפָא

 ,קיא ,על ,טלטעלּבעג- :ךיוא .24א 9
 : ,טייק- .א"כשּת ה"ר

 ,(169 ,ןּבעגסיוא +--} ּפָא ביג .ורט -- ןּבעגנּפָא
 ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןקידנערַאֿפ .1 .ןּבעגעגי-

 יִא .ןעגנאלרעד ,ןּבעג ןֿפרַאד טינ רעמ .ןּבעג

 רע? .ןַײרַא טנעה יד ןיא בנג םעד לסילש םעד

 ןיוש זיא רע -- ץלַא ןּבעגעגּפָא ןיוש טָאה

 יבא ,ןּבעגוצּפָא דמעה עטצעל סָאד; ."רוטּפ

 .ןסיּב ןטצעל םעד יִא .לװפ ,"ןַײז וצ ריֿבג א

 .ןַײרַא טנעה יד ןיא ןצעמע סעּפע יִא

 ןעמוקַאּב וצ טינ ףיוא ןּבעג .ןּבעגקעװַא .2

 ףיוא יִא .שוּביש א רַאֿפ יִא .ןעקנעש .קירוצ

 לּבור יִא .טלעג ןכַײלג ןיא יִא ,ןֿפוא ןטוג ַא

 -- הקדצ ןּבעגעגּפָא ןוא טעבנגעג , .לּבור רַאֿפ
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 טינ יּבֲא ,יֵא עטצעל סָאד , ;"טֿבנגעג טסייה

 יד -- רצוא ןַא יא .װש ,"ןַײז וצ ךעלרעכעל

 -- "ןּבעגוצּפָא ךַײא ַײּב, .תועינצ ןוא ןרָאי עגנוי

 רעדָא קנַאד ַא טימ ןעמאזוצ טגָאזעג טרעװ

 וצ הנּתמ ַא ןעמוקַאּב םַײּב קנַאד ַא טָאטשנַא

 תוחוּכ עטצעל יד יִא .טייהנגעלעג רעקידײרֿפ ַא

 זיאע .ןּברַאטש=ע טָאּפ אק יד יַא* . ...רַאֿפ

 -רַאֿפ וצ רעדניק ןעקנַאדעג ַא ןעוועג רימ ַײּב

 -ליו ,שּב רָאדנָאיל ,"ןּבעגוצּפָא ץלַא ייז ,ןגרָאז
 ןּבלַאה ַא ּפָא ךיא ביג םענעיא ,56 יז ,1844 ענ
 ןַײמ ןוֿפ ןעמַאלּֿפ עלַא; .מֿפ ,"םענַײמ סנגייא

 ,געס ,"ןּבעגעגּפָא ןיוש גנַאל ךיא ּבָאה טנגוי

 ,1919 וװעיק ,רעדיל עשיריל

 זיא סע ןעװ ,טייהרענעגנואווצעג ןּבעג .9

 טלעג יא רעּבױר םעד י'ִא .הרירּב ןייק ַאטינ

 ,ךיוא רעדיילק יד ךַײא ןוֿפ ּפָא טיג .גנוריצ יא

 רעדיילק יד ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיז ןוֿפ יז ןּבָאה ,ונ

 טסע סע רעװ, .ןמוא הׂשעמ ,"דמעה םוצ זיּב

 ;"רענייּב יד י'ַא יז זומ ,שיײלֿפ ןשטַײד יד ַײּב

 זומ ,ןייּב ןייא ןשטַײד יד ןוֿפ טגירק סע רע,

 רעטנוא} װש ,"המשנ יד ןוא ףוג םעד ן'ַא יז

 -- ייז טניד סָאװ רעד וליֿפַא :עיצַאּפוקָאיצַאנ

 ,ןייז ןוֿפ טרידיווקיל טרעװ

 "רַאֿפ ,ענע;לעג) ענעמונעג ַא ןּבעגקירוצ 4

 א ויא ןענעֿבנגק .ךַאז (ענענוֿפעג ,עטּפַאכ

 ןרעטיצ יִא םַײּב, .װש ,ייָא יװ הפרח ערעסערג

 וצ רָאנ זיא השוּב ַא, .לװֿפ ,"טנעה יד םיא

 ןורּכז רעד, ;"ןּבעגוצּפָא טינ רעּבָא ,ןענעבנג

 טינ רעּבָא ,ןענָאמ םַײּב ןוא ,ןגרָאּב םַײּב טניד

 יד טייטש םידסח:תולימג ףיוא, ;"'ַא םִַײּב

 ןעו, ;"רעטגוא יז טייג יָא-טינ ןוֿפ ןוא ,טלעוװ

 ַא טניֿפעג ןַאמערָא ןַא זַא 1 טָאג ךיז טײרֿפ
 ינע לעוי . ..טיולְ| וש ,יּפָא יז טיג ןוא האיצמ

 -ֿבמ, ,ןא/גיק םיחספ ,'הילעֿבל הדֿבַא ריזחמה
 א ןעמ טרָאּפשרַאֿפ -- 'ִא טינ ןוא ןַײז חיט

 ;(ןעיורטעג טינ טעװ רענייק =| "ןּבָאה וצ םָארק

 ןיא יִא טינ קיּבייא ןוא ןענעקייל טינ קיּבייא,
 ץנַאג רעייז ןעמענא .װש ,"ללּכ רעשירחוס ַא

 ,טשרעּפמָאלק דסח:תולימג ַא ...תוֿבדנ ןּבעל

 קירוצ קנַאד טימ סע ייז ןּביג ןגרָאמ-טנַײה

 יָאֿפ לָאז ןבר רעד} רע, .עקשיֿפ ,םוממ ,יּפָא

 "טינ רעּפרעק ןטיוט םעד יא לָאז עמ ןרעד

 -ָאר ּפ טימ יַא* .32 אפ ,1864 ,מק ,"ןטינשעצ

 עמ יװ סקיטרעװ רעמ סעּפע ,רעמ = ט נע צ

 ןלוש יד ןיא ןֿפורסיױא ייז ןזָאל .ןעמוקַאּב טָאה

 סע רעװ ןוא ,דיילק ַא ןענוֿפעג ןּבָאה יז זַא

 יִד 'ִַא םיא ןעמ טעװ -- ןמיסה ןגָאז טעװ

 אב (א = בוח ַא יִא .ב/א מהש ,"דיילק

 ןענידּפָא (ּב ;קידלוש זיא ןעמ סָאװ טלעג ןלָאצ

 הלווע ןַא רַאֿפ ןענעכערּפָא ךיז (ג ;הֿבוט ַא רַאֿפ

 ןַײז ןצעמע יִא :ךיוא .ןעגנַאגַאּב זיא ןעמ סָאװ

 ןַײז ןּבעגעגּפָא םיא טָאה רע, :ךיוא .לעטש
 ,םימלענ חנעֿפמ ,"לויטש יד ןצוּפ וצ אדֿבוע

 .א/פ ,1889 עשרַאװ

 .ןטערטּפָא .ןכיורּבעג וצ ,ןצונַאּב וצ ןּבעג ,9
 רעמיצ ַא יִא .טַײצ רעטמיטשַאּב ַא ףיוא ןּבעג

 ףיוא יִא .עדנערַא ףיוא יִא .ןעגנידרַאֿפ וצ

 "עג טָאהע .טנעצָארּפ ףיוא טלעג יִא .רָאי ףניֿפ

 פא טָאה ןוא רעדניק יד טימ ןטרָאד טנרעל

 ןּבעגּפָא

 יחבש ,"םעדיוּב םעד םירבדיילעּב יד וצ ןּבעגעג

 יַא רעמיצ םענדַארַאּפ א ךַײא לעװ ךיא , .טשעּב

 -עסָאי .ש ,"ןעורסיוא טרָאד ךיז טנַאק ריא ןוא

 .5 'ז ,1892 ענליװ ,לאירזע 'ר ,ץיװַאל

 .ןענידּפָא .טַײּבסױא ןיא ,ףוליח ןיא ןּבעג .0
 ַא סערולש ןגָארקעג ןוא רהה'רה ןּבעגעגּפָא;

 -יטש ּפָא ןעמ טיג טיורּב רַאֿפ , .לװֿפ ,"רָאּפ

 סָאװ רעד, .הֿבוט ַא רַאֿפ הער ַא יַא .װש ,"רענ

 הער ןייק לָאז הבוט א רַאֿפ הער ַא ּפָא טיג

 ילשמ ,סמ ,"ןייגסיוא טשינ זיוה ןַײז סיוא
 ןוא ץלאז ראֿפ רענייטש יאס .123 ,זי ,ד"עקּת

 ,29 ןאא ,1887 ,לַאֿפוי ."ךעלטנרָא טינ זיא טיורּב

 סטוג טימ ןענידּפָא .ןלָאצּפָא = טיורב יא
 ,סטוג רַאֿפ

 לייט ַא תושר סנטיײװצ ןיא ןּבעגרעּביא .7
 ענעמונעגנַײא ןַא יִא .ןטכילֿפ ןוֿפ ,טכַאמ ןוֿפ

 יַא .רעריֿפײמרַא םעד ןוֿפ טנעה יד ןיא טנגעג

 וצ טינ טָאה ה"ּבקה, . ...טימ ןטלַאװרַאֿפ וצ

 וצ ּפָא ייז טיג רע רָאנ .טַײל עזייּב טימ ןָאט

 -ּפָא טָאה ה"ּבקה, .א/ז ,2טל ,"םיכאלמ עזייּב

 בויא וצ לָאז רע ,קלח ןַײז ןטׂש םעד ןּבעגעג

 רָאנ ּבָאה ךיא , .ד/דפ ,2צנ ."ןָאטנָא םירוסי

 טָאה טָאג סָאװ קסע ןֿפױא ןּבעגעג גנוטכַא

 ןעציולק וצ ךיז רעדניקנשטנעמ יד ןּבעגעגּפָא

 ,10 ,ג ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"טימרעד

 ,רדח ןיא ,לוש ןיא ןענרעל ךיז ןקיש .8
 יִא ןעמ טגעלֿפ רָאי ףניֿפ וצג .דמלמ ַא וצ

 -סיוא ךיז -- הכָאלמילעּב ַא וצ יִא ."רדח ןיא

 יַא .רעל רעד ףיוא יִא .הכָאלמ יד ןענרעלוצ

 ןכלעזַא טָאק .לוש א ןיא גָאט ןצנַאג א ףיוא

 ,רעדניק עמערָא טנעה יד ןיא ּפָא ןעמ טיג

 ןּב יקוּב ,"הּפ הצוּפ ןיא זיא סע ןוא ,םימותי

 ,32 ןאפ ,1887 ,לָאֿפִי ,ילגי

 .לעטש ַא ףיוא ,טעּברַא ןַא ףיוא ןקיש 9

 ןַײז ןּבעגוצּפָא ןעגנואװצעג ןעװעג זיא רע;

 רעטומ יד ןוא, ."טסניד א ראֿפ רעטכָאט

 ּבוטש רעשידיגנ ַא ןיא ...רעדיװ ...טרעוו

 טשינ ךיא ןיּב יצ, .סנ ."ןּבעגעגּפָא םַא ןַא רַאֿפ

 -ץגּפָא ךימ וטסָאה סָאװּוצ ? דניק קיצנייא ןַײד

 רעסערג סָאװ} ל7ֿפ ,"? דניזעג סיורג ַא וצ ןּבעג

 ןוֿפ הכרעמ יד זיא רערעװש ץלַא ,דניזעג סָאד

 ,לעזעג א רַאֿפ ,תרשמ א רַאֿפ יִא .ןטסניד רעד

 ַא רַאֿפ ּפָא ןעמ טיג ,ץעגייש ַא זיא ןעמ זַא;

 .װש ,"רעטסוש

 ןעמיטשַאּב ,ײמרַא רעד ןיא ןּבעגנַײרַא .0
 ,ןווי א רַאֿפ ,טָאדלָאס ַא רַאֿפ יִא .רענלעז ַא רַאֿפ

 -לָאס ןיא יִא .טסניד ןיא יִא .טורקער ַא רַאֿפ

 ךיז טָאה רע, .טסניד'רעטילימ וצ יִא .,ןטַאד

 פָא םיא טָאה עמ ןוא וויזירּפ םוצ טלעטשעג

 יַא ןוא סיֿפ ןוא טנעה ןכערּבסיױא, ."ןּבעגעג

 סָאד זיא טכעלש יװ, .לװֿפ ,"טַאדלָאס ַא רַאֿפ

 ךיד טָאה עמ זַא ,רועיש ַא ןָא רעטיּב יװ ,רימ

 .8ֿ7 ,"ןּבעגעגּפָא רענלעז ַא רַאֿפ

 יִא (ירֿפ ַא ןגעװ רָאנ) ןכַאמ הנותח .1

 טָאה עמ, .הלגעילעּב ַא רַאֿפ יַא .ןמלַא ןא רַאֿפ

 "עג הנותח = "טַאדלָאס א רַאֿפ ןּבעגעגּפָא יז

 ,103 +-- .טַאדלָאס ַא טימ טכַאמ

 טימרעד ןָאט וצ סעּפע ןּבעגסױרַא ,2



 ןּבעגּפָא

 יומש יד יא; .(אא ןקינַײר ,ןשַאװ ,ןטכיררַאֿפ)
 לויטש ענַײמ, ."ןברעשעװ רעד שעװ עקיצ

 רעטסוש ןשיֿפרָאד םוצ ןּבעגעגּפָא ןעמ טָאה

 רָאי 60 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"ןטכיררַאֿפסױא

 .ןּבעל

 ןֿפױא (טעקַאּפ א ,וירּב ַא) ןלעטשוצ ,

 ּפָא רימ ןעמ טיג . ... .סערדַא םענעּבעגעגנָא

 ,"קנַארק זיא עדלָאג ערעַײט ןַײמ זַא עלעווירּב ַא

 ידַא עלַא ןענעיײלרעּביא רימ טלָאז ריאא .לֿפ
 -וצּפָא ווירּב יד ןעמעװ ןסיװ לָאז ךיא ,ןסער

 ַא סָאװ ווירּב םעד ..., .ףגנ ןֿבא ,די ,יןִּבעג
 .ּפי ,"ןּבעגעגּפָא םיא טָאה חילש

 /ר א יװ סעּפע ךיז ןוֿפ ןּבעגסױרַא .14/ |

 ןןטנעמעלע יד ןוֿפ} ךיז ןדניּברַאֿפ םַײּב, .עיצקַא

 סָאמ עסיװעג ַא ַײרֿפ טוָא םעד ףיוא טרעװ;

 ,"ַּפָא טיג טנעמעלע רעדעי סָאװ . . . טײקמערַאװ
 ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןבעל סָאד ,סקַאז .ש .א

 ,םעטַײּב א ןּבָאה ,חיר ַא ןּבעגסױרַא ,8
 ןרעװ טיילגאּב םיא ןוֿפ טגעלֿפ הקדצ יד;

 -ץגּפָא . . .עקַאט טָאה רעכלעוװ ,רסומ ...טימ
 ,הקדצ ,יזצ לָאּפ ,זּביא ,"לייאנציר טימ ןּבעג

 ,1903 ןָאדנָאל

 ,ןטנעמערקסקע) רעּפרעק ןוֿפ ןדיישסיוא 6

 ,(װזַאא ערעשטעװ יד) ןסע סָאד יִא .(ץכעכערּב

 -ַאװ יִא ."ךיז רעטנוא ּפָא טיג רעקנַארק א?

 ןירוא ןוֿפ יִא עכעלריקליומוא סָאד, .רעס

 ,372 ןאפ ,1950 זירַאּפ ,זעג9 ,ײטרעהעגֿפױא טָאה

 ,"הרזח ּפָא טיג ןוא ...ןָא ךיז טקנירט רע!
 סלַא ןַײװ ,ץרַאװש .צ ןוא יקסּבוילַאגַאּב .י ירד
 | ,1927 עשרַאװ ,לטימ-לייה

 יא ,ןרישנַאװער ךיז .ןענעכערּפָא ךיז 4

 ןעצ יַא ,שטַאּפ ַא רַאֿפ שטַאּפ א יא .םילֿפּכ-לֿפּכ
 ,טרָאװ ןייא רַאֿפ רעטרעוו

 :ןקורדסיוא ענעדײשרַאֿפ ןיא .8

 ןּבעג גנוטכַא -- גנוטַײדאּב ,טכַא 4ָא
 ןּביג ןזיד ףיוא, .טײקמַאזקרעמֿפױא ןעקנעש

 אַײּב ןמוק זיוה וצ איז ןאוו טכַא ּבא טוג איז

 יד ןוֿפ ךיל ןיש ןייא ,סוקיזומ דוז ,ײטכַאנ

 טָאה עמ, .ו שֿפ} 1775 ,טַײל שקרעװ דנה

 עסיורג וצ א ןיוש טרָאּפסס םעד ןּבעגעגּפָא

 ,12 אט ,1924 ענליוו ,זעגֿפ ,ײגנוטַײדַאּב |

 :ךיוא ןוא 3 ןקיטשרע ןטימ -- ט רָא ןַא יִא

 ןיא ןעמעננַײרא .ץַאלּפ ַא ןזַײװנָא ,ןעמיטשַאּב

 יד ןצַאשּפָא ,ןענעקרענָא .ןסערעטניא ןוֿפ םוכס

 -עגּפָא רע טָאה טעּברַא רעד ןיא,, .טייקיטכיוװ |

 ."לטעטש ןַײז ןוֿפ עטכישצג רעד טרָא ןַא ןּבעג

 .סיוא ,טרָא ןַײז ןוֿפרעד ןכעלטיא ּפָא טיג יז;

 עיורג א ,סוממ ,"ליװ יז יװ ייז קידנלעטש
 ,'רָאה

 ,טסַאג ַא ןסירגַאּב -- אֹּב ה ךורּב (ַא) יָא*
 ןעמוקעג זיא לטעטש ץנַאג, .םענעמוקעגוַײנ ַא

 יַאֹּב ,ריא ,"עקירעמַא ןוֿפ טסַאג םעד 'יה"יּב יִא

 רעד, .קלח ַא ןּבעג .ןעַײרעלדיז טימ ןענעגעג

 ,אּבהיךורּב ןטכעלש א רעייז יִא םיא טעװ עטַאט
 .רַא ,"ךעלטרעווכעטש ןגָאז םיא טעװ

 תּבש-טוג ,ֿבוט-םויטוג ,ןגרָאמ-טוג א
 ןסירג (ּב ;גנוסירגַאּב א ףיוא ןרעֿפטנעּפָא (א --

 ןסירגַאּב ךיז קיטַײזנגעק (ג ;רעטשרע רעד

 א ןוא קנַאד א יַא ךָאנ -

 א יִא ןוֿפ רוטּפ ןעמ זיא ,געװ ןיא
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 יייא ,טנװַאדעגּפָא לַײװרעד ןעמ טָאה לוש ןיא,

 -טוג ןכעלדנַײרֿפ ַא ּפָא טיג ןרעדנַא םעד רענ

 .םילשמ ןוא ךעלהׂשעמ ,סָארג ילתֿפנ ,"תּבש

 ןעלגיּפשּפָא .ןענַײשּפָא -- ץנאלג ַא ָא

 ןּבעגוצּפָא ןָא ןּבייה ייז זיּב ךיש ןטשרַאּב;
 עקשינַאמ עטעלַאמכַארקעגנָא ידע ."ץנַאלג א

 טָא ,ַאטיס לװַײֿפ ,"ץנאלג ַא ןּבעגעגּפָא טָאה
 .רימ ןענַײז סָאד

 רדסּכ -- סעּפע וצ קנַאדעג םעד יִא
 קנַאדעג םעד יִא .סעּפע ןגעװ ןגרָאז .ןטכַארט |

 - ,ֿבורק ןקנַארק םעד ,ןײארַאֿפ םעד (וצ)

 -רעטנוא ךיז -- ןֿפָאװ ,רעװעג סָאז ָא
 רעד ןֿפוס עלַא ןוֿפ, .ןֿפמעק טינ רעמ ,ןּבעג

 ,"ןֿפָאװ סָאד ּפָא ּביג'כ ,ךַײלג ןעמוק לָאז ףוס
 ,1966 עװקסָאמ ,דצוא ןַײמ ,לַאה

 סָאד) ןּבעל סָאד ,טנוועג סָאד א
 ךרַאמ ,טולּב סָאד ,(ןּבעל ּבלַאה א ,ןּבעל עצנַאג

 טיג רעדניק רַאֿפ, .ןַײז ֿבירקמ ךיז --- טולּב ןוא |

 סנַײז ןּבעל עצנַאג סָאד, ."ןּבעל סָאד ּפָא ןעמ -

 .לײ ,"ןגעװ סניּבר םענוֿפ ןּבעגעגּפָא רָאנ |

 ךרַאמ ןּבעגוצּפָא טומ םעד טָאה רענייא רעדעיא
 ,"ןעגנילעג רָאנ לָאז קרעװ קילייה'ס ,טולּב ןוא

 0 יי | .שָאוהי

 זיא רעצעמע זַא ןַײז הדומ -- טכערעג יָא
 טכערעג ּפָא טיג עמ זַא טַײצ א זיא'ס, .טכערעג
 ּפָא םלוע-לשיונוּבר םעד טיג ריא, ."ןלזג םעד

 ןַײז רַאֿפ טרעטיצ ריא תמחמ ,טכערעג םעד
 .'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,ײטּפשמ ןרעווש |

 -רעּביא ,העידי ַא ןעגנערּב -- סורג ַא א
 ןטשרע םעדא .סַצג ַא .גָאזנָא ןַא ,הרוׂשּב ַא ןּבעג |
 טיִמ ּפָא הרוּת יד זדנוא טיג טָאג ןוֿפ סורג -

 ץיװָאמַארּבַא .פ ,"םיקלא ארּב תישארּב םעד

 ,1912 ענליוו ,עיֿפָאזָאליֿפ ןוא ןָאיגילער ,(ילװַאש)

 ,"ַסֹורְג א םעדייא רעַײא ןוֿפ יא ךַײא ןעק'כ;

 ,ןטֿפירש ימַארד ,ץרּפ -

 ,חבש ַא ,שינעּבױל ַא ,ּביול א ,קגַאד ַא יא

 טגעלֿפ רעע .ןּבױל ,ןעקנַאד -- חוּכירשיי ַא

 ןעמָאנ ןּביל ןַײז ּביױל ַא

 ,סוממ ,"טּבעל עמ סָאװ ךסח ןסיורג םעד רַאֿפ

 ןּבױהעגֿפױא טָאה רע; .טַײצ'םרוטש ַא ןיא |

 וצ חבש א ןּבעגעגּפָא טָאה ןוא טנעה עדייּב-

 "יורג ייװצ ןוֿפ הׂשעמ עכילרעדנואוו ןייא ,ײטָאג

 ןּבָאה ךעלעגײֿפ , .1895 גרעּבמעל ,םירישע עס

 ּפָא ןּביג ,הריש ןגָאז .. .ןעמונעגֿפיױנוצ - ךיז |
 .רעּבַײרש עשידוי ,עש ,"טָאג וצ שינעּבױל א

 רַאֿפ חוּכ רשיי םענַײֿפ םעד םיא .ןּבעגוצּפָא;

 ,"טֿפַאשרַאֿפ יז טָאה רע סָאװ חור:תחנ םעד

 .,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ |

 .סױרַא -- טֿפַאשּביל ,ליֿפעג ,ץרַאה יא

 קידנרָאֿפ , .עּביל ,טײקמערַאװ ,טייקיצרַאה ןזַײװ

 ץרַאה לסיּב ַא

 "ענד םֵאּב ,גרעב ,?ץקידנרָאֿפטימ עקימורַא יד

 טיג טֿפַאשּביל עמערַאװ רעדנוזַאּב ַא, .ו רעּפ

 -מָאקדייַאמ-יעדוי-אל יד . . . טשעּבה ונרומ ּפָא
 ,ּבדל ,ייייז טֿפור יּבר רעטלא רעד יװ ,סעקיניר

 "סיוא = ןצרַאה ןֿפױא סָאװ יִאֹ*  .ז"ישּת יינ

 שינרעטיּב עצנַאג סָאד ,ץרַאה ערעטיּב סָאד ןסיג

 רע, .טַײצ ַא רַאֿפ ןּבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 ךיז יַאע .טלעװ רעד |

 ַא ןריֿפֿפיוא ,רעטַאעט

 ןּבעגּפָא - |

 ןיא ןייג טשינ ןוֿפ ןענַאמרעד טינ וליֿפַא רָאט

 סָאװ יִא טינ םיא לָאז עטַאט רעד .. .. ןַײרַא רדח
 .ּבמס ,ײןצרַאה ןֿפױא זיא םיא

 ןכוזַאּב ,טיזיוו ַא ןרעקמוא -- טי זי וו .ַא יָא

 ,לטעטש ןיא רע טמוק; .ןגעוו טקעּפסער ןוֿפ -

 ,"בר ןקיטרָא םעד טיזיװ ַא ּפָא לּכיםדוק רֶע טיג .

 ױזַא טיזיוװ ןַײז ּפָא ןתוכלמ םעד) םיא רע טיג,
 הׂשעמ עכילרעדנואװ ןייא ,"יואר זיא סע יװ |

 ,1890 גרעּבמעל ,תוֿפסוּתה לעּב ןקילײה םעד ןוֿפי

 עינָאמערעצ יד ןריֿפכרד -- הצילח א
 ,רעטּבַײװַאּב ַא ץולח רעד זיא, .הצילח ןוֿפ

 -וצ ןּבעל טינ גָאט ַא םיא טימ ּבַײװ יד רָאט |

 רעד ,ןַאמרעקעּב .ש ,י"ח יִא לָאז רע זיּב ןעמאז
 ,1887 סעדַא ,וו סָארּפָאװ רעקסנעשז-

 יַאֹּב (ַא) ,ןוּבשחו"יד (א) ,ןוּבׁש ח (ַא) א
 שיטירק ןוא ךעלטנירג -- טֿפַאשנכער ,טכיר
 עמ סָאװ (םיטרּפ ןיא ןלייצרעד ןוא) ןטכַארטַאּב
 -ֿפױא ךיז ,טלדנַאהעג טָאה עמ יװ ,ןָאטעג טָאה .

 -רַאֿפ ןוא לכׂש םעד ןגעװ ןוֿפ ןוא , .טריֿפעג

 ןּבעגוצּפָא רע טמוק ןשטנעמ םעד ןוֿפ דנַאטש

 ףוס םוצ, .ב/זס ,2הח ,"י"שה רַאֿפ ןוּבשח

 ,ןּבעגוצּפָא ןוּבשחו-ךיד ףור א םיא ןעמ טוט
 ךָאנ ףֹּכיּת יַא טינ ןוּבשח ןַײז רנייא ןייק,-..לֿפ

 ןַײז ביוחמ ּפ"ּכע רע זיא אד -- שדוח םנַײז

 רעד זַא; .קקּת ,"ןּבַײרש וצ ףיוא ןוּבשח

 התימ ַא טימ . ..טַײצ ןַײז ןָא טּברַאטש שטנעמ
 יית ןײגֿפױרַא טינ המשנ יד ןעק ... ,הנושמ

 ,"םיׂשעמ עריא ןוֿפ ןּבעגוצּפָא ןוּבשח . .. ףֹּכ
 טימ טֿפָא .ב"צקּת ווָאקלידס ,רסומ טבש

 ןיא טלַאה עמ ואװ ןוּבשח א ךיז יא -- ךיז

 זיא סע סָאװ גנונעכער א
  .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןיינ סָאװ ןוא טוג ,ןייש

 ןליּפש -- עא טרעצנָאק ,רעטַאעט א

 עיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ '
 "נָאק יִא רעטַײװ ןוח רעד טעװ ןגרָאמ ,, .װזַאא

 ירע ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ רעשידוי ,"טרעצ

 ּפָא ןּביג ,ןצכערק ,ןעפירקס ... סרעגעלעג

 עשידִיי ןוֿפ ויא רעגייטש רעד יװ ,טרעצנָאק
 .פשטניװ ,סוממ ,"סרעגעלעג

 ןשירעטילימ ןֿפױא ןסירגַאּב -- טסעשט א

 'ט טמוק ךַײא .ץרא-ךרד ןזַײװסױרַא .רעגייטש

 רַאֿפ ךיז טגעלֿפ יװָאריװער רעד. .ןּבעגוצּפָא
 .שַאּב ,יײיט יִא ,ןגײנרַאֿפ רימ

 רַאֿפ ,טעּברַא ןַא רַאֿפ (ןרָאי ןוא) ןרָאי יא
 ןוֿפ לייט ןסיורג ַא -- ןצעמע רַאֿפ ,קעוצ א =

 ;ךיוא ,ליצ ןטמיטשַאּב ַא רַאֿפ ןדנעװרַאֿפ ןּבעל
 ,ןרָאי עטסעּב יד יַא

 -ךרד ,טקעּפסער ןזַײװסױרַא -- דוֿבּכ יִא
 ןעמ טיג רעטרע ַײרד ןיא,; .גנורערַאֿפ ,ץרא |

 -תיּב ןיא ,הסיֿפּת ןיא :ּפָא טינ דובּכ ןייק ךיז

 ןילַא טָאה סע רעװ, ;"ץחרמ ןיא ןוא אסּכה |

 ,יָא טינ רוֿבּכ ןייק ערעדנַא ןעק טינ דובּכ ןייק

 ַא וצ ןייג -- דובּכ ןטצעל סםעד יִא .װש

 ,ןנימ-רּב ַא טימ ןַײז ,קסעתמ ךיז .היוול

 רעד ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז -- סעצײל יד א
 ,טֿפַאשרעריֿפ

 טַאװירּפ / ןענרעל -- ןהעש ,סעיצקעל א

 ,םידימלּת עכעלטע רעדָא םענייא טימ



 .ןּבעגּפַא

 ןעקנערקסיוא -- ךלימ סעמַאמ רעד יִא

 ,ןאיקמ ,ןכערּב ךס ַא ,קרַאטש

 -ַארג ללכּב ,לזמ ןשטניװ -- בוט-לזמ יא

 -- !ֿבוטילזמ !ֿבוט-לזמ,, --- .ןסירגַאּב ,ןרילוט

 רעדניק ערעַײא ַײּב ,ןּבעל ריא טלָאז לזמ טימ

 טשטניװ עמ ןעװ רעֿפטנע רעד| "ןּבעגוצּפָא

 -לזמ םעד, ,ןעַא םיָאנּת ,הנותח א ַײּב ֿבוט-לזמ

 רעַײֿפ א ןוא -- ןּבעגעגּפָא ריד ךיא ּבָאה ֿבוט

 ךָאנ טשרע, .לֿפ ,"טנערּבעצ רימ ןיא ךיז טָאה

 ןטעּב ןןטַאט םעדו םיא רימ ןלעװ הנותח רעד

 'מוא יד ,"ֿבוטילזמ םעד יִא זדנוא לָאז רע
 | ,1899 גרעּבמעל ,הנותח עטכירעג

 ןַײז הנהמ --- ישיש ,ישילש ,ריטֿפ מ יִא -
 ןעלדיוּפָא -- ריא .הילע רענעעזעגנָא ןַא טימ

 יִא ,םעטָא ןטצעל םעד יִא ,המשנ יד יא
 "ענ טָאה רע זיּב,, .ןּברַאטש --- המשנ יד טָאג

 ףיױא המשנ ערשּכ יד ןּבעגעגּפָא ...ךעּב

 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"םשה-שודיק

5, 

 זיא סע ואװ םייה א ןיא ןעמוק -- רדס יא

 ןעוװַארּפ ןוא ליּבצנַאמ רענעסקַאװרעד ןייק ָאטינ

 ךיא ןעק יצ ,טגערֿפעג ךימ טָאה יז, .רדס ַא

 ענליװ ,טסינַאיּפעטרָאֿפ רעד ,דמא ,"ַא רדס

8, 

 רעד ןַײז וצ ןצעמע ןעמיטשַאּב -- קדנס יִא

 ,דובּכ ַא ןלייטוצ ללכּב .תירּב ַא ַײּב קדנס

 ... םיא ןעמ טעװ ,תיּבה-לעּב זיא רע יװ ױזַא;

 ,ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ;,"'ס 'ִא

 ַא ןטלַאהסיוא -- עּבָארּפ ,ןע מ ַאז ק ע יִא
 רע טָאה ַײראֿפור ףיוא ןעמַאזקע ןייקפ .רעהרַאֿפ

 "-שמ רעַײרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןּבעגעגּפָא טינ

 ןזח ַא זַא גנוריֿפנַײא יד .ג"מרּת עשרַאװ ,תר

 ... ףיוא עּבָארּפ יִא ןֿפרַאד לָאז

 טַײצ ןעמענוצ ,טַײצ ןעניֿפעג -- טײצ א

 "כרוד ,ןָאט וצ סעּפע -- ךַאז רעדנא ןא ןוֿפ

 ...ערעדנַא ןּבָאה ןעניז ןיא ייז ןענעק. .ןריֿפוצ

 | .המלש ,סוממ ,ײ? טַײצ רעייז יז יִא

 "רעט ןלוֿפ םעד טסעק ןּבעג -- טסעק יִא
 רעייז ןּבעגעגּפָא ןּבָאה, .טדערעגּפָא יװ ,ןימ
 "עגקעװַא ךיז ןענַײז ןוא ...טסעק ךשמ

 ,גיצ יד ןוא סעקניצ רזוע ,דמא ,"ןּברָאטש

 ןלעװ רימ זַא רעטעּפש רשפא ,, ,1868 ענליוו

 .ץרפ ,יייק יִא ,רעדניק עלַא ןכַאמ הנותח

 ןסַײרעצ -- (לרעגניֿפ לגניר סָאד א

 ,םיָאנּת

 ,טכַאמ יד ,טכער סָאד  ןלייטוצ -- תוש ר יִא

 ןּבעגעגּפָא ןזיא) תושר רעד, .שינעּבולרעד יד

 ןַײז ןטלַאהוצנַײא -- ןשטנעמ ןדעי וצ ןרָאװעג |

 ,78 ,אינּת ,רצי

 .ןרעװש -- תודע'תיבג ַא ,העוֿבש א יִא

 ןּבַײלּב וצ העובש עכעלרעַײֿפ ַא יַא .תודע ןגָאז

 ,יײרטעג

 "עצ; ,ןסירגַאּב -- םכילע'םולש ,םולש יא
 ךיא ...געט עקילָאמא ןעַײר ןיא ךיז טלעטש

 םולש ןרעדעי ןוא ...ןיײגכרודַא ךַײא לעװ

 .'געט עקילָאמַא ,רַא ,יייֵא

 ןריֿפ ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז -- ןעלסילש יד א
 .טייקשיּתּב-ילעּב יד

 ,טַײצ סעּפע רַאֿפ ןּבעגקעװַא
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 רעד וצ ןֿפורֿפױא (א -- החכוּת יד א

 (ןאמערָא ןַא טיג עמ סָאװ הילע ןַא) החכוּת

 ןצנַאגניא ןּבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה רַאֿפרעד,

 ,סוממ ,"ןענַײז ייז סיורג יװ תוחכוּת עדייּב יד

 .תוללק עטיוט טימ ןטליש (ּב ;המלש

 ןֿפַאש םַײּב ןּבעג טָאטשנַא טמוק 9
 -סורַא ידּכ ,טײקילָאמַאטימ ןוֿפ טקעּפסַא םעד

 טָאטשנַא .גנואוט רעד ןוֿפ טייקכיג יד ןּביײהוצ

 .ןװַאד ַא יא --- ןװַאד ַא ןּבעג -

 ןעמענרַאֿפ ךיז .1 .וֿפד +- -- ךיז ןּכעגּפָא
 .סעּפע טימ ןעמונרַאֿפ קרַאטש ןַײז .סעּפע טימ

 ןוא סערעטניא-

 ךיז יִא .ןּבעל ןוא ּבַײל טימ ךיז יִא .עיגרענע

 ךיז 'ִא .ןענרעל טימ ךיז יִא .הרוּת רעד טימ

 ךיז יִא .עא גנומענרעטנוא ,טֿפעשעג א טימ

 יַא .ןעגנושרַאֿפ טימ ךיז יִא .ןּתמויאׂשמ טימ -
 ןטימ ,ןשטנעמ א טימ ךיז יִא .טרָאּפס טימ ךיז

 -יּכש .לשעלֿפ םוצ ,סערֿפ םוצ ךיז יִא .ןקנַארק

 טיג סָאװ רעד ןוא . . . הרוּת-רוסיא ןַא זיא ףוש

 ,"גנאלש א ןיא לגלוגמ טרעװ םעד טימ ּפָא ךיז

 טָאג ןוא, .1897 עשרַאװ ,תובוט תוגהנה ,זּביא

 ,"ןדִיי רעקסנַאצּבַאק ענַײז טימ ... .ּפָא ךיז טיג
 רעד ,רעּברַאג א זיא רעד, .ֿפשטניװ ,סוממ

 רעדיילק טימ ּפָא ךיז טיג רעד ,רעקעּב א
 טָאה ...עלעדנעמ 'ר, .רעדיל ,טע ,"ןעייג

 טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ...ןענרעל טרעהעגֿפױא

 .רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפַא ,"תודדוּבתה

 לשטנעמ ןיילק אזא טימ יִא ךיז טלָאז ריא ...,

 ,עש ,"רָאג ךעלװירּב ןּבַײרש רימ ,ךיא יו
 ה"ד ,ךיז טימ ךיז ןּבעגּפָא = ךיז יַא* ,ייּתנטק'

 יו, .ךיז ןטיהּפָא ,ךיז ףיוא ןסַאּפֿפױא קרַאטש

 ."ּפָא סע ךיז טיג רע

 ,ןכַײלג) ןוֿפ ןײגּפָארַא ,ךיז ןרעקּפָא .2
 ןרעװ לּבלֿבמ רע טרעװ אוז, .געװ (ןטכער

 ּבא געװ ןטכער ןעד ןוֿפ ךיז טרעװ 'נוא

 ,1722 טׂשמַא ,מהמ ,יןּבעג

 יָאכע ןא יװ ןרעהרעד ךיז .ןכליהּפָא .3-
 ןּבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ןוגיניארמג םעד ...,

 ןיא טניװ םענוֿפ ןעיָאװ סָאד יװ רָאנ טכַאנַײּב
 סעדַא ,לעגני עשיליוּפ סָאד ,לי ,"ןעמיוק

 קע ןייא ןיא ּפַאלק א טיג עמ זַא/ ,5

 ןרעדנא םעניא דלַאּב ּפָא סע ךיז טיג ,ןטלעווו
 ..ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"קצ

 .סעּפע ןוֿפ חיר א ךיז ןוֿפ ןּבעגסױרַא 4
 ,לּבָאנק טימ ּפָא ךיז טיג סע .םעטַײּב א ןגירק

 -רָאל םענ ,רעסַאװ טימ ּפָא ךיז טיג ןַײװ ןעװ,

 םעד טימ שימעצ ןוא ןַײװ טימ סע ךָאק ,רעּב
 טימ| ןָא ּבַײר ;"טוג רעדיװ רע טרעװ -- ןַײװ

 ןוא ןזעװעג זיא הלוכמ סָאװ שיײלֿפ סָאד ןןילוק

 ,"ַא טינ ךיז טעװ ...טַײצ רעניילק א ןיא

 ישט ןכַאז ךיז טניֿפעג ןענירד סָאװ לכיּב ןייא

 ךיז ןּבָאה תועּבטמ יד, .ה"נקּת װָאלקש ,יװַאק

 ,זמט ,שז ,ֿפלח טימ ,סייוש טימ ןּבעגעגּפָא

 .30 וו 2

 .ןעיורטעגנָא ךיז .ןּבעגרעּביא ךיז .לּֿפער .5

 ךיז לָאז טלעװ עצנאג יד זַא ךיז טקישעג יװ,

 ,י"ןַײרַא טנַאה רעד ןיא ןשטנעמ ןייא וצ יא

 ,ּפָא רימ ךיד ּביג, .םּתו םכחּב הׂשעמ' ,ּבחנ

 ןכָארּבעגּפָא

 ילשמ ,סמ .,"ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,דניק ןַײמ

 ...סע טיצ -- טנַײש ןוז יד, .26 ,גכ ,ד"עקּת

 טינ ..., .המלש ,סוממ ,"ריא ךיז ןּבעגוצּפָא

 ,חפ ,"טנעה יד ןיא ןשטַײד יד קידעּבעל ךיז יַא |

 ,המחלמ

 ,ןַאמ א וצ ןּבעגרעּביא ךיז (ױרֿפ א ןגעװ) ,0

 ןיוש ךיז יז טָאה טציא, .ןַאמ ַא טימ ןּבעל

 ןעמעלַא ךָאנ ,גרעּב ,"ןקילאומש ןּבעגעגּפָא

 טעּברַא עטסטכַײל יד טגָאזעגוצ . . . ןעױרֿפ יד,

 ,רָאֿפ ,טָאימע י ,"ךיז יִא ןוֿפ זַײרּפ ןרַאֿפ

 ,7 זא 1961 |

 ןּביג סעּפַאל עקיטנַאק יד ,עדנור יד, .ווזק .4

 .ןזירּפַאק ,געס ,ײלַײװ רעדיװטעי ּפָא םולש ךיז

 עק- ,ןיי) רעה .שינע/ .ץכעי
 | ,ַײרעד
 ,+-- ןעמעזעּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמעזעּבעגּפָא

 ןַא .עלָאּפ רעטשרעּביא רעד ףיוא רע'ֶא ןַא

 .(ר)ע'ַא ןַא יװ ןייטש .רעיֶא ןא ,רענעסימשעגּפָא

 ,טייהרע- .רעָא ןַא ,רעטלדיזעגּפָא ןַא סױרַא

 ,6- (ךיז) ןטעּבּפָא רַאּפ ,ידא --- ןטעּבעגּפַא
 רע; .ףָארטש-טלעג ענעֶא ןַא ,עטגײלעגּפָא ןַא

 סמינלזג ןוֿפ רעטזיילעגסיוא ןַא רימ ַײּב זיא

 ןיא זראָו .=רעטנײװעגּפָא ןַא ,רענעַא ןַא ,טנעה
 יּפֲא; :ןצינ לעגנִיי עשילוּפ סָאד ןיא לי ,מק

 .טייק .טייהרע- ןרנ ,יטעּבעג

 ,-- ןשטנעּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טשטנעּבענּפָא
 .רופיּכםוי ברע ךעלקינײא עיִא .טכיל עיַא

 ,טייקקה .טייהרע-

 רעד ןיא זיא סָאװ .ידַא - שירעּב'עגּפָא
 טימ .רעּבעגּפָא ןא ןוֿפ רעטקַארַאכ ןטיול ,עֿבט
 ,טייק- .טייקטיירּב רעיא ןַא

 ןעלטשרעּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלטשרעּבענּפָא
 םעד טלעטשעגוצ ןָאנּבױא םוצ, .רָאה עיִא ,6--

 ,"טנאוועג ןיֵא םעד טימ רָאטנַאק ןוֿפ שיטּבַײרש

 לװקסָאמ , ,װ עטכַאװרעד סעריוד ,ןיװעלךַאמּפיל
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 'ַא -+.  ןטָארּבּפָא רַאפ ,ידא -- ןטָארּבעגּפָא
 "א ןַא סיורַא* .יִא יװ ןעגנירּפשֿפױא .,לזדנעג
 טעװ ריא !טרַאװ, .טלעג ךס א ןרָאלרַאֿפ = רענע

 ,לַאּב רעקיכלימ רעד ,םָאהרונ.א ,יִזיֵא טוג |

 .טייק .טייהרע- 1922 סַאנוַאק

 .+- ןעגנערבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טכַארּבעגּפָא
 ןּבױט 'ַאק ןכאז עא יד .טגנערּבענ--

 רעלַײמ ףיוא קערש טימ . ...עקידנעשזדנַאלּב
 זירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,מפ ,"ןסורג עיָא-טינ ןוֿפ

 ,טייהרע- 24 יז ,4

 (ךיז) ןכערּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןכַארּבעגּפָא
 .ןרוגיֿפ עיִא .לגיצ ,רענייטש ענעיַא ,4--

 ,לטנעה יִא .ןמוקיֿפַא רענעיא .לגייּב רענעיא

 ןרָאי ענעיִא ןּבָאה* .ןעגנולדנַאהרעטנוא ענעיָא
 רענעגייא ןוֿפ תורצ טימ ,עטכעלש = (געט)

 ןעד ,ןכָארּביג ּבא ןַײז ןראיומ ריא , .החּפשמ

 ןעקא .15 ,נ ,רירעש ,ײגנוכַאר ׂשטָאג זיא שאד

 זיא ,ןכורּב לכׂש ןַײז טנזַאה רילֲא וצ רנייא

 ןיק םיא זיא =} יןכָארּביג פא ׂשקינ םיא



 טקידורּבעגּפָא

 זומ בלול רעד, .ב/גכ ,ןויע (רעװש טינ ךַאז

 רע זיא -- 'ִא זיא ץיּפש רעד ןעװ .ןַײז ץנַאג

 םייח חרוא ךורע ןחלש ,"תוכוס ץנַאג לוסּפ

 רעדָא ּפָאק רעד סָאװ ,לדָאנ א. .א"עקּת ענליוו

 ןַײז לטלטמ טינ ןעמ רָאט יִא זיא ץיּפש רעד

 העד הרויו םייח חרוא ךורע ןחלש ,"תּבש םוא

 ,19 ּבײהנָאו גרעּבֿמעל ,הנש לּכ לש םיגהנמו

 ןּבָאה טינ לָאז ....שודיק ןוֿפ סוּכ רעד, .ןה"י

 .א/ונ ,אח ,ײסוֿפ ענעיֶא ןַא רעדָא טלַאּפש ןייק

 עשיּפָאקסָארקימ טימ לוֿפ . . .טיוה עטרַאצ יד,

 םַאֹּב ,גרעּב ,"ךעלעשטיינק ענע'ַָא ,עניילק

 ןיא ,ןסָאלשעגוצ דנַאל יד זיא; .| רעפעינד

 .טייק .טייהרע- .לֿפ ,יײיַא לסילש רעד

 (ךיז) ןקידורּבּפָא ראפ ,ידַא -- טקידורּפעגּפָא
 .טייהרע- .למינּפ יִא .ןכַאז עיִא = .6-

 (ךיז) ןענױרּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טניורּפעגנּפָא

 ,רעצראוש ַא; .הלח עא .םינּפ יִא ןַא ..+

 "גוגעווַאּב .. . ענעסַאלעג טימ ,רעיֶא קיצנַאלג ַא

 "רע 1934,  װָאקרַאכ ,טעטשטֿפיױה ,סנ ,"ןעג -

 ,טייקקה .טייה

 ,--(ךיז) ןעורּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טירּבעגּפָא

 .ךעלטעלּביט עיֶא .ךלימ עיֶא .טנַאה עא ןַא
 םינּפ סָאד ,רע'ֶא ןַא םיא ןוֿפ סױרַא זיא רע;

 ןוֿפ טרעטיצעג ןּבָאה טנעה יד ,טמַאלֿפעג טָאה

 ,ןעגנירּפשֿפיױא) ןעגנירּפשרעטנוא ."גנוגערֿפױא

 ךיז ,טרָא ןוֿפ ןּפַאכֿפױא ךיז ,ןָאט ּפַאכ א ךיז

 -עצ .רעיֶא ןַא יװ (ַאא ןֿפױלטנַא ,ןּפַאכסױרַא

 .רעיֵא ןא יװ (ַאא טלמוטעצ ,טעשויעצ) טכָאק

 םכילע-םולש םעד ןיּבר םענוֿפ טּפאכעגּפָא ...,

 ,"טּפַאכעגסױרַא םיוק רעיֶא ןַא יװ ךימ ּבָאה ןוא

 ךיאע ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי

 ןֿפױא טוג טשינ רעייז .יִא יװ ןייטש ּבבַײלּב

 ןַא טֿפױל רעטניװא .עקשיֿפ ,סוממ ,ינרַאה

 -ןכָאװ ,מּפ ,ײןטַײז עלַא ןוֿפ טּפַאכעגנָא ,רעיָא
 גנוטכַארטרַאֿפ ןוֿפ ןעמוקעגֿפיוא, ,61 יז ,געט

 טריּפשרעד ןוא רעטיצ א טימ רעגייז רעד זיא

 ףלַא =ןֿפָאלשעגנַײא זיא טַײצ יד יװ רע'ֶא ןא

 ןעמ ףרַאד גיוא יִא ןַא ןיא .םכילע םולח ץּכ

 סיי ,יקסװָאקנילסַאמ .יא .ט ,"למיוּב ןֿפירטנַײרַא

 ,1941 עװקסַאמ ,ףליה עטשרע ןּבעג וצ יװ

 | ,טייקק .טייהרע-

 ןעקסירּבּפָא רַאפ ,ידַא -- טעקסירּבעגּפָא
 עשז סָאװ; .רעסאווךלאק טימ יִא .+- (ךיז)

 -עסקַאװַאּב עלא ? עקידעכַאװ עכלעזא ייז ןענַײז

 ּבז ,ןָאטרעּבלַא .מ ,"עטנױרּברַאֿפ ,עיֵא ,ענ-

 ,1936 עװקסָאמ ,ןַאשזדיּבעריּב

 ,טכַארּבעגּפָא ווזד -- טגנערפעגּפָא

 (ךיז) ןענערּבּפָא רַאפ ידַא -- טנערּבעגּפָא

 ,יקנ סױרַא .זיוה יִא ןַא .לטעטש יִא ןַא -+. 

 ץיִא .ןוז רעד ןוֿפ יִא ,םינּפ א טימ .רעיֶא ןַא

 =(צטנעּפשל דע) טנע ּפ ש םוצ זיּב יָא* ,טכיל

 = ּפוז ץא* ,ןּבילּבעג טינרָאג זיא'ס ,ןצנַאגניא

 טלעּביצ רעטשיירעגוצ טימ לֿפָאטרַאק ןוֿפ ּפוז

 טרעװ םיא ַײּב* .לעמ יִא לסיּב א ןּבעגעגוצ ןוא |

 ,טנעה ענַײז רעטנוא טנערּב יז = יִא טעּברַא ןַא

 ,דלַאװג ,דלַאװג , ,ייווצ ןוא סנייא יז טכַאמ רע

 ,"יַא עלעּביטשרעטנוא סָאד -- טנעה יד טכערּב |
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 יד, .ןןטניה םעד ןסימשעגּפָא =} לדילירדח

 ןענַײז ייז זַא בתּכּב ןּבעגעג ייז טָאה טָאטש

 איד קל ןוֿפ זּביא ,"ןֿפלעה ייז לָאז עמ ,ץיֵא

 ןַײרא ןיּב ךיא, .1865 עשרַאװ ,הלּכ עכילקילג

 -רה ֿבא ,אד ,"לדלעװ ןיֵא ןַא ןיא טמעלקרַאֿפ

 ,טייקק .טייהרע- .1943 י"נ ,םימח

 .?-- ןעלקערּבּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלקערּבעגּפָא
 ,"סנטָאש עיִא עסַײװ ייוװצ , .קניט לקיטש יא ןַא

 .טלַא ןשטנעמ יד, .99 'ז קנַארֿפ ֿבקעי ,טיצ

 ,"עסַאר רענעּברַאטשעגּפָא ןַא ןוֿפ יִא ,קיסַאר

 ,טייקק .טייהרע- .וװ רָאק

 .(-- (ךיז) ןלָאגּפָא רַאפ ,דַא -- טלָאנעגּפָא
 ןַא" .עסָאק א טימ עיִא ,רעדלעֿפ .םינּפ יא ןַא
 וד ,קַאינֿפײרט וד, .רעטלדניוװשאּב א = רע'ֶא

 ןעוו, .סרוקיּפַא ןַא ןעלדיז םַײּב "! עדרָאמ עיִא

 טימ יִא זיא ךרָאּב ןַײז ,םולח ןיא טעז רע

 ךיגמ ,"םיא רַאֿפ טוג זיא -- רעסעמלָאג א

 טרָאד םיא טָאה עמ, ?רָאי ?ֿבוֿבל .תודיתע

 ןיא סע זַא ןענוֿפעג ןעמ טָאה ,טרידיװערעג

 זיא רע ...יִא ּפָאק עּבלַאה א ...םיא ַײּב

 ידלָאג עלעקעי ,ךמא ,"גָארטסָא ןוֿפ ןֿפָאלטנַא

 שרעּבַײװ ליטש א, ,1868 רימָאטישז ,רעגעלש

 ץָא םעד ףיוא עלעקּפאק סַײװ א טימ למינּפ

 "רע .ּבוטש סניּבר ןוֿפ ,!סַײװ ,ּפָאק
 ןוֿפ יִא יד טצנַאלג סע, -- םייק- .טייה

 ."ַּפָאק

 ענעַא -- ןטליגּפָא רַאפ ,ידַא -- ןטלָאנעגּפָא
 טֿפױקעג טָאה רע .רחסמ רענעיֶא .ערוטנעוו
 ,?רענעָא ןַא זיא ןוא דנַאל ךס א

 ןיא מטפ .+-- ןײגּפָא ןוֿפ רַאפ -- ן'ַאנעגּפָא
 יה"י .20 ןיא רענעטלעז טרעװ .רקוא ןיא ,רּפ

 .טולּב טימ יא .טולּב ןיא יִא .שרטיל ןיא ןז

 רימ טָאה טשינרָאג ןוא יִא רימ זיא טשינרָאג,
 -עג-* -- רעטֿפָא 'רסומ' ,סנ ,"טלעֿפעג

 .טייהרענענַאגעג- .ןעגנַאג

 רעיא .-- ןײגּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנַאגענּפָא

 ,ץכעליוושעג יִא .ןרָאצ רע'ֵא .ןַאּב עיַא .ךלהמ

 ץיִא יד ךרוד ןקוק .עכָאּפע עיִא .םיוש רעיִא
 עג זיא יז, .סעּכ רע'ֶא .טסָארֿפ רעיא .ןּביוש

 ןּבָאה איז, ."טולּב ןיא עיִא ןַא ןגיל ןּבילּב

 ּבא ןיא םיצע זַא ןנַײז איז ....טינ הרוּת ןייק

 וצ טיוט .... .א/הכ ,וצנ ,"ראַײֿפ ןיגנַאגיג

 ... ןֿפערט ייז ןעד ,םידוהי ןוֿפ ןכעלטיא ןגָאלש

 רסיק תדוקפ יּפ לע העדוה ,"להק רעייז ןוֿפ יִא
 אנדָארוהו אנליװ סעינרעּבוגד םידוהי תדעל

 ירע טגילא ,1812 ענליו ,קָאטסילַאיּב טסַאלבָאו

 יװ טליונקעגנַײא ,טרעקיוהעגנַײא ,ןטָאש רעד
 יטנַײרֿפ עטוג' ,ץרפ ,"םערָאװדנַאּב רעיִא ןַא -

 רעד טָא ןרעװ רע טעװ םעדייא ןַא סעמעוומ

 יא סָאד ,עֿפָאי לדוי ,"? רעירַאטעלַארּפ רעיא
 טימ ...םיױוּב רעדע .1926 עװקסַאמ ,למעד

 575 'ז ,ווהמחלמ ,מפ ,"...רע'ֵא ןַא טֿפַאז

 ,טייקק טייהרע-

 .+- (ךיז) ןסיגּפָא ראפ ,ידא -- ןֿפָאגעגּפָא

 טימ ענעַא ןַא .לגענ ענע'ַא .טנוה רענעיָא

 ןַא ,רעטעֿפ א .עקטעוטַאטס ענעָא .סייווש
 ,ּפיטָאניל ןוֿפ הרוש ענעיָא .ץלַאמש טימ רענעיָא

 טעלגעגּפָא

 יװ (ןײיטש ,ןײגקעװַא) ןֿפױלטנַא .שיײלֿפ יַא

 רענעָא ןַא* .יַא יװ טגיל דיילק'ס .רענעיָא ןַא
 "עג ןענַײז . . , םירׂש יד, .םינּפ טעֿפ א = קסיפ
 איד ,םױּבנעגײֿפ ּב ,ײדלָאג טימ י'ִא יװ ןעו

 -רעּבירַא ןענַײז רעמייב, .1893 י"נ הלואג

 עלוֿפ טימ סנקרַאּפ עקירעדינ רעּביא ןעגנַאהעג

 יקַא ,לעינַאד .מ ,"לּפע ןענעסָאגעגנָא =} ענעַא
 ,טייהרע- 1928 װעיק ,ןרעַײֿפ-רעּבאיט

 ,טייק-

 יד .+ ןרַאגּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרַאנעגּפָא
 ײז ןעקניז עטליקעגּפָא ןיוש, .עיּפָאטוא עיִא
 ײא ,דָארּב ,"ןרעטש עיִא ןעמיוש ןוא קירוצ
 ,34 יז ,גנַאגרעּב

 (ךיז) ןעלטרַאגּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלטרַאנעגּפָא
 יא -- ןסַאג יד; .ןזיוה ץיִא .ךיוּב רעָא .+-
 .106 'ז ,והמחלמ מפ ,"ןֿפײר עטצַאלּפעג יװ

 ,טייק- .טייהרעז

 סָאװ, .+- ןרדנּפָא רַאפ ,ידַא -- טרדגענּפָא

 ,ליּפש בילוצ יװ שרעדנַא ןעד ףַאשַאּביטלעװ זיא

 ,13 יז ,םיליפנ ,פיי ,ײִל הֿבשחמ עא

 יװ ּביל .+- ןטנּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנֶענַּפָא

 ,טייהרע-  .ױרֿפ עיַא ןַא

 עֶא .- ןדליגּפָא רַאּפ ,ידַא -- טדליגעגּפָא
 ףיוא, .רַאגיסטרַאּפ רעיֶא .ןקעטש רעיא .םילּכ

 -יקש .., אֹֿפַא ,דיל ַא ןוֿפ ןעמַאנ -- "ּפערט עיַא

 עג ,עקידהנושמ, .ןטליגעג-+ :ךױוא הע

 ,רעניװ ריאמ ,"ןרוגיֿפ ץענע'יֶא ןוא ,עטצינש

 -עג'- :ךיוא .87 יז ,גנַאגרעטנוא סעקלַאֿפ עלע

 ףיוא קילּב ןַײז טּפמעטעגנַײא, .רנ ,םעדליג
 .טרוק רעשיטנעדוטס סארזע ןוֿפ ּפענק עא יד

 װָאקרַאכ ןַײא רָאד -- סיוא רָאז ,מפ ,"עק

 ,טייק- .טייהרע- = ,1929

 .+--ןרוזַאלגּפָא רַאּפ .ידַא -- םר'וזַאלגעגּפָא

 -רעטצנעֿפ עקידנגעקטנַא יד, .םילּכ ענעמייל עיִא

 :רַאמ הידידי ,"רעּבליז טימ יִא ןענַײז ךעל
 -עג:- :ךיוא .1941 עװקסָאמ ,םירכַאס ,סילָאג

 ,טרירוזַאלגעג - ,טריזַאלג

 .(- ןצנַאלגּפָא רַאּפ ,ידַא -- טצנַאלגעגּפָא
 ,טייקק .טייחרע- לוויטש עֶא .ןַײש עיִא

 עֶא .+- ןעולגּפָא רַאּפ ,ידַא -- סילנענּפָא
 ןשימ; .ןעגנונעֿפָאה עיֵא .ןויוא רעיֶא .ןליוק

 ןּבעװש ןוא ףיוא ןכיוט ייז ,סיוא תורוד יד ךיז

 .ח"ישּת ה"ר ,קיא ,ּבור ,"ןרעמוז עיִא טימ

 עיִא --+.  ןזײלגּפָא רַאפ ,ידַא -- םזײלגענּפָא
 .טייקק ..טייהרע-  .רעלעט

 ןכַײלגּפָא רַאפ ,ידַא -- ןכילגי ,טכַײלג|ענּפָא
 עא ןעניול ענעיֶא .ײסָאש ,געװ רעטיִא .+-

 .טייק- .טייהרע- .,ןזיוה יד ןוֿפ סעשָאלאק

 עֶא 6 ןקילגּפָא רַאפ ,ידַא -- טקילגעגּפָא
 ,דנאל םעַײנ םעד ןיא עיִא .רחסמ רעיִא .םינצּבק

 ,טייקקה ,טייהרע-

 עֶא .+- ןטעלנּפָא רַאפ ,ידא -- טעלגענּפָא
 "יָא רָאנ זיא דמעהרעּבייא ןַײמ ןעוו? .ךעלקעּב

 "יטש א, ,1908 ענליװ ,שדח לוק ,וָאנַאּבילק .ה



 ןּבעגעגּפָא

 ,"לדנוגינ רעװעקטרָאשט רענעדַײז ,רעיֶא ,רעל

 ,1919 ןיװ ,דנַאלמיײה ןַײמ ןוֿפ ,רעגניז לדנעמ

 .טייק-ה .טייהרעז-

 רענעיֶא .+-- ןּבעגּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןּפענעגּפָא
 רענע'ֶא .וירּב רענעיֶא .הָאװלה ענעיֶא .בוח

 "ימ ןיא רענעיַא .טײקמערַאװ ענעיֶא .ןעמַאזקע
 ןעװ -- ןכַאז ענעָא* .העוֿבש ענעַא .רעטיל

 רַאֿפ סטוג ,הדימ דגנּכ הדימ ןָא טדנעװ עמ

 --טיור ּב יַא* .סטכעלש רַאֿפ סטכעלש ,סטוג

 .סטוג רַאֿפ סטוג ןלָאצּפָא ןגעװ רָאנ ךעלנייוועג

 םוצ ,ןכַאז עשלהק וצ) רעדניק יד וצ יִא ןַײז

 יד ןוֿפ ןרעטלע ,ןדִיי ייװצ, ,(ַאא טֿפעשעג

 איד ,דמא ,ײ. . .ןרָאװשעג ןּבָאה ,רעדניק ענעא

 עקיוָאד סָאד, .1875 ענליװ ,עכַאר עלעדייא

 יװ ,ןעװעג רעּבָא זיא ןכַאמ קזֹוח ןטימ ןכַאל

 ,עקװעלירתּכ יניטלַא ,עש ,"טיורּב יִא ,טגָאז עמ

 זיא רעע -- טייקה .טםייהרע- .24 יז
 רעטסוּפ רעד ַײּבי ,ו לַא ,"ןעוװעג יַא יד ריא ןיא

 ,זּביא ןרעטש .ש ,"תונז רַאֿפ יַאק .יעמשטערק

 ,2 ץנוװָאק ,עידעמָאק עכעלטעג יד

 רענעיֶא .+-- ןסעּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןפעגעגּפָא

 ןַא ,רעקידלקסומ ַא ,רעטנוזעג ַא .טַײצלָאמ

 ,עטנוזעג .עשַאּפ ענעיֶא .טסעק ענעיַא .רענַא

 ױזַא ,ענײלק -- ןײצ ענעיָא .עדרָאמ טנעָא
 ךיז טצעז, .ייז טימ ןסע ןוֿפ ענעּבירעגּפָא יו

 ."רענע'ִא ןַא ןיוש ןיּב ךיא .קנאד ַא -- שיט םוצ

 ץלַא = לװֿפ ,"טשטנעּבעגּפָא --- ןסעגעגּפָא;

 .טייקק .טייהרע- .טקידנערַאֿפ

 .6- ןּבָארגּפָא רַאּפ ,דַא -- ןּבַארגעגּפָא

 ײטשרַאֿפ ענעיָא .רצוא רענעיא .גרַאּב רענעיַא
 .טייהרע- .לוש ענע'ַא עטלַא .גנורענ
 .טייק-

 .- ןעזױרגּפָא רַאּפ ,יזא -- טעזױרגעגּפָא

 ישטנעמ םעד ןיא, .רעלכַײּפש ןיא עלעקניוװ יִא

 ,..יךעלרעמעק עיִא ָאד ןענעז חֹומ ןכעל
 ,מק ,"ץכענעק רעדנוזַאּב א ףיוא טמיטשַאּב
 - טעזיירגעג-- :ךיוא 41 א+ ,4
 טימ ןרעזדנוא ןוֿפ יִא ןיוש זיא ןטרָאג ןריאק
 װעיק ,טײג טַײצ יד ,סינפיק יא ,"טױלּפ ַא

0, | 

 .-- ןעשזירגּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעשזירגנעגּפָא
 עלַא עריא, .רעצעלּפ-רעטיֿפ עיִא .ןייּב רעיֶא

 ןוֿפ ףליה רעד טימ טריֿפעג יז טָאה תונוּבשח
 ,ענזיצַאק .א ,ײרעדעֿפַײלּב ןשירעילָאטס ןיִא ןַא

 ,טייהרע- ,טע(י)ירגעג-- :ךיוא

 .טייק-
 עֶא .+-- ןענירנּפָא רַאּפ ,ידַא -- םנירגעגּפָא

 ,טייק- .טנגוי עיִא .עקנָאל

 ןצענערגּפָא רַאפ דא -- סצענעהגעגּפָא

 "עט רַאֿפ ערעֿפס עיִא .חטש רעיֶא .+- (ךיז)
 ןוא עקידעּבעל סָאד טינ ןענַײז יצ, ,ןטייקיט

 קרַאטש ,ערעדנוזַאּב ץנַאג ייװצ עטיוט סָאד

 רעלומ .ד ךוא טַאטשנעזַײא .ח ,*?ןטלעו ליֵא

 .1925 קסנימ ,ןּבעל סָאד ,װָאקרעּב .נ .ק ,זּביא

 ץלַא ,ךַאלֿפ רעיֶא ןייק ,קירטש ןייק .ָאטשינ.
 35 'ז ,1952 י"נ ,ולג ,אד ,"טשימרַאֿפ זיא
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 עלענָאיסעֿפָארּפ יד, -- טייק- .טייהרע-
 יק ,זּביא ,י"ֵא עשיכעצ א ...ןזַײװ ןעניײארַאֿפ

 ינָאל ,ןעטפַאשנעססַאנעג -םוסנַאק יד ,יקסטוַאק

 ,1902 ןָאד

 ,=- ןענװַאדּפָא רַאפ ,יזַא -- טגװַאדעגּפָא

 קע ןַא טימ ּפָאק א זַא, .ןינמ ,םלוע רעיֶא ןַא

 "ונח ריש רומזמ' זיא ,גנירעה רעצנַאג ַא זיא

 זיא דיי ַא, .לװֿפ ,"ַא --- 'ונילע' טימ 'תּכ

 ּבָאה ךיא, .לװֿפ ,"רעיִא ןייק טשינ לָאמנייק

 דיר ,ַא טינ רעּבָא ,טנװַאדעג םשה'ךורּב

 רע; .(30 אוו 1962 ,זמט ,גי ַײּב טיצ ,תֿפִצ)

 גנאל, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"קירוצ רֶׁשיָא ןַא טמוק

 ןַא ןוא רענעקנורטעגסיוא ןַא ,רעיָא ןַא ןיוש

 עכעלײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"רענעסיּבעגרעּביא

 .טייהרע -װ

 טקידנערַאֿפ ןיוש טָאה סע רעװ -- :ּבּב ךָאנ

 ;רעטלַא ,רעכַאװש ,רעקירעּביא ;טעּברַא ןַײז

 -סיוא ללכּב ;ארבג-חוּכ ןרָאלרַאֿפ טָאה סע רעװ

 רע ,רעֵא ןַא זיא שטנעמ רעד ,, .רעטליּפשעג

 רע'ֵא ןַא זיא רע, ;"ןעוצ טינ גנַאל ןיוש טעװ

 ןעק רע ,רעיֶא ןַא זיא רע, ;"טיג סע סיײװ ןוא

 ,רֶעיֵא ןא ןיוש ןיּב ךיא; ;?םייהַא ןייג ןיוש

 עמ, ;"ןָאטעגּפַא עקינַײמ סָאד ןיוש ּבָאה ךיא

 ."רע'ַא ןַא ןיוש זיא רע ןוא טּפַאכעג םיא טָאה

 ,"קישזנָארד ןֿפיױא ךיוא טעּפירד דרעֿפ יִא ןַא;

 ןיא עקטָאירטַאּפ ענעסעזעגטלַא עיֶא ןַא; .װש
 ,ן"לרּת רימָאטישז ,תחלשמ סָאד ,ליי ,"לטעטש

 ,טייק ..טייהרעי

 .6- ךיז ןטכַאדּפָא רַאּפ ,ידַא -- טכַאדעגּפָא

 ּבא ןזיד ןיא; .ךַאז עיִא ןַא ,עתמא ןייק טינ
 ןמלז 'ר ,ןטנַאמרעד ןיוש =| "רָאי ןטכאדיג
 ,טייק- .ת"נּת מדֿפֿפ ,דוד חמצ ,זּביא אנעה

 .+- ןעקנַאדּפָא ראפ ,ידַא -- טקנַאדעגנּפָא
 יירעּביא ןַא .ןרעטלע עיִא יד .הבוט-לעּב רעיא

 ןיוש זיא רע, .רע'ִא ןא ,רעזָאלצונ ַא ,רעק
= 

 רעד, ."ןּבעגעגּפָא המשנ יד טָאג ,רעיָא ןַא

 לשיֿפ ,"רע'ַא ןַא טייטש רעטסיולק רעטלַא

 .טייהרע- .ַאקמיּב

 ןַא .+- ןצַאדּפָא רַאפ ,ידַא -- טצַאדעגּפָא

 ןַא ,רעטליּפשעגסױא ןַא .טעּברַא לקיטש יִא

 יד ,רעיָא ןַא ,רעטלַא ןַא; .ןטרָאק ןיא רעיֶא
 .טייהרע- ."ןיוש םיא ןרעטיצ טנעה

 רעיִא .+ ןרַאדּפָא רַאפ ,ידַא -- טרַאדענּפָא
 ,טייקק .,טייהרע- .טנַאה עיִא .םיוּב

 טרעי .קינַאזרעפטירד ,וטוא -- ןרעיודעגנּפָא
 "עג .טַײצ ןיא ןעוצ ךיז .טרעיודעג-- יּפָא

 רעד, ."ןרָאי יִא ףראד סָאד, .גנאל ןרעיוד

 ."טכאנ עצנַאג א טרעױדעגּפָא טָאה רעהרַאֿפ

 ,-- (ךיז) ןעגנידּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעננודעגּפַא

 ץיִא .רַארָאנָאה רעיא .הרוחס עיִא .חקמ רע'יַא

 .טייקק .טייהרע- .הריד

 .6-: ןרענודּפָא רַאּפ ,ידא -- טרענודענּפָא
 ,"ןשער עקידמונהיג ןוא עיִא יד, ,למיה רעיא
 .458 יז ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ

 .6-- ןעּבָאשזדּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפָאשודעגּפָא
 -ָאיזד- ,טעּבויזד- ,טעּבושזדעג-- 9

 טײרדענּפָא

 .טיורּב ןּבַאל א ןוֿפ ךעלקערּב עֶא .,טעּב

 עטעװעקַאילּבעגּפָא ןַא, .סנדָאל יד ןוֿפ ּברַאֿפ עא

 ץא ןַא ןוא ןדנַאר עטלעגרַאֿפ טימ עיֿפַארגָאטָאֿפ

 -רע- .פוע 1958 ,גָאט ,רעלסער .ּב ,ײץיּפש

 ,טייה

 =*140: םט- דל .רַאפ ,דַא -- טעלידעגּפָא
 ןַא .טצינעגּפָא ,ןבירעגסיוא ,ןּבירעגּפָא .5
 ,ןקז ,חומ רעיא

 ןַא .  ןענידּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנידעגּפָא

 ךיא, .הבוט עיִא .ןישאמ עא .רענלעז רעיִא

 לָאז ןלױּפ, ."רע'ַא ןַא ,עיסנעּפ ןוֿפ טציא ּבעל

 ,"סעטַאמש עיִא עטלַא עלַא טימ םענייאניא יז

 -אק רעיִא ןַא ןיּב ךיא, רָאה עיורג ַאי ,סוממ

 ,"ןעועג ךיוא ךיא ןיּב המחלמ ןיא ,טסירעלַאװ

 לשימעשּפ ,הטיחש רעד ךָאנ ,גרעּבדלַאג.א

 ,טייקק .טייהרע-ה .7

 ="144: (טעמַאז) רל .רַאּפ ,ידַא -- טעקידעגּפָא
 ,לגנִיי רעיֶא ןַא .ןזָאלעצ רעייז .1:4ע8

 ,+- (ךיז) ןקעדּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקעדעגּפָא
 ןסיורד ןיא ןייטש .יִא ןֿפָאלש .םעזוּב ןיִא ןַא טימ

 ןַא טימ שיא-תשא ןַא ןזָאל .ּפָאק ןיַא ןַא טימ

 יז זַא רוסָא ןענַײז קנערטעג ילרד, .ּפָאק ןָא

 ,םיערז ,"ךלימ ןוא ןַײװ ,רעסַאװ :יִא ןעייטש

 ... ןֿפורסיױא ןזָאל ןוא ילּכ יד ןעמענוצ. .א/טע

 ףיוא ןּביױא ןגיל ןענוֿפעג ילּכ יד טָאה רע זַא

 טָאה ּפָאק ןֿפיױא, .א/רי ,מהש ,ייֵא טסימ רעד

 וצ טינ ,לֵאש ענעדַײז עסַײװ ַא ןֿפרָאװרַאֿפ יז
 יטַא חמצ ,גח ,"רָאה עיִא טימ שודיק ַײּב ןציז

 ,עַא ןַא ,זיא יז יװ טָא טלעװ יד ןעז, .ו סַאל

 .עשרַאװ ןוֿפ תוברוח יד ףיוא ,ּבור ,"ליוה

 ,טייקה .טייהרע-

 .+- ןשערדּפָא רַאּפ ,יזַא -- ןשָארדעגּפָא
 ןעדָאלּפ , .החנה ,עזַארֿפ ענעיֶא .האוֿבּת ענעַא

 ,מק ,זרא ,"ןעיידיא ענעַא טימ ךעלנכיּב ןָא

 ןוא יא ,ןלָאװשעגנָא -- המדקה, .41 אדל ,7

 -- עקילייה. .יתירּבה רֿפסי ,טרּפ ,"ךעלרעכעל

 "רָאג ךיז ןעק ךיא רעּבָא ,טרָאװ יִא ןַא זיא סָאד

 .רעטַאעט שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,ײןֿפלעה טינ

 .טייקק .טייהרע-

 רעיֶא .+-- ןקורדּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקורדעגּפָא

 לעֿפ ןַײֿמ ףיוא; .עמצָאּפ עיִא יד .טעלֿפמַאּפ

 "עג עצנַאג יד סנכייצ ײלרעלַא טימ יִא טייטש

 ןוֿפ ןוא טייקדליװ ןוֿפ ,תוירזכַא ןוֿפ עטכיש

 רֶע טעז טָא; .עשטַאילק ,סוממ ,ײטײקשירַאנ

 טירטסוֿפ ץיֵא סָאװ רָאנ ,עשירֿפ יד . . .ךָאד

 ,העיסנ עקיטכיל ןַײמ ,רה ,"ריט ןַײז רַאֿפ

 ןלואַא יד רעּביא יִא ןקישעצ, -- םייהרע-
 װעיק ,לגילפ ,ןידליג םייח ,"סעצינַאטס ןוא

 ,טייקק .9

 ,+- .ןעלּבירדּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלּבירדעגּפָא
 סעלָאּפ עא .ּבעװעג יִא .טלווירדעג-- 5
 טּבַײלּב ךיור לטשער יִא ןַאק .עטָאּפַאק רעד ןוֿפ

 ,םייל ,רה ,ײטֿפול רעד ןיא עגר א ןייטש

 .טיק .טייהרע .י'םי ןֿפױא סנטָאשי

 ר'עָא .+-- ןעײרדּפָא רַאּפ ,ידַא -- טײרדעגּפָא
 עציײלּפ רעיא ןַא טימ ןציז .ןַארק רעיא .טיונק



 טעקסירדעגּפַא

 ץיִא טימ ייז ףיוא ךיז ןעדיוה סעע .םיא וצ

 עג ימ טימ ןוא עּביל טימ ןּבָאה סָאװ יד ּפעק

 .57 יז ,{ המחלמ ,מפ ,יןרעמייּב יד| טצנַאלֿפ

 ,טייהרעד |

 =:144: דל .רַאפ ,דַא -- טעקסירדעגנּפָא
 .ןסילשעגּפָא-ןסירעגּפָא .,.,9

 ,+- ןעּפירדּפָא רַאפ ידַא -- טעּפירדעגּפָא
 ...ךעלזייה עצרוק עיִא יד ףיוא, .עטָאּפַאק עיִא

 םַאּב ,גרעּב ,"סעטַאל ייװצ עלעג ענַײֿפ רָאג

 ףיוא גנוכלַאק יד, .166 יז ,'סעמעי ,ו רעּפעינד

 ,סילָאגרַאמ הידידי ,"ַא ןעװעג זיא טנעװ יד

 ,טייק- .טייהרע- .1941 עװקסָאמ ,םירכָאס

 רעיֶא ,6-- ןקירדּפָא רַאּפ ,ידַא --- טקירדעגּפָא
 יַא ,לּפמעטש א .עסַאמ עיִא .עא דאילס ,ןכייצ

 ,טייק- .,טייהרע-  .סקַאװירט ףיוא

 ןעלסקערדּפָא רַאּפ ,ידַא -- םלפקערדעגּפָא
 ּביל טָאה יז, .ךעלטנעה"ייּבנֿפלע עא -6. 

 -טקניּפ ,קַאשט טימ ץלַא ,יַא ןַײז לָאז ץלַא זַא

 ,טייק .טייהרע-  .ײיונעג ןוא ךעל

 .-- ןענ(ע)שררדּפָא רַאּפ ,ידַא -- םנשרדענּפָא

 טינ ןיוש רע טָאה ,רעיַא ןַאט .סעדער-לאוו עיִא

 .טייק .טייהרע- .ײןגָאז וצ סָאװ

 ,=- ןעװַאהּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעװַאהעגּפָא

 .ןרָאי עיִא יד .רעטרעטַאמעגסיױא ןַא ,רעיֶא ןַא
 ,טייק- .טייהרע-

 יצצ .+- ןּבָאהּפָא רַאפ ,דַא - טַאהעגּפָא

 סָאװ (א -- עא ןַא .ךעלעטניה עיִא יד ןעקנעש
 ןעק ןוא רעדניק לָאצ א טאהעג ןיוש טָאה

 -עגּפָא ןיוש זיא סָאװ (ּב ;ןרעּבעג טינ רעמ

 עטרעטַאמעגסיוא ןַא ,עיִא ןַא ,ןּבָאה סָאד ןעמוק
 ,טייהרע- .עטלַארטשעצ ןוא

 יד ,+-- ןטלַאהּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןטלַאהעגּפָא
 ,םָארטש רענעיַא ,הֿפיסא ענעיֶא .גנורעַײֿפ ענע'ָא

 -קעװַא ענע'ַא סָאד .ץענערג רעד ַײּב ענעיָא
 ,א לאומש) 'ונל הרצע' טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןרָאֿפ

 ןטימרַאֿפ זיא, :יּתַו "ןיטלאהיג פא? :(6 ,אכ

 יִא ןענַײז ןןדיי עשיווטיל יד| ייז, .ן"זדנוא ןוֿפ

 ,דמא ,"טײהנסַאלעגסיױא ןוֿפ ןוא תורּכש ןוֿפ

 ,טייהרע- 1871 ענליוו ,אטיל ןיא ןעדוי איד
 .טייק-

 יד, .+ ןֿפלעהּפָא רַאפ ,ידַא -- ןֿפלָאהענּפָא
 ."ץנע'ַא ןַא ןיִּב ךיא ןוא ןעמוקעג זיא עמַאמ
 ,טייקקה .טייהרע-

 .?-- ןרעמַאהּפָא רַאפ ,ידַא -- טרעמַאהעגּפָא
 ,טייק- .טייהרע- .ןעגנוזָאל עיֶא .ןזַײא יִא

 .ןעגנעהּפָא ראפ ,יזַא -- ןעגנַאהעגּפָא

 רע, .קיגנעהּפָא .םערָאֿפ עצרוק ,רַאּפ זיולּב 1

 יַא ןעועג ץלַא ךָאנ לעירעטאמ זיא (קיוװייל .הָו
 ,228 יז ,קיווייל .ה ,נש ,"טעּברא רעשיזיֿפ ןוֿפ

 רעד ןגיוצעגסיוא, .ּפָארא טגנעה סָאװ .ידַא .2

 לדוי ,"ןרעיוא עיִא יד טציּפשעגסיוא ,זדלַאה

 ,1929 עװקסַאמ ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפַאי

 ץִא .+-- ןקַאהּפָא רַאּפ ,ידַא - טקאהעגּפָא
 ,ךייר עיִא .יירשעג יִא ןַא .ּפָאק רע'ֶא .ןגַײװצ

 -- שוק רעיא .רָאֿפכרוד א ןָא -- סַאג עא

1759 

 ןָא רָאג -- ןצ אל עא ,ןטימניא ןסירעגרעּביא

 -- עצײלּפ ץא .עקיטנָאק-םיוק רעדָא ןצַאל
 קידלקניװדָארג ךיז טזָאל סָאװ (שירעדַײנש)

 עא .עצרוק וצ א -- עט ָאּפ ַא ק עא .ּפָארַא
 "דנַאהרַאֿפ עיֶא .תורצ עטקַאהעג ווזד -- תור צ

 =ןּבעל יִא ןַא ןּבָאה* .ענעסירעגרעּביא=ןעגנול

 ןּבעל ללכּב (ּב ;טַײצ רעד רַאֿפ ןּברַאטש (א

 .הללק ,ָו ןּבָאה רע לָאז ןרָאי עיַאע .תורצ ןיא

 רעיא ןַא יװ לכׂש ןּבָאה .ץָאלק רעיֶא ןַא יװ ןגיל

 רעשרדח א -- "עלעסיֿפ יִא ןַא טימ ה א, .ץָאלק

 רעיא .סונָאק רעיא .ד תוא ןרַאֿפ ןמיס

 רעיא .ןרױשעגּפָא טכעלש ,קיסַאּפש -- ּפָאק

 ןטעהנַאמ , .םענעּברַאטשעגגנוי א ןגעװ --- םיוּב

 סָאװ ידו איד, .(י"נ) דייר ,ײסענעטסַאק עיִא יד טימ

 ּבא םיוּב ליא ןכילטשַײג םעד ןוֿפ ןטינ ןּביילג

 םינּב ֿבל ,לַאק ,"ןַײז טקַאהג ּבא נוא ןכָארּבג

 לעקניֿפ עזיור טניז, .1732 עלַאה ,םתוֿבא לע
 יװ סעּפע טֿפעשעג רעד ראװ ,ןרָאֿפעגּפָא זיא

 ץיֵא ידע ,1874 ענליװ ,לעקניֿפ עזיור ,דמא ,ייָא

 עכיוה יד רעטניה ןיוש ךיז טלַאהַאּב הנֿבל

 ,סענַאטשַאּב ,גרעּבניטש ֿבקעי ,"סענאטשַאּב

 טגאועג טָאה עכלעוו הכולמ יד, ,1922 ןילרעב

 ןיא ...זדנוא ןגעק טנַאה ריא ןּבײהוצֿפױא

 אתוכלמ ... :הכולמ עיֵא יד ןרָאװעג ןֿפורעגנָא

 עלַאנָאיצַאנ עשידוי ,ןרָאהשריה דוד ,"אציטק

 ידע ,1932 טשראװ ,אשרַאװ ןיא קנַאּבטלעװ

 עשיטעָאּפ ,צוס ,ײלדיֿפ רעד ןוֿפ ןעגנַאלק עיִא

 םעד טלַאה, -- טייהרע- .326 יז קרעװ
 .טלעװ עטרַאנעג יד ,ַאי ,"םערָא ןרעטנוא יִא ּפָאק

 -ךַײז ללה ,יָא ןוֿפ קיטייװ רעד, -- טייק-
 ,20 עוו 1962 ,זמט ,ןַאמ

 -עטרַאהּפָא רַאּפ ,ידַא -- םעװעטרַאװעגּפָא
 המחלמ רעד ןיא יִאק .לָאטש רעיא .+ ןעװ

 "נָא ײלרעלַא ןוא ןדנעטשמוא טנַאהרעלַא טימ

 ןוא רענייא ףיוא; .המלש ,סוממ ,"ןשינעקיש

 -רַאֿפ ןלעװ שינעעשעג רערעװש רעּבלעז רעד

 -ַאנ עטרַאצ רעדָא עאיּפמעט ןריגַאער ןדייש
 עלַאֿפַארטסַאטַאק יד ,ןָאסרואינש לשיֿפ ,"ןרוט

 .ןילרעּב ,תורוד עקידנסקַאװ יד ןוא ןטַײצ

 ,טייק- .טייהרעי

 ןעװערָאהּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעװערַָאהעגּפָא
 ,ןרָאי עיִא .לדרעֿפ יַא .הכָאלמ-לעּב רעיֶא = .6-

 -ךיוה ַא ,ןעװעג ןייש לָאמַא זיא ּבַײװ סָאד;,
 ,ַאי ,"יֵא קראטש רָאנ ...ענעדיי ענעסקַאװעג
 ,טייקק .טייהרע- .לכיטנרעטש

 ,6- ןעלּבוהּפָא רַאּפ ,ידַא -- ט|לּכוהעגּפָא
 רענייש א טימ --- רעטיָא-טוג א .רעטערּב עטיָא

 א = רעיא ןַא .ןָאטעגנָא טוג ,שיטַײל ,רוגיֿפ

 ןַײרַא טייג ןַארָאטסער ןיאע .רענשטעטַאטס

 יַאד .מ ,"רוחּב רעטיַא-טכעלש ,רעקירעדינ רעד
 װָאקרַאכ יו ןלעװַאנ ןוא ןעגנולייצרעד ,לעינ

 :ךיוא .5

 יַאֹּב א טשינ טָאה עמ ןעװק -- םעוועיד

 עשפיה טָאה יז סָאװ ,ןצלַאז וצ ילּכ ערעדנוז

 טערּב יִא ןַא ףיוא ןצלַאז ןעמ געמ ,ךעלכעל

 ,מ ֿברה ,"עּפושמ לסיּב א ןגייל סע לָאז עמ ןוא

 ,רוהט ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד םיובלטײט

 .טייקק .טייהרע- אי ןמיס ,החילמ

 טליהעגּפָא

 ַא +.  ןּבײהּפָא רַאּפ ,ידא -- ןּבױהעגּפָא

 --ךלימ ענעָא .ךַאז ענעיֶא ןַא ,עטעבנגעג
 רענעיַא-טינ א, .סטעֿפ-ךלימ ןָא ,טנַאמש ןָא ןיוש

 ןיא רע ואװ רעגעלעג ןֿפױא ךָאנ טגיל תמ

 "נוא ,ליד ןֿפױא טגיל רֶענעיֶא ןַא .ןּברָאטשעג

 רעטערּב רָאּפ א טימ) יורטש טימ טעּבעגרעט

 יִא ןגעלעג זיא יּבר רעד, ."(ךעלצעלק רֶעדָא

 תיִּב ,ןַאשּפָא לצרעה ,"תעל-תעמ ַא רעביא

 ,1939 טעגיס ,ףיוה סיבר רעצינשזיװ ,לארׂשי

 ילוק ,ײץנעיִא ןַא רעצלעה יד ףיוא ןיוש טגיל,

 יַא! ,6 אפ ,1918 עװקסָאמ ,גנודליּב ןוא רוט

 טמוק'ס ,ליד רעטלאק רעד ףיוא עּבָאּב יד טגיל

 ,"ליֿפ תובורק ,םיבורק ,תחּפשמ יד ךיז ףיונוצ |

 ,טייהרע- .לוא

 ןיא, -.  ןלױהּפָא רַאפ ,ידַא -- טלױהעגּפָא
 ןיא ןוז יד טלַאֿפ רעּפוק ןוא ץנַארַאמ ,דלָאג

 "נוה ךרוד טקוק ןגַײװצ עיִא ךרוד .רעקיטש

 ּפעק עיִא טימ, .יירשּת' ,טָאוהי ,"ןזיולּב טרעד

 יד ,"שרַאמ:רעיורט רעד טרעהעגסיוא טרעװ

 ,1 אט ,1924 ץװקסָאמ ,עמיטש רעּברַאג

 ילוהּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעװעַײטלהענּפָא
 עשיטנעדוטס עֶא .טכַאנ עֶא 4 ןעװעַײט
 .ןרָאי

 ,-- (ךיז) ןטיהּפָא ראפ ,דַא -- (ן)טיחעגנּפָא

 ןַא .ערה-ךושל ןייק טינ טדער ,ד(ענ)עיֶא ןַא
 "יא ןייק ןַײרַא ליומ ןיא טינ טמענ ,ר(ענןעַא

 סָאװ=(דיסח) דיי ר(ענ)עיֶא ןַא* ,ןסיּב ןקירעּב

 ןַא .ץֿפח רעיִא ןַא .תוצמ ג"ירּת יד ּפָא טיה

 יװ הװצמ רעּברַאה א ןיא ןַײז יא .ןושל יִא

 ר(עננעיֶא .ןצענערג (עננעיֶא .רעגנירג ַא ןיא
 םעלַא) זייּב סָאדלא ןוֿפ ןַײז ןעמ לָאז יִא .ףיוה

 ןוֿפ ןרע װ יַא .דייירעטוג א יװ יא .(ןזייּב

 ןרעװ יִא ,(עא ןשינעקישנָא ,ןתוינערוּפ) תורצ

 טיה םענעיֶא םעד, .ןשטנעמ וצ ןעמוקנָא ןוֿפ

 ,בורג ןיא ןַײרַא טריֿפ גנוצ עזיול א, ;"טָאג
 ןַאע ;"ּבורג ןוֿפ סױרַא טריֿפ גנוצ עֶא ןַא

 .װש ,"םייה רעד ןיא ןציז זומ דיי רע(נע}ַא

 םיוּב ַא ףיוא ןײגֿפױרַא יז טגעלֿפ טכַאנַײּב,

 הׂשעמי ,ּבחנ ,"תויח יד ןוֿפ יא ןַײז לָאז יז ידּכ

 טיה סע רעװ = לשטנעמ יִא ןַא .ירסיקו ךלממ

 ,לדייא ץנַאג א זיא רע, .טנוזעג ןַײז קרַאטש

 "עג ןַײז וצ ןּבָאה ףרַאדַאּב ןוא לשטנעמ יִא

 רעדעי לָאז, .פשטניװ ,סוממ ,"לדנטרעג א טנוז

 ןַײװ ןרשּכ ,םענעיֶא ,םענייר ךָאנ ןײגכָאנ דִיי

 בל ,תוילגרמ ףלָאװ ןועמש י'ר ,"תּבש דוֿבּכל

 יּבעה; 1923 ,80603260/מ102!ץסמ ,ןועמש

 ןוא רענַײֿפ ,רעיָא ןּבירשעג רע טָאה שיאער

 ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,10 ,"שידִיי יװ רעמורֿפ

 ךיז רע זיאע -- טייקקה ,טייהרע(נע)
 ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרפ ,"יָא ןַײז טימ היחמ

 ןיא יַא רעטסכעלטקניּפ רעד ךרוד. -- טייקנד

 ,רעלהַאמ לאֿפר 'רד ,"םירוסיא עזעיגילער יד
 ,21 ,אשו לּביי

 ךיא, .+- ןליהּפָא רַאפ ,ידַא -- טליהעגּפָא

 ןוֿפ ליּפשעגױרילָאק ןיא דניצעצןעקנוֿפ עז
 רעד ,ןיּפַאל .ּב ,יָא גיוא ןרַאֿפ ןיגַאּב -תישארּב
 .גורק רעלוֿפ



 טכליהעגּפָא

 ץיֵא .+-- ןכליהּפָא רַאּפ ,ידַא -- טכליהעגּפָא

 רעּביא רענעגעװ ןוֿפ ַײרעּפאלק עיֵא .ןעיירשעג

 ןַא ןוֿפ תודע ןא ..., .געװ ןקידרענייטש ַא

 "רע 18.  יז ,| המחלמ ,מפ ,ײטכַאלש רעיִא
 ,טייק- .טייה

 .טעװעילּבוהעגּפָא ווזד -- טעװעילּבעהעגּפָא
 ,וטייקיניילק ,ןיװעל הנח ,ײץלָאה יִא טשרעקָא;

 .1933 וװעשטידרַאּב

 .6- ןגעװּפָא רַאּפ ,ידא -- ןכיואוועגּפָא
 -רַאמ י ,"'ַא ןענעז דייר ענַײז , .הרוחס ענעיִא

 .1870 עשרַאװ ,םיחַא 'גמ הׂשעמ ,ןרעטשנעג

 יד ןוֿפ לָאשגָאװ יד ףיוא ןטסָאמעגּפָא ןוא יא

 ,װ תוׂשעל תע ,ןײיטשנעטכיל לליה 'ר ,"הרוּת

 -עגּפָא זיא ןַאּפש רעדעי, .ב"לרּת רַאמטַאס

 יַאה .שג ,קינלָאר .י ,"טירט רעדעי יִא ,ןטסָאמ

 עטסערג יד -- טייקק .טםייהרע- .זיֿפ
 רעכעלרעדנואוו רעד טימ . ...קילַאיּב, .'ָא סָאמ

 ,"ץַאז ןשיטעָאּפ ןיא טרָאװ ןַײז ןוֿפ ...יִא

 .וש מעּב

 -עג-- ,ּפָא ןיואװ .חרט -- ןעניואוועגּפָא
 בוריס שרטיל ןיא .ןענייוועג-- :59 .טניואוו
 טימ םוטעמוא טעמּכ ךַארּפשדיײר ןיא ,זיוו טימ

 וצ ןרעהֿפיוא לָאז עמ וצרעד ןעגנערּב יו

 טַײצ ערעגנעל ַא טָאה עמ סָאװ סעּפע ןָאט

 ןֿפוא ןַא ןרילרַאֿפ לָאז עמ ןכַאמ ,ןָאטעג רדסּכ

 ןכעלטנייװעג םעד ןוֿפ ךירטש ַא ,סעּפע ןָאט

 ןוֿפ ןצעמע יִא .ךיז ןעמענַאּב ,ךיז ןריֿפֿפױא

 ןגָאז ןוֿפ יִא .ןעקנירט ןוֿפ יִא .ןטינ עסואימ

 טעּפש זיּב ןענעייל ןוֿפ יִא .'? טסכרָאה' רדסּכ

 ּפָא ךילרעווש זיא ..,.דוֿבּכ, ,טכַאנ רעד ןיא

 "רע ידע .ב/חי ,חע ,"ןוֿפ רעד ןוניואוג וצ

 ,"...ןטייהנגייא יד ןוֿפ יִא ייז טעװ גנואיצ

 לָאמ ךס א טָאה ץרפ, .43 אט ,1865 ,מק

 רעד ןוֿפ ןענָאזעניד ןעניאװעגוצּפָא טריּבורּפ

 ץרפ ,קומ ,"ַײרעּפָאטש-ןסָאריּפַאּפ רעכעלרעַײֿפ

 . .רעטַאעט עשידיא סָאד ןוא

 וצ ןסע ןוֿפ ןרעװ יִא -- טניױאוועגּפָא

 :ךיוא .װזַאא גָאטַײּב ךיז ןגיילוצ ןוֿפ ,טַײצ רעד

 ןּבירשעג םירבח יד ךיז ןּבָאה, .ןדמערֿפּפָא ךיז

 ןענעז זַײװכעלסיּב .....ווירּב גָאט טכא עלַא

 ,1875 גרעּבמעל ,םידיסח להק ,ןרָאװעג יִא יז

 ןגָארטרַאֿפ טינ ןעק ןרעכייר ןוֿפ רעיא ןַא;

 ,טייק- .טייהרע- .ײןרעכייר ערעדנַא ןעװ

 ןוֿפ ,ךיוה וצ ןדער ןוֿפ יִא ךיז -- ךיז טימ

 ּפָא ךיז רעװשע .װזַאא םינונעּת עקירעּביא
 עג; ."ריד ןוֿפ ןסַײרוצּפָא ךיז ,ןעניואוועגוצ

 וצ ןוֿפ יִא ךיז ידוהי רעטוג רעכעלטיא רעה

 לָאז רע סָאד ידּכ חספ'ֿברע םַא ןעקנירט

 שריה יֿבצ 'ר ,"ןַײז רוּכיש טינ םולשויסח

 לָאזע .ה"נקּת ָאנדָארוה ,רשיה ֿבק ,רֿבונדיַאק

 "צּפָא ךיז טייקכעלגעמה לֹּכ טימ ןעז רע

 תחכוּת ,ץיװָאלעסַאי .ל .י ,"ןוֿפרעד ןעניואוועג

 טינ ךָאנ ךיז, .ן"לרּת ענליו ,(ם"ּבמר) רסומ

 ,"ךעלעגנעג ...עסואימ ענַײז ןוֿפ טניואװעגּפָא
 .ענליװ ,שטד

 ,+- ןעניװעגּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןענואוועגּפָא
 ,טייהרע- .טֿפַאשדנַײרֿפ עיִא .טלעג עיִא סָאד
 ,טייק-
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 :5פ .(- ןלעװּפָא רַאּפ דַא -- ןלָאװעגּפָא
 ,ךלימ ענעַָא .טלעוועג -

 ;89 .+-- ןדנעװּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןדנַאװעגּפָא
 -רוא רענעיֶא .הריזג ענעַא ..טדנעוועג--

 .טייק- .טַײז א ןיא ענעיַא .טכירעג ןוֿפ לייט

 .=- ןסקַאװּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןפקַאװעגּפָא
 םיוק, .רָאה ענעָא .ןסקָאװעג -- :ךיוא

 ,190 יז ,שו רמ ,"ךעלזַײה ענעיֶא דרע רעד ןוֿפ

 ןיוש יז ףרַאד ,יִא טינ דרע רעד ןוֿפ ךָאנע

 -רַאמ הידידי ,ייִו סעקשזנַארּפס טימ ךעלעטשעמ

 .טייהרע 1941.  עװקסָאמ ,םירכָאס ,סילָאג
 ,טייק-

 יד .+-- ןטרַאװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרַאװעגּפָא
 ,טייהרע- .טונימ רעיֶא רעד ןיא .טסעג עיִא

 ,+- ןעמערַאװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמערַאװעגּפָא
 .ןצעמע וצ יִא (ןרעװ) ןַײז .ּבַײל יִא .זַײּפש עיִא

 .טייקק .טייהרע-

 ,- (ךיז) ןֿפרַאװּפָא רַאּפ ,ידא -- ןֿפרָאװעגּפָא
 ,רענעסױטשרַאֿפ ַא יװ ןליֿפ ךיז .הֿבינג ענעיַא

 ענעָא יד ןוֿפ טייקיטכיל יד .רענעיַא ןַא

 ךיא ׂשד דנַאש יׂשורג ןייא זיא ׂשע, .ןלַארטש

 ,"טּפַאשרעה ןַײמ ןוֿפ ןַײז ןֿפראװג ּבא לָאז

 ץרַאה סָאדע .ב/דעק ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 ,"גייװצ ענעיַא ןַא יװ טענַאיװרַאֿפ ןוא ןקורט זיא
 .טייהרע- .יהּכונח סרעּבַײרש ןגנוי ַא ,ץרפ
 ,טייק-

 ןַא .+-- ןשַאװּפָא רַאפ ,ידַא -- ןשַאוװעגּפָא

 ךָאנ יװ רענעיֶא ןַא .טנעה ענעיַא .למינּפ יִא

 סױרַא* .גערּב רענעיַא .דניז ןוֿפ יַא .הרהט רעד

 ןיא טלעג עצנַאג סָאד ןרָאלרַאֿפ =רענע'ַא ןַא

 עג א=(לרעגייז) יִא ןַא .גנומענרעטנוא ןַא

 ןוֿפ וליֿפַא זיא ...סָאװ רוד ַאע . .. . טעבנג

 ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,ייָא טשינ עװטצװַאהולּפ ןַײז

 ןוא ןגָאװצעגסיױא ,יִא ןזעװעג זיא יז, ,13 ל

 ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,ּפס ,"ןָאטעגנָא

 ,טייקק .טייהרע- 126 יז

 ןוֿפפ .+-- ןעײװּפָא רַאּפ ,ידַא -- םייוועגּפָא
 "ךדמַאז א ,עניד א טרעװ ,ךעלעדמעז עיִא יד

 -לטניװ טימ, -- םעייוועג-- :דּפ ."לגרעּב
 ,קינמָאּפ א ,ו סַײװ ,"רָאה עיִא קיד

 (ךיז) ןרעטַײװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעטַײװעגּפָא

 ןוֿפ יִא ןטלַאה ךיז .בורק רעיֶא ןַָא -+. 

 טָאטש ןוֿפ ןגעװ עיִא ךרוד, .החּפשמ רעד

 איד ,זּביא גנילרעפש ,"ןכירק וצ ןעמוקעג

 רעד, .1899 עשראװ ,...ןעכדיימ רעמיַארַאק

 י"ץצרעשזע זיא עטיל ןוֿפ לקניו רעטסיָא

 .טייהרע-/ 1602.  יז ,1951 י"נ ,| עטיל
 ,טייק-

 רעֶא .+-- ןכײװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טכיײװעגּפָא
 רָאנ ןסע ןעק ןקז רעד. .לַאטעמ רעיֶא ,לָאטש
 ,טייהרע- .יטיורּב יִא

 ;פפ ,+-- ןכַײװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טכַײװעגּפָא
 -רע-  .געװ ןכַײלג ןוֿפ רעיא ןַא .ןכיוועג =

 .טייק- .טייה

 טקיטניװענּפָא

 .טנייוועג-- ,ּפָא ןייװ- .חרט -- ןעניײוװעגּפָא
 יַא .סעּפע ןוֿפ ןצעמע יִא .ןעניואוועגּפָא 4--

  ןוֿפ ייז רעװש., .ןענײװטנַא=טסורּב רעד ןוֿפ

 ךָאנ; .196 יז ,פי ,"ןעניײװעגוצּפָא גהנמ םעד

 "עג םיא דניק ןוֿפ סקואועג ןוא ןטּֿפערק יד

 ּפַא לָאמַאטימ ןעד ,טֿפול ןרעליק םוצ ןענייו

 הּכלמ ,"טנוזעג טינ רעייז זיא ןענייוװעגוצ

 .1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב

 ביוחמ ןענעז רעטומ ןוא רעטַאֿפ רעכעלטיא,

 ,"ךייר ןוא םיׂשעמ עזייּב ןוֿפ יִא רעדניק ערעייז

 ןיק רעמ טינ ןיוש ןרעו טָאה; .א/גּפ ,2טל

 ךןֹּב ןַײז יִא ןענעק לָאז רע סָאװ טימ ,דייר

 ךורּב ,"לסעגרעטנוא רעקיטיוק רעד ןוֿפ דיחי

 װענעשעק ,ןתנוהיו דוד תֿבהא ,ןַאמרעּבליז

5, 

 טינ ןעד ךימ ךיא בה, -- םניײוװעגּפָא
 ןַײז אַײּב דניק טניװיג ּבא ןייא וצ ןכילגיג

 ןַא וצ; .א/דלק ,1716 טשמַא ,הח ,"רטומ

 ,ב ,הח ,"רימ ַײּב ךַײלג לייז ןַײמ זיא רע'ַא

 ןוֿפ גנַאל ןיוש יא, .218 יז ,1848 רימָאטישז

 ,"טנאה עקנַארק ,עכַאװש ןַײמ ןיא ןליּפש
 ,טייק- .טייהרע- .94 יז ,וװ גורֿפ

 ןניויג ּבא ךיד טשלָאז ינוא, -- ךיז טימ

 ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןֿפיױז 'נוא ןיׂשערֿפ ןוֿפ

 ןכַאז עכלעז ןוֿפ ...יִא ךיז לָאז רע .ג/י

 "סח רֿפס ,יִזָא םיא טדער ערה-רצי רעד סָאװ

 רֶע טעװ ךרד םעד טימ, .ט"עקּת ענליװ ,םיד

 ,"תוליגר ןטכעלש םעד ןוֿפ יא זַײװכעלסיּב ךיז

 קַאּבַאט רעד, .ג"צקּת װָאקלידס ,רסומ טֿבש

 ...טעגרהעג ןשטנעמ ליֿפ ןיוש טָאה ןרעכייר

 ק"לא ,"ןוֿפרעד י'ִא זיײװכעלסיּב ךיז ןענעק ייז

 ,ךוּב רעטקָאד רעד ,זּביא ,ןיקסנישזוטרַאק}

 ,7 יז ,1882 עשרַאװ

 יד; .+- ןסַײװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טסַײוװעגּפָא

 ידילע קּתענ ,""ָא ןסיורד ןוֿפ ןענַײז טנעו

 א, .1865 ענליװ ,םותי רעד ףסוי ,ס"מ אייר

 ,"ַא ךלַאק טימ ...תוריד עַײנ הרוש עצנַאג

 ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קַאטשניּב בייל הדוהי

 ,רעקיכַײּבטײרּב ,רעיָא-שירֿפ רעד, ,1896 בוֿבל

 "רע  .יתּבשי ,סוממ ,"ןוויואקַאּב רעסייה
 .טייק- .טייה

 יא --+,  ןקײװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקייװעגּפָא

 ןיא י'ִא .גיוארעניה רעיא .גנירעה רעיִא .שיײלֿפ
 ,טייק .טייהרע- .רהֹוז

 יִא .כרא .+- טכַײװעגּפָא וזד -- ןפיװעגּפָא
 יד ןנַײז םלוע םונעי ףיוא, .געװ ןטכער ןוֿפ

 ןוֿפ רעד ,ראנ ןייא איװ זילֲא ןכילגג םירישע

 ּבא ןַײּפש 'נוא םי ןעד ףיוא טזיא השּבי רעד

 ,,..ןמגילעז אדוהי 'רּב ּביל הירא 'ר ,?ןכיוװג

 .איק ,ט"פּת אדרויֿפ ,םידעומ ינוקית

 עמ סָאװ סָאד .לָאענ .ןע- ,רעד -- ןיװעגּפָא
 יװ רעסערג ןעװעג זיא יִא רעד .ּפָא טניװעג

 .ן- ,סָאד -- ס'ָא :ךיוא .רעװנָא רעד

 ,6-- ןקיטניװּפָא רַאּפ ,ידא -- טקיטניװעגּפָא

 ,רעטעלּב ןָא טעמּכ ,םיוּב רעיא ןַא .םינּפ יִא ןַא

 ,"טּבײלק סעטיקַאר עיִא ןוֿפ שעמ םעד ...;

 ןקילָאצמוא םעד טימ ךַײלגַאּב ..., ,1946 ,קע



 ןעניװעגּפָא

 ,"טודנָארּברַאֿפ ןוא 'ִא ,תולייח יד ןוֿפ ייזעצ

 ,464 יז ,וװ המחלמ ,מּפ

 .ןענואועג'- ,ּפָא ןיװ- .ורט -- ןעניוװעגּפָא
 עצנַאג סָאד יִא .ןצנַאגניא ,ץלַא ןעניװעג ,1

 טכַארּבעגטימ , .סרעליּפשטימ עלַא ןוֿפ טלעג

 זַא טֿפָאהעג טָאה ןוא סינ טימ לוֿפ ענעשעק ַא

 ,... חספ ,ןירָאג .ּב ,"יֵא ןעמעלַא ַײּב טעװ רע

 סָאד .הּכונח ןיוש זיא סע .5 'ז ,1899 יינ

 עג יּבר רעד ,ןטרָאק ןיא ךיז טנייװעג דניק

 ,1844 ענליװ ,שֹּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,ײּפָא טניוו

 .טליּפשרַאֿפ טָאה עמ סָאװ קירוצ ןעניװעג .2

 ךעלדרעֿפ ףיוא ןעמ טליּפש לָאמ עטשרע סָאד,

 ,לָאמ עטייווצ סָאד ךיוא יוזא ,ןעניוועג וצ ידּכ

 רעד. ."ןעניװעגוצּפָא ידּכ -- לָאמ עטירד סָאד

 ,ןעניװעג ןלעװ רַאֿפ טינ ןגָאלשעג טָאה עטַאט

 א ןלעװ ןרַאֿפ רָאנ

 -רַאֿפ טָאה עמ סָאװ קירוצ ןגירק ללכּב .9

 טכַאמ ,עירָאטירעט ענערָאלרַאֿפ יד יִא ,ןרָאל

 םעד יִא .עא להק ,ןײארַאֿפ ןיא העד יד יִא .עא

 ןלױּפ זַא טייקכעלגעמ יד , .לטיט-רעטסַײמ

 ,"הכולמ א סלַא טייקידנעטשטסּבלעז יד יא לָאז

 -שָאק שואעדַאט ,ןןייטשניּבור .מ} ןהָאזלכימ .מ

 ןעניװעגוצּפָא ןעז, .1904 ןָאדנַאל ,ָאקשויצ

 ,שטוטס} װמ ,"ךיז טזָאל סע לֿפיװ קירוצ

 .ןרצוא
 ןַא וצ טרעהעג סָאװ סעּפע ןגירקנַײרַא 4

 ןוא ףּתוש סדיגנ םעד ןסױטשסױרַא .ןרעדנַא

 רד לָאװ ךיז רע גאמ ..., .תוֿפּתש יד א
 ׂשקינ דנַאל םנַײז ןיא דנַײֿפ ןייק םיא שד ,ןרעװ

 ,לק ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"גאמ ןניוויג ּכא

 טָאה טיוט רעד ןמזילּכ. .ןעמענקעװַא 9

 ,ם"דא ,"...ןענואװעגּפָא טינ ןּבעל סָאד ךָאג

 ,1893 עשראוו ,עללַא ריֿפ לעגעיּפש רעד

 ןיא סעּפע יַא .טכירעג ַא ךרוד ןגירקנַײרַא .0

 ןיד תיּב ןעד אַײּב םנייא ןמ ןעװ, .סעצַארּפ ַא

 לָאז 'נוא ןיג רֶע לָאז ,טניװג ּבא לטנַאמ ןַײז

 דנעה ינַײז ןיא רמינ הליזג איד רֶע ,ןגניז

 ,מד8ֿֿפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טאה

 ? המת

 .- ןעלקיװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלקיװעגּפָא
 .הרוחס לַאּב רעיא .הליגמ עיִא .ךעלעדניו עא

 ,ןילָאװ ,מפ ,"טַאגַאּפש ן'ַא ןליונק עװָארג;,

 | .טייקק .טייהרע- 28 יז

 יַא .6-- ןעריװּפָא רַאּפ ,ידַא -- סעריוװעגּפָא
 ,ןרעַײש, .ןסַאג עכַײלג ןוֿפ יִא טנגעג א .ריּפַאּפ

 יּפיק .י ,"ערּבוק ...רעקימרוטש רעד ךרוד יא
 װעלק ,טײג זַײא סָאד ,וָאנוּברָאג .ל ,זּביא סינ

 ,טייהרע-ה .0

 רעיֶא .+-- ןשיװּפָא רַאפ ,ידַא -- טשיוװעגּפָא
 עמ סָאװ ,בוח רֶעֵא ןַא .ףוג רעיֶא .שיט

 -קיניירעגסיוא ,רעיֶא ןַא .רעמ טינ םיא טנָאמ

 ,טָארעגסױא ןרעװ -- ן רע װ יִא .קעלֿפ רעט
 ןוֿפ ןרָאװעג יא זיא לטעטש סָאד , .טקיליטרַאֿפ

 -ערָאװעג ןסעגרַאֿפ א = רעיִא ןַא* ."דרע רעד
 לָאז רכז ןייק ,ןרעװ ייז ןלָאז יא, :הללק .רענ
 -ןַײא ןיא סָאװ סָאד,/ ."!ןּבַײלּב טינ יז ןוֿפ

 יא טינ ןָאק ךלימ סרעטומ רעד טימ ןגיוזעג
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 יַא זיא דרָאמ, ןטלעװ ייװצ ןוֿפ ,עש ,"ןרעװ

 .רעטציא ,געס ,"טַאלּב ןוא זָארג ףיוא יוט יװ

 ןטרעװש םעד| םיא טָאה רעע -- טייהרע-

 ןוֿפ טכַאנ איד ,דמא ,"'ָא'טינ טקעטשעגנַײרא

 ,טייקה .1867 ץענליװ ,ולסּכ ו"ט

 ץִא .+ ןּבעװּפָא רַאפ ,ידַא -- טפעװע:;ּפָא
 ,טייהרע-7 טנַאװעג יִא שימייה ,ןֿפָאטש
 ,טייק-

 טימ, .רנ ,ןגױאװעגּפָא וזז -- םגעוועגּפָא
 ," .,טרָאװ םענעסַאלעג ,ןטכַארטעגכרוד ,ץָא ןַײז
 .1929 קסנימ ,| רעטעלּב עטיור ,ןןײטשנַײװ .א

 וצ ֿפפ .+- ןַײזּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןזעוװעגּפָא
 .שיויטקעידַא ןצינ טינ ןעק עמ סָאװ ,ןעוועג -

 ןיש זיא רע .לטעטש ןיא םישדח ענעיֶא יד

 ,רענע'ַא ןַא ,רענעזעװעג ַא גנַאל

 .ןלָאװעגּפָא +---- טלעװעגּפָא

 .ןקיטלעװּפָא רַאפ ,ידַא -- טקיטלעװענּפָא
 ,צוס ,"ןציילֿפ ייז ,ע'ָא םיא זיּב ,ןענוז עלַא;
 ןגָאװירעַײֿפ ןיא

 .=- ןקלעװּפָא רַאפ ,ידא -- טקלעוװענּפָא
 עא ןוֿפ רעצ, .רעיֶא קיטַײצירֿפ ַא .םולּב עא
 א, .רמוא ןיא דיל ,יקצישָאדַאר .ה .י ,"ןרָאי

 ןקעמש ,םורַא ןעייג תומהּב עדַאטס עסיורג
 קסנימ ,רעטש ,"ןזָארג עיִא עקיטסּברַאה יד
 ץיֵא יד ןשירֿפוצּפָא דלַאװעג טימ, .1 אײ ,0

 װעשטידרַאּב ,נטייקיניילק ,ןיװעל הנח ,ןקַאּב
 ,טייקקה ,טייהרע-ה .2

 .+-- ןַײזּפָא רַאּפ -- ןעוװעגּפָא

 ,עש ,"רָאא עכעלטע עשפיה
 ,ןזעװעגּפָא :לגרֿפ

 -- 'ַאְו ןדנַאװעגּפָא +- -- סדנעװעגּפָא
 ,ץטעדנעװעגּפָא משטד טָאטשנַא ,םערָאֿפ ערעַײנ
 .סניאיגנורעטשעצ .לייטרוא רֶשֶא .הריזג עֶא
 ץלַאא .סנַאנָאסיד רעיא .טַײז ַא ןיא יִא ,טקניט
 ןגיל סָאװ ןכַאז עקידעּבעל-טינ ןוא עקידעּבעל
 ,. . .תוטשּפ ,םוק' ,למ ,ייָא ןוא רימ ןוֿפ טַײװ
 ,טייק- ,טייהרעי

 טרָאד יִא זיא,

 ,יקיזילא-לרעּב'

 חזד .+-- ןּפעװּפָא ראפ ,ידַא -- טּפעוװעגּפָא
 .עא ךעמ ,ריּב (רעץָא .(177 +--) טּפעװעגסיוא

 ,ןעמָאידיא ןָא ,ךעלטרעװסקלָאֿפ ןָא ,ןושל יִא ןַא

 ןרַאֿפ קנַארטעג 'ִא ןַא שרדמ ןוֿפ ןּפַאצּפָא;

 ,טייק- .טייהרע- .ו מעּב ,"ןומה ןטסָארּפ

 ,=-- ןסקעװּפָא רַאּפ ,ידַא -- טסקעוװעגּפָא
 ,עטַאלג, .ןליד עֶא .טלסקעוװעג- :ךיוא
 ,סוממ ,"עגָאלדָאּפ ענרענייטש עיִא ,עקיטכיצ
 .18 יז ,טַײצ 'םרוטש ַא ןיא

 .כרַא .ףקרעװּפָא רַאפ ,ידא -- טקרעװעגּפָא
 -רַאֿפ ןרָאװעג ןוא טעּברַאעג ןיוש טָאה סָאװ
 ןמוקג רעהַא טשרע ןנַײז ...רימ, .טרעטַאמ
 ,"ךימ 'נוא טקרעװג ּבא טינ ךָאנ ןַײז 'נוא
 .ב/חלק ,1764 אדרויֿפ ,וו ןוֿפיסוי

 עִא .+ ןגָאוּפָא רַאפ ,דַא -- טגָאועגּפָא

 רעמלַא רעיא .רעטמַאַאּב רעיֶא .ןתח רעיֶא .השקּב

 ןַא יװ רעמ טינ ןיוש טניד סָאװ --- (עֿפַאש עיַא)

 ןעגנוזעגּפָא

 יז ןּבָאה רהוז ןיא, ,(עא עֿפַאש ַא יװ) רעמלַא

 -וצ רָאנ םדָאינּב ןיא ןַאה א יװ טקוקעגנַײרַא

 ץיֵא יד ןרעװ טנכעררַאֿפ לָא'ס םעד ּביל

 ץעשידגנתמ , .'םייהַא קירוצ' ,סוממ ,"ךעלטעלּב

 -מירוזחמ עיִא יד טימ ךעלקיטאטס ,ךעלגנוי

 ניק רעװַָאלקש ,שז ,"סעװכַאּפ יד רעטנוא ךעל

 . . .רעיָא-קרּפ ,רענעֿפָאלשעגסיױא ןַא, ,22 יז ,רעד

 ,םוּבטסַאמ לאוי ,"דִיי רענעסעגעגּפָא-סּפיוא ןוא

 ,טייקק ,טייהרע- .יקעשטינַאּפ'

 .(-- ןדױּפָא רַאפ ,ידַא -- ןסָאז" ,ןדָאז|עגּפָא
 -סיוא ןַא .שײלֿפ לקיטש יָא ןַא .(סע)ּבָאּב ענע'ָא
 ,טייק- .טייהרע- .רענעיֶא ןַא ,רעטלדיזעג

 יּפָא קלח טירד א ...לצרָאװ םעד ןכָאק וצ;

 ורַא הלעּת ,"ןעקנירט רעקוצ טימ . .. ןטָאזעג
 ,120 'ז| י"רּת בובל ,הכ

 :םפ ,(-- ןצלַאזּפָא רַאפ ,ידַא -- ןצלַאזעגּפָא
 = יִא* ,ןלעֿפ ע(נעלַא .שײלֿפ יִא .טצלאזעג -
 ,טייקק .טייהרע- .,ןלַאֿפעגכרוד

 ברַא .צמ -- עא ,רעד -- רע|טנַאזעגּפָא
 ילַא ןוֿפ יטנַאזיג ּבא ילַא; .רָאדַאסַאּבמא ,חילש

 -רַאװ . .. ןיזומ ילא ןּבָאה םיוג ןוֿפ םיכלמ יד

 מדֿפ89 ,דוד חמצ ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,"ןיט

 ...ןּבַײרש וצ ץֵא ןוא סערטסיגַאמ יד, .ח"נּת

 רעדנואװ עסיורג ןוא גנוטַײצ עַײנ ךָאװ ילַא

 יבצ יתּבש ןוֿפ ארונ הׂשעמ ,"חישמ ןעד ןוֿפ

 עג .ידַא ?ה"י .19 ּבײהנָא ?טרָא ,ש"מי

 הלילּב ילמעל טנַאזיג ּפָא רעד טזיא, .טקיש

 ,299 ,הג ,"ןּבילּביג ונילצא

 ,6-- (ךיז) ןגרָאזּפָא ראּפ ,ידַא -- טנרָאועגּפָא

 רעטניה, .רעטרעכיזרַאֿפ א ,רעֶא ןַא ןיוש
 ,קיא ,ּבור ,"ןדימ ,ןיָא ןַא גָאט ַא ךָאנ ,טנעו
 ,טייקקה .טייהרע- .ןײטשּת חסּפ

 ;89 .,4-- ןגיווּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןפיוועגּפָא

 ץִא ,ךלימ ענעיֶא ,ןגײזּפָא +- טנייזעג =

 .טייקק .טייהרע- .ןטֿפַאז

 עא .+- ןעמױזּפָא רַאּפ ,ידַא -- טםמיוועגּפָא

 רעייז יִא ,ךעלסַאטוק, ,לדיילק יִא .רעכעלַײל

 "רַאה, .1894 ענליוו ,םייח תחכוּת ,צלא ,"ןייש

 טסיג סָאװ לגיּפש-לָאט םענירג םעד ןוֿפ עינָאמ

 טרעװ ןוא ךַײט רעטרעוילגרַאֿפ א יװ סיוא ךיז

 -לעװ עיִא עסיורג יד ךרוד ןטלַאהעגקירוצ רָאנ

 ,טייקקה .טייהרע- .דוי-םיליהּת ,שַא ,"רעד

 עִא 6 ןכװּפָא רַאפ ,דַא -- םכוועגּפָא

 ןַא ןַא וצ יװ קיצניג, .דניק עיִא סָאד .הדיבא

 "רע- |.  סַאלטַא חמצ ,גח ,"רעדורּב ןרעגגיי
 ,טייק- .טייה

 ,6- ןרעמוזּפָא רַאּפ דַא -- טרעמווענּפָא
 ףיוא; .ףרָאד ןיא רעיֶא ןַא ,רעטורעגסיוא ןַא

 -- ןסיורד רעד, .לה ,"עיִא ןיוש גנַאל ןגעוו

 ,ןישּת חסּפ ,קיא ,טעּפ .ח ,"רע'ֶא ןַא

 יִא .-- ןעגניזּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנוזעגּפָא
 יָאר , .ןוח רעקירעזייה ַא רעיא ןַא ןיוש .דיל

 טוג ױזַא ןטלַאהעג ןיוש טָאה ...םזיטנַאמ

 -עטלע רעד ןיא םזינַאמוה ,ןוימדילעּב ,"ָא יו

 ,26 '1 ,1922 ןילרעּב ,רוטַארעטיל 'די רער
 .טייק .טייהרע- .ןּברָאטשעג = יַא'"



 טרעדנוזעגּפָא

 (ךיז) ןרעדנוזּפָא רַאּפ .ידַא -- טרעדנוועגנּפָא

 ,(ַאא דימתמ ,לּבוקמ ,ריזנ) שורּפ רעיֶא .4-

 .עא זַײרק םענעגייא ןוֿפ ,החּפשמ רעד ןוֿפ יַא

 ,לטעטש עא סָאד .עּפורג עא ןַא .'ִא ךיז ןטלַאה
 ןוֿפ ןַאמָאר א .דיחי רעיא .עירָאטירעט עא

 א; .לּפע עִא ,עטריטרַאסעגּפָא .ןדָאזיּפע עא

 ,ןענַאמ ייוװצ טַאהעג ןּבעל םַײּב טָאה סָאװ ױרֿפ

 יז ןעמעװ ןוֿפ ןַאמ םעד ןּבעל רּבקמ ןעמ זיא

 "ניק טַאהעג טָאה יז ּביױא ;רעדניק טאהעג טָאה

 םהרֿבַא ,יָא רּבקמ יז ןעמ זיא ,עדייּב ןוֿפ רעד

 ךיז טשימ למיוּב יװ, .אטוו לֹּבי ןַאמטכער

 וטסיּב ױזַא ,הקשמ םוש ןייק טימ סיוא טינ

 ,יֿבּכרה .ג .ש ,ײרעקלעֿפ ערעדנא ןוֿפ יִא ןעוועג

 ,47 '1 ,1911 ןָאטסָאּב ,קַאה ענעהילעג יד

 -רָאי וצ טרעדנוהרָאי ןוֿפ ,יִא ,טלּפירקעגנַײא,

 ןטראה םעד רע לרֹוג םעד טגָארט ,טרעדנוה

 םעד' ,שָאוהי ,"ןטרַאװ קידלודעג קידנענרעל

 ,ןגױא עצרַאװש טימ ןדייא .טסַײג סקלָאֿפ

 ענטמ ,געס ,"ןגיוא עיִא ,ערעדנוזַאּב רָאג סעפע

 ןײטשרַאֿפ טינ ןָאק, .ביֿבָא לּת ןיא רָאי ןּביז

 ֿבָא ,אד ,"דיִא טלעװ רעד ןוֿפ געװ ןַײד ., ;

 ךיא לָאז -- טייהרע- .57 יז ,םימחרה

 ,טייק- .3 ,ז ,הירכז ,יּת ,יָא . . .ןענייוו

 ,- ן(קי)גוזּפָא רַאּפ ,ידַא -- ט(קי)נוזענּפָא
 ףיוא גָאט רעד טייגרַאֿפ טַײװ ץעגרע? .םינּפ יַא

 ,"ףעלערַאמכ עטקיֵא ןוֿפ ךעלעֿפיש ענעדלָאג

 ,1929 װָאקרַאכ ,ןַײא רָאד --- סיוא רָאד ,מּפ

 רעיֶא .+- ןפװּפָא ראפ ,ידַא -- טּפוװענּפָא

 -עגּפָא שינעלַײא ןיא ,עיִא .ןומזּפ רעיא .ןַײװ

 רע טּבַײלּב סעמרַאװ ןיֶא ןכָאנ, .הליֿפּת עטגָאז

 ,"שיט ןקידייל םַַײּב לקנעּב ןקירעדינ ןֿפױא ןציז

 ,רעמיש-יטכַאנ רעד לעימכַאר ,שטיװַארעײמ .מ

 .טייהרע- .1925 װָאקרַאכ

 ןַא .+- ןעלדיױּפָא ראפ ,ידַא -- טלדיזעגּפָא
 ןָא םעד ןטעּברעּביא .טשינרָאג רַאֿפ רעיא
 .טייהרע-

 יא .+- ןעײזּפָא רַאפ ,ידַא -- טייזעגּפָא
 עורז רוא טשטַײטרַאֿפ מהס .ןטייּב עא .דלעֿפ

 טיזיג בא טכיל ןייא, ;(11 ,זצ ,םילהּת) 'קידצל

 ןרַאֿפ טײזרַאֿפ זיא טכַײל ַא; :יּת| "קידצ םוצ

 יּפָא ןַא םיקידצ יד וצ טּביג . . .טָאג, ,ן"קידצ

 ייכז עֿבט ,"אּבה םלוע ףיוא טכיל עטעייזעג

 ,1818 גרעּבמעל ,תור

 עֶא .+ ןעַײוּפָא רַאּפ ,ידַא -- טַײזעגּפָא

 רעדָא עקיצונמוא, .װזַאא ןשקָאל ,לֿפָאטרַאק

 טולּב סָאד ןיא סָאװ ,ןכאז עכעלדעש ראג

 ,"ןרינ יד ןיא יִא ןייר טרירטליֿפ ,ךיז טניֿפעג
 טייקנייש ץיָא יד זיא טסנוק, .37 אי ,רעטעלּב

 . ...ןצנעדנעטטנורג ,ןיקויר .ּב ,"תמא ןוֿפ

 .טייהרעד
 (ריז) ןקיטַײזּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטַײזענּפָא

 םיא ...8 .רעיִא ןַא ,רעטרעטַײװרעד ַא = 4

 ןוא ןטנימדרַאֿפ א -- ןעז וצ ןעוועג טניואוועג
 .1943 עװקסַָאמ ,סענָאּברַאק ,סנ ,"ץָא ןָא

 ץַא -+.  ןֿפײזּפָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפײזענּפָא

 "לדיזעגסיוא = רעיא" .רעכעלַײל עיִא .ךעלּפעק -

 טסיּב ,דניושעג ףיולטנַא, .רענעגָאלשעגנָא ,רעט
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 רעד ,ףור .ּב .א ,"טנוה רעיֶא ןַא יװ . ..
 ,טייק- .טייהרע- 1871 עשרַאװ ,. . .רוּכיש

 ,=- ןרעּבלױּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעּבליזעגּפָא
 טימ עלעקעטש א ןגָארטעג, .סרעטכַײל עא

 ירָאװ ,ןדײיגרַאּב ,ןירג לאימחרי ,ילטנעה יא ןָא

 "סעילָאּפָאט ענערָארֿפרַאֿפ עיִא יד, ,1928 עש

 -רע- .1966 עװקסָאמ ,סעריוד ןוֿפ טָארט ,ּפ
 ,טייקקה .טייה

 ,עװַאק .+- ןסיזּפָא רַאּפ ,ידַא -- טסיזעגּפָא

 קנורט א רַאֿפ , .דייר עיִא .ןירַאכָאס טימ יִא

 ,זַאלש עטירּבעגֿפױא ןּבעג וצ טוג רעייז זיא

 טימ טינ ןוא קינָאה טימ יִא סעלַא .. .סעקלַאיֿפ

 ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,"רעקוצ

 ,טייקק .טייהרע- .1908 עשרַאװ ,ןעּבעל

 ץִא + ןּפױּפָא רַאפ ,ידַא -- טּפיױַע;נּפָא

 ...ענעקעמ טערַאּפרַאֿפ עמ , .וזַאא ןּפיורג ,לעמ

 יַאק ןוֿפ לַאֿפּפָא ןיִא טימ סע טישַאּב עמ ןוא

 ,ײװַאלָאס רעד ,זּביא ץענוד.כ ,"לעמ ענער

 .טייק .טייהרע- 1929.  קסנימ

 עֶא .+- ןגעוּפָא רַאּפ ,ידא -- טהעזעגּפָא
 ץָא ןַא ףיוא ןצעזוצ ךיז .וזַאא ןגַײװצ ,רעמייּב

 -רע- .סנּבעל עגנוי עיִא .םיוּב ַא ןוֿפ םַאטש

 .טייה

 ,פָא ךיז ןג- .װטוא -- ךיז ןענע)געזעגּפָא
 ןדיישעצ לעמרָאֿפ ךיז .1 .טנגעזעג-- ךיז
 עג עמ .קעװַא (טייג) טרָאֿפ סָאװ ןצעמע טימ

 ,סעינאװעשטניװ טימ ּפָא ךעלנייוועג ךיז טנגעז

 "מורא ךיז .ןעַײרעלדיז טימ יא ךיז .תוכרּב

 ןייק ןרָאֿפ םַײּב יװ יִא ךיז .יִא ךיז ןוא ןעמענ

 ןרערט טימ ןוא ןשוק טימ יִא ךיז, .עקירעמַא

 .װש ,"ןרעה וצ טינ טרָאװ ןייק ךָאנרעד ןוא

 ןעמונעג ןטרָאד טָאה ןַאטיּפַאקסֿפיש רעד;

 קדּפןּב םעד טימ ךיז טָאה רע ןוא גנודָאל

 זיאע .1865 ענליװ ,קדּפ ןּב ,דמא ,"טנגעזעגּפָא

 יִא ךיז לָאז רֶע ,יּבר םוצ ןעמוקעג רוחּב רעד

 ,םולש רֿבוז רֿפס ,ףןהכרּב א ןגירק ןואו

 -עגּפָא ךיז טָאה רע, .ב/נ ,? רָאי ,לשימעשפ

 ללא ענַײז טימ ,טײלזױה ענַײז טימ טנגעז

 -רַאװ ,העושי רׂשֿבמ רעד ,ּב .א ,"דנַײרֿפ עטוג

 יַארּבַא ןוֿפ ךיז יִא עלעיציֿפָא סָאד, .1900 עש

 ןיקװיר .ב ,"...ןעלעדנעמ טימ ןשטיװָאמ

 ,רעקיאַאזַארּפ ערעזדנוא

 טימ יִא ךיז .סעּפע טימ ןדיישעצ ךיז ,2

 א טימ יִא ךיז (עא טנגעג ,טָאטש) דנַאל א

 טימ ךיז יא .עא ןעקנעש ,ןֿפױקרַאֿפ יז --- ךַאז

 רעד טימ ,ןּבעל ןטימ ךיז יַא* .דליּב רעַײט ַא

 ךיז ןגעזעג , .ןרעװ רטֿפנ -- טלע װ (רעסַײװ)

 ,"ןדנוּבעג טסיּב וד ,ןרָאי עגנוי ענַײד טימ ּפָא

 ךיז ּבָאהכ ןטַײװ עלַא טימ, .ֿפשטניװ ,סוממ

 רימ זיא ןּבעל קיצנייא ןייא לַײװ ,טנגעזעגּפָא

 ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןּבעגעג רָאנ
 ,גנונע'ֶא עקיצרַאה ַא -- גנונע- .61

 .שינע-

 -סורַא ןףז .װחרט -- ןענעגעזעגפא

 ןרָאֿפ סָאװ טסעג ןעװעשטניװּוצ ןוא ןטײלגַאּב

 ,טסעג ענַײז טנגעזעגּפָא ןיוש טָאה . . ., .קעװַא

 טצעזעגּפָא -

 ,רעקנילֿפ דוד ,יןטנעדיזערּפ ןֹוא םיכלמ יד

 .24 | 1964 ,זמט

 ןייק טינ קעװַא .רַאּפ ,ידַא -- טנגעזעגּפָא
 ןא ,עטֿפעלּפעג ַא ןגָארטעגּפָא ךַײלג ךיז , .רעיא

 ןוא ײװצ ,ןילּבמעד.ּב ,"עטרעדינרעד ַא ,עיָא

 טימ דניצַא עיִא רימ; ,1943 י"נ ,רעטירד ַא

 -- טייק- .טייהרע- .רעטציא ,געס ,ײדײרֿפ

 .'ַא ןַא ,טײקטדמערֿפעגּפָא ןַא

 טינ .+- ןעזּפָא רַאפ ,דא -- ןעועגּפָא
 י* * י סָאװ ןוֿפרעד טדערעגּפָא ןיוש ,ףיוא טקוקעג
 ַא טימ ,יַאנּת ַא טימ) קידנענעכער טינ ךיז
 וצ טייקיטײנ רעד ןו 9 יא; .(עיצאוטיס

 ןוא םיסנ עלַא יד ןוֿפ יַא .". . . ןרילָארטנַאק
 "עג תּבש ןַא טָאה ת'ישה סָאװ רעדנואוו

 ֿבל ,תוילגרמ ףלָאװ ןועמש 'יר ,"...ןזיװ

 -ַאס יד, .1923 ,810526ת1זמ02!ץסמ ,ןועמש

 ,תונורסח . . . ערעייז עלַא ןוֿפ יא ,ןענַײז ןטסיֿפ

 ,טלעװ ןוא דיא ,נירג ,", ...עטשרע יד ןעװעג

 ,55 'ז

 ןַא .+- ןעגנעזּפָא רַאּפ ,ידַא -- טגנעזעגּפָא

 ןוֿפ רענעֿפָארטעג א ,םיוּב רעיֶא ןַא .ףוע יִא
 לקיטש א זיא סע רעװ (א = רעיִא ןַא* .רענוד ַא

 ַא ןוֿפ יקנ סיױרַא זיא סע רעװ (ּב ;סרוקיּפַא

 (לּביטשכאד ,לטסעק) לכׂש ןֿפױא יָא* .טֿפעשעג

 טּבַײלּב רע; .ןענַאטשעגקירוצ קיטסַײג =

 ןוא טעטש ,ץרפ ,"זדנַאג עִא ןַא יװ טעקַאנ

 רעקיטש טימ טליֿפעגנָא ,ּבורג א; .ךעלטעטש

 270 'ז ףזַײא ןוא לָאטש ,זיי ,"ץליהעג א

 יע ןכעלקערש םעד טריּפשרעד דלַאּב ןּבָאה,

 "שײלֿפנשטנעמ יִא ןוֿפ ךורעג רעד ...שופ

 ןתמא ןיא, .1952 א"ב ,תולרוג ,רעלגירטש .מ

 ךיז טָאה האנׂש עֿפרַאש ,ּבוטש עדעיא זיא יִא

 ,קוצ ,ינטורקָא .י "ןעינָאֿפ ןגעק ןּבױהעגֿפױא

 עצרַאװש יד ןוֿפ לּברַא עיִא טָאה , ,1956 יטּפעס

 ,169ע11962 ,גָאט ןײטשנײװ שירעּב ,"ןרעַײֿפ
 ,טייק-

 ןַא ..6- ןציּפָא רַאפ ,ידַא -- ןפעזעגּפָא
 ןיוש רימ ןענעק ,דוּביּכ ןרַאֿפ ענע'ָאק .דילג יִא

 יַא; ,."סוֿפ םענעיֶא םעד טינ ליֿפ ךיא, ."ןייג

 עלַא ןרָאלרַאֿפ רע טָאה ,רָאי ףניֿפ גָארטסָא ןיא

 טיור ּב סָאד* .ןרָאי ענע'ַא ףניֿפ יד ."םירֿבח

 יייא סָאד ,ןקַאּבעגסױא טכעלש = יא זיא

 ,טייהרע- .ּפָא טייטש עטרַאה עטשרעּב
 ,טייקד

 עֶא .+ ןצעזּפָא רַאּפ ,ידַא - טצעזעגּפָא
 ןֿפױא עטכידעג עיִא סָאד .הרוחס עיִא .םידומע

 "רעל וצ ףיוא טַײצ עיִא .םינימ-גרַאּב עיֶא .ָאנד

 יד ןיא זיאס לֿפיו = טסעק עיִא ןּבעג .ןענ

 -שירֿפ ןיִא םעד טנַאריטרַאװק םעד ןּבעג .םיָאנּת

 -- ןעגנוריֿפ עא ,רעגייטש רעיִא ןַא .קיט

 "יש עקיטנָאק ןָא ,טריזיליּבאטס ,טלעטשעגנַײא

 טרענעלקרַאֿפ זיא סָאװ -- ח ק מ רעיא .םייונ
 תוריּפ עטלוֿפעגוצ לסיּב ַא ןֿפױקרַאֿפ .ןרָאװעג

 .חקמ ןיֵא (ןטימ) ןטיול

 ףרעװ טצעזעגּפָארַא :ךיוא -- ןרעװ יא

 עמ סָאװ ךלמ רעיִא ןַא .טמא ןַא ןוֿפ יװ יִא
 ןוֿפ טרעװ םירצמ לש רֹׂש רעד, .םיא טּפשמ



 טרעװַאשזעגּפָא

 יה הׂשעמ ,"ןדרעװ טצעזיג בא הלודג רנַײז

 גיּבלעז זד רד (לודגה ןהּכהש .בּפּת מד

 הנוהּכ) ןַײז ןוֿפ ןראוג טצעזג ּבא זיא לאמ

 יייאא .א/בכק ,1764 אדרויֿפ .ןוֿפיסוי ,"(הלודג
 ,טרָא יִא ןא ףיוא ןענואד שטנעמ א לָאז קיּב

 .טרָא ןַא ןַײז עֿבוק ךיז לָאז רע טסייה סָאד
 והילא 'ר ,זּביא ,"ןענװַאד טרָאד דימּת לָאז רע

 ןעװא .1846 וָאֿפעזװי ,םילוע רוא שַאדיװ יד

 ןַא ןָא סעּפע טקעמש השא עקידעגָארט ַא
 ןיא ןעמָארנַײא ריא ןעמ לָאז ... . גרַאװנסע

 םערָאװ ,רוּפיּכ םוי זיא סע זַא ןַײרַא רעיוא

 ,"העד יד םעד טימ יִא טרעװ לָאמ סעכנַאמ
 ,טייק- .טייהרע- .ד"כרּת ענליוו ,םדא ךרד

 ןרעװַאשוּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעװַאשזעגּפָא

 .עא ןעגנוזָאל ,דייר עיִא .סנזַײא עא -+. 

 ,טייק- .טייהרע-

 ןיא -+.  ןרמֹוחּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרמוחעגּפָא

 יָשֵצ ַא טימ .םידגּב ענעסירעצ ,עטלַא ;עִא

 וצ א ןיא רעדמערֿפ ַאש .םינּפ יִא טשטיינק

 ןֿפױא שוילעּפאק ןַא ןַא טימ לעניש ןטיירּב

 י"} ,טכיל עקידנעקנַאצ ,ןילּבמעד .ב ,"ּפָאק

 רעגייטשא לָאז רע יװ ,רַאװק יָא; .25 'ז ,8

 -רע- 83 יז ,וװ לג ,טייצ ,"סעטָאכוס יד ןבָאה
 ,טייק- ,טייה

 .6- ןכשֹוחפָא ראפ דא -- טכשוחעגּפָא

 ,טייק- .טייהרע- .ןּבעל יָא ןַא .ןרָאי עיִא
 ץִא ..-- ןריזחּפָא רַאּפ ,ידַא -- טריזחעגּפָא

 יַא ,טכַאמעג טכעלש ַא .םישוּבלמ עא .הריד

 ַאֹּב עַא עגערָאװעג עילַאק .טעּברַא לקיטש
 יבע-7 .דנַײרֿפ ענעזעװעג ןשיװצ ןעגנואיצ
 ,טייק- ,טייה

 .=- ןעמולחּפָא רַאפ ,ידַא -- טמולחעגּפָא
 ןֿפיט עמייהעג, .טלעװ עיִא .טנגי עיִא ןא

 עגיה-טינ עיִא סָאד טֿפָאלש'ס ואוו ,ךַײט םענוֿפ

 ,טייהרע- .267 יז ,והמחלמ ,מּפ ,"ןּבעל
 ,טייק-

 ןגיל .-- ןשלחּפָא רַאפ ,ידַא -- טשלחעגּפָא
 .ןָאט טינ ךַאז ןייק ןענעק סָאװ טנעה עא .עיִא
 טרעטַאמרַאֿפ, .ןץֵא ןַא יװ ןסיגַאּב .סוֿפ רעיֶא

 יוש טישז ,"עיגרענע יד יא יװ ,ןליװסקלָאֿפ רעד

 ןענַאטשעג ןיא יִא ,ליטש, .100 'ז ,1912 ל"נ

 "שמ רעקיטכַאנ ןוֿפ העש ןייא קירּבַאֿפ . . . יד

 עװקסַאמ ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי לדוי ,"הרומ

 יד יא ֿברֹע תעל הנשה:שַאר, .110 'ז ,9

 תכרּב תעּב הרוּת-תחמׂש ןוא ....ץיֵא ןַא טלעװ

 ,"טלעװ יד ךיז טקיאורַאּב הרוּתה לע ונַייחהש

 ,טייק .טייהרע- .ה ,1957 י"נ ,ּבדל

 ןַא .6-- ןשרהּפָא רַאּפ ,ידַא - טשרהעגּפָא
 יּפָא ןַאע .ןּתמויאׂשמ א ַײּב ,רחסמ א ַײּב רעיֶא
 ןייק טַאהעג טינ רֶע טָאה ,רעיֶא ןַא ,רעטראנעג
 ,?ןטּפשמ וצ ךיז קשח

 ,6-- ןענוּבשחּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנוּבשהעגּפָא

 ןוֿפ סעטַאד עיִא .ןרָאטידערק עיֶא .תובוח עיִא
 ,קירוצ ןרָאא רעטרעדנוה טימ ס'המחייוקיל
 | ,טייק- .,טייהרעד

 ן(ענעמתחּפָא רַאפ ,דַא - טעמתחעגּפָא
 יּפָארַאא .םָארק עיִא ןַא ,ענעסָאלשרַאֿפ ַא -+. 
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 ןִא םעד ןוֿפ ריּפַאּפ ןגיוּב ןטשרע םעד ןעמענ

 ןעוװעג זיא סָאד, .עסקַאט ,סוממ ,"רָאװָאגירּפ

 ןיא לטיװק סָאד רעדייא ,הּבריאנעשוה רַאֿפ

 ,טייהרע- .1 דירַאי םענוֿפ ,עש ,"ָא ךָאנ

 ,טייק-

 סָאװ .+-- ןגָאטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טגָאטעגּפָא

 -כענ ַא .קעװַא ןיוש זיא םעד ןוֿפ גָאט רעד

 קידנעמענרַאֿפ געװ ןיא, .העידי עא ןַא ,עקיט
 ,..טמוק טירט ענּבָארד טימ ,רעטעלּב עיִא יד

 .שג ,קינלָאר ףסוי ,"ןייג וצ ןיוו

 רעצרוק רעד ןיא זיולּב) ידא -- ןָאטעגּפָא
 ַא רַאֿפ רעדָא ויטַאקידערּפ זיולּב -- םערָאֿפ

 ,(לקיטרַא ןטמיטשַאּבמוא ןטימ בוס ןלַארטיינ
 זיא יַאק ;"'ָא ןיא י'ַאק .+-- (ךיז) ןָאטּפָא רַאּפ

 רעד ןעװ, ;"'ָא-טינ זיא יָא-ּבלַאה, ;"ןלַאֿפרַאֿפ

 יד ףיא טשרע ןעמ טכַאמ ,;'ַא זיא רעלעֿפ

 = טצֹּברַא לקיטש יִא ןא זיאס* .װש ,"ןגיוא

 עג זיאס, .ןענעכערוצּפָא ךיז ,ןוװיּכּב ןָאטעג

 ."ןעמענ-המקנ יִא ןוא טגָאזעגנָא ןַא ןעוו

 רעד ,טלײטעגּפָא ,טדײשעגּפָא -- ןַײז יא

 ;טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןדנואװשרַאֿפ ,טרעטַײװ

 איי ,ןָאטג אּבא טניז, ;(29 ,ב ,לאינד) 'וקילס'

 ,ן"ןעמוקעגֿפױרא ןענַײז, :יִּת) ."ןגנג ףּוא טניז

 ...ןאטיג ּבא תונערוּפ 'נוא םירוסי ינַײד ןנַײז,

 ,5 ,י ,םילהּת ,מהס ,"םיא ףיוא טינ ןעמוק 'גוא

 םעד| םיא ןוֿפ זיא ה"ּבקה ןוֿפ הרימש יד;

 זיא ךָאנ רעװ, .ג/ח ,וצנ ,"ןָאטיג ּבא ןעשר

 רעתמא ןַא יװ הזה:םלוע גונעּת ןוֿפ יִא ױזַא

 ריא ןוֿפ זיא יַאע .47 ןאפ ,1869 ,מק ,"7 ךיסח

 ןטׂש ,שַאּב ,"טײקילעזטַײל ןוא טײקמורֿפ יד
 ,טרָאג ןיא

 ,טקידנערַאֿפ ןצנאגיא .1 -- ןרעװ א
 ,(ןייש-טינ זיא סָאװ סעּפע ןגעװ) טריֿפעגכרוד

 יד ןיא, ,"ליטש רעד ןיא יִא טרעװ סנױזַא;

 ןוא טײנרַאֿפ יִא ץלַא טרעװ ךעלטעטש עניילק

 דגנּכ הדימ טלָאצַאּב .2 .װש ,"טקעדרַאֿפ
 טרעװ יוזַא -- ןָאטעג טָאה רע יװ ױזַא; ,הדימ

 ,ג"צקּת װָאקלידס ,רסומ טֿבש ,"יַא םיא

 טשטַײטרַאֿפ 8ןילכַײר ןַײז 'ִא יװ יװַא 8

 אֹּבא ןדרוו יד, ;(7 ,אכ ,א ?אומש) 'םירסמה'

 ןענַײז, .ן"ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא, :יּתו "ןָאטג

 ,"ןרָאװעג יַא לארׂשי ןוֿפ םיגרטקמ עלַא דלַאּב

 ,1896 ענליװ ,1קעי תמיענ ,ץנַארק בקעי 'ר

 ןַײד ןוֿפ ןיליֿפּת יד ןרעװ יִא טשינ לָאז סע;

 ןַאסנילײּב א"מ ,"םערָא םעד ןוֿפ ןוא ּכָאק

 ,1898 סעדַא ,םייח תוחרא ,רשא וניּבר ,זּביא
 טינ טרעװ סע, .ןרעװ רטֿפנ ,ןרעװ קלתסנ 4
 זיב ,טלעװ רעד ןוֿפ יַא שטנעמ ןייא וליֿפַא

 יישז ,צונ ,"ןושארה םדָא וצ רע;רֿפ טעז רע
 ,ב/טב ,ג"כרּת רימָאט

 רַאֿפ דוסי רעד זיולּב) ידא -- ןענַאטעגּפָא

 ץֵא סָאד, .ןװֿפד - .םערָאֿפ רעגנַאל רעד

 ַײז ןטכענ עיִא סָאד, :"ןּפַאכקירוצ טינ ןעמ ןעק
 סעּפע, .װש ,"ןטכעררַאֿפ וצ טנַײה הירּב ַא

 לָאז טיהַאּב ,ךאז עיִא ןַא ,ףושיּכ ַא עקַאט רָאנ

 רעיַא ןַא רעוא .ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןרעװ ןעמ

 ,מּפ ,"...טזָאלעג ךיז טָאה ,טלעװ רעד ןוֿפ
 -רע 1966.  עװקסָאמ ,סעריוד ןוֿפ טָארט

 טעּפוטץעגּפָא

 זיאס, -- טייק- .יִא הטרח ןּבָאה -- טייה

 יָא ןַא ,המקנ ַא

 ,=-- ןצנַאטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טצנַאטעגּפָא

 רעד ףיוא טצעזעגוצ ךיז יז טָאה ,עיִא ןַא;

 ="ָאט ןטוג א ןוא יִא ,טלּבמיצעגּפָא, ."עּפַאנַאק

 ,טשינרָאג וצ ןיוש גיוט ,קרַאמ ןוֿפ ּפָארַא ןיוש

 א ןיוש טָאה רע -- ?רע טכַאמ סָאװ --
 ןּברָאטשעג םעצולּפ זיא = "(רעיִא ןַא ןיוש זיא)

 ,טייהרע- .ןּבעל קידלמוט ַא ןטימניא

 צא .+-- ןקָאטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקַאטעגּפָא

 עיִא ,(עק)רוגיֿפ עיִא .ךעלעקעטש עיֶא .עקלַאג
 ןַא .ליטס רעיא .לזענ יִא שיסאלק ַא .ךעלסיֿפ

 ,טוג טעּברַא ןַא ןָאט .טייקכעלנעזרעפ עא

 רעיֶא ןַא* .אישק עא ןַא ,ערָאלק ַא .יִא יװ
 טַאלג ןוא רעטכַארטעגוצ קיצנוק א =ןגיל

 םוש ןָא ,יִא יװ הווצמ ַא ןָאט, ,רעטגָאזעגסױרַא

 עטנ ןוֿפ עטכישעג סנעּבעל איד ,דמא ,"הינּפ

 ,טצינשענּפָא ,יָא ןּביוא ןוֿפ , ,1887 ענליוו ,ֿבנג

 -עניא רעּבָא ,לאטסירק רענייש א יװ ןייר ןוא

 "ילג יד, ןטכישעג 'טסקלָאֿפ ,ץרּפ ,"?קינייװ

 ןיא טגיל ןה א יװ סעּפע ןוא עיִא יװ רעד

 ַאילק ,סוממ ,"רערעייז גנוגעוואּב רעכעלטיא

 ןעגנילש ןוֿפ טרעטַאמרַאֿפ טרעװ עמ, .עשט

 רעא .!מעּב ,"ןעלעדנעמ 'ר ןוֿפ דייר עיִא יד
 ןזעװעג סע זיא ,שוּבלמ א טעּברַאעגּפָא טָאה

 ,9 אפ ,1906 עשרַאװ ,ןהיּב יד ,"ַא יװ טושּפ

 "םי א ףיוא יװ ,ץראווק רענעֿפילשעג ,רעיֶא;

 ,1939 עװקסָאמ ,סערציוא ,וָאסרעּפ .ש ,גערּב
 .טייק- .,טייהרע

 ןעגרַאטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טע(נַא)גרַאטעגּפָא
 רעקיטש ןענידרַאֿפ ,ןסילשעגּפָא-ןסירעגּפָא .6--

 .'ַא ןײגמורַא ןוא דלָאג

 .=- ןעלֿבֹוטּפָא רַאפ דא -- טלבוטעגּפָא
 עטַאט רעד ןעװ, .הווקמ ןיא עיִא ןַא ,ערשּכ ַא

 טָאה ,רעיא ןא הוקמ רעד ןוֿפ ןעמוקעג זיא

 סחנּפ ,ײקידֿבוט-םוי ןצנַאגניא ןָאטעגנָא ךיז רע

 -סיוא ,רעיִא רעדע .27 וא 1964 ,זמט ,יַאדור

 "ןתח א יװ ןענאטשעג זיא דלַאװ רענעגָאװצעג

 ,"ץצעּפוז רענירג רעַײנ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,רוחּב

 .ֿטייקק .טייהרע- .עשטַאילק ,סוממ

 ,טײטעגּפָא +- -- טױטעגּפָא

 ענעוטענּפָא יד, .ןַאטעגּפָא +- -- ןוטעגּפָא

 ןרָאי ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"גָאט ןוֿפ טעּברַא

 ,15 יז ,םורַא

 ,--(ךיז) ןעקנוטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקנוטעגּפָא
 ןַא .רעסַאװ ןיא יִא .ןעקנוטעג-- :ךיוא

 ןיא עיִא ןַא .סוחי ןיא יִא .תוצמ ןיא רעיא

 ןזעװעג ןענַײז ןטעשטעמ ,ןכריק, .ןטנַאילירּב

 עשילאגנעב ןיא ּפָארַא ויּב ןּבױא ןוֿפ יִא

 ילנ'כ, ,1895 ענליוו ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,ײןרעַײֿפ

 ןיא טכיל ןיא יִא ,ץַאלַאּפ ןכַײר ַא ַײּברַאֿפ

 ירַאֿפ רעד ןיא יַאק 'געװ ןיא ,רא ,"ןלעה
 רעיָא* .| קרעװ עלַא ,קמ ,"טייקטיור רעקיטכַאנ

 -רעי .רענעזָאלעגּפָא ,רעטלמױכעגּפָא=גנירעה
 ,טייק-ה .טייה

 ,6- ןעּפוטּפָא רַאפ ,ידַא -- טעּפוטענּפָא



 טקומץגּפָא

 עבורח טימ ןדִיי עטלַא ףניֿפ , .עגָאלדָאּפ עא
 ירַאֿפ ןַאהַאק עילע ,"סיֿפ ץֵא ןוא רעלַײמ;

 ,1940 קסנימ ,גנעגנולייצרעד ענעדיײש

 .6- (ךיז) ןקוטּפָא רַאפ ,ידַא -- טקוטענּפַא
 יןלשגעגוז ןיא 'ִא ,הוקמ ןיא ץיָא .םיֿפוג עיִא

 - .טייהרעד

 ןַא .+- ןטײטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טייטעגּפָא

 .עיצַארעּפָא ןַא רַאֿפ דילג יִא ןַא .עלהיח יִא
 עיגרענע ,ןליװ) טסַײג רעזדנוא זיא 'ִא טינ

 ןוֿפ יִא יד -- טיק .טייהרעק עא

 .קנאדעג ןשירעֿפעש

 ,=- ןשטַײטּפָא רַאּפ ידַא -- טשטַײטקגּפָא
 "רע- .חזַאא םיקוסּפ ,ןלעטש ,רעטרעװ עיֶא

 ,רָאלקמוא לעטש יד טּבַײלּב יִא ךיוא -- טייה

 יַא עשלַאֿפ ַא -- טייקד

 .6- (ךיז) ןלײטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלײטענּפָא
 ,ךאז א .האובּת עיִא .הריד עא .עּפורג עיִא

 ןוֿפ רעדילג עיִא יד ןדניּבֿפיױנוצ .ךיז רַאֿפ יִא

 ןיא ןעמ ןעװ, .גנַאהרָאֿפ ַא טימ יִא . .קלָאֿפ

 רעד ןוא ןעמונעג הלח ןייק טעה ןקעּב םעד

 ןטײרּפש ךוט ַא ןעמ לָאז --- יַא ...זיא גייט

 טרעיינ ןעמ לָאז ךָאנרעד ,גייט יד עלא רעּביא

 ,שפע ,"ןעמענ הלח ... גײט םענייא ןוֿפ
 סע; .ו"נקּת וָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 יד זַא ןעניז ןַײד ףיוא ןײגֿפױרַא טשינ לָאז

 ןזיאו ...טֿפַאשרעה עצנַאג רעייז ןוא ןעלמיה
 -עג ַא; .אפ ,אינת ,"ךיז רַאֿפ ךאז עא ןַא

 ,טרַאּפַא ץנַאג ןענַאטשעג זיא ...ץכעזיומ

 עג ןיא ,ץרפ ,"עקנָאל טשער רעד ןוֿפ יא

 ,טייק- .טייהרע- .יץכעזיומ

 עֶא --.  ןעַײטּפָא רַאּפ ,דַא -- טעַײטעגּפָא
 ףיוא ךיז טשטילג ...דש עלערעּב, .ןּביױש
 ענליװ ,רעּפענד םַײּב ,שַא ,"גערּב ןִא םעד

 .טייק .טייהרע- 241 יז ,9

 ןעװעקניטּפָא רַאּפ ,ידֵא -- טעװעקניטעגּפָא
 ךיוא זיא ּבוטש ןימ אזא; .טנַאװ ץיָא (4שיה

 ,סוממ ,"רעזלה גניר םעד ןשיװצ עא ענעי
 יד .ַאּפַא ,"ךיז ןלייש לגיצ עיִא יד, .המלש

 .טייהרע- .ןירעצנעט

 -עגּפָא .ןעיטּפָא רַאְּפ ,ידַא -- טעיטעגּפָא
 ןפעלש .סטעֿפ ,ץלַאמש טימ טּפָארּפעגנָא ,ןסָאג

 .קרַאק רעיא ,רעטעֿפ ַא .ךיוּב ץיִא ןרעװש םעד

 -סיוא ךעלנייװעג .רקוא .דפ -- ןעיטעגּפָא
 -עגּפָא ,ןָאטעגּפָא +- .ןעוטעגּפָא טגיילעג

 .ךאז עיָא ןַא'ס .ןענָאט

 ןעסעי}טּפָא ראפ יזַא -- טעפע(י)טעגּפָא
 טימ דייר ייג, .ערָאק עיִא .ץָאלק רעיא - .+-
 ,ןַאמגערּב .ש ,ײןטַאדלָאס עטעסעטעגּפָא-טינ יד

 ,4 עװקסָאמ ,קיאורמוא זיא כערזימ וּפַא |

 ,קינלָאר ףסוי ,"ןױשרַאּפ . . . רע'ֶא ,רערַאד אמ
 | .טייהרע- .שג

 זיא סָאװ ,שיטָאגּפָא וזז .ידַא -- ׁשיטְענּפָא

 ךימ טצעש יז, .טָאגּפָא ןַא (עגונּב) וצ יװ

 ןָאק סָאד יװ טַײװ יוזַא רָאנ ,דנילּביַא טשינ

 .ע מעּב ,"ךצונ
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 ,.=- ןפמעטּפָא רַאּפ ,זַא -- טּפמעטענּפָא
 רעיֶא .קיטייװ רע'ֵא .ןליֿפעג עיִא .םישוח עיִא

 ,ןעמיטש עיִא ,תוחיר עטּפעװעגסיוא, .ץיּפש

 ךיא, .ךַײט םורַא ,רעדיל ןוא עטכידעג ,רה

 קינײװ ןוא רעריֿפ רעגנוי א ןעװעג ןַאד ךָאנ ןיּב

 -רַאװ ,רעמיוּבנגַײֿפ ,טיי ,"קילגמוא ןַא ןגעק יִא
 ןסיװעג ןַײז טָאה ,קערש ןוֿפ יַאפ .1922 עש
 ןוֿפ תוברוח יד ףיוא ,ּבור ,"טלמערדעג ליטש
 -ּבלַאה -- טייקק .,טייהרע- .יעשרַאװ

 | | .ַא עשהיח

 ,4-- ןעלקעטּפָא רַאּפ ,ידַא -- .טלקעטעגּפָא

 ַאזַאק יא ןוא טקָאטענּפָא .יָא ןוא טעקצַאצענּפָא-
 ,דַאנ ,יָא ןוא טלקעלעגּפָא ךיז ַײּב זיא שטנעמ

 ןעוט. .+- טָאנּפָא ןוֿפ צמ -- רעטעגּפָא

 ןּבָאה רעגניֿפ ערעיײז סָאװ יִא וצ ןקוּב ךיז

 מעל ,שטַײט ירֿבע :שוריפ ,היעשי ,"טכַאמעג

 ,1877 .גרעּבי

 ,טסנידנצעג ןע- .סָאז -- 'יײ|רעטעגּפָא
 טכעװש רו ןּבאה דנל ןַײמ איז, .הרז-הדובע

 -- שי- ,18 ,זט ,רירעש ,ײיירעטג ּבא ןייא טימ |

 עשיַא ןוֿפ ןעמונעגסורַא ךימ טסָאה, .ידַא
 עכילרעדניװ נוא ענייש ןייא ,ש .מ ,"טכאמ

 ,1889 גרעּבמעל ,וניּבר השמ ןוֿפ גנולהעצרע

 .=- ןעכרעטּפָא רַאפ ,יזא -- טעכרעטעגּפָא
 ינַײרַא זיא'ס, .טעּברַאמיײה עיִא .לווירּב יא

 ,לרעטוֿפ יִא ןַא ןיא דיגמ-טָאטש רעד ןעמוקעג

 -ןַאמּפיל ,"ןגױלֿפעצ ךיז ןענַײז סעלָאּפ יד ןוא
 1934 עװקסָאמ ,| עטכאװרעד סעריוד ,ןיװעל
 ,טייקקה .טייהרע-

 ןא .+- ןגָארטּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןגָארטעגּפָא

 ןַא ַײּב יװ יִא ,ןזָאלעגּפָא .םויטסָאק רענעיַא

 .םינּפ יַא ןַא טימ ױרֿפ ַא .לּפעט 'ִא .דרוי ןתמא
 ףרַאד עמ, .ףוג רענעיִא ,רעכַאװש ,רעטלַא ןַא

 ."שובלמ םענעיַא ןַא יװ ןעװעצינרעּביא םיא

 לקער יִא ןַא, .לטּב רֿבוע ןַא = רענעיֶא ןַא"
 -טלַא ןַא ,סנגיוּבנלע ענעּבירעגסױא . . .טימ
 .,עש ,"סּפינש רענעסעזעג

 ץשידִיי ,'טייקשידִיי טכע' ,תודהיה חורק
 שטנעמ םענרעדָאמ ןרַאֿפ זיא ץלַא סָאד --- יקיטע
 סָאװ ןגעו' ,ץרפ ,יָא ,ןשָארדעגסיױא טלַָאי
 יװ ,יָא שֿפנ ןַײז ןוא , .יטייקשידִיי ןוֿפ ּפָא ןריֿפ
 -רע- .יטסירעירַאק רעד' ,ו לַא ,"עזולּב ןַײז
 ,טייק- .טייה

 ;89 ,+-- ןטערטּפָא רַאֿפ ,ידַא -- ןטַארטעגּפָא
 ,ןיליוז ענעיַא .ײמרַא ענעיַא .ןטערטעג --

 'ַא*  ןּבױלג ןוֿפ רענעיֶא ןא .ןגיטש ענעיָא

 ןטױל ךעלנע טינ = (ןעמַאמ) ןטַאט ןוֿפ

 -רַאֿפ ,ןַאלּפ ןוֿפ יַא זיא סע זאק .רעטקאראכ

 יד ןוֿפ טסָאק ףיוא ןןלוש יד| ייז ןעמ טכיר

 -טסעֿפ ,יקסנילַאק ןיטנַאטסנַאק ,זּביא ,"עקידלוש

 אנדָארוהו אנליו ,...םידוהי ןגעװ גנוצעז

 ,"ךיש ענעיִא רָאּפ ַא טימ ןרעקמוא ךיז , .ה"צקּת

 .1939 סַאנוַאק ןגעװ עשלאפ ףיֹוא ,רַאילקש .ב
 ןעמַאמ רעד ןוֿפ יִא !ּבױט ַא -- רעטכָאט יד,
 ,29 עוו 1960 ,קיא ,טעפ .ח ,ײֿברעמ ןוֿפ חרזמ יװ
 .טייק- .טייהרע

 (ךיז) ןטכַארטּפָא רַאפ ,ידַא -- טּכַארטעגּפָא

 .דַא -- ןֿבירטעגּפָא

  .רעּבַײרש עשידיא

 טנערטענּפָא

 ,רעטלַאק א דיי א. .יָא סעּפע ןגָאז ,ןָאט 6
 טימ ןַײז לָאז ץלַא ,רעיֶא ןַא ,רענעסַאלעג ַא

 ,ןהּכה ללּה ןּב יכדרמ ,ײןוּבשח א טימ ,לכׂש ַא

 .טײהרע .1925 ענליװ ,ושל עמַאמ ןיא
 ' - ,טייק -

 .ןענעּפָארטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנּפָארטעגּפָא
 ןצלַאז ןרַאֿפ שײלֿפ עיִא סָאד .טֿפירטעגּפָא
 .טייחרעד
 .+-- ןעמױרטּפָא רַאפ ,ידַא -- טמױרטעגּפָא

 "ניהַא ןיוש עטסּביל ! סָאד טגיל טָא; .ןרָאי עיִא

 ,טייק- .װ לַא ,"רָאװ רעיֶא ןיא רעט

 .+- ןעקנירטּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעקנורטעגּפָא
 -עלג עיָא, ,ןֿפנָארּב רעיא ,שַאלֿפ ןוֿפ עיִא ,ךלימ
 רעד ןיא רַאװָאמַאס א ןוא שיט ןֿפױא ייט רעז
 -סָאמ ,רעּבַײרש נוא קרעװ ,קינעטילק .ש ,"טַײז
 .טייהרע- 1935 עװק

 ,+- ןּבַײרטּפָא רַאּפ

 יַא .דלו רענעיַא .אנוׂש רענעיֶא .טנוה רענעיִא

 -סיוא ןוא ךוט ַא ןיא ןגײלנַײרַא . . ., .רעסַאװ

 ןיא ןעקנוטנַײא .. .קָאס םעד ןוֿפרעד ןשטעווק
 ,ףסאמה ,"...קָאס םענעיֶא ןטשרעּבייא םעד

 עטשרע} ?רַאי ,ענליװ ,שיליוּפ ןוֿפ זּביא

 רענעיא טשרעקָא ,רעשירֿפ א, ה"י .19 טֿפלעה

 ,זעגפ ,"עמשַאט עגנַאל ַא יװ סיֹוא טעז ץַײג
 .טייקק .טייהרע .2 או ,1924 ענליו

 .=-- ןעלסײרטּפָא רַאּפ ,ידא -- טלסײרטעגּפָא
 .טייק- .טייהרע-  .יינש רעיא .ּביוטש רעיֶא

 .=-- ןעפירטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפירטעגּפָא
 לטנַאמ ןיֵא םעד, .םינּפ יִא ןַא .םישוּבלמ עיִא -

 קייטפא ןיא טכַארּבעגּפָא רעדַײנש רעד טָאה

 .גרעּב ,"ןַײרַא

 ןסערּפ .+-- ןֿפירטּפָא רַאפ ידַא -- טֿפירטעגּפָא
 עלעֿפעל ןטימ ןעמעננַײא ,רעכעלַײל עיִא יד

 ,טייהרע- .האוֿפר סנּפָארט עיִא ןעצ עלַא

 .=-- ןענעקירטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנקירטעגּפָא

 רעד, .ךעלזעק עיֶא .טולּב יַא .ךעטנַאה רעיִא
 ,"ןפיל יד ןוֿפ יַא טינ ךָאנ זיא ךלימ סרעטומ

 "יטיינ ןָא ,גנוי וצ ךָאנ = םָאידיא לס ַא טיול

 יא טכער טינ ךָאנ ,ןעּפ א, .גנורַאֿפרעד רעק -
 סָאד זַא ןגָאז, .המלש ,סוממ :,"טניט םענוֿפ

 ךעלעקּפוק עכעלטע רָאנ ...זיא קלָאֿפ עשידַיי

 ,רעדַאּב םשרג ידער ,"רענייּב ענעכָארּבעצ עא

 .גרעּבמעל ,א"סרּת .רַאדנעלַאקסקלָאֿפ רעשידוי

 ןעמונעגנַײרַא שעװ עיֶא יד ןיז| טָאה טכַאנרַאֿפ

 ,168 'ז ,ױרֿפ עטכעלש ַא ,סַײװ ,"ןסיורד ןוֿפ
 ,טייק- ,טייהרעי

 הזוומ יד, .ןטָארטעגּפָא - -- ןטערטעגּפָא

 ,"חֿפט ןייא תוחּפהילכל ןּבױא ןוֿפ יִא ןַײז זֹומ |

 -טג, ?טרָא ,ה"י .19 ּבײהנָא ,ךורע ןחלש

 נא יד ןוֿפ ענייא ,עלַאמש רעּביא ןעגנורּפש

 .ֿפשטניװ ,םוממ ,"סעקטאלק ענעיֶא טַײװ ערעד :

 ,טייק- .,טייהרע-

 .=- ןענערטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנערטענּפָא

 ןּבאה .. . ןרוא יז טַײל לייט ןייא, .לּברַא רעיא
 ּבא ןייז ךיוא ןיג ,ןא טינ ןקָאז ריא וליֿפַא



 טעסערטעגּפָא

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ךיש יטנערטיג

 יד טכיוהעגנָא . ..טָאה רע, .ו"נקּת װָאלקש

 יטלַא  ,זיי ,"ליומ ןוֿפ ערַאּפ רעד טימ טיוה עא

 טגנילק רימ טלעװ רעד ןוֿפ למוט רעד, .יטָאטש
 סרֿבק םַײּב ,שָאוהי ,"רעיַא ,רעטַײװ ץלַא

 ,טייק .טייהרע- .ידנַאר

 .+- ןעסערטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעטערטענּפָא
 .רעמייּב יד ןוֿפ עיִא ,תוריּפ .לעמ ךעלקעז עיִא

 שרעה ,ײרעמייּב עטעקַאנ עיִא יד . . .טסּברַאה;

 יַאנרעשט ,עיזַאנמיג-ענָאיזַאק ,רעּבעשזָאק ביל

 .טייהרע- .1937 ץיוו

 .-- ןעפישטּפָא ראּפ ,ידַא -- טעּפישטעגּפָא
 'ִא ןוא טקילֿפעגּפָא ,סעטַאמש ןיא ןײגמורַא

 ,עטעװעצלַאמשרַאֿפ טימ ...ארמג עטלַא ןַא,

 ַײּב ןגױּברַאֿפ ןוא יִא ,ךעלטעלּב עטלעגרַאֿפ

 ,הּכנח ןוֿפ טכַאנ עטשרע יד ,ימערּב ,"ןקע יד

 .טייהרע- 1893 סעדַא

 ןעּברישטּפָא רַאּפ ,ידַא - סםעּפרישטעגּפָא
 יא .רעלעט רעיִא .טעּברעשטעג - :99 .6--
 .טייהרע- .לּפעט ןעמייל

 (ךיז) ןעּפעשטּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפעשטעגּפָא
 .טייהרע- .ןָאגַאװ רעיא ןַא -. 

 נװ :ךיוא .שיטָאּפש .ס ,יד -- עקשטעגּפָא
 רענעמייל ַא ןוֿפ טנעה ,רוגיֿפ ַא יװ ,טָאגּפָא ןוֿפ

 יא

 רעיא .+- ןגָאיּפָא רַאּפ ,ידַא -- טהָאיעגּפָא
 "רעל ןוֿפ יִא .תוֿבשחמ עקירעיורט עיִא ,ֿבלּכ

 יַא :ךיוא ױזַא .ןענרעל ןוֿפ טרעטַײװרעד = ןענ

 עטרעטַאמעגּפָא ,עיַא סָאד ןעזרעד, .הֿבישי ןוֿפ

 ,"טײהנגעלרַאֿפ סיורג ןיא טייטש סָאװ לרָאּפ

 ןרעטש יד, .רעטירד ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .ּב
 קיצנַאװצ ןוא טכַא עריא יװ ןעולג עקידרעטיצ

 ,טייהרעד .עקדײרֿפ ,לָאמ ,"רָאי עא
 ,טייק-

 .-- ןרעמָאיּפָא רַאפ ,ידַא -- טרעמַאיעגּפָא

 .טייקק .טייהרע- געט עיִא .דּפסה רע'ָא

 .(- ןעלֿבֹוּפָא רַאפ ,דא -- טלבויעגּפָא
 ןינמ ןוֿפ ןיוש ןיּב ךיא לַײװ, .רעּבַײרש רעיא

 ןוא עטנעָאנ ענַײמ ןרָאװעג ריא טַײז ,עיֵא

 ,117 יז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ערעַײט

 ,טייק- .טייהרעד

 .ןרילעוװויּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרילעוװזיעגּפָא
 יַאט; .רערילעװוי ַא ןוֿפ טצוּפעגמורַא .לָאענ

 יירּב טימ ,דלָאג םענייר ןוֿפ ךעלעטסעקיקעּב

 יַארעטיל 'װַאס ,עקסרָאגיטַאיּפ .א ,ייַא ןטנַאיל

 ,9 ןאפ ,1940 וװעַיק ,רוט

 ןֿבוט-םויּפָא רַאפ ,ידַא -- טבוט"םויעגּפָא
 .טייהרעע-  .ייליּבוי רעיֶא .ןוחצנ רעיא = .+-
 ,טייק-

 ,6-- ןעמירוסיּפָא רַאּפ ,ידַא -- םמירוסיעגּפָא
 -רַאֿפ טרָאֿפ ךַאד טעװ טג רעד, .ןּבעל יא ןַא

 ןעצ עריא ןוֿפ תודע רעקיצנייא רעד ןּבַײלּב

 .ברע ,ןַאמטכעש .א ,"רָאי ץיִא

 יא .+-- ןרשּכּפָא רַאפ ידַא -- טרשכעגּפָא
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 י"רע- .ךעלעגנעגרעטניה עא ,םילּכ עא .שײלֿפ
 ,טייק- .טייה

 (ךיז) ןעװָאכּפָא רַאּפ ,ידַא -- סטעװָאכעגּפָא

 .טייהרע- .לרוחּב יִא .רעדניק עַא = .6-
 ,טייק-

 עִֶא .+-- ןּפַאכּפָא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאכעגּפָא

 ,טרינַאלּפעגסױא:טינ ַא .ןענװַאד יִא ןַא .דייר

 עג גָאז ַא רע טָאה, .ןסע יִא .לקרעװ יִא ןַא

 ,ק .זּביא סינפיק .יא ,"לוק ןיִא ןַא טימ ןָאט

 טוט, .1920 װעיק ,טײג זַײא סָאד ,וָאנוּברָאג

 ,יקצילָא .ל ,ײקילּב ןיָא ריא טימ ךרוד םענ ַא םיא

 ,טייקק .טייהרע- .221 יז ,ןזי רענילַאװ

 -עגּפָאכ2 .ררװ ,דפ ידַא -- טלמױכעגּפָא
 "ץגּפָא ,ןגָארטעגּפָא ,ןסירעגּפָא .(?) טרמֹוח
 .לּבעמ יִא .(שוּבלמ ַא ןגעו) ןכָארקעגּפָא ,טצינ

 רעוש רעיא ןַא, .שַאּב ןוֿפ קרעװ יד ןיא טֿפָא

 ,"ריט רעד ַײּב ךעּבענ טייטש םעדייא םַײּב

 1874 עשרַאװ ,םיגװחז ץטשומַאזמ לעּבַאס ןמלדז

 יצצ ןיא עלעשטנעמ טרעגנוהעגסיוא ,רַאד ַא,

 ּפָאק ןֿפױא ... .סעכַאל עטעטַאלעג ,טנעסיר

 טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"טוה ןטרעכעלעג ןיֵא ןַא

 ןעמוקעג , .1925 וָאנרַאט ,וו גנוי רעליואװ ןייק

 יַאװ ערַאד ןוא םידגּב עִא טימ ...ןֿפױלוצנָא

 ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא ,רעלגירטש .מ ,"סעזיל

 עשרענלעז ערעוװש ןיא ןכַארקעגמורַא, ,107 יז

 .ּב ,"םינוּתחּת עיַא רַאּפ א ןוא . .. ,ךיש

 "רעש .305 יז ,טכיל עקידנעקנַאצ ,ןילּבמעד
 ןּבעגוצרעּביא רעװש, -- טייקק ,טייה

 ַײס ןוא רדח ןוֿפ ַײס יַא ןוא טײקנסירעגּפָא יד
 ,24 4 1964 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רעדניק יד ןוֿפ

 ,טרמֹוחענּפָא +- -- טרעמיומכענּפָא

 ,+-- ןעילַאמכּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעילַאמכענּפָא
 טָאה.... .ןקַאּב עיִא ."םינּפ עיִא ענעֿפײרט סָאד.

 ,"לסיֿפ 'ִא ןַא ףיוא טקניהעגרעטנוא להשמ

 ,טייהרע- .ירענַאקירעמַא ןַא טכוז'מ' ,אּפַא

 .(-- ןרעגַאלּפָא רַאפ ,ידא -- טרענַאלעגּפָא
 ,טייהרע- .הרוחס עא

 :פ9 .(-- ןזָאלּפָא רַאפ ,דַא -- ט|וָאלעגּפָא
 טינ ןוא ץיַא ןייג רע טגעלֿפי .ןזָאלעג--
 שנליו המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"ןייר

 ץקיצומש ַא .הריד רעטיָא ןַא ןיא ןּבעל .נ"רּת

 ,טײלעמערָא ענע'ַא הרבח א .האירּב עטיָא ןוא

 .ש ,"טנצװ יד ןוֿפ טנגער טנעה עטיַא ַײּב,

 ןַײז דימּת ןדיי ןעד ןלעװ, .רענלעז רעיֶא ןַא

 ןַא !םיֿפרׂשננ ,סוממ ,"!יִא ,קיטנעהּפָא ױזַא

 ,שטנעמ רעגיירמוא ןַא = ך אז ענעזָאלעגּפָא

 ,רעניירמוא ןַא = רעמיצ רענעזָאלעגּפָא ןַא

 ךָאנרעד, -- םייהרע-  .גנונעדרַאמוא טימ

 ּפָא ץנַאג הרוחס ןַײז ןַײא רע טלדנַאה טשרע

 ,גיצנַאד םהרֿבַא 'ר ,זּביא דמא ,"טייהרענעזָאלעג
 ,טייקק .1865 ץענליװ ,םהרֿבַא תיּב

 .רקוא .יןעיָאלּפָא רַאפ ,ידֵא -- טעיַאלעגּפָא
 טימ ,סטעֿפ טימ טרימשעגּפָא ..:210746: 2011

 .ךיוּב רעיא .(םיחוור ןוֿפ) ןרָאװעג טעֿפ .בלח

 טימ רַאש ךיא ,'ִא רעװ ךיא, .ןטרעֿפוק עיָא

 סָאד ןכַאמ לעװ ךיא זַא, .גרעּב ,"סעטעּפָאל
 ."ןרעװ יִא שממ ךיא לעװ ,טֿפעשעג

 ןטלעגּפָא

 ןעװעמַאלּפָא רַאּפ ,ידא -- טעװעמַאלעגּפָא
 - ימורַא ,עֶא .טעוװעמאילעג- :85 ,-
 םענעדליג ַא טימ יװ רָאג, .רעכעלַײל עטמיוזעג
 .רעדיל ,טע ,"םיוּב רעד יִא זיא םיוז

 ןעשטנָאלּפָא רַאפ ,ידא -- םעשטנָאלעגּפָא
 -ױשט רעד ןוֿפ עיֶא ןַא המהּב ַא .+- (ךיז)
 .טייהרע- .ןטָארד עיִא .עדער

 (ךיז) ןעּפַאלּפָא רַאפ יזַא -- טעּפַאלעגּפָא
 ַא יװ רעיָא ןַא .טעּפַאילעג- :59 .6-
 -סָאג ַא ןוֿפ יַא .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ ,ריזח
 ,ךלַאק טימ יִא ,טנַאװ א .ןגער

 יו .+- ןֿפױלּפָא רַאפ ,ידַא -- ןֿפָאלעגּפָא
 ,ןגיל רעיֶא ,לגענ עיִא .געװ רענעיָא .ןרָאי ענעָא

 ,"קירוצ ףיוא ןּבעל י'ִא ריא טָאה יז ןעזרעד,

 ,טייק .טייהרע- .ו המחלמ ,מפ

 ן(רױקַאלּפָא רַאּפ ,ידַא -- ט(רי)קַאלענּפָא
 יד, .ץֿפח רעטריָא .עגָאלדָאּפ עט(ריוֶא + .6-

 -סיוא ןענַאטשעג ָאד ןענַײז רעזערג ןוא רעמייּב

 ,שז ,"עטקַאלעגּפָא יװ רעטעלּב יד ,ענעשַאװעג

 סעקטיּב עטריקַאלעגּפָא יד, .װ יּבר ןוא רסיק

 -דרעֿפ .ד ,"ךעלעמַאּפ טרירעג ךיז ןּבָאה ערעייז

 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,לעּבַאּב .י ,זּביא ןַאמ

 .טייקטרי .טייהרעטריי .5

 יַאלּפָא רַאּפ ,ידא -- םעוװעקַאלעגּפָא
 -עגנָא ןַא רעייז ךיז רַאֿפ טעזע .+- ןעװעק
 ,"ןגיוא עיִא סָאװטע טימ ...ןשטנעמ םענעעז

 ןוֿפ ןבעגעגסיורעה ,ןיזַאגַאמ רעלַאקידַאר רעד

 ,1905 י"נ ,'לּביּב סנהַאק

 ענעיֶא .+-- ןשעלּפָא ראפ ,ידַא -- ןשָאלעגּפָא
 ענעַא .רענע'ָא ןַא ,רעטקיאורַאּב ַא .הֿפירׂש

 רענעיָא .הקולחמ עיֶא .ךלַאק ענע'ַא .ענּפַאװ

 ,טייקק .םייהרע- .טשרָאד

 .(-- ןעשטולּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעשטולעגּפָא
 ,טייהרע-  .ערָאק עיִא .טיוה עא

 ,טעַַאלעגּפָא +- -- םעיולעגּפָא

 .=-- ןעגנילעגּפָא רַאּפ ;דא -- ןעגנולעגּפָא
 .טייהרע-  .הָאצמה ענעיֶא .לדניוש רענעיָא

 עיִא .+- ןעפולּפָא רַאפ ,ידַא -- טעּפולעגּפָא
 ,הֿברוח ַא רָאנ הריד ַא טינ, .לעֿפ עיַא .ערָאק

 ַא יװפ ."ענעכָארּבעצ ןליד יד ,עֶא טנעװ יד

 טָאה .. .א .דַאנ ,"ָא-ּבלַאה לעֿפ רעד טימ היח

 ,"טַאלּברעֿפיצ ץַא םוצ ןגיוא יד ןּבױהעגֿפױא
 ,28 עו 1957 ,רענַאקירעמַא ,רעלסער .ב

 ןעשטשולּפָא רַאּפ ,ידא -- טעשטשולעגּפָא
 -ליוהא .עא ןעלדנַאמ ,סעקשַאטסיֿפ עא -+. 

 ,טעטשטפיוה ,סנ ,"טנעװ עיִא ,עכעלקיטיוק
 ,1934 עװקסָאמ

 -טגי+ ,ּפָא טלעג .חרט אװטוא -- ןטלעגּפָא
 טימ ןלָאצַאּב ,סעּפע טימ ןקיטיגרַאֿפ .טלעג

 ןַײז רַאֿפ ןצעמע 'ִא .סטוג סעּפע רַאֿפ טלעג

 םוצ שטָאכ ריא ליװ ךיאק .גנולדנַאה רענייש
 ,רעגיט .י ,"רימ וצ טייקסטוג ריא רַאֿפ יִא לייט
 ,םנו- .הבושּת:לעּב רעד ןוא קידצ רעד
 ,שינע-



 טעװעמַאילעגּפָא

 טעװעמַאלעגּפָא וזז -- סעװעמַאילעגּפָא
 סָאװ עקיטנָאק ,עטלֹוּב -- טענ עץֶא = .6-

 .םיוז ןכעלקרעמ א ןֿפַאש

 ךיז .+- טעּפַאלעגּפָא ווזד -- סעּפַאילעגּפָא
 טרעװ יז זַא זיור ענייש ַא יװ ױזַא טלקיװטנַא
 ןּברַאטש ,, .46 אי ,1866 ,מק ,"ןגער ַא ןוֿפ יא
 ןַײמ ןוֿפ ,גי ,"ןּבעל ןָא םענעגייא םעד רַאֿפ

 ימ רעצנַאג

 .=- טריקַאלעגּפָא וזז -- טריקַאילענּפָא
 עמ ...פעצ עגנַאל עצרַאװש סלזייר ןַײמ,

 רעיַא'ץרַאװש ַא וצ ןכַײלגרַאֿפ טגעמעג ייז טָאה

 -עּב .ּב ,"טעּברַא רָאּפ ַא ענַײמ ןוֿפ עװשעדָאּפ

 עשרַאװ ,לעגעיפש רעשידוי רעד ּבז ,ןנַאמרעק

5, 

 ,טעװעקַאלעגּפָא וזד -- טעװעקַאילעג -
 יד טימ לסעק ץיָא ןצרַאװש םעד טכַארטַאּב;

 דלַאװ' .זיי ,"ןטינ ענעשעמ עּבָארג

 -סוילּפָא רַאפ ,ידַא -- טעװערטסילעגּפָא
 ,עטסקעװעגסיוא .27 .רקוא .+- ןעװערט
 .סעגָאלדָאּפ עיִא ,ענעּבירעגנָא

 ,- ןעװעזילּפָא רַאפ ,ידַא -- םעװעזילעגּפָא
 .רעטוֿפ רעיֶא ,רענעכָארקעגּפָא ןַא - .עיצילַאג

 עיִא ,עטרַאדעגסױא ןַא .דרוי ַא ,רעיֶא ןַא
 םינּפ ַארַאס קוק א וט ,גנוי רעיֶא וד , .עּפַאקש

 ןָא ריד וט -- לדיילק עיִא סָאד, ."טסָאה וד

 טצנַאט ....סענרוּב ןיַא ןטיירּב ןיא, ."ךיא טינ

 ,קיא ,רעגַאה .ּב ,"הלודג אלמ ןסַאג יד רעּביא

 ץִא ןגָארט סָאװ סרעטעֿפ, .ז"כשּת ה"ר

 ,20 שווו 1966 ,זמט ,סעשָאגרַאמ .ש ,ײןקַארֿפ

 . ןטרַאװ .+- ןדַײלּפָא רַאפ ,ידַא -- ןטילענּפָא
 ןלייצרעדסיואפ .העושי ַא ףיוא רענע'ַא ןַא

 ,84 'ז ,1887 ץענליװ ,לאל ,"תורצ ענעיֶא ענַײמ

 .טייקקה ,טייהרעי

 ןַא .+- ןגײלּפָא רַאּפ ,ידַא -- טניילעגּפָא

 עיִא .החמׂש עֶא ןצַאל עא .רענלָאק רעיא
 ןיא יִא ,דיילק ַא .ערעימערּפ עיִא .עװַארּפס

 -טיירּב .ןטרָאק עא .ןגָארק ןיָא ןַא טימ .ןדלַאֿפ
 רעליטש א ףיוא ןעניואוו .ןרעיוט עא עטנֿפעעג

 עמורֿפ ,עטוג ףיוא רָאנ יִא ןַײז .סַאג רעָא
 .לפינק יִא .סערֿפ ןֿפױא רָאנ 'ִא ןַײז .ןכַאז

 ,טיורק טַאלּב א ףיוא ךעלעייא עיִא .ןדנ רעיֶא

 -ץגּפָא טינ זיא יא; ;"טגָאזעגּפָא טינ זיא יָא;

 לדיימ א וַאק ;"טגיילעגנָא זיא יא ;"טגיינ

 .װש ,"הרוחס עיַא ןַא יװ יז זיא ,טציזרַאֿפ

 ןענַײז עכלעוו םימכח-טלעוו ןוא םימכח:ידימלּת,

 ,אנּבודמ בקעי יר ,"המכחו הרוּת ףיוא יִא דימּת

 -לוח. .א/ק .נ"רּת ענליװ ,(םירֿבד) המכח ילשמ

 ,"ןכַאז עשיטָאטש וצ .. .יִא זיא ... .טַײצ-דעומ

 לטיה ןימ עקיזָאד סָאד, .21 האפ ,1870 ,מק
 ןעמונעגנָא ךָאנרעד זיא קישַאד ןיִא םעד טימ

 .המלש ,סוממ ,ײלארׂשי-תוצוֿפּת לכּב ןרָאװעג

 דומיל םוצ רָאנ יַא זיא ןויער רעצנַאג ןַײז,
 ,17 יז ,1901 ענליװ ,וו סֿפלַא ,"טכער-ןעמַאד ןוֿפ

 "ןַײא טינ ןםייול ןוא םינהּכ יד) ייז טָאה עמ,

 יַא ןַײז ןענעק ןלָאז ייז ....דנַאל ןייק טלייטעג

 קחצי םהרֿבַא 'ר ,"הדובעו הרוּת ףיוא רָאנ

 ,תדה ירקיע ,רימאקליװּב ּב"וש ,לעקסַײרּפ

1709 

 -גנעל א ןיא ...רחוס רעגנוי א, .1908 ענליוו

 ַא טימ ןוא רענלָאק ןַא ןַא ןיא ,קָאר ןכעל
 .ןלעװָאנ ,ָאריפַאש .ל ,ײּפָאק ןֿפיוא טוה ןטרַאה

 ןעגנוזעג ןעינומ ןגעװ ןיוש ןעמ טָאה אמּתסמ,

 ןוֿפ ךעלדלעװ עיֶא עלַא ןיא ןוא ןּפמוז יד ןיא

 "רעלדנעה:לגײֿפ רעד עינומי' ,קמ ,"ןסַײר

 ,טייקק .טייהרע-

 .?-- ןקידײלּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקידיײלעגּפָא
 עיִא .רעצעלּפ עיִא יד ןליֿפנָא .סעצילָאּפ עיַא

 ןעקנעדעג לָאז ןַאמ רעד; .ָאטעג עיָא סָאד .ןסַאג
 ןוש לָאז ןוא ןשטנעּב טכיל ןוֿפ טַײצ יד

 זּביא ,"םיקסע ענַײז ןוֿפ יִא ןַײ ז לָאמטסנעד

 ,1875 ענליװ .םיגהנמ ירוקמ ,ןיװעל ןרהא

 ,לה ,ײקרַאמ ןיִא ,ןעַײרֿפ ןרעּביא ןענַאּפש רימ,

 "קעוא ךיז רע טָאה, .ןעגנונָאמרעד ֿבוט-םוי

 עילע ,"רע'ַא ןַא ,רעטרעטַאמרַאֿפ א טצעזעג

 .1940 קסנימ ,ןעגנולייצרעד ענעדישרַאֿפ ,ןַאהַאק

 .טייקקה .טייהרץעי

 סָאד .+ ןוײלּפָא רַאּפ ,ידַא -- טזײלעגּפָא

 .טייהרע- .טלעג עיֵא

 .+- ןרעטַײלּפָא רַאפ ,ידא -- טרעטַײלעגּפָא
 עלא רעּביא , .המשנ עא ןַא .למיה רעיֶא ןַא

 זַא רעסַאװ טנערבעג ,ןקעמש טוג יד ךעטַײרק

 רעּביא ןעמ טכַאמ ,יַא רָאלק ,רעסַאװ-ןזיור יװ

 יד רעּביא יװ הכרּב טוג ױזַא ןרעסַאװ יד

 הרויו םייח חרוא ךורע ןחלש ,"רעצכעטַײרק

 ּבײהנָא ,גרעּבמעל ,הנשה לֹּכ לש םיגהנמו העד

 .טייק .טייהרע- ה"י .9

 טימ .+-- ןעמײלּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמיײלעגּפָא
 ךיז ףיוא ךיא ּפַאכע .טַײז רעטכער רעיא ןַא

 .טכענ עקידנושח ,לָאמ ,ײץרַאה עיִא ןַא טימ

 ןרעװ יִא ריד ןלָאז (סיֿפ ןוא) טנעה; :הללק

 .טייקק .טייהרע- .*!(ןַײז)

 .+- ןענעקײלּפָא רַאפ ,ידא -- טנקיײלעגּפַא
 ןטקַאֿפ עיִא ןייק טינ .ןעַײרעגָאז-תודע עא
 םוצ טרעהעג ןיא טינ ןעװ טסָאה וד ּביוא;

 ,"טייהשטנעמ יד רָאג יַא זיא ,שטנעמ ןוֿפ ןימ
 .טייק .טייהרע- .װ המחלמ מּפ

 א .+- ןשײלּפָא רַאּפ ,ידַא -- טשיײלעגּפַא
 טימ,  .םירֿפס ןוֿפ סנקור עיִא .ןּביױא ןוֿפ רָאנ

 וצ תליחּת יז ןעמ טרַאנרַאֿפ ןעמרָאֿפ עיִא יד

 דניז עיָאא .7 ןא+ ,1866 ,מק ,"טייקשידיי

 -טעטש ןוא טעטש' ,ץרפ ,ײןטלַאהעג תווצמ רַאֿפ

 ...ייז ,'ָא רָאנ ןענעז םידיגנ עטסיימ יד, .'ךעל

 .מ .מ ,ײןַײז טיור ןלָאז ייז ןקַאּב יד ךיז ןּפַײנק

 שטיּבָאהָארד ,וש רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא

 ןּבָאה ןּבוטש יד ןוֿפ רעכעד יד, .79 יז ,8

 ,"רלָאגןוז טימ עִא יװ יױזַא טעקסַאילּבעג
 .ֿבייקק .דרע ענעגייא ,יַאּבַאר .א

 -עג .קינַאזרעּפטירד ,װמוא -- ןעגנילעגּפָא
 -ניא .ןּבעגנַײא ךיז .ןעגנולעג'-- ,ּפָא טגניל

 -עּפסקע ןא .החלצה טימ ןקידנערַאֿפ ךיז ןצנַאג

 ןלַאֿפנַײא ,תוָאצמה .ּפָא טגנילעג סָאװ טנעמיר

 טינ לָאמסָאד טָאה ןרַאנּפָאפ .ּפָא ןעגנילעג

 ."ןעגנולעגּפָא

 .4- ןע(י)נילּפָא רַאּפ ,ידַא -- סע(י)נילעגּפָא

 ,טײקנכָארקעגּפָא -- טםייק  .עּפַאקש עא
 יִא ןַא

 ןגעלעגּפָא

 .- ןרינילּפָא רַאפ ,ידַא -- טרינילעגּפַא
 .טייהרע-  .ריּפַאּפ סנגיוּב יַא .טֿפעה רעיֶא

 ,טייק-

 .טעשטשולעגּפָא וזז -- םע(שט)שילענּפָא
 רעד ןוֿפ ...טעשילעגּפָא ,רעמינּפ עטיור טימ,

 ,רעדניּבנַײא ןושרג ,"יינש ןוא ןגער ,טניוװ ,ןוז

 ידע .19230 עװקסָאמ ,ךַײט טַײז רענעי ןוֿפ

 ןטעשטשילעגּפָא םוצ טדנעװעג ןגיוא ענעֿפָא

 .12 או 1960 ,זמט ,רעלסער .ּב ,יטיֿפוס ןעיורג

 ןכַאמ .טלעגעג-- ,םָא לעג .װרט -- ןלשגּפָא
 יד יִא .טנעװ יִא .לעג ןיא ןּברַאֿפּפָא ,לעג

 ,דמַאז טימ סעקשזעטס

 טלַא .+- ןּבעלּפָא רַאּפ ,ידַא -- טּבעלעגּפַא
 .ןרָאי ,געט עיֶא .םינּפ יִא ןוא סַאלּב ַא .יַא ןוא

 ןֿפוא רעיא .ןעיידיא עיִא .גנוטכיר ,ײטרַאּפ עיַא

 ןשידִיי םעד ןוֿפ תוחוּכ עא יד .סעּפע ןָאט

 ןּבעל ןייק רעמ טינ ןּבָאה סָאװ (א = קלָאֿפ

 הבושּת ןוֿפ, .עטּבעלעגֿפױא יד (3ב ;ךיז ןיא

 ןוֿפ ימשג ףוג ַא יװ יוזַא 'ַא המשנ יד טרעװ

 ,1832 װָאלקש ,םירוע חקופ ,"קידעּבעל טיוט

 טלָאװעג םיא טָאה סָאװ לּבַײװ ידע .וט תוא

 ןוֿפ טַאהעג ןּבָאה ןעמַאװצ םיא טימ ןעמענ

 ,דמא ,"ןרָאי ענעסירעגּפָא ױרֿפ רע'ִא רעד

 ןַאע .1868 ענליװ ,ןעגנוצניװ עגידייל איד

 עטיוט ידי ,ץרפ ,ײאּב ןיאו אצוי ןיא :לטעטש יא

 טישז ,"קילייה ןרעװ רעטעג יִא עלַא, ,'טָאטש

 "טַײשרַאֿפ רעכעלײרֿפ רעד טימ , ,1912 י"נ ,וש

 חמצ גח ,"קינהריבע-לעּב ןַא ןַא ןוֿפ טייק

 ,טייק .טייהרע- .וװ סַאלטַא

 סָאדלַא .1 .ּבנ צמ .סָאז - טטּבעלעגּפָא
 ןוֿפ םוכס .ַײּברַאֿפ ןיוש זיא טַײצ ןַײז סָאװ

 .טּבעלעגכרוד ,טּבעלעגרעּביא טָאה עמ סָאװ ץלַא

 רעגנעהנָא ןענַײז ייז סָאד ןגָאז טינ לָאז עמ,

 יקסרַאיַאּב ריאמ ןושרג ,""ַא ןוא סטלַא ןוֿפ
 :שלַאֿפ יד ,'ּבוג 'דָארג ,אװָאקלישַאװ ןיא בר

 װָאקירטעיּפ ,םעטסיס הריֿפּכ רעד ןוֿפ טײק

 -סיורַא ןעמ טָאה יִא טימ ןעמאזוצ,4 ,1

 שנ ,"ןטרעװ עלַאנָאיצַאנ עקיּביײא ןֿפרָאװעג

 .שווו דש ,זּביא

 :לגרֿפו +- ןגילּפָא רַאפ ,ידַא -- ןגעלעגּפָא
 ,קיטַײז א .לסעג יִא ןיילק א ןיא .ןטגײלעגּפָא

 ןעניואוו .רעֿפרעד עטסיָא יד ןכוזַאּב .טרָא יא ןַא

 ןַאּב רענעיֶא ןַא ףיוא .בושִיי א ןוֿפ טַײװ ,יָא

 ריטרוא יניגעליג ּפָא ילַא טכוז רע .עיצנאטס

 ןַא .לּפע ענעיַא .280 יז ,הג ,"ןרעטרע =}

 עג םעד ףיוא זיא ןעמ סָאװ = רבא רענעיָא

 טגנילק ,ּפמוד = לו ק יא ןַא .ןֿפָאלש םַײּב ןגעל

 לדײֿמ א זַא) טציזרַאֿפ דיומ ַא זַא, .טינ

 ,"הרוחס ענע'ֶא ןַא יז זיא (ןסעזרַאֿפ טרעװ
 ינגעלג ּבא טַײװ ןייא ןוֿפ ףיש ןייא טזיאג .וש

 מוה ימלשורי לש הׂשעמ ,"ןמוקיג ןא לעזניא

 ןוֿפ יִא ןלַײמ םיֿפלַא טײּפרּת,ע .{1711 ,גרוּב

 -שמ ייווצ ,ןגעװ ייווצי ,ץרפ ,"תונידמ ערעדנַא

 ןעלסיירט ...ןטֿפַאשנדַײל ענעדנוּבעג, .'םיל

 ןוֿפ ,אד ,"ןטייקכעלניירמוא ענעיֶא עלַא ףיוא

 ,.1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארֿפןַאס זיּב ןילרעּב

 ןַא ןיא ואװצעגרע תוֿפסוּת ןוֿפ אישק ַא;
 .טיהרע .װןליופ ,טײ ,"ארמג רענעיָא



 טנעלעגּפָא

 ןוֿפ יִא רעד ףיוא טקוקעג טינע -- טייקד
 1965 ,זמט ,לֿבּבורז .י ,"ץינילךןַאּבטּפיױה רעד-

 | .23 וצ

 טימ .+- ןענעלּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנעלעגּפָא
 רעיא לסיּב א רעד וצ רעיוא טלעטשעגֿפױא ןַא

 ןָא ,'טפשמ סטָאג' ,קישטנַארָאה ןועמש ,"ריט

 -רעי ,טַײז ַא ןוֿפ טקוק סָאװ = גיוא יא
 ,טייק- ,טייה

 ךיז .4- ןקעלּפָא רַאפ ,דַא -- טקעלעגּפָא
 ץֵא ןַא ףיוא טנוה ַא יװ סעּפע ףיוא ןֿפרַאװ

 ירַאּפ רעיֶא ןַא .ןכוק רע'ֶא .דנואו עיֵא .ןייּב

 טקירד, .רָאה עטמאקעגוצ טַאלג טימ ןיוש

 -נעלכיימש ,ןיָא ,ןקנאלש םענוֿפ טנאה יד טסעֿפ |

 ,רעּבעשזָאק ּבײל שרעה ,ײרַאטערקעס ןקיד -

 סע, .1927 ץיװָאנרעשט ,עיזַאנמיג ענָאיזַאק

 רעד ןוֿפ עא ,טנעװ ענעכעלַאק ךיז ןכיילּב

 יװ -- .86 'ז ,ןַײא-רוד ,סיוא-רוד ,מּפ ,"הנבל

 -- ?ךרַאּפ א ןעמוקאּב דניק סָאד טָאה יוזא

 -רַאֿפ סרעטומ} לּבלעק א ןוֿפ יִא ןעועג זיא'ס

 ,טייקק .טייהרע- .ןגנורעֿפטנע

 .6- ןעלקעלּפָא רַאפ ,דַא -- טלקעלעגּפָא
 ,"טלקעטעגּפָא ןוא יִא ךיז ַײּב זיא שטנעמ א זַא;
 ,זַאנ

 .רפ ,6- ןרעלּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעלעגּפָא
 ,טייק- .ןסַאג עיִא יד

 .=- ןענרעלּפָא רַאפ ,דַא -- טנרעלעגּפָא

 -מ עא .ךָאװ רעד רַאֿפ עיִא סָאד ןרעהרַאֿפ

 ּפָא טרעװ ןימלַא םעד ןוֿפ שאו . .., .תוד

 ,ןהֵּכה ןהילא 'ר ,"טסניד ׂשטָאג וצ טנרעלג

 יִא ןיא סָאד, .ג"צקּת ווָאקלידס .רסומ טבש

 ,אמוחנּת ,"...ןימינּב ןוֿפ הׂשעמ רעד ןוֿפ

 ,טייהרע- .201 ,ו"מרּת עשרַאװ ,תישארּב
 ,טייק-

 רַאּפ ,ידַא ןטעװעצעל ...} -- םעװעצלענּפָא
 טֿפרַאװ סע, .טנַאלומיס רעיֶא .+- ןעװעצלּפָא !

 ,"ךיָא ןַא ּפָארא ךיד עטכישעג רעד ןוֿפ טַײצ יד

 .טייהרע  .יזַײרַא לייה ןיא קירוצי' ,מּפ

 (ריז) ןרעגָאמּפָא רַאּפ ,ידַא -- םרעגָאמענּפָא

 .עֿפַאקש עיִא .רעיא ןַא ,רעטרעצעגּפָא ןַא = .+-
 .םינּפ יַא קרַאטש א .סַאלּב ןוא יִא ,עמַאמ יד
 עדייּב ענַײז ןיא טנַאה ןַײמ ןעמונעג טָאה רע;
 ,װ ןטסינַאלָאק יד ,להי ,"טנעה עיִא עטלַאק-

 ,ץיה טמוקַאּב רעקנַארק רעד, .1899 עשרַאװ
 ,זעגפ ,שצ ,יַא ןוא ךַאװש טרעװ ,קיטײװֿפָאק
 ,טייקקה .טייחרע- 11 אט ,1923 ענליוו

 ,=- (ךיז) ןטַאמּפָא רַאפ ,ידַא -- טַאמענּפָא
 ןוא ...ןסירעגּפָא רעייז ייג ךיא; .זָאלג יָא

 רעמירק רעד ,יַא רעייז ךיא ןיּב רעגנוה םענוֿפ

 ןּבָאה, .43 'ז ,1875 גרֶעּבמעל ,קילעשרַאמ |

 יד ןוֿפ זיא ןֿפױל ןוֿפ יִא סָאװ ,ײקַאל םעד
 ןמלק ,"ןטלַאהרַאֿפ טשרע םיוק ,ןלַאֿפעג סיֿפ

 ןַײז טימ ַאדַאסַאמלַא רָאטקָאד ,זּביא ליּבוס

 . .1894 ןילּבול ,רעטכָאט

 (ךיז) ןרעטַאמּפָא רַאּפ ,ידַא -- םרעטַאמעגּפָא

 ,װזַאא ןייג ןוֿפ ,טעּברַא רעד ןוֿפ עָא .+-

 רעסיורג ןוֿפ ,טרעטַאלֿפ ןוא טרעטיצ ...,
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 רעקסנַאצּבאק ענַײמ; .רעדיל ,טע ,ַָא טלעק

 יַא יוזַא ,סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפעג טינ רעיש ןענעז

 טרעק, ?םיֿפרׂשני ,סוממ ,יןעװעג ייז ןענעז

 'ִא רעכלעװ רעינַאּפש םעד וצ ןָאזניּבָאר ךיז

 עוזָארק ןָאזניּבָאר ,"זיא ןגעלעג זָארג םעד ףיוא
 ,טייהרע- 1874.  עשרַאװ ,רערעגנוי רעד
 ,טייקד

 עיִא .+- ןכַאמּפָא רַאּפ ,ידַא -- טכַאמעגּפָא
 רעֶא ןַא .דייר עיֶא .טקַארטנָאק ןוֿפ ןטקנוּפ
 ךיז ןטלַאהנַײא יִא ןעװעג זיא רימ ַײּב , ,ןכייצ
 אל, .תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"ךעלגעמ טַײװ יו

 ,דוי ַא ,םיוּבכױה .ש ,יָא זיא יִא ,ףלַא ןַא טימ
 .טסניק יד טליֿפעג טינע ,1869 ,ל"רּת סעדַא
 ,"טייקלדייא עטכַאמעגכַאנ רעדָא עיִא ןוא עכעל
 .ןעגנולייצרעד רעריביס ,גרוּבצרַאװש .ל .א

 | ,םייק- .טייהרע-

 -רַאֿפ .װז יװ טצינעג -- ! טכַאמץגּפָא
 הטרח ןייק ןיוש ןעק עמ ,ןסָאלשעגּפָא .טקידנע |

 ,"ויִא -- טנעה יד ךיז ןּביג ייז, .ןּבָאה טינ

 :פּפ ,+-- ןלָאמּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלַאמעגנּפָא

 ,טנעװ עיִא .עקניטרַאק עֶא  .ןלָאמעג--
 ריא וצ טלאמיג ּבא ָאזלַא ךימ טלָאז רע;

 ימעק דנַאל ריא ןיא ךיא ןעװ טימ אד ,ןגנערּב

 טשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןנעק רד טכעמ טימ איז ׂשד

 ףוצרּפ הֿפירט ןַײז ,ןַײז ךָאד ןעק; .ונ ,1

 ,3 יז ,פי ,"'ַא ךוּב םעד רַאֿפ טנרָאֿפ ןַײז טעװ

 ןענַײז ייז יװ םירצמ יד יִא ןטרָאד טעז עמ,

 ,םירצמ עסמ ,דמַא ,"טעדיײלקעגנָא ןעגנַאגעג)

 ,טייקק ..טייהרע- .דייכרּת .ענליוו

 :פפ .װ ןלָאמּפָא רַאפ ,ידא -- ןלָאמענּפָא
 ,טייהרע-  .האוֿנּת ענעַא .טלָאמעג--
 ,טייק-ה  .יִא האוֿבּת יד ןריֿפקעװַא

 ;ףפ ,6-- ןקלעמּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןקלַאמעגּפָא
 -רע/ .ךלימ ענעָא יד .טקלעמעג-
 | - ;טייה

 רעיא .- ןענָאמּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנָאמעגּפָא
 ןוא טולּב טימ קנאט רעד זיא ןעגנַאגעג , .בוח

 .װ המחלמ ,מֿפ ,"דרע רע'ִא רעד רעּביא ןוז |

 ,טייק- .טייהרע-

 ,=- ןטסעמּפָא רַאפ ,ידא -- ןטסַאמעגנּפָא

 ןוא ענע'ַא .טירט ענע'ֶא עמַאזגנַאל טימ ןייג
 נָא = רענייּב ענעַא" .הרוחס ענעטינשעגּפָא

 רע סָאװ סעלַאא .ןקעטש ַא טימ) ןכָארּבעג
 -גָאװ יד ףיוא יִא ןוא ןגױאװעגּפָא . . . טסינעג
 ןײטשנעטכיל לליה 'ר ,"הרוּת יד ןוֿפ לָאש
 רעירֿפ ןוֿפ זיאס, .װ המדקה ,וו תוׂשעל תע
 .שג ,קינלָאר ףסוי ,"טָארט ןוא דנעװ רעדעי יָא
 ,טייקק .טייהרע-

 (ךיז) ןערָאמּפָא רַאפ ,דַא -- טערָאמעגּפָא

 ַא טפעלשעגכָאנ ךיז טָאה ריא .ךָאנש = .6- |
 ,98 יז ,תוֿברוח ןשיװצ ,גצא ,"ץלעגניי יַא ךיילּב
 .טייק- .טייהרעז

 ןריקרַאמּפָא רַאּפ ,ידא -- טריקרַאמ(עג)ּפָא
 ןלעטשיורּפָא עיִא .ןליצ עיִא = .+-
 ,טייק- .טייה

 זרעד

 טרסמענּפָא

 .טלּבמעגעג -- ,ּפָא לּב- .וטוא -- ןעלּבמענּפָא
 ,ליּפש:טרַאזַא ןא ןיא ןליּפש ןרעהֿפױא .1 .מַא
 ןליּפש .2 יִא ךָאנרעד טשרע ןוא ןרילרַאֿפ ץלַא
 ןיא טכַאנ עצנַאג א יַא .טַײצ ערעגנעל א

 | ,עקטעלור

 ּפָא רַאּפ ,ידַא ןטכַאומ ...} -- טחומעגּפָא
 ,טייק- .תוָאצמה ,רענעלּפ עֶא .+- ןחֹומ

 .6- ןעשטומּפָא רַאּפ ,ידא -- טעשטומעגּפָא
 ןַא ,רעדימ א זאא ןרעטלע ,רעטעּברַא עא
 ,דירי ןסיורג א ךָאנ רעמערק ַא יװ יִא .רעיָא
 רעד .ןעמוקעגקירוצ, .גנוקישרַאֿפ ןרָאי ןוֿפ יִא

 .'םכחמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,יֵא רעייז םידש יד ןוֿפ ןוז

 ןעװעג רבוג גנורעטַאמּפָא יד טָאה ןַײװכעלסיב
 ,זּביא ןיװעל-ךַאמּפיל ,"רעיורט ןוֿפ ןיִא םעד

 1905 גרוּברעטעּפ ,ידלַאּבירַאג אפּפעזושזד
 ,טייק- .םייחרע-

 יּפָא רַאּפ ,ידַא ןטרעסומ ...} -- טרפומענּפָא
 ,סעשטַאגני עא .ןוז רעֶא .+- ןרוסמ
 ,טייק- .טייהרעז

 רַאּפ ,ידַא ןטעציכעמ ...} -- טהציהמעגּפָא

 ,לשרדמ-תיּב עשרעּבַײװ עיִא סָאד .!ןהציחמּפָאי

 רעדעי ןיא ןטנעמַאמ ָאד עקַאט ןענַײז סע;ג

 ןוֿפ ןוקיּת םעד ןֿפרַאד סָאװ ,עמַארד רעסיורג

 ..,טלײטעצ גנערטש זיא סע רעּבָא ,גנאזעג

 ןוא רעטַאעט ,קומ ,ַא ןוא טצענערגעגּפָא

 ,רעטַאעט שידיא

 ,=- (ךיז) ןדימּפָא רַאפ ,ידַא -- טרימעגּפָא

 ,33 אי ,1885 ,לָאֿפוי ,"רענייּב עיא יד ןעורסיוא,

 ימ עסיורג ענַײז ןוֿפ ...רעטורעגסיוא ןַא;

 לאיחי קחצי ,"גָאט ןצנַאג ַא 'ִא זיא רע סָאװ

 ענליװ םדאה ךרד ,ץילערַאק ריעמ ןהָאזנענָאס

 יד ,ךעלקילרַאק עֿפאלש יד ןלייצרעד, .8

 עטלַא ,שָאוהי ,"...ךעלקינײאֿפַאלקקש עא
 !טשטַײטרַאֿפ ַײנ ,םיקוסּפ

 .ןקידימּפָא רַאפ ,ידַא -- טקידימעגּפָא
 ןוא ...ןסיג ךיז טעװ טֿפַארק עשירטקעלע
 יד ,דַאנ ,"טנַאה עטקידימעגּפָא יד ןשירֿפרעד
 ,1931 י"ג ,/ רידַאנ השמ ןוֿפ קרעװ עטסיינ
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 ןרע(ד)נימּפָא רַאפ ,ידַא -- טרע(ד)נימעגנּפָא
 יּפָא סָאד ,, .ןּבעל וצ ןטייקכעלגעמ עיִא =

 סנדִי ןוֿפ טרַא עטרעדנוזעג ,עטרעדנימעג

 ַאדַאסַאמלַא רָאטקָאד ,זּביא ליּבוס ןמלק ,"ןגעװ

 .,1894 ןילּבול ,רעטכָאט ןַײז טימ

 ,-- ןרעטנימּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעטנימעגנּפָא
 ןוֿפ ןענַײז; .עטרעטנומעגֿפױא יד ,עיָא יד
 ֿבקעי ,"תושלח ווֿפ יִא ליֿפ רעדירּב ערעזדנוא

 "רעד .1 עששידרַאּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטָאס
 | .טייק- ,טייה

 ,4-- ןהכָאלמּפָא רַאּפ ,ידַא -- טהכַאלמענּפָא
 סָאד ןֿפרַאװסױרַא .טעּברַא לקיטש יִא קיצנוק ַא
 ,טייק- .טייהרע- = .עיא

 רַאפ ,ידַא ןטרעסַאמעג ..} -- טרפמעגּפָא

 ךָאנ ךיז רע ליװ ,רעיֵא ןַאא .+- ןרסמּפָא

 ,טייהרע- ,יןעײרדסױרַא ץלַא !



 טלעמעגּפָא

 יד .+- ןלעמּפָא רַאפ ,ידַא -- טלעמענּפָא
 יג בא םעד םיא; .בגנ ןרעּביא העיסנ עא

 ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,ײ. ..ה"מש רָאי ןיטלעמ

 לָאז שטנעמ ןייא זַאק .ח"נּת מדפ9פ ,דוד חמצ

 ןיא ץֶא םעד ןּבעל ןשלַאֿפ םעד . .. ןּבעל ךיז

 קיצניּבור עשוהי ,*. . .ןּבעל ןטלעטשרַאֿפ םעד

 טסעװ, .1865 ענליו ,הדיחו לשמ ,קסניממ

 ןסַײװ ןיא ךרוד -- טלעװ עטלַאק א ןעזרעד

 ,טייהרע- .ידניק םוצ רעטומ יד' ,רַא ,ייָא
 : ,טייקי

 .- ןקלעמּפָא רַאפ ,דא -- טקלעמענּפָא
 רעווש טור ךלימ עא יד, .ןקלָאמענ-- ;טּפ
 ,זּביא גרעּבניניֿפ .ע ,יילּכ רענרעצליה ןיא

 װעיק ,ןעגנולייצרעד ,יקסניּבויצַאק עליַאכימ

 .טייקק ..טייהרע- - ,1928/

 ןעלשטנעמּפָא רַאפ ,ידַא -- טלשטנעמענּפָא
 תעּב עטריֿפַארגָאטַאֿפ יד ,עָא יד .+- (ךיז)

 ,טייהרע- .הנותח רעד

 עיִא .+-- ןקעמּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקעמענּפָא
 .טירט עא .תויתוא עיִא טימ דליש ַא .הּפרח

 ,ןסַאג עיִא ענעי ןוֿפ דנַײרֿפ ןַײמ , .תוליהק עיִא

 ,רעטציא .געס ,"רעצ ןדעי וצ טציא ףּתוש ןַײמ

 עיִא ןַײז ןגיילוצ ןצרַאה םוצ רֶע טעװ, .12 יז

 ןיא ןגָארט ןוא געװ ןיא ןעמענטימ יז ,םייה

 .טייק- .טייהרע- .וו המחלמ ,מּפ ,"ןורּכז

 .6- ןקרעמּפָא רַאפ ,ידא - טקרעמעגּפָא

 רעיֶא ןטרָאק עיֶא .ןּברק רעיֶא .סנכייצ עָא
 .טייק- .טייהרע-  .ײליּבוי

 רַאּפ ,ידַא ןטעװצימעג ...} -- טהווצמעגנּפָא
 זיא םעד ןוֿפ הװצמ יד סָאװ .'ןהװצמּפָא

 יד ...ןעװ, .ַײּברַאֿפ ןיוש זיא ,קעװַא ןיוש

 יעלק ,לטּב טרעװ הּכוס ןיא ןציז ןוֿפ הווצמ

 יד ףיוא תושֿפנ-תונּכס טימ ףױרַא ןעמ טרעט

 םענירג םעד ּפָארַא טֿפרַאװ עמ ,ךעלתוּכוס עא

 םוסרּפ סיורג טימ קעװַא םיא טּפעלש עמ ,ךכס

 רעװָאלקש ,שז ,"שרדמ-תיּב רעשטיװַאּבויל םוצ
 ,11 'ז ,רעדניק

 יּפָא רַאּפ ,ידַא ןטלקַאמ ...} -- טלקמעגּפָא
 ייװ טציא ךָאנ טוט ןִא םעדע .+-- ןעלקמ

 ןזָאלעגסױרַא םיא ןּבָאה הרבח, ."ןקור רעד

 סָאד ןענואװעגּפָא םיא ַײּב ןּבָאה ייז ,ןיֵא ןַא

 ,טייהרע- ."טלעג עצנַאג

 יּפָא רַאּפ ,ידַא ןטעּפשימ ...| -- טּפשמעגּפָא
 ןַא ,רענעגָאלשרעד ַא סױרַא ,(=- ןטּפשמ

 סָאד וצ טרעה סָאװ רעיא ןַא יװ . . ., .רעיִא

 ,דמא ,"ןעגנעה םיא טעװ עמ זַא לָאמ- עטצעל -

 -רע- .לײרּת ענליװ ,אושרַאװ ןיא ןעדיא איד
 .טייק- .טייה

 רעיֶא .+ ןגָאנּפָא רַאּפ ,ידַא -- טגָאנעגּפָא
 0 ,טייקקה .טייהרע- .ןייּב

 .לָאענ .ןעלּפָאנּפָאי רַאּפ .ידַא -- טלּפָאנעגּפָא
 .לּפָאנ ןוֿפ ןסירעגּפָא ,טלײטעגּפָא ,טַײרֿפַאּב

 ,ןגָאװ-רעַײֿפ ןיא ,צוס ,ײןורּכז ןוֿפ יָא;

 .לָאענ .ןטעקַאנּפָא רַאפ ,ידַא -- טעקאנעגּפָא
 ךרָאּב יד, .טלקיװעגמורַא:טינ ,טקעדרַאֿפ-טינ
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 לגרָאג ןוא ןזדלַאה ,טלעטשעגֿפױא םיא .זיא

 ,סנ ,"טצנַאלגרַאֿפ ןגיוא יד ןוא טעקַאנעגּפָא

 ,1939 עװקסָאמ ,רעּבשַאמ עכַאּפשימ יד

 יַּפָא סָאד .ַײרערַאנּפָא .ן  ,רעד -- רַאנעגּפָא

 סָאװ, .'ַא ןַא ,שינעריֿפרַאֿפ ַא .ןרעװ טראנעג

 ןוֿפ ץוחַא ןּבילּבעג רימ רַאֿפ ךָאנ ןעד זיא

 .קע ,? גיז רעד יא

 ,- (ךיז) ןרַאנּפָא רַאפ ,ידַא -- טרַאנענּפָא
 ,,.טימ קרַאמ רעד, .רעטלדניװשַאּב ַא ,רעָא ןַא
 .עשטַאילק ,סוממ ,"ץיִא ןוא רערַאנּפָא ענַײז

 "וסמ ױזַא טינ ךָאנ ןענַײז ןילַא ּפעלק יד,
 ,עש ,"יַא טּבַײלּב עמ סָאװ סָאד יװ ...ןּכ

 סָאװ זָארג ןטימ םענייאניא, ./ דירַאי םינוֿפ
 סָאד סנַײז ןּבעל סָאד ךיז ןגיו טעװ םיא רעּביא

 ,טייק- .טייהרע- .ףיקעלרַא  ,הלמ ,ײעיַא

 ,קיטומטוג) .רּפ .ּבנ צמ .סָאד -- סטרַאנעגּפָא

 -ערג ,רעמ זיא סָאװ קלח ,עיצרַאּפ (קיסַאּפש

 ןרעטנוא; .טכירעג ךיז טָאה עמ יװ רעס

 ."יַא ןַא -- עלעקיטש ַא ךָאנ שיײלֿפ לקיטש

 .טרַאנעג-- ,ּפָא רַאנעג .חרט -- ןרַאנעגּפַָא
 ,המשנ יד טֿפױקרַאֿפ יז, .ןרַאנּפָא וזז .רפ

 עשינַאקירעמַא ,ײּפָא עלַא טראנעג יז .עטֿבנג יד

 סָאד רעּביא ןרעּפיה, .1895 עשרַאװ ,ןקילג

 י"ּפָא ןרַאנעג ,הכרּב ןייק טינ ןכַאמ ,ןענעװַאד

 ךיא; -- ךיז טימ .ןוז ןוא ןַאמסָארג ,שַא

 יּפָא ךיז שטָאכ ץוריּת א טכוזעג ּבָאה ןײלַא

 ,טריֿפ לרוג רעד יװ ,שו סַײװ ,"ןרַאנעגוצ

 (עקי ןײ) רע רשינע/  .ץכעז
 ,יירע-

 רעיא .+-- ןשַאנּפָא רַאּפ ,דַא -- טשַאנעגּפָא

 טינ יִא -- טייהרע .הריֿבע עיִא .ןדָאלֿפ

 | .ןסע רעמ ןלעװ

 ,4-- ןעװישַאנּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעוישַאנעגּפָא

 ןגערּב עטײנעגֿפױרַא ,עיא .סַאּפ רענעלָאװ רעיא

 .דיילק א ןוֿפ

 ּפָא ךיז לזד  .װטוא -- ךיז ןעלזדנענּפָא
 "טוג) .קינָאזרעפטירד .1 .טלזדנעגעג'-- ךיז
 (רַאֿפ) ךיז טינ רעמ (לוטיּב טימ רעדָא קיטומ

 שיא-תשא ןַא טָאה הלפמ רעד ךַאנ. .ןלעװ
 -סיוא ןקידנערַאֿפ .2 ."טלזדנעגעגּפָא ךיז םיא
 .רעייא ענעזדנעג ןוֿפ ךעלעזדנעג ןציז

 :89 .+-- ןעמענּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעמונעגּפָא
 רעד זיּב יִא זיא סָאװ טלעג  .ןעמענעג--
 ,סורג רעיֶא רעד .קַאּפ רעיא .הטורּפ רעטצעל

 ןוא טנעה עא טימ ןגיל .גָאװ רעד ןוֿפ יא

 ,ןושל ןָא ןייטש ןּבַײלּב .רעיָא ןַא יװ ןגיל .סיֿפ

 רעטנוא ןענוֿפעג יז ןעמ טָאה, .רעיֵא ןַא יװ

 עא ןַא וצ, .מֿפ ,"דניק םעיֶא ןטימ קירּב ַא
 "נגיוא טימ סעקשינרעשט ןשימ ןעמ לָאז גנוצ

 הכורא הלעת ,יןֹּבַײרנָא גנוצ יד ןוא ץלַאז
 סיֿפ עיִא ,עטלַא ןא ךעּכענ ענייא , .1850 ֿבוֿבל

 עטיוט ידי ,ץרפ ,"דנאנַארעּביא טגיל ןוא

 ךיא ּבָאה טנעה עיִא ,ענערױרֿפעג יד , .יטָאטש

 וצ ייז ...סיֿפ ענַײמ ןשיװצ טקעטשעגנַײרַא

 'טנָארֿפ ןֿפױא ,ןָאּבַאר לארׂשי ,"ןעמערַאװרעד

 :תוללק .ןרעװ טריזילַארַאּפ - ןרעװ יִא

 טצינעגּפָא

 ,ןרעװ יא (ןושל סָאד) גנוצ יד םיא לָאז, |

 סע, .עא ,"ןרעװ יִא ריד ןגעמ .סיֿפ ןוא טנעה;

 ןַײז טימ ,טײקכעלײרֿפ ןַײז ןרָאװעג יִא זיא

 .ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"טנעה יד טימ יװ ןערּב

 םיֿפ ןוא טנעה יװ טליֿפעג ,טרעטיצעג טָאה,

 .רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,י"ָא םיא ַײּב ןרעו

 עטלַאק ,עטיוט יד טימ טּפַאטַאּב עמ ןעװ,ו

 ,ּבַײל ןֿפױא רעטרע עקנַארק יד ,תמ ַא ןוֿפ טנעה |
 ,"טנעה יד טימ יװ יִא קנערק יד דלַאּב טרעװ
 ,טייקק .טייהרע- .ענליװ ,שטד

 װחזד .+- ןצונּפָא רַאפ ,יזַא -- טצונענּפָא

 ןוא טלַא ןעזסיוא ,ןישאמ עיִא ןַא ,טצינעגּפָא

 ,"ןעמיוש סעילַאװכ יד טימ עיִא סרעדורג .יָא
 ןגױצעגנָא ּבָאה ךיא, .רעדיל ןוא עטכידעג ,רה
 ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"לגעז עיִא ,עטלא ענַײמ

 | .טייקק .טייהרע- .רעַוֿפ

 ןַא .+-- ןעלגינּפָא רַאפ .ידַא -- טלנינעגּפַא
 -לּכ. .יָא ךעלטֿפַאשנסיװ גונעג טינ .ףיוה רעיא
 טשינ ריד טָאה תמא רעקיטכיל רעד ןמז

 ןורסח רעדעי ןזעװעג זיא ,טלגיּפשעג ןגעקטנַא
 ,ץטשומַאזמ לעּבַאס ןמלז ,"יַא הלעמ ַא רַאֿפ

 ןֿפױא טקוקעג, .32 'ז ,1874 עשרַאװ ,םיגװז
 רָאד ,מפ ,"רעמייּבנטכורֿפ עיִא יד ףיוא ,ןטרָאג
 ןיא ןּבָאה, .1929 װָאקרַאכ ןַײא רַאד -- סיוא
 עִא לציּפ'ס ןגילוצקעװַא ואוװ ןציה ענױזַא

 ,טכיל עקידנעקנַאצ ,ןילּבמעד .ּב ,ײןירַאגרַאמ

 עיִא רעמ ןּבעגסױרַא ןגעלֿפ , .286 יז ,1958 ליג -

 ,ןרָאסעֿפָארּפ סרעלטיה ,װמ ,ײןעגנורילומרָאֿפ
 .טייק- .טייחרע- .2ג יז

 .=-- ןרעדינּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעדינעגּפַא
 ראו רעד םנייא ןא ךַאשיג הׂשעמ,, ,ןטמַא עיִא
 .םורא ראג רַאװ ינוא טוג ןַײז ןוֿפ טרדיניג בא !

 ...גיניק רעד, .חמק הׂשעמ ,ּבמ ,"ןדרָאװיג
 ,"ךַײרגיניק םנַײז ןוֿפ ןדרעװ טרדיניג ּבא טרעוו
 ,טייהרץעי יבע ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 .טייק-

 יד .+-- ןגײנּפָא רַאּפ ,ידַא -- טגניינעגּפָא

 טינ זיא טגײלעגּפָאא .ןַײז וצ םיּכסמ עיִא(-טינ)
 ,ןעמוקַאּב טנַײֿפ ןַאמ ןַײמ ּבָאה ךיא, .וש ,יָא
 רעד ןוֿפ ןיוש טגײנעגּפָא ןרָאװעג םיא ןיּב ךיא

 ,הנוגע איד עלעגײֿפ ,זמא ,"עדנוטש עטסרע

 ילַא ,שנעמ רד זיא וזַא, .18 יז ,1875 ענליוו

 ,"טגייניג ּבא ןּבעל ןַײז ןוֿפ סיּפע זיא טכַאנ

 ןענעז רעקלעֿפ עדנריֿפ-סגירק יד, .ב/טמק ,וטל

 טישז ,"לארׂשייץרא זדנוא ןּבעגוצקעװַא יא טינ

 טכַײל ױזַא ןעמ ןעק זיא, .162 יז ,1919 יינ ,וא
 ,"העש רעיֶא רעזיול רענעי וצ ןטערטרעּבירַא

 ,טייהרע- '? ןרָאלרַאֿפ ךיא ןיּב ,למ
 | | ,טייק-

 מט5 .+ ןצינּפָא רַאּפ ,ידַא -- טםצינעגּפָא
 רעֵא  .טצונעגּפָא יװ טײרּפשרַאֿפ רעמ ןוא
 .... ךוּב ַא, ,םירישכמ ,ןלַאירעטַאמ עיִא .ףמַאד
 רעטסַײג איד ,דמא ,ײןצלָאמשרַאֿפ ןוא יַא טכער
 ןוא ַײנ רעדיילק יד, .1871 ענליװ ,ןעטכישעג

 ,רַא ,יָא ןוא טלַא םינּפ סָאד ןוא קידנרירעמיש
 קירוצ ןָא ןעמוק . . , תומשנ קעּפ , .יעּביל ןָא
 "ילמיה ַאא ,שָאוהי ,ייָא ןוא טלַא ,טלּפירקרַאֿפ



 טעװעצינעגּפַא

 ןייק טינ ,עקידעּבעל ,עשירֿפ , .ילַאֿפנַײא רעש
 ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,1ש ,"רעטרעװ עא

 ץנַײד ףיוא גיל ,רעיֶא ,רעטציא ןוֿפ שטנעמ,
 . ...עקנילּבערט ןיא ,לה ,"ןעמיור עטסיװ

 ,טייקק .טייהרעז

 ,- ןעװעצינּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעוועצינעגּפָא
 -ֿפיונוצ .רעדיילק עא .ןעגנוזָאל עיִא קרַאטש

 טימ ...עמַאמ עקידעכָאװ יד. .ןכַאז עיִא ןֿפױק

 .דיי םיליהּת ,שַא ,"קיּפישט ןיִא םערָא םעד

 ,טייהרע-

 יד .+- ןעלקינּפָא רַאפ ,ידַא -- טלקינעגּפָא

 םַײּב ןסעזעג, .ןישַאמ רעד ןוֿפ ןלייט עיִא

 שיור ןטסנעלק םעד טּפַאכעגֿפױא ,ןָאֿפעלעט

 רעּביא טײרּפשעג טָאה לַאטעמ עיִא סָאד סָאװ

 .ןָאֿפעלעט םַײּב" ,ַאּפָא ,"רעמיצ ןקידייל םעד

 .טצענעגעג"- ,ּפָא ץענ- .וטוא -- ןצענ'עגּפָא
 ןוֿפ סיױרַא טגנירּפש רעג .ןצענעג ןקידנערַאֿפ

 -עג טצענעג ,רעגניֿפ יד סיוא טקאנק ,טעּב

 ,ֿבנג'דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ַא ,ַאפָא ,"ּפָא קאמש

 יעצ ןעמונעג ךיז טָאה גָאטרַאֿפ רעדע .117 יז

 ּבז ,"םורַא ןכעליולּב ןצנַאג ןטימ יִא ,ןענעֿפע

 ,1933 וװעלק ,גוימָאקטיל

 ןעטיננכָאסּפָא רַאּפ ,ידא -- סטע(י)נכָאטעגּפָא
 רעטנקירטעגּפָא ,רעיֶא ןַא .ןגַײװצ עיִא = .6-
 ,טייקק .טייהרע- .םַאטש

 .6-- ןעּפַאסּפָא ראפ ,ידא -- טעּפַאטץגּפָא
 ןייטש ןּבילּבעג ייז ןענַײז ,עטציװשרַאֿפ ,עיָא;

 ןוא ײװצ ןילּבמעד .ּב ,"ריט רענעֿפָא רעד ןיא

 ,טייהרע- .26 יז ,1943 י"נ ,רעטירד ַא

 .6-- ןריטרָאסּפָא רַאפ ,ידַא -- םריטרָאסעגּפָא

 -ַאק עיִא יד ןוֿפ ןטרָאּפסנַארט יד ּפָא ןעייג?
 256 'ו ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קשי ,"רעלטעצ
 | ,טייק-ה ,טייהרע

 פא רַאפ ,ידַא - טעשטיַאטסעגּפָא
 ךיז ןעמ טָאה, .ךיוּב רעיֶא .+- ןעשטרַאטס

 ,רעטשרעטנוא ןַײז וצ ,םינּפ ןַײז וצ טקוקעגוצ

 ,שיזייצנַארֿפ ןוֿפ ,זּביא יזע לָאּפ ,ײ. . . פיל רעיֶא
 ,1903 ןָאדנָאל ,הקדצ

 ,6-- ןּפמעטסּפָא רַאּפ ,ידַא -- טּפמעטסענּפָא
 רעדניק ןגייז סָאװ ןעמַא יד, .רענרעק עא

 טֿפָא ,ךלימנגיצ ןיא ןטָאזעג ,ץייװ ןיא ןלָאז

 ,1850 ֿבוֿבל ,הכורא הלעּת ,"ןסע

 ןעלפמעטסּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלפמעטסענּפָא
 -קָאד עֶא .טםלּפמעטשעגנ-- :59 -6. 

 ןוֿפ ץנַאלגּפָא ...ןצנַאג םעד טימ, .ןטנעמ
 .טייהרע- .המלש ,סוממ ,"ןּביױש ., .ליוװצ

 ,+-- ןעװירטסּפָא רַאּפ ,ידַא -- םעווירטסעגּפָא
 "נַארֿפ ַא ךיא רעװ, .רָאה ענערָאשעגמורַא ,עיִא

 ,טנַײֿפ עדייּב ךימ ןּבָאה ,יִא לדרעּב סָאד ,זיוצ

 .דרָאּב יד ,רָאג ,"טעזירג ךימ ּבַײװ ןַײמ ןוא
 ,טייהרעז

 -ץגירטסּפָא רַאּפ ,ידַא -- םעװעגירטסענּפָא
 .עקראנירַאמ עיִא ,לּברַא רעיֶא .+- ןעװ

 .טייהרעז

1742 

 -עטיסּפָא רַאּפ ,ידַא -- טע(וע)טיסענּפָא

 ִא ןסקָא עטכַאמעג טעֿפ ,עֶא .+ ן(עװ)
 .עלָאּפ רעטשרעבייא רעד ףיוא

 זַאֹּב טסעֿפ ?םייסכ2 .,ידַא -- טמייסעגּפָא
 סע ןעק עמ זַא ױזַא טלעטשעגנַײא .ןסָאלש

 .רעלזַײה ןמלק .ןטַײּב טינ רעמ

 ץיִא .+-- ןעליסּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעליסעגּפַא

 ,טייהרע- .ןלערק ךעלרינש

 ןרעדָאמסּפָא רַאפ יזַא -- טרעדָאמסעגּפָא
 .טרעדָאמשרַאֿפ .טרעדָאמשעג'- :99 .6-
 ןיא סעקינטסעק, .טסטעֿפרַאֿפ ,טריקַארּברַאֿפ
 תועידי ןּבעגעגרעּביא ןּבָאה ...ןטודרוס עא
 ,קמ ,"דנַאל ןיא ןשינעעשעג עסיורג ןגעװ
 -רע- 151 יז ,1925 קסנימ ,װ רענַאינעמלעז

 ,טייה

 ןעילַאמסּפָא רַאפ ,ידַא -- טע(י)לַאמסעגּפָא
 .םיוּב ןוֿפ םַאטש רעיֶא .ןוה עיֶא ןַא -+.  (ךיז)
 יִא -- ןרעיױא יד .ר)עֶא ןַא יװ ןֿפױלסױרַא

 ןַא סױרַא .ןוז רעד ןוֿפ רעיא ןַא .טסָארֿפ ןוֿפ
 זיא רע" .קזיה ךס ַא טימ ,טֿפעשעג ןוֿפ רעיֵא
 ,סרוקיּפַא ןַא ןרָאװעג ןיוש = רעיֶא ןַא ןיוש
 ףיוא גוט הרוש ַא טרָאד ,יָא לקיטש ַא ָאד;

 -רָאש סָאד, .'דרע ןֿפױה רעד' ,! גורֿפ ,"תורצ
 ,ףלָאװ רעד' ,לה ,"רעמייּב עא יד ןוֿפ ןעכ

 ןענעז טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןדיי עלַא טעמּכ.
 רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,ייָא לסיּב א ןעמוקעג ָאד

 ,םייהרע- .196 יז ,ֿביֿבָאילּת ןיא

 .6-- ןעקָאמסּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעקָאמסעגּפָא
 -קָאמסעג- ,טעקצַאמשעג- 9
 סָאװ .ַאא ,טעקצָאמסעג-- ,טעשט

 -לָאס. .טֿפַאז רעד ןגױזעגּפָא זיא םעד ןוֿפ
 יז ןיא ןעמואװשעגמורַא ןּבָאה לֿפעל עשיטַאד
 רָאד ,מּפ ,"רענייּב ענעגיּפשעגסיוא ןוא עיָא יװ
 .טייחרע- 1929 װָאקרַאכ ,ןַײא רָאד -- סיוא

 ,-  ןערָאמסּפָא רַאפ ,ידצ -- טערָאמסעגּפָא
 טימ טרימשעגּפָא .טעקרָאמסעני= 9
 רעיֶא ןַא ןיא .עא ץכעצַײנש ,סטעֿפ ,ץכעַײּפש
 ענעּבירעגסיוא ,ןויוה עיִא רָאּפ ַַאע .עטָאּפַאק
 ,"ינק יד ןיא ןגיוצעגסיוא ןוא ןטנוא ןוֿפ
 10 אפ ,1925 ענליװ ,המיּב יד ,װָארדנעװ .ז
 ,טייהרע-

 ןעמסּפָא רַאּפ ,ידַא ןטמַאס ...| -- טמסעגּפָא

 -לּבענ סָאדא .טיוט ףיוא יִא .זַײמ עיִא - .+-

 יד ןוֿפ רעדניק יד ןגעלֿפ ןסיװ לסיּב עקיד

 רעיא ,רעטלּפירקרַאֿפ ַא ןיא ןעמוקַאּב רעטעּברַא

 יד ,ַאיַאקסּפורק .ק .נ ,קיטָאק .ּב זּביא ,"םערָאֿפ

 עװקסָאמ ,םזילַאיצַאס ןוֿפ דנַאל םעניא ױרֿפ

 יז ,ןגיוא עיִא יד טוט ןגָארט ייז! .0

 ,געס ,"דניק ןייק ןקוקנָא טשינ רעמ ןרָאט
 ,טייק .טייהרע- 59.  יז ,רעטציא

 ןעּבָארקסּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעּבָארקסעגּפָא
 ץֶא ןייר ,ןלעג ןרעּביא, .עטָאלּב עֶא = .+-
 עװקסָאמ ,ן ןרָאי רעדניק ,יקרָאג .מ ,י. . .שיט
 ,טייהרע-ה .1

 ןטנכרַאס ... ,טנכרעס ..} -- טנחרפעגּפָא
 .רעלטעּב רעיא ןַא .+- ןענחרסּפָא רַאּפ ,ידַא

 טצוּפעגּפָא

 ַײּב ןיילַא ןרָאװעג רעקיטעמוא . . .םיא זיא סע;

 -לעֿפ עיִא יד ןשיװצ ,רעסַאװ םענעַײלּב םעד

 ,1931 עװקסָאמ ,{ רענַאינעמלעז ,קמ ,"רעד
 ,109 יז

 יַפָא רַאפ ,ידַא ןטלגיא ...} -- טלוגיעעגּפָא
 -רַאֿפ . . .ךַארּפש עשירַארעטיל; .+-- ןלוגיע

 ,פנ ,"רעטרעװ םוכס ץןיָא ןַא ןיא ךיז טסילש

 ,1929 ,יץנערעֿפנָאקָאװַיי ףיוא טַארעֿפערי

 ןרעֿפ(טננעּפָא רַאּפ ,ידא -- טרעפ(ט)נעעגּפָא
 -רע- .גנוקידײלַאּב עיַא .ווירּב רעיא = -+-
 ,מייק- - .טייה

 ןַא .+- ןעלקעּפָא ראפ ,ידַא -- טלקעעגּפָא
 ןקידנע וצ טכער זיא םיא ַײּב, .ןריגַאער יִא

 ץֵא ןטויײּברַאֿפ א ןוֿפ טסַײג ןיא םעצולּפ

 ,טייק- 129 יז ,ן מעּב ,יליּכׂשמ

 ,=- ןשטַאּפּפָא רַאּפ ידַא - טשטַאּפעגּפָא

 .םעלַאּב רעיִא .יִא יװ ןּבַײלּב .יִא יװ ןליֿפ ךיז

 יװ ןָאנּבױא לֹוש ןיא ןייג ו"ח לָאז יז ...,

 -רעגניֿפ ןָא ... ,ןעגניריוא"טנַאילירּב ןָא ,יָא

 .טייהרע- 2 אט ,1870 ,מק ,"ךעל

 ןעקשטַאּפּפָא רַאּפ ,ידַא --- טעקשטַאפעגּפָא
 רע קנעּב עיִא .טעּברא עיַא .6- (ךיז)
 .טייה

 ןרוטילָאּפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרזטילָאּפעגנּפָא
 יַאר .א ."ןעַײרעצוּפַאּב טימ עיִא לּבעמ; .+-
 טוג ױזַא ןךַײט רעד) זיא, .דרע ענעגייא ,יַאּב

 ,זּביא סינּפיק .יא ,י'ַא יװ טקנוּפ טַאלג ,טַאלג

 ,1929 ווָאקרַאכ ,ןעלכיימש ,ַאינשיװ ּפַאטסָא

 .(-- ןרילָאּפּפָא רַאפ ,ידַא -- טרילָאּפענּפָא
 ּפָא, .טנַאילירּב רעיֶא .םיצֿפח עיִא .לּבעמ יִא

 יטויּב ןוֿפ טשרע ,טלזַײרקעגנַא ,יִא ,טקָאטעג

 ,טייהרע- ,17 וא 1967 ,רַאֿפ ,"רָאלרַאּפ
 | ,טייק-

 (ךיז) ןערַאּפּפָא ראפ ,ידַא -- טערַאּפעגּפָא

 ןָא ןעגנורּפשעגּפָא זיאק .דוז טימ עֶא -+. 

 ,"טנוה רעיֶא ןַא יו שטיװק ַא טימ טַײז ַא

 -סָאמ נצרַאװש נוא רעװָאזַא נשיװצ ,ןָאדרָאג .ע

 .טייקק .טייהרע-ה 1934 עווק

 (ךיז) ןעשַאּפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעשַאּפשעגּפָא
 -יורג א . . ,, .םעדייא רעיֶא ,המהּב עיָא = 6 |

 םזינַאגרָא ןיֵא ןוא ןטָאז ַא ןוֿפ . . . קוליח רעס
 ירד ,"ןקירעגנוה ןוא ןטרַאדעגסױא ןַא זיּב

 ןטייהקנַאדק עזעיצקעֿפניא ,שטיװַאמוקַאיל י

 סָאװ, .8 'ז ,1907 גרוּברעטעּפ ,ַארעלָאח ןוא

 טייטש ייז !סנטניה עא יד ףיוא ריא טגָאז

 זיא כערזימ נֿפַא ןַאמגערּב .ש ,"...ןֶא טינ

 ,טייהרעז .1924 עװקסָאמ ,קיאורמוא
 ,טייק-

 ,(- (ךיז) ןצוּפּפָא רַאּפ ,ידַא -- םצוּפעגּפָא

 -מינּפ עיִא .רעטכַײל עיִא .לויטש עא .יָא ןייר

 ןזיװעגסיוא רימ טָאה ױזַא, .דלָאי רעיֶא .ךעל

 םייחה ,דמא ,ײטעלוּפעגּפָא ןוא יא סעּפע יװ ץלַא

 ןבעג גנוטכַא טעװא .1857 ענליװ ,םייחצנה
 לעּב ןואגה ןוֿפ הׂשעמ ,"'ַא ןייר ןַײז לָאז סע

 א ,רעכייװ ַאש .1874 רימָאטישז .,...רּבחמה



 טעקצוּפעגּפָא

 אז ךעליורגילעג ַא טימ ,רעיִא ןַא ,רענעסַאלעג

 ןוא ײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,יזקַאַּב יד םורַא לטסָאר

 ,טייהרע- .52 יז ,1943 י"נ ,רעטירד ַא
 ,טייק-

 (ךיז) ןעקצוּפּפָא רַאּפ .ידַא -- םעקצוּפעגּפָא
 ,טג םוצ עלהוח יװ יִא .עמַאד עיִא ,4--

 ,טייהרעד

 יּפָא רַאּפ ,ידַא ןטרעטַאּפ ...} -- טרטפעגּפָא

 ץֶא ןכָאנ ןעגע)װַאד עיִא סָאד .+- ןרטּפ
 ,טייקק  .טייהרע- .טסניד-רעטילימ

 ןגַאלּפּפָא רַאפ ,ידַא -- טגַאלּפ" ,טנַאלּפעגּפָא
 ,דנַאל עיִא סָאד .+- (ךיז) ןגָאלּפ-- ,(ךיז)

 ןעװעג ןיוש הדוהי ןיא קלָאֿפ סָאד רעּבָא זיא;

 תונורכז ,טעּברַאַאּב ,רעּבַאה .ז ,"'ַא ןוא דימ

 ןוז ידע .1911 טעגיס-שערָאמרַאמ ,דוד תיבל

 ךיא זַא / ןסיװ רעדיװ לעװ ךיא ,ןעקניז טעװ

 ,דלָאגנטכַאנרַאֿפ ,גצא ,"ףוג רעיא ןַא ןיײלַא ןיּב

 ,טייקק .,טייהרעי

 .-- ןעכוילפּפָא רַאפ ,ידַא -- טעכוילּפעגּפָא
 ,שו רמ ,"רעסַאװ ןטלַאק טימ יִא יװ ןֿפָאלטנַא

 ןוֿפ 'ִא ,רעײגַײּברַאֿפ עקידלושמוא, ,100

 יד ןיא ןדיא ,טַארַאמ .ה ,"סיֿפ יד ויּב ּפָאק

 ,טייהרע- 1928 עגיר ,תוכולמ עשיטלַאּב

 .=- ןֿפעלּפּפָא רַאפ ,דַא -- טֿפעלפעגּפָא
 לדניװש רעד לַײװ ,יָא טנַײה זיא רעדיוװטעיפ

 "קנַאּב רעד ,ןייטשפַײלש .מ ,"ןָאסַאֿפ ןיא טייטש

 ,טייהרע- .11 יז ,1884 עשרַאװ ,טָאר

 יַפָא רַאפ ,ידַא ןטלסַאּפ..| -- טלטּפענּפָא
 םידיסח יד ַײּב, .תוזוומ עִא .- ןעלסּפ

 1963 ,זמט ,יָאדור .פ ,"'ַא ןעועג ןיוש ךיא ןיּב

 .טייקק .טייהרע- .2װו

 ַּפָא רַאפ ,ידַא ןטנקסַאּפ ...| -- טנקסּפץעגּפָא

 ןרילרַאֿפ .טעקסּפעג;- :59 .+- ןענקסּפ

 ןַא רימ ַײּב זיא רע .רע'ִא ןַא ןַײז ,ןח םעד

 ןטלָאװ סעיסעֿפָארּפ עלַא, .תוכלה עיִא .רעיֵא

 רעשידִיי רעיֶא ןַא סלַא רעסעּב ןעװעג ךָאד

 ןיפ תאנ ,1939 קסנימ ,ןרעטש} ,ליי ,"רּבחמ

 יד ַײּב טעקסּפעגּפָא זיא קלָאֿפ עשידִיי סָאד,

 םינּפ ַא טָאה סע לַײװ ,םעד תמחמ םלועה-תומוא
 "רע} ....הלוגס ַא ,סוממ ,"חור ַא יװ
 ,טייה

 ַּפָא רַאפ ,ידַא -- סעװעטַאשטעּפעגּפָא

 ןַא ריא טליװ רשֿפאי- .+- ןעװעטַאשטעּפ

 ,"? ץװַארּפוא ןיא יַא ןוא טעמתחעגּפָא ,ךַאמּפָא
 .289 'ז ,1956 ,ןעלצרָאװ ,ןָאמיײס .ש

 -עצַארּפּפָא רַאּפ ,יזא -- םעװעצַארּפעגּפָא

 -ר/  .ןרָאי עיִא ןּבעל יִא ןַא .+- ןעװ
 ,טייה

 .+-- ןעשָארּפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעשָארּפעגּפָא
 .טייהרע-  .עיצַאטוּפער עיִא .ּביוטש רע'ָא

 "ורּפּפָא רַאּפ ,יזא -- טעווענישזורּפעגּפָא
 ררפ א טימ ןעמונעגכרוד "ןעװענישז

 ןטילש ןֿפױא ןרָאֿפעג ןענַײז סָאװ יד , .ענישז

 ,זָאלג ןוֿפ עיִא יד ןדַײנש ייז יװ טליֿפעג ןּבָאה

1748 

 קָארטימז ,זּביא ץענוד .כ ,ײטֿפול עקידרעטניוו

 ,1929 קסנימ ,ײװַאלַאס רעד ,ַאילודַאיּב

 ,=- ןוּורּפּפָא רַאּפ ,ידַא -- םוורּפעגּפָא
 .טייהרע-  .,ןֿפנַארּב רעיא

 .=- ןעײרּפּפָא רַאפ ,ידַא -- טעיײרּפעגּפָא
 ךיז ןּבָאה ןשטנעמ, .ןעקניטש סָאװ סיֿפ עיַא

 טימ ןקעמש ןעמונעג טָאה ,ןָאטעג זָאל ַא

 ,זּביא רעניטָאריס ,"טנַאװעג ןיִא ןעמיר ,סייווש

 קסנימ ,לַארימדַא רעד עקטעּפ ,וָאקַאירַאקַאנ .נ

1, 

 .6- ןעלגערּפּפָא רַאּפ ,דַא -- טלגערּפענּפָא
 רעדיוװ ךיז טֿפױק רע, .ןטעלטָאק עיִא .שיֿפ עא

 ,"טיורּב טימ גנירעה ץיא ןיוש לָאמסָאד ,ןסע

 ,19235 'װעִיֹק ,צרַאװש עקמָאינ ,ןַאמגערב -.ש

 ,טייק- .טייהרע-

 .=-- ןסערּפּפָא רַאפ ,ידַא -- טפעהּפעגּפָא
 ךָאנ זיא ךַאז יד ....ךיז קיאורַאּב , .ןזיוה עיִא

 ןופ הׂשעמ א ,ןהָאזדוּב י ,"רימ ַײּב יִא טינ

 טימ ךיז טשוק רע .1927 ענליו ,..בד ַא

 ירוּב .מ ,"רָאה עיִא עצראווש עריא טעלג ,ריא

 ערב ברועמה בוט רעד, .5 'ז ,לרוג ,ןיטש

 ,ּבדל ,ײֿבוט רֶעיֶא ,טלחומ ֿבוט ,רומג בוט זיא

 .טייק .טייהרע- .זפ ,1957 יײנ

 .-- ןעלּפערּפּפָא רַאּפ ,ידא -- טלּפערּפעגּפָא
 .טֿפַאשקנַאד ןוֿפ רעטרעװ עיִא .אטח-לע רעיַא ןָא

 ,טייהרעי

 ֿפױא :ךעלטנייװעג -- ןרעוו טרעדָאֿפעגּפָא
 ןוא ד"ּבא ןועמש ר"רהומ, .ןרעװ טרעדָאֿפעג

 ןיא ןדרָאװ יִא טזיא גָארּפ וצ הֿבישיײשַאר

 קורדסיוא רעטסלדייא| "הלעמ לש-הֿבישי רעד

 ,זּביא אנעה ןמלז המלש 'ר ,ןןּברַאטש ןגעװ

 .ב/ול ,ח"נּת מדפפ ,זוד חמצ

 יַּפָא רַאפ ,ידַא -- טריֿפַארגָאטַאֿפ(עג)ּפַא
 ןַא .עמַארָאנַאּפ עיִא יד .+- ןריֿפַארגָאטָאֿפ
 .טייקק .טייהרע- .החּפשמ עא

 ענעֶא .+- ןלַאֿפּפָא רַאפ ,ידַא -- ןלַאֿפעגּפָא
 יד ,םיסרוקיּפַא יד .לטעטש יִא ןַא .רעטעלּב

 טרֿפש טשטַײטרַאֿפ ללמ .קניט רענעיא .ענעיא

 "ןרהעּב ינלַאֿפיג ּפָא יד, :(10 ,טי ,ארקיו) יךמרּכ

 "נַײװ ןַײד ןוֿפ ענעלַאֿפעגּפָארַא סָאד, :ית)

 ןַארוקלַא ןַײז רע טָאה ךָאנ רעד, .ן"ןטרָאג

 רעד ךנימ ןייא ןוֿפ ףליה איד ךרָאד ןּבירשג

 טׂשמַא ,ראש ;"רָאװ ירצונ רנילַאֿפג ּבא ןייא

 םיעשר ילַא טכוז רע . . .יּבּכמ אדויא .דנ ,3

 רע זיל איד ,םידוהי ינלַאֿפיג ּבא איד ךיוא

 אדוי רֿפסו תידוהי רֿפס ,י"ןגנערּב םוא ילַא

 ןּבַײלקֿפױא טייג, .ב/ה ,א"כקּת טשמַא ,יּבּכמ

 ,"(ץלָאהלַאֿפ) רעמייּב יד ןוֿפ ןגַײװצ ענע'ָא יד

 רימע .1875 ענליװ ,עטייװצ איד תידוהי ,דמא

 עטסוּפ ,רעדירּב ענעיֶא ,טניואועג ןיוש ןענַײז

 ןָאדנָאל .לטלעװ ןיילק ,צלַא ,"ןרעה וצ תונעט

 .טייקק .טייהרע- 19 יז ,4

 ;89 ,+-- ןּברַאֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טּברַאֿפעגּפָא
 ,עטצוּפרַאֿפ ,רָאה עיִא שירֿפ .ןּברַאֿפעג-
 ףיוא לדרעװש ןרעצליה ןייש ַא? .ןעמַאד עא
 ,סוממ ,ײסעדגַאי עצרַאװש טימ יִַא ,ֿבָאּב -העשּת

 טלַײֿפעגּפָא

 ןיא עילימַאֿפ רעזיד ןוֿפ ןָאֿפ יד, .פשטניװ

 ,יקסנימַאק .ט ,"תונויזּב טימ יז זיא יִא ,תוליכר

 ,1913 וועִיק ,ןעלקילארׂשי ַא ןוֿפ עיֿפַארגָאיּב ַא

 ןסָאג יד יורג ,סנטָאש יד יװ ןּבעװש ןשטנעמ,

 -רע- 52.  יז ,ןזירּפַאק ,געס ,ײןּברָאֿפעגּפָא

 .טייק- .טייה

 .+-- ןקיטרַאֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטרַאֿפעגּפָא
 זַא טגָאזעג ....טָאה עמ ןעװ, .גנולעטשַאּב עיִא
 ,גי ,"רע'ַא ןַא ןעװעג ןיוש רע זיא ,טייג רע
 .טייהרע- 28 א 1964 .זמט

 ןיוש .+- ןרָאֿפּפָא רַאפ ,ידא -- ןרָאֿפענּפָא
 שטַײד רענעיַא ןא .רענעיֶא ןַא ,לטּבירֿבוע ןַא

 טשטיינקעצ קרַאטש ,יָא ןַא .לוויטש ענעיַא ןיא

 ענע'ַא יד .ךלהמ רענעיַא .רַאנ רענעיֶא .לטיה

 ןציז ריא ףיוא סָאװ . . .קנַאּבגרָאז ַא, .הצירּפ

 ,שטַאגולד .מ ,"סעלעטישזולס ענעיָא יד .., .סיוא

 יענעיַא ...טימ םענייאניא, ,48 זי ,1870 ,מק

 ,"ךעלדיילק עטיינעג עדָאמ רעד ךָאנ טשרמולּכ

 יד עשומ טָאה םעדכָאנ דלַאּב, .ֿפשטניװ ,סוממ

 -קָאד םוצ ןייג וצ טרעהעגֿפױא טייקנייש ענעא

 ,228 'ז ,1939 ענליוו ,רעּפעינד םַײּב ,שא ,"רעט

 טָאה ...עטלסיירטעצ ַא ,ענע'ַא ןא ןישַאמ ַא,

 סָאד ,"ףמַאד טימ טעכָאֿפעג ,טֿפַײֿפעג ,טעּפירכעג

 יֿפױנוצ ּבז ,ןדלעה ענַײז ןענעק ףרַאדז דנַאל

 יד טצוּפעג, .1932 עװקסָאמ ,שקַא טלעטשעג

 תולד םעד טרימשרַאֿפ ןוא טעלגרַאֿפ ,ּבוטש

 ,"לּבעמ םענעַא םוצ טּפעלקעג ךיז טָאה סָאװ

 --טייק .טייהרע- .ןעגנולייצרעד זיי
 רסיק .שז ,ײַא ןַײז ןוֿפ ןטַײצ עטסגרע יד ןיא;

 ,174 יז ,ָאקיצ' ,וו יּבר ןוא

 רעיא .+-- ןלױֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלױֿפעגּפַא
 עיָאיּבלַאה לקיטש עטשרע'ס, .םיוּב ןוֿפ םאטש

 ןיא ןצעזנַײרא ןעמונעג טָאה רע סָאװ לצעלק

 ,װ רעכיּבלמאז ,דַײס טסעװ ,ןילּבמעד .ב ,"ןדָאּב

 .טייקק .טייהרע- = .79 יז ,19233 ייג

 לקָאל .ןשוֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טשױֿפעגּפָא
 "רעלעק רעיִא ןַא ןיא ,טצענעגכרוד .(שזדָאל)

 ,ּבוטש

 .+- ןעניֿפעגּפָא רַאּפ ידַא -- ןענוֿפענּפָא
 -צמֲא ןוֿפ רעטעֿפ רעיא רעד .הדיֿבַא עיַא יד

 .טייק- .טייהרע- .עקיר

 ,+- ןעמערוֿפּפָא רַאפ ,ידַא -- טמערוֿפעגּפָא
 ,גנוֿפַאש-רעטרעװ עא .סעקטעוטַאטס עא
 ,טייק- .טייהרע-

 "מע רָאנ ,טליּפשעגסױא ווזד -- טלדיֿפענּפָא
 ,ןרעױדַאּב ןקיטומטוג טימ ןוא) רעשיטַאֿפ
 ,רעטעֿפ רעיֶא רעד

 עיִא .+-- ןלַײֿפּפָא רַאפ ,ידַא -- טלַײֿפענּפָא

 "םעדיוּב ןרעטניה טגַאװ יד, .ייסע רעיֶא .לגענ

 ,"טַאלג יִא לגיצ עלַא ,ענלגיצ א רעטצנעֿפ
 ,רעמיוש-טכַאנ רעד לעימכַאר ,שטיװָארעײמ .מ

 טימ קידנטעלג ,טציהעג ךיז, .1925 װָאקרַאכ
 ,רוקָאניװ לשרעה ,"ךילּפ ןיֵא םעד טנַאה רעד

 .טייהרע- .19232 עװקסָאמ ,םוקפוא ןיא
 .טייק-



 - טנַײֿפעגּפָא
 טיי = יי

 ,=- ךיז ןענַײֿפּפָא רַאפ ,ידא -- םנַײֿפעגּפָא

 ,רע'ַא ןַא ךיז ַײּב זיא סָאװ ןשטנעמ א...,,|

 ןוא ךיז רע טליֿפ טייקיטשינ רעדעי ַײּב סָאװ

 ,ןַאמרוֿפ לארׂשי ?רד ,"ןֿפָארטעג דובּכ ןַײז-

 ָא"תה (.ןטרַאסנדער ןוא רעטרעװכירפש עשידוי

 טינ טלַאה, .ןשטנעמ עטַאקילעד ,עיָא ,8

 ןײלַא ךיד ץעש ,יִא רעייֵז ךיז ַײּב ףוג ןַײד

 וניּבר ,זּביא ןָאטנילייּב א"מ ,"רעטסָארּפ ,רעסעּב

 ןיוש זיא רע, ,1898 סעדַא ,םייח תוחרא ,רשֲא

 זיא טָאטש ןַײז ,עקלַאל א ,לשטנעמ ַא ןא

 ןשיװצ זיולק ןיא טרָאד ,טנַאװ-לגיּפש רעד ןיא

 .הׂשֲעמ עטלַא יד' ,סוממ ,"סעמיצ ןטכער םעד
 עמ .ךַאז עֶא יד ןֿפורעג יז ןּבָאה םינכשע

 שינּבר טניר ןרעדָא עריא ןיא זַא טסואוועג טָאה

 עשרַאװ ,ןדײיגרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"טולּב

 יד רַאֿפ ךעלרעסיוא רימ טייטש .רעמ+ .8
 ןוֿפ לדרעּב ַא טימ ,יִא ןוא קיטַאלג ןגיוא

 ,44 אפ ,קג ,ןַאמרעמיציסָארג .מ ,"רָאה עגעדַײז
 ,טייק-

 ,.=- ןרעַײֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעַײֿפעגּפָא
 .טייהרעד ,ייליּבוי רֶעיֵא ,םיֿבוט-םוי עא
 2 יי -,טייקד|

 ןרירטליֿפּפָא רַאּפ ;דַא -- טרירטליֿפעגּפָא
 רעיֶא רעד ןוֿפ .ןושל 'ִא ןַא .רעסַאװ יִא = .6-

 ףיוא ןּפָארט רַאּפ א ןָא טֿפירט טײקיסילֿפ
 סָאד ,יקסנַאיטרוּב .י ,"זָאלג לקיטש ןייר ַא
 .טייק- 1929 ווע;ק ,סקיװעג

 ןענוֿפעג- ,ּפָא ןיֿפפ .װרט -- ןעניפעגּפָא

 .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ זיא סע סָאװ ןעניֿפעג 1
 -רַאֿפ טַאהעג טָאה עמ סָאװ ןעלסילש יד א
 סָאװ ןעגוֿפעגּפָא ּבָאה ךיא, .ףיוה ןיא ןרָאל

 םיא טָאה דנַײרֿפ ַא? ."ןרָאװעגנָא ּבָאה ךיא
 יד .טלייטעגטימ ןוא ץּפָאריײא ןיא ןענוֿפעגּפָא -

 טינרָאג טָאה רע .9241961 ,רָאפ ,"ןרעטלע

 ,ןַאמ לדנעמ ,"ןרױלרַאֿפ טינרָאג ןוא ןענוֿפעגּפָא
 | ףרַאד ןטזָאלרַאװרַאֿפ ַא ןיא

 ַא יִא .ןכוז ןרעגנעל ַא ךָאנ ןעניֿפעג .2
 -כָאט רעטסטלע סֿבר םעד רַאֿפ רענרעלליואוו
 רעד טימ םעדעֿפ גנוטֿפעהאּב יד יא .רעט
 יֵל ֿפַא ,ץענוד .כ ,"גנואיוּב רעשיטסילַאיצָאס

 זיא רעװש , .1934 קסנימ ,סעמעט עשירַארעט
 ןוא ןסקַאװעגנַײרַא זיא סָאװ סטכעלש סָאד יָא
 / } סַאלטַא חמצ ,גח ,"סטוג

 ,ןטכַארטַאּב ךיז ,ךיז וצ ןעמוק -- ךיז טימ
 ,ץכע- .ףמַאק ןטסקינייװעניא ןַא ךָאנ ךיז יִא

 ,ײרע- = .(עקד ,ןיד) רעד = .שינעד
 ַײב יװ זיא סָאװ .יזַא -- שירעניֿפעגּפָא

 טימ .ןעניֿפעגוצּפָא עֿבט א טָאה סָאװ ןצעמע
 ,טייק- .הָאצמה עא ןַא .טייקשיטַאמעטסיס רעיא

 ןרעטצניֿפּפָא רַאּפ ,ידא -- טרעטצניפעגּפָא
 ,טיק .טייהרע- = .טנגי עא = .6-}

 ,- ןעלקניֿפּפָא רַאפ ,ידַא -- - טלקניֿפעגּפָא
 ןוא יורג טימ יַאא .ןענָאטעשז ,ךעלכעלּב עיַא
 חמצ ,גח ,"םיוּב-עניסָא ןַא ןוֿפ ערָאק יװ רעּבליז
 . .טייק-  .װ סַאלטַא

 יד .+- ןריֿפּפָא רַאפ ,ידַא -- טריֿפעגּפָא
 ,טייהרע- .ןגָאמ רעיֶא .םייהַא עיִא עלַא
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 יא .=- ןסילֿפּפָא רַאפ ,דַא -- ןֿפָאלֿפעגּפָא
 ןיא ןעגנַאלקּפָא ךיז ןּבָאה טרעהעג ,, .רעסַאװ

 ,מפ ,"ןטרעדנוהרָאי ענעיֶא ןוֿפ גנַאלק ןדעי

 .טייקד ,טייהרע- ,| המחלמ

 .- ןעללֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןגױלֿפעגּפָא
 .ןרָאי ענעַא .ןענַאלּפָארע ענעיָא .ןעלשוּב- ענעַא

 ,צוס ,"טייהדניק רענעיא ןַײמ ןגעוו טכַארטעג; :
 -- ןרעװ יִא 34 יז וקרעװ עשיטעָאפ
 יװ ךעג ױזַא יִא טלעװ רעד ןוֿפ טרעװ ןעמ;
 ל"ז השמ יר תּב אילעג ,יןגױּב ןוֿפ לַײֿפ ַא

 5 יו 1 רָאי 1טרָא) ,שֿפנה ןוּבשח ,ץיסרעפ

 ,6--. ןצײלֿפּפָא רַאפ דָא -- - טצײלֿפעגָא
 ,צוס ,"געט ןוֿפ רעמינּפ שאק .ןרעסַאװ עא

 ,טייק- .טייהרע- .ריּביס

 .- ןקילֿפּפָא רַאפ ,דַא -- טקילֿפעגּפָא
 ,ןרָאװעגנָא ץלַא ,יקנ ןצנַאגניא ,רע'ֵא ןַא סױרַא

 ןייגסיורא .ןָאה רעיֶא ןַא .(ןוה) ןַאה א יװ יִא
 ןַא .רעטכעלעג שיטַײל ףיוא יִא (ןעמוקסורַא)

 יד 'ַא; .ןויוה עִא .הנידמ עיִא ןַא ,םיוּב רעיֶא |

 טסלָאז, .ץרפ ,"טּבעװש םעטָא ריא .רָאנ ,זיור

 םערָאװ ,חיר ןוא זָאנ רעד טימ ןקידניז טינ

 ,"סטוג סָאד ץלַא ןוֿפ יִא ןַײז וטסעװ רעמָאט -

 װָאקלידס ,רסומ טבש ,זּביא עטנ ןתנ 'רּב השמ

 ןמא ןייק ןרעֿפטנע טינ רָאט עמ, .ג"צקּת

 ענַײז ןרעװ 'ִא טסייה הֿפוטק ןמא ,הֿפוטק

 תרוּת יטוקל ,זלעטמ ש"קז םוחנ 'ר ,יָא געט

 ריא טַײז טייהרעגנויע .1906 ץענליװ ,ןמא

 ןוֿפ ןסינעג וצ טינ ,טלעװ רעד ןוֿפ ...ָא

 ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב ,"סטוג ריא

 עגנוי סָאדע .44 'ז ,1887 עשרַאװ ,וש טַײצ
 ,"ןּבעל ןוֿפ יא ,יײמ ריא ּפָא ָאד טקלעװ .לדיימ

 ןקנַאלש ןַײד וצ, .ןירעמערק עגנוי יד ,רַא

 ,אד ,"טאלּב-טנגוי ענייר יד יִא ןגיל טעװ סוֿפ

 "!ןרעװ רע לָאז יָא; :הללק .ידיליהּפוח ַא'

 | '  .טייק- .טייהרעז
 :85 ,(- ןטעֿפּפָא ראפ ,ידַא -- טעֿפעגּפָא

 -מַאל יד ןוֿפ} ךעלּבַײש יד! .טצעפעג--
 רָאנ ,זָאלג ןוֿפ ןעװעג טינ ןענַײז ןסענרעט

 ,דניײגרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"ריּפַאּפ יִא ןוֿפ -
 ,1938 עשרַאװ

 יּפָא רַאפ ,ידַא -- ןריױרֿפ- ,ןרָארֿפעגּפָא
 עלעדייא סָאד, .סוֿפ רענעיֶא .+- (ךיז) ןרירֿפ
 ,"ָא ןיוש םיא ַײּב ךָאד זיא ...ץרַאה עשידִיי
 ,"ןלייט ענעיא יד ןריסַאמ ןעמ ףרַאד 'רעטַײװ;

 טסָארֿפ רעד טייג,-.1 ןאפ ,1929 ענליװ ,זעגֿפ |
 ףסוי ,ײזַאנ  רענעיֶא ןַא טימ ,לוויטש עַײנ ןיא
 ,טייקד .טייהרעי / .שג ,קינלַאר }

 (ךיז) ןשירֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טשירֿפעגּפָא
 עא .לצעלּפ יַא ןַא .טניוו ןוֿפ רעיא ןַא -+. 

 ,ץיצַאלימיסַא עיִא יד, .ןעגנואיצַאּב עא ,טנעוו
 אב רערענָאיצולָאװער רעד וצ טסַאּפעגוצ
 עדעֿפ רעדַא עימָאנָאטװַא ,ןדנוּב} ,"גנוגעוו
 ךעלעקעטש עכעלסשװ, .1903 ןָאדנָאל ,?עיצַאר
 יזַאלג ךורּב ,"רעסַאװ טימ יִא ,ירעלעס רעד ןוֿפ

 "עג ַײנ יד, .1925 עװקסָאמ ,סּבעװנייטש ,ןַאמ

 ,וו טישז ,"...רוטלוק עיָא-רעדיװ רעדָא ענערָאּב
 קירוצ םײהַא טמוק רע, .261 'ז ,1912 ל"נ

 טעקצַאצעגּפָא

 ,41 יז ,װ ןשינעגעגַאּב ענַײמ קומ ,"רעֶא ןַא-
 ר ;טייק- = .טייהרעד |
 ,ןקיטשירֿפּפָא רַאפ ,ידַא -- טקיטשירֿפעגּפָא

 זיא ,טַאז טינ ךָאנ שטָאכ ,רעיַא ןַאע// .-
 ףלַא ,"טַאטש טימ ןַײרַא ףיוה-רעניה ןיא רע
 ,דד יז ,םֶכיֵלע םולח ,ץּכ

 .=- ןגערֿפּפָא רַאפ ,ידַא -- טנערֿפענּפַא
 ,טַײל-הֿבישי עלַא ַײּב 'ַא ןַײז .'ָא שילַארָאמ ןַײז

 ,לכׂש םענעגושמ ןַײז ךָאנ סיוא טמוק ,דיגנ ַא;ע -

 ,עש ,"סעמיצ רעצנַאג ַא -- ןצּבק ַא ןוא יִא זיא

 ,"ַא ןרערט ןענַײז ןטַײצ עקיטנַײה, .היֿבט
 ןיא, ,1931 ָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאלרָא .ה
 ןוא ללכּב ףורַאּביבר רעד ןעװ .טַײצ אזא

 -רָאק ,סנ ,"ָא ןוא ןגָאלשעג זיא םוטעמואי

 'רֹּב ַא ןיוש זיא ..., .1943 עװקסָאמ ,סענָאּב
 םידיסח ןֹוא תודיסח זיא ךָאד רעּבָא ...תעד
 ַײּב זיא רע, ,378 יז ,ז"ישּת י"נ ;בדל ,"יַא
 ןַײרַא טינ זיא יז ןוֿפ רענייק- ,יַא .םירֿבח ענַײז
 ,| סַאלטַא חמצ ,גח ,יןַײז הלוח רקבמ םיא
 ,טייק- .טייחרע-

 (ךיז) ןדמערֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- טדמערֿפענּפָא
 / טינ ןליװ סָאװ ןדִיי עיֶא .בורק רעיֶא ==,

 טרעװ רוד רעגנוי רעד, .רוטלוק עשידיי ןייק

 עצנַאג סָאד, .| סַאלטַא חמצ ,גח ,"רעיִא ץלַא

 ,װ רָאק ,"גנידצלַא ןוֿפ יִא ױזַא ...ןענרעל

 זיא סעּפע ,שטנעמ רעטנַאקַאּבמוא ןַאע 16 יד

 ,ךאמלעטס .א ,"סיָא --- סכעלרעַײֿפ ָאד םיא ןיא |

 -רע 1947.  עװקסָאמ ,לַארוא-םערָאד ֿפַא
 יב ,טייק- .טייה

 .(-- ןסערֿפּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןפערֿפעגּפָא
 ,טייהרע- ,שטַאגנוי רענעיַא .עדרָאמ ענעָא
 -טסּבלעז אזא ,'ַא ַאזַא ,טײקטַאז אזַא, .טייק-

 ,סּבעװנייטש ,ןַאמזַאלג ךורּב ,*. . .טײקנדירֿפוצ

 ,1925 ץװקסָאמ

 ,לקָאל ,ןגָאװצעגּפָא :טָאטשנַא -- ןגָאצעגּפָא
 .שטירזעמ

 רעיָא = ,6- - ןלַאָּ רַאֿפ ,ידַא -- טלָאצעגּפָא
 טימ סעמַארגעלעט; .ןכַאז עיַא ץלַא זיא'ס .ֿבוח
 ריא, .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ ,הפ ,"סרעֿפנע עיַא

 ,סוממ ,"'ַא ןַײז טעוו'ס זַא ןּביילג רימ טגעמ

 יד ןקעדוצ ייז טעו'ס, .'הטמ לש הֿבישיּבי -

 שטנעמ רעד ,גח ,"תורֿבקהתיּב ןוֿפ דרע עיַא
 ,טייק-ה ,טייהרע- 26 יז ,רעַײֿפ ןופ

 ,+--(ךיז) ןעמַאצּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמַאצעגּפָא
 טמיוצעג- :59 .טמָאצעג-- :ךיוא
 ץֵא ןיא ,ָאד טָא .תורצוא עטכַאװַאּב ןוא עא
 ַא ךעלטנגייא ;לעטָאה םעד וצ.... .לוגיע

 עטַײװ ןוֿפ ,הפ ,"ךעלעכלעטש .עיִא טימ לַאטש
 ץֶא ןיא לוטש רעד ךָאד ןענאטשעג, .רעדנעל
 סנואג ןיא' ו לַא ,"טנַאװ-ןטָאש רעד ַײּב טָא ,טרָא
 ָאטינא -- טיי .טייהרע-  .יזיולק

 -וקמ יד ןוא רוטַארעטיל רעד ןשיװצ יִא ןייק
 ,"סױרַא טמָארטש יז עכלעוו ןוֿפ ןּבעל ןיא תור
 ,23 וש 1948 ,קיא ,לָאמ

 ,+-- ןעקצַאצּפָא רַאּפ ,ידא -- טעקצַאצעגּכָא
 ןַא ,עטלצנָארטסעגסיױא ןַא .לּבעמ קיטש יָא .

 .טייהרע- .לדיימ עא



 ןגָאװצעגּפָא

 ,6-- ןגָאװצּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןגָאװצענּפָא

 .(רןעגעיַא ןַא יװ ןייטש ןּבַײלּב .ךעלּפעק ענעָא
 ןוֿפ (ר)ענעיֶא ןַא .ץַאק ענע'ַא ןַא יװ ןעזסיוא
 ידא .רענע'ַא ןַא ,רעטרַאנעגּפָא ןַא .ןגער-סָאג
 םשרג י'דער ,"ָא יװ ןעװעג ןענַײז רענייטש
 גרעּבמעל ,רַאזנעלַאקסקלַאֿפ רעשידוי ,רעדַאּב

 א ןיא ,עטמעקעגסיוא ןַא ענע'יֶא ןַאק .א"ערּת

 ,"הלּכ ַא רַאֿפ טסַאּפ סע יװ ,לדיילק ןציס ַײנ

 ,עסַאנ ןענַײז םירעיוּפ ַײּב, .דוייםיליהּת ,שַא
 ,סעקּפָאס נשיװצ ,ןַאמקילַאֿפ י ,"דרעּב ענע'ַא -

 ,טיקקה .טייהרע- .1927 װעשטידרַאּב

 ,-- ןעטיװצּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעטיווצעגּפָא
 ,"עניזוּב רע'ֶא סָאװ רָאנ רעד ןוֿפ חיר ....ןןטימ,

 ןוא -לעג ענעדײשרַאֿפ, .װ דירַאי ם'נוֿפ ,עש

 "צעל רעד ,עירול עטָאנ ,"ןזָארג עיָא-ךעלּבנירג

 ,1939 וועלק ,לַאודיװידניא רעט

 ,רערַאד א .+-- ןעוצּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןגיױצעגּפָא

 ענעַא ןַא .תוָאצוה ענעָא יד .רענעָא ןַא
 קיטַאלג .ּברַאֿפ רעלעה א טימ יא .טעּברַא

 ןוֿפ ענעיֶא .טנַאטסערַא רענעיֶא .רָאה ענעָא
 ,ףוס"םי ןוֿפ יִא ,סוגסיוא ןַא ןַארַאֿפ , .תוימשג

 רֿפס ,וָאקלַאמ .א ,"טנַאה עגנַאל א יװ ױזַא

 טרעװ טכיזעג ריא, .1894 עשרַאװ ,תמא ךרד

 יד, .ןּבעל סָאד ,| סַײװ ,"רענעיַא ,רעסַאלּב

 ,"סעקנארג ענעַא עטצעל יד ףיוא טעּברַא .

 -לװַאּב םענעיַא ןא ןיא, .ווװ רעּפעינד םַאּב ,גרעּב

 ,"לּפפ עכעלטע ןגָארטעג יז טָאה עלעקעז םענ
 ,1940 װָאװל ,גנילירפ ּבײהנָא ,ןַאמקילָאֿפ .י

 .טייקקה .טייהרעז

 :99 .+-- ןעמױצּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמיוצעגּפָא
 יִא ...ץרַאה טֿפלעה עדייּב-= .טמַאצעג--

 ,ןיװדרָאמ .ד ,"ןלייט ייװצ ףיוא לטנעװ א טימ

 סיורג א, .ח"נרּת ןילרעּב ,ןעּבעל ןוֿפ ערהעל יד

 עטצעזעגנַײא טימ םורַא יִא ןיוש ,דלעֿפ קיטש

 ןוֿפ גנַאזעג סָאד ,שַא ,"רעמייּב-סוטּפילַאקייא

 עילעטַא ןוֿפ טייז רעטייוװצ רעד ןוֿפ , .לָאט

 ןיא ,זיי ,"טנַאװ רעיֶא ןיד א רעטנוא זיא סָאװ

 לוגיע ץיִא ןַא ןעזעג טָאה רע, .'רעטצניֿפ רעד

 ןיא גנאג ןַײמ, .וו המחלמ ,מפ ,"טיוט םענוֿפ

 ןַײמ ,לַאה ,ײ"ןטסָאמעגסיױא זיא געװ ןַײמ ,יָא

 ,טייקק .טייהרע- רצוא

 עֶא .+- ןּפוצּפָא רַאּפ ,ידַא -- טּפוצענּפָא

 -עגֿפױא ןעװעג ןענַײז ךעלעֿפײר יד, .תוריּפ

 ,"ןָאה ןיֵא ןַא ַײּב ןּפאק-ןגָארק יד יװ טעװעליצ

 טָאה טניװ רעקידעסע ןַא; .ןירעצנעט יד ,אּפָא

 -לוש םענוֿפ ןגַײװצ עיִא יד ןשיװצ ןֿפילשעג ךיז

 ,עסַאר ענעדלָאג יד ,ןַאהַאק םהרֿבַא ,"דָאס

 .טייק .טייהרע- 1935 וװעיק

 א; ןרעקוצּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעקוצעגּפָא
 ,וװ ןליופ ,טיי ,"ייט ןטרעקוצעגּפָא קרַאטש זַאלג

 ,טייקק .טייהרע- 99 יז

 ,6-- ןרעטיצּפָא רַאּפ ,יזַא -- םרעטיצעגּפַא
 עשידִיי עא סָאד .םעד רעּביא טרעטיצ עמ סָאװ

 טרָאד טסעז, .ךעלעדיימ עיִא עניילק .טרָאװ .

 יעַא יװ םינּפ א רימ ַײּב ייז ןּבָאה ? ןשטנעמ
 ,רעדַאּב םשרג 'ידער ,"רעדניק עקידלושמוא

 ,א"ערת גרעּבמעל ,רַאדנעלַאקסקלָאֿפ רעשידוי
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 יַא ןייא ? ןצנַאגניא רימ ןּבָאה סעקהרׂש לֿפיװ,

 ץיֵא עכַײר סָאד ,יז, .ןיילַא ,ַאּפָא ,=. . .דניק

 ,"עטיור יד וצ טרעהעג רָאג טָאה ,לרעטכעט

 ,7'82 ,1958 י"נ ,טכיל עקידנעקנַאצ ,ןילּבמעד .ּב

 ,טייק-

 ,6- ןענעכײצּפָא רַאּפ ,ידַא -- םנכייצעגּפָא
 .רעיֶא ןַא ,רעטלעטשעגסיױרַא ןַא .גָאטרָאי רע'ָא

 ,רסומה םעונ ,זּביא ,י"יֵא ןענַײז געט ענַײד,

 .טייקק .טייהרע- 1863 ענליוו

 רעיֶא -- ןלײצּפָא רַאפ ,ידַא -- טליײצעגּפָא
 ,טייק- ,טייהרץעי .ץימש ליַא ,ןדנ

 ךיז ןעלקַײצּפָא רַאפ ,ידַא -- טלקַײצעגּפָא
 טַאהעג טָאה סָאװ .טלגייצעג-- :59 ,4-
 םענוֿפ ךיז טָאה, .ךעלעֿפלעװ רעדָא ךעלעטניה

 ,"עכיֿפלעװ עִא ןא ןּבױהעגֿפױא  זָארגדליװ
 עגֿפיױא ,וָאכַאלֲאש .מ ,זּביא ץילערטס .א

 .1927 ץװקסַאמ ,דרע עטרעקַא

 ,6- (ךיז) ןליצּפָא רַאּפ ,דַא -- טליצעגּפָא
 ךיז רַאֿפ טָאה סָאװ .טליצעגנָא חזז+ .דפ-

 .סעּפע טיה סָאװ =גיוא יא ןא .ליצ א

 טימ רע;רֿפ ןוֿפ ךָאנ עמַאמ יד ןיוש טייטש,

 ,יגנאגרעּביא' ,וו סַײװ ,"גיוא יא ןַא

 ,+-- ןעלּבמיצּפָא רַאפ ,ידַא -- טלּבמיצענּפָא
 ,הנותח עיִא .קרַאמ ןוֿפ ּפָארא ,רעיִא ןא
 ,טייק- ,טייחרעד

 ןיִצּפָא רַאּפ ,ידַא -- ט(עװע)קניצעגּפָא

 יּפָא ןַא רעטניה, .לסעק רעיא .+- ןע(ווע)ק
 קרַאּפ ןיא ןּבָאה טכעלֿפעג:רעילַאװ ןטקניצעג

 .לװ ,זּביא ,"ןשריה עטקעלֿפעג ...טּבעלעג

 ,1936 קסנימ ,רעליטש רעדָא רעסיורג ,ןידיל

 ,=-- ןעלקריצּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלקריצעגּפָא
 ,ןייטשלקניפ .ל ,"'ַא יװ ָאז רַאװ טכיזעג ןַײז,

 .10 'ז ,1895 עשראװ ,עידניא ןייק ןָאדנָאל ןוֿפ

 ,זּביא מי ,ןטײהַײרֿפ עִא ,עטצענערגעגּפַא;

 ,1929 ץעגיר ,לדיימ ןוא לגנוי

 ,+- (ךיז) ןרעצּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעצענּפָא

 ינוא טריגאמ רַאֿפ ץנַאג רע? .ןייּב ןזיּב עיַא

 דניק ןַײמ, .280 'ז ,הג ,"טזיא טרעציג פא

 ,60 יז ,1844 ענליװ ,לאל ,"גרָאז ןוֿפ 'ַא זיא

 ייֵז סָאד 'ִא יוזַא ןוא טרעגנוהרַאֿפ ןרָאװ ייז,

 ,עזוארק ןָאזניּבַאר ,"ןּבָאה ןעזעגסיוא עטיוט יו

 ןיא לָאמנייקע .1874 עשרַאװ ,רערעגנוי רעד

 ,"ןגָאלשרעד ןוא יִא ױזַא ןעועג טשינ םינּפ ןַײז
 סָאװ, .ירֿפרעדניא רעגייזא ןַײע ,עלרעפ עשוהי

 ױזַא ,רעגָאמ ױזַא ,טכעלש ױזַא סיוא ריא טעז

 ,1881 ענליװ ,...עדָאטעמ עַײנ ןייא ,ֿבֿבוח ;?יִא
 . ,טייקק ,טייהרע-

 ַא ןוֿפ לרוגיֿפ .ררװ .סי ,יד -- עקצענּפָא
 ייא'ס, .למלצ ןימ רעדעי :ךיוא .עקצעג א .ץעג

 ."סיָא ןוֿפ ןרעװ ךַײר סואימ םּתס

 ,+-- ןרעטָאקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעטָאקענּפַא
 ,עיא ןַא, .טמערָארַאֿפ ,טנצּבקרַאֿפ ,יִא ןעזסיוא
 סָאװ טימ טינ טסייװ יז זַא למינּפ א יז טכַאמ

 טקוקק .השמ"עקנַאי רעיִא ןַא ."סע טסע ןעמ
 םעד ,טיונק ןטלמישרַאֿפ ןרַאד םעד ןָא רָאנ

 טריּפָאקענּפָא

 איד ... ,"שירזעוּב ןיַא ןצראווש
 ,1882 עשרַאװ ,ךעלּפינק

 עשירעּבײװ

 .+-- (ךיז) ןכָאקּפָא רַאּפ ,ידא -- טכָאקעגּפָא
 זיא רע .רעסַאװ קידוז טימ יװ רעיא ןַא קעװַא

 -רַאֿפ א ,רעיֶא ןַא .הנּכס סיורג ןיא ,רעיֶא ןַא

 ךעלרעּבגניא ,סעּברַא) ,לֿפָאטרַאק עיִא .רעטּביל
 --- קיטרַאֿפ זיא רע זַא טניימ דָיי א זַא; ,(װזַאא
 ןכַאמ, .רעקצָאק לדנעמ 'ר ,"רעיַא ןא רע זיא

 ,ןכוזרעטנוא טכירעג סָאד ךימ ןעק ? חרביו א

 ןיא ןייּב א יװ רעיֶא ןַא השוּב ץוח ךיא ןיּב
 ,ןתנוהיו דוד תֿבהַא ,ןַאמרעּבליז .ב ,"טשרָאּב

 ץנַאג ןיסע שאד ןעװ, .44 'ז ,1885 ווענעשעק

 -- םירַאװ ךאנ רעװ ׂשע נוא רעװ טכָאקיג ּבא

 שאד אַׁײּב ןטַײװ ןוֿפ ןלעטש וצ רּתומ זיא

 קינײװעניא ךימ טוט סעע .א/דע ,וטל ,"ראַָײֿפ

 ּבַײלּב ןוא ןערהירצי ןוֿפ| קיּפ א סעּפע םעצולּפ

 ,תומהּבה רֿפס ,סוממ ,ַא יװ סעפע ןגיל

 רעקעהצלָאה לרעמש עקַאט ךיז טּפַאכ, ,53 יז

 ,"םעטָא ןָא ,רעיֵא ןַא טכאנ רעּבלַאה ךָאנ ףיוא

 ,טייק- ,טייהרע- .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרפ

 ןעצױלַאקּפָא רַאּפ ,ידא -- טעצױלַאקעגּפַא
 ,"טײקיסילֿפ עיִא יד ןרירטליֿפוצכרוד . . ., .4--

 ,טייהרע- .56 יז ,וו כַאי

 .+-- ןעפולַאקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפולַאקענּפָא
 ךיז ןּבָאה ןרעַײֿפ} ןעגנוצ עטיור, .ערָאק עיַא

 ןטכױלַאּב ןּבָאה ןוא ןטַײז עלַא ןוֿפ ןסירעג

 ײניטלַא ,עש ,"טנעוװ עיִא יד טימ ךַאד ...םעד

 עמ ןוא יִא זיא ּברַאֿפ ענירג יד, .עקוװעלירתּכ

 ,ךַאמלעטס ענַא ,ײץלָאה עלעג סָאד סױרַא טעז

 "רע/ 1947.  עװקסָאמ ,לארוא-מערָאד ֿפַא
 ,טייה

 ,6-- ןרילָאקּפָא רַאּפ ,יזא -- טרילָאקעגּפָא
 "זַײה יד ןוֿפ טנעװ לייט א; .ריּפַאּפ ןסַאּפ עיִא

 ,שא ,"ָא ןעװעג סַײװ ןענעז עכלעװ ךעל

 ,טייקק .טייהרע- .לייטרוא-טיוט

 .6- ןכלַאקּפָא רַאפ דא -- טכלֿאקענּפָא
 ןענעז ...געװ ןקידמַאז ןֿפיױואק .טנעװ עיִא

 עיִא יװ ןטלעצעג ענעטנװַײל ןֿפרָאװעצ ןעוועג

 ןוֿפ רּבומ רעד םורַא ,ַאּפָא ,ײןקַאטשניּב

 ןוא שיט רעד טקנַאלּבעג טָאה סע? .יאנָאזירַא

 כַאױק רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"ןוויוא רעיא רעד

 ,טייק- .טייהרע- .1948 עװקסָאמ ,1ּבעל נוֿפ

 .6-- ןעסָאקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעסַאקענּפָא
 .טעשַאקעג- ,טעיסָאקעג-- :ךיוא
 זָארג עיִא יד ןסייהעג רע טָאה; .עקנַאל ץעיֵא

 ןטימ םעד ןיא ןֿפיױה ןייא ןיא ןגיײלנעמַאזוצ

 עגנַאל אַײרד איד ,דמא ,ײץַאלּפ ץֵא םעד ןוֿפ

 שינעמיורסיוא ןַא; .1863 עשרַאװ ,טכענ רעטניװ

 ,קַאינֿפײרט םעד טימ ןעמוק ריד ףיוא לָאז

 םיפ ּבייל ,"דרָאּב רעטעשָאקעגּפָא רעד טימ

 ,1894 גרעּבמעל ,עלַאּבײל ןוקיּת ,ןײטשנעס

 ,"ייה ןטעשָאקעגּפָא ןוֿפ רעקירעדינ; .30 יז
 ,םייהרע- .ץטַײװצ ,ןָאמַײס .ש

 .-- ןריּפָאקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טריּפָאקעגּפָא
 ,"ץיָא ןרעטסומ עדמערֿפ,, .רַאלּפמעזקע רעיִא
 .טייהרע- .1934 װָאקרַאכ ,טעטשטּפיוה ,סנ
 ,טייק-



 טגראקעגּפָא

 ,+-- ןגרַאקּפָא רַאפ ,יזַא -- טנרַאקעגּפַא

 ץֵא ,ןטגײלעגּפָא םעד טנָאמעג ןּבָאה יז,
 יַאק ענװַאלכ ,ײןטַײצ עטכעלש רַאֿפ . . .ןשָארג

 טימ ריד, .1935 עשרַאװ ,ךַײט ןֿפױא ,ַאג

 ,ןעמולּב עא יד רַאֿפ ןלָאצ רענרעד ערַאד |
 טינ רָאנ; .ךתודליּב רוחּב חמׂשיי ,שָאוהי

 ןענוז עטצינעג-טינ עגנוי יװ --- ,ןלַאװק עיִא יװ

 ,קינלָאר ףסוי ,"ןעמוק רימ ייז ןלעװ ןגעקטנַא

 ,טייקק .טייהרע- .ידיונ ןרעטש םוצ'

 ןעמרָאקּפָא ראפ דא - סםעמרָאקעגנּפָא
 "עג ןטרָאד ןענַײז; .תומהּב עֶא .+ (ךיז)

 עטנוזעג ,ןטַאקוד עטרעדנוה המּכ ןיוש ןגעל

 1867 ענליוו ,לידנער רעד ,דמא ,"ע'ַא ןוא

 -רוּכ ןלַאֿפ ןוא ןגייּב ךיז ןעק סָאװ טנוה ַא;

 .24 'ז ,שו װג ,שטניװ ,"םיריזח עיִא רַאֿפ םיע

 ייק ןוֿפ תיּבה-לעּב רעטעּפָאסרַאֿפ רעיא רעד,

 ,1913 עװקסָאמ ,גנודליּב ןוא רוטלוק ,י. ..ָאנ

 ,ןצנָאװ עלעג טימ שטנעמ רעיֶא ןַא, .1615 אי

 װָאקַאּבַאק .נ ,"...עדרָאמ רעּבָארג א טימ
 ,טייהרעי 1926 קסנימ ,פמוז ,זּביא
 ,טייק-

 ןעװערּבוקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעוװערּפוקעגּפָא

 'ַא ןַא ןוֿפ סיורא ךיז טסַײר סָאװ זאג , .4-
 ,ַארזיא .ע ,"ַאא רעסַאװעדָאס ,ןַײװ ,ריּב לשעלֿפ

 ,26 '| ,1928 וועיֹק ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ

 ,6-- ןשטעװקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טשטעווקעגּפָא
 ,לַײב ,זוג רעיֶא .ןשָארג רעיֶא .טֿפַאז רע'ֶא

 טרעק ןוא / ,ריֿפ עלַא ףיוא לרחוס רעד טֿפױל,

 ףיוא לַײּב א טימ / רימ וצ קידנעיָאװ םוא ךיז

 ,236 'ז ,1934 י"נ ,| רעדיל ,הלמ ,ײסוֿפ ץןיָא ןַא

 ,טייק- .טייהרע-

 ,6-- (ךיז) ןלױקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלױקעגּפָא
 רעגנעל טָאה קוּבמַאּב ןוֿפ עלעיורטש עיִא סָאד;

 .ּב ,"םעדעֿפ ענעליוק ערעדנא ןוֿפ טנערּבעג

 ,19230 װעיק ,םייהרעדניא עירטקעלע ,װָאקטישז

 ,.6- ןעלױקּפָא רַאּפ ידַא -- טעלױקעגּפָא
 -רע-  .רעסעמ ַא ןָא רעיֶא ןַא .רענעה עיִא |

 .טייה

 עיִא -+.  ןֿפױקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפױקעגּפָא
 ,טייהרע- .רעשטַאּפָאװַארּב רעיֶא .ןילטלטמ
 .טייק-

 ןַא ,-- ןעמוקּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעמוקעגּפָא
 .ףָארטש-הסיֿפּת עיִא .רעטרעגָאמעגסיוא ןַא ,רעיֶא

 ןַא רעדייא ריבג רענעמוקעגֿפױא ןַא רעסעּב,

 ַײּב ךיז טרעגלַאװרַאֿפ סע סָאװ, ;"רׁשֹוע רעיִא

 טינ ריא טעװ עלעקניװ ןַא ןיא ריבג םעיִא ןא

 ןָאנּבױא ןצּבק םענעמוקעגֿפױא ןַא ַײּב ןעניֿפעג

 ץלַא ךָאנ זיא ריֿבג רעיֶא ןַאע ;"ּבוטש ןיא

 "ףןַאמערַא רענעמוקעגֿפױא ןַא יװ טרעװ רעמ
 ןלעטשנָא ךיז ןעמעש סָאװ ךעּבענ עא; .װש

 ןַא ןיוש טַײז ריא; .המלש ,סוממ ,"טנַאה יד

 ןיוש ךיז טֿפרַאד ריא ,טלעװ ר'עד ףיוא רע'ֶא

 ,ס"פא ,"ןקערש טינ תומה:ךאלמ םעד רַאֿפ

 סָאד זַאש .1874 ענליװ ,ןיצעּבער איד עלענורג

 םיא ףיוא ןּבָאה ,רװַאה ןוֿפ סיורַא זיא ףיש

 ןּבָאה טרעקעגמוא ...ןסָארטַאמ 14 טנידעג

 ןסָארטַאמ עיִא יד טָאטשנַא .9 יװ טשיִו רעמ ךיז

1746 

 -סקלָאֿפ רעד ,ּבז ,"...ןעגנודעג ןעמ טָאה

 .א"סרּת ענליוו ,ןינכיװ ללה ךרוד 'דער דנַײרֿפ |

 עיִא עטלַא סָאד ןַײא ךיז טסע . ..ןהיבצ זַא;

 רעד' ,גרעּב ,"ןסע וצ ףיוא יז טרעה ,ןּבעל

 .טייקק .,טייהרע- .!רעּבױט

 יּפָא .+-- ןעלּפוקּפָא רַאפ ,ידַא -- טלּפוקעגּפָא
 ןַא ןיא ףָאלש ןוֿפ ףיוא ךיז טּפַאכ, .ןסָאלשעג

 עט ךיז טָאה רעכלעװ ,ןָאגאװ ןטלּפוקעגּפָא

 ףיוא ,גצא ,"טכַאנ עקידנעייג עצנאג יד טעּפעל

 ,90 'ז ,1923 עשרַאװ ,דרע רעד

 .- "ןעצוקּפָא רַאּפ ,ידַא - טעצוקעגּפָא

 ןיא ןעמוק וצ . . ., ,טצריקעגּפָא .ןרָאשעגמורַא
 ,גרעּבזיּב סחנפ ,"לדרעּב יִא ןַא טימ לּביטש
 ןדיי עקידבוט םוייתּבש

 ַּפָא רַאּפ ,ידַא ןטנטַאק ...} -- טנטקעגּפָא

 ,טדמשעגּפָא .,(ןליוּפ-ןיורק) לקָאל .+-- !ןענטק

 םעד יִא טָאה חלג רעדע .טעשטנעװשעגּפָא

 ,"רזממ

 .=- ןעלטײקּפָא רַאפ ,ידַא -- טלטיײקעגּפָא
 רעטכַאט ריא טימ ןסעזעג זיא יז .ךעלריט עיִא

 יסיֿפ עטעקַאנ' ,אּפַא ,"ךעלרעמיצ עיִא יד ןיא

 ןלַאטרַאװק עכעלטע םורא ןעמ טמענ סָאד;

 עץיִא עלא ןיא ןכוז ...טעװ עמ --- טייק ַא טימ

 .טייהרע- . רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןֿפױה

 עא יד .+- ןליקּפָא רַאפ ,ידַא -- טליקעגּפָא
 יַא ןַא ,סעיזַאטנַאֿפ עכעלקנערק ןוֿפ יִא .טֿפול

 רָאט עמ, .ןעגנואיצַאּב עיִא .ּפוז עיִא .ץרַאה

 טָאה עמ סָאװ גָאט םעד ןיא הצמ ןקַאּב טינ

 ןרעװ יִא זומ לעמ יד רָאנ ,ץייו יד טלטַײּבעג

 .יקסניזדָארג ףלָאװ ֿבאז 'ר ,"תעל-תעמ ןייא

 רעיא רעד ףיוא, ,1872 עשרַאװ ,הצמ תֿבוח
 -סדנַאל םוצי ,וװ לא ,"רעדיו ןעמ טניואװ עװַאל

 ,"רע'ַא ךָאנ ןרָאװעג ריא וצ זיא רעג .יןַאמ

 טציא לָאז טייקנייש עדעי, ,ו סַאלטַא חמצ ,גח

 ,"טרוּבעג ַײנ א -- שא רעיא ,רענעש ןרעו

 יג :ךיוא ,44 'ז ,| קרעװ עשיטעָאּפ ,צוס

 -- טייהרע- .(ץעילדעש) לקָאל ,ןּברָאטש

 ױזַא ןטלַאהנַײא טינ ךיז ןיא ןיוש יז ןעק יא;

 רעטניװ ,סעדלעז ה"יח ,"ערַאּפ-"רעסאװ ליֿפ

 א, -- טייק .ח"נרּת עשרַאװ ,ןעדנעּבַא

 ,"טֿפול יד ןסָאגעגּפָא טָאה יִא עגנילצולּפ
 ,11 61 1953 ,זמט ,ינטורקָא

 עא .+-- ןצריקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טצייקעגּפָא

 ץיִא ,ןלייצרעד ןֿפוא רעיִא .געװ רעיֶא .ןזיוה

 ,טייקק .טייהרע- טַײצ-טעּברַא

 ןַא, .+-- ןגָאלקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טגָאלקעגּפָא
 טנוזעג םייהַא ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,רעיִא
 ןוֿפ םוהּת ןיא ןַײא ןעקניז ..., ."ץנַאג ןוא
 בויא ,לה ,"רעטרעװ עיִא ןוא ענעטלָאשעגּפָא
 ,טייהרע- .ידרע רעטרַאה ףיוא טגיל

 .(- ןּפַאלקּפָא רַאּפ ,דא -- טּפַאלקעגּפָא
 -רֿבוע ןַא .רענעסימשעגּפָא ןַא ,רעיֶא ןַא קעװַא
 ,םעלַאּב רעיֵא .טנַאװ עיִא .אנעשוה עיִא ןַא ,לטּב

 'אֹּב טינ ןענַײז ייז .פערט עא ,עקיטָאלּב

 ,"םיתיז עיִא ןוֿפ ןיא סָאד זא ןגָאז וצ טּביילג
 "רע רעד ךָאנ ...ירֿפרעדניא, .א/דכ ,םיערז

 טֿפמעקעגּפָא

 יד ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"עקַאטַא-ןעקנַאט רעיא רעטש
 -רע- 1948.  עװקסַאמ ,כערזימ נופ טמוק נַײש

 .טייק- .טייה

 .6- ןעגנילקּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנולקעגּפַא
 ,טייהרע- ,קיומ עא .שטַאּפ רענע ָא

 ,םיא ןוֿפ טינ ןיוש סייוו רענייק , -- טייקד

 ."יַא ןַא לּכה-ךס טציא זיא רע

 .--  ןּבַײלקּפָא רַאפ ,ידַא -- ןֿבילקעגּפָא
 -ַאמ רענעיַא .ןעַײרעלדיז ענע'ַא .םידימלּת ענעַא

 יָא ןםיעשר יד) רַאֿפ זיא גָאט ןייא, .לַאירעט

 אנדרוהו אנליוו ,בל ירשי רֿפס ,"תּבש ֿברע עלַא

 ענייש ץנַאג טנוֿפ ַא םענע .א/אל ,ט"עקּת

 לכיּב ןייא ,ײ. . . ךעליישיץנַארעמָאּפ ...ענעַא

 וװָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טנֿפיג ןנירד ׂשאװ

 טימ ץלַא ...ןָא טייג ףמאק רעד, .ה"נקּת

 ,טייהרע- 48 יז ,וװ לֵא ,=ענעיַא ךעלֿפַײה
 ,טייק-

 .ןעלגילקּפָא רַאפ ,דַא -- טלגילקעגּפָא
 טימ ןיא סָאװ ,גולק טשרמולּכ זיא סָאװ

 ץיִא עשיֿפָאזָאליֿפ ןרעה רימ זַא; .ךעלהָאצמה

 ברה ,ײןסױטשּפָא זדנוא ייז ןלעװ ,ןסעומש

 רעזנוא ,בושערפ ק"דבא ,איול םיח השמ

 ,1934 ןילּבול ,יודיוו

 ,-- (ךיז) ןעײלקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעײלקעגּפָא

 א ןוֿפ קֶע ןיֵא ןַא טימ טניוװ רעד ךיז טליּפש סע,

 קסנימ ,רעיוּב ,רַאיטכעד עיטָאמ ,"טַאקַאלּפ
 ,טייהרע- ,6

 .=- ןרעלקּפָא רַאפ ,ידא -- טרעלקענּפָא
 -לעּב ַא דִיי ַא; .ןַײװ רעיא .יִא ערטיכ ץלַא ןָאט

 ,"רעטלעטשעג א ,רעיֶא ןַא ,רעטסעֿפ א ,תיּבה

 ,1928 ענליװ ,דָאהַארַאק ,ןַאסרואינש לשֿפ

 רעטכַארטעג םוש ןייק ,סטכַארטעג םוש ןייק;ג

 וליֿפַא רַאּבקנעד טינ זיא ןעקנעד ןוֿפ טלַאהניא

 ,"טֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ םערָאֿפ רעיֶא רעד ןיא

 סָאװ רעטכידג .אש לּבי ,להוז םהרֿבַא ירד

 ייעטקיאוראּב ןוא עיִא ןריוּבעג שירעֿפעש ןרעו

 רע .ן!רוז ןַײמ ןופ רעּבַײרש ,לקיּב .ש
 ,טייק- .טייה

 ,6- ןקַאנקּפָא רַאפ דא -- טקַאנקענּפָא
 ןוֿפ ךיז ןרעמ ןטימ ןעמַאזצ, .ןסָאש עא
 רעיא רעיולּב רעד רעגײטשַא טָא ,ןגעמרַאֿפ ןַײז
 י"...ןענוֿפעג סָאװ רָאנ טָאה רע סָאװ קינַײשט
 י"נ ,| רעכיּבלמַאז ,זַײס טסעװ ,ןילּבמעד ּב

 -רע- .םיִליהּת ךעלטיּפאק עיִא .84 'ז ,7

 ,טייה

 (ךיז) ןעלּפינקּפָא רַאפ ,ידַא -- טלּפינקענּפָא
 ענַײז ןוֿפ רעֶא ןַא .םעדָאֿפ רעֶא ,4-
 ןוֿפ יִא ןצנַאגניא רע זיא טציא? .טַײלסדנַאל

 ,| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"ןטסינומָאק יד

 ,טייהרע- 192.  יז

 ,-- ךיז ןּבלעקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טּבלעקעגּפָא
 ,המהּב עיִא טשרע ןא

 .=- ןֿפמעקּפָא רַאפ ,זַא -- טֿפמעקעגּפָא
 ץַאלּפ ןסיורג ןייק טינ ףיוא, .ןטײהַײרֿפ עיִא יד

 וצ טכַארּבעג ןעמ טָאה לֿפרעד ןיָא םעניא



 טלטסעקעגּפָא

 ןשטנעמ ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"ענעלַאֿפעג יד הרוֿבק

 ,1945 עװקסָאמ ,דנאל ןַײמ ןוֿפ

 .?-- ןעלטסעקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלטסעקענּפָא
 סעקערטש עיִא ןויועג גנילצולּפ ךיז ןּבָאה,

 ,21 אוו 1962 ,רָאֿפ ,ךַײר .י ,"סנירג

 ,(--ךיז ןעלצעקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלצעקעגּפָא
 .עיָא ןַא ןיוש זיא ץַאק יד
 ,-- (ךיז) ןרעקּפָא רַאפ ,ידַא -- טרעקעגּפָא

 "רעדיוו א .סטכעלש ןוֿפ רעיא ןַא .עגָאלדָאּפ עיִא

 אד, .ּפָאק רע'ַא .רוד רעיֶא ןוא רעקינעּפש

 טימ טרעקג ּבא ןַײז ילֲא זד ןטָאג} רע ךַאז

 "יג ןיּבָאה אייז, ,3 ,די ,םילהּת מהס ,"רדננַא

 רמולּכ ,ןןקאנ =|} ןיקַא ןטרעקיג ּפא ןייא ןיּבעג

 ,?טָאג ןוֿפ טרעקיג קעװַא ךיז ןיּבאה האייז

 װָאקלידס ,רסומ טבש ,זּביא עטנ ןתנ 'רּב השמ

 טגָאז -- (16 ,ד ,עשוה) 'הררוס הרֿפּכ', .ג"צקּת

 רעּבָא -- וק עיִא ענייא יװ ךַײלג :קוסּפ רעד

 ,ןהָאזנעגײֿפ אגרש ילּתֿפנ ,"וק עץיֵא ענייא :טינ

 הקּתעה אוהו ,ןויצ יכרד רואיּבו הכיא שרדמ

 ענליו ,(שטַײד ירבע) תיזנּכשַא תידוהי ןושלּב

 -רַאֿפ ,טּבױטשַאּב יז זיא ּביוטש טימ,,} ,6

 יּבול ,תוחילס ,יַָא ןוא ןּבירטרַאֿפ . . . ,ןֿפרָאװ

 -- טייקק .טייהרע- 181 יז ,ד"ערּת ןיל
 -אודיווידניא טשרמולּכ רעקיזָאד רעד רעטניה,
 1954 ,זמט ,לקיּב .ש ,"רדס ןוֿפ יִא רעשיטסיל
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 ,- ןכירקּפָא רַאפ ,ידַא -- ןפַארקעגּפָא

 א, .ךלהמ ענעיַא .רעזַײה ענעיַא .לעֿפ ענעיָא
 ףיוא ןעגנַאהעג זיא לסָאנרוּב רענעיא רענירג

 י"ישז ,קינַאמיױּפ רעד ,אנליװמ א"ּבא 'ר ,"םיא

 רעדיילקנעמאד ענעיֶא עצרַאװש , ,1874 רימָאט

 .ש ,"...ןֿפוא אזא ףיוא ףיוא ןעמ טשירֿפ

 1900 עשרַאװ ,ַײײרעּברַאֿפ רעדיילק ,ָאריּפש

 "וצ-ךעלטיור א טַײז ןייא ןוֿפ ...לקנעּב ַא;

 ירענע'ָא ןַא טַײז רעטייווצ רעד ןוֿפ ,רעטּברַאֿפעג

 ענעיֶא ןוֿפפ .עקדיירֿפ ,לָאמ ,"רעטלעגרַאֿפ
 ךיז ךיא גייל עטאז:טעכילּפעגסיױא ןטכַאנרַאֿפ

 ,15 'ז ,1921 עשראװ ,עּפוק יד ,מּפ ,"עטַאל א

 ,טייקק ,טייהרע-

 ,=- ןצַארקּפָא רַאּפ ,דַא -- טצַארקעגּפָא
 רעד זיא .. .רעכַאלּפָא רעד, .ערָאק ,טיוה עיַא

 ךיז טעז למיש ןיַא ןכָאנ .רעצַארקּפָאלמיש

 ,ץרפ ,"סױרַא עקנַארק סָאד ,עלױוֿפ סָאד טשרע

 ,טייק .טייהרע- .יםכילע-םולש'

 ,-- ןעלזַײרקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלזַײרקעגּפָא
 ןיא יז טעװ עיִא ןייק טינא .ןקָאל ,רָאה עא
 .טייהרע- ."ןייג טינ רעטַאעט

 ןַא .6- ןלירקּפָא רַאּפ ,יזא -- טלירקעגּפָא
 טָאה רע ןעװ, .ךעלזעלּב טימ לוֿפ ,טנַאה עיִא

 רעיִא ןַא יװ ןייגקעװא ריא ןוֿפ טזָאלעג ךיז

 .סעלעשעה ;ײּפערקָא טימ

 (ךיז) ןעמירקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמירקעגּפָא
 ןוֿפ יִא לסיּב א, .(סקניל) סטכער יִא = .4-

 ידֲו יז טייטש ...גנוטכיר רעלאקיטרעװ רעד
 ירד ,ײןלַאֿפוצנַײא ןצנַאגניא רַאֿפעג ןיא ןטנַאװ
 .טייק- .94 יז ,1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עּפסַאק .ּבא
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 ץִא --- ןצירקּפָא רַאפ ,ידַא -- טצירקעגּפָא

 ,טייקק .טייהרע- .ןמיס רעיֶא .המיתח

 ןעלשירקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלשירקעגּפָא
 .טנַאװ עיִא .טעשירקעג-- :89 .+- (ךיו)

 ...ךיא ּבָאה עטילּפ ןייא ףיוא, .טיורּב יִא

 -לָא .מ ,זּביא .ר .ש ,"לקניװ ןיִא ןא ןֿפָארטעג

 ןיילק ַא, .1931 עװקסָאמ ,עסיֿפט ןיא ,יקסנימ

 םוטעמוא טימ . , .סטלַא ןַא ,לצַאלַאּפ . . .יורג

 -עקשַא װעלָאק ,רעניװ .מ ,"רוטַאקוטש רעיא

 יד ןוֿפ דרע רעקיטש. .1938 עװקסָאמ ,יזַאנ

 י"נ ,װ המחלמ ,מפ ,ײטעשירקעגּפָא ןעיישנארט

 .טייק .טייהרע- 440.  יז ,6

 ,- ןעקנערקּפָא רַאפ ,ידַא -- טקנערקעגּפָא

 ,טייקק .טייהרע- .תחנ רעיא .םישדח עיִא

 ןקיטֿפערקּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקיטפערקעגּפָא
 עִא ןוא עטסַאּפעגוצ, .קירטש עֶא .+-
 ,טייהרע-7 .14וש 1957 זמט ,גי ,"םצרָאֿפ

 (ךיז) ןריזַארּפָא רַאּפ ,ידַא -- טריזַאר(עג)ּפָא
 ךעלגעממוא , .עדרָאמ רעיא ןַא טימ ,4-

 ,"ךרָאּב ןָא םעניא טימ ...ןענעקרעד וצ
 ,בנג עטנ ןוֿפ עטכישעג סנעּבעל איד ,דמא

 ןוא לקַאס לעה ַא טימ גנוי א; ,1887 ץענליוו

 ,14 יז ,לטעטש ַא שַײװ ,"םינּפ 'ַא קיטַאלג א

 ,טייהרעד

 ,דפ) +-- ןטָארּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןטַארעגּפָא

 הלּכ יד לַײװ ,ךודיש רענעיַא ןַא ,ןדד-םורד
 .טייהרע- .ןדנ ןייק טינ טָאה

 תסורח רעד, .טָארעג וזז -- ןסָארעגּפָא
 יװ רעמ ,רעטעֿפ ,יָא רָאי סקיטנַײה ךיוא זיא
 / ."תסורח' ,עש ,"רָאי עלַא

 ןעװעטַארּפָא רַאּפ ,ידַא -- םעװװעטַארעגּפָא

 עיִא עיצַארעּפָא ןַא טימ .רעדניק עא = .-
 .ןדייֿבתּכ עיֶא .תורצוא עיִא .עקנַארק-רעסנַאק
 ,טייק- ,טייהרעז

 :ךיוא .+-- ןעמַארּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמַארעגּפָא
 עיִא סָא ,.טמיורעג-- :99פ .טמָארעג-

 ץיֲאע .גנולכיורטש עיִא .ףיוה רעיא .טסימ

 יִצ תוסיֿפּת ןיא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ רעטכיד

 .םיוּבלפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה ,"םי"ןוֿפצ םִַײּב

 ,טייק- .,טייהרעי

 .6- (ךיז) ןעורּפָא רַאפ ,ידַא -- טורעגּפַא

 תעשּב דניק סָאד טנייװ םורדא .רעטעּברא רעיֶא

 ןרָאלרַאֿפ טָאה רע לַײװ ,ןרָאּבעג טרעװ סע זַא

 ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא טרָא יִא ןַא ױזַא

 ,טוקלי רוציק ,זּביא ,"םלוע ןטוג א ױזַא

 ,ַא ןַײז םיא לָאז ּפָאק ןַײז, .1846 וָאֿפעזוי

 -רָאלק טימ טסניד סטָאג ןָאט ןענעק רע טעװ

 טינ ןֿפָאלעג, -- טייהרע- .2טל ,"טייק

 ןוֿפ טצעז רעּביא ,קאמרעי דלעה רעד ;"ַא

 ,1874 ענליװ ,ןסיחעגאי .ּב) יחב ךרוד ןסיסור
 ,טייק-

 (ךיז) ןשטורּפָא רַאּפ ידַא -- טשטורעגּפָא
 "רעדפ .רעדניק עיִא ךעלעטילש ףיוא +. 

 ,גרעּב ,"טיוה רעיַא-ףיט ןוֿפ קיטייו םעד טליֿפ
 .120 יז ,| רעּפעינד םַאּב

 ןּבירעגּפָא

 רעיא .+- ןּבױרּפָא רַאפ ,ידַא -- טּביױרעגּפָא
 רַאֿפ טולּב טימ זיא סע ןַאגעגּפָא, .ןגעמרַאֿפ

 ,1956 י"נ ,וו המחלמ ,מּפ ,"עקנָאל רעיא רעדעי

 ,טייקק .טייהרע- 44 יז

 :8פ .+-- ןעמױרּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמיורעגּפָא
 זיא קרַאמ רעד, .לַאז רעיא .טמַארענ -

 טרָאד שינעֿפעשַאּב עקידעּבעל ןייק טעז עמ ,ָא
 ,טייקק .,טייהרע- .המלש ,סוממ ,"טינ

 עִא .+-- ןשיורּפָא רַאּפ ,ידַא -- טשיורעגּפָא
 -גנַאל ןגעװ ןדיײרֿפ ןיא ןלייצרעד וצ, .ןתקולחמ

 "נָארּב .י ,"ןטכַאלש יָא ןיוש ,ענעגנַאגרַאֿפ

 -ָאװער רעּבַאיטקָא גָאטרָאי 15 םוצ ,ּבז ,ןיײיטש

 ןוֿפ טניװ רעטסיװ רעד, .1932 קסנימ ,עיצול

 .טיידרע- .רעטכיזעג' ,למ ,"ןרָאי עֶא
 ,טייק-

 ן(קױדנורּפָא רַאּפ ,ידא -- ט(קי)דנורעגּפָא

 עמוס עיֶא .םערָאֿפ עֶא .עיניל עא ,4-
 ,ןרנ טעדנורעגּפָאו טייק- .טלעג

 יִא --+.  ןענירּפָא רַאּפ ידַא -- ןענורענּפָא
 ןרָאא עיִא .טיױט ןרַאֿפ ארומ עיִא .רעסַאװ
 ,טייק- .טייהרעי

 ענעַא .+- ןֿפורּפָא רַאפ ,ידַא -- ןֿפורעגּפָא
 יציל ענע'ַא ןַא .גנולמַאזרַאֿפ ,גנולעטשרָאֿפ

 .סיורַא טָאה עמ סָאװ עּבטמ ענע'יַא ןַא .עיצַאט

 -ריצ ןוֿפ ןגיוצעגסיורא ,רעקרַאֿפ ןוֿפ ןעמונעג

 :טסקעט רענליו ןיא} ענעיַא ןַא; .עיצאלוק

 ,..ןטלַאה טשינ ךיז ַײּב ןעמ ןָאט עּבטמ ןעטַאלג

 ןּבעגנָא ןצעמע ןוא ןסעגרַאֿפ ךיז ןעק עמ ןרָאװ
 .א/זס ,1867 עשרַאװ ,אח ,"עּבטמ עטוג ַא רַאֿפ

 יִא קרַאטש ןעװעג רימ ַײּב זיא עשטאילק יד;

 טייג, .עשטַאילק ,סוממ ,"גנוריֿפֿפיױא אזא ךָאנ

 טימ יװ ױזַא טלעװ רעד ףיוא טכעלש סע

 ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"טלעג 'ִא ,טרעטלערַאֿפ

 .טייהרע- .12 יז ,1926:27 עשרַאװ ,םייה

 ,טייק-

 ,=- (ךיז) ןקורּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקורעגּפָא

 ןוֿפ יִא זיא סָאװ ןרעטש א .לּבעמ עיִא סָאד

 ץיִא עטַײװ יד ןיא .רָאיײטכיל ריֿפ טימ זדנוא

 עצנַאג יד, .,ןטייווצ ןוֿפ רענייא יִא ןציז .תורוד

 ףסוי ,"יָא טַײװ ןענַאטשעג ןענַײז ענַײז עטיווס

 ,1865 ענליװ ,ס"מ א"יר י"ע קּתענ ,םותי רעד

 ,"טנַאװ רעד ןוֿפ יַא זיא רעטלאה:רעדיילק רעד.

 ,1914 עשרַאװ ,רישזַאסַאּפ רעד ,םײהלעדַא .ר

 ,טייק- ,טייהרעי

 ,+- (ךיז) ןּבַײרּפָא רַאפ ,ידַא -- ןבירעגּפָא

 ענעיֶא טימ ןעמעש ךיז .לֿפָאטנַאּפ רענעיֶא ןַא
 ,ןסחי ַא .רַאװָאמַאס רענעַא-ןייר א .םישוּבלמ

 ,עּבטמ ענעיֶא ןַא .רענעיֶא ןַא ,רעטלַא ןַא רעּבָא
 ַא .רעַײרד םענע'ַא ןַא ןַײז טרעװ .עטַאלג א

 יװ סיוא טעז .רעסקעז םענעיֶא ןא ןוֿפ םינפ

 ןַא ןוֿפ טרעװ ַא טָאה .רעסקעז רענעיֶא ןַא
 -קעװַא .עֿפניט (רענעכָארּבעצ ,רעטַאלג) רענעָא

 טייג סָאװ וק ַא רַאֿפ םעזעּב םענעיַא ןַא ןגייל

 ןַא וצ ןעמענ ךיז רעדיװ .דניק וצ רעװש

 ױרֿפ ,ּבָארג = הּכוס ענעַא" .עמעט רענעיַא

 "רעּביא עלעוסקעס לָאצ רעסיורג ַא טימ

 ,'ַא דלָאג יד ןיוש זיא רימ ייּב , .ןעגנוּבעל



 טעזירעגּפָא

 .22 יז ,1844 ענליו ,לאל ,"ןסירעצ ןקור רעד

 סעלעּביצ ןּפעלק וצ -- ךוש א ןוֿפ סוֿפ ענעיא;
 הלעּת ,"ןגיילוצ ןוא קינָאה טימ ןוא ץלַאז טימ

 שרדמ-תיּב רעטלַא רעד, .1850 ֿבוֿבל ,הכורא

 ענעצלָאמשעגכרוד ןוא תורטע ענעיַא יד טימ

 ןיא; ,176 'ז ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ ,ײסעקלמראי

 טצינעג ָאד רימ ןּבָאה שידִיי ןרעטלע רעזדנוא

 ןָאלסױא םענע'ֶא ןטימ ּפיציטרַאּפ םעד ךָאנ

 ,יאי ,"קידנ:עמרָאֿפ רערעגנעל רעד טימ רעדָא

 ענעיֶא ןַא ךיז טנַײש ןסיורד ןיא, ,1 ,אוו ּפשיי

 ענַײמ ןוֿפ גָאט א ,דאנ ,"ןוז-וינעװע-דנַאקעס

 ,טייקק .טייהרע- .יגעט

 .טעזירגעגּפָא וז ..מטֿפ -- סםעוירעגנּפַא
 לקיטש יִא ןּבילּבעגרעּביא ןַא סורַא טקוק ...4

 ,עטָאר ענעדלָאג יד ,ןַאהַאק םהרֿבַא ,"טיורּב

 ,1935 וועיק

 יד .+- ןוַײרּפָא רַאּפ ,ידַא -- טזַײרעגּפָא
 ןקוק עא יד ןוא ענעּבילּבעג יד, .טסעג עיִא

 ,"ןקילּב עּבירט טימ ערעדנא יד ענייא ןָא

 ,8 יז ,עו רמ

 (ךיז) ןעלטײרּפָא רַאפ ,ידַא -- טלטײרעגּפָא

 רעיא ןַא ןסעזעג ןזיא רעוא .הלּכ עֶא -+. 
 'ר יװ טרעהעגנַײא ךיז ,םידיסח יד ןשיװצ

 ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"הרוּת טגָאז למהרנא

 ,טייקק .,טייהרע- 33 יז

 ,-- ןרעכיײרּפָא רַאּפ ,ידא -- טרעכײרעגּפָא
 .סָאריּפַאּפ רעיא ,טרעכיורעג:;- :ךיוא

 ןעמ לָאזע .עקשעװָאלַאה עיִא .עקלויל עא
 יעלעקעז א רעדָא לכיט ןקורט א ןגייל ךיוא

 זה רעד ,םילוח אֿפור ,"...רעקוצ טימ יא
 .טייהרע  ?!רָאי ן? בובל} ,. ..רטקַאד

 (ךיז) ןקינײרּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקיגײרעגּפָא

 רעיֶא .חטש רעיֶא .טנַאװ עיִא .ּבוטש עיִא = .6-
 ,"סונרוּב ץִא םעד טנאה ןיא טמענ, .שוּבלמ

 עװקסָאמ ,תוללק סנדייז םעד ,יקסלָאּפָאגלָאד .צ
 םעד ןוֿפ יִא ןיוש זיא רענלַאט לדוד יר,} .9

 ,תחלשמ סָאד ,ליי ,"סעצָארּפ רעװעשטשיזָאר
 -- םייק- .טייהרע- .21 יז ,ו"לרּת רימָאטישז
 ךורּב ,"יַא ןוֿפ ,גנואַײרֿפַאּב ןוֿפ טייקליטש ַא;

 ,5 עװקסָאמ ,סבעװנייטש  ןַאמזַאלג

 רעָא .+-- ןטכירּפָא רַאּפ ,ידַא -- טכירעגּפָא
 רעד ,רּברעּפש ןגנוי ןייא ןגָאציג ףיוא , .רדס
 ,"ןגאי זאד ףיוא טכירג ּבא לואװ ראג רַאװ
 .טםייהרע- .חלר הׂשעמ ,ּבמ

 ,6-- (ךיז) ןסײרּפָא רַאּפ ,ידא -- ןפירעגּפָא

 ,ענעגייא ןוֿפ יִא ,םישוּבלמ ענעיֶא ןיא .יִא ןייג |

 רעסיורג רעד ןוֿפ יִא ןּבעל .החפשמ ןוֿפ

 -אּפ לקיטש יִא .רעמזעלק רענעיֶא ןַא .טלעוו
 ןקילּב ענע'ַא .גרַאּב ןוֿפ לייט רענעיֶא ,ריּפ

 ,ןעקנַאדעג ענע'ַא .רענעט .,ןעיירשעג ענעֶא

 ןוֿפ רֿבא רענעיֶא ןַא .ןטקַאֿפ ענעיֶא .סעזַארֿפ

 ןָא = ןּבעל ןוֿפ יָא* .טייקשידיי ןוֿפ יִא .קלָאֿפ

 ןּבָאה* .םורַא םעד וצ ,ןטקַאֿפ יד וצ תוכייש ַא

 .תורצ ךס א טימ ,עטכעלש =ןרָאי ענעַא
 .הטוש רעסיורג א רעייז = ר אנ רענעיִא ןא*

 רע יװ = טנוה רענעיַא ןא* .דרעֿפ יַא ןא :ךיוא

 יא :הללק .טייק א ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טלָאװ
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 ַא יװ ,עכרול א יװ יִא :89 !ףרעװ רע לָאז
 ,(רעלטעּב א ,חור ַא) יװ ,סיּברול א יװ ,עװרַאיל

 יװ ,הילּת א ןוֿפ יװ ,העירק (ןוֿפ) ךָאנ יװ

 ןא יװ ןלַאֿפַאּב ,ןלַאֿפַאּב םיא ןטלָאװ טניה

 םוצ ליֿפ טינ ּבָאה ךיא, .,(טייק ןוֿפ) רענעַא

 ,"ןסירג בא רָאג ןיב ,ןָאט וצ ןוא ןטשעּב

 ןיא יִא תּבש ןגיל סָאװ תוריּפ יד, ,38 ,ּבגָארּפ

 לַײװ ,ןרירנָא טינ וליֿפַא ןעמ רָאט רעדעס יד

 בָאה ךיא; .81 'ז ,וישס ,"הצקומ ןענַײז ייז

 וצ עטֿפעהאּב ףיוא ענעיִא ןוֿפ טדײשעגּפָא טינ

 דרע רעד וצ עטֿפעהַאּב ןוֿפ טינ ןוא דרע רעד

 טרעװ לוק סָאד, .ב/בק ,םיערז ,"ענעיַא ףיוא

 ,"טקיטשרעד ןרערט ןוֿפ יװ ,רענעיא לָאמא סָאװ

 רעד סיוא טּברַאטש הגרדהּב, .שידיסח ,ץרּפ

 רעשידִיי רעד ןוֿפ ןםיָארק יד| גַײװצ רענעיא
 רעה 21 ,אווו לֹּבִי ,סוקצורּב .י ירד ,"המוא
 עגיה יד ןַײרַא טרָאֿפ סע, -- טייקה .טייה

 -תולג-ָאטעג ןפמעט ַא ןיא רוטַארעטיל עשידִיי
 ,ןיקויר .ּב ,"טלעװ רעד ןוֿפ יִא ןוא ,לקניוו
 ץעשינאּפש יד, .338 '} ,...ןצנעדנעטיטנורג

 ,"ענע'ַא יד ןּפינקוצנָא טימעג ךיז ןּבָאה ןדיי

 ן.רנ .טייה-} .227 יז ,וו רָאק

 רעייז ,ידַא -- ןטילשענּפָאױסירענּפָא

 יװ יָא"ָא ,ןסַײלשּפָא +-- .ןסירעגּפָא קראטש

 סָאד ויא סָאװ ןוא, .(רעּפעלש) רעלטעּב ַא

 יא ? ןרעדנַאװ ױזַא ,ןּבעל ױזַא תילכּת ַא רַאֿפ

 ,רַא ,"?ןרעדנַא םעד ןוֿפ רענייא טַײװ ןוא יִא

 ןוא ענעַא ךעלדיימ ןוא ךעלגנַייא .'ןקלָאװ'

 ,ו"כרּת ענליו ,דלישטַאר תלודג ,דמא ,"ץנְעיָא

 רעדורּב ןעמערָא ןַײד ןעמונעגטימ טסָאה וד;

 "יענ ,זּביא קסניממ ץיװָאקידצ קוזצ ,"יֵַא ,יָא

 ,1869 ץנליװ ,(דיגמ רענּבוד ןגעוֶו בקעי תומ

 רעמוז יַלס .יָא ןוא יִא ןעגנַאגעגמורַא זיא רע;

 "סױרַא ּבַײל טעקַאניּבלַאה ןַײז טָאה רעטניװ ַײס

 ,שַא ,"סעטַאמש ענעסירעצ יד ןוֿפ טקוקעג
 ,דָיי םיליהּת

 ,+- (ךיז) ןדערּפָא רַאּפ ,ידַא - טרערעגּפָא

 ַא ןיא םעד ןוֿפ .גנוֿפערט עא .יאנּת .רעיֶא

 רַאֿפ לָאמניײא יִא ןיוש . ...סָאװ ןוֿפרעד יִא

 איד ןירעג רע טלָאװ ןגַײװש רַאֿפ , .לָאמעלַא .

 ימאצלעז רגרוּבדליש ,"גנולדנַאה יטעריג ּבא

 .ןוװ עװַאָו 17 יּפָאק ,יטכישיג יגיליװצרוק 'נוא

 יא ןוא טלעטשעגּפָא ןעװעג ץלַא סָאד זיא;

 ,בושטידרַאּב ןוֿפ שורּפ רעד ,דמא ,ײרעִירֿפ ןוֿפ

 טינ סָאװ םעד ןוֿפ יִא ןיוש, .1856 עשרַאװ

 רעטציא ןענַײז רוטלוק רעד ןוֿפ רעדלעֿפ עלַא

 ,וע טישז ,"ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןטָארטרַאֿפ

 ואו לטעטש ַא ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא .174 יז י"נ

 ןוֿפ .ןעװעג טינ ןענַײז ןטַאטשקרעװ  ןייק

 ןוא ײװצ ,ןילּבמעד .ּב יָא ןיוש זיא ןקירּבַאֿפ

 -- טייהרע-/ .6 יז ,1943 י"נ ,רעטידד ַא
 יד טימ ןלָאצַאּב טינ םיא רע רָאט יִא טינע
 ,טייק- .ב/בס .םיערז ,"תיעיבש ןוֿפ טלעג

 .6- ןעװערּפָא רַאּפ ,ידא -- םעװערענּפָא
 רעטשטיינקעצ א ,רעיֶא ןַא טציז םלוע רעד;

 טַאלּב א ,לה ,"ךוט יד ,ןירעטעררַאֿפ יד יװ

 .םיוּבלפע ןַא ףיוא-

 (ךיז) ןענעכערּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנכערעגּפָא

 ןסָאשעגּפָא

 ,"טלָאצַאּב בלאה זיא יא .קויה רעיֶא = .-

 ,טייק .טייהרע- .װש

 -ערּפָא רַאפ ,יזַא -- טריטנָאמערעגּפָא

 םעד סיוא װּורּפ , ,ָאטױא רעיא ,6-- ןריטנָאמ|

 ענַא ,"רָאטָאמ-טרָאּפסנַארט ןיִא ערַאּפ ףיוא

 ,1947 עװקסָאמ ,לַארוא-מעדָאד ֿפַא ,ךַאמלעטס

 ֹּפָא רַאּפ ,ידַא ןטשיַאר . . .} -- טשערעגּפָא

 רעּבירַאפ .ןרָאי עיִא ,עטלמוטעגּפָא .+-- ןשער
 טימ טנעלעגנָא ןּבָאה ךיז רָאי ץיִא קיצנַײנ

 .6 יז ,והמחלמ ,מפ ,יןקעטש ןַײז ףיוא דובּכ

 ,.6-  ןּבָאשּפָא רַאפ ,ידַא -- ןּבָאשעגנּפָא
 .שיֿפ ענעיַא .עא סעילֿפַאטרַאק ,ןרעמ ענעיא

 -ןשקָאל רענעּבירעגּפָא ,רעטצַארקעגּפָא ,רענעיֶא -

 ,ּפָאק רעטַאװעכילּפ=טערּבנשקָאל רענעיֵא .טערּב
 טימ ענעדִיי ַא .קירוּב רענעיַא ןַא יװ טיור
 זד דניק ןייא, ,ּפָאק ןטלַאגעגּפָא ,םענעַא ןַא
 ,ביוטש ליסיּב ןייא םענ -- טאה ןימענ פא

 םיא זע ּביג ,ריט רּביא רעד ןוֿפ ןיּבָאשיג ּפא
 ,יזנּכשַא בקעי ירּב ליֿבעט דוד 'ר ,"ּפוז ןייא ןיא

 ףרָאדׂשרמליװ ,דוד תיּב ,יסוא ק"קּב הנוח

 טנעדוטס ןשידִיי ַא טימ ןצנַאט זומ יז, .ד"צּת
 ,32 אט ,1886 ,לֵאפִי ,"קַארֿפ םענעיֶא ןַײז ןיא
 ,טייקק .טייהרע-

 ,+- (ךיז) ןטישּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאשעגּפָא

 טימ רענע'ַא ןַא ,ןתח רעד .רעקוצ רענעיַא

 רעלטעּב א יװ יִא .ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר

 טימ יִא ,םיוּב א .ץערק טימ יִא .זַײל טימ

 המלש יװ טשינרָאג טסעז וד, .תוריּפ עקיטַײצ

 רע ,רעכַײר ןוא רעכַײר גָאט ןדעי טרעװ

 סיוא ןַאמרעטוֿפ גילעז ֿבקעי ,'"ֵא טרעװ

 "רַָאװ ,קידצ רעשיטַארקַאטסירַא רעד ,שטורװָא

 ...ןענַײז רעמייּב יד ואװ טרָאד, ,1889 עשר
 שטיװָאניּבַאר .ּב ,"ךעלעמילּב עזָאר-סַײװ טימ יא

 ,1930 'װעִיק ,ןאטסיקעּבזא ,רעלעק .ּב ,זּביא

 ,טייקקה .טייהרע-

 ,6-- ןענעטָאשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טנטָאשעגּפָא
 ןוא טרעטַאלֿפ ,רעסַאװ םעד ןיא יִא ,לגױֿפ א;

 .טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש ןיא ,רה ,"טילֿפרַאֿפ

 -6,  ןטכעשּפָא רַאפ ,ידַא -- ןטכָאשעגּפָא
 ,רענעיא ןַא טֿפעשעג ןוֿפ סױרַא .תוֿפוע ענעיָא

 יִד טשימעגסיוא ךיז ןּבָאה דרע רעד ףיוא,

 -רַאֿפ ןגעלעג ןענַײז ייז .דרעּב ענעֶא ַײרד

 י .ח ,"ענעטערטעצ ,עטכעװשרַאֿפ ,עטמעש

 ָאיּת ,שערָאמרַאמ ןיא טכיל ענעשָאלרַאֿפ ,לרעּפ

 ,טייקק .טייהרע- 56 יז ,ח"ישּת

 רעיא .+-- ןלַאשּפָא רַאפ ,ידַא -- טלַאשעגּפָא
 םעד טרילרַאֿפ סָאװ ווירּב רעיא .לוקרעדיוו

 ,טייקה .םעט ןקידרעירֿפ

 -עיִא .4-- ןטלעטּפָא רַאפ ,ידַא -- ןטלָאשעגּפָא
 וצ ןלַאֿפ יז , .עקטנערוקנָאק ענעיַא .ןמה רענ

 םוהּת ןיא ןַײא ןעקניז ןוא ליומ סבויא וצ

 ,לה ,"רעטרעװ עטגָאלקעגּפָא ןוא ענעיֶא ןוֿפ
 ,טייהרע- .ידרע רעטרַאה ףיוא טגיל ֿבויאי
 | ,טייק-

 ,6-- ןסישּפָא ראפ ,יזא 1 -- ןֿפַאשעגּפָא
 רעד טגיל סעק .ןלַײֿפ ענע'ַא .לגױֿפ רענע'ַא



 טֿפַאשעגּפַא

 ויא סוֿפ ןַײמ ,יוא :טַײרש ןוא ....רעוװַאּפ

 סעדַא ,ןהָאילדעמ רעד ,יקסװעינישעק .י ,יֵא

 רעטעמ א ןוֿפ סלער קיטש ענעיִא ןַא; .ו"לרּת
 קינימיר .י ,"ןָאטעג ילֿפ א טָאה גנעל יד ייוװצ

 וצ ציירק גסַײװ מענוֿפ ,ץלעה סקַאמ ,זּביא

 ױזַא ךיא בעל, .1932 םעדַא ,נָאֿפ רעטיור רעד

 ןוֿפ ןעגנוריּפש טימ דילַאװניא-סגירק רעד יװ

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"רעגניֿפ ענע'ִא

 ,47 יז

 -עגּפָא (רילָאק ןגעװ) ןכָארקעגּפָא .ידא .2
 -רַאֿפ טָאה סָאװ .טריקַאלּבעגּפָא ,טעװעקַאילּב

 ןַא ןיא ןײגמורַא .ּברַאֿפ עקידרעירֿפ יד ןרָאל

 דמעה א .ןוז רעד ןוֿפ יִא ,לעטַאֿפ א .לדיילק יִא

 רעדיילק יד. .ןשַאװ ליֿפ וצ ןוֿפ יַא זיא סָאװ

 יא ןוא ןּבירעגסיוא ץנַאג ןיוש ןענַײז סָאװ

 יידיירפ רעשידיא רעד ,דמא ,"(טריקאלּבעגּפָא)

 . . ןעזרעד םיא ַײּב ךיא ּבָאה, ,1878 ענליוו ,רעג

 ,1864 ,םק ,"לקידָאּפס ןּבירעגסיוא ,ָא ןַא

 -רָאּפ עטעװעדלַאֿפעג ערעװש יד ןוֿפ, .10 א

 ,ַאּפָא ,"ןענעלעּבָאג ענעיא ,עטלַא יד ןוֿפ ןרעיט
 'ַא זיא סנַײז לטַאלאכ ענעדַײז סָאד, .יסנטָאש'

 ןמחנ רֿבח ,ןײ ,"טײקטלַא ןוֿפ ןוא ןוז ןוֿפ

 ןוא ...יֵא ןיא רָאה יד ןוֿפ טייקיורג סָאד;

 ,טיי ,"ןירג ןזָאלּברַאֿפ א ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז

 ,טייק .טייהרע- .27 + 1961 ,גָאט

 :פפ .+-- ןֿפַאשּפָא רַאּפ ,ידא -- טֿפַאשעגּפָא
 ,ןֿפַאשעג =

 ןיִּב ...ןכַאק ןיא ןרעסעּברַאֿפ טינ ךיז לעװ
 רעד ,ץיװָאלעסָאי .ל ,"עלעטש רעד ןוֿפ יִא ךיא

 רעדא .ן"מרת ענליװ ,(דודנה) רעטלגָאװרַאֿפ

 רעד ...זיא ליֿפעג ןקיזָאד םעד ןוֿפ תיצמּת

 -רע- .235 יז ,| שּבש ,ייוניאטח ינּפמוי רעיֵא
 ,טייקק .טייה

 עא .+- ןצַאשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טצַאשענּפָא
 -ירב רעיא .רעּבַײרש רעיַָא-טינ רעד .ןטרעוו

 תוֿבישח ןַײז יִא זיא םיא ַײּב גילדעװ, .טנַאיל

 יו םיא ַײּב ץלַא סָאד זיא ,הוואג ןַײז ןוא

 טֿבש ,זּביא עטנ ןתנ 'רּב השמ 'ר ,"רענרעד

 ,טייהרע- .ג"צקּת װָאקלידס ,רסומ
 ,טייק-

 .-- ןעלקָאשּפָא ראּפ ,ידצ -- טלקָאשעגּפָא
 יד לַײװ ,רענש לֿבּב ןעמ טֿפור רעּבירעד;
 ...תװצמ ןוֿפ יִא ןענעז ןטרַאד} . ..ןשטנעמ

 ... ןּברַאטש ...ןשטנעמ יד לַײװ :טשּפ א ךָאנ

 .מ .י ,"ןגינעגרַאֿפ ןוֿפ יִא ןעװעג ןענעז יז

 .א/אכ ,הכיא תליגמ ,הּבר שרדמ ,זּביא ץֿבעי

 ,טייק- .טייהרעי

 ,6-- (ךיז) ןרעשּפָא רַאפ ,ידַא -- ןרָאשעגּפָא
 רענעיַא רעד .לּפעק יִא ןַא .ןריושעג-- ;םּפ

 = (ר)ענעַא ןַא (ןרעװ) ןעמוקסיורַא* .לדוּפ
 ללכּב (ּ ;ליּפש-טרַאזַא ןַא ַײּב ןרילרַאֿפ (א

 רעכיילּב ןוַײרּפש וצ טמוק, .טלעג ןרעװנָא

 ,ירשּת' ,שָאוהי ,"רעדלעֿפ ענעיַא רעּביא ירשּת

 -רַאֿפ ןגיוא ,ענעסירעצ רעדיילק ,ענעיֶא ּפעק;

 רעכיּבב ,לה ,"ענעסימשעצ רעּבַײל ,ענעשָאל

 טייּב רעּבלַאה רעטעיעגסיוא רעד, .!ענעזעלעג

 םייח ,"סּפעש ענעיא ןַא יװ טקוקעגסיוא טָאה

 ,טייהרע- .דלעֿפ ןפיוא זיוה ַא ,טעּפ

 ,ךיא בוא, .עיציזָאּפ עֶא ןַא

 .הסיֿפּת |

 ,-- ןעקנעװשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקנעװשעגּפָא
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 ,(-- ןֿפרַאשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טֿפרַאשעגּפָא
 -- טייק- .טייהרע- .ןציּפש עיִא .קעה עיִא

 .ןעגנורילומרָאֿפ יד ןוֿפ יִא יד

 ,+- ןעמיװשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעמואוושעגנּפָא
 .טייהרע-  .סרעלטרָאּפס עיִא .ףיש עיִא יד

 ,+- ןבַאװשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טכַאװשעגּפָא

 ןַא .תוחוּכ עא .רעפרעק רעיִא .ןליצַאב עא
 ןקרַאטש .השלוח רעד ןוֿפ ,הנקיז ןוֿפ רעיִא

 -סַײג ןַא ןַא רַאֿפ רעכיּבעזעל , .טנעה עיִא יד

 -נוא, .5 יז ,1887 ,בנג עטנ ,דמא ,"ןגָאמ ןקיט

 עדייּב רימ ןּבָאה םיוּב ןסיורג ַא ,ןכיוה א רֶעט

 ןוֿפ יִא ןוא דימ קרַאטש ףרָאװ ַא ןָאטעג ךיז

 יד, .עשטַאילק ,סוממ ,"עזַײר רערעטיּב ַאזַא

 ,"קעּבַאט קעמש א טימ טקיװקרעד היאר עיִא
 -רע- .טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארָאה ןועמש

 -עגלַא ,ץיה ,רעּביפ, -- טייקק .,טייה
 ,37 אט ,רעטעלּב ,ײיָא עניימ

 ןעקנעװשּפָא רַאפ ,ידא -- ןעקנַָאװשעגּפָא
 ײלַאמַא וֿפֿי .טקנעוושעג-- ;99/ ,4-
 ןוֿפ ןרָאװעג יִא זיא סָאװ ּברַאֿפ רעטיור רעק
 וו ןליופ ,טיי ,"סנגער יד

 ,+- ןרעװשּפָא רַאפ ,ידַא -- ןרָאװשעגּפָא
 .ןריואוושעג-- 9
 .טייהרע- .,ןגָאז

 -תודע ענעיֶא סָאד
 ,טייק-

 ,+-- ןצרַאװשּפָא רַאּפ ,ידא -- טצרַאװשעגּפָא
 זיא עטָאּפַאק עגנַאל ,עטלַא ןַײז; .רָאה ץיִא

 יַאק .ט ,"יָא ...ךיש ענַײז ,קיטכיצ ןוא ןייר

 ,ןעלקילארׂשי ַא ןוֿפ עיֿפַארגַאיב ַא ,יקסנימ

 יַא .., ,ליד רענרענייטש רעדע .1913 וװעיק

 ,"...לייא טימ עשזַאס ןוֿפ שימעג א טימ

 נסַײװ מענוֿפ ,ץלעה סקַאמ ,זּביא קינימיר .י

 ,1932 סעדַא ,וָאֿפ רעטױר רעד וצ ציירק

 ,טייקק ,טייהרע-

 .=- ןגַײװשּפָא רַאּפ ,דַא -- ןגיוװשענּפָא
 ןיא ןתעל תעמ ענעַא .גנוקידיילַאב ענעיַא

 .טייקק .טייהרעי

 רעטַײװא .געװ רעיֶא ןַא .שײלֿפ יִא .שעװ עיִא

 ,"סייוװש ןוא טולּב טימ יִא ,דרע רעד ןוֿפ

 ,1914 עשרַאװ ,רישזַאסַאּפ רעד ,םײהלעדַא .ר

 וו ןליופ ,טיי ,"ןטַײצ עיִא עטלַא;

 ,=- ןעמױשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמױשעגנּפָא
 איד טימ רדיו זע זָאל, .ּפוז ץיִא .ריּב רעֶא

 טמיושג ּבא נוא ,ןכָאק העש יצח ןייא ןיכאז

 השמ רּבחמה .השמ תשורי ,"ןדיז ןא לואוו

 ,שטירזעמ ק"קמ ףלָאװ ןימינּב שודקה ןּב אֿפור

 ףרָאדׂשמרהליװ ..,אטילד קסירּבל ךומס

 ןײא -- ןעניר ןיגיוא איד ןוֿפ ןעװ, .זײלּת

 טמוש יג ּפא קינָאה טימ אלעיז אטור ןוֿפ קָאס

 ,"ןיּפָארט גוא ןיא ןַײרַא זָאל נוא ןעסימ וצ

 ןיכַאז ךיז טניֿפג ןענירד ׂשָאװ לכיּב ןייא

 טעה סנקלָאװ עיָאע .ה"נקּת װָאלקש ,יװאקישט

 -רע/ ןײטשנַײװ שירעּב ,"דלעֿפ קע םַַײּב
 .טייק- .טייה

 ;םפ .+- ןרעשּפָא ראפ ,ידַא -- ןריושעגּפָא

 רעקידניז ַא. .ןקָאל ענעַא יד .ןרָאשעג-

 ירעזײה -

 .ז ,יד -- טלַאטשעגנּפָא

 ןענַאטשעגּפָא

 1882 ,לָאֿפי ,"חלג רענעיֶא ןַא ןוא זדנָאיסק

 "צג ךייוו זיא ...לַאזקָאװ רעקשילָאק, 16 עוו

 ענַײמ ,געס ,"דרעּב ענע'ַא עשידיי יד ןוֿפ ןעוו

 .182 יז ,1949 א"ב ,ֿביֿבָאלּת ןיא רָאי ןּביז

 עטקיטשרעד ענע'ַא ןוֿפ רָאה יד רַאֿפ לֿפיװ,

 ,488 'ו ,1956 י"נ ,והמחלמ ,מפ ,"ןעױרֿפ

 ףיוא ןֿפָאלש ענעַא רעמעל יד לַאטש ןיא,

 רעכעטסַאּפ ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי ,"ייה ןוא טכיל-הנֿבל

 .טייק .טייהרע- .111 יז ,לארשי ןיא

 ַא +-- ןדנישּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןדנושעגּפָא
 ןענעקרעד םיא לעװ ךיא, .ערָאק ןוֿפ יִא ,םיוּב

 .לחפ ,"םענעיַא ןַא (טנעקרעד םיא טלָאװ'כ)

 רע, .הלבנ ענעיֶא ןַא יװ ןעזסיוא .לעֿפ עגעיָא

 םינּפ סָאד ,יָא ,ןסירעגּפָא ןעמוקעגקירוצ זיא
 יד ,רעדניּבכוּב .י .א ,"טלַײּבעצ ןוא ןגָאלשעצ

 ןַײרַא זיאע .1890 װעשטידרַאּב ,עזעיל ענײש

 ,זדנַאג ערעגָאמ א טימ לדיימ עקיד א םיא וצ

 .מ .א ,ײזדנַאג יד -- ענעַא ןַא ןעװעג זיא יז
 ײּפע םירופ ַא ןוֿפ לעצטיּפש ַא ,יקסנַאקרַאש

 ןגיוא עקַאסָאק ענַײז טימ, .6 'ז ,1899 י"נ ,רעל

 רענעא ןַײז ןוֿפ ןּבױא םעד םורַא רע טּפַאכ
 -בוט-םוי עצנַאג יד ריא ןוֿפ ּפָארַא .הּכוס

 ענלגיצ עטלַא, .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"טייקיד

 .מ ,"ענעיֶא ,עכעלמורק ,עליטש

 טנייװ טנלע, .1 וװ 1962 ,שַאֿפ ,יקסװָאנשזולד

 ,"'ַא טילֿפ םערָאװילג א ,לירג א זָארג ןיא
 ,ךיז ןַאק עמ, -- טייהרע- .װעל םהרֿבַא

 זעל טינ ,טיױט טינ ,לײ ,"ָא ךיז טסייװ עמ

 .טייק- 22 יז ,ח"נרּת ענליוו ,גידעּב

 דל .+-- ןעקשושּפָא רַאּפ ,ידַא - טםעקשושעגּפָא

 ןַא .ןּבירעגּפָא ,ןכָארקעגּפָא - 2211: 41

 ַא = שטנעמ רעיא ןַא .ןגָארק רענעצלעּפ רעיא
 .רעטכעלש

 .=- ןכעטשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןפָאטשץענּפָא
 ןַא טידנַאּב םעד ןעניֿפעג .ריזח רענעַא 1

 עז ךיא .ןּבָארגעגּפָא .לקָאל .2 .םענעָא
 טשינ םורַא ...גנוטסעֿפ סלא ךָאנ שטשַאמאז

 ענעַא טשינ ,עטישעגּפָא טשינ ,עטזָאלרַאֿפ

 ןעמוקעג זיא . . ,, ,ןטַײצ סחישמי ,ץרפ ,"ןלַאװ

 ןוא טײּתו ח"ּת תוריזג יד ךָאנ לָאּפמַארֿפ ןייק

 םענעיֶא ןֿפױא ץַאלּפ לקיטש א טֿפױקעג טָאה

 .םֹּת לּפמיג ,שַאּב ,"סעקטַאי יד רעטניה ,לגרעּב

 ,טייהרעז

 ןוֿפ גנולגיּפשּפָא

 ,רעסַאװ ןיא יִא ,לגיּפש ןיא יִא יד .טלַאטשעג א

 יד טימ עקסַאק יד ךיז ףיוא טצעזעגֿפױרַאג

 -ַאּב םאזקרעמֿפױא ןוא סעגנעטס ענעדלָאג

 ,לעּבַאּב .י ,זּביא ןאמדלעֿפ .ד ,יײיָא ןַײז טכַארט
 זיור עדליװ יד, .1925 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד

 ןגייא ןַא ,ךעלטַײװ רימ זיא --- ןּביױא ןוֿפ
 -רעַײֿפ ןיא ,צוס ,*לַאװק ןיא יא ריא --- דניק

 .ןגָאװ

 סָאװ סָאד .ז ,סָא -- ץפענַאטשענּפָא

 םַײּב ,ןּבָאש םַײּב ּפָא טייטש סָאװ ,ּפָא טלַאֿפ

 ןעשטשילּב סָאװ ,יִא ןוא ןּפוש-גנירעה , ,ןלייש

 .שַא ,"ץריש ריא ףיוא

 .=- ןײטשּפָא רַאפ ,דַא -- ןענַאטשעגּפָא



 ןּברָאמשעגּפָא

 .קלָאֿפ עיַא סָאד ,דימלּת רעיֶא ןַא .רינַאֿפ רעיֶא

 זיא רע זַא ןעז ןעמ לָאז .עיצַאזינַאגרָא עא

 .דנַאל ערענָאיצקַאער עא סָאד .רעיֶא ןייק טינ
 עיִא סָאד .ךלימרעיוז רעיֶא ןוֿפ זעק ןכַאמ

 ןגעלֿפ שרַאמ-ןטיוט ןיא עיָא יד, .ָאנד ןֿפױא

 ןוֿפ תוחיר עיִא ,"טרָא ןֿפױא ןרעװ ןסָאשרעד

 ,רעטיוט ןיוש (טעמּכ) = שי ֿפ רענעיַא* .ךיק
 = 9ל ץעג'יי 8 יא" ,ןעמיווש טינ ןיוש ןעק

 ןטלַאהכָאנ טינ ןעק ,ךַאװש ,קנַארק זיא סָאװ

 יַא* .ןעילֿפ טינ ןיוש ןעק .ערעדנַא יד טימ

 ַאװ ַא ןיא טכַאנרעּביא ןענַאטשעג = רעסַאװ

 -עמַאּפ טסילֿפ סָאװ = טו לּב יִא .רעמיצ םער

 ןוֿפ יַא רעמ ןוא רעגרע, .ןרעדָא יד ןיא ךעל

 עכעלרעגריּבניילק יד ןענַײז טלעװ רעַײנ רעד

 -עטַײּברַא יד ,זּביא ןיקטעצ ַארַאלק ,"ןעױרֿפ

 ,טרַאװנגעג רעד ןיא עגַארֿפנעױרֿפ ןוא ןעניר

 ךיז טיצ סָאװ םייה . .. ןַײמ,, .1902 ןָאדנָאל

 ,"שיפ רעָא ןַא יװ גנעל רעד ןיא סיוא טשינ

 ןגעלעג רָאנ רע זיא, .תונורכז ענַײמ ,ץרּפ

 ןַא יװ לָאמש ןוא גנַאל ,ץגָאלדָאּפ רעד ףיוא
 ,רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדִיי ,עלרעּפ י ,ןעַײלש רע'ַא

 .טייקה .טייהרע- .280 יז

 ,6-- ןּברַאטשּפָא ראפ ,ידא -- ןברַאטשעגּפַא

 ענעיָא ןַא .לוק יִא ןַא טימ ןדער .דילג יִא ןַא
 רעצנַאג רעד רַאֿפ רענע'ַא ןַא .גנוגעװַאּב

 ןַא = סוֿפ רענע'ֶא .טייקליטש ענעַא ןַא .טלעוו
 ימרא יד, .רענעגעלעגּפָא ,רענעֿפָאלשעגנַײא
 דנוא גניק יטשרע ריא ינבראטשג בא םעד ןהעז
 עירָאטסיה יכילרדנואװ ינייש ןייא ,"להאמג

 םענייק, .ךַאּבצלוז ,"ןהָאז סרעשיֿפ ןײא ןוֿפ

 ,ץיװעל .ל ,ײטכַאמעג ןגעװַאּב ץרַאה יִא ריא טָאה
 ,1888 ענליװ ,רעטכָאט ס'רעדַײנש םעד לאֿפר

 רעשידִיי רעד רַאֿפ דנַאש ַא ןַײז ןענעק יד רָאנ;
 סעימומ ענע'ַא רָאנ זַא ןעניימ סָאװ ךַארּפש
 -סער רעזדנוא ןענידרַאֿפ ןוא ןייש ןַײז ןענָאק
 טסעװ וד , ,134 יז ,1912 י"נ ,וש טישז ,"טקעּפ
 טכע זיא טכיזעג ןַײז ...ןענעקרעד טינ םיא
 סלַא רזממ רעז ,ןהָאסלעדוי .מ ,"יָא ןוא סַאלּב

 -- טייק- .טייהרע- .1927 ענליוו ,רַאטקָאד

 רעד טימ רע טגערֿפ -- ?רע רעד זיא רעװ;
 ,1939 ענליװ ,רעּפעינד םַײּב ,ש8 ,"ַא רעּבלעז
 ,384 יז

 .=- ןסױטשּפָא רַאּפ ,ידא -- ןפױטשע:ּפָא
 ,םיבורק ענעיָא .אנוׂש רענע'ֶא .ףירגנָא רענעיָא
 ,טייק- .טייהרעי

 ,(-- ןּפמוטשּפָא רַאּפ ,דַא -- טּפמוטשע:ּפָא
 טָאה ...ץנעגילעטניא עשידיי יד, .ןליֿפעג עא
 טלַאק ...טליֿפעג ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ךיז

 רַאֿפ יִא ןוא גנוגער רעלעדײא רעדעי רַאֿפ

 רעשידוי ,רעדַאּב םשרג 'דער ,"טייקסיורג ןדעי

 ןּבָאה, .א"ערּת גרעּבמעל ,רַאדנעלַאקסקלַאֿפ

 "עגּפָא ןַײז טינ לָאז סָאװ דילג ַא ךָאנ . . . רימ

 ןוא יּבַײל ערעװש עזיד ןוֿפ יִא ןוא טכַאװש
 לש הדגה ,ײ? טעּברַאסגנַאװצ ...עדנטיוט-לעז

 םעד ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא ,שדח חסונ יּפ לע חספ

 ,1894 י"נ ,ןײארַאֿפךרושָארּב ןשיטסילַאיצָאס
 ,טייק-

 (ךיז) ןלעטשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלעטשעגּפָא
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 ןוא ןסע ןרַאֿפ טַײצ עיִא ,גנוגעװַאּב עיִא -4. 

 (ןוֿפ) ןיא עיִא יד .ןזַײרּפ עיִא .ןֿפָאלש ןרַאֿפ

 -ַאּב ,טכַאמעגּפָא -- ג ָא ט רעיִא .טעּברַא רעד

 ןוא יִא ןעװעג ץלַא סָאד זיא ,, .סיורָאֿפ טמיטש

 ןוֿפ שורפ רעד ,דמא ,"רעירֿפ ןוֿפ טדערעגּפָא
 -ץרא ןייק ןרָאֿפ, .1856 עשרַאװ ,בושטידרַאּב

 .שומיא לסיּב סָאד ןטרָאד ןטיה . . .לארׂשי

 זיא סָאד .ןטַײצ עטלַא יד ןוֿפ יִא ,עווטסעשט

 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,ייֿברעמ-לתוּכ רעד

 ןיא סָאד ,ןָאטעג ףַײֿפ א טָאה רעד! 1

 ,זּביא ליּבוס ןמלק ,"לַאנגיס רעיא רעד ןעװעג

 ,1894 ןילּבול ,רעטכַאט ןַײז טימ רָאטקָאד רעד

 םוצ ןענַאטשעג ןיוש זיא סע רעװ -- רעיָא*

 ףיורעד ןקוק טינ טעװ עטַאט ןַײז, .וויזירּפ

 רעיא ןַא ןוא רעסיורג ַא ןיוש זיא רע סָאװ

 השמ ,"שטעּפ ןֿפרַאװנַײרַא ...םיא טעװ ןוא

 ,1926 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב ,ןַאמטלַא
 ,טייקק ,טייהרעד

 ןעלּפמעטשּפָא רַאפ ,ידַא -- טלּפמעטשעגּפָא
 סגדעיא .סעקרַאמ עיִא .ןטרעװנָאק עֶא = .+-
 .ּבמס ,"יינש ןיא יִא ךעלטַײד ןענַײז טירט
 -עגּפָא :ךיוא +- .טייקי- .טייהרעד
 ,טלּפמעטס

 .(- ןקעטשּפָא רַאפ דא -- טקעטשענּפָא
 רעד .ץֿפח רע'ֶא ךָאנרעד ןוא רעטבנגעגוצ

 .שטַאּפ רע'ִא .םכילע'םולש רעיֶא ךעלטיירּב

 םענוֿפ סעיצנַאטס ףיוא ןוא ןדָאכַארַאּפ ףיוא,

 תואקשמרןֿפנַארּב ןטלַאה ןעמ געמ ןַאּבנזַײא

 ,סוממ ,"רעמע קלח 1/20 ןוֿפ ילּכ רעיֶא ןַא ןיא

 ,ב"מרת תנש ףיוא רַאדנעלַאק רעכילצטינ רעד

 יָא ידע -- טיקק .טייהרע-  .ענליוו

 ףָארטש ןוֿפ טינ ךָאנ טַײרֿפַאּב הבינג רעד ןוֿפ
 ,"ןכערּברַאֿפ ןרַאֿפ

 ,6-- ןכַײרטשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןפָארטשעגּפָא
 ןוֿפ סעמוס ענעַא .טכיירטשעג-- 9

 ןייא נוא לדַײז ןייא ריּב םענע .ןוּבשח םעד

 ןייא ןוא ,רטוּפ לֿפעל ןייא ןוא ,קינוה לֿפעל

 השמ רּבחֿמה ,השמ תשורי ,ײ...ץלז לֿפעל יא

 יזעמ ק"קמ ףלַאװ ןימינב שודקה ןּב אפור

 וומ עמ, .ז"לת ףרָאדׂשמרהליװ ,...שטיר
 ךיז זיא טָאטש עצנַאג יד יװ ןטסעמ לַארעּביא

 ַּפָא ןֿפױקרַאֿפ וצ זיא גהנמ רעד ןעװ .גהונ

 טימ ךיוה ןֿפױק טינ ןעמ רָאט ,טכַײרטשעג
 ,טייהרע-  .א/נ ,אח ,"ךרעװ ַא

 -ַארטשּפָא רַאפ ,ידא -- טריֿפַארטשעגּפָא
 .רעכערּברַאֿפ רעשימָאנָאקע רעיא .+- ןריֿפ

 -רַאֿפ ,רעטמעשרַאֿפ רעד טגָאלקַאּב ךיז טָאה;

 .װ ,זּביא רענידָאג .ש ,"רעיֶא ןוא רעטּפשמ
 1932 עװקסַאמ ,ךַארּברעּביא רעד ,יקסװַאטס
 ,טייהרע-

 ןעּפישטשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעּפישטשעגּפָא
 ןלעװ לצרָאװ ןיִא םעד ףיואק .זָארג יא .+-

 ,"ךעלעצרָאװ עקיטַײז ליֿפ רעייז ןסקַאװסיוא
 ,ךאלסקיװעג-ץנַאלֿפרַאֿפ ,טרעּבלע .א םָאנָארגַא

 רעיא רעיורג א .. .לגױֿפ ַאע ,1922 דַארגָארטעּפ

 ייונ זוַאלק ,זּביא קינװעשַאק .ש ,"ײבָארָאװ

 ,19231 עװקסָאמ ,גנידעװ ןיא ןדַאקירַאּב ,ץנַארק

 ,טייהרעז

 טדײשעגֿפָא

 -רעשטשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טעּברעשטשעגּפָא
 יא ,טעּברישטשעג- :99 .+- ןעּב
 א 'ַא ָאד ךיוא זיא קישטנוהושט רעד , .לּפעט

 ,"לוֿפ ןסיגרעד טינ םיא ךיא לעװ אלימ .לסיּב

 עװקסַאמ ,דנַאל נַײמ נופ נשטנעמ ,ןַאמקילַאֿפ י

 ,טייהרע- .5

 :89 .(- ןטישּפָא רַאּפ ,דַא -- םיִשעגּפַא
 ןוֿפ תונּתמ טימ רעיא ןַא  ,ןטָאשעג --

 דניק טימ יא זיא ןיהַא געװ רעד, .ןטַײז עלַא

 עטַאּברעשטש ַא, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"טייק ןוא

 טימ יִא ,(סוקיּפ) קינטעילָאטס א ,לּפעטנשקָאל

 לּפֶע טימ ,, ,40 אט ,רעטעלּב ,"ןרעטָאלּב עסיורג

 ילמ ,מפ ,"עװַאטלָאּפ ןַײז ןיוש יִא טציא רעק

 טציא ןגיל ןרעטש עיִא ןטכענ עלַא; .והמח

 .ריּביס ,צוס ,"ור ןיא ענערָארֿפרַאֿפ

 ,-- ןצעגײשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טצעגיישעגּפָא
 ןּבילּבעג זיא םלוע רעד, .שטַאגנוי רע'ֶא רעד

 ,344 יז ,ןירעצנעט יד ,ַאפָא ,"רעיָא ןַא ןייטש
 ,טייהרעד

 ;ֿפּפ (ךיז) ןדײשּפָא רַאּפ ,דַא -- טדײשענּפָא

 טא ,טַײװ ַא .ןדיישעג-- ,ןדישעג--
 .האוֿבּת עטיָא יד ,המורּת .ןוֿפצ ןטַײװ ןיא טרָא

 רע לָאז טיָא, .טלעװ רעד ןוֿפ טיִא ריזנ ַא

 תמ א ,ןנימ-רּב ַא ןענָאמרעד םַײּב -- "ןַײז

 ןוֿפ םינינע ןיא רעמ ןשימ טינ ךיז לָאז רע =!

 ַא; ,{םולח וצ ןעמוק טינ ךיוא ,עקידעּבעל

 םייחה ןיּב לידֿבהל -- ןַײז רע לָאז טיִא ,רטֿפנ

 ,טַאהעג רע טָאה רעטסעװש ַײרד, ."םיּתמהו

 ןַײמ, .היבט ,עש ,"רימ ןוֿפ יא טַײװ ןַײז ןלָאז

 -- רעדיילק עסַײװ ןָאטעגנָא רימ טָאה עמאמ

 יװ גנוי ןּברַאטש טשינ לָאז ךיא הלוגס א

 ,"ךעלרעדירּב ןוא ךעלרעטסעװש עטיִא ענַײמ

 ןַײז רע לָאז, .טגָארֿפ ןֿפױא ,ןָאּבַאר לארׂשי
 לָאז ,םותי ַא ןגעװ -- "ןטַאט ןַײז ןוֿפ טיָא

 לָאז ,ןטיױט םעד ןוֿפ טועטַײװרעד ןַײז רע

 יןַײרַא = רעטיָא .רָאי עגנַאל ףיוא ןַײז רע

 רעד לָאז ןהליהק ידוש .םרח ןיא רעטגיילעג

 ,קז ,"ןַײרַא לוש ןיא ןעמוק וצ עיִא יד ןזָאל
 (הלּכ ַא) ןתח ַא טּברַאטש סע זַא .ע דש
 א רעטנוא תמ ןטימ ןורָא םעד ןעמ טלעטש

 עמ .רֿבק םענעֿפָא םעד ןּבעל הפוח רעצרַאװש

 :טגָאז עמ ןוא ןורָא ןרעּביא םיָאנּת יד טסַײרעצ

 וטסלָאז ױזַא ,ןסירעצ ןרעװ םיָאנּת יד יװ ױזַא;

 הלּכ ןַײד ןוֿפ (ןרעװ) ןַײז טיִא ןוא ןסירעגּפָא

 ןוא ןמָא טרעֿפטנע ןעמ ."דעו םלועל (ןתח)

 ענעסירעצ יד רֿבק ןיא ןַײרַא טֿפרַאװ עמ

 עטשרע יד ןַײרַא טֿפרַאװ (ןתח) הלּכ יד .םיָאנּת

 יד ןוֿפ טיִא טַײװ ןענַײז יז, {.דרע עטעּפָאל

 ךיא, .!םייהַא קירוצ' ,סוממ ,"הזה-םלוע-ילבה

 ןַײז טינ ליװ ךיא ...עשר ןייק ןַײז טינ לי

 רעװ, .חל ,אינת ,"דחא יד ןוֿפ םולשו סח טיָא

 רע טרעװ הרוּת רעד ןיא קסוע טינ זיא סע

 יקרפ ,"ט'ַא ,הדונמ זיא רע ,ףוזנ ןֿפורעגנָא
 אהרטסוא ,יקנו חצ ןושל לע ...קתעה ,תובא

 ,"רעטיַא ןַא לעצ ןַײז ןיא רעדעיא .ו"עקּת
 טינ זיא תוינחור ןיא, .רעדנוזַאּבב ,שָאוהי

 ,ןיּבר רעשטיװַאּבויל ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,"ט'ָא ךייש

 ןייק דנַאלסורײװָאס ןוֿפ קעװַא זיא רע רעדייא

 | .עגיר



 טליײשעגּפא

 רענעי טימ ..., -- טייקק .טייהרע-
 לָאמעלַא טקוק רעקידעּבעל א רעכלעװ טימ יִא

 נוֿפ טמוק נַײש יד ,ןַאמקילַאֿפ י ,"עטיוט ףיוא

 ,1948 עװקסָאמ ,כערזימ

 אד איד רנרעל יד רמולּכ ,ינדיישג ּבא יד,

 ,"םיצראה-םע איד ןוֿפ גע ןוֿפ ןדיישגּבא ןראוו
 ןושל ישדנעלוה שאד; .,11 ,ּב ,סומע ,מהס

 יג בא תונושל ירדנַא ילַא ןוֿפ ...שכלעוו

 ,טשמא ,!ןיטכישיג יכילטרַא יניש' ,"זיא ןדייש

 טשטַײטרַאֿפ שמ ,(6-5 ,אווו לּביְו המדקה ,א"עּת

 ּבא ןייא, ;(26 ,טמ תישארּב) 'ויחא ריזנ'

 טשריֿפ םעד, :יּת) "רעדירּב ינַײז ןוֿפ רנידיישג

 ,ריזג ַא ןַײז ליװ ךיא, .ן"רעדירּב ענַײז ןוֿפ
 אהרטסוא ,ינומדקה לשמ ,יןמ רֶעעָא ןייא

 ,"ןדיישיג בא ...טׁשיִּב אוד טינ, .ז"נקּת
 טּבַײרש, .1696 יוסעד ,. . .השמל הלֿפּת ןרודיס)

 -למ 'נוא םיטֿפוש איד ׂשד ...לאנּברּבא ברה

 'נוא ןכַאז איילרא ףניֿפ ןיא ךַײלג ןַײז םיכ

 ,ןכַאז איילרע ףניֿפ ןיא ןדיישיג ּבא ןַײז

 תיֿבו לארׂשי תיּב ,...ןזיוהטע רדנסּכלא 'ר

 | ,ט"עּת ךּביּבוא ,הריחּבה

 עֶא .+- ןלײשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טליײשעגּפָא
 .טנעװ עיִא .זָאנ עא ןַא .רעמייּב עיִא .תוריּפ

 עא ןַא יװ טעקַאנ .טיוה עא .ןװויוא רעיא

 ןיא ךַײלג טינ טמוק יא יִא ןַא, .עלעּביצ
 סַײװ ןניז (וניּבלה) אליממ, .װש ,"ןַײרַא ליומ

 טכליש יד לַײװ רד ,ןּבער יריא (היגירׂש) ןראווג

 טָאה; .7 ,א ,לאוי ,מהס ,"טלישג ּבא ןנַײז

 גַײװצ ץןִַא ןַא ןַײרַא טנאה ןיא ןּבעגעג םיא

 ןסעוא .ישֿפניתריסמי ,ץרּפ ,"םיוּבלדנַאמ א ןוֿפ

 ,"רעכיּב עטלַא ןוֿפ סנקור עיִא סױרַא ןקוק

 סָאװ , .ײרֿפרעדניא רעגײזַא ןַײני ,עלרעּפ עשוהי

 י"טנעװ יד ןרָאװעג ןענַײז רעיא ץלַא רעכעה

 רימ; .ּבוטש ןיד תיִּב סנטַאט ןַײמ ןוֿפ ,שַאּב

 ,קוצ ,אפא ,ײטירט עיִא טימ ,עסעװרָאּב רעדניק

 ,םייקק .טייהרע- 1961 יצעד

 .=- ןענַײשּפָא רַאֿפ ,דא -- טניײשעגּפָא
 ףיוא ...תורוצ עקידהנושמ, .לַארטש רעיא

 ךיײרֿפ יד, .המלש ,סוממ ,"ןגעקטנא טנעװ עיִא

 "רע- .ילרוג ןייא  ,למ ,"געט עיֶא ,ענייר ןוֿפ

 .טייק- .טייה

 .+- ןרעַײשּפָא רַאּפ ,דַא -- טרעַײשענּפָא

 ןַאפ ןענַאֿפ ענרעפוק עא .רַאװָאמַאס רעיא
 'טנורג ,ןיקװיר .ּב ,"...ןעגנוּבַײר ןוֿפ רעיֶא

 .טייקק .טייהרע- ...ןצנעדנעט

 ,-- ןרעדלישּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרעדלישעגּפַא
 ןשינעטלעהרַאֿפ תוחוכ עא .עיצַאוטיס עא

 .טייק-

 עיָא'ס .+-- ןקישּפָא רַאּפ ,ידַא -- טקישעגּפָא

 .טלעװ רענעי ףיוא עיֶא יד .תונּתמ עיִא .טלעג

 .טייהרע  .טנָארֿפ ןֿפױא עיִא

 .(- ןגָאלשּפָא רַאּפ ,יזַא -- ןגַאלשענּפָא
 -רַאֿפ ענעיֶא .אנוׂש רענע'ַא .ףירגנָא רענעַא
 .תונעט ענעיַא .לגָאה ןוֿפ יַא ,ןרָאק .גנוטעּב
 רעמ טינ טָאה סָאװ סָאד = אנעשוה ענעַא ןַא*
 .טֿפַאה ןָא ,תוחוּכ ןָא ,ךַאװש ;טרעװ םוש ןייק
 סָאװ :עלהמכח .אנעשוה ענעיַא ןַא יװ ןעזסיוא

1781 

 רעדָא חול רעטרַאדרַאֿפ א -- טרעװ רעמ זיא

 "וה עשיטילָאּפ ענעָא ןַא 1 ענעשוה ענעא ןַא
 ענעיֶא יד ,ענַײמ זיא אנעשוה עצנַאג יד; .אנעש

 -ַּפמּכ ףיוא גיוט הרפּכ ענעיֶא ןַאפ ;"ענַײד זיא
 ןירעװ ןיכארּב וצ . , . רדילג ןייז, .װש ,"תור

 ,רענישטנעח אדוהי 'ר ,"ןיגאלשיג פא נוא

 .א/ב ,א"ית טׂשמַא ,לארׂשי תושֿפנ ליצמ

 ּבא םיא ןראװ דנעה ןַײז 'נוא טּבייוה ןַײז,

 רעד, .93 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןגאלשיג

 -ּפָארַא =| ײיֵא ןַײז טינ לָאז אּבה-םלוע ןוֿפ רכׂש

 .הנק ןמיס ,?ז"קּת ,םידיסח רֿפס ,(ןטנכערעג

 ןוֿפ ואװ ןעגנַאגעגּפָא טלָאװ טייקיטכיל ַא יװע;

 לטיּפַאק רעד' ,ווװ לֵא ,"ענע'ַא ןַא טַײװ רעד

 עלַײװ א טקוקעג ...טָאה לטניה סָאד , .'טייק

 -רעװ יד, .יילילי ,ַאּפָא ,"עקּפַאל ענע'ַא יד ףיוא |

 ,"טמעלקרַאֿפ יִא ,קירוצ ןעמוק ייז ...רעט

 ,טייק .טייהרע- .רעטציא ,געס

 .=- ןסילשּפָא רַאפ ,יזא -- ןסָאלשעגּפַא
 .טלעװ ענעיִא ןַא .ןריט ןוא רעטצגעֿפ ענעיָא

 ןַא ןּבעל 'ִא ןַא ןריֿפ .טֿפַאשלעזעג ענעָא
 .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ טַײװ ,שטנעמ רענעיַא

 .רעמַאק-לצנַײא א ןיא יַא .ךַאמּפָא רענעַא ןַא

 סָאװ הנידמ א; .טעּברַא ענע'ַא ןא .ךיז ןיא יא
 ּפָא ןלַײמ םיֿפלַא טײּפרּת ןוא יִא ןעװעג זיא

 יטסקלַאפ ,ץרפ ,"תונידמ ערעדנא ןוֿפ ןגעלעג

 ןעניֿפעג וצ ןעװעג רָאנ זיא ןסיאְ|,} .ןטכישעג

 עקילָאמַא ןוֿפ ןּבעל ןשידִיי םענעיַא םענעי ןיא
 טָאה רוטלוק עדעי, .דויםיליהּת ,שַא ,"ןרָאי

 ,6 11 1958 ,זמט ,טייצ ,"טייקנגייא ענע'ַא ריא

 טָאה'ס ןוא טַײװ יַא ןענעז ןעלמיה ןּביז עלַא;

 ,"םמ-ךמס רעד ,רע ןעמונעגוצ ןעלסילש יד

 - טייק .טייהרע- .ָאטסיֿפעמ ,גצא
 רָאנ ,'ַא רָאנ טינ עיגָאלירט רעד ןיא טלעֿפ,

 םולש ,נש ,"טייקטערקנָאק עשיגָאלָאעדיא ךיוא

 .שֵא

 יַא .+- ןֿפַאלשּפָא רַאפ ,ידַא -- טֿפַאלשעגּפָא
 יֿפױרַא יא וצ .קנערק רעגנַאל א ןוֿפ ןרעװ

 ךָאנ טָאה ...רעיֶא רעד, .גרַאּב ןֿפױא ןייגוצ

 .לכיטנרעטש ,ַאי ,"ןייג וצ טַאהעג טינ חוּכ ןייק

 ַאיעט ,"רעדילג ענַײז יִא ךעּבענ ןיוש ןענעז;
 ,"טכַאמשרַאֿפ יַא ,ןכַארּבעצ ןגעװ ןוֿפ , .רַאט

 יװ לטימ ןייא ,הצע ןייא ךיא ךוז, .לדוי ,סוממ

 ןַאמטָאס ֿבקעי ,"עיַא יד ןקרַאטש וצ ױזַא

 .טייהרע 1901.  װעשטידרַאּב ,יכנא ירבע

 ,טייקד

 .+- ןֿפָאלשּפָא רַאפ דא -- ןֿפָאלשעגּפָא
 .טייהרע- .טַײצ ענעיֶא

 .?- ןֿפַײלשּפָא רַאפ ,ידַא -- טֿפַײלשעגּפָא

 יװ ףרַאש .סרעסעמ עִא .ןֿפילשעג-- :פפ
 "נַאנוֿפ ןּבָאה סָאװ ןרעירַאּב עיִא .ףלח רעיִא ןַא

 דײרֿפ רעזדנוא , .טייהשטנעמ יד טלייטעגרעד

 .לַאה ,"ףלח ץִא ףיוא ץנַאלג רעטלַאק זיא

 ,טייקק .טייהרעד

 ,דפ ,6-- ןסַײלשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןסילשעגּפָא

 :גנודניּברַאֿפ ןיא דד עלא ןיא .תוֿפוע ענעיָא

 רענעיֶא .ןןסירעגּפָא +--) ןסילשעגּפָא-ןסירעגּפָא
 -נַײרַא טלָאװעג טשינ ןּבָאה םיתרשמ יד, .ךוליה

 טדמשעגּפָא -

 ַא, .מֿפ ,"םענעיַא ןוא םענעסירעגּפָא אזַא ןזָאל

 יּפָא -- רעדניק טימ ,רעּבַײװ טימ ןדִיי עטּפָאכ

 ,"ןטנײװרַאֿפ ,עטלגָאװרַאֿפ ,ענעיֶא ,ענעסירעג

 קידנעטש ךיז ןעיירד, .םייהַא קירוצ' ,סוממ

 ,ןסירעגּפָא ,סרעלטעּב ,םיֿבנג ,םירוּכש ײלרעלַא

 טייג דניק ענייא סָאד,.םינויֿבאו םיינע ,ּפס ,"'ַא

 :שירֿפ דוד ,ײסעטַאמש עגעיַא ,ענעסירעגּפָא ןיא
 יד טעשודנַאלּבעג טָאה; .ןעגנולהעצרע ,ןַאמ

 -ץגּפָא ,ןסּפעש עדאטס א יװ הדע רעװאלמ

 יד, .הדע רעװַאלמ ידי ,ַאפַא ,"ענעיֶא ,ענעסירי
 ןוה א יװ ,יִא ןוא טקילֿפעגּפָא . . . רעמייּב
 ,שַא ,"רעסַאװ ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא סָאװ

 "וק עקידעשטיװק טימ טיילגאּב , .דוי םיליהּת

 ,זיי ,"רעּבַײװ ענע'ַא עטרעּביױשעצ ןוֿפ תול

 יװ ,עװרַאיל א יװ יִא :98 .זַײא ןוא לָאטש

 ךָאנ יװ ,רעלטעּב א יװ ,דש א יװ ,עּברול ַא

 ,ןלַאֿפַאּב םיא ןטלָאװ טניה יװ ,העירק (ןוֿפ)

 רענעא .טֿפַײלשעגּפָא וזז -- ןֿפילשעגּפָא
 זיא ןעמיוק רעד, .לקיטרא רענעיַא .טנַאילירּב

 ...ךעלּפעט ענעדרע עכעלטע :קידײל טשינ
 קנוֿפ ַא ןָא רָאנ ...לגיצ רענשַא לקיטש ַא

 טַאלג ,עדורג ַא; .'הנמלא יד' ,ץרפ ,=רעַײֿפ |

 ןגעקַא םוא ךיז טרעק ,יִא ןוא קירעּבליז ןוא

 םַײּב עקניל יד טנַאה יד, .'דרע' ,שָאוהי ,"ןוז

 ,"'ַא ליֿפ וצ ןיוש יװ ןעזסיוא ןַא טָאה לקסומ

 ,1932 עװקסַאמ ,םוקפוא ןיא ,רוקָאניװ לשרעה

 ,טייקק .טייהרע-

 ןרעדָאמשּפַא רַאּפ ,ידַא -- טרעדָאמשעגּפַא
 ...ןדיי עטעשטרָאקעצ, .םידגּב עא = .+-
 ,טייהרע- .ו קמ ,"רעדניק ענעיַא

 .-- ןצלעמשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןצלַאמשעגּפָא

 ױרֿפ ַא? .עטָאּפַאק ענע'ֶא .ךעלּפעצזַײא ענעיא
 ןוא םינּפ יִא ךייװ ַא טימ ןרָאי עלעטימ יד ןיא

 .ןטַײצ סחישמ' ,ץרפ ,"קילּב ןרעכיז-טשינ ַא

 יד ןיא טכיל-טַײצרָאי ענע'ַא עסיורג יד;

 .טייהרע  .ישורּפ רעדד ,גח ,"ךעלטסעק
 - ,טייק-

 .=- ןטנַאמשּפָא רַאפ ידַא - טנַאמשעגּפָא

 טניט ןעמענוצרעטנורַא ,ךלימ עיִא עמערָא יד

 עטכַײֿפ יד ּפָא טנקירט עמ ....ריּפַאּפ ןוֿפ -

 ערעטלע סָאװטע טימ טכַײרטשַאּב . . .עלעטש
 -ךומלּת תאמ ,ה"סרּת תנשל חול ,"ךלימ עיַא

 ,םילשורי ,םייח ץע הבישיו יללּכה הרוּת |

 .- ןקַאמשּפָא רַאפ ,ידַא -- טקַאמשענּפָא
 ןשיסור ןיא) ארמג לקיטש סָאד, .קנַארטעג רע'ַא

 -רַאשז ןיא יװ יִא טשינ ןוא טַײקעצ טוג טרעוו

 "ער ןִא םעד ךרוד, .12 אפ ,1870 ,מק ,"ןָאג

 ריא טנעק ןרחבנ םע רעד טַײז ריא זַאו גנונעכ

 'כוּב קחצי םהרבַא ,"ןעמוק טשינ טָאג וצ ךָאד

 ןעטרָאגןעמולּב רעד ,אסעדָא שיא) רעדניּב

 רימ טנַײשרע ץיװ רעֿפרַאש ןַײד, .1885 ענליוו

 ,עזָארפ ןוא עיזעָאּפ ,רעװָאשװָאּב ףסוי "יָא

 ,רַא ,יייָא טלעװ יד ,טנורג זיּב יז עז ךיא, .47 יז
 יִא ...ןוֿפ טַײרֿפַאּבב -- טםייקה .יטלעװ ידי

 .16 וו 1958 ,גָאט ,רעקידעּבעל רעד ,ײטרָאװ ןוֿפ

 ןזמשּפָא רַאּפ ,ידַא ןטיַאמש ...| -- טדמשעגּפָא

 רעשידִיי רעד, .ךעלקינייא ץיַא ,=- (ךיז)



 טסעומשעגּפָא

 ךיז טלסײרטעגּפָא גנַאל ןיוש טָאה ידנַאלסיוא'

 ,"רָאכ-רעטכיד ןטריציֿפיסור' ץיַא רעזדנוא ןוֿפ

 ,1921 עװקסָאמ ,1 אי ,דרעַײנ ּבז ,ןישורּבָאד .י

 ןוֿפ שימוצ ןכעלרע טינ טימ = ה ק ש מ עָא*
 .טייקק .טייהרע- .רעסַאװ

 (ךיז) ןסעומשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טסעומשענּפָא

 -ןמז רעיא רעד .שינעגעגַאּב עָאטינ ַא =

 'ִא ךָאד זיא (םענייא אזַא) םיא ןוֿפ,* .הנותח

 ןעק עמ לַײװ ,ןדייר וצ סָאװ ךָאנ ָאטינ זיא =
 -- טייהרע- .זיא סָאד שֿפנ ַארַאס םיא

 .טייק- .יִא ןעמַאזוצ ןֿפױלטנַא

 .=-- ןדימשּפָא רַאפ ,דַא -- טדימשעגּפָא
 יִא רעדער .ךעלדרעֿפ עיִא .סעװעקדָאּפ עא

 .טייהרע- .3 או ,רעטעלּב ,ײןזַײא טימ

 ,.6- ןסַײמשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןפימשעגּפָא

 ןּבָאה .רענע'ַָא ןַא יװ ןעזסיוא .רעדניק ענעיֶא
 .רענעיַא ןַא יו ןליֿפ ךיז .םענעיָא ןַא ןוֿפ םינּפ ַא

 ןליֿפ ךיז .רענעיֶא ןַא (יװ) ןייגקעװַא ,ןּבַײלּב

 ענעיֶא .רענע'ַא ןַא ןייגמורא .זָאלֿפליה ,קידלוש

 סָאװ סעּפע = אנעשוה ענעיִא ןַא" .ךעלגַײװצ

 ַארַאֿפ ַא ןטַײּבסױא .טינ טרעװ םוש ןייק טָאה

 ץנעַא .אנעשוה רענעיא ןַא ףיוא חול ןקירָאי

 ,ןעיידיא :ךיוא ױזַא .עטרעטלערַאֿפ = תורות

 עלַא טימ תחת רענעיָא, .עא סעירָאעט ,סערעל

 טעװ ,תחדק ןיּבר םעד סיעכהלוצ ףיוא ,תוכרּב

 רימ ןוא ,ןדניּב טעּב םוצ ןוא ןדניצ םיא סע

 טסָאה וד ןוא ,ןֿפױק גנידצלַא ןֿפױל ןלעװ

 ענעי .לדילירדח ,"תחּת רענעיֶא ,תחדק

 ןטרָאד ןוֿפ ּפָארַא ןענַײז . . .ןעױרֿפ ןוא רענעמ
 יַאלסָאּפ רעשידיא רעד ,דמַא ,"ענעיָא יװ רַאװצ

 ןעמוקעג ךעּבענ ךיז זיא . . ., .1880 ענליוו ,קינ

 איד עלענורג ס"פא ,"רענעיֶא ןַא יװ םייהַא

 ץנעיַא יד יװ ןעמוק, ,1874 ענליװ ,ןיצעּבער

 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"זענ עטזָאלענּפָארַא טימ קירוצ

 ,סַײװ ,"טניװ ןוֿפ ךעלעקעּב ענעיַא עטיור,

 שטַײּב רעד טימ עשטיט ַא טיג, .לטעטש סָאז

 טניװ טימ טיירד סָאװ םורַא תוכשח רעד וצ

 יד קידנטישרַאֿפ ,טֿפַײֿפ ןוא טגָאי ,יינש ןוא

 'סַײװ רעד ֿפַא ,ןיּבָאד שריה ,"סעטסוק ענעיִא

 ,טייהרע 1949.  עװקסָאמ ,דרע רעשיסור
 ,טייק-

 ,=-  ןרימשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרימשענּפָא

 ,לעג, .דנואו עיִא .ןעמָאנ רעֶא .טנעװ עיִא

 עגָאלדָאּפ יד ,דרע יד זיא ערכָא טימ יִא שירֿפ

 "עג רעטסעּב רעד יװ טנַײש ןוא ,סע טסייה

 רעד, .תּבשי ,סוממ ,"טעקרַאּפ רעטסקעו

 ,""ַא קישטעּפירּפ רעד ,טקוררַאֿפ זיא טנלָאשט
 עמֲאֿמ יד; . ...ךעלעשטנעמ ענײלק ,עש

 ןַא טימ ,תולח עקידעקעמש עסיורג יײװצ טגייל

 ,יקסבומוחור לארׂשי ,ײןטַאט ןרַאֿפ . .. עיִא ייא

 -רע- 1920.  זירַאּפ ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז
 ,טייק- .טייה

 ענעיָא .-- ןדַײנשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןטינשעגּפָא
 .רענעיֶא .רעדלעֿפ ענעיֶא .האובּת ענעיֶא .איצומה

 רעד ןוֿפ יִא .אנוׂש ןוֿפ עיזיוויד ענעיָא .סונָאק
 יװ זיא רעטכָאט ענעּבעגעגסױא ןַא, .טלעוו

 רָאט קיטש ענעיַא ןַא, ;"טיורּב לקיטש יִא ןַא

1789 - 

 איז 'נוא; .װש ,"ןּבעג טינ הרזח ןייק ןעמ

 ילנשג ּבא איד זַא םירצמ איד טנערּב רֿפ ןרַאװ

 ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"רנרעד ןנט

 ענע'ַא ןענוֿפעג טָאה רענייא ןעוו; .א/חמק

 טינ זיא סע ןוא ןעמענוצ ייז רֶע געמ .. .ןגַײֿפ

 ענעיַא יד וצ ןגיילוצ, .ב/חפ ,םיערז ,"לזג ןייק

 ןלָאז ייז ץלָאה ךעלקיטש ךעלציּפ ַײרד לגענ

 רעגניֿפ יד טָאה עמ זַאו תודע ערשּכ רַאֿפ ןעניד

 "עשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,ײןטרעּפיהעגרעּביא

 ןעמַאלֿפטנװָא ןיא טכַאנ יד קידנטראו, .על

 ,אד ,"ןעמַאטש ענעיֶא ןוֿפ דלעֿפ א זיולּב ןעז
 ,43 '} ,םימחרה בָא

 םענעגייא ןוֿפ ןַײז יִא .ןרעװ ,ןַײז א

 ןוֿפ ןעיידיא יד ןוֿפ ,טלעװ רעד ןוֿפ ,קלָאֿפ

 טצריקעג ןוא יא טרעװ םעד, .עא טַײצ רעד

 ןליװ םיא לָאז ןמ ןּבָאה ליװ ָאד רעד ןּבעל ןַײז

 .טכוצ ,"ןֹּבעג םיא ףיוא ןבלה הרוּת רנַײז

 ,רבא רענע'ַא ןַא הלילח קלָאֿפ ןוֿפ ןַײז טינ;

 קחצי ,"רֿבק ןיא קיאור ןגיל ךיא טלָאװ ןַאד

 עשיטָאירטַאפ אייװצ ,(אנווָאק סיוא) ץיװָאניּבַאר

 ,ן"רּת י*"נ ,,..םיריש

 טימ ןרָאי עטכעלש -- ןרָאי ענעיִא ןּבָאה'
 עג ןרעװ ייז --- 'ַא ןרעװ ןרָאי יד .תורצ ךס א

 ןכעװש רֿפ תּבש םעד איד ,, .טצריקרַאֿפ ,טצריק

 . ,"ןטינשיג ּבא םולשויסח םיא ןרעװ רָאי ןַײז ...

 רעװ, .ב/גנר ,1713 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 הנַײז םיא ׂשד ,תרּכ בייח זיא רד טסע טולּב

 רֿפ ןּברעטש זומ רע ,ןרעװ ןטינשג ּפָא רָאי

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,ש9ע ,ײטַײצ רנַײז

 זדנוא ןזָאל ...זדנוא שטנעּב, .ו"נקּת וװָאלקש

 ,תועמד ירעש ,"ַא ןרָאי ערעזדנוא ןרעװ טינ

 "רעד טַאהעג טָאה רע; .י"רּת יולסערּב ,הניחּת

 יַאּב ,דמא ,"ןרָאי ענעיֶא ּבַײװ רעד ןוֿפ רַאֿפ

 טנעה יד .1871 ענליװ ,רמוש רעד עקסור

 ,ייז ןיא חוּכ ןייק ָאטינ --- יַא יװ ןענַײז (סיֿפ)

 ,סעקטיל יד ןיא קיטייוו ַא טליֿפעג טָאה ןימינּב,

 ,"ַא יװ ,םכילע אל ,ןעװעג םיא ןענַײז סיֿפ יד

 -- טייֵק .טייהרע- .תועסמ ,טוממ

 ןוֿפ יִא רעטמותירַאֿפ רעד ןגעװ טכַארטעג,

 ןיפש יד ַאענַארַא ,ינמוזַאר קרַאמ ,"ןּבעל

 ,1924 ץגיר

 יֿפוא וזז .ּבנ צמ .סָאד -- םנטינשענּפָא
 ,(501 +--) 43 ,טינש

 .=- ןצַײנשּפָא רַאּפ יזַא -- טצַײנשעגּפָא

 ןַא טימ = ('ָא יװ) זָאנ רעיא ןַא טימ ןייגקעװַא
 "עגּפָא ,טכַאלעגסױא ,זָאנ רעטזָאלעגּפָארַא

 ,םולש יר, .טכיל ץיִא .שָאר ױֿפחו לבָא ,ןסיוטש

 ןוֿפ ָאטינ ןיא סע .טייהרעטנוזעג ךַײא טייג

 טייג םולש 'ר . . . ןֿפנָארּב ןייק ןגעווטרעַײא
 אנכש ,'"ַָא יװ יווא עמשטערק יד ןוֿפ קעװַא

 "מעל ,רעגערטרעסַאװ םולש ןוא רעקעה ץלָאה

 עג רעייז עלַא ךיז ןּבָאה ייזע .1891 גרעּב
 ,"ַא יװ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ...רָאנ ,טײרֿפ
 ילֲא יכילקילג ןייא ןוֿפ הׂשעמ עַײנ ץנַאג ןייא

 רוחּב רעטכעלש רעד, ,1898 גרעּבמעל ,הנמ

 ץַאק ַא יװ רעדָא זָאנ רעיֶא ןַא טימ קעװַא זיא
 .ןּבעל ןיא רוטַארעטיל' ,ץרפ ,"ךלימ רעד ןוֿפ
 .טייהרע-

 טזַײּפשעגּפָא

 ןַא .-- ןצינשּפָא רַאפ ,ידַא -- טצינשעגּפָא
 ,ץלָאה ךעלקיטש ךעלציּפ ַײרד, .עלעקעטש יִא

 סָאד ,סוממ ,ישיט ןוֿפ יצ רעדנעטס א ןוֿפ יִא

 יִא ,טקָאטעגּפָא ןּביױא ןוֿפ; .עלעשנעמ עניילק

 -עניא רעּבָא ,לָאטסירק רענייש יװ ןייר ןוא

 "רע  .ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא ,ץרפ ,"?קינײװ
 ,טייק- ,טייה

 סָאד .+- ןּפעשּפָא רַאּפ ,ידא -- טּפעשענּפָא
 רעיא ןַא ןיוש .םיוש רעיֶא .ונלש םימ עיִא
 ,טייק .טייהרע- .תחנ

 ,טעּפשענּפָא ווזד -- טָאּפשעגּפָא

 (ךיז) ןטלַאּפשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןטלַאּפשעגּפָא
 עיצקַארֿפ ,עפורג ,הנחמ ענע'ַא יד ,4--
 ץלַא זיא רעטַײװ סָאװ .רענעּפש ענע'ַא .ווזאא
 ןושרג ,"רעקיד אליממ ןוא יִא רעקינייװ ןזעװעג

 רענדָארג ,עװָאקלישַאװ ןיא ֿבר ,יקטרַאיַאּב ריאמ

 װָאקירטעיּפ ,עלהוש ס'ערה רצי םעד ,ּבוג

 ,טייקקה .טייהרע- 1

 .6- ןענַאּפשּפָא רַאפ ,ידא -- טנַאּפשעגּפָא
 ."ךעלדרעֿפ עיא יד ךיז ןעשַאּפ סע, .ךלהמ רעיִא

 ןטשרעטניה םַײּב 'ַא טייטש, .ןװרענ עיִא

 "רע  .עשטַאילק ,סוממ ,ײלדרעֿפ רעַײא לדַײּב
 יַא ןַא ,גנוקיאורַאּב ַא -- טייקק .,טייה
 ,סיזירק ןכָאנ

 (ךיז) ןרַאּפשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טרַאּפשעגּפָא
 יד .ריטסַאנָאמ) הסיֿפּת א ןיא יװ יִא / .-
 ,ַא רעּבלעװעג יד, .ףירגנָא רעיא .רעמַאק עיִא
 ,"לקנוד רעײז ןענערּב ...סעינרעטַאל יד
 ,1893 סָאי ,לארׂשי תונויער ןײטשנרַא לארׂשי

 יװ יא ןַא - טיק .טייהרעק 40 ז
 ,גנוטסעֿפ א ןיא

 .--- ןרָאּפשּפָא רַאּפ ,ידא -- טרָאּפשעגּפָא

 ךָאנ טָאה סע רעוו, .ןגעמרַאֿפ ,לַאטיּפַאק רעיא

 ןיא טנייװעגסיוא ייז טָאה ןרערט עיִא טאהעג

 ,רָאּבַאנ רעטשרע רעד ,דמא ,יןגעט עקילייה ידו

 ןרָאװעג רענעלק זיא גָאט ַא סָאװ, .1871 ענליוו

 עציטש יד, .הנמלַא יד' ,ץרפ ,"לּפינק עא סָאד

 ןַײװכעלסיּב םיא טלָאװ טלעג ןיִא םעד ןוֿפ

 ,ךילַאג.ז| עזג ,"געמרַאֿפ ַא וצ טכַארּבעג

 ,17 'ז ,23 צשרַאװ ,ןערעװ וצ ךַײר טסנוק יד

 ,"רעייא עיִא יד ףיוא סעקָאװק יד טצעז עמ,

 .טֿפַאשּביל ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א

 ,טייק- .טייהרעז

 .6- ןלוּפשּפָא ראפ ,דא -- טלוּפשעגנּפָא
 זיאס ןגינעגרַאֿפ א רַאֿפ סָאװ, .ןרַאג רעיא

 יד ןוֿפ ךַײלג ,לָאװ עיִא יד ןטעּברא וצ ןעוועג

 ,ןרושזַאּבַא רעזירַאּפ ,קענעּב .ק ,"סיורא ךעלקעּפ

 | | ,1938 זירַאּפ

 (ךיז) ןעלגיּפשּפָא רַאּפ ,ידַא -- טלניּפשעגּפָא
 ,רוטַארעטיל רעד ןיא יִא ,ןּבעל סָאד

 ,"קילּב םעד ןיא יַא ,עּביל רעזדנוא ךיז טזַײװס,
 .טייק .טייהרע  .יהרוּפצי שָאוהי

 +- ןוַײּפשּפָא רַאפ ,ידַא -- ֹֿטוַײּפשעגּפָא
 יֿפיּת עקילייצמוא עריא טימ דנַאלסור . . .ןָא;

 ,יקסװָאּבמעד .מ ירד ,"סעּפָאּפ עיִא עטַאז ןוא תול



 טליּפשץגּפַא

 יֵלַאְג ןוא עניװַאקוּב רעּביא ןקאזַאק יד טימ

 ?רָאי ,קשיװָאקליװ ,ןעיצ

 ,+- (ךיז) ןליּפשּפָא רַאּפ ,דַא -- טליּפשעגּפָא
 -סיוא ןַא ןיוש .עסעיּפ עיִא .עידָאלעמ עא יד
 ,רעָא ןַא ןיוש זיא רע .טרָאק עיִא ןַא ,עטצונעג
 ,טייק .טייהרע- .רענעלַאֿפעגכרוד ַא

 ןע(י)ליּפשּפָא רַאפ ,ידַא -- טע(י)ליּפשטנּפַא
 רעיא .ךעלזייה עא .ןעוועליטש-- ;99 ,6-
 םינוּתחּת עיִא יד הליחמ ןטלַאהעגוצ , .רענלָאק

 .טייהרע/ .תועסמ ,סוממ ,ײטנַאה ןייא טימ

 ,טייק-
 .- ןטעּפשּפָא רַאּפ יזַא - טעּפשעגּפַא

 -עצ'ס, .חלצוייאל רעיא .טָאּפשעג-- ;פ
 ,ןיּפַאל .ּב ,"ןַײז ןיִא םעד ןוֿפ ןטייק עלַא ןלַאֿפ

 .סנכייצ

 .+-- ןכערּפשּפָא רַאפ ,ידַא -- ןפָארּפשעגּפָא
 ענעיֶא .למיוּב רענע'ֶא .זיור ,ערה-ןיע ענעַא

 רענעיָא לסיּב א ןעוועג גונעג זיא לָאמַא, .עּבטמ

 יָצִל טיוט ןוֿפ ןכַאמ וצ לדנוצר-יהי א ,למיוּב

 ילעּב םִַײּב, .'תורּבדה תרׂשע ידי ,ץרפ ,יקידעּב

 ,עּבטמ ענע'ַא ןא טגנעה דמעה ןרעטניה הלגע

 רעײרָאגליּב רעד ןּבעגעג םיא טָאה סע סָאװ

 .'לֿבּב ןוֿפ דיי רעדי ,שַאּב ,"הרימש א רַאֿפ ֿבר

 ןּבעג ןגעלֿפ עזג רענישזיר רעד ןוֿפ םייּבר יד,

 ןגעלֿפ םידיסח יד .תועּבטמ ענע'ֶא םידיסח יד

 א ַײב יװ תועּבטמ יד ןֿפױקרַאֿפ ךיז ןשיװצ

 .1214 1961 ,זמט ,רעגנוא השנמ ,"ץיצַאטיציל

 ,טייקק ,טייהרעז

 ןעגנירּפשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנורּפשענּפָא
 .עקליּפ עיִא .לסעֿפ ַא ןוֿפ לטערּב יִא ןַא -6, 

 "רעּביא ןֿפורעגנָא טרעװ סומלוקּב ריבעמ,

 ןטלַא ןַא ןוֿפ ןּבַאטשכוּב עיִא יד ןּבַײרשוצ

 ,1874 ענליװ ,ןוּברַאּב ןועמש 'ר ,זמא ,"בתּכ

 ֿבור םעד טימ טינ ןָאט וצ ָאד רימ ןּבָאה,

 ענלצנייא טימ רָאנ ,קלָאֿפ םעד ןוֿפ ןינּב

 ,1919 י"נ ,א טישז ,"ןטנעמגארֿפ עניילק עא

 -רעּביא ,עֿפָאס א ףיוא טצעזעגוצ ךיז, ,15 יז

 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רעדעל רֶעיֶא טימ ןגיוצעג

 םעד רעטנוא ןוֿפ ךיז טָאה זַײװרעטרע, .24 וו

 ,"ךָאמ רענעקורט רעד ןעזעגסױרַא ךלַאק םעיָא

 .טייק- .טייהרע- .ן סַאלטַא חמצ ,גח

 ןעּבָארקשּפָא רַאּפ ידַא -- טעּבָארקשעגּפָא

 ַאּפ עֶא .טעּבַארקשעגה !:89 26

 ,ץָא םעד טלעװ ןוֿפ ןעקָאמססיױא, .עינלעט

 ךעלשיט יד, .עּפוק יד ,מּפ ,"ןייּב ןלוֿפ םעד

 ךיז טעז ןצַארק ענעּבירעצ עסיורג ,עיִא ,עסַאנ

 -רַאכ ,ילגנָא ןיא ,קעלַא .ש ,"סױרַא ייז ףיוא

 .טםייהרע- 1932 װעיק-װַאק

 (ךיז) ןקערשּפָא ראּפ ידַא -- ןקַארשענּפָא
 רענעיֶא .װזַאא ןעלגױֿפ ,ןשטנעמ ענעַא = .6-

 דוצ -- טייהרע- .עא טנערוקנַאק ,רענגעק

 ןוֿפ ףור רעד, -- טייק  .יִא ןטערטקיר

 -רָאֿפ ןוא ןיא ,ןטײקמורֿפ ענַײז ןטימניא טולּב

 .ש ןליוּפ ,טיי ,"ןלייטרוא

 .- ןֿפױרשּפָא רַאפ ,ידַא -- טֿפױרשעגּפָא
 ןיא גנאטש עיִא יד , .שיט ןוֿפ לסיֿפ עיַא סָאד
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 סניק, .ןלעװַאנ ,ָאריּפַאש .ל ,"טַײז ַא ןיא ןגעלעג

 .טייהרע- .עפוק יד ,מּפ ,"סוֿפ עטכער עא
 ,טייק-

 .=- ןּבַײרשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןבירשעגּפָא
 .עא תוליגמ ,ןטנעמוקָאד ענעיִא .השורי ענעיֶא

 ,"ןבירשג ּבא טיטש הרוּת רעד ןיא זאוו ׂשלַא;
 ,הביא תלגמ' י"ּכ ,רעלעה ןַאמּפיל בוט'מוי 'ר

 ןיש ןיא; .ןןּבירשעגנַא :ךעלטנגייא| 3

 ,"ןּבירשג ּבא ןרַאװ זיא שטַײט ףיוא ...הׂשעמ

 סָאד, 41766} אדרויֿפ ,שטַײט ףיוא ןושל הנעמ

 סע ,יָא זיא 'תירּבה תוחול ינש רֿפס' עצנַאג
 .טַאלּב רעש ,חע ,"ןּבילּבעג ןסיוא טשינ יא

 ןַײז ףיוא ווירּבהשקּב א ןזעװעג זיא סָאד,

 ןַא סױרַא טיג עמ יװ חסונ םעד טימ יִא ןעמָאנ

 המכח ילשמ ,אנּבודמ בקעי 'ר ,"דרוי ןעמערָא

 .טייהרע .א/דמ ,נ"רּת ענליװ ,(םירֿבד)

 .ןזַײרג טימ לוֿפ ,יָא ןַא -- טייק-

 :פ9פ ,+-- ןעַײרשּפָא רַאּפ ,ידַא -- ןגירשעגּפָא
 ןַא .ןּכוסמ הלוח רענעֶא ןא .ןעיורשעג -

 ירשענּפָא ןַא זדנוא ַײּב זיא רעד, .הריזג עיִא

 ."ןצרּפ ַײּב ךָאװ ,עש ,"רעקירעטיצ א ,רענעג

 ,טייק- .טייהרעז

 .ץיפָאק .רפ .ז ,סָאד -- םטֿפירשעגנּפָא

 רַאפ ,ידַא ןטעֿפרַאס ..| -- טעֿפרשעגּפָא
 םיוּב ַא .לטעטש עא סָאד .-- ןעֿפרׂשּפָא
 סע, .ןוז רעד ןוֿפ 'ִא .ןיורק רעיֶא ןַא טימ
 ,"ןדיי קיצנַאװצ ,ןדיי ףניֿפ ןרָאװעג יִא ןענַײז
 רעסיורג רעד ךָאנ ,טדַאטשנעזַײא .א .מ 'רזד

 ץַא ןַא ןוֿפ רעטרעװ יד, .1901 ענליוװ ,הֿפירׂש

 ...עקנילּבערט ןיא ,לה ,"רעטכיד-קענַאדַײמ
 .טייקה .טייהרע-

 ןעמיליהּתּפָא רַאּפ ,ידַא -- טמיליהתענּפָא
 -עגּפָא יד טימ ףוס רעד זיא סָאװ) .+-
 בקעי קחצי ,"?ןטנעדוטס עיִא ןוא עטנװַאד

 .50 ןאפ ,1882 ,לָאֿפוי ,גרעבסַײװ

 .טלּבַארגעג-- ,ּפָא לּב- .ורט -- ןעלּבַארגּפָא
 ּבַארג ןקידנערַאֿפ ,1 .ן(עוו)עילּבַארג-- 5
 -ּבַארג .2 .ןעלּבַארג ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןעל
 -ַײזַאּב ,ןקינײרּפָא .8 .טַײצ ערעגנעל ַא ןעל
 ,קרַאמ ןוֿפ טסימ סָאד יִא .עלּבַארג ַא טימ ןקיט
 ,סעקירוּב ןוא ןרעמ ןצעזרַאֿפ ןרַאֿפ ןטַײּב יד יִא
 ,רישכמ ןימ ןדעי טימ ןקיטַײזַאּב ,ןקינײרּפָא .4
 ןליוז יד ןוֿפ עטָאלּב יד רעסעמ א טימ יִא

 ,ןּביוא ןוֿפ לגענ יד טימ ןצַארקּפָא ,ןּבָאשּפָא .9
 טלּבַארגעגּפָא טָאה דניק סָאד , .ךַאלֿפרעּבײא ןוֿפ
 ןדיי רַאֿפ ןוז רעד ןוֿפ יַאק ."טנַאװ ןוֿפ ךלַאק

 טימ .עװַאּפ ענעדלָאג יד ,הלמ ,"עלעקיטש א

 ַא טלּבַארגעגּפָא ךיז טָאה זימ יד -- ךיז
 .שינע/ .ץכע-ה .ײטכַאנ עצנַאג

 ןּבָארגעגי- ,ּפָא ּבָארג .חרט -- ןֿבַארגּפָא

 .ןּבָארג ןטימ ןרעװ קיטרַאֿפ .ןּבָארג ןקידנע .1

 ןּבָארגסױא .8 .טַײצ ערעגנעל א ןּבָארג .2

 -סיוא זיא לָאמ ןייא טינ, .ןטָאשרַאֿפ זיא סָאװ

 עטײװרַאֿפ יד יינש ןרעטנוא ןוֿפ יִא ןעמוקעג

 טָאה'ס , .ַאנילעצ ,ןָאדרָאג .ש ,"סעקנַאילמעז

 ...וסרעּבערגדרע ריֿפ דרע טימ ןטָאשרַאֿפ

 ןעיזיױרגּפָא
 ,"ןקידעּבעל ַא ןּבָארגעגּפָא ןעמ טָאה ןםענַײא
 גָאט רעד ,גרוּבנערע איליא ,זביא קַאשרַאמ ּב

 א םורָא ןטימ ןכַײלגסױא .4 .רעטיײװצ רעד
 םעד ...ןַאלּפ רעשינַאריט א, .לגרעּב ַא ,גנוכייה

 ,יַא םירבק יד ,ןכַאמ טסיװ םלועיתיּב ןשידִיי
 -עג... ןענַײז ןדִיי יוזַא יװ ... הׂשעמ עַײנ א

 ןדָאּב םעד יִא ,1905 גרעּבמעל ,ןרָאװעג ןֿפלָאה

 "רעד, .טנעמַאדנוֿפ םעד ןקיטַײזַאּב :ךיוא ---

 רעד ןוֿפ ןדָאּב םעד ןּבָארגעגּפָא רע טָאה טימ

 ווו טישז ,=גנודניּברַאֿפ-ןעיידיא רעשימעלָאּפ .. .

 רעד רעטנוא ןוֿפ יַא .ןכוזסיוא ,ןעניֿפעגסױא .8
 ,גנו- .םיאטח עטלַא סנצעמע יִא .דרע
 .שינע-

 =- ,ּפָא עװעּבי .חרט -- ןעװעּבַאר(ג)ּפָא
 דרע עשרעיוּפ .ןעלזגקעװַא  .טעװעּבַאר(ג)עג
 ,טעװעּבַארגעגּפָא ןּבָאה םיצירּפ סָאװ

 .טעגַארגעגי- ,ּפָא עג .װטוא -- ןעגַארגּפָא
 ַא ןעגַארג רעדָא זדנעג יװ ןעגַארג ןרעהֿפױא
 סָאװ ןעמַאזוצ ןוא ךיוה ןדער .טַײצ ערעגנעל
 .זדנעג ןוֿפ ןעגַארג סָאד טנָאמרעד

 ,טרעגַארגעג '-- ,ּפָא רע- .װזוקַא -- ןרעגַארגּפָא
 רעדָא סרעגַארג טימ ןרעגַארג ןרעהֿפױא 1

 ןּבָאה ךעלגניי יד .טַײצ ערעגנעל א ןרעגַארג

 ןוא ךיוה ןדער .2 .ןענמה טרעגַארגעגּפָא
 טינ זיא גנולמאזרַאֿפ רעד ףיוא ,, .ןעמַאזוצ

 טרעגַארגעגּפָא טָאה עמ .גנונעדרָא ןייק ןעװעג

 טינ ןעמ זיא קלָאט ןייק וצ ןוא טנװָא ןצנַאג ַא

 ."ןעמוקעג

 ,טזָארגעג - ,ּפָא זָארג .װרט -- ןוָארגּפָא

 ןוא ןגיצ יד, .זָארג עצנַאג סָאד ןסעּפָא 1
 ."עשאּפ עצנַאג יד טזָארגעגּפָא ןּבָאה ןסּפעש
 ַאֹּב .98 .עקנָאל יד יַא .זָארג סָאד ןדַײנשּפָא .2
 ,זיוה םעד םוּרַא חטש ןצנַאג םעד יִא .ןזָארג

 -ַארגעגי-- ,ּפָא עוועט- .ורט -- ןעװעטַארנּפָא
 .סעטַארג טימ ןצענערגּפָא ,ןעמױצּפָא ..טעװעט

 ןוֿפ טנַאטסערַא ןייא יִא .סעטארג ןלעטשנַײרַא

 -רַאֿפ ןריט יד ... הסיֿפּת א ןיא יו, .ןטייוװצ

 .דַאנ ,"טעװעטַארגעגּפָא רעטצנעֿפ יד ,טקַאה

 ,ּפָא (עונעק- .וטוא -- ן(עװ)עקשטַארנּפָא
 יּפָא .ןשערּפָא ,ןעלמוטּפָא .ט(עװ)עקשטארגעג =

 ערעגנעל ַא רעדָא ןָאט ןקידנערַאֿפ .ךיז ןכָאק
 ,שינעלַײא סיורג ןיא ,רעּביֿפ ןיא יװ ןָאט טַײצ
 ,תוחוּכ יד ןרעװנָא ןוא יִא .שינעגָאי ןיא

 ,טמַארגעג- ,ּפָא םארג .װרט -- ןעמַאר;ּפָא
 טימ ןגָאז .ןעמַארג ןיא ןּבַײרש .ןעמַארגסיוא
 זיא רעטכיד םעד, .ןחדּב א יװ יַא .ןעמַארג
 רֿפס ןשילּביּב םעד יַא ןיא םּתס טינ ןעגנַאגעג
 :-רוטַארעטיל רעשידִיי ןוֿפ רעדליּב ,װמ ,"לאומש

 .עטכישעג

 .טע(יוזורגעג--- ,ּפָא עיױז- .ורט -- ןע(י)זורנּפָא
 -נעצ ןיא ּפָא טעזורג, .אׂשמ ןדָאלּפָא .ציסור
 רעד לעיוש ,רעקנַאילַאּפ ר ."ןּפיז ... רצס

 ,1938 וװעיק ,רעכַאמנּפיז

 .טעיזיורגעג-- ,ּפָא עיז .װרט -- ןעיזיור:ּפָא

 עינזוק ןיא , .ןעמױצּפָא .(+--) ןעזײרגּפָא ווזד
 :קעװַא ,לקניוו א טעיזױרגעגּפָא ךיז רֶע טָאה



 ןעױרגּפָא

 ןֿפַא ןאמטכעש עילע ,"...לטעּב א טלעטשעג

 ,1930 וװָאקרַאכ ,געוװדייש

 ןכַאמ .טיורגעג י- ,ּפָא יורג .ורט -- ןעורנּפָא

 "גָאט ןטשרע ןטימ , .יורג ףיוא ןּברַאֿפּפָא ,יורג

 "ןרָאװעג טױרגעגּפָא למיה רעד זיא טכיל

 ,טרידנורגעג -- ,ּפָא ריד- .ורט -- ןרידנורגּפָא

 ,ןּברַאֿפ ןרַאֿפ ןליד יד יִא .וּב ,ןעװעטנורגּפָא

 76: 8ט-םזטמ6 20- .ן רעד -- טנורגּפָא

 סָאװ סָאד .שינעֿפיט עקידלַאװג .1- .6
 --.ַא .'ַא רעד יװ ףיט .םוהּת .טנורג א ןָא זיא

 טשטַײטרַאֿפ ּבׂש .ןַײרַא יִא ןיא ןּבַײרט ,ףיט

 ינוא טׂשיװ שאו דרע איד 'נוא, .יָא --- !םוהּת'

 .חט ,"'ַא רוֿפ ףיוא רעטסניֿפ שאו 'נוא רעל

 ,גירק ןַײז טקרַאטשעג םיא טָאה ּבַײװ סחרק;

 ןוא ןַאמ ריא ןוא ,ךיז טקידניזרַאֿפ יז טָאה ױזַא

 םעד ןיא ןרָאװעג ןעקנוזעגנַײא ןענעז רעדניק

 רעֿפיט רעד ןוא יִא רעסיורג רעד, .2טל ,"ָא

 ןֿפַאשַאּב ןענעז עלַא יד -- רּבדמ רעד ןוא םי

 עטיוװוַאלס ,ה"רל רוזחמ ,"ֿבקעי תוכזּב ןרָאװעג

 -רַאֿפ ןוא יַא ןַא ןיא יװ לַאֿפ ךיא , .ד/ּבי ,2

 "הטמ לש הבישיּב ,סוממ ,"גנידצלַא סעג

 יצ .,, -- ןכיירג וצ טרָאװ ַא לָאמַא טמוק'ס,

 "ַא עלעקנוט ןוֿפ יצ ,ןכייה עיולּב עטַײװ ןוֿפ
 ,!טרָאװ סָאד' ,רַא ,ײןֿפיט

 ,ךַײט ןיא ,םי ןיא טרָא רעֿפיט רעדָא ָאנד .2
 ןוֿפ יִא רעד ךיד טראו סע, .םי ןוֿפ יִא ןיא

 טרעק ... טָא-טָא; .ןזירּפַאק ,געס ,"םייזַײא

 יד ןיא ןַײרַא טלַאֿפ רע ןוא םוא לֿפיש סָאד ךיז

 רעװ, .תועסמ ,סוממ ,ײךַײט םענוֿפ ןיֵא עֿפיט

 יד ףיוא ךיז ןעניֿפעג סע תודוס לֿפיװ טסיײװ

 .תודוס ,פס ,"ךַײט ןקיזָאד םעד ןוֿפ ןָא

 הרודמ עטסקירעדינ צעּפס ,םונהיג .כרַא .9

 ןילעה רעד רו טיוהיּב וטׂשרעװ וז, .םונהיג ןוֿפ

 -תּבש סנימינּב ,"אידניורג יּפא רו 'נוא ןַײּפ

 ןֿפראוויג איז ןּבאה, ,ן271 ,אווו לּבִיי ,ריּב| ,'דיל

 .א/טכ וטל ,"םנהיג ׂשד דנורג ּבא ןיא

 ,דיישרעטנוא רעקידלַאװג .גנולייטעצ עֿפיט .4
 ןוא רַאה ןשיװצ יַא רעֿפיט רעד .הציחמ עסיורג

 ןטישרַאֿפ ,םלוע-לשיונוּבר ,וטסעװ ןעװ, .טכענק

 רעדניק ענַײד טלייט סָאװ ,ןֿפיט םעד יִא םעד

 ,'טעּבעג סָאד' ,ץרפ ,"עכאווש ןוא עקראטש ףיוא

 רעֿפיט ץנַאג א ןרעטלע עריא ןוא םיא ןשיװצ;,
 | | .פשטניװ ,סוממ ,ײיָא

 ןרעװ .דוס ,שינעמייהעג ,שינעגרָאּברַאֿפ .9

 .המשנ רעד ןוֿפ ןַא וצ זיּב טלסײרטעגֿפױא

 ןוֿפ יִא םעד ןיא ןֿפיטרַאֿפ וצ ךיז ןוצר רעד;

 א םעד ליֿפ ךיא, .וװ מעּב ,יזֹּבעל ןכעלשטנעמ
 טָאה, .גנוטסעֿפ יצוס ,"רערט רעניילק ַא ןוֿפ

 עטסֿפיט יד ןיא ןזָאלוצּפָארַא ןּביױהעגנָא ךיז רע

 .'בוטש סניּבר ןוֿפ ,סַײװ ,ײלוּפליּפ ןוֿפ ץיִא

 סָאד, .עגַאל עטלֿפײװצרַאֿפ ,ערעװוש .0

 סָאװ ןיא ןײטשרַאֿפ וצ ןּביױהעגנָא לָאמ עטשרע

 ,פס ,"ןלַאֿפעגנַײרא זיא רע יִא ןֿפיט א רַאֿפ

 רעד טקוקעגסיורא טָאה םינּפ ריא ןוֿפ , .תודוס

 ןעװעג טלָאװ יז יװ ױזַא ,טסגנַא ןוא שואי

 ,שֵא ,"ריא ףיוא טרָאװ סָאװ יִא םעד ןעזעג

 ,"ןליורג טימ יא ןיא טרעטצניֿפ סע, .דויי-םיליהּת
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 ןוֿפ ןכירקסורַא וצ ּפערט עטשרע יד; .וו לַא
 שאר רמאמ ,"הּכדנו רּבשִנ ֿבל רעד זיא יא םעד -

 | .ש"ת יײנ ,הנשה

 ,הגרדמ עטשרעטנוא ,דנַאטש רעטסקירעדינ .7

 רַאֿפ עיצוטיטסניא ןַא .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ יִא

 רעד יװ ףיט .יִא רעֿפיט .יִא ןֿפױא ןגיל סָאװ יד

 (ןקישטילג) ןֿפױא .יַא ןוֿפ גערּב ןֿפױא ,ָא

 ןוֿפ ,הנּכס ןוֿפ דנַאר ןֿפױא = יִא ןוֿפ גערּב

 ןיא ןרעדַײלש ןסיוטש ,ןּבַײרט .גנַאגרעטנוא

 יז ןוא, .גנאגרעטנוא םוצ ןריֿפרעד :ךיוא = יַא

 .המלש ,סוממ ,ײןַײרַא יָא ןֿפיט ַא ןיא ןלַאֿפ עלַא

 יד טָאה סָאװ .קימוהּת .ידא -- קיטנורגּפָא
 יד יִא טלדניוװש,, .טנורגּפָא ןַא ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא

 סטָאג ףױא ,שטַאקט .מ ,"ןטנוא ןוֿפ סַאג

 סארומ עטסיָא יד ךרוד ,, .122 יז ,1927 ,טָארַאּב

 ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ ,גי ,ײטלגָאװעג ךיא םָאה

 ,"תרנּכ ןיא שיֿפ יד וצ רעהעג ןַײמ טמיווש יָא,
 ,1970 ,רעמינפ עקיטַײצ ,צוס

 יָא ןַא יװ זיא סָאװ ,ידא -- ךעלטנורנּפָא
 ןיא טקוק טייקידײל ׁעִא עיולּב ַא .טנורג

 ,יקרָאג .מ ,זּביא עירול .נ ,יןַײרַא רעטצנעֿפ

 ,5 וועִיק ,ןטַײל ַאּב שטנעמ ַא

 -עג-- ,ּפָא עװעט- .װרט -- ןשװעטנוינּפָא
 .ןּברַאֿפ ןרַאֿפ טנורג ַא ןגייל .1 .טעװעטנורג
 יּפָא . . . סיוא טמוק ןּברַאֿפ םַײּב, .ןרידנורגּפָא
 ַא רעדָא לייא טימ ןצייּב וצ רעדָא ןעוועטנורגוצ

 טיג טשרעוצ, .3 ,אא ּפשִיי ,"טײקיסילֿפיץייּב
 ... סטעֿפ טימ ןקיטעזנָא ךיז רעטערּב יד ןעמ
 םַיּב ,גרעּב ,יַא סע טסייה רעּברַאֿפ זדנוא דַײּב
 .| רעפעינד

 ןרעטנוא ןוֿפ טנורג םעד ןכיירגרעד .2
 ןוֿפ ןקיניירסיױא םיא ןוא ךַײט םעד יִא .רעסַאװ
 ,שיֿפ יד ןעגנערּבמוא ןענעק סָאװ ןֿפָאטש

 ,טריּפורג(עג)י-- ,ּפָא ריּפ- .ורט -- ןריּפורגּפָא
 ,םידימלּת יַא .סעּפורג ערעדנוזַאּב ןיא ןלײטּפָא

 ,ףנ- ,ןכַאז יַא .סרענלעז יִא

 ,טלּבירגעג-- ,ּפָא לב" .ורט -- ןעלּבירנּפָא
 טימ ןלײטּפָא ,ןסַײרּפָא ,ןּבָארגּפָא ,ןעלּבַארגּפָא

 טימ .רישכמ א טימ ,רעגניֿפ יד טימ ,לגענ יד

 ַא ןּבָאה סָאװ טנעה עצרַאװש עּבָארג; -- ךיז

 רעד ןיא לגעג יד טימ טלּבירגעגּפָא ךיז ןּבעל

 ,טפור ּפעטס רעד ,עירול עטָאנ ,"דרע רעטכַײֿפ

 ,םיקסע סמענעי ןיא ךיז יַא .1932 עװקסָאמ

 ,טעשזירגעג -- ,ּפָא עשז- .ורט -- ןעשוירנּפָא
 ,ןעשזירג ןקידנערַאֿפ .1 .ןע(י)זירג-- 9
 םעד טעשזירגעגּפָא ןיוש טָאה טנוה רעד;
 | ,"ןייּב ןצנַאג

 ,ןסַײּבמורַא .ץלַא רעדָא לקיטש ַא ןסַײּבּפָא .2

 רעד יװ יִא .לציּפ ַא יִא .ןייצ יד טימ ןּפוצּפָא

 ןוֿפ שײלֿפ סָאד ּפָא טעזירג ריא, .קירעשייה

 .ּב ,"לעֿפ יד ּפָא ייז טסַײר ריא ,קלָאֿפ ןַײמ

 עניילק יד, .1892 י"נ ,הלואג יד ,םױּבנעגַײֿפ

 רעטמעטַאּב א ןעװעג ןענעז ןגַײװצעג-סוטקַאק

 ןיּב יִא ייז ןגעלֿפ סָאװ ,ףָאש ענַײז רַאֿפ ןסיּב

 יז ,סָאװ, .השמ ,שַא ,"ןעלצרָאװ עמַאס יד וצ -

 לרעּב' ,סַײװ ,"טעשזירגעגּפָא סעּפע םיא טלָאװ

 ןסירנּפָא

 עקּפרעט ןעזירגוצּפָא :גיֿפ .ילרעמש ןוא

 ,ןעציקס ,שוּברעּבליז .י .ד ,"רהוז ךעלקיטש

 ןּבָאה ,ןריטיֿפָארּפ = לדנייּב ַא יַא ,1921 ןיוװ

 רעד ַײּב, ,לטסנידרַאֿפ קיטַײז ַא ןּפַאכ .ןצונ

 ַא טעשזירגעגּפָא רענייא טינ טָאה עיצקַאסנַארט

 יִא ןרעגרעּפָא ךיז -- ךיז טימ ."לדנייּב

 ,שינע  .ץרַאה סָאד ךיז

 ,ןעלזַײרקּפָא -- -- ןעלוַײרגּפָא

 .טעזיירגעג-- ,ּפָא עז .װרט -- ןעזיײרגּפָא
 יּפָא ,טרָא ןַא ןעמוצּפָא ..::2: (24)ע6

 רע טָאה רעּבערג יד, .טױלּפ ַא טימ ןצענערג

 יא דלַאּב טרָא סָאד ןלָאז ייז ןּבעגעג לעֿפַאּב ַא

 -שימ ,סנ ,ײןכַאמ ןעמונרַאֿפי ףיוא ןמיס ַא ןוא

 רַאֿפ רע טָאה , ,1939 עװקסָאמ ,רעּבשַאמ עכָאּפ

 -לָאּבטוֿפ תמא ןַא ףיוה ןיא טעזײרגעגּפָא זדנוא

 ,1963 ,דנַאלמייה 'װַאס ,יקסנַאירּבַאק .מ ,"רלעֿפ

 ,1 ךאפ

 ,טלפַײרגעג- ,ּפָא לפ- .ורט -- ןעלּפַײרגּפָא
 ןַײז .ןסיּב םעד ןלייטוצ .רֿפ ,לּפַײרג ,ּפיורג22
 ,לּפעט ןיא ןסיּב םעד יִא .גרַאק

 .טלירגעג-- ,ּפָא לירג .חרט -- ןלירגּפָא
 רעד, .ןטָארּבּפָא .ןענערּבּפָא .:22: 10 1

 -רעקעגרעּביא רעד ןוא ןלַאֿפעגמוא זיא סומירּפ

 סדניק םעד טָאה עװַאק רעסייה טימ ּפָאט רעט

 -רַאֿפ א ןוֿפ םינּפ ַא ,טלירגעגּפָא שממ למינּפ

 ,ןּביולג ןוֿפ חוּכ ,שטינַאמ .י ,"ונילע אל ,שינעעז

 | ,1968 ןורשה תמר

 וטוא .טצלירגעג--- ,ּפָא ץלירג -- ןצלירגּפָא
 ַא ןצלירג .2 ,ןצלירג ןקידנערַאֿפ .1 --
 טצלירגעגּפָא טָאה .. . רעגניז ַא, .טַײצ ערעגנעל

 ךיז טוט סע ,לֿבוי ַא רע טרעַײֿפ ,רָאי 25 . ..
 ןעַײרש ,ןדייר .0 .31 ןא ,רעטעלּב ,"םיׂשעמ
 ,לוק ןעמענעגנַאמוא ןכיוה א ףיוא ןעגניז

 גנאל טצלירג -- !ןשטנעמ ,ןעור טשינ רָאטימ,

 ,ינטורקָא .י ,"טייקלקנוט רעד רעּביא לוק ַא ּפָא

 סעּפע -- ורט 1948 שזדָאל ,טניװ ןיא םיוּבַא

 יַא :םיטש רעקידנצלירג ַא טימ ןעגנערּבסױרַא

 ,שינע- דיל א ,עדער א

 ,טרימירג(עג)-- ,ּפָא רימ- .וורט -- ןרימירגּפָא
 ענעגייא יד זַא ױזַא יִא .ןרימירג ןקידנערַאֿפ
 .ךיז טימ ךיוא .ןענעקרעד טינ לָאז רעטומ
 ,גנוד

 ,טלפמירגעג--- ,ּפָא לּפ- .ורט -- ןעלּפמירנּפָא
 טּפַאכ סע זַא ןוגינ ַא יִא .ןעלּפמירג ןקידנערַאֿפ
 .שינע- .תושלח ַא ןָא

 -- װטוא .טנירגעג-- ,ּפָא ןירג -- ןענירגּפָא
 ןוֿפ ןעמוקנָא ןטימ, .ןענירג וצ ןרעהֿפיױא -

 -- װרט ."רעדלעֿפ יד ּפָא ןענירג טסּברַאה

 עמערַאװ יד, .ןירג ףיוא ןּברַאֿפּפָא ,ןירג ןכַאמ
 ."םיוּב ןוא דלעֿפ טנירגעגּפָא טָאה ןוז-גנילירֿפ

 ,טסירגעג-- ,ּפָא סירג .װרט -- ןפירנּפָא

 ַא רַאֿפ רָאיײטוג ַא טימ 'ָא? .ןסירגקירוצ .1
 ןףגעװ אצוי ןוֿפ ןסירגַאּב .2 ."גָאט-ןטוג
 יֹּפָא םיא ,ּפעק םוצ טנאה יד ןָאטעג ּפאכ ַאע

 רע, -- ךיז טימ - .ייליל' ,ַאפָא ,"טסירגעג

 ךיז ןדעי ,סיורג ןטלאהעג טשינרָאג ךיז טָאה
 ,'הֿפגמ תעשּבי ,ץרפ ,ײטסירגעגּפָא



 ןצענ'ערגּפָא

 ,טצענערגעג'-- ,ּפָא ץענ- .ורט -- ןצענ'ערגּפָא
 א ,ץענערג א ןכַאמ ,ץענערג א ןריֿפכרוד .1

 םעד ןקוררַאֿפ טינ טסלָאז, .ןלײטּפָא .םיוצ

 ןּבָאה עקידרעירֿפ יד סָאװ ,רֿבח ןַײד ןוֿפ ץענערג

 -ץריּפ יד, .14 ,טי םירֿבד ,יּת ,"טצענערגעגּפָא

 ךַײרקנַארֿפ ּפָא ןצענערג ... עגריּבעג עשיאענ
 ענליוו ,גנולסקעװמוא איד ,דמא ,"ןעינַאּפש ןוֿפ

 ,קוליח ַא ןֿפַאש ,ןכַאמ ,ןדײשּפָא 22 .ם7
 ... ןכיײצ-טּפיוה רעד זיא םזילַאירָאטירעט רעד;

 ןוֿפ ּפָא ןײטרַאּפ יד| זדנוא טצענערג סָאװ

 ,י"ג ,עמיטש סקלָאֿפ יד ,רעדַאקעס .י ,"ערעדנא

 פָא ּבָאה'כ טכַאנ ןוֿפ גָאט ןַײמ ,, .1910 'צעד

 ןטייוצ ןיא םנייא ןלָאז ייז ,ףרַאש טצענערגעג

 .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןעלגיּפש טינ ךיז

 ,ךיז םורַא ץענערג א ןכַאמ .1 -- ךיז טימ
 ךיז .םורַא ןוֿפ ןלײטּפָא ךיז ,ןרעדנוזּפָא ךיז

 זַא ךעלגעמ סע זיא יצ, .רעיומ א טימ יִא

 טימ דנַאלסור ןוֿפ יִא ןענעק ךיז לָאז עּפָאריײא |

 ײּברַא רעשידיא רעד *?ץענערג ןשיזיֿפ-ןייר א

 רימ ןּבָאה ןטרָאד , .43 יז ,1902 ןָאדנָאל ,רעט

 רעלַאנַאיצַאנ ןייא ןוֿפ ןּבערטש סָאד זדנוא רַאֿפ

 ,"רערעדנא רעד ןוֿפ ןצענערגוצּפָא ךיז עּפורג
 ןעמענּפָארַא .2 .72 יז ,1912 י"נ ,שו טישז

 .קלח ןייק ןּבַאה ןלעװ טינ ,תוירחא ךיז ןוֿפ

 -- גנו .ןסולשַאּב עטצעל יד ןוֿפ יִא ךיז

 ןוֿפ ,יִא ןוֿפ טקניטסניא רעשידִיי רעטלַא רעד;

 יז ַײב זיא שטנעמ ןוא טָאג ןשיװצ הציחמ

 ,218 יז ,ו רָאק ,"קרַאטש וצ ןעװעג

 .סּפערג:- :ךיוא .ז ,רעד -- ץיּפערגּפָא
 (ךיז) ןצּפערגּפָא ןוֿפ סעצָארּפ רעדָא טקַא .1
 ןוֿפ ןסױטשעגסױרַא טרעװ זַאג א ןעװ גנַאלק .2
 ."ַא רעד טמוק ןסע ןכָאנ; ,ליומ ןכרוד ןגָאמ

 שינעײװכָאנ .ָאכע ,גנַאלקּפָא (לדייאמוא) .2
 ,ךיז ןֿפורּפָא סָאד .טוג טינ זיא סָאװ סעּפע ךָאנ
 -נעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ יִא ןַא .ךיז ןּפַאכסױרַא סָאד
 ,"רעֿפַאיקסנַאלס רעד ןוֿפ 'ַא ןַא זיא סע, .טייה
 ,23 שווו 1967 ,זמט ,גצּב

 :89 .טצּפערגעגי- ,ּפָא ץּפערג -- ןצּפערגּפָא
 סױרַא -- וטוא ,ןעצּפערנ-- ,ןסּפערג =
 א טימ ליומ ןכרוד ןגָאמ ןוֿפ ןזַאג ןסיוטש

 יַא טַאז .גָאטימ ןטַאז ןכָאנ יִא .גנַאלק

 ַא טימ סעּפע ןעגנערּבסױרַא ,1 -- װזוקא
 ןוֿפ} קיטסַאה וצ טקנירט דניק א ּביוא ,, .ץּפערג

 ּבייײה א דניק סָאד ... ןעמ זומ ... ןלשעלֿפ

 יַא לָאז'ס ,עקציילּפ ןיא לסיּב ַא ןּפַאלק ןוא ןָאט

 ןוא גנַאגמורַא רעד ,רעטיר .ג 'רז ,"טֿפול יד

 .1926 עשראװ ,דניקגיוז ַא ןוֿפ עגעלֿפ יד

 ץּפערג ַא ךרוד ליומ ןיא ןגירק .ןסױטשּפָא .2

 יִא .לכאמ םענעסעגעגפיוא ןוֿפ םעטכָאנ םעד

 (לדייאמוא) .8 .ךעטער םעד יִַא .טנלַאשט םעד
 סָאװ סעּפע טימ ךיז ןּפַאכסױרַא ,ךיז ןֿפורּפָא

 יד יִא .טַײדרַאֿפ קיטכיר טינ קיטסַײג טָאה עמ

 .ןיּבר ןַײז ןוֿפ ערעל עקיטַײזנייא

 רעּביא ךיז טסע ןעמ סָאװ טימ, -- ךיז טימ

 ןכָאנ; .װש ;"ּפָא ךיז ןעמ טצּפערג טימרעד

 טעצּפערג םיא ַײּב :עדָאס רע טגנילש גָאטימ

 .כ .ר ,זּביא ןאמדירֿפ .י ,"ןס9 סָאד ּפָא ךיז

 טינ טעװ סָאד , ,1935 קסנימ ,טענגַאמ ,רעדנעס
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 סָאד ייז ךיז טעװ סע .(ןרעװ) ןַײז ןעקנָאשעג
 .שינע- יא

 ,ּפָא הגאד .װזוקא ןןעגַײד ...} -- ןהנאדּפָא
 -נערּברַאֿפ טַײצ ערעגנעל ַא .1 .טהגאדעג'ד

 ןוא טכַאנ א יִא .(ןשינע)גרָאז ,תוגאד ןיא ןעג
 ןרעהֿפױא .2 .גיוא ןַא ןכַאמוצ ןענעק טינ
 א ןעמ געמ טציא .טהגאדעגּפָא ןיוש , .ןהגאד
 .שינע- ."ןָאט עילוה

 ,טנװַאדעג -- ,ּפָא ןװַאד .וורט -- ןענ(ע)ווַאדּפָא
 א רעדָא ןענװַאד עצנאג סָאד ןקידנערַאֿפ .1

 טנװַאדעגּפָא ןיוש טָאה עמ .הליֿפּת ערעדנוזַאּב
 -הנומש ּפָא טנװַאד עמ ןעװע .(װזַאא תירחש)
 פא טָאה רוּביצ סָאד ןרעדייא=} ייא ,הרשע
 טימ ןרעקמוא טשינ ךיז רע רָאט ,טנװַאדעג
 .חילש רעד זיּב ןרַאה קר ,םלוע םוצ םינּפ םעד
 ,ךורע ןחלש ,"הרשע-הנומש סיוא טייג רוּביצ
 .ןה"י ,19 ּבײהנָא ?װעקלַאשז} ?רָאי ?טרָא ,ח"א
 טָאה ,ףסומ טנװַאדעגּפָא טָאה ש"עּב רעד זא;
 יחבש ,ײטגָאזעג טינ הבושּת ןייק רָאג םיא רע

 -רַאֿפ וצ טַאהעג לָאמַא טָאה ארֿפס בר, .טשעּב

 םיא וצ רחוס א ןעמוקעג זיא .הרוחס ןֿפױק
 ֿבר םיא טָאה ... טנװַאדעג טָאה רע תעשּכ
 נָא רחוס רעד טָאה} .טרעֿפטנעעג טינ ארֿפס
 בר זַא ךָאנרעד ןחקמ ןרעסערג ַא ןטָאּבעג
 םיא יז רע טָאה ,טנװַאדעגּפָא טָאה ארֿפס
 והילא 'ר ,"חקמ ןטשרע םעד ףיוא טֿפױקרַאֿפ
 .1846 וָאֿפעזװי ,םלוע רוא ,זּביא ,שַאדיװ יד

 ןָא ,ךיג רעד ףיוא ןעצע)װַאד ןקידנע .2
 רָאנ ןענװַאד טינ ןליװ ןשטנעמ עזיד, .הנװּכ
 טרעדנוה ,דמא ,"ןרטּפ בוח א טסייה סָאד ,ָא

 ,26 'ז ,1869 צנליװ ,ןטרַאװטנַא דנוא סעגַארֿפ

 -אדעגּפָא ןיוש :םיא טרסומ רעטָאֿפ רעד;
 יװ ױזַא ,טכַארטעג טשינ טָאה רעע ."?טנ(ענװ
 ןענעװַאדוצּפָא רעדניװשעג ןיוש ךָאנ יװ ,רימ
 ,יקצינטישז .ל .ה ,יןסַײּבנָא ןֿפױלמײהַא ןוא

 לוולז ַא טקעטש 'טנװַאדעגּפָא ןיא, ."עלהשמי

 ןענַאדנוֿפ ,ןיּבורר לארשי 'רד י,"ןענוװוַאד םוצ

 עלעקעז-ןיליֿפּת סָאד טּפאכעג, ,1952 ָא"ּת ,ןיהַא

 ךיג רעד ןיא שרדמז-תיּב ןיא ןֿפַאלעג ןוא ...

 -עגנעל א ןענ(ע)װַאד .0 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"יֵא
 ,יןרָאי עלַא טנװַאדעגּפַא ָאד ןּבָאה ייז ,, .טַײצ ער
 .ןענװַאד ךרוד ןכַאמ לטּב ,ןֿפַאשּפָא 1 .גח
 ,ןֿפורּפָא ,טנעה עקידנטעּב למיה םוצ ןּביוהעג,
 טָאה סָאװ רזג א טװּורּפעג 'ִא ןוא ןעגניזּפָא
 ,83 יז ,ו שג ,טייצ ,"ןלַאנגיס םיא וצ טקישעג

 ןיוש טָאה רע; .עלָאר ַא ןליּפש ןרעהֿפױא .ס
 -צולּפ .0 ."קרַאמ ןוֿפ ּפָארַא זיא רע ,טנװַאדעגּפָא
 ,גָאט ןטוג א ןוא יִא .ןּברַאטש גניל

 לכעד- :ֿפקֿפ .(ןכַאד-) רעכעד- ,רעד -- ךַאדּפָא

 ,ךאד א ןוֿפ טײטשַאּב סָאװ יוּבעג .| .(לכַאד
 ,ןלַײז) סעּפולס ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,טנעװ ןָא

 ןוֿפ ןצעמע רעדָא סעּפע ןצישַאּכ וצ (ןעגנַאטש

 יַא ןַא .ייה רַאֿפ יא ןַא .םִייוניש עשירעֿפסָאמטַא
 ,לעטשּפָא:סוּבָאטיױא םַײּב 'ִא ןַא .קינַאג ןרעּביא

 ןגער-סָאג םַײּב .יִא ןַא רעטנוא ןלעטש ךיז

 יד רַאֿפ רעזַײה עכעלטע, .יַא םוצ ןֿפױלוצ

 ןרַאֿפ סרעלכַײּפש ןוא רעכעדּפָא ,רעטעּברַא

 ןילרעּב ,זרע ןגעװ תויׂשעמ ,זּביא קז ,"ףרָאט

 : 89 .ן- (יד) סָאד -- שינעטכַאדּפָא

 שינעטכַאדּפָא

 טיירג ןענַײז יַא ןרעטנוא ןשיט עגנַאל יד; ,2

 טָאה רע, ,877 א ,1930 עשרַאװ ,זָאט ,"טריוורעס

 דנור גנוגרָאּברַאֿפ ןַײז שינרעטצניֿפ טכַאמעג

 טזומעג ךיז, .12 ,חי ,ּתגנ ,"'ָא ןַײז ,םיא םורַא

 ןָא לָאמטֿפָא ,ןטייקידנעװטיונ ליֿפ ןָא ןײגַאּב
 ,1 ש 1960 ,שַאֿפ ,"'ָא ןַא

 עלַא יד ,, .םייה .זיוה .ןּבעל וצ ואוו טרָא .2
 ידע .קי ,"ַא ןַא ןָא ןּבילּבעג ןענַײז סָאװ ןדִיי

 טיורּב ןּבָאה ... ןלָאז עקנארק עכעלקילגמוא

 -דלָאג .א .א 'רד ,זּביא ןעװיל .ש ,"יָא ןַא ןוא

 ,װָאקירטעיּפ ,תעגושמ ןוא גנושימוצ ,ןייטש

 -ַאכ יד ףיוא ארחַא-ארטיס יד טָאה, .ןט"סרּתַו

 ,"רעכעדּפָא עריא ןוֿפ םענייא סעטָאלּב רענוּפ
 .עיסעלַאּפ ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב ,װָאליסורּב .נ 'רד

 ןיוש רימ ןלעװ טציא, .לעטשּפָא .ורּפָא .9

 ןַא ןָא ןרָאֿפ רימ . . . יא ןָא |ןשטַײד יד} ןגָאי
 "גערּב .ש ,"ןייג טינ ןיוש ןליװ דרעֿפ ךס א .יִא

 ,1921 סעדַא ,| עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמ

 עשידַיי יד, .גנומערישַאּב ,ץוש .גיֿפ 4 .50 יז
 ינעט-טנורג ,ןיקװיר .ּב ,ייָא רעד --- עיגילער

 . ....ןצנעד

 .-- טכודּפָא װזד .ן- ,רעד -- טכַאדּפַא

 .קיטכודּפָא -- -- קיטכַאדּפָא

 ךיז ,ּפָא ךיז טכַאד .פמוא -- ךיז ןטכַאדּפַא

 -סיוא .1 .ךיז ןטכוד-;- :89 .טכַאדעגי-
 ,עלַײװ רעצרוק א ףיוא (210 +-) ךיז ןטכַאד

 זיא'ס זַא ּפָא רימ ךיז טכַאד סע, .ךיז ןזַײװסיױא

 'ַא , . .ןיוש ךיז טגעלֿפ סע, ."רעטנעקַאּב ןַײמ
 טסּבלעז ...ןגיוא יד טימ סָאד טעז רע סָאד

 ןגיטשעג טינ ןזעװעג רָאג זיא סָאװ ןכַאז יד

 יד ןיא םש לעּב רעד ,דמא ,"ןגױלֿפעג טינ ןוא

 ןהרסומ ןיא) ןטרָאד, .1869 ענליװ ,סענרַאז

 טכַאדעגּפָא ךיז טָאה .ןענרהַא טגָאלקַאּב יז ןּבָאה

 .א ,"ןּברָאטשעג ןטרָאד טלָאװ ןרהַא יװ ךַײלג

 ךיא, .1894 עשרַאװ ,תמא ךרד רֿפס ,וָאקלָאמ

 ,"טכַאדעגּפָא ךיז טָאה רימ ,טַאהעג תועט א ּבָאה

 רימ ןַאד ךיז טָאהס, .הצמ ש'הריֿבג' ,רֵא

 םיוּב רעד ןוא רָאנ ןיילא ךיא זא טכַאדעגּפָא

 םעד' ,שָאוהי ,"לָאט ןצנַאג ןיא ךיז ןעניֿפעג

 .'המשנ סמיוּב

 ןעמ רעּבָא ,ךעלגעמ זיא סע .סיוא טעז סע .2
 סע, .סעֹּפֶע ןגָאזסױרַא םַײּב רעכיז טינ זיא

 ךיוא זיא רעדורּב ןַײמ זַא ,ּפָא רימ ךיז טכַאד

 זַא ּפַא םיא ךיז טכַאד טציא, ."ַײּברעד ןעװעג

 ."עטאּבעד רעד ןיא טקילײטַאּב ךיז טָאה רע

 "רעד ,ןרעהרעד ,ןעזרעד .קינַאזרעּפטירד .2

 ,גנוריּפש רערָאלקמוא ןַא ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןליֿפ

 עטַײװ ּפָא ךיז ןטכאד סע, .גנוּבעלרעּכיא

 יּפָא רעירֿפ ןיוש ךיז טָאה םיא, ."ןעיירשעג

 ןענַײז ָאד ןוא ,טירטנשטנעמ עטסעֿפ טכַאדעג
 ןיא הּכוס איד ,קילג .מ ,"ןיײלַא עדייּב יז

 .הֹנוה 1914 ענליװ , ...דלַאװ

 -כוד =
 ,ּפָא ךיז טכאד סע סָאװ סָאד 1 .שינעט

 .ךיז ןטכַאדּפָא ןוֿפ סעצַארּפ םצע רעד רעדָא

 ןעמ טרַאנ; .ןיִא טימ ןקיװק ךיז .ןיֵא טימ ןּבעל

 ןעמ זַא טניימ עמ . . . קידנליװו טשינ ןײלַא ךיז



 זָאלכַאדּפָא

 ,"ַא ןַא סע זיא לּכה-ךס ןוא ,ךרד א ףיוא זיא |
 יַײּב ןגעװ ץִא יד, .א"כשּת חסּפ ,קיא ,טייצ

 ןוא ענזירּפַאק ַא ןענַײז ןרעטרעװ ןוֿפ} ןטַײטַאּב

 פשוי ,מי ,"קיטנַאמעס ןיא ערעֿפס עשידיחי

 ןעמוקעגרָאֿפ . . . זיא סָאװ ץלא זיא יצ, ,1 ,אצ

 "הֿבישי ,יקצילָא .ל ,*?יִא ןַא יװ רעמ טינ ךיוא

 ,1968 ָא"ּת ,טַײל

 טינ ןיא סָאװ גנוגָאזוסױרַא ,גנוניימ .2

 א וצ לסילש ןייק טינ .רָאװ רעד טימ םּכסהּב

 ַײּב ןעניוועג טעװ רע זַא; .יַא ןַא רָאנ ,שינעטער

 ,"יַא ןַא יװ רעמ טינ ןעוועג זיא ןלַאװ יד

 ןַא ןָא זיא סָאװ .ידַא -- זָאלכַאדּפָא
 טרעדנַאװעג יא טָאה רע, ,טילּפ רעיא ןַא .ךַאדּפָא
 ןטֿפירש ,טַאטשלעדע .ד ,"טלעװ רעד ףיוא

 עמ, -- קי"ָא :ךיוא ,143 יז ,1909 ןָאדנָאל
 עשיומ ,ײןטעזַאג יד ןיא עקיָא יד ןגעװ טּבַײרש
 טייקי- .1931 ,טיוט סעילּוװ רעװַאכ ,שטַײט
 יִא ,רעגנוה ןוא ןַײּפ ןוא טנלע םעֹד ץוח, --

 -ןרי .א 'רד ,"גנומערָארַאֿפ עקידנעטשלוֿפ ןוא

 1947 ַײמ:-לירּפַא ,םיור ,גנַאג ןיא ,ימלש

 .טעּבלָאדעג-- ,ּפָא עב" .ורט -- ןעּבלָאדּפָא
 ןעּבלָאד טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ

 ןֿפראש ןכעלנע ןַא רעדָא עטָאלד ַא טימ ןקַאהּפָא
 ,רעטילּפש ןגנַאל ַא יִא ,טנעמורטסניא

 ,טעּבמַאדעג- ,ּפָא עּב .ורט -- ןעּבמַאדּפָא

 טימ םָארטש א ןצענערגּפָא ,ןלעטשּפָא .לָאענ

 ןעמ ףרַאד שטערעמ ןּבעל זדנוא ַײּב , .עּבמַאד ַא

 רַאֿפ ערטקעלע ןעװעג טלָאװ ,ןַאמעינ םעד יִא

 .(עטיל ,שטערעמ) דייר ,"טנגעג רעצנַאג רעד

 ,גנו-

 ,טֿפמַאדעגי-- ,ּפָא ףמַאד .ורט -- ןֿפמַאדּפָא
 טימ ,ףמאד טימ ןעמענכרוד ,ןּֿפמַאד --= 59

 "א ךרוד ןֿפָאטש ענעלָאװ ןקינײר .ערַאּפ

 ּפָא ןוֿפ טקַא 1 .ןע- ,רעד -- קנַאדּפָא
 יװ הנּתמ ,ךַאז .2 .יִא ןקיצרַאה א .ןעקנַאד
 רַאֿפ קנַאד טימ ןלָאצּפָא ןוֿפ ןמיס רעטערקנָאק ַא

 קינבושי םעד יּבר רעד טקוקַאּב . . . , .סעּפע

 ירעלקיטנַא ,רעדימ םולש ,ייֵא ןכַײר ןַײז ןוא

 ,1940 עװקסָאמ ,סעסַײמיסקלָאֿפ עלַאק

 -- װטוא .,טקנַאדעגי- ,ּפָא קנַאד -- ןעקנַאדּפָא
 טסעשז ,טרָאװ טימ קנַאד ַא ןקירדסיוא .1

 .רעטרעװ עטסמערַאװ יד טימ יִא .גנואוט רעדָא

 ךיז ןגײנרַאֿפ .הבוט רעד רַאֿפ (ריא) ריד יא

 .יַא ריא טייהרעמוטש ױזַא ןוא עמַאד רעד רַאֿפ !

 ץלַא רַאֿפ , .ץרַאה טוג ןַײז רַאֿפ םיא יִא ןייש

 תחכוּת ,צלא ,"טָאג ּפָא קנַאד ,טסינעג וד סָאװ

 ,ענעדִיי עּביל ןַײמ .80 'ז ,1865 ץנליװ ,םייח

 זַא; .תודוס ,ּפס ,"ַא שטָאכ ךַײא ךימ טזָאל

 ךַאד רע טעװ ,ייז ןוֿפ ןּבָאה הָאנה ָאא טעװ רע

 יז ,וװ הח ,"םעד רַאֿפ יִא ןוא ןּביױל ייז ןזומ

 ןדיי א| ...זא ןגָאז טינ לרע ןַא לָאז,} 5

 רעד ,סוממ ,"ןעקנַאדוצּפָא יװ טינ טסײװ
 ,"ףוליח

 טימ יִא .סטוג רַאֿפ סטכעלש ןָאטּפָא .ריא .2

 רעטכַאט רעַײא סָאװ טימ ריא טסייוװ .רענייטש

 ,ןַאמנַײֿפ .ז ,??טקנַאדעגּפָא רַאֿפרעד רימ טָאה

 ,7 ''ז ,1909 לשימעשּפ ,ןירעהענ יד עליהנח

190 

 זדנוא לָאז רע רָאנ עז ,רעּב ַא טּבַײלּב רעּב א;

 .חסּפ זיּב חסּפ ןוֿפ ,עש ,ַא טינ לָאמַא

 א ןוֿפ ןרינגיזער .עיסימעד ןיא ןּבעגנָא .9

 (ע)ללעטש א ןוֿפ יִא .ןריקידּבא .טמַא ןבושח

 יּפָא טָאה טעניּבַאק-ןרָאטסינימ רעצנַאג רעד;

 ּבָא ןיּבָאה ...םירסק ייװצ יד, ,"טקנַאדעג

 ,דוד חמצ ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,*; , . טקנַאדיג

 ןוֿפ יִא לָאז יז ,הצע ןַא ריא ןּביג, .ח"נּת מדֿפ

 "ניורק ןגנוי ריא ןוֿפ ןטסנוג וצ ןָארט םעד

 רעגרוּבסּבַאה יד, .28 ןא ,1865 ,מק ,"ץנירּפ

 י .י ֿברה ,יָא טזומעג טָאה ןיוװ ןיא עיטסַאניד

 .161 'ז ,ו"כשּת י"נ ,ֿבקעי תלחנ ,ןַאמרעכיז

 טָאה טנַײה . . , , .סיוא ןרעװ ,ןרעהֿפױא .4

 ןיוש טָאה עּביל רעזדנוא ,ןסעגרַאֿפ רימ ןיא רע

 ,םיֿבנג ןוֿפ רעדיל-עּביל} לֿפ ,ײטקנַאדעגּפָא גנַאל

 ,ןו שֿפ

 "רעליטש טָאה רעקשטיטלַא רעד, .ןּברַאטש ,9

 ,"טקנַאדעגּפָא טייה

 ןוא רבה א רַאֿפ ןֿפױקנַײא -- ךיז טימ

 ,ײרעלקעמ טנעצָארּפ קיצֿפוֿפ טימ יִא ןײלַא ךיז

 ,ךיז ןעקנַאדוצּפָא ףיוא הֿבוט-לעּב םוצ קעװא

 .ירע/ .שינע/ .ץכע- ,גנוז

 .ּבָארג ,טסָאדעג-- ,ּפָא סָאד .ורט -- ןֿפָאדּפָא
 ןסָאד טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןקידנערַאֿפ .1
 טסָאדעגּפָא םיא טָאה רע .ןסָאדַאּב ,ןכַאמַאּב .2
 ברעװ-:םוקמּב .0 סיֿפ יד וצ ויּב ּפָאק ןוֿפ
 טימ ךיז ןדניּב סָאװ סעיצַאוטיס עלַא רַאֿפ
 םיא טעװ ,טישכּת רעד ,ףּתוש ןַײז ,, .ןרַאנּפָא
 ...'ִא סעּפע ךעלגעמ זיאיס ּביוא, ."יַא יאדװַא
 יָאק ,עש ,י. . . ןעגנידסיוא ,ךיא ןיימ ןסַײרּפָא
 ןקידנערַאֿפ ןרַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .4 .סעידעמ
 ,טעּברַא לקיטש א יִא ,טכעלש רעייז טעּברַא ןַא
 ןייא ןיא ןטלַאה .קיסַאּפש .0 .ךיש רַאּפ א יא
 העש ייװצ א ןסעזעג .". . . סָאד ,סָאד. ןגָאז
 .לואו ,0 .ןרעיוא יד ןיא טסָאדעגּפָא ןעמעלַא ןוא
 ,רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה

 -עג ,1 .טצַאדעג--- ,ּפָא ץַאד .ורט -- ןצַאדּפָא
 רע סָאװ ץלַא ליּפש א ןיא ןצעמע ַײּב ןעניוו

 יַא .יקנ ןזָאל םיא ,רעליּפשטימ םעד יִא .טָאה

 ץלַא ַײּב (ךעלּפענק) סינ יד יִא .רעדניק עלַא

 זיּב טצַאדעגּפָא עלַא זדנוא טָאה רע, .רעדניק

 ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד ,ליי ,"ןשַארג ןטצעל ןיא

 רעד| רע זיא ןליּפש-סינ םעד ַײּב, ,1895 סעדַא

 ןעװעג קידלזמ קרַאטש םיא ןגניליווצ רעד סוג

 .פשטניװ ,סוממ ,"רעדניק יד ןצַאדוצּפָא ףיוא
 סָאד םענעי ַײּב ןעניװעגּפָא ןסַײהעג טָאה יָא;

 -ץגּפָא; .1 ווו 1958 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טלעג עצנַאג

 זיא יִא רעּבָא ,...טלעג עצנַאג סָאד ןעניוו

 ,ז"כשּת ה"ר ,קיא ,אֿפא ,"רעקיטֿפערק

 ַא ַײּב ןרַאנסױא .ןעניוװעג שירעלדניווש .2

 סָאד לָאמַא טצַאדעגּפָא זדנוא טָאה'ס, .ליּפש

 ,אֿפא ,"ךעלפענק צלַא ןענואװעגּפָא ,ןּבעל

 ןגירקסורַא ,ןרַאנּפָא ללכּב .0 .העיקש ...
 ?סע טסייה ןרעַײרֿפּפָא, .ךעלרעמוא טלעג סעּפע

 ערעזדנוא ןװּורּפ רימָאל רעמָאט ןוא ...?יָא

 ,"?ירעלדניװש ןָא ,טסָארּפ ןָאטּפָא ןטֿפעשעג
 ןטַײל ַײּב שטנעמ ַא ,יקרָאג ,מ ,זּביא עירול :נ

 רעלרֿפ .ןעניועגקירוצ .צעפס ,4 1935 וועיק

 טכודּפָא

 יא ייז ךָאנרעד ןוא (סינ) ךעלּפענק יד ןליּפשרַאֿפ

 ךרוד ױרֿפ א טימ רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה .8

 .עלעכענ עשירַאנ יד יִא .ןרַאננַײרַא ,ןרַאנּפָא

 .שינע- .ץכע-

 .םערָאֿפ סַאּפ ןיא לַארטיײנ .װטוא -- ןרַארּפָא

 ןרעװ טנקירטרַאֿפ .1 .טרַאדעג- ,ּפָא רַאד
 ןייא אַײּב זיא טצנַאלֿפיג ָאד רעד םיוּב ןייא,

 ...טינ ןוט רטעלּב ינַײז נוא . . . רֹׂשַאװ ךַאּב

 ,גרוּבמוה ,תושקּבו תוניחּת יאַײנ ,"ןרַאד ּבֶא

 "נערק ןּבױהעגנָא טָאה דלַאװ רעד, .טײיּפּת רַאֿפ

 יּפָא זיא רע זיּב ,ןראווק ןוא ןרַאד . . . ןעק

 "רַאֿפ .2 .שידיסח ,ץרפ ,"ןרָאװעג טרַאדעג

 ,(טקָאּפעג=| טרטָאלּביג ןּבָאה . . .. .ןענעקירט

 ,"טרעדיג ּבָא שּפיה . . . וידסח בורבו 'ה ימחרּב

 .;41 ,בגָארּפ

 ּביוא, .ןעמונעגּפָא ןרעװ .ןרעװ טמיילעג .9

 ענדיּב ,ץימטש א ןעגנאלרעד ריד לעװ ךיא

 ,סוממ ,"טנאה עטכער ןַײמ יִא רימ זָאל ,עּפַאקש

 טנעה יד םיא (ך)לָאז יִא :תוללק .עשטַאילק

 טרַאדעגּפָא םיא לָאז גנוצ יד ;(סיֿפ ןוא טנעה)

 א ןהקֿבר טשוק רע יװ ,עטַאט ,עז, .ןרעו

 רעדורּבעג איד ,ןידרָאג ֿבקעי ,"ןּפיל יד םיא ןלָאז

 ,40 יז ,1907 עשרַאװ ,אירול

 םעדג .ןענעקירטנַײא ,רַאד ןכַאמ .ורט 4

 ןרהא יר ,"ןוויוא ןיא יִא טוט ןטשרע םוצ ץייוו

 ,.א/ל ,ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא חצמ רֿפס ,שֿבירטמ

 ,"טרַאדעגּפָא טשינ םיא טָאה ףמַאק רעד;

 טימ .,1898 ,גנַאגפיױא נענוז ן'רַאֿפ ,ּבז ,ןדנוּב|

 ,שינע .ננז .ךיז

 ,ּפָא רֹּבד .װרט ןןרעּביַאד ...} -- ןרּפדּפָא

 ןהנעט רעדָא ןדער ןקידנערַאֿפ .1 .טרּבדעג-
 יּפָא טשינ ךָאנ ?ריא רעדיװ, ,(לוטיּב טימ)
 ןקידנערַאֿפ .2 .טָאטש עסַײװ ,אֿפא ,"?טרּבדעג
 ןָאט ןוֿפ ןצעמע ןדערּפָא 0 .ריא .השרד ַא
 עמ ואװ ןכירק וצ טינ גנוי םעד יַא ,סעּפע
 ,טינ ףרַאד

 .סיוא .2 .ךיז ןסעומשּפָא .1 -- ךיז טימ
 יַא ןיוש ךיז ןלעװ ייז .(לוטיּב טימ) ךיז ןהנעט
 ,שינ" .ןָאט וצ ױזַא יװ

 .טלדודעג-- ,ּפָא לד .װורט -- ןעלדודּפָא
 ַא ףיוא ,לֿפַײֿפ א ףיוא ןליּפש ןקידנערַאֿפ .1
 טַײצ ערעגנעל א ,2 .עידָאלעמ יִא .עלעדוד

 .ןרַאננַײרַא ,ןרַאנּפָא .8 .עדוד ַא ףיוא ןליּפש
 םוצ טייג סָאװ טסעק ףיוא למעדייא סָאד יִא
 ,ןַײרא קראמ ןיא לָאמ ןטשרע

 =:17/: 8עס- .ּבנ צמ .רעד -- םילע(י)'ודּפַא
 "שמ .ףרוטמט .גמוא א יקַאש ,רל .5

 "א ןַא טימ ןגירק ךיז ןלעטשקעװא .רענעג

 .טרעיודעג'- ,ּפָא רע .װטוא -- ןרעױדּפָא
 טניימעג טָאה עמ יװ טַײצ רעמ ןרעיודעג ,1

 ,ןקידנערַאֿפ ךיז ןוא ןרעיודעג ,2 .הליחּתכל

 ,ןַאמגרעּב .א ,"שדוח א טרעױדענּפָא טָאה יוזַא;

 ,7 יז ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצַאק

 דל .טכַאד -- :959 .{ ,רעד -- טכודּפָא
 ןוֿפ יַא ןַא .שינעטכודּפָא .(--) שינעטכאדּפָא

 זיא ןוא יִא זיא ץלַא, .תונעט עשלַאֿפ ןוא תמא



 קיטכודּפָא

 גנַאלק א ןוֿפ רָאנ 'ִא ןַא; .| שג ,טייצ ,"רָאװ

 ךַאילש ,קׂשי ,"רעגעלעג ןוֿפ ףיוא ייז טּביײיה

 . ,272 'ז ,געװמוא ןוא

 סָאװ .קיטכַאדּפָא .לָאענ .ידַא -- קיטכודּפָא
 רעד עיִא ןַא .שירָאזוליא .ּפָא ךיז טכוד סע

 ,טייקי- גנוכיירג

 ,דל .ךיז ןטכַאדּפָא חזז -- ךיז ןטכודּפָא

 סָאד יִא ךיז ַײּב שטנעמ רעד ךיז לָאז לָאמעלַא,

 -עסָאי .ל .י ,"ןּברַאטש םַײּב ןיוש טלַאה רע זַא

 ,ו"לרּת ענליװ ,(ם"ּבמר) רסומ תחכוּת ,ץיװָאל

 רימ ךיז טכוד סע סָאװ . . . טינ גָאז ךיא, ,וּפ
 ענַײמ טימ טרעהעג סָאד ּבָאה ךיא ,ןיינ ּפָא

 וד, ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,זמא ,"ןרעיוא

 זיא ,ןורענ עכַאװש טימ רעמיצנעיורֿפ ַא טסיּב

 ,"ַא ךיז ןעק ריד סָאװ טָאג סייװ רעּבירעד

 עשרַאװ ,השעמה םלוע ,לַאגעס עּבױט ןילײרֿפ

 ןַײז זַא טכודעגּפָא םיא ךיז טָאה סע, 2

 ,ןהָאזדוּב .י ,"סע טנייוװ עלעגנִיי רענעּברָאטשעג

 ,23 'ז ,1927 ענליוו ,טנעדיזערּפ רעקשיּפמָאלג רעד

 ,שינעטכַאדּפָא וזז .ן ,יד -- שינעטכודּפָא

 ,ןיקוויר .ּב ,". . . ץּביל ןיא יִא עטייווצ ריא, .דל

 ,184 '} ,רעקיאַאזָארּפ ערעזנוא

 ןעק סע סָאװ .לָאענ .ידַא- שירעטגכודּפָא
 ןוּבשח ןוֿפ ןעמ לָאז, ,ןטכודּפָא גנירג ךיז

 ץיִא ,עשירָאזוליא יװ רעמ טינ יד ןֿפרַאװּפָארַא

 ,19230 ,לוש עַײנ יד ,מי ,"ןעוטֿפױא

 ,טנכודעג-- ,ּפָא ןכוד .װטוא -- ןענכודּפָא

 ּפָא ןּבָאה םינהּכ יד, .ןענכוד ןקידנערַאֿפ ,1
 -םוקמּב .2 ."ןעגנַאגעגּפָארַא ןענַײז ןוא טנכודעג
 ןעגנערּב סָאװ ןעגנואוט ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ּברעװ
 טנכודעגּפָא ּבָאה ךיא, .טַאטלוזער ןייק טינ
 ,טלעוּפעג טינרָאג ןוא העש ייװצ םיא טימ
 דלַאּב ןיוש ןוק רעד| ריא רעּביא טנכודעגּפָא;
 ,"טצענַאּב לֿפעש-קלעמ סָאד טצעל םוצ ,העש א

 ןרעהֿפוא 8 92 יז ,1969 ָא"ּת ,םילשמ ,טשא
 ,ןּברַאטש .4 .ֿבושח ןַײז וצ ,עלָאר ַא ןליּפש וצ

 -- הטוא .טלודעג-- ,ּפָא לוד -- ןלודּפָא
 "רַאֿפ -- חרט ,ןייגקעװַא ןוא יא .ןעלמוטּפָא

 ,ּפָאק א ןעַײרד

 רעדָא ןצעמע טימ טַײצ ןרטּפּפַא -- ך י ז טימ

 םיא טימ ךיז טָאה רע; .(גלַאֿפרעד ןָא) סעּפע

 ַא וצ ןעמוקעג טינ ןוא העש ייוװצ טלודעגּפָא

 טלודעגּפָא ךיז טָאה רעכַאמרעגייז רעד, ."קלָאט

 ,טסיזמוא -- ןוא גָאט ןּבלַאה א רעגייז ןטימ

 ,"ןֿפרָאװעגסױרַא

 ,וטוא .טרענודעג-- ,ּפָא רע -- ןרענודּפָא

 "וד .ןרענוד ןקידנערַאֿפ .1 -- קינאזרעפטירד
 טרענודעגּפָא טָאה סע, ,טַײצ עצרוק א רָאג ןרענ

 רעטייװצ א, ."ןָאטעג סָאג ַא טָאה ןגער ַא ןוא

 .מ 'רד ,ײטרענודעגּפָא רעדיװ דלַאּב טָאה סָאש

 עניװָאקוּב רעּביא ןקַאזַאק יד טימ ,יקסװָארּבמעד

 ןרענוד .2 ?רָאי ,קשיװַאקליװ ,ןעיצילַאג ןוא

 ןרענוד ןטאמראה ןוֿפ ןסָאש, .טַײצ ערעגנעל א

 ןּבעגסיורא -- װחרט ."תעל-תעמ ןצנַאג ַא ּפָא

 -סיוא ךיוה ,םיטש רעקידרענוד א טימ ןלעֿפַאּב

 -- דרַאנרעּב ּפָא טרענוד --- !שרַאמ ,, .ןעַײרש

 .240 'ז ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,י!טייג ייר יד
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 -(עג)י- ,ּפָא עוועק- .ורט -- ןשוװועקַארודּפָא
 רע, .(ן)רַאנ םוצ ןכַאמ .לס .טעװעקַארוד

 ןָאק רע זַא ,ןייד ןּביױט םעד טוג ױזַא טליּפש

 ,18 או 1969 ,רַאֿפ ,םערָאֿפ .ל ,"?יִא ךימ

 .לס .טערודעגי- ,ּפָא ער- .וחרט -- ןערודּפָא

 'ַא ןענעק םיא לָאז עמ גולק וצ ,ןצעמע ןרַאנּפָא

 -- ןוא טערודעגּפָא םיא טָאה רעע .שינעד

 .לֿפער -- ךיז טימ ."ןלַאֿפרַאֿפ

 ַּפָא .טשודעג-- ,ּפָא שוד .װרט -- ןשודּפָא

 .ךיז טימ ךעלטנייוװעג .שוד א טימ ןצירּפש

 .שינע- .ץכעז

 .טעשודעג'- ,ּפָא עש- .װרט -- ןעשודּפָא
 רעד, .ןקיטשרעד .2 .(+--) ןעכידּפָא ווזד ,1
 טָאה, ."תוֿפוע עלַא טעשודעגּפָא טָאה ריוכט

 טעשודעגּפָא ,טקוצרַאֿפ לדנרַאּב א ףלָאװ רעד

 ,168 'ז ,| םילשמ ,טשא ,"רעטצניֿפ רעד ןיא

 ,דוסּב ןטלַאה וצ ןדערּפָא -- ך יז טימ ךיוא

 טינ לָאז רענייק ,טעשודעגּפָא ךיז ןּבָאה ייז"

 ,"ןסיוו

 ,טעּבָאשזדעג-- ,ּפָא עּב- .וורט -- ןעּבָאשודּפָא
 .ןעּבושוד - ,ןעּביזד - ,ןעבָאיזד- :ּפ

 ןסַײּבּפָא ,ןעשזירגּפָא .1 .:2: 6
 טעּבָאשזדעגּפָא טָאה לזַײמ סָאד,, ,זַײװכעלציּפ

 טימ ןקיּפּפָא ,2 ."רֿפס םענוֿפ ךעלקיטש
 טעּבָאד ,עלעגײֿפ א יװ טסע, .לּבָאנש ַא

 ענַײז טימ רָאנ ןוא, :גיֿפ ."עלעקערּב ַא ּפָא

 -ּפָא לָאמַא ךיוא רע טָאה . . .'ךעלגנִיי ערעסעּבי

 ,"י"שר רעד ןוֿפ ךעלקיטש עקניציּפ טעּביזדעג
 ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעבליז .י .ד

 ,1931 ןיוו

 ,טעגיוושזדעג -- ,ּפָא עג- .וורט -- ןעגיװשזדּפָא
 סעּפע ןּפוטשּפָא ,ןּפעלשּפַָא ..=2: 46

 ,לעמ קעז יד יִא ,טרעֿפוק םעד יִא .סרעװש ַא

 ינעל ַא .װזוקַא {ןסעקכאד . . .} -- ןתוקחדּפָא
 ןוא ןּבעל ַא יִא .תוקחד ןוֿפ ןדַײל טַײצ ערעג

 ,םיכירכּת עדמערֿפ ןיא ןּברַאטש

 ,טשטַײדעג-- ,ּפָא שטַײד .וורט -- ןשטַײדּפָא
 ,ןֿפױקרַאֿפֿפױק םִַײּב ,טֿפעשעג ַא ַײּב ןרַאנּפָא
 ,סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ יָא

 ;פ9 .טעכידעגי- ,ּפָא עכ- .וטוא -- ןעכידּפָא
 .ןעמעטָאּפָא ,םעטָא םעד ןּפַאכּפָא .ןעכעד =

 א ןוֿפ טַײרֿפַאּב ןליֿפ ךיז .ןעורּפָא ךיז לסיּב ַא

 ,תּבש םעד םיוק טּבעלרעד עמ , .טײקטנַאּפשעג

 ךיזז טימ ךיוא .עסקַאט ,סוממ ,ייַא לסיּב ַא

 לדיר ןַײז ןיא טרַאּפשעגנָא ךיז רע טָאה, --

 רעד ,ריֿפַאס .ַא ,"ןעכידוצּפָא סָאװטע ךיז םוא

 .ג"מרּת ענליװ ,קינזרעטַאק רעניילק

 .טעּבילידעג- ,ּפָא עּב- .ורט -- ןעּבילידּפָא
 -ולַאקּפָא .ןעּבילד-- ,ןעּבול(ַא)ד-- :9פ
 ,םיוּב ןוֿפ ערָאק יִא .לגענ יד טימ ןסַײרּפָא ,ןעּפ
 טעּבולדעגּפָא םיא ןוֿפ עמַאמ יד טָאה גָאט ןדעי;
 ,207 יז ,יגנַאגרעּביא רעדי ,וו סַײװ ,"עלעציּפ ַאזַא

 .ןעגנודעג-- ,ּפָא גניד .הרט -- ןעגנידּפָא
 ןצינ וצ טכער סָאד ןעמוקַאּב קיטליגדנע 1
 הריד יד יִא ,זַײרּפ ןטדערעגּפָא ןַא רַאֿפ סעּפע

 .(דנַאל רעקַא ןַא) דָאס א יִא .(רעלכַײּפש םעד)

 ןענידּפָא

 ידוהי רעד . , . ,סנדִיי םעד טינ זיא ץחרמ רעד,
 קחצי 'ר ,"םיוּכע ןַא ןוֿפ ןעגנודעגּפָא טָאה

 תרוּת ורכז .גיצנאד םהרֿבַא 'ר ,זּביא ןַאצלָאמ

 אזא געלֿפ זַײװנטַײצ, .1898 עשרַאװ ,השמ

 שיט ַא שרדמ-תיּב ןסיורג ןיא יִא םירֿפס-רכומ

 טרָאד ךיז ןוא ,לּבור רָאּפ ַא רַאֿפ ריט םַײּב

 , . . לָאמנייא , .קי ,"םירֿפס יד טימ טגיילעגסיוא

 ,..ןױשרַאּפ א רענייא . . . ןעמוקעגּפָארַא זיא

 סָאד זיא רֶע זא ,ןּבעגעגסױרַא ךיז טָאה ןוא

 עדנעזדנָאלּב ,עש ,"רעטַאעט סָאד יִא ןעמוקעג

 ,ןרעטש

 -ינייװ ןטָאּב ךרוד זַײרּפ ןוֿפ ןגירקּפָארַא .2

 ייװצ ןעגנודעגּפָא םיא ַײּב טָאה רע" .רעק

 -סיוא טינרָאג ךיז טמעש רעטשרע רעד, ."ןדליג

 ךיז טמעש רעטייוװצ רעד ןוא רעמ סָאװ ןטעּבוצ

 ,"רָאנ ךיז טזָאל סע לֿפיװ ןעגנידוצּפָא טינרָאג

 -דָאּפ רָאּפ א רַאֿפ טדער רעוװ, .42 ןט ,רעטעלּב

 ייּב ןיוש ןעמ ןעק -- ןגָאלשרעטנוא סעקטָאימ

 רעד םהרבא' ,רַא ,"ןשָארג ןייק יִא טינ םיא

 רימ סָאװ ,ןדִיי זדנוא ַײּב, :גיֿפ .ירעטסוש

 םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג גנַאל-תורוד ןענַײז

 םוש ןייק ךָאד ןעמ טעװ ,הנומא רעזדנוא ּבילוצ
 ןלעטש וליֿפַא ךיז לָאז עמ ,ןעגנידּפָא טשינ ךַאז

 ,1 וא 1967 ,זמט ,טייצ ,יּפָאק ןֿפױא

 טָאה ךָאנרעד . . ., .ןעגנידנָא טָאטשנַא .דּפ .9

 ףיוא םימותי יד ןעגנודענּפָא ןטָאטש יד) יז
 ,"טשינ יז טָאה טסעק רַאֿפ טלָאצעג רָאנ ,טסעק
 ,4 טקנוּפ ,'ךעלטעטש ןוא טעטשי' ,ץרפ

 ליוו רע, .טלעג רעמ ןגײלריֿפ .ןעגנידסיוא .4

 ,"ריא ןוֿפ הסנרּפ טָאה השמ סָאװ טיילק יד יִא

 ךיא זַא ןטַאט םעד גָאז ..., -- ךיז טימ

 ,"טלעג-טעּברַא ןליג ןעצ ןעגנודעגּפָא ךיז ּבָאה
 ,ץכע- 1930 וװעלק ,ןעגנולייצרעד ,סינּפיק ,י

 .ײרע- = .(עק- ,ןיי) רע- = .שינעד
 -רַאֿפ .1 .טנידעג'-- ,ּפָא ןיד .וטוא -- ןענידּפָא

 ,תרשמ א ןגעװ) ןעניד ןוֿפ טַײצ יד ןקידנע

 ןעינָאֿפ ּפָא ןיד , .רעסייק םעד יִא .(װזַאא רענלעז

 זדנוא וצ םוק ןוא ּבַײװ ןַײד טימ ךיד טג ןוא

 א ןיא ךיז טלעטשעג ,, .לֿפ ,"םעדייא ןַא רַאֿפ

 ,ןרָאי ךס ַא טנידעגּפָא ,תרשמ ַא רַאֿפ עלעקניוו

 ערעגנעל ַא ןעניד .2 .ןענַאמָארידנעגוי ,עש

 ּפָא ,ןרעװ טלַא .9 .גנַאל ןּבעל ַא יִא .טַײצ

 טיג עטָאּפאק יד, .(ךָאז ַא ןגעװ) ןרעװ טצינעג

 רימ טָאה יז זַא שינערעהוצנָא ךיוא ןיוש רימ

 עמ יװ רעמ ,ךעלרע ןוא ַײרטעג ,טנידעגּפָא

 ןייק ָאטינ ךעּבענ ריא ןיא ןיוש זיא סע ,ףרַאד

 ,!םײהַא קירוצ' ,סוממ ,"רֿבא ץנַאג

 טָא" .הבוט ַא רַאֿפ סעּפע טימ ןלַאצּפָא .4

 רעדנַא ןַא ןיא ריד ךיא לעװ טַײצ רעד טימ
 ,גיצ איד ןוא סעקניצ רזוע ,דזמא ,"ַא ךאז

 ןיא ןַײז וצ ןּבילּבעג זיא ריא ַײּב , .1868 ענליוו

 עּביל יד יִא ןוא ןענידרַאֿפ ,ןעניד ,דמערֿפ רעד
 ןיא* .פשטניװ ,סוממ ,"טיונ רעד ןיא ןרעטלע

 םעד רַאֿפ = ןענידוצּפָא ןֿפוא ןטוג ַא (ףיוא)

 טיונ ַא ןיא הבוט ַא ןָאטעג טָאה רענעי סָאװ

 ןַײז טעװ םענעי ןעװ טינ רעּבָא ,ןלָאצּפָא םיא

 רעד סָאד ,ןײטשרַאֿפ עלַא ןֿפרַאד סע, .טכצלש



 ןריליטסידּפָא

 ןיק םיא ןעמ ןעק טוט סטוג ןעמעװ סָאװ

 ,1858 עשרַאװ ,תרגא רדסמ ,ייָא טינ סטכעלש !

 א רַאֿפ סטכעלש טימ ןלָאצּפָא :יַאנגל .9
 -רעד טרָאֿפ ךיז יז טעװ טכַײליֿפ . . ., ,הֿבוט

 טימ יא טינ ןעמ ףרַאד דלָאג רַאֿפ זַא ןענַאמ

 -עיפש רעשידוי רעד ,ןאמרעקעב .ב ,"רענייטש

 ,1895 עשרַאװ ,לעג .

 טעּברַאַאּב סע טָאה יכדרמ ....,-- ךי ז טימ

 טלָאװעג טָאה עשיז זַא ןוא ,דרעֿפ ענַײז טימ

 טרעֿפטנעעג יכדרמ טָאה ,ןלָאצַאּב טשרמולּכמ

 ,'דרע' ,ןרָאק לחר ,ײןדײרֿפ ןיא יִא ךיז טעימ . . .
 ,יירע-  .ץכע-  .גנוז

 "סיד(עג)'-- ,ּפָא ריל- .ורט -- ןריליטסידּפָא

 ,טריּפס םעד יִא ,ןריליטסיד ןקידנערַאֿפ ,טריליט

 ,תנ/ .ךיז טימ ךיוא

 "סיד(עג)י-- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטנָאקסידּפָא
 ,עיצַארעּפָא-טנַאקסיד ַא ןריֿפכרוד .טריטנָאק
 ,גנוד ,ןעלסקעוו עלַא יִא

 -יד(עג)-+ ,ּפָא ריצ- .וורט --- ןריצנערעֿפידּפָא
 ,דיײשרעטנוא ןא (ןעניֿפעג) ןכַאמ .טריצנערעֿפ

 קעמ ..., ןשיללּכ םעד ןוֿפ עשידיחי סָאד א

 -לֵא ןטריצנערעֿפידעגּפָא ,ןטלײטעגּפָא םעד סיוא -

 ,4 אפ ,1929 ,קסנימ ,ןרעטש ,"ףירגַאּב םעניימעג
 ,גנוד |

 ,טריטקיד(עג)י-- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטקידּפָא

 -קיד ןקידנערַאֿפ .מטפ ,ןעוועטקיד = 9
 ריֿפנַײרַא םעד טריטקידעגּפָא טָאה לע, .ןריט

 ,דרע ןוא למיה ;עירול .1 ,"לָאקָאטָארּפ םוצ

 ,גנז 1965 עװקסַאמ

 ,6 +-- ,קירידּבַא וזד -- עקרידּפָא ,קערידּפָא
 םורַאע ,קירישזדּפָא ,קיריזדּפָא .:ךיוא
 סענעּבירג ןוא ץלַאמש ןוֿפ טַײצ יד -- הּכונח

 ענליװ ,רעפעינז םַײּב ,שז ,"סעקרידּפָא ןוא
 ,43 יד ,9

 -רידעג-- ,ּפָא עועק- .וורט -- ןעװעקרידּפָא
 ןכַאמ ,ןעלכעלנָא ,ןעלכעלּפָא .לס .טעװעק
 ענעלאטעמ ַא יִא .ןזַײאּביר א יװ יִא .ךעלכעל
 .יִז

 פָא ,2 .+- ןעכידּפָא .1 חזד -- ןעשידּפָא
 ,4י ןעשוד

 .ןעּבילידּפָא +- -- ןעּבילדּפָא

 ןּבעלּפָא .װזוקַא |ןענעֿפלאד . . .} -- ןענֿפלרּפָא
 ןייק ןעמוק .ןּבעל א יִא .ןַאמערָא ,ןֿפלד ַא יװ
 ,םייה רעַײנ רעד ןיא ךיוא יַא ןוא עקירעמַא

 -עד(עג)- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטַאּפעדּפָא

 -צד ,2 ,ןריטַאּבעד ןקידנערַאֿפ .1 .טריטַאּב
 ןיוש זיא עגַארֿפ יד, .טַײצ ערעגנעל ַא ןריטַאּב

 ,גנז .יןרָאװעג טריטַאּבעדּפָא גונעג

 ,ּפָא (עװנער- .װטוא -- ן(עװ)ערושזעדּפָא
 ,ןרירושזעד-- :99 .ט(עװ)ערושזעד(עג)י*

 "יח , . ., .ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןקידנערַאֿפ .1

 וצ רעדיװ זדנוא טֿפור עמ סָאװ ,טינ ךיז שוד

 ןיש ןּבָאה רימ יװ םעד ךָאנ טעּברַא רעד
 גרעּבניניֿפ .ע ,"תצל-תעמ א טערושזעדעגּפָא
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 עװקסָאמ ,ּביל ּבָאה ךיא ,ָאקנעיײדװַא .א ,זּביא

 -ןשזעדעגּפָא סרעזדנוא ןיוש ןּבָאה רימ, ,5

 רעד טימ ןלעטש ךיז טסנַאק וד ןוא ,טעװער

 ,זּביא דנַאלרָא .ּב ,"ריד ךיז טסולג'ס ּביױא ,סקיּב

 סעדַא ,ענעריוּבעג מערוטש ניא ,יקסװָארטסָא .נ

 .טַײצ ערעגנעל ַא ןעװערושזעד 22 7
 | ,גנוריז

 .לוזער רעדָא סעצָארּפ .ן ,רעד -- ךעדּפָא

 עמ ןוא טצנַאט עמ, .ורּפָא .ןעכעדּפָא ןוֿפ טַאט |

 ,רעגַאה .ּב ,"סַײררעּביא ןַא ןָא ,יִא ןא ןָא ,טגניז

 ,21 יז ,ז"כשּת ה"ר ,קיא

 רַאֿפ, .ךַאדּפָא ןוֿפ ֿפקֿפ .ךע- ,סָאד -- לכעדּפָא
 ןטָאש ןיא ּבלַאה ,ןלעװש יד ףיוא ,רעזַײה יד

 ,"רעּבַײװ ןציז ,ּפָארַא יַא ןוֿפ ךיז טגייל סָאװ

 ,120 יז ,'ךעלטעטש עניילק' ,שו סַײװ

 :89 .טעכעדעגי-- ,ּפָא עכ- .װטוא -- ןעכעדּפָא
 .ןעמעטָאּפָא .1 .ןעוועכעד-- ,ןעכיד'-
 טימ ןעגנאלק ןזָאלסױרַא .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא

 ןוֿפ יַא שטָאכ םיא זָאל , .םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ א

 םיא טזָאל ,טעז" ."םעטָא םעד ןּפַאכּפָא געו -

 ןּפוצ ,םורַא םיא ןעלגניר ,לסיּב ַא ןעװעכעדּפָא

 ,1923 עשרַאװ ,סּביוא-תּבש ,ןַאמיינ .מ .י ,"ןסַאּפ

 טעכעדעגּפָא ,שינעקיטש ןוֿפ טכַײקעג, ,88 'ז

 ,1929 ענליװ ,װ קמ ,"ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ

 םענוֿפ סייװש סנּפָארט עסיורג יד טשיװ רע,

 ,ריקַאי .י ,"ךייה רעד ןיא ּפָא טעכעד ןוא ןרעטש
 ,8 אפ ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס

 ןַײק, .גנונַאּפש ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז .2
 ַײרֿפ טָאה רע ןוא ןעװעג טינ ןיוש זיא הנּכס

 ןעכעדוצּפָא ןּביוהעגנָא ןכָאה, ."טעכעדעגּפָא

 ןענַאטשעגרעּביא ןיא סָאװ רענייא יװ יױזַא

 ,הפיסַא ליטעטש ןיילק יד ,.א .ּב .י ,"קערש-טיוט

 / 1883 גרעּבמעל

 ,ןָאטעג קוק ַא טָאה עמַאמ יד; .ןעורּפָא .ס
 ַא טשינ זָאל ןוא ןרעהֿפיוא טינרָאג ליװ ךיא זַא

 עניילק טָאד ,סוממ ,"לגוק ןכָאנ יִא לסיּב

 {לגניי-רדח רעדו רע טָאה רעטניװ, .עלעשנעמ

 ,מק ,ײןסע סָאד טּפַאכעגּפָא ןוא טעכעדעגּפָא טינ
 .,6 אנ ,1866-

 זיא סע, .ךיז וצ ןעמוק .קיאור ןרעװ 4
 ןיוש זיא טציא ךיז טכַאד .יּתִא ירה' ןכָאנ ןיוש
 ,"ָא לָאז רעטָאֿפ רעכעלקילגמוא רעד טַײצ

 -רַאװ ,סעַײנ טלעװ ענעגושמ ,םולש'םכילע-םולש
 ,1908 עש

 .ִא ךיז לסיּב ַא ליװ רע -- ךי ז טימ ךיוא
 ,שינע-

 -עד(עג)י- ,ּפָא ריש- .ורט -- ןרישעּפעדּפָא
 ,סַײנ ַא יִא .ןריֿפַארגעלעטּפָא .1 .טרישעּפ
 -מורַא ,ןטײרּפשרַאֿפ ,ןקיוּפסיױא ,ןלַײצרעדּפָא .2

 ,ןרָאװעג טשינרָאג זיא ךודיש ןוֿפ זַא יִא ןוא ןייג
 ,גנוד

 רֶעדָא סעצָארּפ .1 .ןע- ,יד -- גנוקעדּפָא
 ,גנוקעדֿפױא ווזד ךיוא .ןקעדּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןַא ןוֿפ יַא .עוטאטס ַא ןוֿפ יִא .הבצמ ַא ןוֿפ יִא

 יד ַײּב| סמערָא יד ןוֿפ יא יד ףיוא, .עגירטניא
 .מ .י ,דיּפקמ טשינ ךיוא ייז ןענעז {רעּבַײװ

 .א/ג ,ב"נרּת עשרַאװ ,םלוע רדג רֿפס ,ןהּכה

 ןרעטַײװרעדּפָא

 עטַאװירּפ ןוֿפ . .ןעגנוקעדֿפױא ןוא ןעָא,

 טָאטשנַא וט ַא יװ .פייא ,2  .ו ךוּת ,גי ,"ןכַאז

 ריאמ ,ַאזאמרעג ּבייל 'הדוהי ַײּב ךיוא ,הוורצ

 .,1835 ענליוו ,ביתנ

 -ץד(עג)י- ,ּפָא רימ- .וורט -- ןרימַאלקעדּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ .,טרימאלק

 ןטָאש םעד ןיא, .;טנװָא ןצנאג א יא .ןרימַאלקעד

 רימ ןציז טײהנעגנַאגרַאֿפ רעקירָאי-טנזיױט ןוֿפ

 .ז ,"רענייא טרימַאלקעדענּפָא טָאה -- ,ָאד

 ץלָאטש טָאה, ,103 יז ,טשיור ןדרי רעד ,תוכרּב

 טסעשז ןלַארטַאעט ַא טימ ןוא טרימַאלקעדעגּפָא

 ןרעטש ,"ץנַארק םעד ריא טקערטשעגסיוא

 ,21/7 1,.  א ,1929 קסנימ

 -ּפָארַא .1 .טקעדעג-- ,ּפָא קעד- .ורט--ןקעדּפָא
 טקעדרַאֿפ א יִא .טעּב סָאד יא .קעדוצ א ןעמענ

 םעד יִא ,לװָאט א יִא .ּפָאק םעד יִא .לּפעט

 טָאה; .הֿבצמ יד יִא ,לָאמקנעד ַא יִא .רעיילש

 ןעזרעד ןעמ טָאה ,םינּפ סָאד טקעדעגּפָא םיא ןעמ

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"סָארטַאמ ַא רָאג ןיא סָאד זַא

 טקעדעגּפָא טָאה ןיסעצנירּפ יד, .יינעהו ריגרעּבמ

 ריא ןיא ןזיװעג ךיז טָאה ןוא טכיזעג יד

 -לוס רעד ,זמא ,"טייקנייש עכעלריטַאנ עצנַאג

 סעלָאּפ יד יִא טלָאװ עמ זַא, .1895 ענליוו ,ןַאט

 ןטנוא ןעמ טלָאװ ,ןעמויטסָאק ענייש יד ןוֿפ

 יד יִא * ,2423 אפ ,רעטעלּב ,"םיכירכּת ןעזרעד

 = ן'הלגת אל ...תורע' ,שמוחכ2} ת װרעע

 ,רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה

 יד יִא .דוס ַא יִא ,ןקעלּפטנַא ,ןקעדֿפױא .2

 סָאװ תונּכס יד יִא .גיֿפ ךיוא-- דנואוו

 ףיוא ןזַײװנָא = םוהּת ַא 'ַאֹ* .ןַארַאֿפ ָאד ןענַײז

 עכלעו רעדליּב, .ךעלקערש זיא סָאװ סעּפע

 ןוֿפ תוהמ ןוא םערָאֿפ עתמא יד ּפָא ןקעד

 'טקָא ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"ןַײז ךעלשטנעמ

 יװ ,תמא םעד עדוי זיא ךרּבתי-םשה, ,1

 רעזדנוא ןקעדוצּפָא ןעועג זדנוא זיא'ס רעוש

 זדנוא ַײּב רע זיא , . . ןּבעל רימ טַײז סָאװ ,ּפָאק

 ,טַײציםרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"טקעדעגוצ ןעװעג

 -געמרַאֿפ-שיטַאּבעלַאּב ןיא ןיוש טרעװ, ,18 יז

 רעקידחסּפ רעד םירוּפ ךָאנ דלַאּב רעזַײה עכעל

 ןעמוק טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ . . .טלעטשעג טשרָאּב

 ּפָא ןקעד ,וצ קיטכיזרָאֿפ ןײלַא םיטַאּבעלַאּב יד

 "נָא טָאה סָאװ ,ּפָא ןעמיוש ,רעקיטש-טנוװַײל יד

 זיּב ,ןַײא רעדיװ ןקעד ןוא ןּבױא ןוֿפ ןריויעג

 ,| רעּבשַאמ החּפשמ יד ,סנ ,"לָאמ ןטייוװצ ַא
 .1948 י"נ

 ןרימשַאּב .ךַאד א יִא .ןקעדַאּב ןצנַאגניא .2

 ַײב .4 ןרעדעֿפ טימ יִא ןוא עלָאמס טימ
 .ןעלדָאנ ןקורּפָארַא ,רעלעמש ןכַאמ ןקירטש

 .יַא לסיּב א ףרַאד עמ ,טיירּב וצ ָאד זיא'ס"

 ערדלַאק יד ןֿפרַאװרעטנורַא -- ךיז טימ

 .שינע- .ץכע- .גנו .יִא ךיז ןוא

 -רעד-- ,ּפָא רע .חרט -- ןרעטַײװרעדּפָא

 ןצעמע ןוֿפ ןרעטַײװרעד ןצנַאגניא .,טרעטַײװ

 .ןרעדנא םענופ רעדורּב ןייא יִא .סעּפע רעדָא

 רע ןאוו ,ןיּבאה דנטש רֿפ ןעד רע זומ ךיוא;
 רד זומ טרעה רע רידא טכיז ה"ּב טָאג טגאז

 אַײב ׂשד ןירעטַײװ רעד ּבא םיא ןוֿפ שנעמ



 ןעגנַאלרעדּפָא

 .ג/אב ,עּב ,"ןירהָא רידא ןיגיוא ןַײז טינ םיא

 ,ג3/ .ךיז טימ ךיוא

 ,טגנַאלרעד- ,ּפָא גנַאל -- ןעגנַאלרעדּפָא
 ןַײרַא טנעה יד ןיא ןכאז עלַא ןּבעג -- ורט

 יד טגנַאלרעדּפָא ןוא רעטייל ןֿפױא ןענאטשעג,

 ּפָא :ךיוא ."םעדיוּב םענוֿפ םילּכ עקידחסּפ

 ףרַאש -- װטוא .ןסע סָאד יא .ןענעקיימ

 פא .הנעטנגעק ַא טימ ןעמוק .ןרעֿפטנעּפָא

 ץרַאה טרעטיּברַאֿפ א? .ןעלדיז ןרַאֿפ ןעלדיז

 -רעדּפָא ריא יז טָאה ,טַאהעג לדיימ סָאד טָאה

 ,קינָאנַאק םַײּב בושח רעד' ,ץרפ ,"טגנַאל

 -רעד(עג)י- ,ּפָא לייצ- .ורט -- ןלייצרעדּפָא
 עלַא טימ ןצנַאגניא ןלייצרעד .1 .טלייצ
 יּפָא טָאה רע, .ןלייצרעד ןקידנערַאֿפ .םיטרַּפ

 סָאד ױזַא יװ סעקװעשטיּפ עלַא טימ טלייצרעד

 טָאה ץּפַאקש יד יװ םעדכָאנ,; ."ןעשעג זיא

 םעד ןוֿפ ךיא ּבָאה ,הׂשעמ ריא טלײצרעדּפָא

 .עשטַאילק ,סוממ ,"ןָאטעג ץֿפיז א ןצרַאה ןצנַאג

 ריא ליװ ערעדעי .לָאמַאֿפױא טדער סעלַא;

 תיּב ןַאשּפָא לצרעה ,יַא ןיא ןרטּפ ץכעגָאזעג

 ,1939 טצגיס ,ףיוה סניּבר רעצינשזיװ ,לארׂשי

 א עדװַאוּפ זיא סע .תודוס ןגָאזסױא .2

 ,"ךיז טוט ּבוטש ןיא סָאװ יִא טכער טשינ לסיּב
 ןזיא רע, .עקירעמַא ןוֿפ רעטעֿפ רעד' ,טע

 טסייוו רעטסעווש יד .ןגָאלשרעד ןציז ןּבילּבעג

 השמ ,ײ?יִא טנעקעג סע טָאה רעװ ,ןעמעלַא ןוֿפ

 ,1926 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב ,ןַאמטלַא

 טָאה סע סָאװ ןוא רעװ ןצעמע ןּבעגרעּביא .9

 ץוייּב, .תוליכר ןגָארטּפָא .טדערעג םיא ןגעוו

 ּבַײװ ןַײז יװ טלײצרעדּפָא םיא ןּבָאה רעגניצ

 זַאע ."קעװַא טרָאֿפ רע ןעװ ףיוא ךיז טריֿפ

 רַאֿפ שטנעמ א ףיוא טדערעג סעפע טָאה רענעי

 רע זַא ,יִא טינ ןקיזָאד םעד ןעמ רָאט ,ריד

 טסייה יו, ,טס ,ו ישס ,"טדערעג םיא ףיוא טָאה

 ןרעדנַא םעד ןוֿפ סָאװ טרעה רע זַא ?תוליכר

 טלייצרעד ןוא טייג רֶע ןוא רבח ןַײז ףיוא ןדער

 רסומ תחכוּת ,ץיװָאלעסָאי ,.7 י ,ּפָא םיא

 ,48 יז ,ענליוו ,(םיּבמר)

 . ..טָאטש ןיא םש ַא טָאה רע, -- ךיז טימ

 ,דמא ,"ןלײצרעדוצּפָא טינ ךיז םיא ןוֿפ זיא סע

 רע, .1868 רימָאטישז ,רעגעלשדלָאג עלעקעי

 טשינ ךיז טַײצ עגנַאל א זיולק ןיא םעדכַאנ טָאה

 רעשידִי ,ּפס ,"הנותח רעד ןוֿפ יִא טנעקעג

 ןוֿפ יִא ךיז טנעקעג טינ טָאה רע, .טסינָאלַאק

 ,רָאטקָאד סלֵא רזממ רעד ,ןהָאסלעדוי .מ ,"םיא

 ,26 'ז ,1927 ענליוו

 .שינע/ .ץכצ-

 ,יירעד

 -ַארד-- ,ּפָא ריז- .װרט -- ןריזיטַאמַארדּפָא
 ןיא ןּבַײרשרעּביא ,ןּבעגרעּביא .1 .,טריזיטַאמ

 ןַא ןוֿפ ליּפש א ןכַאמ .םערָאֿפ רעשיטאמארד ַא

 ,גָאלָאנָאמ ַא סמכילע-םולש יִא .קרעװ שיּפע
 ןּבעגרעּביא םייּב ןּבַײרטרעּביא ,ןַײז םזגמ .2

 ,גנוריסַאּפ עקיטשינ ַא 'ִא .ןלייצרעד םַײּב ,סעּפע

 ,גנוד

 ,טעּפַארדעג-- ,ּפָא עּפ .ורט -- ןעּפַארדּפָא

 ןֿפרַאש א טימ ךיוא) לגענ יד טימ ןצַארקּפָא .1

 .(עק- ,ןיד) רעד

 .ן- ,רעז -- קורדּפָא
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 סָאד טעּפַארדעגּפָא טָאה ץַאק ידע .,(רישכמ

 ןֿפױוא ןעגנורּפשעגֿפױרַא זיא רע, ."לּבעמ

 .ה ,"לגענ יד טימ ּברַאֿפ יד יִא ...טנװַײל

 יקירטסנָאק ַאָאּב ,ָאקנַארֿפ ןַאװיא ,זּביא דנַאלרָא

 ,1940 וועִיק ,רָאט

 ןדַײנשמורַא רעסעמ ַא טימ (ַײרעטסוש) .2

 ןגייל ןרַאֿפ רעדעל ךעלקיטש עטלױֿפעציּבלַאה

 ,עטאל ַא

 סעּפע ןָאט ןקידנערַאֿפ רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .9

 ןָאק רע, .טעּברַא עקיטסַײג ַא צעּפס ,ענטעדנאט

 א יִא םיוק ןָאק רע, ."לווירּב לקיטש א יִא םיוק

 טשינ זיא היֿבט ?סָאװ ַײא , ,"רודיס ןיא לטעלּב

 השרּפ ַא . . . יא ןָאק ןוא . . .ץרָאה -םע ןייק
 עדייּב, .היֿבט ,עש ,"?ךיוא ישר טימ שמוח

 א יִא ןענעק סָאװ סרעטסוש ,ןדיי עכעלרע

 "ירֿבע ןוֿפ ףליה רעד טימ תוינשמ לקיטש

 םיוקא ,189 'ז ,גַײװצ ,ןָאמַײס .ש ,"שטַײט

 ,יׂשֹר טימ שמוח השרּפ ַא ןענרעלּפָא טנַאקעג

 זיולּב רֶע טָאה רהוז .שרדמ לטעלּב א א

 ,23 וו 1964 ,זמט ,יַאדור .ּפ ,"טגָאזעג

 .ץכ}- .לזענ סָאד ךיז יִא -- ךיז טימ
 ,שינע

 ,טעקארדעגי- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקַארדּפָא

 .ןּבַײרשּפָא טכעלש ,רָאלקמוא :ןעלטנעטּפָא .1

 ."ןענעייל טינ ייז ןָאק עמ סָאװ רעטרעװ יא

 סָאד יִא .ךעלעזייה יד יַא .ןעקשטַאּפּפָא .2

 | ,למינפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 ןקורדּפָא עכעלטע רָאנ ןזָאל .ןקורדּפָא ןוֿפ

 ןטשרע ןֿפױא, .קירדּפָא טָאטשנַא טצינעג .2

 .... תולח עקישטַאלּפ ןעמ טקַאּב חסּפ ךָאנ תּבש

 ןסיורג ַא טימ יִא ןַא הלח רעד ןיא טכאמ עמ

 הלואג רעד ןוֿפ ןרעיוט יד זַא זמר ַא יװ ,לסילש
 םהרֿבַא ,"ינש-חסּפ ויּב ןֿפָא ןּבַײלּב ןלעװ

 ,גוצּפָא ,עיּפָאק .28 .אוש לֹּבִי ,ןַאמטכער

 ןעוועג טשינ זיא סע, .קורדרעּביא .עלימיסקַאֿפ
 ףיוא ןּבָאה טשינ לָאז סָאװ . . . ןיטנעדוטס ןייק

 סנילקעּב ןוֿפ יִא ןַא לרעמיצ ריא ןוֿפ טנעװ יד

 רע טָאה, ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"דליּב ַא

 ,נש ,"ךוּב ןוֿפ יִא ןַא קורדנַײא ןא טָאטשנַא

 .| רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל

 "מועה םיריעצה, .ּבַײלּברעּביא ,ןמיס ,ןכייצ .4

 םותחל םיכירצו תּבשּב . . . עיסימָאק ינֿפל םיד

 ת"וש ,ןיקלַאװ ןרהא ֿברה ,י(יַא רעגניֿפ) עּבצאּב

 לַארטש רעד , ,13 יז ,1938 קסניּפ ,ּב ,ןרהא ןקז

 ןטיור ןַײז ,ןרעטש ןַײמ ףיֹוא רעטצעל רעד

 ןֿפוא, .םי םִַײּבב ,צוס ,"טלעטש יָא-רעגניֿפ

 ,"ּפָאק ַא ןוֿפ יִא ןַא ןעװעג זיא ןשיק ןרעדנַא
 ,קורדסיוא .0 13 טו 1962 זמט ,רעקיטש .מ
 סעלעדנעמ ףיוא טקרעמַאּב סעּפע ךיא ּבָאה,, .רנ

 .ה .ד ,"דיײרֿפ ןוֿפ יִא ןרעדנוזַאּב ַא טכיזעג

 וװעשטידראּב ,עדנעגעל רעקֿפעינדילז ןײטשנרָאה

 ,א"נרּת

 ,טקורדעג-+ ,ּפָא קורד .װרט -- ןקורדּפָא
 ןקורד ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןצנַאגניא ןריֿפכרוד .1

 "רעד עצנאג עזיד טסלָאז וד, .ַײרעקורד ַא ןיא

 ןוֿפ טלייצרעד ָאד ריד ּבָאה ךיא סָאװ ,גנולייצ

 ,לוגגלג רעד ,דמא ,'"יָא ןוא ןּבַײרשּפָא ,רימ

 ןעלטירדּפָא

 ןיוש וליֿפַא ןּבָאה רעטיװַאלס יד, ,1867 עשרַאװ

 טסָארּפ טימ ֿבוט חקל םעד טקורדעגּפָא טלָאמעד

 ףיורעדא .40 ןאא ,1868 ,מק ,"שטַײט-ײרֿבע

 םוצ רָאג ןוא ךַײא ףיוא ךיז רימ ןזָאלרַאֿפ

 ,סוממ ,"עשטַאילק יד יִא ריא טלָאז ןטשרע
 .עשטַאילק

 -עגנָא ןײלַא טָאה עמ סָאװ סעּפע ןקישּפָא .2

 ןוא -- עּבַאגסױא (רעשידָאירעּפ} ַא רַאֿפ ןּבירש

 עכעלטצ יַא .ןרָאװעג טקורדעג ןטרָאד זיא סע

 ,ךוּב-רָאי ןיא ייסע ןַא יִא .לַאנרושז ַא ןיא רעדיל

 רַאֿפ עטקישעגנַײרַא סָאד ןקורד םוצ ןעמעננָא ,9

 רָאטקַאדער רעד, .עּבַאגסױא רעשידָאירעּפ ַא

 ליװ רע לַײװ ,לקיטרַא ןַײז טקישעגקירוצ טָאה

 ערעַײא יִַא טשינ ןעק ךיא, ,"'ִא טינ םיא
 ,זמט ,טַאּפ לאונמע 'רד ,"ןטנעמילּפמָאק עסייה

 ץַאז ַא סעּפע ןלעטשנײרַא .4 13 שווו 44

 טרעװ סָאװ טסקעט ַא ןיא טרָאװ א רעדָא

 רָאנ ,םינָאדװעסּפ םעד זיולּב טינ יִא .טקורדעג

 םשה-"ןעמל, .רּבחמ ןוֿפ ןעמָאנ ןתמא םעד ךיוא

 ךימ ןלעװ רעקיטַאנַאֿפ יד ,יִא טשינ ןעמָאנ ןַײמ

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,יןַײז שרֹושה ןמ רקֹוע

 ,24 אט ,'ךעלטעטש

 יד 'ַא .תויתוא עטקורדעג ןצירקסיוא ,9

 "נַײרַא ,0 .לװָאט-קנעדעג םעד ףיוא תויתוא

 טשטעווקעגוצ טרעוו עקלשטַאק-ּברַאֿפ יד, .ןקורד

 ,"לעמעג םעד ּפָא םיא ףיוא טקורד ןוא ץיצ םוצ

 ,76 יז ,1928 וועיק ,גַײצ ,ארזיא .א

 סַאנ ןעװעג זיא עגנעטס יד, -- ךיז טימ
 רעד טקורדענגּפָא ריא ףיוא ךיז טָאה'ס ןוא -

 רע .שינע .ץכעז ,"ןכייצ

 ַײּב לַאֿפּפָא ,לטשער .ךע- ,סָאד -- לּכירדּפָא
 סע, .םעדעֿפ ןוֿפ ,ףָאטש ןוֿפ צעּפס ,טעּברַא ןַא
 :גיֿפ ךיוא ."ךעיֶא ליֿפ יוזַא ןּבַײלּב טינ ןרָאט

 ךיוא ריד ךיא לעװ ,געט ןלעֿפ רימ ןלעװ סע

 ןטרַאװ ךיא לָאז סָאװרַאֿפ --- .רוחּב ַא ןלײטנַײא

 א"ב ,ןאמַײס המלש ,"?ךעלּבירדּפָא יד ףיוא

 ,77 יז ,0

 .ןעלּבירדּפָא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- לּבירדּפָא
 .יָא רעקילַײא ןַא

 ,טלּבירדעגי- ,ּפָא לּב- .װרט -- ןעלּכירדּפָא
 ,ןעלּבירד ןקידנערַאֿפ .1 .ןעלווירד-- 9
 ,םעדעֿפ ערעדנוזַאּב ףיוא ּבעװעג א ןעמענעצ

 ןעז וצ ידּכ םעדעֿפ יד יִא טעװ רעדַײנש רעד,

 ןגָארטּפָא ,2- ,"הרוחס לקיטש טוג ַא זיא'ס יצ

 יד יַא .ןטיוצ ּפָארַא ןעגנעה סע זיּב ,שוּבלמ ַא

 ןוֿפ טָאה םעדָאֿפ ַא; -- ךיז טימ .ןזיוה

 "סנטָאש' ,שָאוהי ,"טלּבירדעגּפָא ךיז ליונק

 ,שינע- .ץכע-

 ,טעגירדעג-- ,ּפָא ,עגה .װחרט -- ןעניררּפָא
 ,רעסַאװ לֿפעש סָאד יִא .סיֿפ יד טימ ןסױטשּפָא

 ץעטרעלקעגֿפױא-ךיוה עקיטנַײה סָאװ עלַאמ, .גיֿפ

 זַא ןעמזַאּפס . . . ןגירק ןעמַאד . . .ּפָא ןעגירד

 ,1868 ,מק ,"ןדער שידִיי טרָאװ ַא ןרעהרעד יײז
 ,שינע- 10.  א

 .טלטירדעג-- ,ּפָא לט- .ורט -- ןעלטירדּפָא
 רַאֿפ השורי יד יִא .ןלייט יירד ןיא ןלייטנייא
 .ןיז יירד יד ןוֿפ ןרעדעי



 ןעיירדּפָא

 .טירדעג-- ,ּפָא ירד .װרט -- ןעיײרדּפָא
 יַא ,טַײז ַא ןיא ןדנעװּפָא .גנוטכיר יד ןטַײּב ,1

 ,טַײז א ןיא לדרעֿפ סָאד

 .ףיורש א יִא .ןֿפױרשּפָא ,ןעײרדּפָארַא .2

 א ענעשעק ןוֿפ ןעמונעגסיורַא רע טָאה טלמעד,

 ןֿפױוא טעּפעשטעגנָא סע טָאה ,עלעכיט סַײװ

 ,"סקיּב ןוֿפ טַײרדעגּפָא טָאה רע סָאװ ,טענגַאּב

 ,דנַאלמייה ,ינרַאשט אמזוק ,זּביא ווַאקַאּבַאק .ג

 ,1922 קסנימ

 טָאה רע ןוא, .ןעיירדמורַא .ןעיירדמוא 3

 לטייק סָאד טײרדעגּפָא ןוא טיירדעג זעוװרענ

 יַאלַאז .ה 'רד ,"רעגניֿפ ןייז ףיוא רעגייז ןוֿפ

 ,171 יז ,1924 י"נ | שג ,וָארַאט

 ַא .ןעײרדרַאֿפ ןוֿפ ךופיה ,ןענעֿפעֿפױא .4

 עמ ןעװ, .רעסַאװ ןעניר לָאז סע ,ןַארק םעד

 עלַא ןעמ זומ ,סַאֿפטנַאה ַא ןוֿפ ךיז טשַאװ

 לָאז רעסַאװ יד . . . ,'ָא ןוא ןעײרדרַאֿפ עלַײװ

 ,"טֿפארק עכעלשטנעמ ענייא ךרוד . . . ןעמוק
 ,םהרֿבא תיּב ,גיצנַאד םהרבא ֿברה ,זּביא דמא

 ּפָא טינ טכאנ ענעי טָאה עמ, .1865 ענליוו

 רַאֿפ ,חָאלרעּפ .י ,"לסעלש ןייא ןייק טיירדעג

 .16 או 9

 םעד, .ּפָאק םעד יִא ,רֿבא ןַא ןעײרדּפָארַא .ס
 ּפָארא ףרַאװ ןוא ּפָא ריד ךיא יירד זדלַא ה

 ימַארד ,ץרפ ,"טסימ ןֿפױוא ךייה רעד ןוֿפ

 זדלַאה רעד ַײּב ןָא לגױֿפ םעד ּפַאכ, .ןטֿפירש

 דנוא דנעזיוט ,". , .ּפָא ּפָאק םעד םיא יירד ןוא

 ריוכט א יװ ...,, .1839 עשרַאװ ,גָאט ןייא

 ןוא תוֿפוע טימ גַײטש א ןיא ןַײרַא ךיז טּפַאכ

 .עשטַאילק ,סוממ ,"ּפעק יד ּפָא ךעּבענ ייז טיירד

 ןוֿפ, .ןריֿפרַאֿפ ,ןעלמוטרַאֿפ = ּפ ָא ק םעד אֹ*

 ךיז ןעמ ןָאק רעּבַײװ טנזיוט טימ ןָאט וצ ןּבָאה

 ליי ,יֵא ּפָאק א חור םעד ןענרעלסיוא וליֿפַא

 -סיוא ,ןעיירד, .1884 סעדַא ,םכחה ןתנ ,וּביא

 םענעי יִא ןוא ןעײרדרַאֿפ ,ןעײרדנַײרַא ,ןעיירד

 עניילק ,עש ,"יתיּת'אכיהמ סָאד -- ּפָאק םעד

 םעד רָאיצרַאװש םעד יַאֹ* ...ךעלעשטנעמ

 ןשלַאֿפ ַא ןריֿפרַאֿפ ,ןעלמוטרַאֿפ (א = ּפָאק

 'ַא .הירּב א ןַײז ,ךס ַא ןָאטֿפױא (ּב ;ןשטנעמ

 רעד רַאֿפ ןָאט יירד א םיא -- זָאנ יד ןצעמע

 סעּפע ןוֿפ ןרעקּפָא ךיז -- ז ָא נ יד יָא" .זָאנ

 ,טײקנדירֿפוצמוא קידנקירדסיוא ,הװאג טימ

 עקינייא ןּבָאה, .שידיי ןוֿפ זָאנ יד 'ִא .לוטיּב

 -לוקילַאנָאיצאנ ןוֿפ ...זָאנ םעד טײרדענּפָא

 -ָאיצַאנ רעד וצ ןדנוּב| ,עימָאנָאטױא רעלערוט
 ,1905 ווענעשז ,עגַארֿפ רעלַאנ

 ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה רעדער יד, .ןרעקּפָא 0

 ןעײרדוצּפָא ןּביױהעגנָא טָאה ףיש סָאד ,ןריר וצ

 ,1413 ןאנ ,1888 ,לָאֿפי ,"גערּב ןוֿפ זָאנ יד

 טנעמונָאמ ןוֿפ יִא ןגיוא יד טֿפרַאדַאּב, .עגַאלַײּב

 א ןָא טעָאּפ םעד ןעזרעד רעדיװ ּבָאה ךיא ןוא
 ,ןלַײז ענעכַארּבעצ -- דנַאלסור ןוֿפ ,געס ,"ּפָאק

 ,23 יז ,1920 עשראוו

 ןוֿפ לגַלװצ א יִא .קידנעיירד ןסַײרּפָא ./
 טימ לסיש עסיורג א טגנַאלרעד טרעװ , .םאטש

 ןוֿפרעד קיטש א ּפָא טיירד רעדעי ןוא ןטַארּב
 ,הרונטרּב רעד ,דמא ,"טנעה עליוה יד טימ . . ,

 ,1877 ענליוו
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 יּפָא ,ןלָאצרעד טינ .זַײרּפ ןוֿפ ןגירקּפָארַא .9

 ךיז ןזָאל טַײל, ,זַײרּפ ןוֿפ לּברעק ַא יִא .ןעגניד

 ךיא לעװ רשֿפא ןוא ,ןלָאצַאּב טוג עקַאט טנַײה

 ,1888 ,לָאֿפי ,"רעטרעדנוה א יִא ןענַאק םיא

 ,עגאלַלּב ,10 ןאפ

 ,ןקיצנוק א ףיוא סעּפע ןריֿפכרוד ,ןָאט .9

 זַא; .קַאנק א טימ ןגיל א יִא ,ןֿפֹוא .ןטיירדעג

 ,"הליצנ ַא ּפָא ךיוא רע טיירד ,קשח טָאה רע

 .15 אט ,1868 ,מק

 ױזַא, ,ןעמוקכרוד ,ןבעלכרוד זיא טינ יװ .0
 ,"ןּבעל עצנַאג'ס יא ןיוש רע טעװ

 טַײצ ערעגנעל ַא (טניװ ןגעװ) .ווטוא ,1
 טָא ןיוש טעװ'יס ,רעטעװ ַא ,ונ, .ןעיירד ךיז
 ,ןיּבַאד .ה ,"לירּפַא טֿפלעה עטשרע יד יא יוזַא

 ,112 יז ,1936 עװקסָאמ ,ןַאשזדיּבעריּב בז

 םעד יַא ךיז .טַײז ַא ןיא יִא ךיז -- ךיז טימ
 ךיז טיירד יז ,. ..רוטַאנ יד, .קידנכוז ּפָאק
 ןייק טינ טָאה ןוא טַײז א ןָא ּפָא טינ לָאמנייק
 ּפָא ךימ יירד ךיא, .21 אש ,רעטעלּב ,"תועט
 ןטכַארט וצ ךימ ימַאּב ןוא ריט-רעקלא ןוֿפ
 ,'הּכונח סרעּבַיײרש ןגנוי ַא ,ץרּפ ,"ןענרעל ןגעוו

 ןי) רע .שינעע/ .ץכע- .גנוז

 .ײרע- ,(עקי

 -עג-- ,ּפָא עננכ- .וטוא -- ןע(נ)כירדּפָא
 ,(לוטיּב טימ) ןעלמירדּפָא ,ןֿפָאלשּפָא .טע(ג)כירד

 ,גָאט ןקידרעמוז ןצנַאג ַא יִא

 ;ֿפּפ ,טלירדעג-- ,ּפָא לירד .וורט -- ןלירדּפָא
 ןקידנערַאֿפ .ןלירדסיוא ווזד .ןעוועלירד =
 ,לירד א טימ (לכעל) ךָאל א ןכַאמ .ןלירד

 ,טלמירדעג-- ,ּפָא למ- .וטוא -- ןעלמירדּפָא
 .ןעלמירד ןקידנערַאֿפ .1 .ןעלמערדי-= 95
 -רעטָאֿפ ןֿפױא יִא .ףָאלש ןטכַײל א טימ ןֿפָאלש

 רעד וצ ןָאט ּפַאכ א ךיז רעדיװ ןוא לוטש

 רעכיּב , .טַײצ ערעגנעל ַא ןעלמירד .2 .טעּברַא

 טשינרַאג ןעוט סָאװ . , . ןדנַאּבנַײא-טכַארּפ ןיא

 טכענ ןוא געט ּפָא ןעלמירד ,ןּבעל רעייז ןיא

 ,רעּבשזַאק ּבייל שרעה ,"סעֿפַאש עכַײר יד ןיא

 .שיגעק- ,1927 ץיװָאנרעשט ,עיזַאנמיג ענָאיזַאק

 ,ןעגנורדעג'- ,ּפָא גנירד .װרט -- ןעננירדּפָא
 ּפַא ,עיצקודעד ,ריֿפסױא ןשיגָאל א ןכַאמ .1

 ַא ךיוא זַא יִא ןוֿפרעד ףראד עמ, .ןענרעל

 ּביוא, ."ענעגייא סָאד ןעשעג טעװ לָאמ טייווצ

 סָאד ,שידִיי ףיוא ןוֿפרעד יִא סעּפע ןעק ןעמ

 ,טקעלַאיד ןשיװטיל םעד ןוֿפ גנולעטש יד סע זיא

 רעזדנוא רַאֿפ דוסי טלַא טכַאמעג טרעו רעכלעוו

 עַײנ סָאד ,טרעּברעה .א .מ ,"שידִיי םעניימעגלא

 ןַא וצ ןעמוק .2 .1913 לירּפַא ,יינ ,ןעּבעל

 ,ארמימ א ,קוסּפ ַא ןוֿפ ךמס ןֿפױא ריֿפסיױא

 ,ןעמוק דלַאּב ףרַאד חישמ זַא קוסּפ םעד ןוֿפ יִא

 ןאַײרש וצ זיא איו, .ןקירד ךרוד ןעמענוצ .8

 ןייא ןריר ןא ןיכזאןמ . . , ָאד איד לארׂשי רּביא

 ,ןרדנַא ןא דלעֿפ ןייא 'נוא ןרדנַא ןא זיוה

 שָאװ ּבָא זיוה שד ינע ןעד ןגנירד איז רמולּכ

 .8 ,ה ,היעשי ,מהס ,"טָאה איז ןשיצ רע
 ,שינעד

 -עגי- ,ּפָא עשז(ד)- .וורט -- ןעשז(ד)נירדּפָא
 ,טכעלש ןליּפשּפָא ,ןעלפמירּפָא .טעשז(ד)נירד

 ןעלסקערדּפָא
 םענערָאֿפעצ ןֿפױא סלַאװ א יִא .שינַאמראהמוא

 ,שינעה .ץכע- .ריװַאלק

 ,טעקסירדעג'- ,סיוא עק- .ורט -- ןעקפירדּפָא
 ,ריזח א יװ ןצעמע יִא .ץומש טימ ןצירּפשּפָא
 .שינע- ,ץכעז

 ,טעּפירדעג-- ,ּפָא עּפ .ורמ -- ןעּפירדּפָא

 .ןרעמיצ יד ,םישוּבלמ יד יא .קידורּב רעייז ןכַאמ
 ,סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ ךיז יִא -- ך יז טימ

 :לגרפ .טקירדעג-- ,ּפָא קירד .וורט -- ןקיררדּפָא
 ,ןשטעװקנַײא ,ןקירדוצ קרַאטש .1 .ןקורדּפָא

 יד ּפָא סע טקירד הנויח ףיוא טלעֿפ סע זא,

 .סוחי םעד לטּב טכַאמ טײקמערַא =} "הנוהּכ

 סָאד) לא ג יד 'ַא* .װש ,{םַאטשּפָא ןקיד

 ,סָארדרַאֿפ ,שינעמעלק ןֿפַאשרַאֿפ -- ( ץ ר א ה

 ,"ּפָא ץרַאה סָאד לָאמַא ךיוא טקירד גָאטליואו,

 ,לק א ,רעסערֿפ א רָאנ טסייה דיסח אזַא, .װש

 ,"לַאג יד פָא זדנוא טקירד דיסח ַאזַא טָא
 ּביוא ,הריבצ ןַא זיאס זַא טסניימ וד, .רָאטַאיעמ

 ,סַײװ ,"?רעצרעה יד יִא טַײלסנַאמ ןעק עמ

 ,22 'ז ,הואּת ןוא האנק

 ,גנונעכייצ א יִא .ןסערּפנַײא ,ןקירדנַײא .2

 ... טָאג ןגידנּבעל םעד וצ טזיא ּבול יד , , ,,

 ריא ןשנעמ ילַא ,רדנואװ ןַײז הנַײז שורג איו

 ,טקירטיג ּבא םתֹוח ןייא טימ רֶע טָאה טלַאטשג

 ,"ןּבעג הרוצ ירדנא ןייא םדרעװדעי ךָאד דנוא
 ,זּביא ןיימד טרוֿפקנרֿפמ ל"גס ךונח רוחבה

 לָאמ ןייאע .ג"עּת ,אנעה ,םייח ילעּב תרגא

 א ןײטשרעֿפיש םעד ןיא ןענופעג ןעמ טָאה

 ןּבילּבעג זיא םיא ןוֿפ עמרַאֿפ יד ...לגױֿפ

 ,רעטעלּב ,"ןייטש םעד ףיוא טקירדעגּפָא קיטכיר

 ןֿפױק ,זַײרּפ ןוֿפ יִא .ןקירדּפָארַא .0 .21 אט
 ,רעלעװלעװ (רַאֿפ)

 יָא ךיז גנירג ןעק עמרָאֿפ יד -- ךיו טימ

 ןעמעטָאנַײא ףיט --- ךיז יִא ('ט רעשיטסַאנמינ)

 ןטַײצ ענעי ןיא; -- גנ| .,ןעמעטָאסיױא ןוא

 לָאז ןַאמלדַא ןייא סָאד עדנַאש ענייא רַאװ ,, ;

 ענייא רונ ראװ המיתח ןייז . . . ןּבַײרש ןענעק

 טרימשַאּב רעִירֿפ רַאװ סָאװ טנַאה רענַײז ןוֿפ יַא

 ענייש יד ,דמא ,"ריּפַאּפ םעד ףיוא טניט טימ

 .ׁשינע .ץכע .1866 ענליװ ,עקנימ

 .(עק- ,ןיד) רעד

 ,ןעוילערדסױא ווזד -- ןעווע(י)לערדּפָא
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 ּפָא טלמערד, .ןעלמירדּפָא וזד -- ןעלמערדּפָא
 ,"גָאט ןקידרעמוז ןגנאל א עלעטעטש סָאד

 ,1929 װָאקרַאכ ,ןייא רָאד -- סיוא רָאד ,מּפ

 ,שינע-

 ,טעשטּפערדעג-- ,ּפָא עשט- -- ןעשטפערדּפָא
 טינ ּבָאה'כ, .רָאלקמוא סעּפצ ןגָאוּפָא -- װרט

 ."טעשטּפערדעגּפָא טָאה רע סָאװ ןענַאטשרַאֿפ
 עצרוק טימ ,רעװש ,ךעלעמַאּפ ןייג -- װטוא

 טעװ רע זיּב יִא ןיוש רע טעװ ױזַא, ,טירט

 ."ןעמוקנָא

 ,טלטקערדעג--- ,ּפָא לס- .וורט -- ןעלטקערדּפָא
 א ןַײז טימ ןרעקָאט רעטוג רעדן. .ןקָאטּפָא
 רעשטוֿפ יד ןגעק ןעמוקֿפױא טינ ןעק טַארוקַא



 ןשערדּפָא

 ,1867 ,מק ,זרא ,ײזַײרּפ לטירד א ןעמענ סָאװ

 ,32 ןפ

 ןשָארדעג-- ,ּפָא שערד .ורט -- ןשערדּפָא
 -עג טָאה, .ןשערד ןקידנערַאֿפ .(טשערדעג---)
 ,ץייװ רעייז ןגעװ ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאה
 ,עירול עטָאנ ,"ןשָארדעגּפָא ןיוש ןּבָאה ייז סָאװ
 ,1939 ווצִיִק ,לַאודיװידניא רעטצעל רעד

 ,ּפָא (עשרד) ,ןשרד .חרט -- ןענ(ע)שררדּפָא
 ,ןענ(ע)שרד ןקידנערַאֿפ .(טעשרדיר-) טנשרדעגי-
 ןוא םודנַארָאמעמ ַא טימ זַא ,ךיז טײטשרַאֿפ סע;
 השרד ןַײז ּפָא טנשרד סָאװ ,טעטימָאק א טימ
 עשידַיי יד ךיז ןָאק המיּב ןוֿפ ּפָארַא טייג ןוא
 י"ג ,וא טישז ,"ןענעגונַאּב טינ טֿפַאשרעטעּברַא
 .שינע- 201 יז ,9

 .טאהעגי- ,ּפָא ּבָאה .װחזקַא -- ןֿבָאהּפָא
 יז .ןרעּבעג ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןקידנערַאֿפ .1

 ןוא דניק וצ תעל-תעמ ןטייווצ םעד ןיוש טייג

 רעד סיױרַא ןיוש זיא ריא ַײּב, ,"יַא טינ ןעק

 ךלַאּב ,גיל --- ,טרָא-טרוּבעג ןּבענ סָאװ רעכנעּפ

 ,יקרָאג ,מ ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,ייַא וטסעװ

 יד , ,1938 ,קסנימ ,נעגנולייצרעד עטלייװרעדסיוא

 ןעמוקַאּב ןעייווסטרוּבעג יד טָאה ןירעניוװעג

 ,1965 ,זמט ,גח ,"ךיג טַאהענּפָא ןוא לָאמַאטימ
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 ךוסּב :םעטַײּב) טרוּבעג ןּבעג .ןרעּבעג .2
 ןעמוק יז ףרַאד טציא ,, ,(ַײּברעד ןרעװ רוטּפ

 ,"טכורֿפ רעד ןוֿפ ןרעו רוטּפ ןוא יִא ףרָאד ןיא

 קעװַא זיא עלהנח, ,1937 יּבעֿפ ,קוצ ,ןיקוויר .ּב

 ןּבָאה .8 10 או 1963 ,זממ ,שז ,יָא ףרָאד ןיא
 -ןיע ןייק ךיא ,, .ןרעהֿפױא ןוא רעדניק לָאצ א

 טעװָאכעגסױא . . .רעדניק ןַײנ טַאהעגּפָא ערה

 ,טריּבלַא ףסוי ,"ןשטנעמ רַאֿפ טכַאמעג ןוא

 ,1937 עדיל ,סעקינשַאּפערַאה

 -עג'-- ,ּפָא טלג- .פמוא .וטוא -- ןעלגַאהּפָא
 .רעמ ןעלגָאה טינ .ןעלגָאה ןרעהֿפױא .טלגָאה

 ךלַאּב טעװ ןוז יד ,טלגָאהעגּפָא ןיוש טָאה סע,

 ."ןענײשּפױא רעדיוו

 :99 .טעדַאהעג-- ,ּפָא עד -- ןעדַאהּפָא

 ןכַאמ .ורט .1 .,ןעשזודַאה = ,ןעיודאה =

 ןיא סנסע יד ןוֿפ ןצעמע יא .ןעלקעּפָא לָאז סע
 קַאינָאק לשעלֿפ טוג א, .ךיק רעקיליּב רעד

 .פמוא ,2 ."ןָאנָאמַאס ןוֿפ יַא םיא טעװ
 ,דייר עסואימ ןוֿפ ּפָא טעדַאה סע .ןעלקעּפָא

 "רַאֿפ ןוֿפ ,סעיֿפַארגָאטַאֿפ עשיֿפַארגָאנרַאּפ ןוֿפ

 .ךיז טימ ךיוא .װזַאא ןזַײּפש ענעקנוטש

 .שינעד

 -עדָאהעגי- ,ּפָא עוועד- .ורט -- ןעװערדָאהּפָא
 יד 'ַא .ןעװעדָאהֿפױא ןצנַאגיא .1 .טעװ

 יֿפוא ,2 .סעקסיפ עטנוזעג טימ סרעקיּפ
 יִא .טַײצ ערעגנעל א ןעװעדָאהסיוא .ןעװעדַאה

 טימ ךיוא .הווצמ-רּב ךָאנ זיּב קַאּבַײּב םעד

 .ךיז

 ,טריװַאה(עג)י- ,ּפָא ריוו- .ורט -- ןריווַאהּפָא

 ,טַײצ ַא ןצעמע םורַא ןעדַאּפ .ןצעמע ןעזוצ טוג

 זדנוא ַײּב ןעוועג, .219 ,+-- ןריװַאהסיוא ווזד

 ןֿפױא טריװַאהּפָא םיא ןּבָאה רימ ןוא טסַאג ַא

 ."ןֿפוא יטסנעש

 יז  ,רעד -- טלַאהּפָא
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 ,טעװַאהעגי- ,ּפָא עװ .װטוא -- ןעװַאהּפָא
 ןעװערַאהּפָא ןוא ןעַײמשמורַא טַײצ ערעגנעל ַא

 ןייא ןוֿפ קידנֿפראװ ךיז) ןענידרַאֿפ וצ ןעימ ךיז

 ,(הנויח ןוֿפ רוקמ רעדנַא ןַא וצ טֿפעשעג ,הכָאלמ

 ןכוז םַײּב ןטייװצ ַא ףיוא טרָא ןייא ןטַײב

 גָאט ַא יִא .ןשינעטכַאדּפָא ,ןקילג עשירעמעֿפע

 ןייק ןענידרַאֿפ טינ ןוא ןטַײצ ןוֿפ וויטַאזוקַא)

 -- טציא ,ןּבעל ץנַאג א טעװַאהעגּפָא? .ןשָארג

 ,! רעּפעינד םַאֹּב ,גרעּב ,"ןייטש ַא יװ טנלע

 ַא ,טעװַאהעגּפָא ןּבעל א ,427 'ז ,'סעמע'

 אמט גח ,"רעדניק יד רַאֿפ ןסירעגנַײא טלעוו

 טעװַאהעגּפָא ןיוש גָאט םעד ּבלַאה, ,12א4א 2

 רעד' ,למ ,"טעװַארּפעגּפָא סעמרַאװ םעד ןוא

 ,שינע- .יגרַאּב

 ,טעקװַאהעג - ,ּפָא עק- .וטוא -- ןעקווַאהּפָא

 יֿפױא ןוא -- ןליּב ,ןעקװַאה טַײצ ערעגנעל ַא

 עמ ויִּב ,העש עצנַאג א ריט רעד רַאֿפ יַא .ןרעה

 טָאה; -- ךיז טימ .ּבוטש ןיא ןַײרַא טזָאל

 רעּבַײרש רעד . . . ןּבױהעגנָא זייּב ךעטסַאּפ רעד

 י ,"ורנעג יד טינ קערש ו:ּפַא ךיז טעקװַאה

 ,טייג ןַײא סָאד ,וָאנוּברַאג .ק ,זּביא סינּפיק

 ,1930 וועיק

 .טעשטַאהעג -- ,ּפָא עשט- .וורט -- ןעשטַאהּפָא

 סָאד יִא .ןעלטײקּפָא ,ןעיליּפשּפָא ,ןעּפעשטּפָא

 ןוֿפ לדרעֿפ סָאד יִא .סעסעװַאז יד ןוֿפ לריט

 יװ טיג סייװ ךיא; -- ךיז טימ  .ץטָאלק

 ."שינעקישנָא םעד ןוֿפ ּפָא סע ךיז טעשטַאה עמ

 -עג-- ,ּפָא עקשט  .װרט -- ןעקשטָאהּפָא
 ןעלקָאש ,ןגיװ טַײצ ערעגנעל א  ,טעקשטַאה

 -ֿפיױא ןוא) ּפָארַא ןוא ףורַא .רעהַא ןוא ןיהַא

 טימ .ץַאלּפליּפש ןּפיױא רעדניק יד יִא ,(ןרעה

 -ַײא רעד רעּביא קידנרָאֿפ ךיז יִא -- ךיז

 ,שינע-  .עטָאלּב רענערַארֿפעג

 -לָאהעג-- ,ּפָא רע  .וטוא -- ןרעדלָאהּפַא
 ןַא יװ ןרעדלָאה טַײצ ערעגנעל א  .טרעד

 יִא .ןרעדלָאה וצ ןרעהֿפױא (רעדָא) ןוא קידניא

 "סערג רעד יװ ףיוה ןרעּביא ןזַײרּפשמורַא ןוא

 .ןסחי רעט

 "ער רעדָא טקַא 1

 יִא רעקידמעצולּפ ,(ךיז) ןטלַאהּפָא ןוֿפ טַאטלוז
 טָאה,, ,ךיז ןטכַארטַאּב םוצ טגנערּב סָאװ יא ןַא

 רָאנ ואװ ,םוטעמוא ןטַאמרַאה טלעטשעצ רע

 הלמ ,"ףיש ןַײז רַאֿפ יִא ןַא ןַארַאֿפ זיא סע

 ןיא (עק)ןלוּפשײָא ,16 'ז ,1934 י"נ ,װ רעדיל

 ןוֿפ הּביס .2 .טַארַאּפַא ןשירטקעלע ןַא
 עשילַארָאמ רעּביא יִא ןַא .(ךיז) ןטלַאהּפָא

 ,"טינ יא ןיק סע ןזיא רימ ַײּב, ,םימעט

 טעװ יִא םוש ןייק, .העינמ ,רעטש ,לושכמ .2

 א ןלעטשרעטנוא ןֿפרַאד טעװ עמ ןעוו ,ןַײז טינ

 'ַא ןייק ָאטינ זיא ךרבתי-םשה רַאֿפ , ,"עציילּפ

 ,רמועּב ג"לל הנחתו הליֿפּת ,"רימ ןֿפלעה וצ

 םידיסח לייט ןסיוועג ַא ַײּב , ,זײּפרּת םילשורי

 ,סעינָאלָאק יד ןיא ןרָאֿפ ןוצ| יִא ןַא ןעװעג זיא
 ,"שטיװַאּבויל ןוֿפ טַײװ ןרעװ ןלעװ ייז לַײװ
 ןּבַײלּב ןלעװ ייז ּביוא, .איר ,ז"ישת ,י"נ ,בדל

 ףליה רעייז טעװ ...ןדָאטעמ עטלַא יד ַײּב

 ּבַײרטנָא רעכעלקריוװו א רעדייא יִא ןַא רעמ ןַײז

 .ןע- ,יד -- גנוטלַאהּפָא

 ןטלַאהּפָא

 יז ,1919 ,י"נ ,א טישז ,"גנוגעװַאּב רעד רַאֿפ

 רעקילַײװטַײצ .הקסֿפה .לעטשּפָא 44 7
 ןּביילג .גָאט ןצנאג ַא יִא ןָא ןטעּברַא ,סַײררעּביא

 -רעּבייא יד טמענ לזמילש רעד וַא? .יִא ןא ןָא

 ,"ַא ןייק ןוֿפ טיגרָאג תורצ ןיוש ןסייוו ,טנַאה
 ןוַײרּפ יד; .223 'ו ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי

 ןַײז ףראד ץעגרע רעּבָא ,ןסקַאו םישרגמ ףיוא

 ,עיציּביהניא ,9 1 1965 ,זמט ,אֿפא "יָא ןַא
 'ט רעשיגָאלָאכיסּפ א יװ 'גנומעה'

 רעדָא סעצָארּפ .1
 םַײּב יַא יד, .(ךיז) ןטלַאהּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ךס א טכַאוּבעג טָאה ןַאלּפ םעד ןריֿפכרוד

 ,א לאומש) ירצעמ' טשטַײטרַאֿפ חרוא ,"תוקזיה

 ית ,473 ּבֹּב ,טלַאהּפָא חזד .2 .יָא -- (6 ,די

 טיוט רעד, .טלַאהּפָא -- 'רצעמ' טשטַײטרַאֿפ

 ,1866 ץנליװ ,םלוע יּכדד ,"טינ יִא ןייק טָאה

 ,ןטלַאהעג-- ,ּפָא טלַאה .ורט -- ןטלַאהּפָא
 ןצעמע ןטלַאהקירוצ .1 2776: 8ט(6)-4241ס0
 לָאז רעצעמע זַא ןזָאלרעד טינ .סעּפע ןָאט ןוֿפ

 עטכער יד ןיא סעּפע ןוֿפ ןצעמע יִא .ןַאט סעפע

 .זייּב ליֿפ ןוֿפ יִא .ןענירעד ןטימניא ,עטכידעג

 -רעטנוא עקיניזטכַײל ןוֿפ יַא .תוריבע ןו ֿפ יִא

 ןרָאֿפ ןוֿפ ּפָא טינ ןטלַאה תונּכס יד .ןעגנומענ

 ןוֿפ ןינעק טָאה שנעמ ןייק, .דלַאװ ןכרוד

 ךימ טעװ רעטָאֿפ ןַײמ ,, 76 ,הג ,"ןיטלַאהּפָא

 רע ןכלעװ ,שטנעמ םעד ןוֿפ יִא טשינ סיוועג

 ,"ןעקנַאדרַאֿפ וצ דניק ןַײז ןוֿפ ןּבעל סָאד טָאה
 ,28 'ז ,1875 ןילּבול , . ..תימלוש ,ץ"נה זּביא

 ןרָאֿפ וצ ןוֿפ ּפָא טינ םענייק רעּבָא טלַאה סָאד,

 רעד, .229 יז ,ו דיראי ס'נוֿפ ,עש ,"וועיק ןייק

 ןוֿפ} גנַאג ןלוֿפ ןיא ןעגנירּפשּפָארַא ליװ חלג

 ןיא ,הֿפי ּבייל ,יּפָא םיא טלַאה דִיי רעד ,{ןַאּב

 ןיא יַא ןװּורּפ טעװ רע, .11 ןאט ,1948 ,ּפָאג

 ,"ןעמערטסקע ןוֿפ םידדצ עדייּב טעטימַאק

 וצ/ ,314 'ז ,,סעמצ' ,| רעפעינד םַאּב ,גרעּב

 ןיא יִא ר י א זומ ךיא ?סָאד יז טֿפױל ןעמעוו
 עשרַאװ ,ןעמיודט עליטש ,געס ,"געװ ןטימ

 ,שאּב ,"?יִא דיומ אזא ןָאק סָאװ, ,46 'ז ,9

 ,18 וו 1967 ,רָאֿפ

 טֿפַאשּביל יד, ,ןריֿפוצכרוד סעּפע ןרעטש .2
 ןזָאלרַאֿפ וצ (ןוֿפ) ּפָא םיא טלַאה רעדניק יד וצ

 טנכערעג ןרעװ הבהא ןוא הארי, ."םייה יד

 יד ּפָא טינ טלַאה ענייא ןוא . . , תווצמ ייוװצ סלַא

 יִא טינ םיא ןעק ךאז ןייק, .זנ ,אינּת ,"עטייווצ

 1867 ,מק ,זרא ,ײקנַאדמוא ,ןעגנוקנערק . . ,

 טלַאה סָאװ ןכַאז עלַא ןוֿפ רעמ ךַאנ; .16 אנ

 ןַא ךיז רַאֿפ ןיילא ןרעװ וצ ....ּפָא ןדִיי יד

 ַא ,סוממ ,". ..תורצ עלא יד סָאד זיא ,המוא

 -טימ סיוא םיא טייג תויחיס, .9 יז ,...הלוגס

 ןַא סעּפע רַאנ ...רעדניק יד טימ ןֿפױלוצ

 ,ּפָא םיא טלַאה . . .חוּכ רעקיטַײז א ,תונשקע

 ,יזנּבשַא רעדירּב יד ,זיי ,"וצ טשינ םיא טזָאל

 עשירֿפ סָאד ּפָא טינ טלַאה םיא , ,26 יז ,י"נ

 ןַײז דלַאּב טּפאכרַאֿפ סָאװ לטניװ עטלַאק
 ,1964 ָא"ּת ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"םעטָא
 ,281 יז

 ֵנָא) אנוש םעד יִא .ןצעמע ןלעטשּפָא .2

 םעד) טירטקירוצ םעד יִא .(רעגנירדנַײרַא ,רעלַאֿפ

 םעד ןטלַאהוצּפָא לעֿפַאּב רעד ,(שרַאמסױרַאֿפ



 ךיז ןטלַאהּפָא

 סָאװ דרעֿפ יד יִא ןענעק טינ ןֿפוא םושּב ,דנַײֿפ

 בא איז טאה ןשרוּכ|; .ּפָארַא גראב ןֿפױל

 איד ןּבאה טגאיג ךאנ טינ איז זד ןטלַאהג

 ,1743 טשמא ,ןוֿפיסוי ןמ .מ ,"ידמ ןוֿפ ראש

 וצ ףדור רָאנ זיא הרוֿבג עצנַאג רעייז , .ּב/ד

 -וַצּפַא רעּבָא . . . רעדירּב ענעגייא ערעייז ןַײז

 ייֵז ןליװ סָאד לארׂשי-ללּכ ןוֿפ אנוׂש א ןטלַאה

 עשרַאװ ,לוגלג רעד ,דמא ,"טינ ןענעק ןוא טינ

 יז ,ּפָא טינ ייז ןטלַאה תורצוא עֿפיט יד,4 ,7

 ,סוממ ,יּפָארא ןיהַא ךיז ןזָאל ןוא ןעמיווש
 .54 ,הריש

 םעד יִא .ןעװעמַאה .סעפע ןלעטשּפָא 4

 -רַאֿפ-טרַאּפס יד יַא .ירעסיש יד יִא ,םָארטש

 טשטַײטרַאֿפ חרוא רעד .,הֿפגמ ַא יַא .גנוטסעמ

 "ןטלַאהעגּפָא; (2 ,ח ,תישארּב) 'םשגה אלּכיוװ

 רעטעלּב-לָאסַאֿפ יד; .ן"ןרָאװעג ןטלַאהרַאֿפ,, :יתו

 ךיז ייז ןקעדַאּב . . .טַײצ:טנװָא ּפָארַא ךיז ןזָאל -

 -סיוא סָאד ןוא ױט-טכַאנ טימ ליֿפ יױזַא טינ|

 גרעּבכָאה .ד ,"ןטלַאהעגּפָא טינ טרעװ ןכיוה

 יז ,1920 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטָא ,זּביא

 -ּפָא טשינ ,ןּבעל סָאד ןטלַאהוצּפָא טשינ, 7

 יד טימ ךעלעגעװ רעטרעדנוה יד ןטלַאהוצ

 ,ֿביֿבַא לּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"רעדניק

 ,103 יז

 טנַאה יד יַא .ןרינַאיצקנוֿפ וצ ןזָאלרעד טינ .5

 ןַא יװ, .ּפַאק ןתמא םעד ןעגנַאלרעד ןוֿפ

 ןטלַאהעגּפָא דנומ ןַײמ רימ טָאה טנאה ענרעזַײא

 רעטלַא ,"ןדייר טרָאװ ןייק טנעקעג טינ . .

 װענעשעק ,! ןילהָאצסיוא ףיוא ןתח ַא ,יקסנירענ

 טנַאה ןַײז רֶע טָאה טכערמוא ןוֿפ , .15 יז ,6

 ,1912 ענליוו ,וו תועד הגוה ,ם"במ ,"ןטלַאהעגּפָא

 רעּביא . . .ןָאטעג שיװ א עגר א ףיוא, .14 יז

 חומ ריא יִא ןלעװ לָאז יװ יוזא ,ןרעטש םעד

 .י .ד ,"הבשחמ םוש ןייק ןעגנערּבוצסױרַא טשינ

 יז ,1916 ןיו ,...ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז

 עג ךיז טָאה טניװ רעד ,, ,ןישַאמ א יִא = ,82|

 ."לימ יד ןטלַאהעגּפָא טָאה סע ןוא טגייל

 ןּבײהנָא ןוֿפ יַא .סעּפע וצ ןזָאלרעד טינ 0
 .ןעגנערטשנַא ךיז קרַאטש וצ ןוֿפ יא .ןרעכייר

 זיא רטָאֿפ םעד" .טלעג ליֿפ וצ ןּבעגסיוא ןוֿפ יִא

 ךיז ןא זַא דניק ןַײז ןא ןגעליג ןא רעמ

 ,"ןטלַאה וצ ּבָא םיא ןוֿפ ןדאש ילַא . . . טׂשלּבעז |

 טינ ןרעדניק ידו ייז, .ּב/דמ ,1716 טשמא ,הח

 "עג עקרַאטש ןוֿפ יִא ןוא ןשאנ וצ ןענייוװעג

 רעַײנ ןייא רעדַא תרגא רדסמ ,". . .ןעקנארט

 עכעלקערש יד ןוֿפ , .28 יז ,1858 עשרַאװ ,ש*ב

 ןכיור ייז סָאװ קעּבאט ליֿפ יד ןוֿפ ןיא . . . ץיה |

 ןעקנירט ןוֿפ ןוא ןסע ליֿפ ןוֿפ ּפָא ייז טלַאה -

 ענליו ,םירצמ עסמ ,דמא ,"תואקשמ עקראטש
3 . 

 ןיא טעּפש זיּב טסַאג םעד יִא .ןטלַאהרַאֿפ .7
 ַא ךָאנ ףיוא (דיגמ ַא) ןזח ַא יִא .טכַאנ רעד

 ףיוא חרוא ןֿבושח םעד יִא .לטעטש ןיא תּבש

 סעּפע ,ןַײז סָאד ןַאק סָאװ, .געט עכעלטע ךָאנ |

 ...ןשטנעמ א ךיז ַײּב יַא לָאז תיּבה:לעּב רעד

 ,החפשמ ֿביר ,שטיװַאר .י .ג ,"ןַײז דּבכמ ןוא

 רעמ םיא טָאה עשטלאס, ,54 'ז ,1865 ענליוו

 רעייז ןעזעגסיוא טָאה יז ,ןטלַאהעגּפָא טשינ

 ֿבר רעד טָאה ךעלדנע, .41 יז ,תודוס ,פס ,"דימ

1702 

 ַײּב םיא יִא רָאנ ,טסעװַאס םעד ךיז ַײּב ןענוֿפעג

 רעד ,ָאדױג .י ,"טלָאװעג טינ בר רעד טָאה ךיז

 .22 '} ,1894 ענליװ ,ןעללַאֿפרעֿפ זיא טסעװָאס

 םילודג םיבקנ ףיוא ףראד רע ןעװו טַײצ רעדעיי

 .ל .י ,"ַא טינ רע לָאז םינטק םיבקנ רעדָא

 ,בי ,ן"לרּת ענליו ,רסומ תחכומ ,ץיוָאלעסָאי

 ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה ...ןזוח א עלעגניי א"

 יזַא סנייא ּבלַאה זיִּב םיריֿבג טימ שרדמ-תיּב

 ,19 אפ ,רעטעלּב ,"רעג

 םעד ןיא ןּבַײלּב .טַײצ עגנַאל ַא ןטלַאה .8
 קעטָאילּביּב ןיא ךוּב א ןעמענ .ֿבצמ ןקיּבלעז

 ןסיו וטסליװ . .. , .גנַאל םישדח יִא סע ןוא
 רעד ידּכ יַא טלעג סָאד טסלָאז וד םישדח לֿפיװ

 ,?טנעצַארּפ ןייק ןּבעג ןֿפרַאד טינ ריד לָאז רהוס

 יַאמּב תעּכ ,טשערַאקַאּבמ גרעּב ןידלָאג ןיּבול

 {?װָאקלדוס} וועשטידראּב ,תבשחמ תכאלמ ,ֿבולה

 ןטַאנַאמ עזיד ןיא טגעלֿפ רעסַאװ רעד, .ח"פקת

 ןוא ןגַײטש לגרעּב ןַײמ ןוֿפ טֿפלעה ַא זיּב

 זועמ ,דמא ,"געט עקינייא יִא טֿפָא ױזַא טגעלֿפ

 ,1864 ענליוו ,םיה

 סָאד יִא .רעטעּפש ףיוא ןעוצּפָא .ןגײלּפָא .9

 העיסנ יד יִא ,טקַארטנָאק םעד ןּבַײרשרעטנוא

 ןקורד סָאד יִא .טַײצ-חסּפ זיּב לארׂשייץרא ןייק

 יטֿפניקניא ערדנא דנוא תוריכׂשו, .רֿפס םעד

 ּבָא רע סָאד ןמזה ךשמ ןטלַאה וצ ּבא ונממ

 יכשַא שדוק להקּב הלהקה תונקּת ,"זיא טצעזעג

 סָאװ, .א"נקּת ,ןודנולּב הלודגה נ"ּכהּבד םיזנ

 הׂשעמ א טימ יַא זדנוא גנַאג א רַאֿפ סע זיא

 לָאז יּבר רעד, .122 'ו ,לדוי ,סוממ ,"גנַאל

 ַא ןטלַאהעגּפָא תומה-ךאלמ םעד טָאה ןּבעל

 ןֿפרַאד טעװ עמ זַא, .ףגנ ןבא ,די ,ײגָאט ןצנַאג

 {ךלמ רעד) רע טעװ ,. . .ןכַאמ עגָאװערט ַא

 ,יאלפ ,"ןענעװַאדּפָא החנמ ןייג רעיורֿפ .יִא ןסייה

 רעדע .8 'ז ,ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב רּבזמה

 ץעגנַאל םיטשוצ ןַײז ןטלַאהעגּפָא טָאה טַאנעס

 ,24 עו 1967 זמט ,גצּב ,"םישדח

 סָאד יַא .העינמ ַא ןרעװ .ןַײז ֿבּכעמ .0

 יד . ..ףיוא ךעּבענ טגָאלק, .לוש ןיא ןענעייל

 ,ר .א .ּפ ,"ַא ןחישמ ןעוט סָאװ סעשטַאגנוי

 טינ רעייז טימ ,, ,וּפ ,1879 עשרַאװ ,ןַאמירָא רעד

 פא ןוא ןזָאלרַאֿפ רימ ייז ןּבָאה ןמָא ןרעֿפנע

 ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ העּפשה יד ןטלַאהעג

 ָאטינ זיא סע, .א/ּבצ ,וז צונ ,"םייח םימ רוקמ |
 .בצק ,אינּת ,"הֿבושּת ּפָא טלַאה סָאװ ךַאז ןייק

 יִא טינ ריד ןַאק טלעװ רעד ןיא ךַאז ןייק,

 ,קסװַאנַאי המלש ,"רימ רַאֿפ הארי רעד ןוֿפ

 ,35 יז ,ב"ערּת עשרַאװ ,קחצי תדקע רֿפס

 ןרעכייר ןוֿפ יַא .טייהניואוועג א ןכערב 1
 ,ןּפָארט ןרעטיּב ןוֿפ יא .ןרָאי ערעטלע יד ףיוא

 טינ רענייק םיא טעװ טײקידװעדערַאּב ןַײז ןוֿפ,

 רעד וצ| וצרעד גנַאֿפנָא ןיא טרעװ רע יװ, .יָא

 רעװש רעייז םעדכַאנ זיא ,טניואוועג (טסורּב

 הּכלמ ,"ןטלַאהוצּפָא ןוֿפרעד {גנוי םעד} םיא

 ,1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב

 6 יז :

 ןריֿפכרוד .ןטיהּפָא .ןטכירּפָא ,ןעװַארּפ .12

 טימ ,לַאינָאמערעצ ַא טימ ךיז טדניּב סָאװ סעּפע

 עטלעטשעגנַײא טיול זיא סָאװ ,םיניד צעּפס

 ,טַײצרַאי םעד יִא .תוצח יַא .רדס םעד יִא .םיגהנמ

 .חפד +-- -- ךיז ןטלַאהּפָא

 ידַא -- קידװעטלַאהּפָא

 קידװעטלַאהּפָא

 א יִא .סנגעװרעטנוא תּבש יִא .הרּכזַא ןַא יִא

 םעד יז ןּבָאה, .טַײל עדמערֿפ ןשיװצ ֿבוט-םוי

 יוזא ,ךעלײרֿפ ןוא קיטסול ןטלַאהעגּפָא תועובש

 -רעּביא ,תויׂשעמ ירופס ,"ןטָאּבעג טָאה טָאג יו

 ,1881 גרעּבמעל ,שדוקה ןושל ןוֿפ טצעזעג

 ןֿפערטנַײא שרדמהי-תיּב ןיא ןגרָאמ ךיא לעװ,

 .ל ,"ןטלַאהוצּפָא טײהרָאי ןַײמ טעּבעג םוצ

 ,1894 גרעבמעל ,עלַאּביײל ןוקיּת ,ןײטשנעסמיּפ

 ןטלַאהוצּפָא ןעגנַאֿפנָא טסזמ וד, .19 יז

 ,רעדַײל רעגנוה עטלַא . ..ריפ יװ םיתינעּת

 דנַאל רעד ,"עוומ עקיליײה ןוֿפ רעניד עתמא

 רֶע זיא טשרע ךָאנרעד, ,10 א 1894 י"נ ,םכח

 ןוא תולג רָאי רַאּפ א ןטלַאהעגּפָא ,ןרָאװעג םלענ

 ןשיװצי ,ץרפ ,"עלַאיּב ןיא ןרָאװעג הלגתנ זיא

 ףיוא םייהא ןיּבר םוצ קעװַא .יגרעּב ייווצ

 רעד ,ןיקֿבר .מ ,"תּבש םיא ַײּב יִא ןוא שודיק
 ,170 'ז ,1914 צענליװ ,לוּבלּביטולּב רעשזילעװ

 ַא טימ ןעמַאזוצ .,ןכיירגרעד .ןריֿפכרוד ,2
 ץנַאג א ךעלטנייוועג) קורדסיוא ןַא טֿפַאש בוס

 א יִא  (גיז ןוח צנ א יִא ,(ןטײרּפשרַאֿפ

 -רַאֿפ גנוציז א'ִא (עטַאּבעד חוּכיװ

 ,הֿפיסא ,גניטימ ,גנולמַאזרַאֿפ-סקלָאֿפ ,גנולמַאז |

 ַא יִא .(רָאֿפנעמַאזוצ ,ץנערעֿפנָאק ,גנוטַארַאּב

 א יִא (עיצקעל ,טכירַאּב ,עדער) השר ד

 ,םויליסנָאק א יִא .(טּפשמ ַא) ה רוּת :ןיד

 ֿבוט-םוי ַא יִא ;(עּבָארּפ) ן ע מ ַא ז ק ע יא
 א ןיא טרֿפּב, .(הדועס ,טעקנַאּב ,החמׂש)

 ה נו ת ח ַא יַא רימ ךיא ןעק . . + עמשטערק

 ,99 יז ,1844 ענליוװ ,שּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"ךיוא

 ןָאט ןוֿפ ךיז יַא
 ךיז יִא ,ןעמיטש ןוֿפ ךיז יַא .(װזַאא ןצינ ,ןדייר)

 ,(םיגונעּת ,סנגינעגרַאֿפ ןוֿפ) ליֿפ וצ ןסע ןוֿפ

 רע ןעװ, .ףרַאדַאּב ןכעלריטַאנ ַא ןוֿפ ךיז יִא

 לָאז םינטק םיֿבקנ רעדָא םילודג םיבקנ ףרַאד

 ,רסומ תחכוּת ,ץיװָאלעסָאי .ל .י ,יָא טינ ךיז רע

 ,ןצעמע ַײּב עלַײװ ַא ףיוא יָא ךיז .ו"לרּת ענליוו |

 טציה רעד רהוטַאנ ינַײז ןיא ׂשָאװ שנעמ רד;

 טיטלה נוא ןוהט וצ תוריֿבע טָאה טׂשולג ינוא

 ירזנוא ןיּבַאה ןעזיד ףיוא ,ןוֿפַאד בָא ךָאד ךיז

 הרוי ,"ארגַא ארעצ םופל : טגָאזג םימכח

 טַײװ יוװ יַא ךיז לָאז עמ, .א"נקּת אדרויֿפ ,םיאטח

 ןריטסַאגנַײא טינ ךיז לָאז עמ סָאד רָאנ ןעק עמ

 ענליװ ,ץרא ךרד תוכלה ,דמא ,"ןרעדנא םעד ַײּב

 לזייא סאנוש ןַײד ןעז טסעװ וד זַא8/ ,1

 -רעּביא ןוֿפ יִא ךיז וטסלָאז ,אׂשמ ןַײז רעטנוא

 יז רַאֿפ" .5 ,גכ ,תומש ,יּת ,"םיא וצ ןזָאל

 ,גרעּב ,"ןעליוק וצ ןוֿפ יִא ךיז טשינ רעמ טניול

 ,1922 ןילרעֶּב ,טַאטש רעטּבערגרַאֿפ ַא ןיא

 ...טערטרַאּפ סרעזייק ןוֿפ ױזַא קידנרעדנַאװ;

 עניילק יד ַײּב ןטלַאהעגּפָא ףוסל ךיז רע טָאה

 -רַאװ רזוע ,"ןיז יײרד ענַײז ןוֿפ סעיֿפַארגָאטָאֿפ

 ,30 יז ,1924 זירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ ,יקסװַאש

 -- (עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעז
 רַאֿפ יִא סלַא ןעניד ףרַאד סָאװ ץלָאה לקיטש ַא

 .יירע- 66,  יז ,רעּב ,"רעטעלּב יד

 יד טָאה סָאװ
 ןוֿפ ןטלַאהוצּפָא טייקכעלגעמ יד ,טײקיאעֿפ

 ןַײז ֿבשיימ ךיז עא סָאד .דייר עיֶא .סעּפע
 ,טייקיד



 ןעקַא(י)לַאהּפָא

 יעג-- ,ּפָא עק .וטוא -- ןעקַא(י)לַאהּפָא
 ןסעומש ,ןעלּפַאלּפ ,ןדיר .ררװ .טעקַאנלַאה

 עּבָארג ןרעכייר ןגעלֿפ, .טַײצ ערעגנעל א

 גָאט ןעָארג ןזיּב יִא ןוא ןרַאגיצ:עקרַאכַאמ

 ,רעּבַײרש ןוא קרעװ ,קינעטילק .ש ,"ןַײרא

 ךיז ןעמ טָאה, -- ךיז טימ 1925 עװקסָאמ

 ,טעקַאלַאהעגּפָא |טַײצ ןוֿפ וװיטַאזוקַא| טנװָא ןַא

 ,"װיטקעלָאק םעד ןעיוּב ןעמ לָאז ןעמעװ טימ

 ,1932 עװקסָאמ ,טֿפור ּפעטס רעד ,עירול עטָאנ

 ,שינע-

 ַא ךיז ןעּביל .וזק -- ךיז ןעּבילַאהּפָא
 ןיא יװ) יד ךיז יִא .ןרעהֿפױא ןוא טַײצ ערעגנעל

 .שינע  .ךָאװשוק (רעד

 -עג-- ,ּפָא עװעמ- .חרט -- ןעװעמלַאהּפָא
 רעטַײװ ךיז ןזָאל טינ ,ןלעטשּפָא .טעװעמלַאה

 יַא וצּפָארַא .רעדער טימ סעּפע ,דָאר א ןגעװַאּב

 "גרַאּב ךיז טלקַײק סָאװ עלעגעװטנַאה סָאד

 ,220 ,ןעװעמלַאהסיױא :לגרֿפ .ּפָארַא

 ימוטּפָא .ררװ .װרט 6 וטוא -- ןטעלָאהּפָא
 יװ יא .תולוק עדליװ טימ ןעַײרשּפָא ,ןעל

 .תונעט יד יִא ,םירוּכיש

 .טצלָאהעג-- ,ּפָא ץלָאה .ורט -- ןעלָאהּפָא
 יא .ץלָאה טימ ןּפַאלקמורַא ,ץלָאה טימ ןקעדַאּב

 יִא .טנעװ יד ןוֿפ טֿפלעה פטשרעטנוא יד

 .ּפערט ענרענייטש

 .טעזמָאהעגי- ,ּפָא עז .ורט -- ןעזמַאהּפָא
 (רעדָא) ,רָאלקמוא .ןעמורּבּפָא .ןעשטרוּבּפָא

 קינײװנסיױא ףיוא יִא .ןּפַאכּפָא סעּפע קידלמוט

 יד 'ַא .עיצקעל עטנרעלעגסיוא יד יִא ,לדיל סָאד

 ,סעפע סייװ עמ זַא לעטשנָא ןַא טימ סרעֿפטנע

 .שינע-

 -עגי-- ,ּפָא רע .װרט 8 וטוא -- ןרעמַאהּפָא
 א רעמַאה א טימ סעּפע ןּפָאלק .1 .טרעמַאה

 ןזָאל טינ ןוא ךעלּב ןרעּביא יִא .טַײצ ערעגנעל

 "רַאֿפ ,2 .,ריט רעד ןיא יִא .גיוא ןַא ןכַאמוצ

 טנַאה יד, .רעמַאה א טימ (יוװ) ןּפַאלק ןקידנע

 עטצעל יד ּפָא טרעמַאה םערוטשלּבריװ ןיא

 ,ןרעמַאהסיוא ווזד ,8 ,ייינש ןיא' ,לה ,ײּפעלק

 ןגָאסױרַא 0 .ןהעש יד יִא 2221 +- 3
 "רַאקס יד יִא .ןעגנוזָאל ,ןצַאז קרַאטש ןוא ךיוה

 עטלעטשעגנַײא יד יִא .דייר עשיאייטרַאּפ עװָאּב

 ,בנ|  .עדנַאגַאּפָארּפ-לַאװ

 רעֿפרַאש .סירּפָא .1 .ןע- ,רעד -- גנַאהּפָא
 ,לַאֿפּפָארַא רעקיצָאטש .ּפַארַאיגרַאּב רעקידעּפושמ

 ַא .ךַײט טַײז רעקניל רעד ףיוא ןעיא עקיזדלעֿפ

 ַא, .לָאט םעד ןטישרַאֿפ ןעק סָאװ יַא רעקידמַאז

 א, ."ַא ןַא ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה טעשזד

 יד ךרוד טגנטָאשַאּב ףיט ,ץַאלּפ רעקידכעלַײק

 טלגנירעגמורַא םיא ןּבָאה עכלעװ ,ןעיֶא עכיוה

 רעּפסָארּפ ,זּביא ןַאמגילעז .ר ,"ןטַײז עלַא ןוֿפ

 גרעּב לייט , ,1922 ןילרעּב ,ןעמרַאק ,עמירעמ

 יד ,טנעָאנ רעד ןיא טקערטשעגסיוא ךיז ןּבָאה

 ענירג טימ יװ רעדלעװ טימ ןסקַאװַאּב ןעָא

 ,14 ( 1960 ,רַאפ ,שַאּב ,"דרעּב

 ןוֿפ יִא .סעּפע ןוֿפ ּפָא טגנעה סָאװ סָאד .2

 ןרעװ, .ןליוו ןטוג ןוֿפ יִא ןיא .ןעגנוגנידאּב עַײנ

 .ןע- ,יד -- גנולדנַאהּפָא
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 עג סנייאצלַא קידנעטש טינ סעמעט 'עקיּביײאי

 ןוא טַײצ ןוֿפ יִא ןיא ,טרעקרַאֿפ ;טרעדליש

 ייז ןרעװ רעּבַײרש ןוֿפ טיײקירעהעגנַא-ןסַאלק

 .פ ,ןײטשֿפַאה .ד ,"ןזײשרַאֿפ טרעדלישעג

 װָאקרַאכ ,רוטַארעטיל ןוֿפ עירָאעט ,סעמַאש

0, 

 רעדָא סעצָארּפ .1
 ,האיצמ א יִא ןא .ןעלדנַאהּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,טניולעג ךיז טָאה סָאװ ,ןּתמויאׂשמ א ,יָא ןַא

 יד ןוֿפ יא ןַא .זילַאנַא .הריקח ;טַאטקַארט .2

 עכעלטֿפַאשנסיװ(-רעלוּפָאּפפ ,ןעמעלּבָארּפ-טַײצ

 טיול טיוּבעג ןענַײז ןעיֶא ערעדנוזַאּב יד, .יָא

 טלעטש יז ןוֿפ עדעי ,ּפיצנירּפ ןשירטנעצנַאק

 ,"לטיּפַאק ןטקידנערַאֿפ  ַא . . . רָאֿפ ךיז טימ
 ןַײז ןוא שטנעמ רעגנוי רעד ,ןיּבור לארשי

 "א :רענַאיצקַאער, ,1927 עשרַאװ ,גנולקיװטנַא

 ,ןרעטש ,"רעקיסאלק יד ןגעװ ןעיֶא עשיטסילַאעד

 ,11710 אי ,1932 קסנימ

 ,טלדנַאהעג'- ,ּפָא לד .ורט -- ןעלדנַאהּפָא
 -רַאֿפ .ךיז ןעגניד ןכָאנ ןֿפױקּפָא .ןעגנידּפָא ,1

 ,ןדלי-םירחוס ןעמוקעג זיא'ס, .רחסמ ַא ןקידנע

 ,1875 גרעּבמעל ,חק ,"טנװַײל עצנַאג יד יִא ןליוו

 ןּבעג םיא לָאז יז ,טגנַאלרַאֿפ רע טָאה, .ּב/ס

 רַאֿפ טלדנַאהעגּפָא םיא טימ טָאה עמ ,לּבור 0

 ןיוש לצװ ךיא, ,11 אט ,1883 ,לַאֿפיי ,"לבור 2

 לעװ ךיא ןוא ,ןעמוקרעטנוא ךַײא טמַאזעגמוא

 ַצּפָא רעיױּפ םעד טימ יװ ָאד ןסיװ ןיוש

 ,1887 צנליװ ,ש"ב רעַײנ ,ראדנָאיל ,"ןעלדנַאה

 טלדנַאהעגּפָא טָאה ןוא קעװא רע זיא , .45 יז

 'םחנמ ,עש ,"לשמַאר עצנַאג סָאד םניח-יצחּב

 רַאֿפ חרוא רעד ןיוש טָאה טלדנַאהעגּפָא , .לדנעמ

 ,1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאקירעמַא ,יילּבור 0

 7 'ז

 רעדָא טלעג טימ ןלָאצַאּב .ןעמוקכרוד .2

 ןגױא יד ןיא טרעװ ַא טָאה סָאװ סעּפע ןּבעג

 טימ טַײּב א ןריֿפכרוד .טגירק סָאװ םעד ןוֿפ

 רעייז זיא רע זַא דצ ןייא רַאֿפ שינעטכַאדּפָא ןַא

 יא ךיז טזָאל תורוחס עטריקסיֿפנָאק, .קיניױל

 ."ןֿפנַארּב טריקסיֿפנַאק עמ ןעװ טינ רעּבָא

 טלעװ ןַײז ךיז טזָאל רֶע סָאד םיא ןוֿפ גונעג,

 ,1864 ענליוו ,הניּב ירמא ,דמא ,"יָא לװלָאװ ױזַא

 . . . טָאה טלדנַאהענּפָא ןיוש . . . הנוק רעד ןעוו,

 יױלה .מ ,"רּתיה ךרדּב ךיוא רַאװ סע ןוא

 ,1866 רַאװגנוא ,יכזרמ תשרפ רפס ,ץיװרוה

 ,ךָאװטימ א ,טלדנַאהעגּפָא םיא ַײּב סע ּבָאה ךיא,

 .המלש ,סוממ ,ײןטערטעגּפָא םיא ,גָאט א םענַײמ

 ףרַאד רע סָאװ ,ץירּפ ןייק טשינ זיא טָאג,

 יַא ןלָאז סָאװ . . . םיריוטקַאֿפ ךיז רעטנוא ןּבָאה

 ,ּבז ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,"םיא ַײּב תובוט טלעג רַאֿפ

 .52 'ּפׂש ,1895 עשראו ,לעגעיּפש רעשידוי רעד

 (עק- ןי) רע (-שינע/ .ץכע-
 | ,יירעד

 .טעַײנאהעג-- ,ּפָא עַײנ .ורט -- ןעַײנַאהּפָא
 .רקוא .=04: םגתזתהגנצתעז

 .גילֿפ ענדילז ַא יװ ןצעמע

 יַא ,ןּבַײרטּפָא

 ,טקינָאהעג-- ,ּפָא קי .ורט -- ןקינַאהּפָא
 ץרַאװש לקיטש א יִא .קינָאה טימ ןרימשּפָא .1

 טימ קיצניג ,ךייװ ןצעמע ןכַאמ .2 .טיורּב

 .ורט 4 וטוא -- ןעקצָאהּפָא

 .ן- ,רעד -- קַאהּפָא

 ,ּפָא קַאה .חרט -- ןקַאהּפָא

 ןקַאהּפָא

 לּפענק א 'ִא .הֿבוט ַא טימ ,הֿפינח טימ ,דחוש

 סָאװ ,לעטש-גנוריגער ַא טָאה סָאװ ןצעמע=|

 .ץירּפ ןזייּב םעד יִא .ןרידנומ ַא טגָארט

 ,ּפָא ךיז עיט- .ווזק ,וטוא -- ךיז ןעיטפָאהּפָא
 יװ רעגנעל .1 .ררװ .לס ,טעיטסָאהעג'-- ךיז
 ןעמוק .טסַאג א ןצעמע ַײּב ןַײז טנכערעג

 ןּבלַאה א ךיז יִא ןוא תועובש געט ייווצ יד ףיוא

 טײקכעלדנַײרֿפטסַאג טימ ןלָאצּפָא ,2 .רעמוז

 ךָאנ זדנוא ַײּב טּבַײלּב, .טֿפַאשדנַײרֿפטסַאג רַאֿפ

 ַײב 'ַא ךיז ןלעװ רימ ,השקשינ ,געט עכעלטע

 ,"ךַײא

 ,טקיטסַאהעגי- ,ּפָא קי .ורט -- ןקיטסַאהּפָא

 -עלַײא ןיא ןקידנערַאֿפ .ןריֿפכרוד סעּפע קיטסַאה

 עלעיציֿפָא יד יא ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד יִא .שינ

 טעּברַא:למַאז יד יִא .ךוזַאּב ַא יִא .עדער-טעקנאּב

 ,גנז- .ךוּברעטרעװ ןרַאֿפ

 -עגי- ,ּפָא עּכ .ורט 8 װטוא -- ןעּפָאהּפָא
 .ןע(ל)סּפָאה - ,ןעקּפָאה - :פפ .טעּפָאה

 ּפָא ,ןעגנירּפשּפָא .ןעלצנעטּפָא ,ןצנַאטּפָא .1

 טימ יִא .ןשינעגנירּפש טימ ,קידנעגנירּפש ןצנַאט

 טמוק --/ .םלוע ןגנוי ַא ןשיװצ סיֿפ עטלַא

 -- ,ץנַאט םעַײנ םעד טינ ןעק ךיא -- !ןצנַאט

 טלסּפָאהעגּפָא ןיוש , ."!'ִא םיא ריא טעװ ,ונ

 טַײצ ערעגנעל ַא 2 .ירמש .א ,"ןסּפָאה עלַא
 רעד ַײּב יַא .ןגיוּבעגנַײא ,טײרדעגֿפױנוצ ןציז

 טימ ךיוא .ןרָאי עגנוי עטסעּב יד ןישַאמ
 .שינע .ךיז

 ,טֿפָאהעג-- ,ּפָא ףָאה .װטוא -- ןֿפָאהּפָא
 ךיז ,טלעג-יּבר טלָאצאּב , ,ןֿפָאה ןרעהֿפױא

 ױזַא טֿפָאה עמ, ."טּפָאהעגּפָא ןוא טרַאנעגּפָא

 ,"ּפָא טֿפָאה עמ זיּב ,גנַאל

 ַפָא ווזד ,1

 ןעלסיירט ךיז .ךיז טימ ךיוא .2 .ןעּפָאה

 יד רעּביא ךיוּב ןיא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא

 ּפָא .8 ,ןישַאמ רעד ןוֿפ לדער םייּב יַא .סעדורה

 "ראק רעגרעּבמעל, ,ןקילושזּפָא .ןעלדניווש

 עה .י ,"טעקצָאהעגּפָא ךיד ןּבָאה סעקינשטעט

 ,שינע- .סעלעש

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 "דנַײרֿפ רעד ןיא סַײררעּביא ןַא .ןקַאהּפָא ןוֿפ

 רעפמעט .רעסעמ ַא טימ יװ יִא ןַא ,טֿפַאש

 יָא (רעֿפרַאש)

 טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנו-

 טַײצ עצנַאג יד טָאה הלּכ יד, .,ןקַאהּפָא ןוֿפ

 ענַײז ןיא ,ןגיוא ענַײז ןיא טייקטשימעצ א ןעזעג

 סַײװ ,"ןדער ןטימ ןיא ןעגנוגעװַאּב ןוא ןעָא

 יןרעװ ןתח אי ,ד

 ,טקַאהעגי-

 ַא ןוֿפ סעפע ןליײטּפָא ,ןּפַאלקּפָא קיטליגדנע .1

 ןכעלנע ןַא טימ רעדָא קַאה א טימ טײקצנַאג

 ַא טימ םאטש ןופ ןגַײװצ יִא .רישכמ ןֿפרַאש

 ,רעסעמקַאה א טימ ,דרעװש א טימ יִא .קַאה

 ,ןקַאה ּבא ןוט םיא ןמ טאה םרא ןייא,
 ףּפָאק ןַײז םיא איז ןּבאה אד, ,186 ,ןוּביאבּב

 ףיוא טקעטשג ןייא איז ןּבאה ינוא טקַאהג ּבא

 יד טנעה יד, .ּב/זס ,ראש ,ןמ .מ ,"ךַאד ןייא



 ןטסּברַאהּפָא

 ןלָאז יד ינַײד רּביא טמרּב רד ןּבָאה טינ ךיז

 גיניק ןוֿפ הׂשעמ ןיש ןיא ,"טקהג ּבָא ןרעוו

 א שטנעמ א ןעװ, .1781 ,אדרויֿפ ,ףוה שיטרַא

 סע טגנעה ןוא טקַאהּפָא לּפעל-רעיױא ןַא טנוה

 ָאד ,ןּבָאה טוט תחדק סָאד רעד ןקנַארק םעד ןָא

 לשמ ,"דנוטש םוצ ןֿפלעה םיא סע טוט

 וטסעװ םונהיג ןיא, .ז"נקת אהרטסוא ,ינומדקה

 ןוֿפ ןעמ טעװ לעֿפ יד . . . ור ןּבָאה טינ ךיוא
 א טריֿפעג ךיז טָאה ױזַא, .רָאטַאיעט ,ייָא ריד

 יד טקַאהעגּפָא גורק םעד טָאה עמ זיּב ,טַײצ

 זדנוא ַײּב ןוא עּפָאריײא ןיא' ,ץרפ ,"ןרעיוא
 .'ןוויוא ןרעטניה

 ןוא טנעה יִא םיא (ףרַאד ,לָאז) געמ עמ .לװֿפ

 טסעװ .(אא טעּברא אזַא) ןליּפש אזַא רַאֿפ סיֿפ

 טסעװ .ט ג 9 ה יד יִא ריד ןעמ טעװ -- ןריר

 יִד יִא ריד ןעמ טעװ --- ןיהַא (ןֿפיױל) ןייג

 ןוא טנעה יא םיא (ןעק ,לָאז געמ עמ .סיֿפ

 -ַאּפש ךיוא| ןּבעגקעװא טאדלָאס א רַאֿפ ןוא סיֿפ

 .ן(ףָארטש עסיורג ַא טנידרַאֿפ :קיטומטוג ,קיס

 ןצעמע ןוֿפ ןעמענוצ :ךיוא -- ּפ ָא ק םעד א*

 םיא טָאה רבח רעטסעּב ןַײז , .עטסרעַײט סָאד

 ןַײז םיא ןוֿפ ןעמונעגוצ ,ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא

 .?עקנַאכָאק

 םעד ןגָאלשּפָא (א = (ןע לגילֿפ יד ָא*

 א ןַײז) סױרָאֿפ ןקור ךיז ןזָאל טינ ,טומ

 סעקלַאג עצראװש יד, .(רעגָאזהעד א ,רעכַאמ

 טימ,, ,"ןעלגילֿפ יד טקַאהעגּפָא יאּבג םעד ןּבָאה

 ,וירּב רעזדנוא ןקורדּפָא טעװ ריא סָאװ םעד

 ךיז ןלעװ סָאװ יד לגילֿפ יד יא ןיוש ריא טעװ

 ,1866 ,מק ,"רשוי-יצילמ יד ןליּפש וצ ןלעטשנָא

 סָאד סיוא טוג טשטַאּפ ןַאמ רעד זַאק .30 ךס

 ריא טָאה רע :טסייה --- לָאמ עטשרע סָאד ּבַײװ

 טלעװ ,שטַאגולד .מ ,"לגילֿפ יד טקאהעגּפָא

 ריא טָאה עמ, ,13 יז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ

 ,"ליטש ןרָאװעג יז ןיא לגילֿפ יד טקַאהעגּפָא

 יד ןצענערגַאּב (ּב :50 יז ,װ דירַאי םינוֿפ שש

 ןעמ טקַאה ןלָאמוצכָאנ ןּבעג ןטימ, .עיזַאטנַאֿפ

 ּבײהנָא ןיא רָאג, ."ןעלגילֿפ יד רעדניק יד ּפָא

 רעד ןיא סעלהמלש ןטערטנַײרַא סָאד טָאה

 רעירֿפ רעד ןוֿפ לגילֿפ יד טקַאהעגּפָא הבישי

 .המלש ,סוממ ,"רענַײז עיזַאטנַאֿפ רעדנעַילֿפ

 לַאג יד ,רעּבעל יד ןצגנול יד ָא*

 ןזיּב ןגָאלש קרַאטש ױזַא -- רעּבעל רעד טימ

 יַא* .ןענַאגרָא עקיטכיװ עטנָאמרעד יד ןקידעש

 ןָאט וצ טייקכלגעמ יד ןעמענוצ -- לג ענ יד

 -ַאק יד ןוֿפ ןציּפש יד יַא* .סטכעלש ןצעמע

 -דָאּפ יד 'ַא"* .ךעלּבָארג ,קיסַאּפש זד = סעטעּפ

 רע = עלקינַאג ףיוא ןזָאלקעװַא ןוא סעװעק

 ןייק ןיוש ןעק רע ,טינ ךַאז ןייק וצ ןיוש גיוט

 דרעֿפ טלַא ןַא ןוֿפ| ןָאט טינ טעּברַא עקיצונ

 יד ּפָארַא ןעמ טמענ ,רעמ ןּפעלש טינ ןעק סָאװ

 ךיז סע טזָאל עמ ןוא סעװעקדָאּפ עכעלצינ
 ,ןדייוו רעד ףיוא ןעשַאּפ

 ,ןקַאהרעטנוא .,ןדַײנשרעּביא ,ןקַאהרעּביא 2

 יַא ,םינֿפוא יילרעלּכ ףיוא ןלײטּפָא .ןדַײנשּפָא

 ןעװ םיוּב לטייט ןייא, .הרֹוסמ רעד ןוֿפ טייק יד

 ,מהס ,"רדיוו טינ רע טסקװ ָאד טקה ּבָא ןיא ןמ

 סּפוא ילַא , ..טָאה סוטיט, ,13 ,ּבצ ,םילהּת
 'ר ,"ןזָאל ןקַאה בא םעּב ידליװ 'נוא םִעּב
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 לארׂשי תיּב ,אדלוֿפ ילוגמ ןזיוהטע רדנסּכלַא

 יקיד יריאג .ט"עּת ךַאּבנֿפָא ,הריחּבה תיבו

 ריא ןוֿפ ןרעקנַא איד 'נוא ןקַאה וצ ּפָא קירטש

 ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"...(ףוס'םי) ןיא ףיש

 יא ןרער יד לָאז עמ, .א/דסק ,1721 גרוּבמוה

 רֿפס ,"ןּבָאה ןלָאז רעסַאװ ןייק םידוהי יד סָאד

 יד; .א"כקּת טשמַא ,יּבּכמ אדוי רֿפסו תידוהי

 טשרעקָא ןקַאהוצּפָא ןעגנאז יד ןגעלֿפ ...סעלסוס

 ,"ןכַאמ וצ רענרעק ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע יװ

 -כעלַײק יד, ,1868 ענליװ ,סרה טָאטש איד ,דמא

 -- תוליגר ןַײז ןוֿפ טמוק ןדרָאּב ןוֿפ} טייקיד

 טימ ןציּפש יד יִא ןוא ליומ ןיא דרָאּב םעד ןעַײק

 ,קינטנעצָארּפ רעַײנ רעד ,ָאדיױג .י ,"ןייצ יד

 -עגנָא :ךיוא -- ץ לַא ה יַאֹ* .71 יז ,1893 ענליוו

 -מלּת עטכעלש טימ ןענרעל טייהרעטגנערטש

 . .. ןוא ץלָאה טקַאהעגּפָא ךָאװ ַא ,םירזממ, .םיד

 -ַאינעצ יד ךַײא לָאז ןֿפרַאװסױרַא .ןֿפרָאװעגסױרַא

 וועִיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"תחדק עקיר

 = (ןריט) ןל עװש יד יִא .48 יז ,0

 א טימ ןייטשוצ ןוא ןעמוקנַײרַא טֿפָא ,רדסּכ

 .תוֿפּתש א ןסילש וצ ןלעװש יד יִא .השקּב

 ,.. םינכדש ןּבָאה ...ףייה עשיּבר יד ןיא;

 ,"םיכודיש טגנערּבעג ןוא ןלעװש יד טקאהעגּפָא
 .17 ש 1958 ,גָאט ,טַײ

 -מיא טימ ,גנילצולּפ ,ףרַאש ןסַײררעּביא .9

 תוש א 'ִא .גנודניּברַאֿפ יד ןסַײררעּביא .טעּפ

 טמוק רעטירד א יװ ןעז .דייר סמענעי יִא .תוֿפ

 ןטימ עמַאס ןיא יִא .דייר ענעגייא יד יִא ןוא ןָא

 יװ ןעגנואיצַאּב עלא יִא .רעטרעװ יד יא .סעומש

 .דרעװש רעֿפראש א טימ יװ ,קַאה א טימ

 עשינַאֿפעלעט יד יִא ,םָארטש ןשירטקעלע םעד יא

 -כח ענַײז טימ . . .ינרוֿפילַא רעד, .גנודניּברַאֿפ

 םענירּב יד ןוא ןרעסַאװ עלַא יד ּפָא ןקַאה םימ

 רצוא ,ײןַײרַא טָאטש ןיא טייג רעסַאװ סָאד סָאװ
 ּפָא קַאה ךיא, ,14 יז ,1862 װעקלָאשז ,שדוקה

 ;ןֿפורטימ ךַײא טעּב ןוא ,ףור ןוא ןרמאמ םעד}

 "םולש' ,ץרפ ,"!םכילע-םולש ןַײז לָאז טנוזעג

 ,ןקירעדינרעד ןוװיּכּב םיא ןוא ןצעמע יִא .יםכילע

 ...צנַײז טימ טקורעגסױרַא ךיז טָאה רע;

 א רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוא . . . תוריסמ

 םיא ןעמוקסיוא טגעלֿפ סע .ןױשרַאּפ ןקיטכיוו

 ,עסיפט ןיא ,יקסנימלָא .מ ,זּביא .ר- ש ,"ָא
 ,1931 עװקסָאמ

 יד יִא .סעּפע ןלעטשּפָא .הקסֿפה א ןכַאמ .4
 ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה; .טסעמרַאֿפ םעד ,ליּפש

 ,?טקַאהעגּפָא ןּבַאה רעמזעלק יד ןוא טנַאה ןטימ

 ענליװ ,לוּבלּב טולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר .מ

 םעד עגר א יַא ןעמ זומ ָאדע .191 'ז ,4

 םַאּב ,גרעּב ,"םעטָא םעד ןּפַאכרעּביא ,ףיולעג

 "טינ יד (ןוֿפ) טימ יִא ,117 יז ,'סעמעי ,ו רעּפעינד

 טקַאה ,ןיוש טעידָאה טָא" ,תובוט ענעטעּבעג

 ךַאז רעזדנוא ןוֿפ רעטַײװ רעסעּב רימָאל ,ּפָא

 ריזנ רעד, 1915 ,טלעװ עטרַאנעג ,"ןסעומש

 ענַײז טקַאהעגּפָא ןוא דייר ענַײז טדנעלרַאֿפ טָאה

 -הו ךלמה"רּב ,זביא ,"דיײרֿפָארטש ןוא םילשמ
 ,1771 װעקלָאשז ,ריזנ

 ַא טימ יִא ,ןרידיווקיל .ןריניאור .ןרעטש ,9
 ןּתמוזאׂשמ ןטכעלש א ןוֿפ, .טֿפעשעג טכעלש

 טזָאל סע יװ טקידנע עמ} װש ,יּפָא ןעמ טקַאה

 ן(עװע)טרַאהּפָא

 "הנעמ ,"הסנרּפ ןַײמ טקַאהעגּפָא רימ ּבָאה" .{ךיז

 עמ זַא; .ו"כקּת אדרויֿפ ,שטַײט ףיוא ןושל

 -רַאֿפ יד רעקנעש ןשיליוּפ םַײּב סױרַא טעֿבנג

 רעד רעטנוא ןוֿפ עװעקדָאּפ עשיזרעֿפ ענעּבָארג

 ,"היחמ יד טקַאהעגּפָא םיא ַײּב טרעוו --- לעװש

 ,1881 עשראו ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגגלד .מ

 ,13 יז

 ןייק רעמ ןּבָאה טינ .ןרעטַײװרעד ךיז .0

 יַא ,טייקיטעט א ןַײז ךישממ טינ .םיקסע םוש

 ןייא ךיוא יוזַא, .סרעייגקידייל הרבח רעד טימ

 ,"ןיקה ּבא ריד ןוֿפ טג טימ איז אוט ,ּבַײװ זיּב

 ,א/ס ,ןויע

 ,קידנטכַארט-טינ ,קיאַײרש ,ףרַאש ןגָאזּפָא

 -ָארדעגסיוא יד ,ןעגנוזָאל עטנרעלעגנַײא יד יִא

 .ןגיל (ןּבָארג) א יִא ,דײר-עדנַאגַאּפָארּפ ענעש

 טכַארטַאּב ןיא ןעמענ טינ .טַײז ַא ןיא ןזָאל .8
 עלַא ןוא ןלָאצכורּב יד יַא ,ןרעֿפיצ עסיװעג

 וד ןעוו, .ןלָאצ עצנַאג יד טימ ןכַאמ תונוּבשח

 -עגּפָא ייז וטסָאה ,סענווירג 1524 טַאהעג טסָאה

 טסלָאז וד ךעלּברעק ליֿפ יװ ןסיוו וטסליװ ןטיּב

 תוא ןייא יִא וטסלָאז --- ןֿפלח םעד ַײּב ןעמענ

 גרעּב ןידלָאג ןיּביל ,יײ. . . טנַאה רעטכער ןַײד וצ

 ,1874 ענליוו ,תבשחמ תכאלמ ,...טשערַאקוּבמ

 ,34 יז

 עצנַאג .טַײצ ערעגנעל א ,ךס ַא ןקַאה .9
 ַא -- ןצרַאה ןטימ יא" .רענייטש יַא םישדח

 טקַאהעגּפָא טָאה הלוח רעד, .ןטסוה טַײצ עגנַאל

 .,"טכַאנ עצנַאג א (ןצרַאה ןטימ)

 ןֿפױל רדסּכ ,סיֿפ יד יִא ךיז -- ךיז טימ

 ַא ּפָא ךיז טקַאה עקשארומ עדעי, .ןצעמע וצ

 ןוֿפ רעדליּב ,זּביא ,"לטעלּב לקיטש עשּפיה

 טקַאה סעומש רעד, .1898 ענליוו ,ןעּבעל רעיהט

 ןומ ךיא , 'הׂשעמ עטלַא ידי ,סוממ ,יּפָא ךיז

 יװ טקַאהעגּפָא ךיז טָאה רע --- לּבור א ןּבָאה

 ,ןשול רעד' .רַא ,"טלעֿפרַאֿפ םעטָא טלָאװ םיא

 ,"טקַאהענּפָא ףֹּכיּת ךיז טָאה רעטכעלעג רעד,

 רענלימ רעד, .ירעלדנעה:לגיײֿפ רעד עינומי ,קמ

 םָארטש רעד .זוילש םעד ּפָארַא גנילצולּפ טזָאל

 .תונורכז ,קינלָאר .י ,יּפָא ךיז טקַאה

 .ָא=לצרָאװ א -- רעה ,שינע- .,ץכע-

 | ,ַירעד
 -עג-- ,ּפָא טסּבי .װטוא -- ןטפּברַאהּפָא

 ןיא יִא .טסּבראה םעד ןעגנערּברַאֿפ  .טסּברַאה

 ןשיװצ םיֿבוט-םוי עלַא רעּביא זיּב יַא ,לטעטש

 ,החּפשמ

 ,ּפָא (עװע)טרַאה .ורט -- ן(עווע)טרַאהּפָא
 ,לָאטש יָא .ןכַאמ טרַאה .1 .(טעװע)טרַאהעג
 .רעפרעק םעד יא .שיזיֿפ ןעװעטרַאהרַאֿפ .2

 צג ןרעװ ייז .רעדניק יד טינ טעטסעּפ , . . ,
 ףוג רעייז טרעװ ,טלעק ןוא ןגער וצ טניואוו |

 רימָאטישז ,ןירעגניז יד עלחר ,ײטעװעטרַאהעגּפָא
 "סנּבעל ,רעקרַאטש קיטסַײג ןכַאמ 8 ,8
 ּפָא טסייג ןסטנגוי רעד| רעייז, .רעקיאעֿפ
 קידנעטשַאּב ןַײז ןֿפרַאד טינ לָאז רע ,ןעװעטרַאה
 ,"עשטָאלק ןיא טלקיוװעג ןוא טעװערענשעגנַײא
 םענעסקַאװרעד םַײּב, .20 אי ,1870 מק ,זרא

 -עטרַאהעגּפָא םיא טָאה ןּבעל סָאד סָאװ ןשטנעמ
 "מוא טנַאהרעלַא טימ המחלמ רעד ןיא טעװ



 ןכרָאהּפָא

 ןםימותייסָארגָאּפן; .המלש ,סוממ ,"ןדנַאטש

 ,טעװעטרַאהעגּפָא ןֿפוא ןרעדנוזַאּב א ףיוא ןרעוו

 לשיֿפ ירד ,"קיאעֿפסנּבעל ענדָאמ ןוא םַאזכַאװ

 יד ןוא ןטַײצ עלַאֿפַארטסַאטַאק יד ,ןָאסרואינש

 -- ךיז טימ .ןילרעּב ,תורוד עקיזנסקַאװ

 ןזיװַאּב טינ ךָאנ טָאה םזינַאגרָא ןסדניק םעד};

 -כעלדעש עקימורַא יד ןגעק ןטרַאהוצּפָא ךיז

 ,.1 ןש ,1948 זירַאּפ ,זעגפ ,פיא .י ירד ,"ןטייק

 ,שינע- .גנוטרַאהּפָא

 "עג'- ,ּפָא ךרָאה .ורט 4 וטוא -- ןפרָאהּפָא
 עצנַאג .טַײצ ערעגנעל ַא ןרעה .1 .טכרָאה
 ןכרָאה ןרעהֿפױא .2 .ָאידַאר יִא ןטנװָא
 ןּבָאה רעדניק עקיטציא, .ןכרָאהעג ןרעהֿפױא .2
 -עטַאט טכרָאהעגּפָא רָאי ןצַײרד-ףלעװצ וצ ןיוש
 ."עמַאמ

 ,טרַאהעג-- ,ּפָא רַאה .ורט 8 װטוא -- ןרַאהּפָא

 -ַאכרַא ןיא ,ןושל םענעּבױהעג ןיא) ןטרַאװּפָא
 ּפָא םיא רֶע טָאה ,ללּכה, ,(ליטס ןקידנריזיא
 זיא רעױּפ רעד יװ ןוא ,דלַאװ ןיא טרַאהעג
 זנוא ַײּב| מֿפ ,*. ..ןַײרַא דלַאװ ןיא ןעמוקעג
 טרעדנוה קיצנַאװצ, ,185 יז ,1923 עשרַאװ ,ןעדוי
 -עלּפטנַא ןַײד ףיוא טרַאהעגּפָא וטסָאה ןרָאי
 .שינע- .יטקעלּפטנַא ,שאוהי ,"רעק

 ּפָארַא .טרָאהעג -- ,ּפָא רָאה .וורט -- ןרָאהּפָא

 טימ םינּפ א יִא .סיֿפ יִא .רָאה יד ןעמענ

 יז ןקייװסיוא ןכָאנ ןלעֿפ יִא .,זילָארטקעלע

 ַא טימ לעֿפ יִא ןוֿפ סעצָארּפ רעד, .ענּפַאװ ןיא

 ןיא ךעלעדיר טימ רעדָא עטיל ןיא ןזַײאּבָאש

 ,"גושטנעמערק

 ָאהעג'- ,ּפָא עװע- .וטוא -- ןעװערָאהּפָא
 ַא טעּברַא עשיזיֿפ ערעװש ןָאט .1 .טעװער

 תיּבה-לעּב ןרַאֿפ ּפַאש ןיא יִא .טַײצ ערעגנעל

 "ַאװקַא ןיא רעיודעג} תעל תעמ א העש ןצרעֿפ

 ןעמ טָאה סייווש ןרעטיּב טימ, ,ןטַײצ ןוֿפ וויט

 לָאז ..,,, .די ,"טעװערַאהעגּפָא געט עכעלטע

 ןֿפרַאװּוצסױרַא יװ תולוּבחּת ינימ ײלרעלַא ןכוז

 -ץרָאהעגּפָא סָאװ . . . טַײל עטלַא סַאג ןֿפױא . . ,

 -טדָאטש רעד ,ײןּבעל ןצנַאג רעייז םיא רַאֿפ טעװ

 ןרעהֿפױא ,ןקידנערַאֿפ .2 .1897 ענליװ ,דיגמ

 ,ןֿפליהעג יד ןעמוק סע זיּב ןײלַא יִא .ןעװערָאה

 טליֿפ ,גָאט םעד ּפָא ךעּבענ טעװערָאה רע זַא,

 רעד ,וָאנַאּבילק .ה ,"טינ רבא ןייק ךָאד רע

 ,11 יז ,1901 ענליוו ,סוסקול

 רעשיזיֿפ ןייק טינ ןגעװ 21 ּבּב זד .3

 ןַײרַא טכאנ רעד ןיא טעּפש זיּב יַא .טעּברַא

 ןזח-לוש רעד, .סנעמאזקע וצ ךיז ןטיירג םַָײּב

 א דומע ןַא ַײּב טעװערָאהעגּפָא טָאה רעכלעוו

 יד ןּבירעגּפָא ןוא רָאי קילדנעצ רָאּפ ענייש

 תונורכז ,ןַאמקילג יױל ֿברה ,ײ...צנַײז עמיטש

 ערעגנעל א ןַײז .4 .1934 ווענעשעק ,יול תיֿבל |
 ןֿפיטרַאֿפ ךיז ,ןענרעל טגנערטשעגנָא ןיא טַײצ

 ןיא יִא .ערעל ַא ,הטיש א ,עירָאעט ַא ןיא
 לֿבוי א, .רסומ ןיא יִא .םּבמר ןיא ,ימלשורי

 יינ ,ּבדל ,ײ. . , תודיסח ןיא טעװערָאהעגּפָא רָאי

 .ץכע .ךיז טימ ךיוא 386 יז ,ז"ישּת

 ,שינע-

 ,ּפָא לֿבה .וזוקא ןןעלוועה ...} -- ןעלֿבחּפָא

 ,טלבהעג = |

 . ,רעד -- ךיוהּפָא
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 ןכַאז עקיטשינ ףיוא טַײצ ןרטּפ
 ַא יִא .טרעװ ןקיטסַײג ןייק טינ ןּבָאה סָאװ

 טימ ןרָאי עגנוי יד יִא .רַאנ א ןּברַאטש ןוא ןּבעל |

 .שינע- .טרָאּפס

 -עגי- ,ּפָא (עװןע- .ורט -- ן(עװ)עלּבוהּפָא
 עלַא יַא .ןעלּבוה ןקידנערַאֿפ .1 .ט(עװ)עלּבוה
 -שזורטס ץלָאה ןוֿפ ןעמענּפָארַא 2 .רעטערּב

 ,לּבוה ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ רענעּפשלּבוה ,סעק

 רעגנוי ,ןַײװ, .סעקשזורטס קאז ןצנַאג ַא א

 ,רָאלק ךיג רעד ןיא ןַײז לָאז זַא ,רָאלק טינ ןוא

 זָאל ןוא . . . ץלָאה ןוֿפ ּפָא טלּבוה עמ סָאװ םענ

 "סיוא ךיז טעװ --- רונש א ףיוא סַאֿפ ןיא ןַײרַא

 ןענירד שָאװ לכיּב ןייא ,ײגָאט ןייא ךרוד ןייטש

 ,ה"נקּת ווָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפעג

 רע טָאה טערוּבַאט ַא ,טעּב ַא ,שיט ןצנַאג א;

 א ,לטנעװ א ,לסיֿפ א .טעּבראעגסיוא טינ . . ,

 ,ןטקַאט ַײרד ידי ,רַא ,"טלּבוהעגּפָא לטערּב

 'ַא ,לּבוה א טימ ןדַײנשּפָארַא ,ןלײשּפָארַא 8
 -טנעוו עקירעּביא עלַא ןיא, ,ןטיײקיטסרָאש עלַא

 ,"ףיש 'ִא טשינ ןיוש ןטנַאק יד ןעמ ףרַאד ךעל

 ,ןשטַאּפנָא = םינּפיס יַא* .64 יז ,רעּב

 ,טכירַאּב םעד יִא .קיטַאלג ,טַאלג ןכַאמ .4

 יד ןוֿפ טעּברַא יד, .עא לקיטרַא םעד ,עדער יד

 ןוא יִא ןיא ןענַאטשַאּב זיא} ןדִיי עטרימרָאֿפער

 ןשידִיי םעד רעגנירג ןכַאמ . . . ןעמענּפָארַא

 .שינע .ץכע- .204 יז ,װ רַאק ,"לוע

 .רעיֶא ןַא רָאנ ,רעילָאטס ןייק טינ -- רעד

 ,ירע-

 :5פ .טעןדוהעג-- ,ּפָא עיױד- -- ןע(י)דוהּפָא
 -- וטא .,ןעשז(ד)וה-- ,ן(י)זדוה =
 ,ענעגיוצעצ ,עכיוה ןעגנערּבסיורא ןקידנערַאֿפ

 םיטש רעװָאסַאּב רעד טימ יִא .ןעגנאלק עקישיור

 ,טעידוהעגּפָא טָאה ןישַאמ יד, .ןײגקעװַא ןוא

 -- הרט ."טרָא ןוֿפ טרירעג טינ ךיז רעּבָא

 טעידוה קירּבַאֿפ יד , .ןקירדסיוא סעּפע יַא ןטימ

 .שינע-  .ײגָאטסטעּברַא ןוֿפ ּבײהנַא םעד ּפָא

 ,ןּבײהּפָא +-- .רנ -- ןֿבױהּפָא

 .טעדיוהעג-- ,ּפָא עד .װרט -- ןעדױהּפָא
 טַײצ ערעגנעל ַא ,עקלדיוה ,עדיוה ַא ףיוא ןגיוו

 .רעדניק יד יִא .ןעדיוה ןרעהֿפױא (ןוא) רעדָא

 ןיוש ךיז טסָאה וד .ךיז טימ ךעלטנייוועג

 ."ןעדיוה ךיז דניק רעדנַא ןַא זָאל .טעדױהעגּפָא

 :ב ןטימ ךיוא טצינעג ךיז יַא טרעװ רקוא ןיאְו

 ןַא תעּב ןעלקַאש ךיז ןרעּביא ןַײז בשיימ ךיז
 -והעגּפָא ךיז טָאה עמ זַא, -- סעומש ןטסנרע

 לָאז הטלחה רעזדנוא זַא ןֿפלעה טָאג לָאז ,טעד

 .שינע-  ן;יןטוג םוצ ןַײז

 א .ןכױהּפָא ןוֿפ טקַא

 סעצָארּפ .ןע ,יד -- גנ|  .יִא רעכַאװש

 .גנוָא-ּביוטש עשיטַאמעטסיס .ןכױהּפָא ןוֿפ

 ּפָא .טכיוהעג-- ,ּפָא ךיוה .וורט -- ןֿפױהּפָא

 .סױרַא טמעטָא עמ סָאװ טֿפול רעד טימ ןזָאלּב

 .עלעדער א ּביוש רענערױרֿפרַאֿפ רעד ןיא יִא

 סָאד סָאװ לרעגניֿפ סָאד ּפָא טכיוה עמַאמ יד,

 טימ טָאה יז, ."ריט ןיא טמעלקרַאֿפ טָאה דניק

 טימ ןוא טכױהעגּפָא ליומ ריא ןוֿפ ערַאּפ רעד

 זיולּב םענערױרֿפעג א טכַאמעג ַײרֿפ לגענ עריא

 ן(ענע)ֿפױהּפָא
 טרָא סָאד יַאֹ* .דיי םיליהּת ,שַא ,ײלּבַײש ןֿפױא

 ןיא ןטלַאה = (טייטש) טציז רעצעמע ואוו

 .ןענידוצוצ טיירג ןַײז קידנעטש ,דובּכ

 .טליוהעג-- ,ּפָא לױה .חרט -- ןליוהּפָא
 יּפָא .רנ ,משטד ,כרַא .0766 : 80(ס)801ס0

 ריא ךאנ טׂשּבלעז ליװ ךיא ,, .ןעמענּפָא .ןעגנערּב

 ,וצנ ,"רימ וצ רדיוו ןילוה ּבא איז לי 'נוא ןייג

 וצ ןּבאה (הלוגס ידיחי) יכילטע; .ג/א ארקיו

 ןלוה ּבא לָאז םיא רעד (חילש) ןייא טקישג םיא

 זיוא םילדּתשמ ענַײמ, .מק ,ראש ,"ןטרָאד ןוֿפ

 ףוה םוצ טלוהיג ּבא טאה ךימ ןמ זד ,טכירג

 יּפיל ֿבוט'םוי ,ײןטנַאדנעמָאק-עמרוט = ןיזווארּפ

 -עגּפָא, ,1703 ,'הֿביא תלגמ' ,יײּכ ,רעלעה ןַאמ
 ייֵז יִדּכ ,טנַאטסער-טסַאּפ גרעּבמעל ןייק טקיש

 ןּב ,"ןַײז טרָאד טעװ יז ןעו . . .'ַא ןענעק וצ
 .א"ערּת עקָארק ,רעטכָאט סרעקנעש םעד ,יֿבצ

 (םָאלּפיד םעד| םיא .. . םייהַא רימ וצ ןעמוק,

 טימ ךיוא ,42 'ז ,עּביל עטשרע יד ,להי ,"יָא
 לָאז ,טעװ ןעיצֿפױא דניק סָאד רעװ, -- ךיז

 טלַא רָאי ןּביז טעװ דניק סָאד זיּב ,רָאי עלַא

 'נואװ עניײש ןייא ,"רעטסאיּפ טרעדנוה יַא ,ןַײז

 ןעכילקילגמוא םעד ןוֿפ עירָאטסיה עכילרעד

 | ,1855 עשרַאװ ,ֿבדנימע

 ,ליוהכ? .טליוהעג--- ,ּפָא ליוה .וורט -- ןלױהֿפָא
 .ןקעדּפָא .םסֹוע -- שיכעשטיטלַאכ2 ,ידַא

 . . .דלעֿפטכַאלש םעד ףיוא, .ליוה ,טעקַאנ ןכַאמ

 'ַא ןענעק ןלָאז יז . . . טרַאװעג זיולּב יז ןּבָאה

 "רַאװ ,ןדִייגרַאּב ,ןירג לאימחרי ,=ענעלַאֿפעג יד

 יד טלױהעגּפָא םלוע רעד טָאה סע, .1938 עש

 ,סעכיוק עשירֿפ ,עֿפָאי לדוי ,"ןגער ןֿפױא ּפעק

 דנואװ ריא; -- ךיז טימ .1940 עװקסָאמ

 ,עֿפָאי לדוי ,"טצרעמש ןוא טלױהעגּפָא ךיז טָאה |
 .1929 עװקסָאמ ,ּבורג לסעק ןיא

 "עג'-- ,טיוהעג-- ,ּפָא יוה .װרט -- ןעיוהּפָא
 8 ןילכַײר .ןקַאהּפָא .רנ ,משטד .כרַא .ןעיוה

 ודע :(12 ,הכ ,םירֿבד) 'התצקו' טשטַײטרַאֿפ

 ללמ .ן"ןקַאהּפָא וטסלָאז , :יּת| "ןווהּבא טלוז

 :(5 ,ז ,םירבד) ןועדגּת םהירשַאוי טשטַײטרַאֿפ

 ןרָאה ׂשָאד . . ., .ןןקַאהּפָא, :יִּת| "ןאיוהּפא,

 ,"תוכלמ ׂשָאד טניימ ׂשד ,ןאיוהיג ּבָא זיא ֿאומ
 טרעװש ןַײז זיוא רע גוצ אד, ,25 ,חמ ,ריטרעש

 ,"ריזח םנייא ןוֿפ טּביוה ׂשד ּבא טאיוה רע 'נוא

 ןעמ זד ןייטש ..., .ּפ ,1661 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 ןייא ךָאד טּבַײלּב ןטַײז איד ןוֿפ טיוה ּבא

 ,המשנ ענייר ,ריד וצ דירֿפ, .א/חי ,וצנ ,"ןייטש

 אסּכ ןוֿפ ןרָאװעג ןעױהעגּפָא טסיּב וד סָאד

 אדרויֿפ ,שטַײט ףיוא ןושל הנעמ  ,"דובּכה

 ,דרעװש עסיורג ענַײז טימ דנַאטש ןיא, ,ו"כקּת
 הׂשעמ ,"ןעיוהוצּפָא לייח ןַײמ ןוֿפ פעק עלַא

 ,1870 עשרַאװ ,םיחַא 'גמ

 ּפָא ןֿפױה ,ףיוה .װרט -- ן(ענע)ֿפױהּפַא
 -נֿפױה ,ןֿפױה ןטימ ןעמענּפָארַא .ט(נ)ֿפױהעג-=
 ןוא ךעלכיק יִא .קַאז ןוֿפ (רעקוצ) לעמ יַא .זַײװ
 רעסַאװ יד ןוֿפ טָאה רע ןעוװ, .רעדניק יד ןּבעג
 וצ טנעה יד טּבַײר רע ןוא ןֿפױה ןטימ ןעמונעג
 ּפָא טָאה רע סָאװ רעסַאװ יד טימ ייז ןקינייר
 רעסַאװ ןענעּבילּבעגרעּביא} יד ןענעז ,טֿפױהעג
 ,"ייז טימ ךיז ןשַאװ וצ רשּכ . . .ילּכ רעד ןיא



 ןעווע'ַײטלוהּפָא

 תוכרּב רֿפס ,ןָאסרואינש .ז .ש ברה ,זּביא
 ,8 יז ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה

 ,ּפָא עװע'ַײט- .חטוא ןעווע' ַײטלוהּפָא
 ַא .ןעוועטל'וה-- :99 ,טעװעַײטלוהעג--
 א ןוֿפ ןּבעל א ןריֿפ ,ןעװעַײטלוה טַײצ ערעגנעל

 "ניא ןרטּפ ןזיּב יַא .ןרעהֿפױא ןוא -- ַײטלוה

 | - .השורי יד ןצנַאג

 -והעג-- ,ּפָא ע)ל- .װטוא -- ןע(י)לוהּפָא
 טַײצ ערעגנעל א .ןענעלוה = :דל .טעול
 ןזיּב יַא .תוחמׂש עלַא ףיוא יַא .ןעילוה (רדסּכ)
 "עגּפָא ןוא טעילוהעג , .ןּבעל ַא יִא .ןגרָאמירֿפ

 "רַאֿפ םיא טרעהעגֿפױא טָאה עמ זיּב ,טעילוה
 ,דיחידןּב סדיגנ םעד יװ יא ."תוחמׂש ףיוא ןטעּב
 ּפָא, .ןַאטלוס רעלטּב-רבוע ןַא יװ ןּבעל ַא יַא
 רּבדמה ,יאלּפ ,ײֿבוט םוי ץנַאג ַא טעילוהעג

 טצנַאט לָאמטּפָא" .31 יז ,ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב

 ,"טכַאנ עצנַאג ַא ּפָא טעילוה עמ ןוא טרָאד ןעמ

 םוצ טרָאֿפ ריא, .98 יז ,ןענַאמַאר דנעגוי ,עש
 ןצנַאג םעד יִא . . .ןיוש ריא טעװ טרָאד ,ןיּבר
 ,92 יז ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,ּפס ,"תּבש
 -ַאעדיא ןרעדָאֿפ . . . ןענעלוהּפָא טכַאנ אזַא ךָאנ;
 עשלַאֿפ ףיוא ,רַאילקש .ּב ,"!זדנוא ןוֿפ םזיל !

 "רַאֿפ יד ןיוש טָאה סע, .1939 סאנוַאק ,ןגעװ
 ,גח ,ןטעװעדליװעג ,גיֿפ} "טעילוהעגּפָא גנוצײלֿפ
 טימ ךיא .127 יז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 .שינע .ךיז

 ךלֹוה .װזוקַא ,וטוא ןןכעלייוה . . .| -- ןכלוהּפַא
 ,חטש ןרעסערג ַא ןײגּפָא ,1 .טכלוהעגי- ,ּפָא
 פא ךיז .ןײגקעװַא .2 ,ןלַײמ ןוא ןלַײמ יִא
 ךיד טעװ עמ זַא :ּפָא ןיוש ךלוה ,ונ, .ןגָארט
 םעד ריד ךָאנ ןקיש ןעמ טעװ ,ןֿפרַאדַאּב
 ,"שמש-ןטַאלַאש

 ,טרעגנוהעג'-- ,ּפָא רעג- .װזוקַא -- ןרעגנוהּפָא
 יַא .(ןרעהֿפױא ןוא) טַײצ ערעגנעל ַא ןרעגנוה
 ןיא סעג .ןּבעל ּבלַאה א יא ,דמערֿפ רעד ןיא

 -עגּפָא טָאה רע ןוא ךיק ערשּכ ןייק ןעװעג טינ
 יד סָאװ סנ א, ."ענַײז העיסנ יד טרעגנוה
 טָאה לדנעמ זַא טנָאמרעד ךיז טָאה רעגיווש
 -עגּפָא רע טלָאװ טינ זַא ,טקיטשירֿפעג טינ ךַאנ

 רעד ,ָאדיוג .י ,"גנַאל יװ זיּב סייוו טָאג טרעגנוה
 ךיא .54 יז ,1893 ענליװ ,קינטנעצָארּפ רעַײנ

 .גָאװ ךס א ןרילרַאֿפ ןוא יִא ךיז -- ךיז טימ
 , י.י : .שינ-

 ןטסוהּפָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- טסוהּפָא
 ןיא שינעכעטש .ַא טימ- יִא רערעװש ַא .(ךיז)
 | : .טסורּב

 ,עניילק טימ רָאנ ,ןטסוהּפָא ווזד -- ןעלטסוהּפָא
 רע טלטסוה ךָאנרעד , .ךעלעטסוה ענּבָארד טימ |

 סעמַאמ רעד ,גח ,"גנורפש א טוט ןוא ּפָא

 טָאה -- !שרדמ-תיּב ןַײֿפ ץנַאג א, .םיתּבש

 ,"ןַײרַא עלעדרעּב ָארג ןַײז ןיא ... טלטסוהעגּפָא
 --ךיז טימ .ו"טשּת ה"ר ,קיא ,טנַאמַאיד .ז

 קירעזייה ךיז ןושלה הזּב ןוא טלטסוהעגּפָא ךיז,
 ,שידיא רפס ,סיי ,"טדנעװעג רעטכיד יד וצ

 .356 'ז ,1950 לָאערטנַאמ

 -- װטוא טסוהעג-- ,ּפָא טסוה -- ןטפוהּפָא
 טכַאנ עצנַאג ַא יַא .טַײצ ערעגנעל ַא ןטסוה .1

 ,טעקוהעג י- ,ּפָא עק- -- ןעקוהּפָא
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 ,טולּב טי מ יִא .גיוא ןַא ןכַאמוצ טינ ןוא

 ןוא ןעַײּפשסיױא ,יָא .ןָאט טסוה ַא לסיּב ַא .2

 ןוא קידיָא ,ןייטשנירג, .עקּפיּפ יד ןגײלקעװַא

 טָאה ,רוגיֿפ רעצנַאג ןַײז ןיא ךיז קידנכַײלגסױא

 רעד , סַײװ ,"ןײגוצנַײרַא ןיוש ןּבילקעג ךיז

 ךיז טָאה ַײּבַאר רעד, .ןייטשנירג רערעל

 טָאה םיא ַײּב זדלַאה רעד ןוא טסוהעגּפָא ןקורט

 "לעמ ,שג ,רַאהדלָאג סחנפ ,"טרעדיוגעגנָא ךיז

 | ,1939 ןרוּב

 ןעַײּפשסױרַא סעּפע ןטסוה ןטימ -- װרט

 לדנייּב ַא יִא .ליומ ןוֿפ ,זדלַאה ןוֿפ ןגירקסיורַא
 יַא .טולּב ךעלקיטש יִא .לקערּב ַא ,זדלַאה ןוֿפ

 טלָאװ רֶע יװ ,ּפָא טסוה ןּתוחמ רעד ,, .ץעכייל

 סעמַאמ רעד ,גח ,"לוק סָאד ןטַײּב טלָאװעג

 .םיתּבש

 טסיײיװ ןגָאמ רעד ןלזג רעד, -- ךיז טימ

 ,"ךיז קידיַא טדערעג יז טָאה -- ?סעּפע ןוֿפ

 .1902 ,ד"סרת ענליוװ ,/ חול:טדַאטש רעקסניפ-

 ,טסוה טרֵא רעד ךיוא זיא ךעלצונ רעייז,
 ;ךיז ַײּב סױרַא ןיילַא טֿפור שטנעמ רעד סָאװ
 טלעטשיס תעּב ,ןענעקַארכּפָא ,יַא סָאד זיא סָאד
 ,דַאבַאש .צ ר"ד ,"זדלַאה ןיא זיא'ס סָאװ ךיז

 עשראוו ,םזינַאגרָא ןכעלשנעמ ןוֿפ ץושסּבלעז יד

 ,טנעה עניד ענַײז טקערטשעגסיוא,, .12 'ז ,5

 .ש ,"ןּביױהעגנָא ןוא טסוהעגּפָא ךיז לָאמאכָאנ

 לװקסָאמ ,קיאורמוא זיא כערזימ נֿפַא ,ןַאמגערב

 ,רעטסוה ןייק טינ -- רעה .שינע- .4

 .יירע- רעיא ןַא רָאנ

 .מטפ ,ןטסוהּפָא װזז -- (ךיז ןסוה--
 ךיז טָאה רע רעדייא, ,ײֵ!יִא ןענעק רָאנ לָאז'כ,
 טזומעג ךיז רע טָאה ,טעּברַא רעד וצ ןעמונעג

 רַאדנעלַאק רעשידוי ,"ןסיהּפַא סנַײז רעדיוו

 גרעּבמעל ,ןגיטסָארֿפ השמ ידער} ב"ערּת תנשל
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 -- וטוא

 ןוא) ערָאלקמוא טַײצ ערעגנעל א ןּבעגסױרַא

 הוה וצ עכעלנע ,ןעגנַאלק (טזייּב יװ ױזַא

 סָאװ ןסיװ סע לָאז עמ זַא יִא ןוא ןעשטרוּבּפָא

 ילעּב ןקידמיארונ:םימי םעד ףיוא, .ליװ רע

 ןיא טעקוהעגּפָא |וויטַאד} ייז טָאה סָאװ הליֿפּת -
 ,"...געט ַײרד עקילייה יד לכלוש ןשרעדַײנש
 װרט ,1938 עשרַאװ ,ןדיייגרַאּב ,ןירג לאימחריו

 ,ןלעֿפַאּב יִא .ןעגנערּבסױרַא סעּפע קידנעקוה --
 ןץכע .ךיז טימ .ןענװַאד עצנַאג סָאד יִא

 | י ,שינע-

 .לואװ .טרוהעג'- ,ּפָא רוה .ורט -- ןרוהּפָא

 -- ךיז טימ .טקַא ןלעוסקעס ןריֿפכרוד

 . .קילָאמליֿפ ,טַײצ ערעגנעל ַא :ךיוא .װזק

 .כרַא .טּביהעגי- ,ּפָא ּביה .װרט -- ןֿביהּפָא
 -רַאֿפ חט .ןקַאהּפָא .24706: 2ט(ס)8סטסת

 ּבוהע :(26 ,ה ,םיטֿפוש) יושאר הקחמ' טשטַײט

 ןַײז טּפַאלקעצ, :יּת| ."טּפיוה ןַײז ּבא םיא

 .ןיּפָאק

 -יהעג-- ,ּפָא עּב- .וזוקא ,וטוא -- ןעּפיחּפָא

 ,ךיז ןדַײלנָא .גמ .:21078: זעסעעא .טעּב

 ,(טייהרעליטש) ךיז ןקינַײּפ ,ךיז ןרעטַאמּפָא

 ןייק ,טעּביהעגּפָא םיא ַײּב יז טָאה ןרָאי עלַא;

 .ן- ,רעד -- טיהּפָא

 ןע- ,יד -- גנוטיהּפָא

 ןטיהּפָא
 ךעּבענ טָאה רע, ."טַאהעג טינ גָאט ןטכער

 טָאה רע ןעװ ,דניצַא .ןּבעל ןַײז טעּביהעגּפָא

 קעװַא רע זיא ,תחנ לסיּב א ןּבָאה טנעקעג ןיוש

 טעּביהעגּפָא םיא ַײּב טָאה יז, ,"טלעוו רעד ןוֿפ

 -רעּביא טנעקעג טינ ןיוש יז טָאה רעמ ,רָאי ןעצ

 י .,"ןגָארט

 יָאסּבא .ןטיהּפָא ןוֿפ טקַא

 יערָאװַאּב עטסרעכיז יד, .ץעזעג ןוֿפ יִא רעטול
 ןטָאּבעג ענַײז ןוֿפ יַא רעד . . .דניז ןגעק שינ

 ,"גערֿפרעּביא ןשילעּבער ןטסדנימ םעד ןָא

 ,לטימ-ָא 360 יז ו שּבש

 יַּפָא ןוֿפ סעצָארּפ ,1
 יִא עכעלנייוועגרעסיוא יד .יַא עקידרדסּכ ,ןטיה

 יַא ןוא יִא וצ טגנערּב הרוּת, .טנעדיזערּפ ןוֿפ

 ריאמ ןושרג ,"טייקנייר עכעלטיז וצ טגנערּב

 סיערהירצי םעד ,עװָאקלישַאװ ןיא בר ,יקסרַאיָאּב

 ןוֿפ טקעיּבָא .2 1911 װָאקירטעיּפ ,עלהוש

 ַײּב לָאז רעד ןסּפעש רעד| רע ןוא, .,ןטיהּפָא

 םעד ןוֿפ גָאט ןטנצרעֿפ ןזיּב יִא ןא ןַײז ךַײא

 .רעמַאק"ַא .6 ,ּבי תומש ,יּת ,"שדוח ןקיזָאד

 ,קיטכיזרָאֿפ זיא סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיטיהּפָא
 עטלעטשעגנַײא ּפָא טיה סָאװ ,קיניזטכַײל-טינ

 טינ זיא אנוׂש רעד, .ןשטנעמ עיַא .גנונעדרַא

 רעניטַאריס ,יײיָא טַײז !טינ טּביײלג . . , ןגָאלשעצ

 ,לַארימדַא רעד עקטעפ ,וָאקַאירַאקַאנ .נ ,זּביא

 ,1931 קסנימ

 ןטיהעג--- ,טיהעג--- ,ּפָא טיה .וורט -- ןטיהּפָא
 ,(ה"י .20 זיּב ןטסקעט ןיא ,עיצילַאג ,רפ ןיא)
 לּפַאצרַאװש רעד יװ יַא .ןטיהרעד .ןטיה טוג .1

 סָאד יװ יָא .ּפָאק ןיא גיוא ןַא יװ יִא .(גיוא ןוֿפ)
 ."רקש א רַאֿפ ּפָא טיה ,טָאג, .ןּבעל ענעגייא

 "!ברָאז ןייא ןוֿפ ּפָא טיה ,טָאג, "!לוּבלּב
 ןייא .ןגרָאז ךס ַא ןעמ טָאה ךעלטנייוועג|
 ,ןערעװש ַא רעייז זיא יז זַא ןמיס ַא זיא גרָאז
 ןוא טנעה עשיאיוג רַאֿפ ּפָא טיה ,וינעטָאג, .װש
 ּפָא טיה ,לארׂשי רמוש, ;"רעלַײמ עשידיי רַאֿפ
 רַאֿפ יא ךימ טסלָאז ,טָאג , ;"לארׂשי קלָאֿפ ןַײד
 ךיז ךיא לעװ םיאנוׂש יד רַאֿפ ,דנַײרֿפ ענַײמ
 ,"טנוזעג סָאד ּפָא טיה טייקנייר, ;"ןטיה ןיײלַא
 יז טיה ןשטנעמ עכעלרע ןוֿפ ליומ סָאד , .װש

 ןָא ,טנעװ ןָא, .6 ,ּבי ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,יּפָא
 ןרעװ ןצענערג יד ןעלגיר ערעװש ןָא ,ןרעיוט
 ,57 יז ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"טיהעגּפָא

 ,ךלמ-ןּב םעד יװ יא .ןצעמע ןכַאװַאּב טוג .2
 ,ןיסעצנירּפ יד ,ץנירּפ םעד יװ ,הּכלמ-תּב יד יװ
 ןזומ ןכַאז ַײרד, .דניק סָאד םַאּבייה יד יװ יִא
 ,"הלוח ַא ןוא הלּכ ַא ,ןתח ַא :טיהעגּפָא ןרעו

 ,"הלּכו ןתח ,הלוח :רומיש ןיכירצ השלש| .װש
 ,ךַאז ינחור ןייא זיא המשנ יד, ,ןּב/דנ תוכרּב
 יז טָאה ה"ּב טָאג רָאנ ...ךאלמ ַא יװ ױזַא
 -וַצּפָא םעד ןעז ךָאד יז זומ ,ףוג ןָא טּפינקעגנָא
 ,שטַײט ירֿבע םע ,תוֿבֿבלה תוֿבוח רוציק ,"ןטיה
 זַא רעטנוא ךיז טסמענ וד ןעווא ,1844 ,ףָאֿפעזוי
 ןּבַײלּב רֶע טעװ יִא ןּבעל ןַײז םיא טסלָאז וד

 ןוֿפ עטכישעג איד ,ןַאמטיירּב החמׂש ,"ןּבעל
 רעריֿפ ַא; .1882 עשרַאװ ,בר רענָאדנָאל ַא
 םיא געװ ןיא טָאה סָאװ טימ רע טיג ןעלדוי
 ןעמ ףראד טכאנרַאֿפ, .לדוי ,סוממ ,*טיהעגּפָא



 ןטיהּפָא

 םיא ןעמ ןעק ,םײהַא . . . טייג רע ןעוו .יִא םיא

 ,ןנַאמרעקעּב .ש ,"קרַאק א ןגיילנָא ,סַאג ןיא

 ןַײדע .1885 סעדַא ,סעדַא ןוֿפ עסינמייהעג איד

 יַא ףיוא . . . רעטַײר ןוא רעײגסוֿפ ענַײד ,לייח

 ןַײד ידּכ -- ריט ןַײד ,לעװש ןַײד ,טלעצ ןַײד

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ריד וצ ןזָאלוצ טינ ףוס

 ,248 יז

 ,סעּפע ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה ,ןטיהֿפוא ,9
 טרענימעג טינ ,ןייג ןרָאלרַאֿפ טינ לָאז סע ןעז

 ַא יװ י'ִא ןגעמרַאֿפ ַא .רצוא םעד יִא .ןרעװ

 יִא (לּברעק סָאד) ןשָארג םעד יִא .טנַאילירּב

 ,גנומענרעטנוא יד ,טֿפעשעג סָאד יא ,טנוזעג סָאד -

 .השורי יד יא .טעּברַא ןעמ ואוו עיצוטיטסניא יד

 ,"סנגייא וצ ןעמ טמוק סדמערֿפ ּפָא טיה עמ זַא;

 ,"ךַאז יד ּפָא טיה ןוא --- ךַאל ןוא ליּפש, .װש

 ,םירוחּב טימ ןֿפיטש טסגעמ :לדיימ ַא וצ| װש

 ןשטנעמ רעד|} רע; .ןםילותּב יד ּפָא טיה רעּבָא

 ןכוז וצ ...סקוֿפ א ןוֿפ ןענרעלּפָא ךיז לָאז

 ירּב השמ ,"ןּבעל ןַײז ןטיהוצּפָא ןוא זַײּפש ןַײז

 יג"צקּת װָאקלדוס ,רסומ טֿבש ,זּביא עטנ ןתנ

 סָאד ןטיהוצּפָא דורט זיא שטנעמ רעד . ..,

 טריֿפעגרעּביא טינ םיא ןוֿפ לָאז סע . . . טלעג

 ירֿבע טימ תוֿבֿבלה תוֿבוח רוציק ,". . .ןרעוו

 וצ טּביל סָאװ רעדע .1844 ףָאֿפעװי ,שטַײט

 רדסמ ,יָא טוג טינ טֿפעשעג סָאד ןעק ןעקנירט

 ,1858 עשראו ,3"0 רעַײנ ןייא רעדָא תרגא

 גניר םעד ַײרט ןטיהוצּפָא ָאנימַא טּבַײלּב , ,83 'ז

 -ןעמולּב רעד' ,שאוהי ,"רעיוט םעד ַײרט ןוא

 טסירעלאוואק רעטנידעגּפָא ןַא ןיּב ךיא , ,'ץנארק

 ידַלָאג .א ,"ןטיהעגּפָא ךיא ּבָאה סקיּב ןַײמ , , .

 ,13 יז ,1927 לשימעשּפ ,הטיחש רעד ךָאנ ,גרעּב

 טימ ,ןטרעװ עקיטסַײג טימ תוכיישּב זז 4

 יא .טײקנרײשַאּב ןוֿפ הדימ יד יִא .לַארָאמ

 עלַא יִא .החּפשמ רעד ןוֿפ סוחיי םעד יִא .תועינצ

 יד יִא .האווצ רעד ןוֿפ ןעגנוזַײװנַא-סנּבעל

 יִא ײרטעג .ערעל רעשיטע רעד ןוֿפ ןּפיצנירּפ

 ,דוֿבּכ סגטייווצ םעד יִא .ןעקנאדעג סרערעל םעד

 םוצ . . .ןעױרֿפ-גנוי ייווצ טקישעג טָאה ֿבקעיג

 יז ידּכ הניד ַײּב ןציז ןלָאז ייז ,םכש ןוֿפ זיוה

 "רעשט ,ֿבקעייינּב תומחלמ ירוּפיס ,יָא יז ןלָאז

 םעד רַאֿפ רענייא ץרא-ךרדע .1864 ץיװָאנ

 םידדצ עכַײלג ייװצ ַײּב טרעװ סָאװ ןרעדנַא

 זיא סע; ....הלוגס ַא ,סוממ ,"טיהעגּפָא

 םעד ןוֿפ דובּכ םעד ןטיהוצּפָא ךַאז רעזדנוא

 יַאלַאק רעשידי ,ּפס ,"לדיימ ןכעלרע םענייש

 ךיא ליװ ןדַײל ערעזדנוא טינ, .18 יז ,טסינ
 טינ ןלַאֿפ ןרערט עכלעזא / .ןענייוװַאב טציא

 יד ןיא לרעּפ יװ טיהעגּפָא ןרעװ ייז / --- ,ּפָארַא

 ןֿפױא ןגָארט רעריטראמ רָאנ סָאװ / ןעגיורק

 עלעסיּב א; .52 'ז ,םימחרה ֿבָא ,אד ,יּפָאק

 רַאֿפ ,עדריװ רַאֿפ טיהעגּפָא ץלָאטש ןוא המשנ

 ,1948 ,רעטציא ,געס ,י"דִיי רַאֿפ ןוא שטנעמ

 ,167 יז

 סע סָאװ ןּבעל ןיא ןריֿפכרוד ,ןגלָאֿפסױא .פ
 ןוא ךעלטֿפַאשלעזעג ,שילַארָאמ ,ךעלצעזעג זיא

 ןוֿפ ךופיה .טלעטשעגנַלא זעיגילער (רעדָא)

 יִא .ךורע-ןחלוש ןוֿפ םיניד יד יִא ,ןַײז רבוע

 עגנירג יד ןוא עּברַאה יד יִא .ךורע-ןחלוש םעד

 יִא .(ורֿבחל) םוקמל םדָא ןיּב ץלַא יִא .תווצמ
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 -םוי ,תּבש יִא .הרוּת יד יִא .ןידה-רמוח לכּב

 "טכיל יִא .תולֿבא יִא .םיתינעּת עלַא יִא .ֿבוט

 -שידִיי יִא .עיצידַארט א יִא .שודיק יִא .ןשטנעּב

 ןצעזעג יִא ,טַאטש יִא .החּפשמה-תרהט יַא ,טייק

 יִא .טעקיטע יִא .ןעגנוריֿפ עלַא יִא .דנַאל ןוֿפ

 גָאט םעד ,תּבש יװ יִא :88 .סעיצאלוגער

 דַיי רעמורֿפ א יו יִא :תּבש הּכלמ יד ,תּבש

 עמ ,, .רעסַאװלגענ יװ יא ,(רצי-רשא םעד) ירשַא

 עמ רעּבָא ,הווצמ ַא טוט עמ ןוא ןיד ַא ּפָא טיה

 רעד לָאז םיללּכ ַײרד, ."הווצמ ַא יִא :ךיוא ןעק

 טינ -- ןָאט ,ןָאטכָאנ טינ -- ןָאט :יִא שטנעמ

 לארׂשי 'ר ,"ןָאטֿפױא טינ -- ןָאט ,ןָאטּפָא

 ןוא עיגילער ןַײמ ּפָא טיה ךיא, .רעטנַאלַאס
 ,סוממ ,"טשינ רָאט עמ סָאװ ןסע טינ ליװ

 ןוא ןגלָאֿפ ןזומ רעטעּברַא יד, .יתֿפי ןוא םשי

 סרָאטַאטַאולּפסקע ערעייז סָאװ ןצעזעג ענעי יִא

 יד ןעלליװ סָאװ ,ידנוּבי ,"ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה

 װענעשז ,דנאלסור ןיא ןעטַארקָאמעדלַאיצָאס

 רעסעּב טינ ןָאק טַײצרָאי םעד יִא ןילמ,, ,9

 ןָאטסָאּב ,קאה ענעהילעג יד ,יֿבּכרה .ג .ש ,"ןַײז

 -נגייא ערעייז יִא םעד טימ דָארג, .21 'ז ,1

 םעד ןעגנערּב סעיצאנ יד ןענעק ןטייקכעלמיט

 .201 'ז ,1917 י"נ ,עשװ טישז ,"ןצונ ןטסערג

 ,"םיללּכ סרעלטסניק םעַײנ םעד טיהעגּפָא טָאה,
 .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 -כרוד לָאז רעטייווצ ַא זַא ךיז ןגרָאז ,ןעז .0
 ןָאטעג לָאז םיא טימ רעדָא) ןָאט לָאז ,ןריֿפ

 יַא ,טלעטשעגנַײא זיא סע יװ ןוא סָאװ (ןרעו

 רעד וצ ןקיטעּפשרַאֿפ טינ לָאז ןַאמ רעד זַא

 רעד וצ ןטַײצלָאמ ענַײז ןגירק לָאז רע ,טעּברַא

 -עגוצ ןעמוק ןלָאז םידימלּת יד זַא יִא .טַײצ

 לָאז םותי רעד זַא יַא .סענעמַאזקע יד וצ עטיירג

 רעקנַארק רעד ןעװ ןטַײצ יד יִא .שידק ןגָאז

 לטעטש עצנַאג סָאד , .תואוֿפר ענַײז ןעמענ ףרַאד

 יד, ,"םורֿפ ןַײז לָאז ךיא ,טיהעגּפָא ןּבָאה ןדִיי

 ּפָא טָאה ןלירּב עסיורג יד טימ םירמ עּבָאּב

 ,געס ,"טלעװקעג ןוא ןענװַאד ןַײמ טיהעג

 .46 'ז ,1948 ,רעטציא

 "רַאֿפ ,ןדַײמסױא ןעִימַאּב ךיז ,ןטיהרַאֿפ .7
 א ןוֿפ ןצעמע יִא .סטכעלש סעּפע ןדַײמ

 ןוֿפ ,קילגמוא ןַא ןוֿפ ,טײקנַארק ַא ןוֿפ ,הנּכס

 ַא ןוֿפ יִא .גיוא'זייּב א ןוֿפ יִא .ןטכעלש םעלַא

 רעטכעלש א ןוֿפ ,סולשַאּב ןשלַאֿפ א ןוֿפ ,תועט

 ןוֿפ יִא ,דניז ןוֿפ ,ןלַאֿפכרוד ןוֿפ יִא .עא הצע

 .תוֿבינג

 :ןעשעג טינ לָאז יאוולה (א --- יִא לָאז טָאג*
 יד ,טייקכעלנייװעגמוא יד ןּבײהוצסױרַא (ב

 .עא למוטעג סָאד ,ֿבצמ א ןוֿפ טייקירעװש

 ."ןרָאװעג זיא סע געלשעג ארַאס יִא לָאז טָאג,

 ןיא ןָאטעצ ךיז טָאה רימ ַײּב סָאװ יִא לָאז טָאג,

 ,"המחלמ . .  רעד תעשּב רָאי ןטסקיצעּביז םעד

 יא ךי ד לָאז טָאג . . .טײקמערַא ,טנלע, .קי

 לָאז טָאג , .ףגנ ןֿבא ,די ,ײייז טימ ןענעגעגאּב וצ
 ,סמ ,"ןשטנעמ ןייא ןענעגרהרעד ןוֿפ יִא ךיד

 .עכילקילגמוא ןוא עכילקילג

 "סעקלמרַאי עסַײװ רַאֿפ , (א :"יֵא לָאז טָאג,

 עסַײװ ןגָארט ןגעלֿפ םילֿבא ואוו רעטרע ןעוועג}

 ףיוא ןעמונעג ןּבָאה סָאװ יד ךיוא ,סעקלמרַאי

 ןשידִיי ןוא הוּכ ןשיאיוג רַאֿפ , (ּב :{רדנ ַא ךיז

 ןמיהּפָא

 רַאֿפ, (ג :ןסטכעלש ןָאט ןענעק סָאװ} "ח'ומ

 ;"הואּת רעשיאיוג רַאֿפ ןוא האג רעשידִיי

 סָאװ תואוֿפר רַאֿפ} ךעלעשעלֿפ עניילק רַאֿפ , (ד
 :קיסַאּפש-ּבלַאה .ןךעלעשעלֿפ עניילק ןיא ןעמוק
 סעַײטָאדָאכ רעצענעמַאק רַאֿפ --- יִא לָאז טָאג,

 רַאֿפ ,,.., ;"סעַײטלוה רעסעדַא רַאֿפ ןוא

 רַאֿפ . . . , ;"ּפעק עשיווטיל ןוא ּפעלק סעקוׂשע

 סָאװ רעװעקָארק רַאֿפ ןוא רעסערֿפ רעװעשרַאװ
 / ."רעסעּב ןסייוו

 יּפָא ,טדיילקעג ןוא טכושעג ךַײא טָאה עמ,

 .רעדיל ,טע ,"דַײל רַאֿפ ,תורצ רַאֿפ ןטיהעג
 ,ליטש רעייז ןגעלעג טייהרעניילק זיא דניק סָאד,

 ,"טיהעגּפָא סע ןעמ טָאה גיוא-ןטוג א ןוֿפ . . ,

 לָאז ךיא זַא יִא ךימ טסלָאז ןוא, .לדוי ,סוממ -

 םיא ףיוא טנַאה ןַײמ ןגײלֿפױרַא טינ הלילח

 םיא לָאז ךיא זַא ,ןֿפָאלש תעשּב |עלעֿפוע ןֿפיױא}

 ,םישנה תוגהנה ,ײןכַאֿמ טינ טיוט ןייק הלילח

 טינג לָאז רע ,ּפָא םיא טיה, .ה"רּת ענליוו

 רעזדנוא, .{וו שֿפן ווירּב ,זװ ,"ןרעװ טנערּבעגּפָא

 לָאז סָאװ םזיציטירק ןרעטכינ ַא טרעדָאֿפ עגַאל

 ,"ןעגנונעֿפָאה עטעדנירגַאּב-טינ . . . ןוֿפ יַא זדנוא
 "סיוא ףרַאד עמ ,, .107 יז ,1912 י"נ ,וע טישז

 ןֿפרַאד סנטשרעלַא ,עקנַארק טימ גנורירַאּב ןדַײמ

 ףורֿפױא ןַאי ,"רעדניק ןרעװ טיהעגּפָא ןוֿפרעד

 ןלעטשנַײא , ,1933 עשרַאװ ,יזָאלוקרעּבוט ןגעוו

 יד טיהעגּפָא ןטלָאװ סָאװ ךעלעשיק עכייוו

 ןקירדנָא םַײּב רעטעּברא יד ןוֿפ רעמַאק-ץרַאה

 ,עמיטש רעטשרעב ןוא רעּברַאג יד ,ייייז ףיוא

 עשיטילָאּפ עגנערטש יד, .2 ןאֵפ ,1928 עװקסָאמ

 יעמא םענעי ןוֿפ ןטיהעגּפָא ייז טָאה טייקכעלרע

 זיּב ןילרעּב ןופ ,אד ,"ּפמוז ןשיטילַאּפ םענַאקיר
 ּביוא , ,140 יז ,19230 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס

 ןיא ןּבָאה הנותח טנעקעג ןטלָאװ תוירע-ירוסיא

 טינ ללכּב תולג ןיא רימ ןטלָאװ ,לארׂשי-ץרא

 ןוֿפ ןדִיי ןטיהוצּפָא ןטייקכעלגעמ ןייק טַאהעג

 ,קישטיײיװָאלָאס .ד .י ֿברה ,"םירוסיא עכלעזא

 .ב"כשּת ולסּכ ,יטיס-קיטנַאלטַא ,יהשרדי

 עלַא ןיא ןַײז ךעלטקניּפ ,ןַײז דיּפקמ .8

 םעד ,ךַאמּפָא םעד יא .קיטכיזרָאֿפ ןַײז .םיטרּפ

 'ַא ,םיאנּת ,ןעגנוגנידַאּב עלַא יִא .טקַארטנָאק

 עלַא יִא .ןעגנַאלק עלַא ןוֿפ דײרסױרַא םעד

 ןטלעטשעגנַײא ןַא יִא .גיילסיוא ןוֿפ םיללּכ

 ,דערעשטָא ןַײז ,ייר ןַײז יִא .רדס

 ךיז (א -- (גנוצ יד) ליומ סָאד א*

 ;טרָאװ קיסַאּפמוא רעדָא קירעּביא ןַא טימ ןטיה

 ּפָא טיה סָאװ רעד, .דייר טימ ןקידניז טינ (ּב

 ,"דניז עלַא ןוֿפ שֿפנ ןַײז ּפָא טיה רעד ליומ ןַײז
 ,17 'ז ,?רָאי ,ןיו ,והילא תרדה רֿפס ,ָאדנַאל .א

 טעװ ,גיניק םעד רַאֿפ טייטש שטנעמ ןייא ןעװ,

 רע ,טירט ןדעי ןוא טרָאװ ןדעי יַא סיוועג רע

 ,אח ,"ןטערטרעּביא טינ ץעזעג סגיניק םעד לָאז

 ןּבעל גנַאל ליװ רע סָאװ שטנעמ רעד, .ּב/ד

 ברה ,"ערה-ןושל ןוֿפ גנוצ ןַײז ןטיהוצּפָא ףרַאד

 סָאי ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,זּביא סידנַארּב .ל .א

 ,"ליומ ןַײד ּפָא טיה וליֿפַא בַײװ ןַײד ןוֿפ,, ,3

 ,םייח תוחרא ,רשא וניּבר ,זּביא ןַאסנילײּב .א .מ

 | .1898 סעדַא

 סע טיהעגּפָא םהרבא טָאה גרַאװנסע עלַאג |

 ןשטנעמ עכלעז, .א/ּבל ,2צנ ,"רוהט ןַײז לָאז



 ךיז ןטיהּפָא

 ןלָאז ייז ,ןענעייל רעייז ןרעלקוצסיוא ןכוז סָאװ

 ןוא ןזַײרג ןייק טינ ןוא טוג רעטרעװ יד ןגָאז

 עמ, ,214 יז ,1848 ,הח ,"תודוקנ יד ןטיהוצּפָא

 ןוֿפ והילא לש אסּכ םעד ןריר וצ טינ יִא טגעלֿפ

 ָאד זיא סע לַײװ ,תירּב ןכָאנ געט ַײרד זיּב טרָא

 .אווו לבי ,ןַאמטכער םהרֿבַא ,"הנּכס ַא ַײּברעד

 -ָאמ ןקיסַאּפ םעד רעדָא ןצעמע ןטרַאװּפָא .9
 םעד יִא ,ןײלַא ןַײז טעװ יּבר רעד ןעװ יַא .טנעמ

 יד יא .הֿפסוה ַא ןטעּב וצ ןוֿפ תיּבהילעּב

 טינ יא . . . טימ ןדיירוצכרוד ךיז טַײצ עקיטכיר

 יד ,םירחוס יד יא ,רשוּכה-תעש ַא ןזָאלוצכרוד

 ענװַאלג ַא, .קרַאמ ןֿפױא ןרָאֿפ סָאװ םירעיוּפ

 םוא ןעגנוי-רעמערק ןוֿפ לוֿפ . . , זיא אינסכַא

 ףרַאד סָאװ ץירּפ א רעדָא חרוא ןא ןטיהוצּפָא

 ,קָאסעצַארוד ןיא םיחרוא יד ,דמא ,ײןֿפױק סעּפע

 ןעװ טיהעגּפָא רעדיװ רע טָאה, ,1872 ענליוו

 ןעמונעגסױרַא טָאה ןוא ןעוװעג טינ זיא רענייק

 ייװצ יד ,ןוחַא .מ ,"טנוֿפ ףניֿפ עסַאק ןופ

 ,74 יז ,סרּת ענליוו ,רעגעװש

 יד יִא .רעדיילק עַײנ יד יִא .ןעװענַאש .0
 ןוֿפ םילּכ יד יַא .םישוּבלמ יִא ללכּב .ךעלעוויטש

 ,סנַאיַאֿפ ןרעַײט

 ךיז ,טכַא ןייק ןגײל טינ .טינ טימ .1

 עמ ואו ,טסע ןעמ סָאװ יִא טינ .ןרעמיק טינ
 ןַײמ, .ןָאטעגנָא טייג עמ יװ ,רעּביא טקיטכענ
 ַּפָא טינ ךיא ּבָאה ןלעטש וצ ואװ גנוניואוו
 ,יטימ ןיא' ,רַא ,"טיהעג

 ,תונּכס ןוֿפ ךיז יִא .חֿפז -- ךיז ןטיהּפָא
 עטכעלש ןוֿפ ךיז יא .סערה-רצי ןוֿפ ךיז יִא

 ַײּב דיחי"ןּב רעקירעטיצ א יװ יִא ךיז .ןשטנעמ

 זַא ,וליֿפַא ןַאמ רעטסערג רעד, .ןעמאמ רעד

 ןעמ רָאט ,קנורט ַא ןוֿפ ּפָא טינ ךיז טיה רע

 ,לרעּפ ףסוי ,"םיא ףיוא ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז

 םיא טמוק סע זַא; .ןירימט הלגמ וצ המדקה

 לָאז רע ,טנרָאװעג רע זיא ,ןדנַאהוצ הריבע ןַא

 רימָאטישז ,ּב ,הח ,"ןָאט טינ יז לָאז רע ,יָא ךיז
 ןיא טינ זיא ...שטנעמ רעד, .225 'ז ,8

 ,זמא ,"תורתומ ןוֿפ יַא קירעהעג ךיז דנַאטש

 -העשּת תוכלה, ,ד"כרת ענליװ ,ןוי ימכח ירופס

 ,"םיניד-יטרּפ עלַא טימ טיהעגּפָא ךיז טָאה בָאּב
 ,זטק ,1957 יײנ ,ּבדל

 יִא ליֿפ וצ רַאֿפפ -- שינע .ץכץע-
 ,סוממ ,"גנוצ יד םיא ךיז טרעטנָאלּפרַאֿפ
 ןַא ןּבירשעגנָא םיא טָאה רֿפוס רעד, .ֿפשטניװ
 רע- .211:1961 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"םידש רַאֿפ יָא

 עטתיּבה-לעּב ַא ןייֵא ןַא זיא יז, -- (עק" ,ןיד)
 ,10 ך ,1888 ,לָאֿפי ,"ליח-"תשא עתמא ןַא . . .
 טַאהעג ךָאנ רע טָאה םישוּבלמ יד, .עגַאלַײב
 ןעעז יז זַא יָא ַאזַא זיא רע . . . הנותח ןַײז ןוֿפ
 טײנעגֿפױא טשרע ןענעז יײז יװ ךַײלג סיוא
 םעד ףיוא רַאדנעלַאק טלעװ ס'רעמַאש ,"ןרָאװעג
 .יירע-  .װעשטידרַאּב ,ד"ערּת רהָאי

 -ער רעדָא סעצָארּפ ,ןע- ,יד -- גנובײהּפָא

 רעטשרעּבייא ןַא ןוֿפ יִא .ןּבײהּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 .העש לטרעֿפ א ןגיל ןנימ-רּב םעד טזָאל, .טכיש

 (30 ,ז ,ארקיו) יהֿפונּת' ,י'ָא יד ךַיײלג טינ טכַאמ

 ,ןגנוּבײהֿפױא :יִּת| יִא :שטילט רעשדמלמ --
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 -סיוא| .ןּביוהעג-- ,ּפָא ּבייה .וורט -- ןּבײהּפָא

 ןוֿפ ןעמענּפָארַא .1 .ןרנ ,ןּביוהי- טֿפָא גייל
 רעטשרעּביא רעד ןוֿפ רעכיּב יד יִא .ןּביױא
 יַא ,םעדיוּב ןוֿפ םילּכ עקידחסּפ יד יִא .עצילָאּפ
 ןורק יד ּפָא ּביה , .עקטַאמש ַא טימ ּביוטש םעד

 טסעװ, .31 ,אכ לאקזחי ,מהס ,"היקדצ ךלמ ןוֿפ

 יא ןיוש טסעװ ,רעטסַײמטשטָאּפ םוצ ןײגנַײרַא

 ןיהַא טסעװ וד זַא; .עלעקרעס ,טע ,"לטיה סָאד

 וטסֿפרַאד ,םולשּב ןעמוק ןלעזמַאמ רעד וצֹו

 טימ ,עילָאװַאּפ ּפָאק םענוֿפ טוה יד יִא דלַאּב

 ,הרוסמ טלעװ  ,שטַאגולד .מ ,"תעדה-בושי

 ּפָא םיא רַאֿפ ךיא ּביײה , ,54 'ז ,1881 עשראװ

 ,קינַאנַאק רעד' ץרפ ,"גערֿפ ןוא לטיה סָאד

 עניד סָאד יַא לייט ַא ןעמענוצ ,ןעמענּפָארא .2

 יד רָאנ יִא ,ריװשז ןזָאלרעּביא ןוא דמַאז

 יוקלח תא תאׂשלו' טשטַײטרַאֿפ סמ .ךעלמעווש

 "ןּבײהוצּפָא ןוֿפרעד קלח ןַײז, :(18 ,ה ,תלהק)
 ,ן"קלח ןַײז ןעמענ וצ, :יּתְו

 עכעלטע לדָאלֿפוש ןוֿפ יא .ןענעֿבנגוצ .9

 ןוא ןעניֿפעג טינ םענייק ,ןעמוקנַײרַא .תועּבטמ

 ,סרעטכַײלשטנעּב ענרעּבליז יד יִא

 ןוֿפ ענעטעמס יד ןעמענרעטנורַא .צעּפס 4

 סעקשידַאל יד ןעװ, .ךלימרעיוז רעד רעּביא

 -נַײא טרעװ ייז ןיא ךלימ יד =} ךיז ןלעטש

 גָאלש ןוא ענעטעמס יד ּפָא ךיא ּבייה ,{טרעַײזעג

 ,לגירק ַא יַא* .ענעטעמס יד יִא ."רעטוּפ סיוא

 ַא טימ ןָאט וצ ןּבָאה (א -- ענעטעמס יד יָא*

 סָאד ,עטסקַאמשעג סָאד ןסעֿפיױא (ּב ;הלותּב

 סָאד ערעדנַא רַאֿפ ןוָאלרעּביא ןוא עטסטעֿפ

 טעשזדוּברַײרק םעדא .ערַאד סָאד ,ערעגָאמ

 טמוקַאּב רע זיּב .רעטנעצ ןיא ןעמ טמיטשַאּב

 יד ענעטעמס יד ּפָא ןּבײה ,זַײרק ןיא ךיז

 טּבַײלּב . .. רעטנעצ ןוֿפ עטמַאַאּב-סגנוריגער

 יירעװ .ס ,"ןעגנורינגיסַא יד ןוֿפ טשינרָאג ןיוש

 -רַאכ ,טֿפַאשרעה רעשירַאיָאּב רעד רעטנוא ,עט

 ,(סטעֿפ סָאד) עטעֿפ סָאד יַא :ךיוא 1930 וװָאק

 סע ןיׂשע ינוא . . .ּבא איז ןּבייה ץלַאמש זָאד

 ,ּבנ קרּפ ,טנַארּב ,"טָארּב טימ

 ןוֿפ ,ןנימ-רב םעד ,תמ םעד ןּבײהּפָארַא .9
 ןֿפױא ,דרֶע רעד ףיוא ןגײלקעװַא ןוא רעגעלעג

 םהיא ןמ ללָאז ןַײז טכעמ תומשנ תאיציּב, .ליד

 ּכ"חאו העש עיֿבר ןייא תוחּפה לכל ןיזָאל ןגיל

 רעגָארּפ ןוֿפ תונקּת' ,"ןיִּבעה ּבא ןמ ללָאז

 .ןםסמסתנוג 13402102} ב"נת ,'אשידק הרבח

 עידוהל . . . ןַײז וצ ןּבייה ּבא אַײּב . . . םישמש,

 ּבא ךאנ תועש ינש ךוּת םישנד ק"חד תישמשל

 אשידק ארבחמ תונקּת ,"ןיכירכּת תודוא ןּבייה

 ןמ איו, .ע"קת תנשב ושדחתנש ןודנולב . . .

 איורטש טמענ ןמ ...ןּביה בא לָאז (תמ) שד

 ינוא דרע רד ףיוא ףיורא (תמ) ׂשד טגיל ינוא
 .ש ,"ףּפָאק ןייז רטנוא ןמ טגיל ןסיק ןייא

 ,ּב/ז ,א"נקּת ךַאּבצלוז ,םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ

 !'ַא ןיוש םיא ןעמ לָאז ,םלוע-לשדונוּבר ,יוא,

 ּברַאֿפ רעד' ,רַא ,"ןעגנוזעצ ךיז יז טָאה --

 ןיֿפוא טגיײלעגרעדינַא םיא טָאה עמ, .ירעטרעט

 עטלוֿפעצ ןּביז טגיילעגרעטנוא םיא ,ליד ןטרַאה

 רעד טימ טקעדעגוצ ַײנסָאדנוֿפ םיא ןוא יורטש

 ןיוש, .וש ןליופ ,טיי ,?עטָאּפַאק רענעסעלטַא

 .ן- ,רעד -- ךייײהּפָא

 ןלַײהּפָא
 ןוא / ןטיױט םעד דרע רעד ןוֿפ ןּבױהעגּפָא

 ןיוש / ,טנעװ יד ףיוא ןעלגיּפש יד טיירדעגמוא

 / ,ןעניײװַאּב ףרַאד סָאװ רעד טָאה טגָאלקעגּפָא

 ,לה ,"טנערּבעגסיוא עלַא סנּפָאקוצ טכיל יד

 ,ןעמעלַא ךָאנ'

 ןטרָאק לָאצ ַא ןּביױא ןוֿפ ןעמענּפָארַא .0

 ,ןטנוא ןוֿפ יז ןגײלרעדינַא ןוא ןשַאטכרוד ןכָאנ

 (לשעּפ) לשעט סָאד יַא .ןטרָאק עילַאט יד יִא

 יד טשַאּפעגכרוד ןיוש ּבָאה ךיא , ,ןטרָאק

 ןטרָאק יד טמענ, ."'ַא ייז טסֿפרַאד וד ,ןטרָאק

 רעד טיג ןוא ּפָא ןיילַא טּבייה ,טשימ ןוא

 טָאה, .7 ןאַי ,1867 ,מק ,"טנַאהרָאֿפ . . . םַאדַאמ

 עמַאד יד זַא טשימרַאֿפ יוזא ןטרָאק לקעּפ סָאד

 רעּבָא טָאה לדוי .ןעמוקסיורַא םיא רַאֿפ לָאז

 ,רעדַאּב השמ קחצי ,"ןּביױהעגּפָא טרָאק ןייא

 ,1905 גרעּבמעל ,ַאסעדָא ןוֿפ היֿבצ

 - (עקי ,ןי) רע .שינע/ .ץכעי
 -- טוג טינ טגיל סע סָאװ ,יִא ןַא זיא רע;

 המלש ךָאנ טקישעג טָאה עמ, ."וצ רע טמענ

 -טױט ,שַא ,"אשידק:הרבח רעד ןוֿפ יִא םעד

 .ירע-  .לייטרוא

 ,טלטַײהעג-- ,ּפָא לט .חרט -- ןעלטַײהּפָא
 יִא ,טיוה יד ןדנישּפָארַא ,לטַײה ַא ןעמענּפָארַא

 -יּבַאק ןשיגָאלָאיּב ןיא ןסעמלַאּפ םַײּב עּבַאשז יד

 ,טיוה ןוֿפ ןעַײרֿפאּב ךיז -- ךיז טימ .טענ

 ןוא רעטנוא טסקַאװ עפיור יד יװ םעדכָאנ,

 ַײּב סיוא ןסקַאװ ,לָאמ עכעלטע ּפָא ךיז טלטַײה

 ,לַײמש ָאטטָא ,זּביא לעסיא ירד ,"לגילֿפ ריא

 ,גנז ,1924 ענליװ ,עיגָאלָטָאז

 רעקידעּפושמ ןוא רעכיוה

 ,יַא רעקיזדלעֿפ .םי ןוֿפ רעדָא ךַײט ַא ןוֿפ גערּב

 ...גערּב םעד סיוא-גנעל ץלַא ךָאנ ןעייג יז,

 ןוֿפ יִא םענעטינשעגּפָא ףרַאש םעד טימ דנַאנַײּב

 רעד ,ערַאּבַאז נַאטַאנ ,"םייל רעכעליורג-לקנוט

 ,גנ// 1940 װָאװל ,רעטָאֿפ

 .לָאענ .טכייהעג--- ,ּפָא ךייה .װטוא -- ןפײהּפָא
 "עה ןּבײהסױרַא ךיז .ןדָאּב ןוֿפ ןצרַאטשסױרַא

 ."ּפָא ָאד ןכייה ןזדלעֿפ , .עקימורַא סָאד יװ רעכ

 פָא ןכייה םינינּב עקיקָאטשןּביז ןוא -סקעז יד

 עטלא עקישזַאטע ַײרד ןוא יייװצ יד ןשיװצ

 .ךיז טימ ךיוא ."רעזַײה

 ,טקילייהעג'- ,ּפָא קי .װרט -- ןקילײהּפָא
 טָאה לגניי ךעלטסירק ַא, .קילײה ןכַאמ 1

 יד ןזיװַאּב םיא ךיז טָאה ָאד זַא טלייצרעד

 טקילײהעגּפָא ךַײלג ןעמ טָאה .עִירַאמ עקיליײה

 ,קילייה סיוא ןכַאמ .2 .(י"נ) דייר ,"טרָא סָאד
 סָאװ סנױזַא יִא .סענָאּבַאּבַאז סעּבַאּב רעד יא

 ,גנושלעֿפ ַא זיא סע זַא ןזיוװעגסיורַא ךיז טָאה
 ,גנו-

 ַא ,1  ,טלייהעג--- ,ּפָא לייה .וורט -- ןליײהּפָא
 סיֿפ ענעלָאװשעג יד יִא .ןלייה טַײצ ערעגנעל

 ןָאטנָא ןענעק טינ ץלַא ךָאנ ןוא םישדח עגנַאל

 ףיואנּביױא רָאנ ,לסיּב ַא .2 יז ףיוא ךיש

 רעד ןוֿפ םינמיס עקידנסיורד יד יִא .ןלייהסיוא

 .שינע- .גנו .הלחמ

 ,224 +- ,ןלַײהסוא ווזד -- ןלַײהּפָא



 ןעמייהּפָא
 .דּפ .טעמייהעג--- ,ּפָא עמ- .וורט -- ןעמײהּפָא

 ,רענייּב יד ןכערּבנָא ,ןגָאלשנָא קראטש

 .טעַײהעג-- ,ּפָא עַײה .װטוא -- ןעַײהּפָא
 גָאט ןצנאג ַא יִא .טשינרָאג ףיוא טַײצ ןרטּפ

 םעד ןעז ןענעק טינ ןוא ןטַײצ ןוֿפ װיטַאזוקַאן!

 ןּבָאה ןשטַײד ידג -- ךיז טימ ךיוא .להנמ

 ךיז ןּבָאה .ייז ןוא דמַאז םעד ןּבָארג ןּביױהעגנָא

 וי ,זּביא .װ .ר ,"העש א ןגעקַא טעַײהעגּפָא

 ,1937 װעשטידרַאּב ,רעטַײר ,יקסוװָאנַאי -

 ,טלֿפַײהעג-- ,ּפָא לֿפ .ורט -- ןעלֿפַײהּפָא
 יִא .זַײװנֿפױה רעדָא זַײװכעלעֿפַײה ןעמענּפָארַא

 ,סעקנישזָאר יִא ,קַאז ןוֿפ ךעלסינ

 .טלֿפַײהעג-- ,ּפָא ל8ֿפ .ורט -- ןעלֿפַײהּפָא
 -ץגּפָא טָאה עמ, .טַײצ ערעגנעל ַא ןצייה ,1
 ןענַײז סע זַא ןוא גנַאל-םישדח סנוויוא יד טצייה
 ץלָאה ןייק ןיוש זיא טסערֿפ עתמא יד ןעמוקעג
 יד, .ןצייה לסיּב א רָאנ ,2 ."ןּבילּבעג טינ
 ךָאנ זיא סע רעּבָא ,טצײהעגּפָא ןעמ טָאה ּבוטש
 ,בנז ,ײטלַאק ץלַא

 ,ןליהּפָא ןוֿפ סעצָארּפ ,ןעי ,יד -- גנוליהּפָא
 | ,לָאמקנעד ןוֿפ יִא ,גנוקעדֿפױא

 ןכליהּפָא ןוֿפ טקַא .{ ,רעד -- ךליהּפָא
 טירט ןוֿפ יַא .ןרענוד עטַײװ ןוֿפ ןיַא .גנַאלקּפָא

 קעה יד ןוֿפ יִא ןדָאּב ןקידרענייטש ַא ףיוא

 ,גנורעַײֿפ א ןוֿפ ַאכע ןא ,'ַא ןא .דלַאװ ןיא

 "מערֿפ .עכַאּפע רענעגנַאגעגקעװַא ןַא ןוֿפ יִא ןַא
 יד ןיא, .טלעװ רעטנַאקַאּבמוא ןא ןוֿפ יַא רעד

 עקידרדסּכ טרעהעג ןעמ טָאה טכענ ערעטצניֿפ

 ןֿפור-ףליה ,עטקינַײּפעג ןוֿפ תולוק ,ןעַײרעסיש

 ,ןעגנולייצרעד ,זיי ,"רעוװעג-ןישַאמ ןוֿפ ןיָא ןוא

 ,זָארג א / ?ןעמונרַאֿפ טָאה רעגולק רעד, ,27 יז

 / ןעמוקעג זיא יִא ןַא / -- !דניר ַא ,דניק ַא
 רע, .ירעֿפַײֿפ רעדי ,למ ,"טניוװו ןטימ ןקלָאװ ןוֿפ

 ןוֿפ ,דימש רעדנגַײװש רעד ,'ַא םעד טרעה

 טָאה'ס ןוא, .'דימש רעדי' ,ווװ לַא ,"דייר-ןרענוד

 .רעמייּב יד קידנעשטַאקעצ ,טכַאלעג טניװ רעד

 ,מפ ,ײטצַאלּפעג טָאה יִא ןוֿפ םיור רעסַײװ רעד
 ,233 יז ,| המחלמ

 רע טָאה -- !ערעַײט ענַײמ ךַא, -- גנוד
 קירוצ רעטרעװ עזיד םיא ןּבָאה סע .ןעירשעג

 רעּבָא ראוו סָאד ,דלַאװ ןֿפיט ןוֿפ ןעגנולקעגּפָא

 ענייא ,דמא ,יץָא) לָאהרעדיװ ַא יװ טינרעמ

 / 1864 ץנליװ ,עטכישעג רעּבױר

 -- חטוא ,טכליהעגי- ,ּפָא ךליה -- ןכליהּפָא
 א ,ָאכע ןא יװ ןעגנילקקירוצ ,ןֿפורּפָא ךיז

 ןרעמיצ עקידייל ןיא טירט יװ יִא .לוקרעדיוו

 רעד .רעצרעה ןיא ּפָא ןכליה סָאװ דײרֿפָארטש

 טכליה יירשעג סנדִיי םעד, ,ּפָא טכליה שרַאמ

 דלַאװ ןיא טַײרש עמ יװ, ;"ץכערק א טימ ּפָא

 יד טָאה דיל ןזיד , .װש ,"ַּפַא סֶע טכליה ױזַא ---

 טכליהעגּפָא טָאה סע זַא -- ןעגנוזעג ױרֿפ

 ,1856 ,ןויסנה ,דמא ,"דלַאװ ןיא טַײװ רעייז

 ןעװעג זיא םיטש ןסוניּבר השמ| ןַײז ןוא, .8 יז
 טָאה דרע רעצנַאג רעד רעּביא זַא קרַאטש ױזַא

 .טיוט סוניּבר השמ' ,שָאוהי ,"טכליהעגּפָא יז

 ןגייוװש סָאד ּפָא טכליה ןעמַאצ עלַא ךרוד םורַא;

 ,13 א 1963 ,רַאֿפ ,דוי םוחנ ,"טלעװ רעד ןוֿפ
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 -- ?לילמ המ ,רמוש ?הלילמ המ ,רמוש,

 ,"לייה ןיא ּפָא ןכליה ןעגנַאלקרעמָאי עליטש !

 דיל ןדעי ןיא, ,15 א 1962 ,שַאֿפ ,קיװָארַאּב .?

 סעקנילּבערט יִא לָאז ןרעה ןזָאל ךיז טעװ סָאװ

 רעטצעל רעד ,, .33 'ז ,רעטציא ,געס ,"דרָאקַא ןַא

 ַא ,רעלעה םנוּב ,ײרוּביצּב ּפָא טעכליה ןמָא

 ,715 יז ,1971 ֿביֿבָאילּת ,טנװַא ןיא םיוּב

 ןַא ךרוד ןעגנילקקירוצ ,ןעלגיּפשּפָא -- וורט

 ןוֿפ ןעיירשעג יד ּפָא טכליה דלַאװ רעד, .ָאכע

 פא עטכישעג רעזדנוא טכליה יצ, ."תונּברק יד

 רעכעלדײשַאּב רעד, ."?םיאיֿבנ יד ןוֿפ דייר יד

 ןוֿפ טרעקוה יד ּפָא טכליה רעסַאנ רעד דלַאװ

 ,1929 ץנליו ,ו קמ ,"סעקװַאקוק יד

 ,טַארַאּפַא ןַא ךוא -- רעע .שינע-

 ,יירעי

 .ןקעדּפָא .טליהעג- ,ּפָא ליה .ורט -- ןליהּפָא
 ןוא יִא .לָאמקנעד םעד יִא .עליה א ןעמענּפָארַא

 .ליּבָאמָאטױא םענענואוועג םעד ןעמעלַא ןזַײװ

 יִא .רעיילש םעד יִא .םינּפ עטקעדרַאֿפ סָאד יִא

 ,טַײצ זיאס, .תודוס ןקעלּפטנַא ןוא רעטרעוו

 ךיז לַאװק םוצ רעדינ ןוא ּבַײל ןַײד ּפָא ליה

 ,בנוי  ,ז יז ,1963 ָא"ּת ,םיליֿפנ ,ֿפי ,"ןעלֿבוט
 ,שינעי

 עקילַײװטַײצ ,עזַײװלײט .ן ,יד -- ףליהפָא
 ,'ַא רעד רַאֿפ ןעקנַאד .וּב ,ןֿפלעהּפָא +-- .ףליה

 ,םעטָא םעד ןּפַאכּפָא לַײװרעד ןעק עמ

 חטוא .טלמיהעג-- ,ּפָא למ- -- ןעלמיהּפָא
 טָאה רעטלַא רעד, .(לדייאמוא) ןּברַאטשּפָא --

 ,ןענעֿבנגקעװַא .1 -- ורט ,"טלמיהעגּפָא ןיוש

 ,סױרַא ענעשעק ןוֿפ רעטסַײט ַא יִא .ןענעֿבנגּפָא

 טכַאמ סָאװ סעּפע טימ ןטישּפָא ,ןסיגּפָא .2

 ןיירמוא טימ ,עשזַאס טימ טָאי ַא יִא .קיצומש

 .שינע- .רעסַאװ

 ,טעט)ניהעג-- ,ּפָא עטננ- .ווטוא -- ןע(י)ניהּפָא
 ןוא טרָא ןייא ףיוא ןּבַײלּב טַײצ ערעגנעל א |

 רעדָא תומולח ןיא טַײצ ןרטּפ ,ןָאט טשינרָאג
 קנעש ןיא געט יד יַא .ןעַײרעלּפַאלּפ עטסוּפ ןיא

 ךיז, .ןעיײרעדיולּפ ןיא יִא ןטנװָא עצנאג ,(עֿפאק)

 געט עקיצנַאג . . . בוטש ןיא ךיז וצ טרעקעגמוא

 טינ ךיז םענייק ןוא טעיניהעגּפָא ָאד רע טָאה

 ,זּביא וָאקַאּבַאק .נ ,"ןגיוא יד ףיוא ןזיװעג
 ןגעלֿפ יז , ,1936 קסנימ ,פמוז ,סָאלָאק ּבוקַאי

 לעַּב ַא קידנטרַאװרעד ,דנַאנַאכָאנ געט יִא ָאד

 ןוֿפ ץלא ידּכ ןעילוה ןּבױהעגנַָא סָאװ הכָאלמ

 ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,"ןעקנירטרַאֿפ וצ םיא

 קסנימ ,ו נעגנולייצרעד עטלַײװרעדסיױא ,יקרָאג

 רימ יװ יַא לטלעװ רעזדנוא ןיוש ןרימ,, ,8

 'ז ,{ רעדלעֿפ עטר ,הּפ ,"ןּביוהעגנָא ןּבָאה

 .שיגע .ךיז טימ ךוא 1

 ןעקנוהעג-- ,ּפָא קניה .װזקַא -- ןעקניהּפָא

 א ןוֿפ ךיז ןרעטַײװרעד ,(טקניהעג--- :ךיוא)

 ּבולק ןוֿפ ןסַאג עכעלטע יִא .קידנעקניה טקנוּפ
 .שינע- .ערונַאק ןיא ךיז וצ

 .טרעּפיהעגי- ,ּפָא רע- .װזוקַא -- ןרעּפיהּפָא
 ןיא ןזָאלכרוד .ןעגנירּפשרעּביא .ןעגנירּפשּפָא

 ,922 ,ןרעּפיהרעּביא ,ןּפיהרעּביא +- .יײר ַא

 א רשֿפא םוי ןדעי ַײּב קידיִא םיליהּת ןגָאז

 ןֿפלעהּפָא

 טָאה רעכיז טינ ןוא ױזַא ליטש, .העש עּבלַאה

 לָאמעלַא טרעּפיהעגּפָא ,טּפַאלקעג ןדָאל ןיא ןעמ .-

 לָאמארעדיװ ןוא עלַײװ עקידנטרַאװ עַײנ ַא

 ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ּפעלק ... עכעלטע ןּבעגעג

 ,226 יז ,ןילרעּב

 ךיז ,ּפָא ךיז ץיה .װטוא -- ךיז ןציהּפָא

 ךיז; .ןציה וצ ךיז ןרעהֿפױוא .טציהעגי-
 סרוד טיירג ןעװעג ןוא ןעֶירשעג ןוא טציהעג

 טָאה עמ רעּבָא ,ןטײװצ םעד רענייא ןַײז וצ
 יו טסעומשעג רעדיװ ןוא טציהעגּפָא ךיז

 ."ךנַײרֿפ

 זיא דל ןיא| .+-- ןעקוהּפָא וזז -- ןעקיהפָא

 רָאנ ,טייקזייּב םוש ןייק ָאטינ ןעקיהּפָא ןיא

 .ךיז טימ ךיוא .ןטײקנֿפלָאהַאּבמוא זיולּב
 ,שינע- .ץכע-

 ,טעשזריהעג -- ,ּפָא עשז- .וטוא -- ןעשזריהּפָא
 ,ןכַאל שירַאנ ןוא קיכליה טַײצ ערעגנעל ַא 1

 ןעשזריה ןרעהֿפױוא .2 .העש עצנַאג ַא א

 ךיא ."?טעשזריהעגּפָא ןיוש טסָאה .גונעג,

 .שינע .ךיז טימ

 .ורט 6 װטוא ןןרעשכיעה ..} -- ןרׂשכהַּפָא
 גונעג טינ םירשכה ןּבעגסױרַא טַײצ ערעגנעל ַא
 ךעלמינּבר ךיז ןעגניד סעמריֿפ יד , ,טיהעגּפָא

 ץלַא ףיוא יִא .(י"נ) דייר ,ײּפָא ץלַא ןרשכה סָאװ
 .טֿפירשרעטנוא רעשינּבר רעגנַאל ַא טימ

 עכלה .וזוקא ןןענעכלַאה ...} -- ןענעכלהּפָא
 יּפָא ,1 ,(טנכלהעג--) טעכלהעג:- ,ּפָא (ןכלה)
 יִא (לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב טימ) ןייגכרוד ,ןייג
 ,ּפָא ןכלה, .ךיז ןגָארטּפָא .2 .ןלַײמ עגנַאל

 ,"(ןינמ) ןמוזמ םוצ טינ ךיד ףרַאד עמ

 ?ּפמוא .וטוא ןצָאנַאה . . .} -- ןּבָאה"האנהּפָא
 יד טיול טינ ?לָאענ} .טַאהעג האנהּפָא ?ציא
 ןּבָאה ן.רנ .גנוֿפַאשטרָאװ רעשידִלי ןוֿפ סמערוֿפ
 ַא ךיז ןּבָאה ןדיי, .רעירֿפ יװ האנה רעמ
 -נלעו יװ . . . הזה-םלוע וצ ןָאטעג קור ןקרַאטש
 ןרעגָאמ ןוֿפ ןרָאי רעטרעדנוה יד רַאֿפ יהָא קיד
 י"נ ,!רימ ןעייג ןיהואװ ,יקסניצשעל .י ,"ןּבעל
 ,47 'ז ,4

 .=- ך(עװעלּבוהּפָא וזד -- ןעװעלּבעהּפָא

 ןֿפלָאהעג-- ,ּפָא ףלעה .חטוא -- ןֿפלעהּפָא
 רעסיוועג ַא ףיוא ןֿפלעה .,ןֿפלעהוצ לסיּב ַא 1
 ,דסח-תולימג א טימ יִא ריד לעװ ךיא, .טַײצ

 םײהַא ןעמוקעג, ."?הלועּפ יד זיא סָאװ רעּבָא

 פא רימ טָאה ,טרעגנוהרַאֿפ ןוא ןרױרֿפרַאֿפ

 ןייק רעּבָא ,ןוויוא רעטצייהעגנַײא רעד ןֿפלָאהעג

 רעװ, ."ןענוֿפעג טינ ּבוטש ןיא טיורּב לקערּב

 , .. דריװ . . . טניגעגיּב (תורצ) יכלוז ןוֿפ ןונ

 רחֿבמ רֿפס ,"?ןֿפלעה וצ ּבא ןזיד טזיא יװ

 ןדנ רעד סָאװ, .א/גמ ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה

 "קירוצ איד ,ד"פא ,יַא ךַײא ךיא ןעק טֿפערטַאּב

 53 'ז ,1894 ענליװ ,עּבעיל ענעמַאקעג

 עתמא יד ןעגנערּב .ןֿפלעהסױרַא ןצנַאגניא .2

 טינ ןעק עמ -- יִא טינ ןעק טלעג, .ףליה

 עצנאג יד .. , .װש ,"ןטרעשַאּב םעד ןֿפױק

 טעװ רֶע ןוא ןלייצרעד וצ ןיּבר םעד הׂשעמ

 ,םי ,"ַא סערעטניא ןצנאג םעד {ןיא} יאדווא



 גנוגנעהּפָא

 -לעזַא . . . ןציז הנוגע ןַא ןּבילּבעג זיא , ,187 יז

 ַא רָאג ןםיא) ַײּב רַאװ ןֿפלעהוצּפָא ןכַאז עכ

 -רַאֿפ וצרעד ןּבָאה ןיוש טגעלֿפ רֶע ,טייקיניילק

 ,ןעגנוצניװ עגידייל איד ,דמא ,"תועימק צקיט

 ןֿפלָאהעג ןיוש רעד זיא ןטלעז , ,1868 ענליוו

 ןכעלקילגמוא םעזיד ןיא . . . הקדצ ךרוד . ..

 ןוומ ןֿפלעהוצּפָא דנַאטשוצ ןטכעלש דנוא

 רעױשרַאװ ,"ןרעװ טצונַאב לטימ ערעקרַאטש
 .1 ןט .1867 ,גנוטַײצ עשידוי

 רעַײט ַא זיא ןיניכ יװ ױזַא; -- ךיז טימ

 טימ יִא ךיז עקנַארק עמערָא ןענַאק ,לטימ
 ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,"ידניר ַאניכ עּבלעג

 ,26 'ו ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל ןוא דנוזעג

 ןי) רעה .שינע- .ץכע-  .גנוד

 .נרעה = .(עק-|
 -ּפָא ןוֿפ סעצָארּפ .1 .ןע- ,יד -- גנוגנעהּפָא

 סָאד .2 טכַאנ רעצנַאג ַא ןוֿפ ךשמּב יַא .ןעגנעה

 רעמ ליװ עמ, .טײקיגנעהּפָא .קיגנעהּפָא ןַײז

 ,"דנַאלסור ןוֿפ יִא טינ ןוא טײהַײרֿפ יד יװ טשינ

 .1869 ענליװ ,אױושרַאװ ןיא ןעדיא יד ,דמא

 יד ,ןידרָאג רעדירּב ,"ןעגנונַײשרעד יד ןוֿפ יא"

 .5 יז ,1914 ענליוו ,עידעֿפמואירט

 טדנעװעג ןיא סָאװ .1 .ידַא -- קיננעהּפָא
 זיא ןענרעל ךיז ןרָאֿפ ןַײז, .ןטייװצ א (ןיא) ןָא

 יד ןוֿפ 'ַא זיא הסנרפ יד, ."ןטַאט ןוֿפ יִא

 ףשטנעמ עדמערֿפ ןוֿפ יִא ןַײז ."תונכש
 ןענעֿפנח .ערעטלע יד ןוֿפ יִא עגנוי יד ןכַאמ

 ןיִּב ךיא, .יִא זיא ןעמ ןעמעװ ןוֿפ יד וצ ךיז

 ."ליוו ךיא יװ רימ ךיא ּבעל ,יַא טינ םענייק ןוֿפ

 ,"ןעמעלַא ןוא ץלַא ןוֿפ רעיא ןַא ,לכעּבענ ַא;
 ןגייא ןוֿפ טינ ןליֿפַא ,טוג טינ זיא ןַײז וצ יַאא

 וצ ןעמוקוצנָא טוג טינ ,יוא, .װש ,"טולּב

 ,סוממ ,"םענעי ןוֿפ יִא ןַײז ןוא עדמערֿפ

 יז ןּבָאה טייקינילק רעדעי טימ, .ֿפשטניװ

 ,ּפס ,"ייז ןוֿפ 'ִא ןַײז לָאז ךיא זַא טלָאװעג

 ןעױרֿפ יד, .61 יז ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג

 ,"טכעלשעג ןקרַאטש ןוֿפ יִא ןַײז טינ ןיוש ןליוו

 אֿפוג ךיז טָאה ןיײלַא לוכיֿפּכ, .42 ןאַי ,רעטעלּב

 סע ןסייוו רימ יװ ,םלשה םדָא ןוֿפ יִא טכַאמעג

 ,28 ווו 1959 ,זמט ,גח ,"הלּבק יּפ "לע

 ןקידנסיורד ַא (ןיא) ןָא טדנעװעג זיא סָאװ .2
 ריצַאּפש רעזדנוא , .גנידַאּב א ןיא ,דנַאטשמוא

 -אּפ יד ןוֿפ ןּבעל סָאד, ."רעטצוו ןוֿפ יִא זיא

 טעװ םי רעד יצ םעד ןוֿפ יִא ןיא ןרישזַאס

 -ניא רעדָא טײקֿפרַאש סָאמ יד, ."קיאור ןּבַײלּב

 זיא ליֿפעג-ןתולג} ןקיזָאד םעד ןוֿפ טייקוויסנעט

 יֵצ ןוא תוֿביֿבס ערעדנוזַאּב יד ןוֿפ יִא ןעװעג

 ,"טּבעלעג ןּבָאה ןדִיי עכלעװ ןיא סעיצַאזיליװ

 סעיגיליװירּפ יד, .330 'ז ,טלעװ ןוא דיא ,ןירג

 יַא ,ןלַאֿפ ענעטלעז ןיא רָאנ ןעמ טרעגנעלרַאֿפ

 רַאֿפ עמוס רעד ןוֿפ סיירג רעד ןוֿפ ןֿבומּכ

 ,183 יז ,עװ ּבוד ,מי ,"טלעגיץנַארעלָאט

 -ייװעניא ןַא (ןיא) ןָא טדנעװעג זיא סָאװ 9

 ,טנוזעג ןוֿפ יִא .חור-ֿבצמ ,דנַאטשמוא ןטסקינ

 ןענַאמרָאה יד ,ןענעג יד ןוֿפ יִא .תוחוּכ יד ןוֿפ

 רעשיזיֿפ רעדָא רעלעוטקעלעטניא ןוֿפ יַא .װזַאא

 ןטלעז טינ ןענַײז סעימענא-רעדניק , .טעּברא

 ,תּועידייזָאט ,"ןעגנודניצנָא-ןרינ עשינָארכ ןוֿפ יִא

 .ן- ,(סָאד) יד -- םייקיגנעהּפָא
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 "רַאֿפ ןוֿפ םינֿפוא יד ,, ,25 אוו 1928 עשרַאװ

 "רעד ,קַאמשעג ןוֿפ יִא . . .ןענַײז . . . גנולַײװ

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,1ש ,"גנואיצ

 ,198 יז ,9

 ,קידנעטשּבלעז-טינ שיטילָאּפ ,ַײרֿפמוא .4

 ןַײז וצ טינ ּבערטשַאּב רעד .סעירָאטירעט עיִא

 רעד ןיא רָאנ יִא .עירעּפמיא רעד ןוֿפ א

 .סעינָאלָאק עלַא יװ יִא ,קיטילָאּפ-ןרעסיוא

 ָאיצקנוֿפ ַא ןיא ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ (טאמ) ,9 |
 ,עקידװעטַײּב ,עיָא .סיירג עיִא .תוכייש רעלַאנ
 .עיצקנוֿפ עכעלרעדנערַאֿפ

 ןָא ,ךיז רַאֿפ ןַײז טינ ןעק סָאװ (מַארג) ,0
 רעדָא ,ץַאז ןוֿפ דילג רֶעדנַא ןַא טימ גנודניּברַאֿפ

 ,ץַאז ןטצעזעגֿפױנוצ ַא ןיא ץַאז רעדנַא ןַא ןוֿפ
 יֵלגַײּב ןענַײז וויטקעידַא ןַא רעדָא טוּבירטַא ןַא

 יא זיא ץַאזַײּב ַא .ץַאז ַא ןוֿפ רעדילג עיִא ,רעד

 .ץַאזַײּב רעדנַא ןַא ןוֿפ רעדָא ץַאזטּפױה ןוֿפ

 ,טֿפַאשנגיײא

 "נָאק ,קיגנעהּפָא ןַײז ןוֿפ לַאֿפ-טרּפ רעדָא בצמ

 ,טיײקטרינידרָאּבוס .טייקיגנידַאּב .טײקלענָאיציד

 -עװַאּב ןוֿפ יִא .טכַאמ רעשירָאטַאטקיד ןוֿפ יִא

 ןוֿפ יִא יד , .עיציזָאּפ סרעשרָאֿפ םעד ןוֿפ ,גנוג

 ץנערוקנָאק יד ּפָא טינ טֿפַאש לַאטיּפַאק םעד

 ,"םיּתּבילעּב עלעטימ ןוא עניילק יד ןשיװצ
 ןטיּברַאֿפ ןּבָאה ייז , 223 יז ,1917 י"נ ,שו טישז

 ַײב ץוש טכוזעג ,רעטייװצ ַא טימ יִא ןייא

 ,86 יז ,װ רָאק ,"ןדיקוועלעס יד ןגעקַא םיור

 ּבּב צעּפס ,קיגנעהּפָא ווזד .ידַא -- ךעלגנעהּפָא
 ןַײז יַא זיא ןרעװ טנוזעג ריא ןוֿפי 2
 ,"תיּב םולש רעד יִא זיא הסנרּפ ןוֿפ, ."קילג
 -דנע ןוֿפ יַא זיא ךָאש עיטרַאּפ יד ןעניוװעג סָאד;
 ,טייק- = ,"ליּפש

 :ךיױא) ןעגנַאהעג ,ּפָא גנעה -- ןעגנעהּפָא
 ,ןעגנָאהעג יז

 ןוֿפ םיטרּפ עלַא ןיא יִא .ןליוו סמענעי ןוֿפ יַא

 ,קיגנעהּפָא ןַײז ,1 -- װטוא

 ענַײז ןוֿפ ןוא ץירּפ ןוֿפ יִא .טקַארטנָאק ןטלא

 קינכעט יד ןמזילּכ דנַאלסיוא ןוֿפ יַא .ןזירּפַאק

 טעװ . , .ןלױּפ תעשּבע .ענענַאטשעגּפָא ןַא זיא

 טינ ךיוא זדנוא ןעמ טעװ ,דנַאלסור ןוֿפ יִא טינ
 ענליו ,איושרַאװ ןיא ןעדיא איד ,דמא ,"ןעזרַאֿפ
 סָאד ןַײז ןענעק ןושל ןוא עירָאטסיה, ,9

 קלָאֿפ סָאד תעשּב . . . ןַײז ןֿפרַאדַאּב ייז סָאװ

 רֿפס ,סוממ ,"ךליװ ןַײז ןוֿפ ,ךיז ןוֿפ ּפָא טגנעה

 רעד סָאװ טײהַײרֿפ ןוֿפ סָאמ יד, .תומהּבה

 ץלַא סָאד -- ןעמוקַאּב טעװ טַאירַאטעלָארּפ

 זיא סָאװ ,יקיּב .ּב ,"ןיײלַא םיא ןוֿפ ּפָא טגנעה
 ווענעשז ,גנולמַאזרעֿפ עדנעריאוטיטסנָאק ַא

 ןרעהעג ךעלכיטזָאנ ןוא ךעלטשרעּבנַאצ,,} ,5

 יז ןוֿפ טינ רעּבָא ,רוטלוק רעד וצ עקאט

 ' ,1919 י"נ ,א טישז ,"לרוג ריא ּפָא טגנעה
 רוטַארעטיל עַײנ יד זיא ןיז רעסָאװ ןיא, ,4

 רעד ,רעטְלַא רעד ןוֿפ ןעגנַאהעגּפָא ןעװעג

 ןיא רעּבַײרש ידי ,נש ,"...רעשיאערבעה

 ,170 'ז ,1958 י"נ ,דנַאלסור"װָאס

 ּפיל עטשרעטנוא יד ּביוא , .ןעגנעהּפָארַא ,2
 ןיוש סָאד ןיא ,דרעֿפ םַײּב ּפָא קרַאטש טגנעה
 .ק םָאנָארגַא ,"רעטלַא ןַא זיא רע זַא ןמיס ַא

 סעידעי עשימָאנַארגַא עטסקיטיונ יד ,ןַאמטוג

 .ורט -- ןצעהּפָא

 ןצעהּפָא
 ,1929 סַאקרעשט ,רערעדנַאװרעּביא עַײנ רַאֿפ

 טָאה עמ, .טַײצ ערעגנעל א ןעגנעה 2
 ןוא חסּפ ֿברע ןעגנַאהרָאֿפ יד ןעגנַאהעגֿפױא

 ,"הנשה:שָאר זיּב שזַא ןעגנַאהעגּפָא ןענַײז יז

 יִא ,טגנעה סע סָאװ ןעמענרעטנורַא --- חרט
 .ןעגנַאהרָאֿפ יד

 סע רעװ 1 - רע .שינע- .ץכע-
 יַאק ןענַײז יַא ערעייזג .ןצעמע ןוֿפ ּפָא טגנעה
 ,סַײנ ,מי ,"רוסא רֿבד לּכ ןָאטוצּפָא לּבַאּפ
 טגָארט עמ סָאװ גנוריצ ,2 ,1923 ענװָאק
 ,זדלַאה ןוֿפ ּפָארַא טגנעה ,טסורּב רעד ףיוא

 .0406: 806-060010 .דַא -- קיטנעהּפָא
 ,טנעה עטזָאלעגּפָארַא טימ יװ ױזַא זיא סָאװ

 ,טומ ןייק רעמ טינ טָאה סָאװ .טנעה ןָא יו

 "מוא ,טגָאצרַאֿפ זיא סָאװ ,טייקשירעמענרעטנוא

 ןַא ,רערעכיזמוא ןַא .יָא ךיז ַײּב ןרעװ .קיטעט

 סע רעװע .תורצ ןוֿפ יַא ןרעװ .רעֿפטנע רעיא

 טנַײרֿפ ןטסעּב םעד ןעק ריֿפ רעּבָא םענעי רזח

 :יּת} 9 ,זי ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןכַאמ יִא ךיוא

 סלַא יִא ייז ןרעװ, ,{"טנַײרֿפ עטוג טדיישעצ;

 ןעװ רעדָא . . . רעמע ןקידייל ַא ןענעגעגַאּב יז
 ןוא ,שיט םעד ףיוא ךעלעסילש ןסיװרעד יז
 ,דמא ,"סיוא ךיז טשעל טכיל-רוּפיּכ-םוי יד ןעוו

 ,4 'ז ,1871 עץנליװ ,ןעטכישעג רעטסַײג איד

 (רמֹוח רעד) לדרעֿפ רעטעשויעצ רעד טרעװ,

 ,סֿפלַא ,ײטֿפערק ןַײא וצ טמוק לכׂש רעד ןוא יִא
 -ףטעט, ,38 'ז ,1900 ענליװ ! עּביל עכילצרעה

 -ּעלש ןוא יִא ,לױֿפ עבטּב טכַאמ טֿפול רעקוויר

 ןרָאװעג רע זיא תליחּת, .תועסמ ,סוממ ,ײקירעֿפ

 תוישעמ' ,עש ,ייַא ןוא שטשוטמ יװ לסיּב ַא

 רע טּבַײלּב ּבוטש ןטימ ןיא ,, .יטכַאנ 1001 ןוֿפ

 ,"םיא טרעװ ךעלמייה טשינ ןוא יַא יװ ןייטש

 ,159 'ז ,1920 עשרַָאװ ,יורֿפ עכטעלש ַא ,םַײװ

 ןוא םיא ןוֿפ ןכַאל עלַא זַא רעכיז ןעװעג זיא;

 ,יקסװָאנרַאק . .. ,זיי ,"ןרָאװעג 'ִא רָאג זיא רע

 | ,355 יו

 ,טֿפַאשנגײא .ן" ,(סָאד) יד -- טײקיטנעהּפָא

 ,עיטַאּפַא .קיטנעהּפָא ןַײז ןוֿפ לַאֿפ-טרּפ ,ֿבצמ

 ,טײקיזַָאלטומ ,טײקטגָאצרַאֿפ .טייקידועקערש

 ךיז .טײקוװיסַאּפ ,שינעשַאלּפעצ ,טייקיטעטמוא

 עמ זַא, .יִא רעד (ןֿפרַאװרעטנוא) ןּבעגרעטנוא

 טינ ןוש ןעמ זיא -- יִא טימ ךיז טלגנַאר

 ןעװעג טשינ סע זיא ךוּת ןיא , ."קיטנעהּפָא

 ןיא תוֿבשחמילעּב -- טײקשיּפָארטנַאזימ ןייק

 רעטוג א ,שטנעמ רעכעלדנַײרֿפ א עבטּב ןעוועג

 קיטירק ,נש ,"יַא ,תובצע ןעוװעג זיא סָאד ,רֿבח

 ,377 יז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק ןוא

 טֿפעהעג-- ,ּפָא טֿפעה .ורט -- ןטפעהפָא

 ,ַא ןטֿפעה ןקידנערַאֿפ .1  .(ןטֿפָאהעג-)
 ,ןציּפש ןוֿפ לכעטשיט ןוֿפ טֿפלעה ַא ןקיטשּפָא
 ,ןּפינקוצ ,ןדניּבוצ ,ןטֿפעהוצ ןוֿפ ךופיה .2

 ןסירעגֿפױא טייקליטש ןוֿפ ץראה עמַאס סָאד,

 ןעמוג םענוֿפ גנוצ ןַײמ ךיוא טפעהעגּפָא ןוא

 ,"ןסיו טינ רָאט ךיא סָאװ ןגערֿפ ןרָאט לָאז'כ
 | ,גנו 2 וו 1958 ,זמט ,לה

 יַא .ןרעהֿפױא ןוא ןצעה

 סנַײז טצעהענּפָא טָאה רע, .ןומה ןדליװ םעד



 ךיז ןרעדנואווּפָא 1771 ןעקצעהּפָא

 .טלגָאװעג-- ,ּפָא לג- .וטוא -- ןעלגָאװּפָא
 -גָאװ .2 .ןעלגָאװ טינרעמ .ןעלגָאװ ןקידנע ,1

 טימ .ןרָאי ןוא ןרָאי יִא .טַײצ ערעגנעל א ןעל

 ןוא ןעגנול יד יִא .ןקנַארק ַא ןכרָאהסױא .9
 .ךיז טימ ךיוא ,ץרַאה סָאד

 .שינע- .גנו .רצד ,רעהּפָא

 טעװַארּפעג טָאה רע ואװ ,םי םוצ קעװַא ןוא
 ,.שינק 1160.  אי ,קיא ,"טרָאּפס-רעסַאװ

 ,רעד ,ּפָא (ךיז) עק- .װטוא -- (ךיז) ןעקצעהּפָא
 ןעקצָאה טַײצ ערעגנעל ַא .טעקצעהעג-- (ךיז)

 ,דיוּב ןיא ךיז יִא .(ךיז) ןעקּפָאה ,(ךיז)

 ,טלקעהעג-- ,ּפָא לק- .װרט -- ןעלקעהּפָא
 ןרעהֿפױא ןוא טַײצ ערעגנעל ַא ןעלקעה 1
 פא 2 .ךעלעכיט יִא .עשָארק ןקירטשּפָא

 -עקעה ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ,ןעמענּפָארַא .ןעיליּפש
 ריא ןיא ּפָאק ןַײז ןַײרַא טערונ ןושמש. .על

 ריא ףיא הׂשעמ תעשּב טעליּפש ,זדלַאה

 ןַאמָאר ,ַאּפָא ,"דיילק ריא ּפָא טלקעה ,עקזולּב

 ... טבנגעג יז טסָאה , ,128 יז ,ֿבנגידרעֿפ ַא ןוֿפ

 טלקעהעגּפָא ריא סע ּבָאה ךיא -- ?ױזַא יװ

 טימ 1 וצ 1961 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"עּבוש רעד ןוֿפ

 ןדַײז ריא ןוֿפ רעּפעלש רעגנַאל רעד, -- ךיז

 ,רעדעל לאיחי ,"טלקעהעגּפָא ךיז טָאה דיילק

 .שינ)- .1937 עשרַאװ ,םייה ןַײמ

 ,טרעקעהעג"- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעקעהּפָא
 םעד יִא .םידחַאל ןֿפױקרַאֿפסױא ןקידנערַאֿפ
 ,שמאר ןצנַאג

 -סיוא ,1 ,טרעהעג -- ,ּפָא רעה .וורט -- ןרעהּפָא
 טימ גהונ ךיז זיא עמ יװ .ןגערֿפסױא .ןרעה

 .ןשינעגערֿפרעּביא ןוא ןשינעגערֿפ טימ ,תודע

 להאמ הכילדיש רטנוא ףיוא םהיא ןמ טאה אד,

 םידעה ׂשאװ םיניגע איד ףיוא טרעהיג ּבא

 ןוגהּכ אלש טעה . .. , :"ןיזעוװויג דיעמ ןיּבאה

 'נוא דיסחה טעה ןיזאליג וצ רע לייוו ,ןאטיג

 טריּבג זע .ןירעה בא ןיזאל טעה ולש תודיע

 ןגעװ י"ּכ ,"ןאט וצ טניילא טינ שכלָאז םהיא

 ןּבָאה ןכּב, .ןוװ שֿפ} 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ

 ךָאנ םנייא טרעהעגּפָא םינציל ייווצ יד . . . רימ

 ,1679 מדפֿפ ,ינשה טוח ּת"וש ,"ןרעדנַא םעד

 תנחלוש יּבלעז אד ּבאה, ,{ שהְו 239 יז

 איז טאה ,םידע ראו ןרעה ּבא ןׂשאֹל ןעטחילש =ן

 טָאה גיניק רעד, ,356 ,הג ,"ןיזעוװיג הדומ

 תודע סאד טלעז ןעמ סאד דלאּב ראג טקישעג

 .ז"נקּת אהרטסוא ,ינומדקה לשמ ,"יָא

 סיוא טרעה עמ יװ ןרעהסיוא .ןרעהרַאֿפ .2

 יד טנרעלעג טָאה עמ סָאװ יִא ןעק עמ יִצ

 ַא טרעהעגּפָא ךימ טָאה יּבר רעד, .ךָאװ עצנַאג

 וצ פינק ַא רימ טָאטשנַא רָאנ ,שמוח השרּפ

 א רָאג רימ רֶע טָאה . ..עלעקעּב ןיא ןבעג

 ,1881 ,לָאֿפי ,"אישק-ץָאלק א ןּבעגעג גערֿפ

 ,8 ןאמ

 ױזַא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ,ךס ַא ןרעה .2

 "רַאֿפ טשינרָאג ןוא ןּבעל ןיא ןטרעצנַאק ליֿפ

 -לעװ רעריֿפ עטנעגילעטניא, ,קיוומ ןיא ןייטש

 -רַאֿפ וצ םוא ןרידוטשּפָא ,יַא רעִירֿפ ןזומ עכ

 ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"ןייטש

 ,140 יז ,1930 עשרַאװ

 ןעיירשעג עלַא יד יִא .ןרעה ןקידנערַאֿפ .4

 ןעזעגסיוא , .ןרעיוא יד ןּפָאטשרַאֿפ ךיז ןוא

 יד טרעהעגּפָא ןיוש טָאה סָאװ קידנע ןַא יװ

 רָאנ ,{חסּפ טּבעלעגרעּביא ה"ד| תוּכמ הרׂשע

 ,"ןתועוֿבש זיּב טּבעלרעד טינ} טינ תומדקַא ןייק
 990 לנליוו ,ןעינילַאװ ןיא קַאװטיל רעד ,דמא

 ,ירעד
 ,ּפָא (עװע)שרעה .װטוא -- ן(עווע)שרעהּפָא

 טַײצ ערעגנעל ַא .1 .ט(עװע)שרעהעג--=

 "ריב םלוע ןרעּביא יִא .ןעװעדנַאמָאק ,ןשרעה

 טָאה ריא, .ןעװעשרעה ןרעהֿפױוא .2 .הקזח
 ןעורשעגנָא ךיז גונעג ךיוא ױזַא ייז ףיוא ןיוש

 ןוא טעװעשרעהעגּפָא ,טַײצ רעטלַא רעד ןיא

 ,הָאכָאלָאש .מ ,זּביא ץילערטס .א ,"גונעג

 .19237 וװעשטידראּב ,דרעיור עטרעקַאעגֿפוא

 .טעשעהעגי- ,ּפָא עש- .וטוא -- ןעשעהּפָא
 .ןרעהֿפיוא ןוא ןעמעטָא רעוש טַײצ ערעגנעל ַא

 טליֿפעג ךיז טָאה, .ףױרַא-גרַאּב ןייג ןכַאנ יִא

 ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ףיש עטעשעהענּפַא ןַא יװ

 טימ ךיוא .ליײטרוא:טיױט ,שַא ,"ןֿפאה ןיא

 .ךיז

 רקֿפה .װזוקַא .ןןרעקֿפעה . ..} -- ןרקֿפהּפָא
 ,226 ,+-- ןרקֿפהסיוא ווזד ,טרעקֿפהעגי- ,ּפָא

 װזד .װרט .ןןענעגריַאה ...} -- ןענעגיהּפָא
 טגניװצ יײטרַאּפ יד ּבױא .+- ןטיײטּפָא

 טעגרה ,טלַאװעג טימ ןתמא עסיוװעג ןעמענוצנָא

 ןוֿפ טייקכעלגעמ יד דילגטימ םַײּב ּפָא יז

 עשיטילָאּפ ,םיוּבנעזָאר קחצי ,"ץעיצַאריּפסנַאק

 ,1936 עשרַאװ ,ןיצידעמ

 : ךיוא .6-- ןעשזירגּפָא װזז -- ןעשוירהּפָא

 ןשיֿפ ידו ייז ןּבָאה ןרעּב יד .ןעזירה--=

 :שוק .א ,ײּפָאק םעד קידיַא ,ןטלַאהַאּב ןיהא

 עװקסָאמ ,ןעשטיקינ ,ןַאמרעַײרֿפ ,ר ,זּביא וָארינ

 ,בַײװ םעד וצ ןייגרעד טעװ סָאד ןעוו, ,4
 עשירֿפ ,עֿפָאי לדוי ,יּפָאק םעד יִא םיא יז טעװ

 זיומ א ןעד טָאה, .1940 עװקסָאמ ,סעכיוק

 םַײּב ּפָאק םעד ּבײל ַא ַײּב טעזירהעגּפָא טינ

 ,"?ץנירג סעּברעװ רעטנוא ןַאמעינ ןקידנענייװ

 ,529 'ז ,1956 י"נ ,וװ המחלמ ,מּפ

 ףורסוא .ץעשו" ,סעשז" ,םַאשודוּפַא

 זַאע ,רפ .21922 .טנוה ַא ןּבַײרטקעװא םַײּב

 געמ) םיא ןעמ טגָאז ,טנוה א עטַאט ַא טָאה עמ

 .וש ,"יַא (ןגָאז םיא ןעמ

 .=404:סתָצהּפחס .סי ,יד -- עלעד'וּפַא
 ןוֿפ יװ רוגיֿפ עטּפָאטשעגסױא .עלדישַארטס ,1
 ןקערשוצּפָא דלעֿפ א ףיוא טלעטשעג ,ןשטנעמ ַא
 ַא ןיא יורטש טּפָאטשעגנַא יז ןּבָאה ,, .לגיײֿפ יד
 א ףיורעד ןָאטעגנָא ,יִא ןַא טכַאמעג ,לעניש
 ףיוא ריט רעד ןּבעל טלעטשעגקעװַא ןוא לטיה
 װעלק ,גנילירֿפ ,ָאקנעטיקימ .יא ,זּביא ,"ךַאװ
 ןענעכיײצַאּב וצ טצינעג .2 .2304 'ז ,5

 קרַאטש ױזַא זיא סָאװ (דניק ַא צעּפס) ןצעמע
 -עגנָא .ןריר ךיז םיוק ןעק רע זַא טצלעּפעגנָא
 ךַאמ,, .יִא ןַא יװ ךיז ןריר .יִא ןַא יװ טצלעּפ
 ."'ַא ןַא דניק ןוֿפ טינ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- גָאוּפָא

 יד טינ טיג יִא רעקיטסַאה וצ א? .ןגעװּפָא ןוֿפ

 רימ זַא ןזיוועג טָאה יִא רעד, ."גָאװ עכעלטקניּפ

 ."ןעוועג העוט טינ ךיז ןּבָאה

 .רנ .משצד .װטוא -- ךיז ןלַאווּפָא

 -כעלַײק סקעז ,טייקיניילק ַא סעּפע" --ךי ז
 רעקסניפ ,"הריד א ןגעװ יִא ךיז םישדח עקיד
 .שיגע- .ד"סרּת ענליװ ,חול:טדָאטש

 ןגעוורעד

 -עגּפָא ייז ןוֿפ ַײרד ךיז ןּבָאה ךעלדנע; .ךיז

 רעסיורג רעד ,דמא ,ײןעגנַאגעגנַײרַא ןוא טגָאװ

 ,.1864 עשראװ ,רעגניֿפ סּכעז טימ ילַא רעּבױר

 ןטַאדלָאס עקּפערק ַײרד ךיז ןּבָאה ךעלדנע,

 יליװ ,עטכישעג רעּבױר ענייא ,יזִ!ןגױאװעגּפָא

 ,1864 ענג

 .טעגודַאװעג-- ,ּפָא עג- .ורט -- ןעגזדַאװּפָא
 ,עטַאלּב טימ ןרימשּפָא .ןעקצאוו-- 9
 .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ ןצעמע יִא .דורּב טימ
 ,שינע- .ץכעז
 ,טניואוועג - ,ּפָא ןיואװ .וטוא -- ןענױאווּפָא

 'ִא .ןעניואװ טינ רעמ .ןעניואוו ןקידנערַאֿפ ,1

 ןוא ןטַײצ ןוֿפ ויטַאזקַא} ןימרעט ןצנַאג םעד

 רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד, .ךיז ןּבַײלקסױרַא

 ףיוא ןעמוק לָאמַא ביל ךָאנ טגעלֿפ תקולחמ

 .פס ,"ןכָאװ עכעלטע יִא ,םייהַא חסּפ

 טניואוו עמ זַא, ,טַײצ טרעגנעל ַא ןעניואוו .2

 ךיז טיצימ ןעװ -- ןכש א טימ רָאי ַײרד ּפָא

 יִא לָאז עמ , .לֿפ ,"גנַאּב ךיוא ךָאד טוט ,סױרַא

 טינ ךיז לָאז עמ ןוא ריט ַא ןּבעל ריט א ןרָאי

 ,"?רענייּב יד ןיא ןרעדנא םעד רענייא ןסענַײא

 ,1888 ווְצַיֹק ,קעטָאילּביּבסקלַאֿפ ידוי ,ימעדוּב

 ןוֿפ ךיז טיצ / ,גנונֿפָאה עטלַא ,ןּכיױלג רעטלַא;

 ריא טָאה טניואװעגּפָא / -- סיורא ץרַאה ןַײמ

 ,"סיוא ןיוש טַײצ רעַײא זיא טציא ,ןרָאי טרָאד

 .'ןּביולג רעטלַא' ,רַא

 רע סָאװ טלעג ןרַאֿפ ןצעמע ַײּב ןעניואוו 3
 ריא ןוא הריד עקידײל א ּבָאה ךיא , .טמוק

 רָאי ּבלַאה ַא יִא טעװ ריא .יַא רימ ַײּב טנעק

 ,"טיווק ןַײז ןלעװ רימ ןוא

 ,ןצעמע טימ ןָאט וצ רעמ ןבָאה טינ 4
 ץלַא ןיוש םיא ּבָאה ךיא , .ךיז ןעּפעשטּפָא

 ךיא .רימ ןוֿפ יִא טציא רע לָאז .ןּבעגעגּפָא

 ."םיקסע ןייק ןּבָאה טינ םיא טימ ליװ

 -עגּפָא טָאטשנַא ךיוא טצינעג -- ךיז טימ
 ןעגיואוועגוצ ךיז ןעמ ףרַאד םי םוצ .ךיז ןעניואוו
 רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,יָא טינ ךיז לָאמנייק ןוא
 ,1949 א"ב ,ֿביֿבָא-לּת ןיא

 ךיז ,ּפָא ךיז רע- .װטוא -- ךיז ןרעדנואווּפָא

 טינ .ןרעדנואװַאּב ןרעהֿפױא .טרעדנואוועג =

 ךיז יִא .(ןצעמע) סעּפע ןוֿפ יִא ךיז ןענעק
 ,טייקנייש ריא רעּביא יִא ךיז ןענעק טינ .ןוֿפרעד
 ױזַא סָאד יִא גונעג טנעקעג טינ ךימ ךיא ּבָאה,

 ןרהא השמ ,"דניק שידִיי א ןַײז לָאז . . . ענייא

 .1898 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב ,ַאװָאקילמ ןַאמקילג

 ךיוא ךיז טָאה טסּבלעז רענעק רעסיורג רעד,

 'ר ,"ןליּפש םענייש ןַײז ףיוא יִא טנעקעג טינ

 .4 'ז ,א"ערּת עשרַאװ ,רעמזעלק רעד עקלעמש

 ,תולעמ ענַײז יִא :װזוקַא ,ךיז ןָא ךיוא ןז

 .וזַאא טייקנייש ריא



 ןעועשטנואווּפָא

 פא עװעשט- .װטוא -- ןעוװעשטנואווּפָא
 יּפָא  .ןעװעשטניװּפָא וזד .טעװעשטנואוועג =

 םעד רענייא ןענװַאד ןכַאנ, ,ןשטניװנָא .ןשטניוו

 "טוג ןכעלטיירּב א טעװעשטנואװעגּפָא ןרעדנַא

 ,. ..ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ֿבוט-םוי

 ,135 יז ,1916 ןיוו

 ,ּפָא טסקַאװ סָאװ סָאד .ן ,רעד -- שקואווּפָא

 (סױרַא טצרַאטש ןוא קיטַײז) סורַא טסקאװ

 ץלַא טימ סקיװעג ַא .(עלעוגַײװצ ַא ןוֿפ יִא ןַא

 ,זּביא ,"ךעלמיײּב ּבױרטנַײװ עדליװ ןוֿפ ןיַא, .ןיֵא

 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש ,ןידיל ,לװ

6, 

 ךיז ,ּפָא ךיז ע(יױז- .וטוא -- ךיז ןע(י)וָאװּפָא
 ,לע ,ךיז ןעשזַאוו- :99 .טע(ינזָאװעג --

 "נעל ַא .ררװ .::8: םבוזזמ, םהנההזזז
 (ןצעמע) סעּפע טימ ןּבעגּפָא ךיז טַײצ ערעג

 ךיז יַא .לדנטרעג ןטימ ךיז יִא .ןעשטנַאינ ךיז

 .שינע- .,ןקשטיטלַא ןטימ

 ,טעשזַאװעגי-- ,ּפָא עשז  .ורט -- ןעשזַאװּפָא
 .ןגעװּפָא .רּפ .לס .=:2:ר0474ס

 ,טריטַאװ(עג)י- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטַאוּפָא

 ,לּפולוט א יִא .עטַאװ ךס א ןָאטנײרַא ,ןגײלנַײרַא

 ,בנו .לּברַא יד ךיוא יִא

 -עיָאװעג - ,ּפָא עװעי- .וטוא -- ןעװעיָאווּפָא
 ,ןרעהֿפױא ןוא םיׂשעמ ןטעּברַארַאֿפ .1 .טעװ

 ערעגנעל ַא .2 .תוחוּכ יד טרילרַאֿפ עמ זיּב יִא

 טעּפש זיּב ירֿפרעדניא ןוֿפ יא .ןעװעיָאװ טַײצ

 ,..טעװעיאװעגּפָא ... ךיא ּבָאה; .טכַאנַײּב

 יױּפ סָאד ,ליי ,"טלעװ יד טרעקעגרעּביא שממ
 סעּפֶע .װחקַא .8 1895 סעדַא ,לעגנוי עשיל
 ןעַײרשעג ,שער טימ ,למוט סיורג טימ ןריֿפכרוד
 ,לשעמרעק ַא יִא .החמׂש א ,הנותח ַא יִא .עא

 ןעװעטַארּפָא .ןריֿפסױא ,ןֿפמעקסיוא .ורט 4

 טעלגעגסיוא {ןטָאה עמַאמ יד)? .ןעיירשעג טימ

 סָאװ ךעלהאּפ יד ןוֿפ לטשער עטצעל סָאד . ..

 ,עש ,ײןוז ריא ַײּב טעװעיַאװעגּפָא םיוק טָאה יז

 ,המחלמ ןריֿפ ןקידנע .ציסור ,90 .דירַאי םינוֿפ

 -רַאֿפ טציא ייז ןּבָאה . . . ןיוש טעװעיָאװעגּפָא;

 רעניטָאריס ,"ןסע ןּבעג ףרַאד עמ זַא ןסעג

 ,1931 קסנימ ,לַארימדַא רעד עקטעּפ ,זביא

 ןַא ןגָאלשּפָא ,ןקידײטרַאֿפ ךיז -- ךיז טימ
 ,לַאֿפנָא

 .טעיַאװעג-- ,ּפָא עיי .װטוא -- ןעיאוּפָא
 טַײצ ערעגנעל ַא .2 .ןעיָאװ ןקידנרערַאֿפ .1
 ןוֿפ ןעגנַאלק ןּבעגסױרַא ללכּב .8 .ןעיָאװ
 רע געלֿפ , .היח ַא יװ ןעמורּב רעדָא קיטיײװ
 םַײּב לקירּב ןֿפױא יִא ױזַא ןרענעגושמ רעד}
 רָאד ,סיוא רָאד ,מּפ ,"סעניוּב יד ַײּב יװ ,קינַאג
 ,שינע- .רעד ,יָאוו -- 1929 װָאקרַאכ ,ןַײא

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .יזַא -- קיכַאװּפָא

 .עיציזָאּפ עיִא ןַא .ןטיהּפָא ,ןכַאװּפָא (ףרַאד)
 ,טייקיד

 -ץג-- ,פָא ךַאװ .חטוא 4 חרט -- ןפַאװּפָא

 רעד ףיוא (ןַײז) ןייטש ןקידנערַאֿפ .1 .טכַאװ

 ערעגנעל א עיציזָאּפ א ףיוא ןכַאװ רעדָא ךַאװ
 -ֿפיױא .2 .ירֿפרעדניא סקעז רעגײזַא זיּב יַא ,טַײצ

 . ,רעד -- רעגלַאװּפָא

 .ופד +- -- ךיז ןרעגלַאװּפָא

1772 

 רעּביא יִא .הלוח םעד יִא .ןקנַארק ַא ףיוא ןסַאּפ

 ,8נ/  .רעמַאק-לָאטיּפש ןיא עקנַארק יד

 .טרעכָאװעגי-- ,ּפָא רע- .וטוא -- ןרעכַאװּפָא
 ערעגנעל ַא קינטנעצָארּפ ַא ,קינרעכָאװ ַא ןַײז
 רזוע ,ײרָאי ייוצ טרעכָאװעגּפָא ּבָאה ךיא, .טַײצ

 ,1896 ץענליו ,ןהֹּכ רעד ,ןײטשַאלּב

 ךיז עיד .װטוא -- ךיז ןעידָאװַאלָאװּפָא
 ='1ז8: 80108סקעז- .,טעידָאװָאלָאװ-- ךיז ,ּפָא
 .ןצעמע ףיוא טַײצ עקירעּביא ןרטּפ .לס .יתעס
 ןצעמע טימ טשינמוא:טסיזמוא ךיז ןעשטנַאינ
 עצנַאג ַא םיא טימ ךיז טעידָאװָאלָאװעגּפָא,
 ,7 ןאנ ,1962 י"נ ,רוטלוק ידיי ,ןיקייה .1 ,"העש

 ּפָא ךיז עשט- .װטוא -- ךיז ןעשטָאלָאװּפָא
 .=זא: םסתסיצעצעזסיצ ,טעשטָאלָאװעג- ךיז

 ןעײרדמורַא .טַײצ עסיוועג ַא ךיז ןּפעלשמורַא

 ןיא לטעטש ןוֿפ ךיז יִא .סאּפ וא-טסוּפ ךיז

 רימ זיאס , .טנגעג ןצנַאג ןרעּביא לטעטש

 ןֿפױא ןטרַאװ ןוא ךיז יַא ןרָאװעג קיסירדרעּביא

 .ףקירעמַא ןיק קעװַא ךיא ןיּב ,וויזירּפ

 ,שינע-

 רעדָא טקַא 1
 -מוא םעד ןיא (ךיז) ןרעגלַאװּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ַא ןוֿפ ,גרַאּב א ןוֿפ סַײרּפָא 2 .יִא ןקיצינ

 ןגעלֿפ ייז; .דמַאז ןוֿפ יִא .עּפוק רעסיורג

 ,"ןיָא יד ןוֿפ רענייטש יד רעטנוא ןרעוו ןּבָארגַאּב
 -ַאילַאּפ קירַא 6 יקצענַאג ךאטס ,זּביא קיסָאק .ר

 ,1933 עװקסָאמ ,רימַאּפ ןֿפַא רימ .װָאק

 .לוזער רעדָא סעצָארּפ .1 .ןעי ,יד -- גנֹוי
 ּפָארַא װזד .2 .(ךיז) ןרעגלַאװּפָארַא ןוֿפ טַאט

 יז .ןעגנַאלק . .., .ןע'ָאיינש .23 ,רעגלַאװ

 עטַײװ ןוֿפ ןכַארק םוצ ךעלנע ןעװעג ןענַײז

 סָאד ,יקסװָאטסוַאֿפ .ק ,זּביא ,"ןע'ָא-גרַאּב

 ,1938 עװקסָאמ ,טניהיגַאי יד ןוֿפ דליּבנרעטש

 .טרעגלַאװעג -- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרענלַאװּפָא
 ךַאלֿפ ,ןיד ןרעהֿפױוא .1 .ןרעגלעוו-- 9
 .ןשקָאל טַאלּב א יִא .ץלָאהרעגלַאװ א טימ ןכַאמ

 ןיא גייט יִא ,טַײצ ערעגנעל ַא ןרעגלַאװ .2
 ,ילרעקעּב

 -עשפ עצנַאג יד יַא .שעװ ןעלגנַאמּפָא .9

 .עקווימ

 ַא 'ִא .ןעלקַײקּפָארַא ןוא ןעמענקעװַא 4
 ַא רע טָאה, .רענייטש עּפוק רעד ןוֿפ ןייטש

 .סעק א ןעמונעגסיורַא ןוא טרעגלַאװעגּפָא לגיצ

 ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד ,"לגיצ ןרעטנוא ןוֿפ עלעט

 ,1925 וָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,לעּבַאּב .י

 .(גייט יװ) ןשטעוװקעצ ,ןשטעװקנַײא .גיֿפ .ס

 א ןוא -- ץָאלק ַא רעּב רעד טָאה טּפַאכעג,

 גנַאזעג סָאד| מֿפ ,"רענַאּפַאי יד ּפָא רעגלַאװ

 ,ן91 יז ,1939 עװקסָאמ ,ּבז ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ

 א ןַײז 1
 ןיא ןּבעל ןוא םייה א ןָא טַײצ ערעגנעל

 ןיא ךיז יִא .ןעמוקּפָא .ןעגנוגנידַאּב עטכעלש

 ףיוא טכַאמשענּפָא ןרָאא רע טָאה" .תוסיֿפּת

 ,"ריּביס ןיא ךיז טרעגלַאװעגּפָא ,עגרָאטַאק
 | ,1939 וװעלק ,לגילפ ,ןידליג םייח

 ,טַײצ ערעגנעל ַא דמערֿפ רעד ןיא ןּבעל .2

 ןרעדנַאװּפָא

 רעדניק יד ןכַאמ טלָאװעג , ,תוֿבישי ןיא ךיז יִא

 ןיא . ,.ןטלַאהעג יײיז ןּבָאה ןוא םידמול רַאֿפ

 ךיז ןּבָאה ייז ואו ,םישרדמייּתּב ןיא ,תוֿבישי

 רעד, .16 ןט ,רעטעלּב ,"ןרָאי טרעגלַאװעגּפָא

 "רעד יװ ,קידצ ַא דִיי א ךָאד זיא הֿבישי-שאר

 ןָא יִא ָאד ךיז ןלָאז טַײלעגנוי זַא סע רע טזָאל

 "הלאש אי ,ַאּפַא ,"?גנאל-םישדח רעּבַײװ יד

 יַא ןצונ ןָא טַײצ ערעגנעל ַא ןגילּפָא ,9
 -רַאװ ןיא ,רעלכַײּפש ןיא ,עלעקניװ ַא ןיא ךיז

 רעד י'ַא ךיז ןעק ןםיא} ַײּב, .װזַאא ,טַאטש

 עילע ,ײרעטכיררַאֿפ ןייק טינ זַײװמישדח רעקַא

 ,19230 װָאקרַאכ ,געװדיש ןֿפַא ,ןַאמטכעש

 ןָא ןגיל ךיוא רעדָא ןעײרדמורַא ךיז 4
 ףיוא ךיז יַא .ןסַאג יד רעּביא ךיז יִא .טעּברַא

 ערעזדנוא ןטרָאד ךיז ןגעלֿפ , .עקּפַאנַאק רעד

 ַאּבַאק .נ ,"דלעֿפ ןיא לסיּב א ךיז יִא ןשטנעמ

 ,ינראשט אמזוק ,שיסורסַײװ ןוֿפ זּביא ,ווָאק

 | ,1932 קסנימ ,זנַאלמײיה

 למיה רעד ךיז טָאה, ,ךיז ןעלקַײקּפָא .ס

 ךיז טָאה טַײז ןייא .ייוצ ףיוא ןטלָאּפשעצ

 1 ,"גרַאּב רעצרַאװש א יװ טרעגלַאװעגּפָא

 ,שינע- 1929,.  װָאקרַאכ ,ןענערּב ןקירּב ,עירול

 -נולָאװ-+ ,ּפָא ריט- .װטוא -- ןריטנולַאוװוּפָא
 סעּפע ןָאט וצ רעמ (ןלעװ) ןענעק טינ .,טריט

 -ּפַא ןיוש, .רכׂש םוש ןָא ,ריטנולָאװ ַא יװ

 ,לזיא ןַא יװ טעװערָאהעג גונעג ,טריטנולָאװ

 ."דוֿבּכ ךַאנ ןגירקנַײרַא לָאז רעציזרָאֿפ רעזדנוא

 ,בנ- .,ךיז טימ ךיוא

 ,ּבנ פמיא ציא .וטוא -- ךיז ןעיאילַאוװוּפָא
 ,ךיז ןרעגלַאװּפָא .ציסור .טעיַאילַאװעג- ךיז

 ,ןעקנעש (רעּביא) ןיא ךיז יא .ךיז ןּפעלשמורַא

 -ץג-+ ,ּפָא ץט)ל .ורט -- ןש(י)לַאוװוּפָא
 "ּפָארַא .ןעלקַײקּפָארַא .ןֿפרַאװּפָארַא .טע(י)לַאװ
 ןגַײװצ יַא .םעדיוּב ןוֿפ ייה ךעלטניּב יִא .ןסַײר

 ןעילַאװ לגיצ, -- ךיז טימ טֿפָא .םיוּב ןוֿפ

 ַא, ."טנַאװ רענעכַארּבעצ רעד ןוֿפ ּפָא ךיז

 טעלַאװעגּפָא ךיז טָאה ןעמיוק ןוֿפ םייל לקיטש

 ,"סיורא טנעקעג טינ טָאה ךיור רעד . . , ןוא

 סעדַא ,הּכונח ןוֿפ טכַאנ עטשרע יד ,ימערּב

 יַא ךיז ןּבױהעגנָא טָאה םינּפ ריא ןוֿפ,- ,3

 ןוא עכילקילג ,פס ,"עקרוטַאקוטש זַײװרעקיטש

 ,עכילקילגמוא

 ,טצלַאװעג-- ,ּפָא ץלַאװ .ורט -- ןצלַאװּפָא
 עשימייה יִא .ןצלַאװ טימ ןטעּברַא ןקידנערַאֿפ

 ,שיגע- ,גנו ,ןּפָאטש

 -לַאװעג--- ,ּפָא עוועק- .ורט -- ןעװעקלַאװּפָא
 ןצלַאװּפָא חזז .1 .::882:88::8 .טצװעק

 ןזַאלּפָארַא ןוא ךַײט ַא וצ ןריֿפרעד ,ןקַאהּפָא .2

 יִא .רעמייּב יא .(ןטילּפ ןכַאמ וצ) רעסַאװ ןיא
 .רעצעלק

 ,טרעדנַאװעג--- ,ּפָא רע- .וטוא -- ןרעדנַאווּפָא
 טַײצ ערעגנעל ַא .2 .ןרעדנַאװ ןקידנערַאֿפ .1

 "מורַא ,רעטרע ענעדײשרַאֿפ רעּביא ןרעדנאװ
 ,8 .עקירעמַא-םורד ץנַאג רעּביא יִא .ןעלגָאװ
 ןילעז ,טָאג ךַאש .ןעלגָאװקעװַא ,ןרעדנַאװקעװַא
 ּבָא וזַא השודקה הליהק הרזנוא ןוֿפ ןעד רימ



 ןעכנָאװּפָא

 ןמרּביל ר"רהּכ ןּב ילקעז רוחּבה ,"ןרדנאוו

 ק"ק ןּברוח ןוֿפ ךיל גָאלק אַײנ ןייא ,ל"גס

 ,םנ/ .ןוװ שֹפְו 1723 טׂשמַא ,אׂשיימרוו

 ,טעכנָאװעג-- ,ּפָא עכ- .װחרט -- ןעכנָאװּפָא
 ןטכעלש ַא טָאה סָאװ סעּפע ןעכוינ ,ןקעמש ,1

 .ןעקנוטשעגנַא טָאה רענעי סָאװ 'ִא .חיר

 םעד יִא טעװ טנוה רעד, .ןעכוינּפָא ללּכּב ,2

 טימ ."ןֿפָאלעגכרוד ןיא גיוצ יד ואװ געװ

 .שינע- .םיֿבלּכ יװ 'ַא ךיז .װחזק -- ךיז

 ,טנֿפָאװעג-- ,ּפָא ןֿפָאװ .וורט -- ןענעֿפַאװּפָא
 ןַײז ןצעמע ןוֿפ ןעמענקעװַא .ןענעֿפַאװטנַא

 סָאד יִא ןצנאגניא ,רעלַאֿפרעּביא םעד יִא ,ןֿפָאװ

 רעדָא לֿפער -- ךיז טימ .,דנַאל עטגיזַאּב

 ,הנ/ חזק

 ,טעקצַאװעג-+ ,ּפָא עק  .ורט -- ןעקצַאװּפָא
 ןקידורּבּפָא 1 .(+-) ןענודַאו- 9
 יא ױזַא .ןעלדיזּפָא .2 .עטָאלּב טימ ןרימשּפָא

 עמ ,ןּבײהֿפױא ּפָאק םעד ןענעק טינ לָאז עמ זַא

 לָאז עמ ,ןָאטוצניהַא ךיז ואװ ןסיװ טינ לָאז

 -- סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ 'ִא .ןושל'ס ןרילרַאֿפ

 רעדָא װזק -- ךיז טימ .ּבֹּב עדייּב טימ

 .שינע .ץכבע- .לּפער

 ךיז ,ּפָא ךיז לק- .װטוא -- ךיז ןעלקַאװּפָא
 טַײצ ערעגנעל ַא ןעלקַאװ ךיז .טלקַאװעג =

 ןטסעֿפ א ןעמעננָא ןוא ךיז יִא .ןרעהֿפױא ןוא

 .שינע- .סולשַאּב

 ןי ּב ךיוא ןוא ּבָאה ,ּפָא סקַאװ -- ןֿפקַאװּפָא
 קירוצ .װטוא .1  .(ןסקָאװעג--) ןסקַאװעגיר-
 עמ סָאװ (החרט םוש ןָא ,ךיז ןוֿפ) ןסקאװסיוא

 .עא טגעזעגּפָא ,טקַאהעגּפָא ,ןטינשעגּפָא טָאה

 ןוא לגענא ."ַא ןלעװ ןגַײװצ עטגעזעגּפָא יד;

 .װש ,"רעגניֿפ ןייק טינ רעּבָא ,ּפָא ןסקַאװ רָאה

 ױזַא) װש ,יָא ןעק סָאװ םעד ףיוא טינ גָאלק,

 טלעג טרילרַאֿפ סָאװ ןצעמע ךיוא ןעמ טסיירט

 -עגּפָא רָאה יד ריא ןענַײז, .ןטֿפעשעג א ןיא

 עקידהנושמ ,עצראוש ,ענעקורט ןיא ןסקַאװ

 ,טלמעג ןענַײז רימ,, .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"ןזיורג

 ,קירוצ יִא טינ ןיוש ןעק זדנוא ַײּב ,טינ ריא

 ןירדהנס טױל} ,"טנעק ןלַאמ ךיז ריא רעּבָא

 ןוֿפ עמיטש יד ּבז ,ןאמרעּביל םייח ,ןא/טל

 .ךיז טימ ךיוא ,1940 י"נ ,לָאט

 .דרָאּב ַא יא ןזָאל .יַא ןזָאל ןוויּכּב .װזוקַא ,2

 ,"יַא טזָאלעג זַײװכעלסיּב ךיז יז טָאה תואפ,

 ,1874 ענליװ ,ןיצעּבער איד עלענורג ,סיֿפא

 ךיז טיצ עקשיק רעניד רעד ןוֿפ, -- גנוי

 ַא ,ישאר השמ םהרֿבַא ,יַא עדנילּב . , , יד

 ,סעדַא ןַײז דנוזעג ןוא ןעּבעל וצ יװ הצע עטוג

 .16 יז ?רָאי

 ,טסקַאװעג--- ,ּפָא סקַאװ .ורט -- ןֿפקַאװּפָא
 יד יִא .סקַאװ טימ ןּבַײרּפָא .ןסקעוו-- 9
 ,ןליד

 ,ּפָא ךיז עװעק- .װטוא -- ךיז ןעװעקַאװּפָא
 ,ךיז ןעלקַאװּפָא ווזד .רּפ .טעװעקַאװעג--- ךיז

 -עג-- ,פָא עשז .װרט -- ןעשוָאר(ַא)ווּפָא
 ַא יװ ןָאטּפָא .ןֿפושיּכּפָא .לס .טעשזָאר(ָא)װ

 ,טעשזָארָאװעגּפָא יז טָאה רע, .רעכַאמ-ףושיּכ

 ,"םיא טימ קעװַא ,עקשטַאק עשירַאנ יד ,יז טרָאֿפ

 .ז- ,רעד -- טרַאװּפָא

1779 

 ;פ9 ,ןגרָאװעג-- ,ּפָא גרַאװ .ורט -- ןפרַאװּפָא

 ןוֿפ זדלַאה םעד ןעײרדּפָא . .ןגרעוו--
 קלמו, .ןּברק א רַאֿפ טגנערּב עמ סָאװ ףוע ןַא

 תי קולמיוי םוגרּתו ,{15 ,א ,ארקיוו ושאר תא

 :ית} "ןגראװ ּבא זנּכשַא ןושלּב --- 'הישיר

 ,ןמגרוּתמ רֿפס ,בא ,ן"ּפָאק ןַײז ןּפַײנקּפָא ןוא;

 "וצ ךעלטנגייא זיא ןגראווו .א/ּפ ,א"ש ענזיא

 טרָאװ סָאד רעּבָא ,לעק רעד ַײּב ןשטעװקֿפיונ

 רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא שידִי ןיא טָאה קלמ

 "רעד טינ ןעמ רָאט ןיד ןטיול לַײװ טַײטַאּב

 ןּברק וצ רעד ףוע ןייאג .ןףוע ןייק ןקיטש

 ינַײז טימ . .ןהֹּכ רד לָאז ,טכַארּבעג טרעוו

 רוזחמ ,"ןגריװ ּבא קינג שאד ןטניה ןוֿפ לגענ

 .ּב/גלר ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש

 .ךעלעצעק לָאצ א יִא .ןגרעװרעד ווזד .2

 ,שינע-

 .ןטרַאװּפָא ןוֿפ טקַא

 דולּב. .יָא רעקידלודעגמוא ןַא .יַא רערעגנעל א

 ,ּבור ,"גָאטרַאֿפ ןוֿפ יִא ןיא דרע יד ץלַא טקיט

 סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנו .א"כשּת חסּפ ,קיא

 גנויֶא טימ ,ױזַא טֿפַאגרַאֿפ , ,ןטרַאװּפָא ןוֿפ

 ה"ר ,קיא ,ּבור ,"עקרָאילַאג יד טמעטָא סע

 .חייישּת

 .טרַאװעג- ,ּפָא טרַאװ .װרט -- ןטרַאװּפָא

 עמ סָאװ) ןעמוקנָא סנצעמע ףיוא ןטרַאװ .1

 .(םיא טימ ןֿפערט וצ ךיז טדערעגּפָא טָאה

 ןיוש לעװ ךיא ןוא . . . ןטרָאד ּפָא ךימ טרַאװ,

 ,1887 ענליװ ,לַאל ,"ןעמוקנַא ךיוא טמַאזעגמוא

 סָאװ ןעלעטיג טרַאװעגּפָא טלָאװ רע, ,45 יז

 ,ןעמוקסורַא דלַאּב טגנידַאּבמוא זומ ,ףרַאד

 טראװ רע ,79 יז ,יגנַאגרעּביא רעד' ,וװ סַײװ

 ,רעטציא ,געס ,ײּפָא ןיוש ךימ דרעֿפ ןַײז טימ

 ,ןגיטש יד ףיוא ןֿפָארטעג ךימ טָאה , ,198 יז

 ענשימוא וליֿפַא ךימ טָאה יז ,ךיז טכַאד רימ

 ,קרָאירינ זיּב ןילּבול ןוֿפ ,לָאמ ,"טרַאװענּפָא

 דרערעטנוא ןיא טרַאװעגּפָא ןּבָאה סע, .22 יז

 ,254 'ז ,1956 י"ג ,| המחלמ ,מּפ ,ײדנַײרֿפ יד

 וצ םינּפ לּבקמ ןעמוקנָא ןֿפױא ןטרַאװ .2

 סדלעה םעד יִא .ןיּבר םעד יִא סױרַא .ןַײז

 החמׂש יד זיא הלּכ ַא יצ ןתח ַא יָא ,םוקנָא

 ןּבעװש םיכָאלֿמ עטוגע .קי ,"סיורג ןעוועג

 םַײּב רעדניק ענַײז טימ ריֿבג םעד קידיִא ,םורַא

 טרַאװעגּפָא .המלש ,סוממ ,"לוש ןוֿפ ןײגסױרַא

 עקנילֿפ ענַײמ . . . ןָארדאקסעךלעװ םעַײנ א

 יןַאעקָא ןוא גרַאּב3 ,שָאוהי ,ײטסעג-רעסַאװ

7, 

 טָאה רע, .ןרעיול ,ןלַאֿפוצנָא ןטיירג ךיז 9
 א טימ יז טָאה ןוא טרַאװעגּפָא רעיוט ןרַאֿפ יז

 ןיא לצעק ַא ּבָאה'כ, .לפ ,ןכָאטשרעד רעסעמ

 םַײּב ןיומ ַא ּפָא טרַאװ יז . . . רעמיצ ןַײמ

 ,36 יז ,1919 וועלק ,רעדיל עשיריל ,געס ,ײטנַאװ

 -רַאֿפ ןקידנעמוקנָא ןַא ןענעגעגַאּב .װזוקַא 4

 ךיז ןצוּפ ךעלדיימ עשלטעטש יד , .לטימ-רעק
 -עגרעדינא ךיז; ."ןַאּב יד יִא ןעייג ןוא סיוא

 ,"רוֿפ ַא ןטרַאװּוצּפָא געװטסַאּפ ןֿפױא טלעטש
 ןומה א; .1868 ענליוװ ,הרוּתה םויס רעד ,דמא -

 לּפמיג ,שַאּב ,"ףיש יד יִא ןעמוקעג זיא ןשטנעמ

 | ,310 יז ,1963 י"נ ,םֹּת

 ןטרַאװּפָא

 עג טמיטשַאּב ַא וצ ןטיירג ךיז .װזוקַא .פ
 ,הנותח סנצעמע יִא .ןוחצנ םעד יִא .שינעעש

 רימ , .ייז וצ ןעמוקוצנַײרא טייהנגעלעג יד יא

 ּפָא דנע זָאד םיא ןיּבָאה טניימיג טלָאמ ילַא

 ןטוטיּפַאל תונחמ ,, ,167 'ז ,הג ,"ןיטרַאו וצ

 ןוֿפ די רעד' ,שַאּב ,"טיוט ןַײז ּפָא ןטרַאװ

 | ,ילֿבּב

 טמיטשַאּב א ףיוא ןטכיר ךיז .ןטרַאװרעד .0

 "טנע םעד יִא .ףירגנַאנגעק) םעד יִא .ןריגאער

 ,דנַאלמייה יװָאס ,"רעֿפטנע ףיוא יַאע :עש} רעֿפ

 "טנַא ןסיז רעַײא ּפָא טרַאװ ךיא, .{2 ןאזפ ,1

 טרַאװעגּפָאג ,44 יז ,1887 ענליוו ,לַאל ,ײטרָאװ

 ןֿפרַאװ ןוא ןזָאלּב ןּבײהנָא טעװ רע ןעוו סָאד

 ,אריּפש .ל .י ,". . . ןענעק ךיא לָאז ,רֿפוש םעד

 "ראש .1932 שטַאקנומ ,טסַײג רעשידיא רעד

 ,געס ,"טיורּב ערַאד לקיטש סָאד יַא ןוא ןטעּב

 ןַײד ןיא ּפָא ךיד טרַאװ סָאװ, .27 'ז ,רעטציא

 ,הוקּתו גנע ,זּביא ןַאמרעמיצ .ש ,"?טֿפנוקוצ

 ,ב"סרּת ןילּבול

 סע זיּב ןטרַאװ .װטוא ךיוא ,װזקַא 4

 א קעװַא טייג סע זיּב ,עטַאד עסיוועג ַא טמוק

 יִא 6 ֿבוט םוי םעד יִא .ןימרעט רעסיוועג

 יַא .טונימ עטמיטשַאּב יד יא .ֿבוטםוי ןויּב

 ...בקעיג .גָאט ןוֿפ טרוּבעג יד ,רָאיַאק םעד

 ,ןטרַאוװו ּבָא ךָאװ הנותח יטשרע איד טשרע לָאז

 ךיוא טָאה, .ּב/חנ ,1723 טׂשמַא ,םיגהנמה רֿפס

 ןיד רעד יװ ,געט קיצנַײנ יד טרַאװעגּפָא טשינ

 טראװעגּפָא, .טרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"זיא

 לָאז יּבר רעד זַא ,טונימ עטוג ַא ,רשוּכה-תעש ַא

 .דוייםיליהת ,שַא ,"ןעמענֿפױא םיא

 .ןגײלּפָא ,ןעֶיצּפָא .הטוא ךיוא .װזוקַא .8
 רע זיּב יִא 6 ןעמוק ןַײז יִא ,ןטרַאװרעּביא

 -עֿפנָאק רעד ןוֿפ ןסולשַאּב יד יִא .ןעמוק טעװ

 טימ טעװ רע; . . . . ןעמיטשַאּב וצ ףיוא ץנער

 ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,ייֵָא ןּבַײרש ןַײז

 ,86 'ז ,1959 א"ב

 עצנַאג א יא .טַײצ ערעגנעל א ןטרַאװ .9

 הנמש ןטרַאװ, ,ןטַײצ ןוֿפ ויטַאקַא העש

 ןעמוק ןלהק רשּכ=} ק"ּכ וצ לָאז רע זַא הנש

 יּבֲא לָאװ סומ םדקמ ,ינּברק טסרע סָאד ..,

 ,יאשידק הרֿפח רעגָארּפ ןוֿפ תונקּת' ,ײןעטרַאװ

 טרָאד ּבָאה ךיא, .180860נ12 1142102) ב"נת

 ,"דנוטש עּבלַאה ענייא סלַא רעמ טעטרַאװעגּפָא
 עמ, ,ו"לרּת ענליװ ,דלַאװ ןיא דניק סָאד ,דמא

 ,"ךיוא תעל-תעמ ןּבלַאהרעדנָא ןא יַא ױזַא ןָאק

 ,60 ןאפ ,1968 ,דנאלמייה 'װָאס ,סינפיק .יא

 טעװ עמ ...ןעמ טכַארט ,טכַאנ יד וצ טלַאֿפ ,

 ,ץרפ ,ײ"גָאט זי ב יא ןוא ןייטש ןּבַײלּב
 ןףטכישעג יטסקלָאֿפ

 ןטרַאװרעּביא ,ןסַאּפ (ליפשנטרַאק ןיא) .0

 ןדלעמ טעװ דצ רעטייװצ רעד סָאװ ןרעה וצ

 ."סַאּפ ךיא ,ּפָא טרַאװ ךיא,

 סָאד ןָאט .ןענידאּב .ןַײז שמשמ .כרַא 1
 םהרֿבַאפ .סעּפע רעדָא ןצעמע תבוטל עקיטיינ

 טנילַא ןםיחרוא ידו איז טָאה רע . . .וניֿבָא

 איז טניימג טָאה רע זַא ךַײלג ןעװ ,טרַאװיג ּפָא

 םיקסע ינַײז רע, .ד/ּבע ,חע ,"(םייֿברע) ןנעז

 ...הרוּת ןק נוא ןטרַאװ ּבָא אַײּב רד ןק ךַא

 | .א/ּבס ,וטל ,"ןנרעל



 ןעטרָאװּפָא

 וצ ףרַאדַאּב סע יװ ןריֿפכרוד ;ןטיהּפָא ,2

 ןַײז זומ זיא ןדמל ןייא רכלעװ, .יעּבדּכ ,ןַײז

 ,ד/טל ,1723 טשמא ,הש ,"ןטרַאװ ּכָא הרוּת

 ןוֿפ השודק איד טרַאװג ּבָא טינ ךיא ּבָאה,

 ףיוא ןינעק םינּפ ןַײמ ךיא לָאז איו ינוא י"שה

 הנוכמ אדוהי 'ירּב ביל הירא י'יר ,"...ןּביה

 ,ט"ּפּת אדרויֿפ ,םידעֹומ ינוקית ,..ןמגילעז

 ןטרַאװ ּבָא טׂשניד ןנַײז ...לָאז שנעמ רד;

 ,מד99 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןאק

 .ּב/בי ?ה"מּת

 א ריא ןגעקא טײטש, .יזַא -- קיד'ַא

 ,ינטורקָא .י ,"רעטלמוטעצ א ,רעקידיִא ןַא לסיּב

 ,1948 שזדָאל ,טניװ ןיא םיױּב א

 ןגיװשטנַא זיא רע זַא, -- שיינע .ץכעז
 ,"טֿפול יד טקירדעג יִא רעווש א טָאה ,ןרָאװעג

 ,אלַאוטַאּב ,ןַארַאמ ענער ,זּביא רעקַארּב .ק
 עק ,ןיי) רעד 1929 עשרַאװ

 .טעטרָאװעג-- ,ּפָא עט- .ורט -- ןעטרָאװּפָא
 ,זָארגדליװ ,רענרעד ,ןעלצרָאװ ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 ,דלעֿפ א יא |

 ,ס ,עקק ןיי .נװ .ס' ,רעד -- רעטרַאװּפָא

 ןַאּב רעד ַײּב 'ַא רעד .ּפָא טרַאװ סע רעװ .1
 רעד ןיא 'ִא רעד ,רעטצעל רעד .עיצנַאטס

 רעסַאּפּפױא .רעעזוצ .2 ןטַאדידנַאק המישר

 .יירע- ,לָאטיּפש ַא ןיא

 -סעװשנקנַארק .1 .ס' ,יד -- ןירעטרַאוװּפָא
 ףיוא עקרעסַאפֿפױא .ןירעטרַאװ .2 .רעט

 ,ןירעעזוצ ,עקנַארק

 ַא ןיא זיא סָאו .ידַא -- שירעטרַאװוּפָא

 לגוסמ זיא סָאװ .ןטרַאװּפָא ןוֿפ עיצַאוטיס

 ,טײקנסָאלשטנַאמוא רעיא ןַא ןיא .,ןטרַאװּוצּפָא

 ,קילַײװטַײצ ןרָאװעג זיא ןּבעל ןַײמ ןיא ץלַא;,
 ,טייקק .9 א 1964 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"יָא

 -ץג-- ,ּפָא עשט- .וסוא -- ןעשטיַאווּפָא
 ַא רעדָא ןקידנערַאֿפ .ןעשטרוּבּפָא .טעשטרָאװ

 ,טסעטָארּפ א טימ יִא .ןעשטרָאװ טַײצ ערעגנעל

 ךיא זַא ןַײז טעװ ףוס רעד , .טייהרעזגורּב יִא

 :עגּפָא ןיוש טסָאה -- .ןכָאק ןרעהֿפוא לעװ

 ןַאמגערּב .ש ,"ןס9 ּביג ָאט . ..?טעשטרָאװ

 טימ ךיוא ,1935 'װעִיק ,ץרַאװש עקמָאינ

 .שינע- .ךיז

 ,טמערַאװעג- ,ּפָא םע- .וורט -- ןעמערַאװּפָא
 םעד יִא .ךיוי יד יִא .םערָאװ רעדיװ ןכַאמ .1

 עטליקעגּפָא יד יִא .טַײצלָאמ םענערָאװעג-טלַאק

 ,טֿפַאשדנַײרֿפ

 ןעזעג, ,ןרױרֿפרַאֿפ זיא סָאװ ןעמערַאװנָא .2

 טָאה . . . ןרָארֿפרַאֿפ ץנַאג דלַאּב . . . גנאלש םעד

 ּוצֹּפָא , , .םיא ןעמונעגנַײרַא ןזו ּב ןיא םיא

 ץנליװ ,רעלעטשנֿפירּב ,רַאדנַאיל ,"ןעמעראוו

 רערעללוש םעד טצעזעג טָאה עמ, ,46 'ז ,4

 ,זּביא קנומ .ג .י ,"טלעק ןוֿפ יִא ןוװיוא ןּבענ |

 ץקידרעַײֿפ טימ ,, ,1865 עשרַאװ ,זירַאּפ ירּתסמ

 ּוצּפָא עדנַאטש םיא ךָאנ ןרַאװ סָאװ ןגיוא

 -רוא יד ,דמא ,"ץרעה טלַאקיזַײַא ןא ןעמערַאװ |

 ,1872 ענליװ ,קַאסעצַארוד ןוֿפ םיח

 םַײּב יִא עלעסיּב א ךיזא -- ךיז טימ

 .ן- ,רעד -- ףרַאװֿפָא

 . ,רעד -- ףרָאװּפָא

1774 

 ,ס"מ א"יר י"ע קמענ ,םותי רעד ףסוי ,"רעַײֿפ

 ,בנ/ 1865 עגליו

 רָאנ ןענ(ענרָאװ װזד .װרט --- ןענ(ע)רַאװּפָא

 ,רעשיטַאֿפמע

 טַאטלוזער רעדָא טקא

 ,גנוקיטַײזַאּב .גָאלשּפָא .גָאזּפָא ,ןֿפרַאװּפָא ןוֿפ

 ןֿפרַאד ןיַא עכעלשטנעמ יד, .ןַײז לטֿבמ סָאד

 'רד ,"גנוניואו ןוֿפ טנעָאנ ןעניֿפעג טינ ךיז

 ,1 ןש ,1924 ענליװ ,זעג9 ,גרעּבנעגַײֿפ .י

 םעד יװ ,יִא םעד יװ דָאװַאז ןוֿפ ןֿפרַאװסױרַא;

 רעד ,ָאטיס לװַײֿפ ,"עקנַארגַאװ ןוֿפ קאלש

 -רַאֿפ גנוֿפַאש זיא, .1920 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצ

 ,זמט ,טַײצ ,"ַא ןוא ּבַײלקסיױא טימ ןדנוּב

 -קנַאּפ עטצנַאלֿפעגנַײא יד ןּבָאה" .10 4 3

 -סיורַא טינ ןּבָאה ןוא טסַאּפעגוצ טוג ךיז סאער

 .28 וש 1968 ,רָאֿפ ,ןעלג .י ירד ,יָא ןייק ןזיװעג

 .ט ר ָא -יֵא

 רעד ןוֿפ לַאֿפּפָא

 ךיא ןיימ סָאד, .ןרנ ףרואװ--} טֿפַאשלעזעג

 .נ ,"רעקידהזֿבנ יִא ,רעסערֿפ ,םירוּכיש ,ךַײא

 הטַײל ַאּב שטנעמ ַא ,יקרָאג .מ ,זּביא עירול

 ,1935 וועְיִק

 ,ןֿפרָאװעג-- ,ּפָא ףרַאװ .ורט -- ןֿפרַאװּפָא
 ִא ,ןטנוא ףיוא ןּבױא ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא .1

 .עלעגעװ ןוֿפ ץלָאה 'ִא .גרַאּב ןוֿפ רענייטש

 ןֿפרַאװ יז זד טַײצ רעד ןיא זד -- תכלשּב;

 -ץגּפָאפ ,13 ,ו ,היעשי ,מהס ,"רטעלּב יד ּבא

 רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"לעמ ךעלקעז יד ןֿפרָאװ

 סָאד ןסָאלשרַאֿפ קנילֿפ, .358 יז ,יסעמע'

 ןטסַאק ןיא סע ןֿפרָאװעגּפָא ןוא לטעקַאּפ עלוֿפ

 ,סעכיוק עשירֿפ ,עֿפָאי לדוי ,"שיט ןרעטנוא

 ,1940 עװקסָאמ

 יד יַא ,ןָאטסױא .ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא .2

 ןעד, .ךַײט ןיא ןעגנירּפשנַײרַא ןוא רעדיילק

 וצ ןיק ןעד רטנוא ךילּבױה יד טוה רדניק

 ,"ןֿפריואװ ּבא ןנייק ןּבאה טינ יז זד ,ןדנוּביג

 ןַײז ןוֿפ ףיוא דנוטש רע, .גמ קרּפ ,טנַארּב

 ה"ר רוזחמ ,"ןורק ןַײז ּבא טֿפרעװ 'נוא לוטש

 ןַײד בא ףרעװ, .ּב/אכר ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו

 .ּב/ּבנ ,1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"ריד ןוֿפ ריצנּפ

 טַײצ רעד טימ ןרעװ ...םערעװ ענירג יד;

 ןֿפרַאװ ךָאנרעד . . .ץכעניּפש ןיא טלקיװעגנַײא

 רעד ,דמא ,"ּפַא ךעלעדניװ עזיד ךיז ןוֿפ יז
 .1874 ענליוװ ,ןכדש

 ןוֿפ עטָאלּב טימ ןצעמע יִא .ןֿפרַאװַאּב .9

 ,סעקשישיֿבַאּב-העשּת טימ יִא .סיֿפ יד זיּב ּפָאק

 ,רעוװעג סָאד יִא ןֿפױל םַײּב .,ןֿפרַאװקעװַא .4

 יַנלִז ּבא טֿפרװ ינוא . . . םוּב ןעד ּפָא טַײנש;ע |

 ןענַײז םיקוסּפ יד| 44 ,ג ,לאינד ,מהס ,"ןגייווצ

 ןילּבול ,{11 ,3 -- יּת ןיא .טרירעמונ קידתועט

 ןטילּב =} דילּב איד זיּבריק רעד דלּב אז; .ו"ּפש

 ליװ רֶעצ ּבוא ןיא ןמ טנעק אז ,טוט ןיֿפרעװ ּפָא

 -כרוד =} טכַאמעג, .טכוצ ,"טוג רדָא זיּב ןידרעװ

 -עג סָאד| יִא טזומעג ץלַא ,ןסַאג ַײרד {ןֿפָאלעג

 עשרַאװ ,םיבנג ,ָאקמיּב ,"ךיז ןוֿפ ןעטעבנג

 ןשיװרַאֿפ = ד עיל ס (ַא) יַאֹ* ,37 'ז ,9
 ,טירטסוֿפ ןוֿפ םינמיס

 ןֿפרַאװּפָא

 ןַײרַא ןענַײז דרעֿפ יד, .טַײז א ןיא ןֿפרַאװ .9
 יָאק טימ ןֿפרָאװעגּפָא ןוא . . .דלַאװ ןליק ןיא !

 ,ַאּפָא ,"ךָאמ טימ דרע עכייוו רעקיטש סעטעּפ

 ןוא עלַײװ עלא ןעמוק סָאטיוא, .118 יז ,ןײלַא

 ןוא טסימ ןוא רענייטש סנֿפױה ּפָא ןֿפרַאװ

 ,וו רעכיּבלמַאז ,ידייס טסעװ ,ןילּבמעד .ּב ,"דרע

 סעטעּפָאל ךיז טימ טכַארּבעג, ,72 יז ,1937 י"ַנ

 ,"ייגש םעד יִא ןָאטעג םענ ַא ךיז ןּבָאה עלַא ןוא |
 ,1 ןט ,1963 ,דנַאלמיײיה 'װָאס ,יקסנַאירּבַאק .מ
 א ןֿפרָאװעגּפָא טכיל סָאד טָאה ןטרָאד ןוֿפ,

 ,רָארַאטָאלָאז .ה 'רד ,"ןַײש טסַאלּב ,עכַאװש

 ,142 יז ,1924 יינ ,! שג

 ןדַײל .תוחיל יִא .רעּפרעק ןוֿפ ןדיישסיוא .0

 עקירעּביא יִא .יִא ןייג רדסּכ ןוא לושלש ןוֿפ

 טזַײּפש . . . |עּבעמַא יד|? .ןציוװש םַײּב ןֿפָאטש

 ,םולּב .ש ,"טּבעל יז ,האֹוצ ּפָא טֿפרַאװ . . . ךיז

 לסַײװ ,22 'ז ,1931 י"נ ,ןּבעל ןוֿפ םיױּב רעד

 ַא ןיא טינ ןֿפרָאװעגּפָא טרעװ סָאװ (סַײװיײא)

 ןוֿפ םערַאֿפ ןיא . . . רָאנ ,םערָאֿפ רעטקעריד

 םעניא ךיז טניֿפעג ףָאטשקיטש רעד . . . טָאזַא

 ,1924 ץנליװ ,זעגֿפ ,"גנַאגלוטש םעניא ,ןירוא

 ,8 ןאפ

 ןשטנעמ ןגעװ .ןשינעֿפעשַאּב ןגעוװ) ןרעּבעג ./

 ,רזממ םעד יִא .לקישַאל ןיורּב ַא יִא ,(ּבַארג --

 סָאד ןּפַאטנָא ןוא ךיוּב םעד ןּפַאט ןעמונעג, |
 ,ןָאדרָאג .ע ,"יַא ןעק יז ,ףיוא רעה -- .לּבלעק
 ,1935 עװקסָאמ ,רַאיַאּב לוגניא

 ,19 ,חרוא ,ןריטרָאּבַא :ךיוא .ןַײז ליּפמ .8

 -ץגּפָא טכינ ןּבָאה, :הלּכש אל' טשטַײטרַאֿפ

 סנעמוגיא םעד, .ן"ןֿפרָאװרַאֿפ , :יּת| "ןֿפרָאװ

 זַא ןקָארשעגרעּביא יוזא ָאד ךיז טָאה עסקיש

 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,"ןֿפרָאװעגּפָא . . . טָאה יז

 ...ןכַאמ שירַאנ ףיוא ךיז רעה, ,53 'ז ,6

 םעד רָאנ ןיא סָאד ?'ִא ןלעװ טינ ןעד טסעװ

 ,וָאנוּברָאג .ק ,זּביא ,"ענשַארטס לָאמ ןטשרע

 ,1930 וועיִק ,טייג זַײא סָאד

 טקירד סָאװ סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז 9

 -טכענק יִא .(לַאיצָאס ,שיטילָאּפ ,לענָאיצָאמע)
 ןוֿפ טֿפַאשרעה יד ,טכַאמ עשינַאריט יד ,טֿפַאש

 ,ןתוֿבַײחתה ןוֿפ ךָאי םעד יִא .עא עדמערֿפ

 ןסיריג ּבא ךיז טָאה . . . ןיסקאז ןוֿפ סּכוד רעד;

 ּבָא ןנהיא ןוֿפ ךָאי ריא 'נוא םיימור יד ןוֿפ

 ,ונַאג דוד 'ר ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,"ןיֿפרָאװיג

 זיא ןּבילּב רֿפ רימ אַײּב, ,ח"נּת מד99 ,דוד חמצ

 ינוא ןֿפרעװ וצ ּבָא רימ ןוֿפ טׂשאל ןרעװש םעד

 ,ּב/ז ,1716 טׂשמַא ,הח ,"ןזאל וצ ןיטש רֿפס ׂשד

 -ּוצּפָא . . . ןיזעװויג וּתעדּב רמגנ זיא סע זיּב;

 ענַײז ןוֿפ אׂשמ ערעװש יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװ

 ,1885 עשרַאװ ,םירוחּב ןדע ןג איד ,"דניז

 ןוֿפ סערּפ םעד ,ןרעג יִא ליוו אׂשמ ןַײז רעדעי,
 .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"טימעג

 יד, ,טמַא ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא .ןצעזּפָארַא ,0
 עמ, ."ןעקַײלָאקינ יִא ןליוו סעקישטשװָאטנוּב

 ןוא ןטמַא עטסכעה יד ןֿפױק טלעג רַאֿפ טגעלֿפ

 וצ ןיזעוװיג ךלמ טזיא, ,"לודג-ןהּכ ַא וליֿפַא יִא

 ,.+ רדירּב אייוצ ןַײז 'נוא . . .רָאי ןהעצכעז
 אנעה ןמלז 'ר ,"ןיֿפרַאװ ּבָא ןילעװ ןהיא ןיּבאה

 ,ח"נּת מדֿפ5פ ,דוד חמצ ,זנַאג דוד 'ר ,זּביא



 ךיז ןֿפרַאװּפָא

 ןוֿפ טֿפרַאװ ּפָא איז ןמ ׂשָאװ םיכָאלמ יכנעמ;

 ןיא ןזעװעג זיא רֶע, .א/דכ ,חע ,"הלודג יריא

 ךיז טָאה ידַאק רעד .רענרעּבָאג ַא דַאדגַאּב

 םעד ַײּב םיא טָאה ןוא טגירקעצ םיא טימ רעּבָא

 עג ןֿפרָאװעגּפַא רֶע זיא םורד .טרסמעג ךלמ

 ,18239 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט ,"ןרָאװ

 ןַײז וצ ןוֿפ יִא םיא ייז ןלעװ רָאי םעד ךָאנ;

 ...ש"צּב ֿברה; .269 ,הח ,"רעטלַאװרַאֿפ ַא

 רע זַא למיה ןיא זורּכ ַא טרעהעג רע טָאה

 ,ט"שעּב יחֿבש רֿפס ,"טהֹוש םעד יִא ףרַאד
 ,יײרּת װעקלַאשז

 טייהרעמ א טימ) ןעמעננָא טינ .ןרילונַא 1

 עיסימָאק ַא ןיא טקעיָארּפץעזעג א יִא .(ןעמיטש
 ןגעװ ץעזעג ןטלַא םעד יִא .טנעמַאלרַאּפ ןוֿפ

 עשיטסירַאטילימ יד יִא ךרוד ףמַאק א. .ךיז ןטג

 ,181 יז ,1917 י"נ ,שוו טישז ,"ןטעשזדוּב

 ןעמענ טינ .סעּפע טימ ןענעכער טינ ךיז 2

 "מוא יִא .עקיטסניגמוא סָאד יִא .טכַארטַאּב ןיא

 -ךיוּב ,תורעשה יא .ןעגנוניימ עטריוװיטָאמ |

 "נָא ןַא יִא .ןַאלּפ ןקידרעירֿפ םעד יַא .תורֿבס

 "סורַא ןוא זעטָאּפיה ַא יַא .עירָאעט ענעמונעג

 הצע יד ּפָא רע טֿפרַאװ, .ערעדנַא ןַא ןלעטש

 ןוֿפ טירטקירוצ ןוֿפ -- טַײל עטסַײרט יד ןוֿפ

 ,'טיוט סיּבּכמה הדוהי ,וװ לַא ,"ןקילַײװרעד

 עמ רעדָא --- ןריטַאּבעד טינ ןעמ ןעק תודוסי,

 ֿברה ,ּפָא ייז טֿפרַאװ עמ רֶעדָא ןָא ייז טמענ

 יטיס-קיטנַאלטַא ,יהשרד' ,קישטײװַאלָאס .ד .י

 רעזדנוא וצ גנוטיירגוצ עקיטליגדנע יד, .ב"כשּת

 ענעדײשרַאֿפ יד יִא קיטליגדנע ךרוד --- הלואג

 רעשטיװַאּבויל ,"טַײצ רעזדנוא ןוֿפ תורז-הדוֿבע

 סָאװ סָאד יַאק .24 וש 1967 זמט טריטיצ ,יּבר

 זיא סָאװ סָאד ןקרעמּפָא ןוא שירָאזוליא זיא

 ,60 ןװ ,אקװד ,"קידתמא ןוא לַאער

 .סעּפע ןגעק ןריטסעטָארּפ .ןענעקײלּפַא ,
 עקיליװזייּב ַא ,גנוקידלושַאּב ַא ,דשח ַא א

 -רַאֿפ עמ סָאװ ןתוליכר יד יַא .שינעטכארטסיוא

 םירקש ןוא םילוּבלּב עלַא ּפָא טֿפרַאװ , .טײרּפש

 ,"סיוא ןדער םימוטרח ענַײז ןוא הערּפ סָאװ -

 ,13 א 1967 ,זמט ,לקיּב .ש

 םעד יִא .סעּפע רעדָא ןצעמע ןקיטַײזַאּב 4
 ,עטלעטשעגנָא עקירעּביא יד יִא ,לַאֿפּפָא ןצנַאג
 יִא ,יורטוצ םעד טינ ןקיטכערַאּב סָאװ יד יִא
 ידצ .טרָאװ שירעמשטַײד א ןוֿפ ץונַאּב םעד
 וצ ךיז ידּכ ןלַאטעד יד ןֿפרַאװּוצּפָא טייקיטיינ
 ,"ןעירָאעט רעד ןוֿפ} םצע םוצ ןּבַײלקרעד
 ןֿפרָאװעגּפָא . . .טָאה ךַארּפש יד, .3 יז ,וטוג
 :טיל .מ ,"דמערֿפ ןעװעג ריא זיא סָאװ סָאד
 זיא, .1926 עװקסָאמ ,וװ ורמוא ןיא ,וָאקַאװ
 ... טינשגנעל ןיא עקנַארגַאװ א טלעטשעגרָאֿפ
 ,"ןֿפרָאװעגּפָא ןצנַאגניא לייט עטשרעדעֿפ יד
 ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןימורֿפ .ל ,זּביא ינרַאכַאס

 ,2 װָאקרַאכ ,עקנַארגַאװ ַא ...ןגעװ ןסיװ

 ,6 'ז

 ַא יִא ןַײז לטֿבמ .ןכַאמ לטּב .ןגָאזּפָא ,18/ |

 ,ךַאמּפָא ןַא יִא .גײלרָאֿפ ַא ,טָאּבנָא ןַא יא .השקּב
 טצנרע רוּביציכרצּב ׂשָאװ איד, :טקעיַארּפ ַא

 רֿפ ןזָאל ןיֿפרַאװ וצ ּפָא איז טינ טׂשלָאז . . . ןַײז

 ףיוא טקוק רע יװ -- רע, .ּב/גנ ,ןויע ,"ןיצעה

 .וֿפד +-- -- ךיז ןֿפרַאװּפָא

1779 

 ליװ רע --- ,ּפָא ייז רֶע טֿפרַאװ קילּב ןטימ יז

 עלעדיֿפ ןיא סָאװ ,ץרפ ,"טשינ םולש ןייק

 ,"טָאּבנָאז-םולשן .... םעד ןֿפרָאװעגּפָא, ,טקעטש

 ,17 או 1965 ,זמט ,ןילדרעװס :ננ

 ענַײז ּפָא טֿפרַאװ יּבר רעד, .ןרעטַײװרעד .0

 ןֿפרָאװג ּבא ןרַאװ אד איד לארׂשי, .םיֿברוקמ

 שלש רוזחמ ,"טכיל סנַײד טימ שדקמה'תיּב ןוֿפ

 ונכילשּת לא, .ּב/ּבמק ,1713 טׂשמַא ,םילגר

 "ונוּבר ,ריד ןוֿפ זדנוא יִא טינ טסלָאז ךינֿפלמ

 ,המלש ,סוממ ,"םלוע-לש

 -ַארטש ןגעװ) ןריטקעלֿפער ,ןעלגיּפשּפָא
 ּפָא טֿפראװ סָאװ ןייטשלמרימ רעסַײװ ,(ןל

 ידע .סעילַאװכ-נאלק ןגעװ ךיוא ,ןלַארטש

 ,לשומ-רעיוא םוצ ןכיירגרעד סעילַאװכ עקיזָאד

 .ט ,"לשומ םעד ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָא ייז ןרעו

 ,106 'ז ,1927 וועיק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב

 א וצ ןריֿפוצ .ןגָאװ א ןוֿפ ןזָאלּפָארַא 8

 -רַאּפ יד יִא .ןײגּפָארַא ןזָאל ןוא טרָא טמיטשַאּב

 -ײטשַא ךיז ריא טעװ ואוװ, .דיוּב ןוֿפ ןעניוש

 ןסייה ,רעּבַײװ עּביל ענַײמ ,לשמל-המודּכ ,רעג

 .היֿבט ,עש ,יָא

 ןעיינוצ (ןוא ןענערטּפָא) (שירעדַײנש) .9
 ,םיוז ַא ,לטסַײל א יִא .רעקירעדינ

 ןעגנַאלק רעדָא גנַאלק ַא ןֿפרַאװקעװַא 0

 יָאקניס) טרָאװ ןטימ ןוֿפ רעדָא טרָאװ ףוס ןוֿפ

 טָאטשנַא ,ןישַאמ -- ענישַאמ טָאטשנַא :(ןריּפ

 יינעצסניא טָאטשנַא ;םעלּבָארּפ -- עמעלּבָארּפ

 .ןרינעצסניא --- ןריז

 (ןֿפרַאװקעװַא) ױזַא ןכַאמ .(ליּפשנטרָאק) 1

 ןעמענ טינ ןלָאז (ןטרָאק רעדָא) טרָאק א זַא
 .ןעמענרעּבירַא טינ רעדָא ליּפש ןיא לײטנַא ןייק

 ,ףמורט גינעק ןקיצנייא-ןוא-ןייא ךעּבענ טָאה יז,

 -- ןליּפש ,הריֿבע ןא זיא -- יַא ?ןעמ טוט סָאװ

 י"ג ,חס9 זיּב חספ ןוֿפ ,עש ,"ארומ יז טָאה

 ,200 'ז ,7

 ,ךיז ןרעקּפָא ,1
 .ןָאט וצ ןּבָאה רעמ ןלעװ טינ .ךיז ןעיײרדקעװַא
 ןוא טנעה טימ ךיז יִא .(לקע) לוטיּב טימ ךיז יִא

 .סעּפע ןוֿפ רעדָא ןצעמע ןוֿפ סיֿפ (טימ)

 טימ ךיז יִא .גנומענרעטנוא ןַא ןוֿפ ךיז יִא
 ךֹבּו הּתטמשוי טשטַײטרַאֿפ יה .הטרח רעֿפיט
 יִא ךיז טסעװ ןוא, :(4 ,זי ,הימרי) יךתלחנמ
 ךיז טָאה רע, ."הלחנ ןַײד ןוֿפ ןיײלַא ךיז ןוֿפ
 רעד ,ליּבוס ןמלק ,ײןֿפרָאװעגּפָא תוֿפּתוש ןוֿפ

 ,1894 ןילּבול ,רעטכָאט ןַײז טימ רָאטקַאד

 ןוֿפ ּפָא ךיז טֿפרַאװ . . . סרעזדנוא לגנִיי סָאד,
 -שריה יֿבצ ,"קיטײװּפָאק סעּפע טָאה ןוא ןסעו

 ,1923 ןילרעּב ,ןטלעוו ייווצ ,ןַאק

 סּכוד, .קינעּפשרעדיװ ןרעװ .ןגירקעצ ךיז .2
 טימ טָאה ןיֿפרָאװיג ּבָא ךיז רעד . . . ךירנייה
 'ר ,"ןיזעװיג ןרדיװ וצ םהיא ינוא רסיק םעד
 מדֿפפ ,דוד חמצ ,זנַאג דוד 'ר ,זּביא אנעה ןמלז
 | ,ח"נּת

 ַא ןוֿפ ךיז יִא .ךיז ןגָאזּפָא .ןעמעננָא טינ .3

 ףרַאװ, .טנַאה יד םיא ןּבעג ןוֿפ ךיז יא .הנּתמ

 ןזעװעג גונעג . . .טֿפַאששדוח-סנרּפ ןוֿפ ּפָא ךיד

 רעשידיא רעטשרע רעד' ,אי ,"שדוח-סנרּפ

 ןשַאװּפָא

 ךיא ּבָאה , ,ן156 יז ,19231 עּבַאגסיױא} יטורקער

 לָאז רֶע םוא ןרעװש לָאז רע זַא ןטַארעג םיא

 יג ַא ,ןהָאזדוּב .י ,"טלעג יד ןוֿפ יִא טינ ךיז

 ,38 'ז ,1892 ענליװ ,ןיּבעלח ליּבַײװ עייארט

 ּפָא .רעמ ןענעקרענָא טינ .ןענעקײלרַאֿפ 4

 ,תוירחַא ןוֿפ ,גָאזוצ ַא ןוֿפ ךיז יא .ךיז ןעלסיירט

 ןציטש ןוֿפ ךיז יַא .העוֿבש ַא ןוֿפ וליֿפַא ךיז יִא

 -נוניימ ,דייר עקילָאמַא ןוֿפ ךיז יִא ,םיֿבורק יד

 רעטרעטשרַאֿפ א ןעועג זיא ןעישאכ ַײּב , .ןעג

 ןוֿפ יִא טלָאװעג הליחּתכל ךיז טָאה יז .תּבש |

 רעגרע ךָאנ יז טָאה טימרעד רָאנ ,טנלָאשט

 רימ רעכלעװ ןוֿפ ךַארּפש יד, ,רַא ,"טכַאמעג

 ,4 ,אע לּביי ,"ןליוו רימ ןעװ יִא ךיז ןענעק

 ,ייז ןגָאז ,טסייה סָאװ, -- ץיכע- ,גנוד

 יּפָא ןַא רַאֿפ ןיא סָאװ ן183 +--} ?ןֿפרַאװּפָא

 רע/7 .שינע היֿבט ,עש ,ײ?ץכעֿפרַאװ

 ןוֿפ רעיֵא רעטסלַאקידַאר רעד. -- (עקד ,ןיד)
 ןיא שידִי ןיא העּפשה רעשטַײדכיױה-ַײנ רעד

 ,2 ,אאְו פשִי ,רעטכעש .מ ,"םיוּבנריּב .ש

 ,יירע-

 וטוא .טעקרָאװעגי- ,ּפָא עק- -- ןעקרָאװּפָא
 ןעקרָאװ טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןרעהֿפױא ---

 טֿפַאשּביל ,טייקכעלטרעצ ןקירדסיוא -- ורט

 ךיוא . ...עלעּביל ,עלעסיז ,עלעבַײט :יָא .עא

 ,שינע .ךיז טימ

 .רנ .משטַײד .ידַא -- רַאּבשַאװּפָא
 ,ןקעלֿפ עיִא .ןשַאװּפָא ןעק

 עמ סָאװ

 -ּפָא ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קישַאוװּפָא

 ,טייקי- .ןקעלֿפ עא .ןשַאװ

 ;לגרֿפ} .ןשאוועג - ,ּפָא שאו .וורט -- ןשַאווּפָא

 םעד ןייר ןכַאמ ןוא ןשַאװ .1 .ןןשעוו-
 סָאד יא .רעּפרעק ןוֿפ לייט ַא רעדָא רעּפרעק

 רהטמ = (+--) ןגימירּב א יִא .םינּפ עטכירעגנַײא

 ןוא טנעה עסַײװ ייווצ ענַײד ּפָא ריד שאו; .ןַײז

 יַא; .לֿפ ,"וצ ןצרַאה ןַײמ וצ טסעֿפ ייז קירד

 ,"המשנ יד טינ (רעּבָא) ,ףוג םעד רָאנ ןעמ ןעק

 רּביוז טימ ,ןתּבש וצ| ןיז ןיכמ ךא ךיז. .װש

 ןיש טימ םינּפ 'נוא סיֿפ ינוא טנעה ןישעװ ּבא

 הנוכמ אדוהי ירּב ּביל הירא יר ,"ריׂשַאװ םירַאװ
 "צחר), .טײּפּת אדרויֿפ ,םידעומ ינוקיּת ,ןמגילעז

 ןשַאװעגּפָא ןיוש ּבָאה ךיא זַא (ילגר תא יּת

 רֿפס ,סעדנַארּב .ל .א ֿברה זּביא ,"סיֿפ ענַײמ

 עמ רעדייא, .41 'ז ,1842 סָאי ,םינוֿפס חיש

 ןכַאמ ןייר טוג עקרעגיוז יד ןוֿפ טסורּב יד טיג

 רעד ,רעטיר .ג ירד ,*. . . ןעלּפָא יד יַא ,טנעה יד

 עשרַאװ ,דניקגיוז ןוֿפ עגעלֿפ יד ןוא גנַאגמורַא

 סע טניימ 'הציחר' טייטש סע ואוו,; ,6

 ,רַאֿפ ,"ץומש ןוֿפ רעפרעק םעד ןשאוװווצּפָא

 ... ןרימַאזלַאּב וצ הכָאלמ יד, .,11 וש 4

 ,"גיול א ןיא ףוג םעד יִא ייז ןגעלֿפ םעדכָאנ
 .ד"ּכרּת ענליוו ,םירצמ עסמ ,דמא

 ןוא רעסַאװ טימ ךַאז ַא ןכַאמ ןייר .2

 .שיט םעד יִא .ןעלטימ-גנוקינייר ערעדנַא (רעדָא)

 ןטיירגוצ ןרַאֿפ ןסנירג יד יִא .ךעלקנעּב יד יא

 יטלעזיּב איד ןיכעק יד דלַאּב ָאז , .טַאלַאס םעד

 ,תואֿבבצה תוארמ ," ...ןישעװג ּבא שיֿפ

 ׂשד ןמ ׂשד םעט ןייא, .ח"עּת קעּבזדנַאװ



 ךיז ןשַאװּפָא

 ...יא ןנימ רֹּב ןייא וואו טשיג זיוא ריִׂשַאו

 ןגיּבלעז ןיא רסעמ ןַײז טׂשעװ תומה ךאלמ רעד

 .א"נקת אדרויֿפ ,םיאטח הרוי ,"ּבא ריׂשַאװ

 ליװ ןמ 'נוא ןהצמ| טָאה ןקַאּביג ןמ ןעװ;,

 לָאװ רצלעה רגלעװ יד ןמ זומ ,ןקַאּב רדיוו

 ךרד ,"ןנקירטּבַא 'נוא יִא רׂשֲאַו טלַאק טימ

 רַאֿפ געט עכעלטע, .?ג"פת ,וװעקלָאשז ,םייח

 ּפָא ןוא טעװעלדירעגסיוא טוג ןעמ טָאה חסּפ

 ,לָאֿפיי ,ידוהי שיא ,*(לָאּפ) עגָאלדָאּפ יד ןשַאװעג

 ,לֿפָאטרַאק עניילק סיוא טנַײלק, .11 אש ,5

 ,װָאלושימ ,"...ןָא טסיג ,ּפָא טוג טשַאװ

 .95 'ז ,1926 י"נ ,ךוּביךָאק יטעגעװ

 ץלַאז יִא .ןקעלֿפ יַא .סעּפע ןשַאוּפָארַא .9
 .עטָאלּב יד ןוא ּבױטש םעד יִא .שײלֿפ ןוֿפ

 ּמָא טינ ןרעסַאװ ןעצ ןייק טימ זיא סע,

 ןוֿפ ןשַאװעגּפָא םאזגנאלא .לװֿפ ,"ןשַאװּוצ

 ידע .ַאטַאװַאַײה ,שָאוהי ,"ןּברַאֿפ-לֿבָא יד טכיזעג

 ריא ךייז ןּבָאה ַאנַאיּפ רעד טימ עיזַאנמיג

 אזא טימ טנעה עסַײװ יד ףיוא טגײלעגקעװַא

 ןיש סָאד טעװ ףַאשעמָאּפ ןייק זא תונשקע

 י"ג ,רעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילבמעד 1 ,"יא טינ

 סָאד ךיז ןוֿפ שטָאכ ּפָא טשַאװא ,10 'ז ,3

 ןַא ףױא טַאלּב א ,לה ,"טולּב ענעסָאגרַאֿפ

 , ,םיובלּפע

 .ךעקנעװשקעװא .רעסַאװ ןטימ ןגָארטּפָארַא 4

 ןשַאװ . . . סעגערּב יד ןוֿפ סיױרַא ןעייג ןכַײט,

 ,12 ךאמ ,רעטעלּב ,"דרע ערַאּבטכורֿפ יד פָא

 ןּבַײלּב סע ןוא ןשאװעגּפָא טרעװ דמַאז סָאד;

 -רַאֿפ ללמ .ײדלָאג ךעלעקערּב-ךעלעקיטש רשֿפא

 "ןישַאװיגּפָא, (34 ,אנ ,הימרי) יינחידה' טשטַײט

 ,ן"טקנעװשעגקעװַא, :יּתו

 א, ןַײז רהטמ .ןיד ןטיול רעסַאװ ןצינ .9

 תמ ַא ונַײהד ,ןַאט ןזומ טַײל ליֿפ סָאװ הווצמ

 ןמ, .ט"עקּת ענליװ ,םידיסח רֿפס ,"ןשַאװּוצּפָא

 ,". . .ןסיגּב 'נוא ןשַאװ ּפָא לואוו שיײלֿפ ׂשד לָאז

 ,ו"נקּת װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע-
 לַײװ ,ךַײט ףָאש רדוא ןאצה הכירּב, .ּב/אס

 וצ יטלָאז ןמ יכלעוו תומהּב ילַא ינוא ףָאש ילַא

 'ר ,"ןרַאװ ןשַאװיג בא אד ןגנערּב ןּברק

 ,הריחּבה תיֿבו לארׂשי תיּב ,ןזיוהטע רדנסּכלא

 ןיוש ךיד ןעמ לָאז יַא :הללק .ט"עּת ךַאּביּבוא |

 ,רעסַאװ-הרהט טימ |

 טימ רילָאק א רעסַאלּב ןכַאמ ,ןכײלּבּפָא 0
 סָאד יִא .טײקיסילֿפ רעדנַא ןַא רעדָא רעסַאװ

 ,עיולּב

 ענעּבירשעגנָא סָאד ןקעמּפָא .ןשַאװרַאֿפ .7

 עצנַאג א יִא .טעמרַאּפ םעד יִא .ןשַאװ ךרוד

 ,הליגמ

 ןקיטסַײג ןיא ןשַאװּפָא .ןקינײרּפָא .גיֿפ .8
 יַא .טנעה יד ןוֿפ טכערמוא סָאד יִא .ןעניז

 רד טכיומ דנש יריׂשיורג ןייא , .האנק ןוא האנׂש

 ּבא טניוק טינ גאט ןַײז לֵא שרע זד ןמוק ןוֿפ

 טיוטסימ ירזנוא  .חכ קרּפ ,טנַארּב ,"ןיׂשואוו
 ...השמל הלֿפּת ןרודיס| ,"ןשעװ ּבא טׂשלָאז

 רימ ןלָאז שאװ טימ, .א/גנש ,1696 יוסעד

 -רּביוזנוא שאד ןשעװ ּבא 'נוא ןקנעװש ּבא ןעד

 רוזחמ ,"טַאטסימ ינוא רטׂשאל שרזנוא טייק }

 ,טָאג רעּביל, .א/ור ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר
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 ןוא . ..רימ ףיוא טייקיצרעהמערַאּב ןַײד גיינ
 ּפָא שעװ ןוא רעדניק ןוא ןַאמ ןַײמ ףיוא
 ירעש ,"םיּברה ךימחרּב תוריֿבע ערעזדנוא
 יד יװ, .16 'ז ,י"רּת עלסערּב ,הניחת תועמד
 ןענעק דימּת טעװ יִא ,רעװש טשינ ןַײז לָאז דניז

 עטלמַאזעג ,אד ,"רערט ענייר סעמַאמ רעד יז
 ,148 יז ,1920 עשרַאװ ,ו ןטפירש

 ִא ןענעק טינ ךיז .ופז -- ךיז ןשַאווּפָא

 רַאנ ַא, .לװפ ,ןרעסַאװ (ןעצ) ןּביז ןייק טימ

 סָאד ךיז טסעגרַאֿפ ןוא ןַײרַא דָאּב ןיא טייג
 ןעמ ןעק דייר עשידִיי ןוֿפ, :"ןשַאװּוצּפָא םינּפ

 רוד ןייא , .וש ,"ןרעסַאװ ןעצ טימ יִא טינ ךיז

 טָאה ינוא ןגיוא ןַײז ןיא טלַאה ןייר רֿפ ךיז זד |

 ,!ןשַאװעגּפָא טינ ןטיוק :יּת} האֹוצ ןַײז ןוֿפ ךיז

 ןוֿפ גנוצעזרעּביא) ּב/הצ ,1716 טׂשמַא ,הח

 ןליק סָאװ סרעדַײנש יד םג; .|12 ,ל ,ילשמ

 ךיז ןשַאװ סָאװ סרעקעּב יד ןוא ןזַײא סָאד ּפָא

 ןיוש ךיז ןעמ רָאט --- רעסַאװ ןיא טנעה יד ּפָא

 ,ךורע ןחלש רֿפס ,"ןשַאװ טינ רעסַאװ םעד טימ

 ןלָאז רעּבַײװ יד , .ןה"י .19 ּבײהנָא ּב/ג ,ב"ח

 -טכיל רַאֿפ ןָאטנָא רעדיילק ענייש ןוא יִא ךיז

 םײהַא טעּפש טמוק ענייא ןעװ רעּבָא .ןשטְנעּב

 ןוא ןשטנעּב טכיל רעירֿפ יז לָאז ,סַאג ןוֿפ

 .ּב/הנ ,אח ,ןָאטנָא ןייש ןוא יא ךיז ךָאנרעד

 ַא רימ ןגעק ןכַאמ ןלעװ טעװ ריא דלַאּביװ,

 ענַײמ עלַא ןוֿפ יִא ךימ ךיא לעװ ,סעצָארּפ

 ,36 ןש ,1870 ,מק ,"ךַײא ןגעק ןעגנוטכילֿפרַאֿפ

 ןעמ ןָאק ,ןַײז טינ ריא ַײּב הלילחו-סח לָאז עמ;

 ,"ןרעסַאװ ןעצ טימ יַא טינ ריא ןוֿפ ןיוש ךיז

 ,163 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד

 יִא ךיז לָאז יז :ױזַא ןַײז ףרַאד גוצּפָא רעד,

 ןעמענ ןוא ...טרָא םעד םורא ןוא טרָא םעד

 ןּבעג גנוטכַא לָאז יז . . . לכיט ךייוו א רָאנ .. .
 לוק) ,"סַײװ ץנַאג ןוא ןייר ץנַאג ןַײז לָאז סע

 ,ב"סרּת עשראװ ,'לארׂשי תונּב תרהט' (ארוק

 -- סעּפע רעדָא ןצעמע ןו 5 טנעה יד ךיז יָא*

 ןשַאװעגּפָא, .ךיז ןֿפרַאװּפָא ,ךיז ןעלסײרטּפָא

 טיירדעגסיוא ,טנעה יד ךיז ןעמ טָאה ריא ןוֿפ

 ,סוממ ,"טנעקעג טָאה עמ רָאנ יװ טַײװ ךיז

 הלילח טנעה יד ּפָא טינ ךיז טשַאװ רע .לדוי
 .וװ דירַאי םינוֿפ ,עש ,"ייז ןוֿפ

 ןעיֶא עליק שדוח ןטירד םעד ךָאנ, -- 2נז

 ימורַא רעד ,רעטיר .ג ירד ,"ןייג ןֿפָאלש ןרַאֿפ

 ,1926 עשראו ,דניקגיװ ןוֿפ עגעלפ יד ןוא גנַאג

 (עק-  ןי) רער .שינע/ .ץכעז
 יי .יירעז

 ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעשַאװוּפָא

 ,קישַאװּפָא :ךיוא .ןקעלֿפ עיֶא .ןשַאװּפָא
 ,טייקי- .לָאענ

 .-- ןענַאיװּפָא וזד -- ןע(י)לַאיװּפָא

 -נָאיװעג-- ,ּפָא לזד- .ורט -- ןעלזדנָאיװּפָא
 ןגעװ) ןרעכייר ןקידנערַאֿפ .רקוא .דל .טלזד

 -רעדנָאלֿפ יִא .ןעלזדנָאיװסיױא ןצנאגניא ,(ןשיֿפ
 .שינע  .סעק

 ,טענַאאװעג-- ,ּפָא עני .וטוא -- ןענַאיװּפָא
 דוס רעצנַאג רעד .ּפָא ןענַאיװ ןעמולּב ,ןקלעװּפָא

 יד, .'ַא ןוֿפ ןרָאי יד ןיא ןַײז .יִא דלַאּב טעװ

 ןזַײװּפָא

 גיוא סָאד . . .טעקסַאילּבעג ןּבָאה עריא ןגיוא
 .ד ,"טענַאיװעגּפָא רעדיװ דלַאּב טָאה סריא
 ירַאװש רעד ,ָאקנערַאסילס .ַא ,זּביא ןַאמדלנֿפ

 ןּבָאה ןקַאּב יד, ?רָאי ,וָאקרַאכ ,ךעלַאמ רעצ
 ,"טנערּבעגסיוא ןּבָאה סעקטיל יד ,טענַאיװעגּפָא

 טימ ךיױא .ז"כשּת ה"ר קיא ,רעקיטִש .מ
 .שינע  .ךיז

 .טעָאיװעג- ,ּפָא עָאאװ .וטוא -- ןעַאיװּפָא
 ןּבַײרטנָא םַײּב ָאיװ-ָאװ ןכַאמ טַײצ ערעגנעל ַא|

 טעָאיװעגּפָא ןוא טסרָאיװ ַא ןרָאֿפעגּפָא, .דרעֿפ
 .לטרעװ ,"ןעצ רַאֿפ

 יּביװ(עג)'- ,ּפָא ריר- .וטוא -- ןרירּפיװּפָא

 ךיז שימטיר ,ךיג ןוא קיסעמכַײלג ,טריר

 ןוא קירוצ ןוא ןיהַא רעטיצ א ןיא ןגעװַאּב

 ,ג1/ .ענורטס א יװ יִא .ןרעהֿפױא

 ןגיו .1 .טגיוועג-- ,ּפָא גיו .ורט -- ןגיווּפָא
 העש ַא טעמּכ דניק סָאד יִא .טַײצ ערעגנעל ַא
 ֿפוא ,2 .,ךעלעדילגיו עלַא ןעגניזסיוא ןוא
 סע ןעװ ,עקלדיוה רעד ףיוא יִא .ןגיו ןרעה'

 ,לּפעק סָאד ךיז טײרדרַאֿפ

 יװעג-- ,ּפָא ץרע .ורט -- ןצרעד"יוּפָא
 ןיוש לָאז רע ,ןצעמע יִא .ןעידונּפָא .טצרעד
 .עינַאּפמָאק ַאזַא ןוֿפ ןכַײװ

 .ּפמוא ,ציא .חטוא -- ןקינעּפשרערדיװּפ ַא
 ,ןקינעּפשרעדיװ זד .טקינעּפשרעדיװי- ;ּבנ
 ,{װיטַאד ןיא| תוכלמ םעד יִא .רעשיטַאֿפמע רָאנ

 טַײצ ערעגנעל ַא .װטוא -- ךיז ןעטיוװוּפָא
 ןסירגַאּב םַײּב רעהַא ןוא ןיהַא ןעלקָאש ךיז
 ןרעהֿפױא ךיוא .ךיז ןעװעשטניװנָא םַלּב ,ךיז
 .סעּבַאּב ייווצ יװ רעיוט םִַײּב ךיז יִא .ךיז ןעטיוו

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןע- ,רעד -- ייוּפָא

 -נַײּפ , .עװעלּפ ןוֿפ יִא .זָאלּבּפָא .ןעײװּפָא ןוֿפ

 ,נַײֿפ ,ײַא ןוא יו רעמוטש רעד ןעוװעג זיא ךעל

 ,בנ/ .68 יז ,1928 י"נ ,טָאטש-סיורג

 ,טלדייװעג-- ,ּפָא לד .װרט -- ןעלדייווּפָא
 .ןעלדניושוצּפָא ידּכ רעהַא ןוא ןיהַא ןעיירד
 ,לזייא ןַא יװ ןצעמע יַא ןוא טנוה ַא יװ ןעלדייוו

 יניא ,טדייװעג--- ,ּפָא דייװ .וורט -- ןדיײװּפָא
 א ,דייװ ַא (ןוֿפ) ףיוא זָארג סָאד ןסעּפָא ןצנַאג
 בא ךיֿפ 'רעּבב טשטַײטרַאֿפ בװש .עשַאּפ
 ,ּבכ ,תומש) 'רעּבב טשטַײטרַאֿפ חרוא .,"ןדייוו

 .ּתחח ךיוא ױזַא ן"ןסעּפָאג :יּת| יִא טעװ, :4
 גָאט ילַא אד רד ןסקוא ןׂשורג ןעד ןֿפַאשיּב,
 טׂשייה אד רעד ,ןטןדייװ ּבא גרעּב טנזיוט
 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"רּבה רוש
 ,.א/המק

 .ןזַײװּפָא ןוֿפ טקַא .ז ,רעד -- זײוװוּפָא
 .גערֿפּפָא .הנעט עטרעקרַאֿפ .(גנוודנעװנַײא

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיזַײװּפָא
 ,תונעט עשיגָאל טימ ןֿפרַאװּפָא ,ןריגענ ,ןזַײװּפָא
 .טייקיה .עירָאעט עיַא-גנירג א

 ּפָא ,1 .ןזיװעגי-- ,ּפָא זַײװ .וורט -- ןזַײוּפָא

 פָא ,ןַײז ֿבּכעמ .ןגײלּפָא ,ןעמעננָא טינ .ןגָאז

 בָא איז רע ...רׂשה, .השקּב א יִא ,ןטלַאה
== 



 ןקימײװּפָא

 ,"רעװ רקש ׂשכלָאז יװ טגָאזיג ינוא טָאה ןיזיװג

 וװ שֿפ} 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי

 ּבָא טַײצ יגנל הנייא ףיוא ךיד רעװ, .0

 ץטוג ןייז ריד ןוֿפ טלה רטניה 'נוא טזַײװ

 גרוּבמוה ,םינינפה רחבמ רֿפס ,". . .ןאוט

 ןילָאװ טינ ךיז ריּבָא הקֿבר איד, .ּב/נ ,ט"צּת

 ,239 ,הג ,"...טנָאזיג 'נוא ןיזָאל ןיזַײװ ּפָא

 ינוא זַײּפש ינַײד ןוֿפ ּביג ןַאמ םירָא ןייא,

 .וט ,ז"ּפּת אדרויפ ,וו הׂש ,ײזַײװ ּפָא טינ םיא

 טינ לַײװ ,ןזיװעגּפָא ןעמעלַא טָאה יז רעּבָא,

 טַאהעג ןּבָאה ןעיטרַאּפ עלַא יד ןוֿפ רענייא

 ירעֿפ רעד ,ץיװָאלעסָאי .ל ,"תודימ עטוג עריא

 ַאד, .6 'ו ,ו"מרת ענליװ ,(דודנה) רעטלגָאװ

 -ַאל ןוא לדייא) טֿפנַאז רעייז םירמ םיא טָאה

 זּביא ,"ןתונּתמ יד| קירוצ ןזיװעגּפָא (ענדָאג

 עשרַאװ ,ןעכדיימ עשימיַארַאק יד ,גנילרעּפש

 רע ןעװ יִא טינ רעטעּפש ןיא טעװ,+ ,9

 ,יֿבצךןּב ,"תורצ יד ןוֿפ ןֿפלעהסױרַא זדנוא טעװ

 .א"ערּת עקָארק ,רעטכָאט ס'רעקנעש םעד

 ,ןצעמע ןוֿפ ,סעּפע ןוֿפ ןרעקּפָא .ןדנעװּפָא .2

 הרוּת ררונוא ןיא ןדניֿפיג רימ,, .ןסױטשּפָא

 ןזַײװ וצ ןָא . . . דנַאטש רֿפ ןּבָאה רּבַײװ איד זד

 ,טנַארּב ,ײזיוּב ןוֿפ ןזַײװ וצ ּבָא ינוא ןטוג וצ

 (גרטקמ ןטׂש) רעד זיא רָאי ץנַאג ןייא, .ּבי קרּפ

 ּבָא ה"ּבקה םיא טזַײװ ,לארׂשי רּביא ה"ּבקה רֿפ

 ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"הנשה-שאר ףיוא ויִּב

 עזייּב ןוא טרעֿפָאה, .א/טי ,1721 גרוּבמוה

 ןַײד ןעניד ןוֿפ יִא ןטינ} ןלָאז . . . ןעקנַאדעג

 ,1858 ענליװ ,תושקּבו תוניחּת ,"ןעמָאנ ןקיליײה

 ןעװ , ,11790 טרוֿפנריד ןוֿפ קורדרעּביא| א/זכ

 ענַײמ רַאֿפ ןטכרָאֿפעג טשינ ךימ טלָאװ ךיא

 ןצנַאגניא ןרעדורּב ןיימ} ךיא טלָאװ ,ןרעטלע

 ענייא דנוא דנעזיוט יאַײנ ,"ןזיװעגּפָא רימ ןוֿפ

 ,1852 עשרַאװ ,טכַאנ

 טיטש טייקיטַײרטש רינַײז ןיא, -- ךי ז טימ

 ּבָא טינ ךיז רע טׂשָאל ןוֿפאד ,טשעֿפ רָאג רע
 ,א/הל ,ז"מּת מד99 ,םילשמ רֿפס ,"ןיזַײװ

 ּביג , . . ריזַײװ ּבָא ןייק אַײז, -- רעה ,גנוי

 ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,הֹׂש ,"ןיטוג םילֵא ןוֿפ איז

 ,טקיטיײװעג-- ,ּפָא קיט- .ווטוא -- ןקיטייװּפָא
 ערעגנעל א ןקיטײװ .1 .,ןגָאטייוװ;-- 9
 םעד ןכיוהסיוא ןוא רָאי עכעלטע יִא .טַײצ

 ידע .ןקיטייװ ןרעהֿפױא .2 .םעטָא ןטצעל

 "יָא דלַאּב טעװ יז .ךיז טלײהרַאֿפ דנואוו

 ,טרעטַײװעגי- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעטַײזוּפָא

 .רעדורּב ןכעלּבַײל א יִא .ןסױטשּפָא .ןרעטַײװרעד

 -ײװּוצּפָא םיטשוצ ַא ןעמוקַאּב, -- ךיז טימ

 ךַאילש ,קׂשי ,"ןעייר יד ןוֿפ עלַײװ א ךיז ןרעט

 עשירעלטסניק, -- גנז 282.  יז ,געװמוא ןוא

 :רעּֿפ .ע ,ײץנַאטסיד ,יָא טגנַאלרַאֿפ גנוֿפַאש

 ,19 אוו 1952 ,שַאֿפ ,רעסיילש

 טַאטלוזער רעדָא טקא .ז ,רעד -- ךַײװּפָא

 ,ללּכ ןוֿפ יִא .יִא רעקידמעצולּפ ,ןכַײװּפָא ןוֿפ

 ,תֹוטהל-םיּברײרחַא ןוֿפ 'ַא .יִא רעשוריֿפּב

 ןוֿפ יִא ןַא סעּפע ןַארַאֿפ זיא סע ּביוא . . ,

 ףסוי ,"טרָאװ ןוֿפ טַײטַאּב םענײמעגלַא םעד

 ןטיּבעג ךיז טָאה סעא .1 אאו פשיי ,קַאינרעשט

 .לָאענ .ידַא -- קיפַײװַּפָא
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 ,"ןדִי ענעריוּבעגיה יד ַײּב רעטסומײָא רעד

 ,148 יז ,אאצוש לבי

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוכַײוװּפָא
 -ֿפיד .גנוגײנּפָא ,גנודנעװּפָא .ןכַײװּפָא ןוֿפ טַאט

 ,ןלַארטש ןוֿפ יַא .עיצַארעּבַא .(קיזיֿפ) עיצקַאר

 -יטיזָאּפ ,עיניל-ײטרַאּפ רעד ןוֿפ יַא .ןָאט ןוֿפ יַא

 ּבילוצ . . . רעדניק עזעוװרענ, .יַא (עוויטאגענ) עו

 ןרעטש ןליװ ןוא ליֿפעג ןוֿפ ןע'ֶא ענעדישרַאֿפ

 ירואינש לשיֿפ ,"ןּבעל-לוש עלַאמרָאנ סָאד ייז

 ,1935 עשראוו ,קיגַאגַאדעּפ-לייה עמיטניא ,ןָאס

 עשיליּכשמ יד טימ רסומ םעד ןֿפרַאװסױרַא;

 יייצרעד ,נש ,"ןציַא עשידיגמ יד טימ ,תושרד

 ,12 'ו ,| ןטסינַאמָאר ןוא סרעל

 זיא) ןעק סָאװ
 ענעדירֿפוצמוא .ןכַײװ(ּוצןּפָא (יוָאר זיא ,לגוסמ

 ,רעדילגטימ-ייטרַאּפ עיַא ןוא

 .טכייװעג-- ,ּפָא ךייװ .ורט -- ןפײװּפָא
 "רַאֿפ וצ ,טרַאה וצ זיא סָאװ רעכייװ ןכַאמ .1

 טימ יִא .טיורּב עטרַאדרַאֿפ סָאד יִא .טנקירט

 טכייוו ןקעלֿפ עטרַאדרַאֿפ ,עטלַא רָאג, .רעטוּפ

 ירַאֿפ רעדיילק ,אריפש .ש ,"ּפָא רעירֿפ ןעמ

 -נַײא םינּפ סָאד, .27 'ז ,1900 עשראוו ,ַײרעּב

 יד ּפָא טכייוו סע . . . ןילעזַאװ . . . טימ ןרימש

 םעד ןעמענּפָארַא סָאד רעטכַײל טכַאמ ןוא טיוה

 ,ןרָאיטקַא רַאֿפ ךוּבטנַאה ,ןַאגזוּב לֿבח ,"םירג

 ןכַאמ .ךייװ סיוא ןכַאמ ,2 .1937 עשרַאװ

 טילגעגנָא ןליקסיוא ךעלעמַאּפ ףיוא. .רעטרַאה

 ,װ כַאי ,"ל ַאט ש יִא -- ןעמ טגָאז לָאטש

 א ןוֿפ ןרעװ רוטּפ -- ןגָאמ םעד יֵא* .44 יז

 רעקיצּפַײל ןיא) לושלש ַא ןוֿפ ,ןגָאמ ןזיול

 ,הנ/ (ה"י .20 ּבײהנָא ,שידִיי

 -עגי-- ,טכַײװעג-- ,ּפָא ךַײװ .ווטוא -- ןפײװוֿפָא
 סטכער ןגײנּפָא .1 .(שיטקעלַאיד 8 כרַא) ןכיוו
 -רַאֿפ ןוא געװ ןוֿפ יִא .געו א ןוֿפ סקניל רעדָא

 לַארינעיה לָאז ָאז, .דלַאװ א ןיא ןעשזדנַאלּב

 ףיוא ךיז ינוא ןַײז ןכיוװג ּבָא סַײלֿפ טימ ץטלוש

 יב רעד, .שינרעגעלַאּב ,ײזיּבעגּב םורַא ןטַײז

 ןייג רֶע זומ . . . ךיז ןרעקקירוצ ןַײז ַײּב רעּב

 -נַאגעגניה זיא רע סָאװ טירט עקיּבלעז יד ןיא

 ,דמא ,ייייז ןוֿפ ּפָא טינ רָאה ןייק טכַײװ ןוא ןעג

 - יי ל ג ןוֿפ יָא" ,17 יז ,1878 ענליוו ,עכוטרַאק

 שילַארָאמ ןרעװ -- געװ (ןקיטכיר ,ןתמא) ן כ

 יּפָא טינ -- געװ ןשידִיי ןוֿפ יָא* .ןּברָאדרַאֿפ

 טסָאה, .ןעגנוריֿפ עשידִיי ,םיניד רעמ ןטיה

 ןשידִיי ןוֿפ ןצנַאגניא ןכיװעגּפָא וצרעד ךָאנ

 ,118 יז ,1887 ענליוו ,לַאל ,"געװ

 ןײגקעװַא .טרָא ןטמיטשַאּב ַא ןדַײמסיוא .2

 יגוס' טשטַײטרַאֿפ ּבװש .ךיז ןקורּפָא .טַײז ַא ןיא

 רס ןנעהוי טשטַײטרַאֿפ ללמ .יִא --- יקחר' ש

 :יּת| ײןיכיוויגּפָאפ :(10 ,ּבי ,רּבדמּב) 'להאה לעמ

 ּבא טינ ליװ שחנ לַײװ רעד, .ן"ןָאטעגּפָא ךיז,

 רַאֿפ תוחילש ןייא ךָאנ איז זומ איז ,ןכַײװ

 ,ן460 ,וװ עװַא) 1698 ,םשה הׂשעמ רֿפס ,ײןטכיר

 זָאד ןוֿפ ןכַײװ ּפָא ןלעװ טינ טָאה דנוה רעד,

 ןוֿפ טכעמ רע, .ג/זל ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"זיוה

 "ַאטסיה יכעלרדנואװ ינייש ןייא ,"יֵא זיוה ןזיד

 "מעל} ךַאּבצלוז ,ןהָאז סרעשיפ ןייא ןוֿפ עיר

 ?רָאי ,(?גרעּב

 ידַא -- שירעכַײװּפָא

 -- ןקיניײװּפָא

 ןענייװּפָא

 טימ . . . סּכוד רעד, ,ןֿפױלטנַא .ןטערטּפָא ,9

 רֿפס ,ײןכַײװ ּבָא ןזומ רע טה הּפרח יׂשורג

 ַאד . . ., .ן20 יז ,וו שה} 1725 טשמַא ,'ה הׂשעמ

 רֿפס ,יּבָא קלָאֿפ ןַײז טימ ׂשויגרוג רעד טנכַײװ

 ָאז, .א"בכקּת טׂשמַא ,יבּכמ אדוי רֿפסו תידוהי

 יניש ןייא ,"ןכיװג בָא תויח ידליװ יד ןנַײז

 רעטכָאט סֿבר ןגיטכעמ םנייא ןוֿפ עירָאטסיה

 ּבײהנָא רעדָא .18} ?טרָא ,לּפַאניטנַאטסנוק ןוֿפ

 זיא רעטַײװ ןוא ןָא גָאט םעד ןוֿפ , .{ה"י .9

 תולדג ,"ןכיװעגּפָא םיא ןוֿפ טינ םייח יּבר רעד

 ,א"סקּת ענליוו ,קחצי

 ַא ןוֿפ יַא .ןקוקקעװַא .ךיז ןרעטַײװרעד .4

 ...ליװ ןוט ׂשליּביא םינייא טָאג ןעוו, .הֿביבס

 ,"םיא ןוֿפ ןיכַײװ ּפָא ןירעװ . . . דנַײרֿפ ינַײז

 רימ ןוֿפ ןנַײז רוד ןַײמ ןוֿפ טַײל איד, ,56 ,הג

 ןטָאג}, .ּב/ּבעק ,1722 טשמַא ,מהמ ,"ךכיווג ּבָא

 ןעד ,ךַײא ןשיװצ {רעמ ,ןיימ=} ןימ זיא טינ

 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ךַײא ןוֿפ ןכיװג ּבָא זיא רע

 ,ב/דצר ,1

 סָאװ ןַײז וצ ךישממ טינ .ןגלָאֿפסױא טינ .ס

 ןַא ןוֿפ יַא .ךיז ןרעקּפָא .טלעטשעגנַײא טָאה עמ

 םעד ןוֿפ יא .ליצ (ןקידרעירֿפ) ןוֿפ יִא .הצע

 טָאג איד, .םיגהנמ רָאּפ ַא ןוֿפ יַא .הרות סניּבר

 ּבָא ךָאנ רד ןנַײז 'נוא טקישג וצ תוֿבוט טָאה

 ,1716 טשמַא ,הח ,"טׁשניד ׂשטָאג ןוֿפ ןכיווג

 טרעו . . . טקינַײּפ . , , ןםיא| ןמ ןעװ, .א/אס

 ,"ןליװ ׂשטָאג ןוֿפ ןיכַײװ ּבָא טינ ךָאד רע
 ףרָאדשרמרהליװ ,ֿבוט חקל הרוּת ,לגי םהרֿבא

 ןּבעג טאר ןייא דנוציא ריד ליװ ךיא, .ד"ּפּת

 ,ןכַײװ ּבָא טינ ןוֿפ ָאד טׂשלָאז אוד 'נוא

 גנולעטש יד, .ּב/הנ ,1764 אדרויֿפ ,| ןופיסוי

 "וסי ענעי ןוֿפ ּפָא קרַאטש רעייז טכַײװ . . ,

 ,39 יז ,1912 י"נ ,שו טישז ,". . . תוד

 ןטלעטשעגנַײא ןַא ןגעק ,ללּכ ַא ןגעק ןייג .0

 ןוֿפ יִא .ךעלטקניּפמוא ןּבעגרעּביא ,ןַײז .רדס

 ,טרָאװ ךָאנ טרָאװ ןּבעגרעּביא ןוֿפ יִא .טסקעט

 ןוֿפ יַא .לעדָאמ ַא ןוֿפ יִא .דרַאדנַאטס ןוֿפ יא

 רעד ןוֿפ ךוּברעטרעװ רעסיורג רעד, .טעקיטע

 תונקּת עכעלטע ןוֿפ ּפָא טכַײװ ךַארּפש רעשידִיי

 ,"גײלסױאָאװִיי ןוֿפ

 .רע- .שינע-
 -רַאֿפ עבטּב זיא סָאװ

 ןעוטֿפױא עַײנ עא .ןכַײװּפָא ןטימ ןדנוּב
 ,טייק-

 ,טקינייװעג-- ,ּפָא קינ- .װרט
 ןּבָאה רימ, .קינײװ וצ סעּפע ןריֿפכרוד .לָאענ
 ,"טכסעגּפָא רשֿפא ןוא טקינײװעגּפָא תּבש
 ,60 יז ,העיקש ...,אפא

 -- װטוא .טנייװעג-- ,ּפָא ןייװ -- ןעניײוװּפָא
 טכַאנ עצנַאג ַא יִא .ןענייװ טַײצ ערעגנעל ַא 1

 .ןאמ ןכָאנ ןרָאי עלַא יִא ,ןטַײצ ןוֿפ ויטַאזוקַאו

 יִא טֿפרַאדעג טָאה דניק סָאד ןעװ ,טכַאנַײּב;

 ןעמעוו ןקעװֿפױא ףיוא טונימ ריֿפ רעדָא ַײרד א

 וועיק ,ןעגנולייצרעד ,םינּפיק .י ,"ףראד עמ

 טָאה דניק'ס, .ןענייװ ןרעהֿפוא 22 0

 יז; ."רעדיו ןיוש טלכיימש ןוא טנײװעגּפָא

 יז ןּבָאה טימרעד זַא ןעניימ ןוא ּפָא ןענייוו



 ןסַײװּפָא

 ,רעדניק עשידוי ,ןויֿבא ילא ,"ןעװעג אצוי ןיוש

 ,טײנרּת װעשטידרַאּב ,טֿפעה סעט2

 יַא ןעניװ ךרוד ןלעוּפ סעּפע .1 -- װזוקַא

 רע; .ןןעמונעגּפָארַא יז טָאה עמ| ףָארטש א

 עמערָא ענַײז יִא ןעמוק יאדװא ךעּבענ טעװ

 ,גרעּבמעל ,ל"מר יחֿבש רֿפס ,"שינַײר קיצרעֿפ

 טימעג סָאד ןכַאמ רעגנירג ,2 .18 יז ?רָאי
 ּפָא ק םעד יא" .ץרַאה סָאד יא .ןענייוו ךרוד

 -לָאג טגָאז יוזאק .ןענייוו טימ ןרעטַאמרַאֿפ --

 ,.לטָאמ ,עש ,ײּפָאק םעד ּפָא רימ טנייװ ןוא עלעד |

 יץלַאמרָאני יד, ,רטֿפנ םעד יִא .ןענייװַאּב .9
 טעשטומ עמ ןוא ּפָא ןעמ טנייוו --- ןקילגמוא -

 ,שַאֿפ ,ןַאמרעמיצ:סָארג .מ ,"רעטַײװ ךיז

 א ,םערַאיל א ןרָאװעג טלָאװ סע, .15 אז 5

 -ערט טימ טנײװעגּפָא םיא טלָאװ יז .רעדליּפעג

 .תועסמ ,סוממ ,ײןר

 רעדנוַאּב א ןיא טייג רע, -- ךיו טימ

 ןוא דנעזױט ,יּפָא קרַאטש ךיז טנייװ ןוא רדח

 רעגנירג ךיז :ךיוא .1829 עשרַאװ ,גָאט ןייא

 רעזדנוא ,יָא ךיז יז לָאז; -- ןענייוו ןטימ ןכַאמ

 'ַא םיא סע ךיז לָאז* ,"רעטכָאט עכעלקילגמוא

 ןרערט יד ראֿפ רעצ ,תורצ ןּבָאה רע לָאז --

 ,ןֿפורעגסױרַא זדנוא ַײּב טָאה רע סָאװ

 (עק ןײ) רער .שינע/ .ץכעי
 ,יירעד

 .טסַײװעג-- ,ּפָא סַײװ .הרט -- ןֿפײװּפַא
 ףיוא ןּברַאֿפּפָא .קיטכיצ ,ןייר ,סַײװ ןכַאמ .1

 ."ןגעװ עקיטָאלּב יד יִא טעװ יינש רעד, .סַײװ

 יד טסַײװעגּפָא ,,. יוט ןטכַײֿפ םעד טימ,

 ,לטעטש ַא ,סַײװ ,"ןעיורטש ןוא ךעלדנעּפש

 ןגרָאזרַאֿפ וצ גנידצלַא; ,69 'ז ,1930 עשרַאװ

 וליֿפַא יצ ןגרָאמ ןוא טנַײה ןוֿפ ןסע םַײּב . . .

 ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"ַא ןעמיוק םַײּב

 זַא לעטשנָא ןַא ןכַאמ = ןעמיוק םעד יַא* ,22 יז

 ,רעצ ,תורצ טָאה עמ ןעװ וליֿפַא ,טוג זיא ץלַא

 יינש רעד זיא'ס, .טנעװ יד יא .ןכלַאקּפָא .2

 פָא / ,ןלַאֿפעגסױרַא טנַײה / רעטשרע רעד

 יד טסַײװעגּפָא / ,רעּביטש יד טכלַאקעג

 ,ייינש רעטשרע רעד' ,קינלָאר ףסוי ,ײןלַאטש

 ..ילּכ ַא יַא ,ןיצ טימ ןקעדַאּב .8

 וװיטיזָאּפ ףיוא וויטַאגענ ןוֿפ ןריֿפרעּבירַא .4

 ,ןריֿפַארגָאטַאֿפ םַײּב

 -לעה רָאה יד ןּברַאֿפּפָא :ךיוא -- ך יז טימ

 .שינע .ץכע-ה .גנוה  .דנַאלּב

 ,דפ} .טייװעג-- ,ּפָא ייװ .װרט -- ןעייווּפָא
 ,ןוָאלּבּפָא {טעייװעג-- ,ּפָא עײװ :רקוא

 ֿבשיוי .עװעלּפ יא .ןעײװּפָארַא .ןזָאלּבקעװַא
 טשטַײטרַאֿפ (11 ,וט ,תישארּב) 'םרֿבַא םתוא

 ןייא, .ן"ןּבירטעגקעװַא :יִּת| ּפָא טהעװ :ללמ

 ןַײז טינ זָאד ,זיא ףיט טינ רעד טוה רמוז

 רעד ןנירד טינ ןמ רָאט ָאד ,טיג ןיינה ףּפָאק

 וצ זיא ׂשע ןעד ,ֿבוריע ןעד זיוא ןיג טימ
 ,ןהעװ ּבָא טרעװ טניװ רד םיא זד ןגרָאזיּב
 סָאװ םערוטש רעד . . . דייר עזיד, .א/זס ,ןטל

 ...ַאחוּפעצ עזיד ךרוד לטעטש ןיא ןרָאװעג זיא

 יו ןצרעה םעריא ןוֿפ טעהײװעגּפָא יז טָאה

 יידיא רעד ,דמא ,"(ענעקעמ) עיײרּפש עקידייל

1778 

 ןענַײז רימ; .1880 ענליװ ,קינַאלסָאּפ רעש

 ןוא .יִא ץרימ ,ןֿפלעה ן'רימ ,עטושּפ ןשטנעמ

 ,זּבא ץילערטס .א ,"?ריא טָאה עקלעײװ ַא

 דרַאּב ,דרעיױר עטרעקַאעגֿפױא ,וָאכָאלָאש

 רעד, -- ךיז טימ ךיוא .1937 װעשט

 .שינע .ץבכע- .ייֵא ךיז טעװ ּביוטש

 יֹּפָא .טקייװעג - ,ּפָא קייוו .ורט -- ןקיײווּפָא
 ןסיגַאּב רעדָא רעסַאװ ןיא ןטלַאה ךרוד ןלייט

 -עגוצ ,טּפעלקעגוצ זיא סָאװ סעּפע רעסַאװ טימ

 ףָאטש לייט ןייא ןרעדנוזּפָא רעדָא ןענַאטש

 -ץטרַאהרַאֿפ יד יִא .ןרעדנַא ןוֿפ (לַאירעטַאמ)

 ,ןלעֿפ יד טָא ןעװ, .שײלֿפ יִא .עטָאלּב עטעװ

 ַײרעּברַאג ןיא ןיוש ןעמוק ,ץלַאז טימ טעּברַאַאּב

 טמענ עמ רעדייא ,רעִירֿפ ייז ןעמ ףרַאד ,ןַײרַא

 יז ןוֿפ ןקייװסיוא רעדָא יִא ,טעּברַא רעד ןיא ייז

 ,ןשָאלַאק ןוא ךיש ,ַארזיא .ע ,"ץלַאז יד

 טעּברַא עטרינַאֿפעג ַײּב, ,20 'ז ,1928 ווװעִיק

 וצ ןסיג טשינ ןוא קיטכיזרָאֿפ ןַײז ןעמ ףרַאד

 ,רעּב ,"רינַאֿפ םעד יִא ןָאק סָאד ;רעסַאװ ליֿפ

 .הנ- .ךיז טימ ךיוא .115 יז

 .טעקייװעג-- ,ּפָא עק .װטוא -- ןעקיײוּפָא

 ערעגנעל א ייוו-ייוו ןגָאז ןיא ןטלַאה .ןגָאלק ךיז

 ןּבעל ץנַאג א יִא ןוא ןצכערקּפָא .טַײצ

 ןיוש רע טעװ ןעוו, .ןצכערק וצ ןרעהֿפױא .2

 טכַאמ רע יװ הלוח ַאזַא טינרָאג זיא רֶע ?יֵא

 .שינע .ךיז טימ ךיוא ."ךיז

 -לװעג-- ,ּפָא ךער  .ורט -- ןכער/ ַיוופ'ַא
 ןּבױלּפָא .ךערַײװ טימ ןרעכיײרּפָא .1 .טכער

 ַא ןיא אמּתסמ ןצעמע יִא .סָאמ רעדעי רעּביא

 ,הנ|-  .לקיטרַא ןטלָאצַאּב

 ,ּפָא חוכיו .װטוא ןןכַאוקיװ} -- ןוּכיוּפָא

 א ןריֿפ טַײצ ערעגנעל א  ,טחוּכיװעג --

 ןגעװ יַא .ןריטַאּבעד ןקידנערַאֿפ רעדָא עטַאּבעד

 ..תזק -- ךיז טימ .,ןציירד ןוא ןצכַא

 ,טרעכיוועג-- ,ּפָא רע- .וטוא -- ןרעכ' יוופ'ָא
 רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןרעכיו ,ןעמערוטש |

 טרעכיװעגּפָא טָאה סע, .ןרעכיוו ןקידנערַאֿפ

 -ץגּפָא ,טרעכיװעגּפָא ."ךָאװ עצנאג א טעמּכ

 ."היחמ ַא ,דלימ זיא רעטעװ סָאד ןוא טנגער

 -ליוועגי-- ,ּפָא עועד- .וטוא -- ןעוװעדליװּפָא
 ןוא דליװ ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא .טעװעד

 עקילָאמַא יד יװ יא .ןעוװעדליװ ןרעהֿפױא (רעדָא)

 ,ןטורקער

 ,טעיליועגי- ,ּפָא עיל- .װזוקַא -- ןשיליװּפָא
 טסיזמוא ,טשינרָאג טימ ןרטּפ .::2: טע6
 .תוחוּכ יד יִא .טַײצ יד יִא .ןעגנערּבסיוא

 -עגי+ ;ּבנ פמיא ,ציא .וטוא -- ןעלמיוװּפָא
 םורא רעהַא ןוא ןיהַא ךיז ןעיירד .טלמיװ

 רעּבַײװ יד טלמיװעגּפָא סָאװ רָאנ ןּבָאה , .סעּפע

 רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"קרַאמ ןיא סנירג םורַא

 ,161 יז ,יסעמעי ,ו

 ,טלדניװעג-- ,ּפָא לד .ורט -- ןשלדניוװּפָא
 יַא .ךעלעדניו יד ןוֿפ ןעמענסיורא ,ןעַײרֿפַאּב

 ַאּפש) -- ךיז טימ  .דניקיס ,עלעֿפוע סָאד:

 ,םישוּבלמ ךס א ןוֿפ ןעַײרֿפאּכ ךיז (קיס

 ןטסיװּפָא ;

 ,טקיטניוװעג- ,ּפָא קיט- .ורט -- ןקיטניװּפָא

 וצ רענייר ףיוא טניוװ א ןַײז לָאז סע ןכַאמ .1
 ,רעמיצ סָאד יִא .ןקיטניװכרוד .טֿפול יד ןכַאמ
 רעד טימ ןקינײרּפָא .2 .קנַאטשעג סָאד א

 -רָאװעגנָא יד ,ּביוטש םעד יִא .טניװ ןוֿפ ףליה
 םעד ןזָאל -- ךיז טימ  .ךעלריּפַאּפ ענעֿפ
 סױרַא, .רעּפרעק (ןטעקַאנ) ןֿפױא ןזָאלּב טניוו
 ךיז רָאנ ,טשיװעגמורַא טינ ךיז ןוא םי ןוֿפ
 / .2נ/ :,"טקיטניװעגּפָא

 ,טרעטניוועג -- ,ּפָא רע .וטוא -- ןרעטניװּפָא
 ַא ןיא ץעגרע יא .רעטניװ םעד ןעגנערּברַאֿפ

 ןּבױטלקרוט יד) יז, .ימאימ ןיא יִא .קעה

 ,"?טרעטניוװ יז ואוו טסייװ רע --- ּפָא טרעטניוו

 ןענַאטשעג יז זיא זַײװנהעש , .פעטס . .. ,אֿפא

 טינרָאג זיא ... טרַאװעג ,טשטָאּפ רעד םעל
 ,"ןייצ טימ טרעטניװעגּפָא ױזַא .ןיינ --- ?ָאטינ

 װעִיק ,טנַײֿפ ענַײז ןוא לּבמָאק ,יקסנַארַא .מ

 ,םנ- 9

 ןשטניװ, .+- ןשטניװנָא װזד -- ןשטניוװּפָא
 קילָארׂשי רעייז ןַײז וצ לוגמ עמַאמ-עטַאט ּפָא

 :ליז .י .ד ,"םיֿבוט םיׂשעמלו הפוחלו הרוּתל

 ךיז טימ ,3 יז ,1921 ןיװ ,ןעציקס ,שוּברעּב

 .שינע-ה .װזק --

 .+--ןעװעשטניװנָא ווזד -- ןעוועשטניוו -

 גָאט ןטשרע םעד ןייג וצ ןעמוקעג זיא רע;

 ,ןַאמטלַא השמ ,יי. . . טעװעשטניװעגּפָא . . . אגח

 רעניװ רעד ,רע, .1926 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב

 םענערָאּבעג-ַײנ םעד וצ פוט-לזמ א יַה ףרַאד ,בױ

 .ד .י ,"ןטַאט ןשידִיי ַא ַײּב לדיימ ןכעלטסירק

 ןיוו ,/ ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז

 .59 'ז ,1

 .טעיניװעג-- ,ּפָא עינ .װרט -- ןעיניוװּפָא
 סָאד יא ,לֿפַײרש ַא יא ,ןֿפױרשּפָא .ןעײרדּפָא

 ןוֿפ לייט ןטשרעּביײא םעד יִא .ןקעטש ןוֿפ לּפעק

 ךיז ןעײרדּפָא -- ךיז טימ .עקנישַאמ רעד

 רעד ןוֿפ ךיז יִא .ךיז ןעיירדקעװַא .טַײז א ןיא

 ,סענַאיוּב הרֿבח

 .ןעקנואועגי- ,ּפָא קניװ .ורט -- ןעקניוװוּפַא

 ןטימ יירד א טימ ,ןגיוא יד טימ קנואוו ַא טימ

 ,ןטערטּפָא ,ןייגקעװא לָאז עמ ןזַײװנַא ּפָאק -

 םעד יִא .זיא ןעמ ואװ טרָא ןוֿפ ךיז ןקורּפָא

 .חזק -- ךיז טימ .ןייגטימ לָאז רע רֿבח

 ןשינערעהוצנָא ןּבעג .לָאמ עכעלטע ןעקניוו ךיז

 | ,שינע- .רעטרעװ ןָא

 -עגי-- ,ּפָא טסיװ .וזוקא 6 וטוא -- ןטסיװּפָא
 .יײװ-ןוא:טסיװ ןוֿפ ֿבצמ א ןיא ןּבעל .טסיװ

 עטסיװ ַא יװ רָאי א יַא .ןרעטצניֿפּפָא .ןכשוחּפָא
 עצנַאג ריא טָאה עכלעװ עמַאמ אזא, ,הנמלַא

 השמ ,"דניק ריא ּבילוצ טסיװעגּפָא טלעװ

 יוד ןוא, ,1914 גרעּבמעל ,טעפש וצ ,רעטכיר

 רימ ןּבעל ןּבעל ןַײד טסיװעגּפָא טסָאה וד סָאװ

 'ז ,1954 י"נ ,קרָאיהינ ןיא ,הלמ ,"טסיזמוא

 טינ ,'ָא יוזא ןיוש ןרָאי ענַײמ לעװ ךיא,, 4

 ףַא ,עקרָאיװעװ .א ,"ןַײז סָאד לָאז טכַאדעג

 רָאנ ןּבָאה ייזע .1928 עװװקסָאמ ,ץינערג רעד

 יז ואוו ,רעגַאל ןוֿפ רעטייוו סָאװ ןַײז טלָאװעג

 ,"טסיװעגּפָא ןּבעל ץנאג רעייז ןטרָאד ןּבָאה
 ,גנ|- ,1958 יטּפעס ,קוצ ,(רוגי) ןַאמנזַײא יֿבצ



 ןעיוּפָא
 .=1/8: םעט15 ,טעיוװעג--- ,ּפָא עִיװ --- ןעיוּפָא

 םעד יִא .ןקיטניװּפָא ,ןזָאלּבּפָא -- װרט .רקוא

 -- װחקַא .ךעלערעק ןוֿפ ץכעלָאש יִא .ךיור .
 טימ טַײצ יד יִא .טשינרָאג ףיוא ןרטּפקעװַא

 +-- ,ךיז ןעיװסיוא :לגרפ ,ןעיליװּפָא .טשינרָאג

3, 

 ,טלֿפװעג-- ,ּפָא לֿפ .װרט -- ןעלֿפיװּפָא
 ןוא רעַײלּב ןייק טינ טסֿפרַאד וד, .ןעלֿפּכ

 ,20 ףיוא לָאצ יד ּפָא לֿפיװ .23 ףיוא ריּפַאּפ

 ַײּב) ,"ןעמַאזוצ גייל ןוא 3 ףיוא רעטעּפש

 "מיג-לַאער רעשידִיי רערימָאקליװ ןוֿפ רעדניק

 ,בנו- .(עיזַאנ

 ךיז ,ּפָא ךיז לצ- .װטוא -- ךיז ןעלציוװּפָא
 ,טַײצ ערעגנעל א ךיז ןעלציוו .1 .טלציוועג =
 .ןציװ עקיטַײדיײװצ טימ גנַאלךּבעל ַא ךיז יִא

 ,גנילציװ ןייק ןרעװ טינ ןוא ךיז יִא ןוא ךיז יִא

 רעמעװקַאּבמוא ןַא ןוֿפ ךיז ןעײרדסױרַא .2

 ,ץיװ א ,לטרעװ ַא ,עלהמכח א טימ עיצַאוטיס

 ןטלַאהַאּב לָאז רע ןיהואו טסואוועג טינ טָאה,

 רע רָאנ ...הּפרח ןוא קיטיײװ רַאֿפ ןגיוא יד

 לכיימש ַא םינּפ ןַײז ףיוא ןגױצעגֿפױרַא טָאה

 ,מפ ,"טלציװעגּפָא ךיז ןוא םכח ַא דִיי ַא ןוֿפ

 .שינע) 1966.  עװקסָאמ ,סעריוד ןוֿפ טָארט

 רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנולקיװּפָא
 -קיוועצ .(װװד --) .ןעלקיװּפָא ןוֿפ טַאטלוזער
 ןָאק עמ, .גנורידיווקיל .גנולקיורעדנַאנוֿפ .גנול

 רעד טימ ןּבעל עכעלרעניא סָאד ןכַײלגרַאֿפ . . .

 ,זּביא ןָאסנַאטַאנ .װ ,"ענישזנערּפס א ןוֿפ יִא

 ,קיזיֿפַאטעמ רעד ןיא ריֿפנַײרַא ,ןָאסגרעּב ירנַא
 םעד ןגעװ ןדער רימ ןעװא, .1923 עשרַאװ

 יד רימ ןעניימ ,'תולג םוצ םינּפ ןטימ' גנוזָאל

 ירַאמ .ש ,"תולג ןוֿפ יִא יד טשינ ,גנולקיװטנַא

 ,29 עוו 1964 ,זמט ,סעשָאג

 .טלקיװעג-- ,ּפָא לקי .ורט -- ןעלקיװּפָא
 ,ןעלקיװֿפױרַא ןוֿפ ךוּפיה .ןעלקיװּפָארַא .1

 'ִא .עקלוּפש ַא ןוֿפ םעדָאֿפ יִא .ןעלקיװֿפױא

 טלקיװעגמורַא זיא סָאװ קירטש יִא .עקלוּפש יד

 ּפָא ךיא לקיװ ןטשרע םוצ, .גנַאטש ַא םורַא

 ךיא וט ךָאנרעד ןוא רעגניֿפ יד ןוֿפ העוצר יד |

 ןוא שָאר-לש םעד טנַאה רעקניל רעד טימ סיוא

 ךיא ּבָאה, .23 יז ,| שס ,"די-לש םעד ךָאנרעד

 יַאּב ּבָאה ןוא רעיילש םעד טלקיװעגּפָא ריא

 "עג רעּבױר ענייא ,דמא ,"טכיזעג ריא טכארוט

 ךשוח ןיא, :גיֿפ ךיוא ,1864 ענליװ ,עטכיש

 טלעֿפ סע רַאנ .ןַארַאֿפ טכיל ךיוא זיא ןיײלַא

 רדנסּכלַא ,יײיָא ךשוח םעד ןענָאק לָאז סָאװ רעד

 1926 עשרַאװ ,וװ טֿפעה ,רעדנעטש ןַײמ ,ָאּברַאֿפ

 ,16 יז

 -נורּפס א יִא .ןעלקיװרעדנַאנוֿפ ,ןעלקיוועצ .2

 עמ יװ ,ּפָא לקיװ ךיא, .ליונק א יִא .ענישז

 םעד ןוֿפ געט ענַײמ ,ןלוּפש רעדנַאנוֿפ טלקיוו

 ַא וצ רעדיל' ,לה ,"םַאלכ ןטליונקעגנָא ןצנַאג

 ,'טנַײרֿפ ןטַײװ

 ,סעיצַארעּפָא לָאצ א ןריֿפכרוד ןקידנערַאֿפ .2
 ַא וצ ,ףוס ַא וצ ןעמוק .סעיצקַא עכעלטֿפעשעג
 ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יִא .ןרעטנָאלּפסױא .תילכּת
 א טעמּכ , .טֿפעשעג סיורג ַא יא .תוֿפּתוש ַא יִא

1779 

 ,"'ָא תואוולה עקירעהזַאו זיּב ענַײמ עלַא . . . רדנ

 ,1916 ןיװ , , , , ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד

 יד יא םוצ זיּב דלַאװ ןיא ןקַאה םענוֿפ , ,68 יז

 רָאי ַא יװ רעמ דימּת טרעיוד הרוחס עקיטרַאֿפ

 רעצינשיװ -- לארׂשי תיב ,ןאשּפא לצרעה ,ײיטַײצ

 ,19239 טעגיס ,ףיוה סייּבר

 עלַא יִא ןוא ןריטָארקנַאּב ,ןרידיווקיל .4

 טַײצ םישדח סקעז ייז טיג עמ, .,ןטֿפעשעג

 רעד ךָאנ ןוא ןטֿפעשעג ערעייז ןעלקיװּוצּפָא

 טשינ ןעסַאקַײל} עקיצנייא ןייק טעװ טַײצ

 יז, .1 ןאא ,1885 ,לָאֿפי ,"ןריטסיזקע ןֿפרַאד

 ,טלקיװעגּפָא תונוּבשה עלא ןּבעל ןטימ טָאה

 ,"טשינ ןיוש טּבעל סָאװ רענייא יװ טּבעלעג

 'טּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש

 -רַאֿפ תונכש ,, .ןדַײנשּפָא ןוא ןטענקּפָא .ס

 -םירוּפ םעד ןטכעלֿפסױא . . .ןיא ךיז ןרעהו

 ,סוממ ,"ךעלעשיק יד ןעלקיװּוצּפָא ןוא שטעליוק
 | | .פשטניװ

 טלקיוו, ,3 -- 1 ּבּב יד וצ ,1 -- ךיז טימ
 ,"טייקדניװשעג סיװג טימ רונש רעד ּפָא ךיז

 ַײּב ךיז טלקיװ, .1856 ענליװ ,'ה יאלפ ,דמא

 לַײװרעד ןוא ,לטֿפעשעג ןייא ּפָא םיוק םיא

 ,זרא ,"ןתואצוה =| ןזעּפש ליֿפ ןלַאֿפעג ןענעז
 טימ יִא ךיז לעװ ךיא זַאע .30 ןאנ ,1867 ,מק

 עטשרעטנוא יד ןעז לעװ ןוא 'לעֿפעטרַאּפ ןַײמ

 ךיז טָאה גירק רעד, .לדנעמיםחנמ ,עש ,"הרוש

 טינ ךיז טָאה גנוריגער יד זַא טלקיװעגּפָא ױזַא

 ,1865 ,מק ,"הנידמ רעדנַא ןייק טימ טגירקעצ
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 ואו סעצָארּפ ַא ןגעו) ןעשעג ,ןעמוקרָאֿפ .2

 .(סעידַאטס ענעדײשרַאֿפ טכאמעגכרוד ןרעװ סע

 יד ּפָא ךיז ןעלקיװ ...ץזואּפ רעד תעשּב;

 ענעדישרַאֿפ יד ןשיװצ . . . ןעגנואיצַאב עַײרֿפ

 עמיטניא ,ןַאסרואינש לשיֿפ ,"סעּפורג-רעדניק

 סַאמָאט טָאה, .1935 עשרַאװ ,קיגָאגַאדעּפילײה

 ןוא ןשינעעשעג יד ןעזעגסױרָאֿפ . . . קירַאסַאמ

 קילדנעצ רָאּפ עקידרעטַײװ יד ןיא ךיז ןּבָאה יז

 ןיא ,ןַאמסקַאװ .ה .ִצ ,"...טלקיװעגּפָא רָאי

 .1936 עשראװ ,קירַאסַאמ ןוא ל"רהמ ןוֿפ דנַאל

 יָאּבמיס רעד ךיז טָאה ייסע סקינלַארָאק ןיא,

 ךאלמ סטָאג ןוא ןֿבקעי ןשיװצ ףמַאק רעשיל

 ןטנַאקַאּב טוג םעד ןיא יװ שרעדנַא טלקיװעגּפָא

 ,203 יז ,| שּבש ,"דָאזיּפע-שמוח

 .רע- .שינע- .ץכע- .גנו

 .טסקיװעג-- ,ּפָא סקיװ .װרט -- ןפקיווּפָא

 יִא .ןרילָאּפּפָא ןסקעװּפָא וזז+ .(ַײרעילָאטס)

 ,שיט ןוֿפ טערּב יד

 ,פָא ךיז לבב .װטוא -- ךיז ןעלּבױיװּפָא
 ,ךיז ןעלמוט ,ךיז ןעיירד .טלּבריװעגי--- ךיז -

 | -  .ןרעהֿפױא ןוא -- ךיז ןכָאק

 "עג == ,ּפָא טֿפַאש- .וטוא -- ןטֿפַאשטר' יוװּפ א
 ,ןןעװעדנאמָאק .טעמַאז ,דנַאלרוק .טֿפַאשטריװ

 ןוא -- שדקה א ןכַאמנָא .םיׂשעמ ןּבעגנַא

 = "!טֿפַאשטריװעגּפָא ןיוש טָאה רע" .ןרעהפיוא

 ,טלעװ רעד ןוֿפ קעװַא (לדייאמוא)

 ,טעריװעג-- ,ּפָא ערי .װרט -- ןעריוװּפַא

 יא .עריװ א טימ סעיניל ןכַאמ ןקידנערַאֿפ

 ןשיוװוּפָא

 ןוֿפ רעדניק יד ןּבעג ןוא סנגיוּב עכעלטע

 םעד יִא .סרעֿפטנע ןּבַײרשוצנַײרַא סַאלק ןטשרע

 - ,לֿפירג א טימ לװָאט

 -עג- ,ּפָא (לןצריװ .ורט -- ן(על)צריווּפָא
 ַא ךָאנ ןּבעגוצ .ןצריװַאּב לסיּב ַא .ט(ל}צריװ
 .זַײּפש ַא יָא .ץריוועג לסיב

 ,טקריװעג-- ,ּפָא קריװ .װטוא -- ןקריווּפָא
 ,העּפשה ןייק רעמ ןּבָאה טינ ,ןקריוו ןרעהֿפױא
 ,גנ- .ךיז טימ

 טַאטלוװער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- שיוװּפָא
 ןּבעל ןוֿפ יַא רעמוקלוֿפ א .(ךיז) ןשיװּפָא ןוֿפ
 ,טענַאלּפ רעזדנוא ףיוא

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- תנושיווּפָא

 'ִא עזַײװכעלסיּב .(ךיז) ןשיװּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 ַא -- המחלמ:טלעװ עטירד יד, .תובוח ןוֿפ

 ןענָאלימ רעטרעדנוה ןוֿפ יִא ןוֿפ המחלמ

 ןוֿפ יִא יד ,הנֿבל רעד וצ ילֿפ רעד, ."סנּבעל

 רעד גנושיװ ּבא וצ 'ינוא, ."םיקחרמ עשלמיה

 ה"ר רוזחמ ,"ןהעשיג (סיעכהל) איד דניז

 ןַײז וצ לחומ ידּכ, .א/ר ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו

 רוזחמ ,ידניז ןוֿפ יִא ןַא וצ ןוא . . . םיאטח יד

 ,215 יז ,1885 מדֿפֿפ ,ּב"ח

 .טשיוועג-- ,ּפָא שיװ .װחרט -- ןׂשיװּפָא

 טימ ,טצענעגנַײא ,סַאנ זיא סָאװ ןקורט ןכַאמ .1

 יַאֹּב םעד רַאֿפ זיא סָאװ) ףָאטש (ל)קיטש א

 טימ םינּפ סָאד יִא ןוא ןשַאװמורא ךיז ,(טמיטש

 ןטימ ןרעטש .ןוֿפ סייווש םעד יִא .ךעטנַאה ַא

 ,היול א ןוֿפ קירוצ טמוק עמ זַא, ,לכיטנשַאט

 עסַאנ יד . . .סַאג ןיא טנעה יד ךיז ןעמ טשַאװ

 רָאנ ,ךעטנַאה א טימ ּפָא טינ ןעמ טשיװ טנעה

 רעדָא םיוצ א ןיא ,טנַאװ א ןיא ייז טּבַײר עמ

 רעסעּב ךָאנ ,רעטעלּב טימ ּפָא ייז טשיװ עמ

 ,"ןענעקירטּפָא ךיז טנעה יד ןזָאל וצ זיא

 םעד ףיוא ןעװע .אווו לֹּבי ןַאמטכער םהרֹֿבַא

 רוסָא זיא טישעגסיוא רעסַאװ ליֿפ זיא שיט

 ןעמ סָאװ ךעטנַאה ַאזַא טימ ןשיװּוצּפָא תּבש

 רעסַאװ קיניײיװ רָאנ ןעװ :ףיורעד זיא דיּפקמ

 .א ֿברה ,"ןשיװּוצסוא רּתֹומ זיא טישרַאֿפ זיא

 ,א/ומ ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,ָאדױרּב

 ןַײז ףיוא טניט ןרָאװעג ןסָאגרַאֿפ זיא םענייא

 ךילק ַא ַאז טימ טשיװעגּפָא רע טָאה ,רֿפס

 :טגָאזעג םיא וצ רענייא טָאה .זיא בושח סָאװ

 ,"?דמעה ןַײד טימ ּפָא טינ סָאד וטסשיװ ןרָאװ

 ךָאנ דלַאּב- .ט"עקת ענליװ ,םידיסח רפס

 ַא טימ יִא ןדניק סָאד| ןעמ ףרַאד ןדָאּב םעד
 יד ,טנאלרעּב הּכלמ ,"ךוט עמערַאװ ענעקורט

 -רָאֿפ 51,  'ז ,1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג

 טשיװעגּפָא לכיטזָאנ רעד טימ רע טָאה קיטכיז

 .ש ,"םערָאֿפינוא ןוֿפ דנַאר ןטקיטולּברַאֿפ םעד

 "סָאמ ,גנידעװ ןיא ןזדַאקירַאּב ,זּביא קינװעשַאק

 ' .1931 עווק

 .סעּפע ןוֿפ סעּפע ןקינײרּפָא ,ןעמענקעװַא .2

 טכַאמ סָאװ ןקיטַײזַאּב .ןטשרַאּבּפָא ,ןּבַײרּפָא

 יד יַא .לװיטש ייד ןוֿפ עטָאלּב יד יַא .קיצומש

 -רַאֿפ יד לדנטרַאג ןוֿפ יִא .שיט ןוֿפ ךעלקערּב

 ןסעזעג זיא רַאנ א ואו, .רעטעלּב עטקלעו

 ןעװ,א ,819 ,ואלדנעט ,ייָא לוטש םעד ןעמ לָאז



 ךיז ןשיװּפָא

 ןוֿפ} ליומ ןַײז ףיוא געל רעֿפעֿפ רּבא ץטלז

 ןוֿפ ךיא) ןשיװ ּבא לאװ ׂשע ןמ גמ ןססוג

 טּבעלק םיא ןא טרַאה ׂשע ןעװ רּבא ,|ןנימ-רּב

 ,טרוֿפקנַארֿפ ןועמש 'ר ,"ןצרק ּבא טינ ןמ רָאט

 טעה רנייא ןעװ, .א/ד ,ז"עּת ןטיק ,םייחה רֿפס-
 רָאט ,דנַאז רדוא דרע ןּבעלק ןא ךוש םנַײז ןא

 זע ָאװ דרע איד ןא ןשיװ ּבָא ךוש ןַײז טינ רֶע

 ,"טנַאװ יד ןא טינ ךַא ,זיא טריטשלֿפיג טינ

 ענַײז ןוא טצַײנשסיױא ךיז רעװ, .ּב/זס ,וטל

 ןייק רע לָאז , . ..טכירעגנַײא ןענעז רעגניֿפ

 ,"טשיװּפָא רעגניֿפ ענַײז רע זיּב ,ןרירנָא רֿפס |

 עמורֿפ ,ריא ןוא, .ט"עקּת ענליוו ,םידיסח רפס

 ןַײֿפ ץנַאג ךַײא טשיװ ,זייּב טינ טרעװ ,רעּבַײװ
 ,ךוטקעד רעד ,גּבא ,"זענ עטעקרַאמסרַאֿפ יד ּפָא
 ןיא לטשרעּברױכַאז ןייק, ,49 יז ,1876 עשרַאװ

 ּפָא ןקעלֿפ יד ךיא ּבָאה ,ןעוװעג טינ זדנוא ַײּב

 ןטימ ןוא טַײּפשעגנָא ,לגענ יד טימ טצַארקעג

 'בז ,יקסֿבומוכור לארׂשי ,"טשיװעגּפָא לּברַא

 ץכיוה יד, .1930 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונור

 ןעיורג םעד ּפָא סנטָאש יד טימ .ןשיװ סעלדָאי

 ,יקסנילכישז לחר ,"טירט ענַײמ ןוֿפ ּביוטש

 -ץגּפָא טינ ךָאנ" .1962 י"נ ,ןריט עקידנגַײװש

 "נָא -- (סיֿפ) ךיש יד ןוֿפ ּביוטש םעד טשיװ

 ,קירוצ טַײצ רעצרוק ַא טימ רָאנ ןעמוקעג
 ,טשימיײהעגנַײא טינ ךָאנ ךיז

 -וסיפ .דניז יד יִא (א .גיפ -- 23 וזד 9

 -רממ םירוסיײװ "(םיאטח) דניז יד ּפָא ןשיװ םיר

 -כַײר ,ןא/וּפ ,אמוי טול ,יםדָא לש ויתונווע ןיק

 :(30 ,ּבל ,תומש) 'יהרּפכַאי טשטַײטרַאֿפ 8 ןיל

 יד רעטנוא קורוש ַא| יןשװ אֹּבַא ליװ ךיא,

 טימ 'הרפּכ' טדניּברַאֿפ ב/די ,בש .{וו ייװצ

 טשיװ רע סָאװ יִא ןוֿפ ןושל א זיא הרּפּכ, .יָא

 ןײלַא, .אצ ,אינּת ,"דניז יד ןוֿפ ץומש םעד ּפָא

 יד ןוֿפ םגּפ םעד טָאה חוּכ םעד טינ הֿבושּת

 'ר ,ןקעמוצּפָא ןוא ןשיװּוצּפָא ץנַאג המשנ

 רַאמטַאס ,װ תוׂשעל תע ,ןייטשנעטכיל לליה

 ןר ָא צ(מירג) םעד יִא (ב .א/זכ ,ה"ּפרּת

 ּבָא ליװ ךיא , .ןליטשנַײא םיא ,(סעּכ ,זגור)

 ,"טנזירּפ רעד טימ ןירָאצ ןסוׂשע} ןַײז ןשיװ

 ךלמ ןוֿפ ןרָאצ רעד, .19 ,ּבל ,תישארּב ,חט

 ,טוט ןוֿפ םיחולש איד (יכאלמ) זַא זיא ה"ּבקה

 ינוא ּבָא טשיװ רעד (הנרּפכי) םכח ןייא רֹּבא

 ,12 ,וט ,ילשמ ,מהס ,"ךלמ ןעד טעּב רּביא

 .עא לּביארַאֿפ םעד ,טייקרעטיּב יד יִא :ךיוא

 טימ ואוו ינוא, .(תוּפרח ,הּפרח יד) דנַאש יד (ג

 ,"ךַאמש 'נוא דנַאש ןַײד ןשיװ ּבָא וטׂשליו
 ןּבָאה ּפעלק יד, .ּב/סק ,1743 טשמַא ,ןוֿפיסוי

 יד טשיװעגּפָא ,סעּכ ןַײז טליטשעג טַאהעג ןיוש

 ןַײז ךרוד ןענאטשעגסיוא זיא רע סָאװ תוּפרח

 ,רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאפָא ,"ןּבעל ץנאג

 ,83 יז ,1928 ענליוו

 רעמ לָאז סע ןכַאמ .ןקעמּפָא .ןֿפַאשּפָא .4

 .ןצענ ער ג עטלעטשעגנַײא יד יִא ,ןַײז טינ

 םעד יִא .ןטָאּב עג עשילַארָאמ יד יא

 ,(הֿפוקּת ַא ןוֿפ ,הרֿבח ַא ןוֿפ ר כז ןטצעל

 ,ךירטש-רעטקַארַאכ א יִא .(הללק) הכרּב ַא יָא

 עלַא ףיוא ,קסּפולג ןּבירשעגנָא זיא עלַא ףיוא,

 טינ סנכייצ עֿפיט טימ טצירקעגסיוא סָאד זיא

 טלָאמעדא .םײהַא קירוצ ,סוממ ,"ןשיװּוצּפָא

 .ַא ,"ּפָא סעלַא -
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 ןוא ּפָארַא ןגיוא יד ענכַאי עּבָאּב יד טזָאל
 -רענייּב ַא טימ םינּפ ןוֿפ לכיימש סָאד ּפָא טשיװ
 רעטציא, .יענכַאי עּבָאּב יד' ,ץרפ ,"טנַאה רעקיד
 טַײצ ןגיזַאּב וצ ...דרע ןַײד ףיוא ךיא ןיּב
 ידי ,לה ,"ןשיװּוצּפָא םיקחרמ ןוא טַײצ ךרוד

 יד טשיװעגּפָא טָאה רע, .ירּבדמ ןוֿפ עזַאלַאּב

 .א ,"ןֿפָאלש טשינ טכיורּב עמ ךיללג ,טכענ -

 ,1927 לשימעשּפ ,הטיחש רעד ךָאנ ;גרעּבדלַאג

 ןטלַאק ,ןטרַאה ַא ןעמענ טינ ןָאק יז" .11 יז

 עצנאג יד ּפָא שיװ א ןָאט םיא טימ ןוא !ןיינ'

 ַא ןוא יײװצ ,ץטלּבמעד .ּב ,"טיײקיצרַאה עמערַאװ |

 א ןגַײװשרַאֿפ, .12 'ז ,1943 י"נ ,רעטירד
 ןוֿפ ץנעטסיזקע יד יִא טינ ךָאנ טניימ קרעװ
 ןשיװצ , .16 41 1964 זמט ,צּב ,"קרעװ םעד
 ,"טשיװעגּפָא טײקדמערֿפ יד דמַאז ןוא דמַאז
 269 'ז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה
 רעװ, .9 אוו 1960 ,רָאֿפ ,"ןגרָאז יד יַא טעװ'ס,
 ענַײז ןוֿפ טולּב-העיקש סָאד יַא ...טעװ עשז
 ,14 'ז ,1924 ,ו| ערטסַאילַאכ ,מפ ,"?ןגיוא

 טָאה עמ סָאװ טכילֿפ ַא יִא .ןרידיווקיל .8

 ינָאק ַא ,ךַאמּפָא ןַא יִא .ךיז ףיוא ןעמונעג
 עכעלטֿפַאשלעזעג יד ,רוטַאטקיד יד יִא .טקַארט

 -כרוד רעדָא ןלָאצַאּב -- 3 ו ח ַא יִא .גנונעדרָא -

 טַײצ יד סָאד טָאטשנַא ,, ,רָאטידערק ןטימ ןעמוק

 -רעֿפטכער ןוא םולשּב ןעגנַאגעג רימ טימ זיא

 טשיװ רעּבָא טיוט רעד ,ןּבעל םענַײמ ַײּב קיט

 ,םלוע תוניחּב ,זביא רירַאּפ

 - .ּב/ּבל ,ה"סקּת װעקלָאשז

 רעטרעדנוה דרע רעד ןוֿפ יִא .ןעגנערּבמוא .0

 ,עיצַאזיליװויצ עקידברעמ עצנַאג יד יִא .תוליהק

 -ירטנַא ןייק ןזָאלרעּביא טינ ,םעלַא ןוא ץלַא יָא

 ךוּפ ןוֿפ טשיויג ּבא ןרעװ ןלָאז ייז, .גנונ

 ,, ..השמל הלֿפּת ןרודיס} ,"ןּבעל שיד {ךוּב =!

 איד ןשיװ ּבָא ליו ךיא, .א/ונש ,1696 יוסעד

 איד ןַאמ ןייא טשיװּפָא רע זַא םילשורי טָאטש

 עמערָאפ .13 ,אכ ,ּב םיכלמ ,מהס ,"לסיש
 . . . טּפַאלקעצ ייז ןעמ טָאה -- ךעלזַײה עשידלי

 -לורק ָאטשינ ,סיוא -- טשיװעגּפָא ןוא ןלָאמעצ
 ,192 'ז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש ,"!קינ

 ,"םודס םעד יִא וצ ןעמוק טינ ןעק לוּבמ ןייק,
 יד טשיװעגּפָא זיא, . . ..עקנילּבערט ןיא ,לה

 י"נ ,רעטציא ,געס ,"ןטַאט סנטַאט ןוֿפ טָאטש

 ,53 'ז ,8

 יַא (א :ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא לָאצ ַא ןיא

 ןייק ןזַײװסױרַא טינ ,ןגַײװשרַאֿפ = ליו מ סָאד
 ןיניג אוז טזיא זיוא טַײצ לָאמ איד ןעװ, .ןמיס

 ,205 ,הג ,ײּפָא ליומ זָאד ןשיװ ינוא ןוֿפ רַאד איז

 סָאד ךיז טָאה ,ןסעגעג טָאה, : ךיז טימ ןוא

 זייּב ןייק ּבָאה ךיא :טגָאז ןוא טשיװעגּפָא ליומ

 רע, .20 ,ל ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןָאטעג טשינ

 ּבָאה ךיא .ןעַײרעלדיז טימ ןקלַאֿפַאּב ךימ זיא

 רעּב ,"קעװַא ןיּב ןוא ליומ'ס טשיװעגּפָא (רימ)

 ּפָא ךיז טשיװ רע, ,6--3 ,שו פשיי ,ןעזָאר י

 ,375 ,ואלדנעט ,"ןוֿפרעד טייג ןוא ליומיס

 ,ליומ סָאד יַא װזד -- ן פי ל יד (ךיז) יִא (ּב

 ןוא, .לװֿפ ,"גַײװש א ןכַאמ ןוא ןּפיל יד יָא;

 ךיא עז / ,טעּברַא ןַײמ וצ ךיא ייג רעטעּפש

 ּבָאה ךיא / ,ןייג רעטייװצ א טימ ןטּבילעג ןַײמ

 קעװַא ןיּב ןוא / ךעלעּפיל ענַײמ טשיװעגּפָא

 ןּבעװּפָא

 ּפָא רימ שיװ ךיא, .ל9 ,"ןייוועג סיורג א טימ

 ,"ןעשעג טינרָאג ןזיאס יװ ךַײלג ןּפיל יד

 -צגּפָא ןּבָאה, .ן| שה| ֿבעוק ןיא דוי רעד ,גּבֵא

 טשינ ןּבָאה רימ :ןגָאז ןוא ןּפיל יד טשיװ

 ןוא עמערָא ,עש ,"טכערמוא ןייק ןָאטעג

 ,53 'ז ,| עכעליירפ

 װחזד -- (ןצנָאװ ס עצנָאװ יד יִא (ג

 -נולשעגּפָארַא ,סעצנָאװ יד טשיװעגּפָא; .רעירֿפ

 א -- םינימאמ ענַײז , ."גנוקידיילַאּב יד ןעג

 לייט ַא ןוא סעצנָאװ יד טשיװעגּפָא ןּבָאה לייט

 ,דמא ,"רעכעלזַײמ יד ןיא ןכָארקרַאֿפ ןענַײז

 ךיא,; .1868 ענליװ ,ָאקַארַאמ ןוֿפ הלּכ איד

 ַא טכַאמעג ןוא ןצנָאװ יד טשיװעגּפָא ּבָאה

 ,| קעטָאילּביּבסקלָאֿפ ידוי ,סעקצַאש .א ,"גַײװש

 ,114 יז ,1888 וװע;ק

 ןקיטשרע ןיא -- (ןגיוא) ן ר ע ר ט יד יִא (ד

 ןרילרַאֿפ ןלעװ עטוג-טינ יד, ,ןטסיירט ןוא ּב -
 ןרעװ טשיװעגּפָא טעװ סע ןוא תחוּכ רעייז

 .עשטַאילק ,סוממ ,"םינּפ סנכעלטיא ןוֿפ ןרערט

 רערט סמענייק טשיװעגּפָא טינ טרָאװ .רעזדנוא,

 ץשידִיי; .טרָאװ רעזדנוא' ,רַא ,"ןגיוא ןוֿפ

 ,יקסװעשינַאי .י ,"ןשיװּוצּפָא רעוװש זיא ןרערט

 ,ה"סרּת וועשטידראּב ,רעדורּב רענענוֿפעג רעד

 ,8 יז

 ןוא ב ןטשרע ןטימ -- זָאנ יד יִא (ה

 רע לָאז, .ּבָאג א ןעגנַאלרעד ,קסּפ א ןּבעג

 ,םידיסח רֿפס ,""ָא זָאנ יד דניק םעד רעירֿפ
 טשיװעגּפָא זדנוא טָאה רע ,ונ, .ט"עקּת ענליוו
 .יז"הנקי' ,סעידעמָאק ,עש ,ןטרַאנעגּפָאו ,"זָאנ יד
 .ןסקַאװרעד ןַײז טינ = זָאנ יד יִא ןענעק טינ
 .קסּפ א ןגירק ,ןלַאֿפנַײרַא -- זָאנ יד יִא ךיז

 ןוא ...טצעזעגנָא לָאמ ַײרד ןיוש טָאה רע.
 'ּפָא זָאנ יד לָאמ ןייא טינ ךָאנ וליֿפַא ךיז
 סעדַא ,4 אי ,תונורכזה רֿפס ןַײמ ,ליי ,"טשיוװעג

3, 
 ןסעגרַאֿפ (ןכַאמ) -- ןורּכז ןוֿפ יַא (

 ןשיװּוצּפָא טינ .ןסעגרַאֿפ וצ ןוויּכּב ןעז :ךיוא
 טשיװעגּפָא טַײצ יד טָאה ןעמָאנ ַאזַא; .ןורּכז ןוֿפ
 ןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"ןורּכז ןַײמ ןוֿפ

 ,268 יז ,1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארֿפ

 טָאה עמ זַאפ .וֿפז +- - ךיז ןשיװּפָא
 -מוא רעד טימ טנאה ענעשאװעג יד טרירעגנָא

 טנַאה יד יִא ךיז ןעמ זומ ,טנַאה רענעשַאװעג
 עּבַאּב יד, .ּב/דל ,אח ,"ןשַאװ לָאמַאכָאנ ןוא

 א שַאטרעטנוא ריא ןוֿפ סיױרַא טיצ ענכַאי

 םעד ּפָא ךיז טשיװ ןוא לכיט ןרַאלוֿפ סיורג

 רעשיטע רעד, .יענכַאי עּבָאּב ידי ,ץרפ ,"ןרעטש

 ךיז רע טשיװ ,םינּפ ןיא םיא ַײּפש . . . ןלטּב

 זַא םעד טימ ךיז טסירט ןוא ּפָא קיאור

 ,"ןדניװשרַאֿפ רעקלעֿפ עלַא ןלעװ ןגרָאמרעּביא

 ךיז טשיװ עמ אק .175 'ז ,1912 י"נ ,װ טישז

 ,",..לּברעש ַא טימ ןּבַײל| רעטנוא סָאד ּפָא
 ,67 'ז ,ב"נרּת עשרַאװ ,תוֿבוט תוגהנה ךֿפס

 דלוש יד ןֿפרַאװ = ןצעמע טי מ יִא ךיז* |
 ,םענעי ףיוא

 .ץכעז
 .יירע-

 .(עק- ,ןיי) רעד .שינע

 .טּבעװעג-- ,ּפָא בעװ .װחרט -- ןּבעװּפָא

 ַײב, .קיטינ ןיא סע לֿפיװ ,לסיּב א ןּבעװ



 געווּפָא

 ןייק טינ טעּברַא יד זיא {ףרָאד ןיא) ןעױרֿפ

 טקלעמ ,ףיוא טייטש עמ רָאנ יװ . . . ערעװש

 ,רעדניק יד ןָא טעװעדָאה . . . תומהּב יד סיוא יז

 טקירטש ,ּפָא טיינ . . ,ןטרָאג םעד טּבָארגעצ

 ,םורַא טרימש ,ּפָא טּבעװ ,ּפָא טניּפש ,ףיוא

 ּפַאטסָא ,זּביא סינפיק .א ,"...ּפָא טכָאק

 ,1929 וָאקרַאכ , . . . אינשיוו

 יגעװ א ןוֿפ גַײװצּפָא .ז ,רעד -- םעֹוּפָא

 אצמנ תוצח רחאק .יִא רערעדנוזַאּב ,רעקיטַײז
 ֿבכוש דחא ידוהי געװּבָא ארקנה המוקע ךרד לע

 ,ןהֹּכ המלש ירּב ןמלז םלשמ ֿברה ,"תמ םש

 ידגּב רֿפסמ ינש קלח .אאוהו ך"זרהמ תי"יוש

 קעװַא זיאיר, .ּב/טמ ,ז"סקּת אדרויֿפ ,הנוהּכ
 "יסקעל ןַײמ ,שטיװַאר ךלמ ,"יָא רעדנַא ןַא ףיוא
 -ױלרַאֿפ-דלעֿפ ,ענעגרַאּברַאֿפ-דלַאװ ענַײז,, .ןָאק

 ,266 יז ,ו רַאק ,"ץיָא ענער

 טַאטלוזער ןוא טקַא .ן ,רעד -- ףעוּפָא

 א זיּב יִא ןַא ,לָאשנָאװ ַא ףיוא ןגעװּפָא ןוֿפ

 ,םארג א ןוֿפ לטנזיוט

 -לוזער ןוא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנוגעוװוּפָא

 ...ןעיֶא ליֿפ רעייז ַײּב, .ןגעװּפָא ןוֿפ טַאט

 עניד טימ גָאװ-ןישזורּפ םעװקַאּב ץנַאג ןענַײז

 ,רעגניצ .װ .א ,זּביא ןאמלוש .מ ,"סענישזורּפ

 סע; .1923 עװקסַאמ ,קיזיֿפ ערַאטנעמעלע . ..

 גנוצונסיוא ןוא יִא עקידמיטרּפ ַא ךיז טרעדָאֿפ

 ,װמ ,"גרַאװיור ןשיגָאלָאטקעלַאיד ןַײז ןוֿפ
 ,372 ,אווו ּפשֶיי

 ןגיואהעג-- ,ּפָא געװ .װהרט -- ןפעװּפָא
 םַײּב יִא .ןגעװ ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןקידנערַאֿפ .1

 ,רעקוצ טנוֿפ ייווצ יַא .גָאװ רעד ףיוא ןֿפױקרַאֿפ

 יד ןוֿפ ןגער ַא ּביג ,טָאג ,טָאג, .גנוצ יד יִא

 ּפָא טיורּב עלעּבעל א ,ןגעװ סרעדניק עניילק

 עמ,* .לֿפ ,"ןּבעגוצקעװַא ןאמערָא ןא ,ןגעװּוצ

 ןענַײז ייז = יִא לָאש ןייא ףיוא ןדייּב יז ןעק

 טגעװ הּבר-אנעשוה, .לֵאגע ,ךַײלג ,ךעלנע רָאג

 סָאװ רעמערק א ןגעװ ריא -- "טוג ּפָא רע

 ,רָאי ןיא גָאט ןייא רָאנ :'ִא םַײּב טעװעשלַאֿפ

 רע זיא ,לטיוק סָאד ּפָא טלּפמעטש עמ ןעו

 .ךעלרע

 ןַײז לָאז סע ןגעװ .ןּבעגּפָא םַײּב ןגעװ .2

 ןּבעגּפָא ןוא דלָאג סָאד יַא .ךעלטקניּפ ,ךַײלג

 רעּבליז יִא .לרעגניֿפ א ןכַאמ וצ רערילעװוי םעד

 רעד, .סרעטכַײל ענרעּבליז ןלעטשַאּב םַַײּב

 ןוא ןּבירשעג ןּבעג ךַאז יד רימ לָאז גיניק

 םעד יִא דלַאּב ױזַא ךיא ליװ ָאד , . . . טלגיזעג

 ןזח םוקילא 'ר ,"רעּבליז ןטנעצ טכַא יד גיניק

 ארזע, .ס"ת טשמא ,יש ,זּביא ַאנרַאמָאקמ

 טָאה סָאװ רעּבליז סָאד ןּבעגעג טָאה רֿפוסה

 םינמאנ יד וצ ,שדקמה-תיּב םעד וצ טרעקעג

 ענליװ ,םידיסח רֿפס ,יןגיואװעגּפָא רע טָאה

 ןשטנעמ םעד ןּבעגעג ךָאד טסָאה וד, .ט"עקּת

 םעד ןגיױאװעגּפָא ךַײלג טסָאה וד .הריחּב יד
 שטנעמ רעד זַא ֿבוט'רצי םעד טימ ערה-רצי

 'רַּב םייח 'ר ,ײלָאשגָאװ ןייא ףיוא ןייטש לָאז

 י'ךצי םעד טימ לכֹור רעד חוּכיװ ,ןהּכה םהרֿבא

 טעװ רעטָאֿפ ריא ןעװ, .1902 םילשורי ,ערה

 יִא טלעג וִצ לָאז ,םיא וצ ןּבעג ןלעװ טינ יז
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 ,תחח ,"ןעױרֿפגנוי יד ןוֿפ ּבָאג יד יװ זַא ךַײלג
 ,א/ומ ,16 ,דכ ,תומש

 רעד רעּביא ןּפעלשּפָארַא .ּפָארַא ףיוא ןעיצ .9
 םעד ןוֿפ לסקַא םעד ּפָא טגעוו'ס , .טייקרעווש
 ענרעּבליז יד, ."טפעלש עמ סָאװ קימולק

 הכאלמ ַא, ."ענעשעק יד ּפָא ןגעװ תועּבטמ
 עסעװרָאּב; .װש ,"עציײלּפ יד ּפָא טינ טגעװ
 -- ,טרעקיוהעגנַײא ןעגנַאגעג ןענַײז . . . ןעױרֿפ

 עסיורג יד טנעה יד ןגױאװעגּפָא ייז טָאה'ס -
 עװָאטיל טימ גיוא ןַא יװ לוֿפ רעמע ענעניצ
 ,1931 ווָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאלרַא .ה ,"לשנַײװ

 ןַײז לָאז לָאשגָאװ ןייא ףיוא זַא ױזַא ןגעו ,4

 (יז) רֶע .דלָאג ךעלנייװעג ,סרעַײט רָאג סעּפע

 ןיא ףיוא -- ןגעוװּוצּפָא דלָאג טימ זיא

 -- רעטייװצ רעד ףיוא ןוא (יז) רע לָאשגָאװ

 ליװ רֶע -- דלָאג טימ יִא ךיז טזָאל רֶע ,דלָאג

 -- דלַאג טימ ןצעמע :ַא .ןדנ ןסיורג א רעײז

 עסיורג א רעייז סעּפע רַאֿפ ןלָאצַאּב ןזָאל ךיז

 טרעװ ןענַײז סָאװ םירֿפס ךיז ךָאנ ןזָאל ,עמוס

 ימ ןַײמ; .ןגעװּוצּפָא (ןטנעמיד) לרעּפ טימ

 ריא טעװ ץנירּפ רעד :ןרעװ טנױלַאּב טוג טעו

 ,1895 ענליוו ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,ײדלָאג טימ יַא

 ,ןרָאק רעדָא ץייוװ לסיּב א טַאהעג רענייא טָאה,

 ךעלדנער עטיור טימ טזומעג םיא'ס ןעמ טָאה

 .עלעקרעס ,טע ,"יָא

 ןַא יװ רעמ ,רערעװש ןגעװ .ןגעװרעּביא .9

 רעּביא טגעװ ארֿבס ןייא .ויטָאמ ,ךַאז רעדנא

 םעד יִא ןעמ ןעק הווצמ ןייא טימ, .עטייווצ א

 ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,יןטוג םוצ לָאשגָאװ

 ביל יד, .ּב/ל ,ן"רּת ענליװ ,(ארקיו) המכח

 ןרעטלע ענַײז וצ טַאהעג טָאה רֶע סָאװ טֿפַאש

 -ץרּב ,מ| ּב"מ ,ײליצ ןַײז ןגיואװעגּפָא ןיא טָאה
 ַא ןָא םיאנּת רעד עירָאטסיה ,ָאנװָאקמ ןיקסוװָאג

 קיצנַאװצ ןַײז ןלָאז" .7 'ז ,1876 ענליװ ,ןתח

 ףיוא ענַײז ןוא גָאװ ןייא ףיוא עמערָא טנעה

 ,8 ןש ,רעטעלּב ,ָא יז טעװ -- רעטייװצ רעד

 םעד ןצַאשּפָא ךעלטקניּפ .ןטכַארטַאּב ,0
 יַא ,טרָאװ רעדעי יִא .ןטסעמּפָא ןוא יִא .טרעוו

 ןעקנַאדעג יד ןיא יִא .ןלַאטעד עלַא ,םיטרּפ עלא

 ןגעקַאע .ןֿפלעה וצ קיטיינ זיא סע ןעמעװ

 םענוֿפ גנעג יד עלַא ךָאד ןעייטש ןגיוא סטָאג

 ,"סעדילּפ ענַײז עלא ּפָא טגעװ רע ,ןשטנעמ

 רעכעלטיא ףרַאד, .21 ,ה ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 ןוא הגרדמ ןוא טרָא ןַײז . . ,טיול שטנעמ

 םעד רע טניד יצ . . . ןװּורּפ ןוא יִא םשה:תדוֿבע

 טָאה, ,76 ,אינּת ,"ךרע םעד טיול ןטשרעּבייא

 םורַא ,שטַײט .מ ,"ןסנַאש עריא יִא ןעמונעג יז

 א ןוא ץרַאה ַאע .217 'ז ,1924 ,קירּבַאֿפ רעד

 רע ידּכ ,טצעזעגנַײרַא . , , וטסָאה רשיה-לכׂש

 "רַאֿפ ןוא ןליֿפ ,ןטסעמּפָא ןוא יִא ןענַאק לָאז

 רעד ,שַא ,"זיא טכעלש ןוא טוג סָאװ ןייטש

 ןוֿפ ,יםייח-ילעּבירעצ' ןוֿפ תונקּת , .דיי-םיליהּת

 -מחר ןוֿפ ןוא קיטייװ ןשיזיֿפ ןטסעמּפָא ןוא יִא
 יז ,1953 י"נ ,טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"ןּבָאה תונ

 ךיז ןעינק יד םורַא ָאטינ זיא רענייק רָאנ; ,4

 ,328 יז ,| צוס ,"ןּבעל ןַײמ 'ִא ןוא ןעלקיוו וצ

 ןוא ,דלָאג טימ יִא ךיז ןליװ; -- ךיז טימ

 טינ רעטָאֿפ רעד טצעי ןעק דלָאג עכלעזַא

 ןלעוװּפָא

 ,השעמה םלוע ,לַאגעס עּבױט ןיליירֿפ ,יןּבעג

 .שינע .ץכע- 1883 עשרַאװ

 -ץג-- ,בנ פמיא ,ציא .װטוא -- ןהעֹוּפָא
 ,געװ ןקיטכיר ןוֿפ ןגײנּפָא ,ןרעקּפָא .טגעוו
 ,לשמ 'סלֿפּת ןּפ םייח חראי' טשטַײטרַאֿפ סמ -

 טשרע טלָאמעד וטסלָאז געווסנּבעל םעד, :6 ,ּב

 געװ ןכַײלג םעד ןייג טינ לָאז יז ידּכ , :יּת} "יָא

 י .ןיןּבעל ןוֿפ

 -ץגעװ-- ,ּפָא ריט- .װטוא -- ןריטעגעווּפָא
 ןצנאגניא ןּבעל טַײצ ערעגנעל א .טריט

 עכעלטע יִא .ןטכַארט וצ קיאעֿפמוא ןוא וויסַאּפ

 ,גנ/  .םינקז-ֿבשומ ַא ןיא רָאי

 יא סָאװ .1 .רנ .משטד .ידַא -- דנזשװּפָא
 יַאֹּב א ףיוא סיוא טלעֿפ סָאװ .ָאטינ ַײּברעד

 עא יד .טַײצ רעטמיטשַאּב א ןיא טרָא ןטמיטש

 ,טכַארטרַאֿפ .2 .ןײארַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ

 רענעֿפָא רעד ןיא טייטש האל , ,טמולחרַאֿפ

 ,"ריטסגנַאגנַײא רעד ןיא טקוקרַאֿפ יַא ,עדַאקרַא
 .יטקעטש עלעדיֿפ ןיא סָאװ' ,ץרּפ

 ןרענימרַאֿפ וצ ּװּורּפ .ידַא -- קיד|נזעװּפָא
 טָאה רע, .רנ .װֿפד ןוֿפ עשירעמשטַײד סָאד

 רזוע ,"קינװָאקלוּפ ןיַא םעד דוֿבּכל טריטולַאס

 יז ,1924 וירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ

 ,"טלכיימשעג יא יװ קידנעטש רע טָאה, 6

 ידע -- טייקי ,13וװ 1957 ,גָאט ,טיי

 ןשירעלייצרעד ןקידנּבעלַאּבפ םענוֿפ י'ִא טעמּכ

 ניא נַאסלעגרעּב .ד ,יקסַאירּב .ש ,"'טנעמעלע

 ;ךיוא ,1934 װצִלק ,קיטירק רעד נוֿפ לגיּפש

 זיולּב טינ זיא ףָאלש רעד, .רנ -- טייק'ָא

 ,רַאֿפ ןעלג .י 'רד ,"ןַײז ךַאװ ןוֿפ יִא יד

 ,24 ווו 7

 סָאד .רנ ,משזד ,כרַא .ןי ,יד -- טייהנזעווּפָא

 -קעװַא סָאד .ןַײזַײּב טינ סָאד .ַײּברעד ןַײז טינ

 סע -- יִא טימ ןענַײש .ןּבַײלּבקעװַא סָאד .ןַײז

 ,סיוא טלעֿפ ...זַא ןגיוא יד ןיא ךיז טֿפרַאװ

 רַאֿפ וצ טײהניזעװּפָא רינַײז ןיא ילעּב ׂשע,

 שאו ןיטשנוז איוז, ,301 ,הג ,"ןיּבעג ןיראוו

 תרגא ,"ןאק ןנהיד טייהנזעװ ּבא רנַײז ןא

 ןוֿפ ןדנוטש עכעלטע עזיד ןיא ,, .ּב/ט ,המלש

 יד, .ן"רּת ענליוװ ,עינעגװע ,דמא ,יייָא רענַײמ

 רַאֿפ ןענוֿפעג ןּבָאה עיטַארקָאטסירַא רענַאדנַאל

 רעייז טימ ,רדעה רעייז טימ ןענַײש וצ קיטיינ

 ,24-23 ןט ,רעטעלּב ,ײיָא

 .ךיז) ןרעגלַאװּפָא וזד -- (ךיז) ןרענלעוװּפַא
 ,טכ ,תישארּב) 'ללג' שרוש ןרַאֿפ טרָאװשטַײט

 ,רוזחמ ,רוצ ,הניאצ ,שמ ןיא ױזַא -- (3

 םַײּב ךיוא יֹוזַא .א/מדק ,1732 גרוּבמוה

 ,םילהּת) "זוֿבו הּפרח ילעמ לג' ןשטַײטרַאֿפ

 'נוא דנש רימ ןוֿפ ּבא רגלעוו, --- (22 ,טיק

 דנַאש רימ ןוֿפ ּבא רגלעוו, ;מהס ,"טייהכַאמש

 ,װ תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"טייהכַאמש ינוא

 ,א/אכק ,ח"קּת ,טׂשמַא

 :ןז) .טלעװעג-- ,ּפָא לעװ .װרט -- ןלשװּפָא
 .רקוא ,דּפ ,(ךלימ ןגעוו) ןכָאקּפָא ,(ןלָאװעג --

 ןוא עװַאק ןכָאקּפָא ,ייט ןעירּברַאֿפ :טגָאז עמ

 ןליו ייז , .ךלימ ןעמ טירּב עטיל ןיא .ךלימ יִא

 .ּב ,"?דניק ןרַאֿפ ךלימ לסיּב א יא רשֿפא
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 ךיז ןלעוװּפָא

 ,ציא .קינָאזרעפטירד .חטוא -- ךיז ןלעװּפָא
 -עגי+ -- טעמַאז) טלָאװעג-- ךיז :ּבנ ּפמיא

 טסעװ ---, .ןלעװ טינרעמ .ךיז ןטסולגּפָא .(טלעװ

 ןוש רימ ךיז טָאהס -- ?ןסַײּבוצ סעּפע

 ?קרַאטש רעייז טסליװ וד --, ."טלָאװעגּפָא

 ."ַא ןיוש ריד ךיז טעװ סע ,טרַאװ ---

 חטוא .טקלעװעג-- ,ּפָא קלעװ -- ןקלעװּפָא
 ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ןַײז (ןסקיװעג ןגעװ) .1 --

 םַײּב רילָאק ,טײקשירֿפ ןרילרַאֿפ ןצנַאגניא

 יד) ןעמולּב יד .ןענַאיװּפָא ,ןענַאיװרַאֿפ .ןסקַאװ

 טילּב סָאװ סָאד, .יִא דלַאּב ןלעװ (רעטעלּב

 (ןשטנעמ ןגעװ) .2 ."ָא ךיוא זומ ףיוא

 -לטימ ןוא טֿפַאשגנוי ןוֿפ ןעזסיוא סָאד ןרילרַאֿפ

 עקיטסַײג ןוא עשיזיֿפ ןרילרַאֿפ .טייקירעי

 -טּבילרַאֿפ יד זיא, .ךיז ןרעטלע .ןטײקיאעֿפ

 עג רָאג י'ִא ןשַאר ריא טימ ןעמַאזוצ ,טייק

 .'לקינייא עשיּבר סָאדי ,גרעּבמַאנ .ד .ה ,"ןסקַאװ

 הטיש עצנַאג יד, .גיֿפ (ןעיידיא ןגעוו) .8

 פא ןיוש טָאה יידיא יד, ."ּפָא ןיוש טקלעװ

 וצ הוּכ םעד ןרָאלרַאֿפ טָאה ןוא טקלעװעג

 ,"טנגוי יד ןריסערעטניארַאֿפ

 ץגנוי סָאד ןוא, .'ִא לָאז סע ןכַאמ -- װרט

 עגנוי יד' ,רַא ,"ַײמ ריא ּפָא ָאד טקלעװ לדיימ
 ,ןירעמערק

 טימ ןגָאױצנָא שטנעמ םעד, -- קלעוו-
 ,דוהנש .ש ,"ָא ןשיטכַאנ-קירעיורט ןוֿפ טעמוא
 .שינע-ה .גנ!// .2/74 ,ט"ישּת חסּפ ,קיא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- רנעװוּפָא

 א םיא ןּבעג, .גערֿפּפָא .גײנּפָא .ןדנעװּפָא ןוֿפ

 זיאס .דַאנ ,"ָאי ןעמ ןעק סָאד -- יִא םעַײנ
 יִא רעקיזָאד רעד ּביױא ,גנַאג ןייק טינ רעּבָא
 ,דױרֿפ ,ז ,זביא װמ ,"טַײװ ױזַא קעװַא טייג

 ןיד|מ .155 'ז ,זילַאוַאָאכיסּפ ןיא ריֿפנַײרַא

 , . . ןטקידנערַאֿפ-טשינ םעד ןוֿפ גנוקיטלַאטשעג

 ,| שּבש ,". . . ךרד ןוֿפ יִא רעשּפיה ַא זיא קרעװ

 ,2321 יז

 סָאו .רנ ,משטד .ידַא -- רַאּבדנעװּפָא
 גנַאל ךָאד זיא , .קידנעװּפָא .ןדנעװּפָא ןעק עמ

 ףיוא ףושיּכ רעיָא-טשינ ַא יװ גנוקריוו ןַײד ןיוש

 ,19231 ,ןעניגַאּב ,ןַאמלעק .ח .ש ,"ןלַאֿפעג רימ
 ,86 יז

 רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנודנעווּפָא

 ,גנוגיײנּפָא ,גנוכַײװּפָא .ןדנעװּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ףַאשַאּב-שטנעמ םַײּב , .עיסרעוויד .גנורעדיװרעד

 עג ,"חסונ ןקידרעִירֿפ םענוֿפ יִא ןַא ָאד זיא
 ףָאלש ןַײק, .216 יז ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארט
 ,| המחלמ ,מפ ,"גָאטַײּב יִא ןייק ,טכַאנַײּב

 ןוֿפ} יִא רעד ןוֿפ רעסַאװ, .311 'ז ,1956 י"נ

 ,גצּב ,"טינ רעדנעל עשיבַארַא יד ןֿפרַאד |ןכַײט
 ,20 וט 1964 ,זמט

 .ןעלזדנָאיװּפָא ווזז -- ןעלזדנעוװּפָא

 .ןדנעװּפָא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידנעוװּפָא

 ןכַאמ --- ן כ ַא מ יִא .עא הטיש ,גנוניימ עא ןַא

 טמינ זע, .ןרעקּפָא ךיז ,ןדנעװּפָא ךיז לָאז עמ

 .5 ,ח ,ריטכעש ,"ןיכַאמ ןָאק גידנעװ ּבא איז

 רעד ,טאיורט רֿפ רימ ןּבָאה ךרּבתי םשה;,

 ידַא -- ךעלדנעװּפָא
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 יז טָאה =| "גידנעװ ּבא טכמיג איז טאה

 ,טׂשמַא ,ץניװ תליגמ ,ןזדנוא ןוֿפ טדנעװעגּפָא

 ןוֿפ ןכַאמ גידנעװ ּבא איז ליװ רע, .ח"ּת

 טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"טׂשניד ׂשטָאג

 סָאד ןכַאמ יִא סיוכרוד ןליװ, .המדקה ,ח"קּת
 ,"ןָאיגילער רעטלַא רעייז ןוֿפ קלָאֿפ עשיזעניכ
 םשרג ידער ,א"סרּת רַאדנעלַאק-סקלָאֿפ רעשידוי

 .רעדַאּב

 ּפָא ןעק עמ סָאװ
 ,גנושטַײטסיוא עיִא .טשּפ רעיִא .ןגערֿפּפָא ,ןדנעוו

 .טייק-

 ,טדנעװעג-- ,ּפָא דנעװ .װרט -- ןדנעוּפָא

 -קעװַא .ןרעקקעװַא .ןרעקּפָא .1  .ןדנַאװעג-
 'ַא .ןגיוא יד יִא ןוא ןעמעשרַאֿפ ךיז .ןדנעוו

 סָאד יִא טינ .ןצעמע ןוֿפ ,סעּפע ןוֿפ קילּב םעד

 חרוא .עמַארָאנַאּפ רענייש רעד ןוֿפ טכיזעג

 טסָאה, :(37 ,חי ,א םיכלמ) יתבסה' טשטַײטרַאֿפ

 ןַײד דנעװ, ,ןײּפָא וטסרעק, :יּת| "טדנעװעגּפָא

 ףסוי ,"ןגיטֿפרדּב טיונ םעד ןוֿפ ּבא טינ ןגיוא
 טשמַא ,ןאריס=| קריס ןּב עשוהי ,זּביא ןשרַאמ

 ןעד ןוֿפ ןדנעװ טלעז םינּפ רכילטיא ,, .ב"עּת

 ,וצ טנַאװ רעד וצ ןרעק ךיז טכעמ ןוא ּבא ןטַײל

 ּפָא רָאנ דנעװ, .א/כ ,וטל ,"זיא ןיד רעד זַא

 ךימ טקיטלעװרעּביא סע -- רימ ןוֿפ גיוא ןַײד

 ,'סהמלש רעדיל רעד דיל סָאד' ,ץרפ ,"!גיוא ןַײד

 יִא טנַאקעג טינ ןגיוא עריא רעּבָא טָאה יז;

 רָאג ףיוא , .ףגנ ןֿבא ,די ,"למיה טַײז רעד ןוֿפ

 דנעוו . . . דנַאר ןטסטַײװ זיּב דנַאל ןוֿפ גנעל רעד

 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"טנַאה ןַײד ּפָא

 יד עלַא ןּבָאה ּפמעט-קידנגַײװש , ,108 'ז ,6

 ,ןעמעָאּפ ,קמ ,"טדנעװעגּפָא ריא ןוֿפ תורוצ

 -ץגּפָא טינ טָאה עטיא, .169 יז ,1929 ענליוו
 ןוֿפ ןגוא יד עגר ןייא ןייק ףיוא טדנעוו

 -קרעמֿפױא יד יִא .דרע ,ןרָאק לחר ,"ןעשטלייּב

 ןַא ףיוא ןגיוא יד ןענעֿפע ןוא . . . ןוֿפ טײקמַאז
 .ךַאז רעדנַא

 יװ שרעדנַא ןָאט ,ןליֿפ ,ןטכַארט ןכַאמ .2

 .ויטאגענ זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ ןרעקּפָא .רעִירֿפ

 -עג עטכעלש ןוֿפ ,דניז ןוֿפ ןשטנעמ םעד יִא

 ץרעה ןַײז ןגיסַײלֿפיּב ךיז טלעז רע, .ןעקנַאד

 -צינ ןיא ינוא הגירּביא ןוֿפ . . . ןדנעװ וצ ּבא

 רזיד , .המדקה ,1716 טׂשמַא ,הח ,ײןכַאז הכיל

 ןא ןּביולג אד איד טיגלָאֿפ רַאֿפ . . . טָאה רסיק

 טנעװיג ּבא ןוֿפ רד איז טאה 'נוא ירצונ ןעד

 'ר ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,"הנומא ריכלוז ןוֿפ

 רָאג ןעד זיא ,, .ח"נּת מדפ9 ,דוד חמצ ,זנַאג דוד

 א ריא ןוא יִא יז לָאז סָאװ ןעװעג טינ רענייק
 ןוֿפ רעטעֿפ רעד ,טע ,"?ןדערסיוא לסיּב
 "נָא רעװש טינרָאג םיא טעװ סע, .'עקירעמַא

 ,ל"הי ,"ןדנעװּוצּפָא זירּפאק ריא ןוֿפ יז ןעמוק
 יַא, ,24 יז ,ץ"רּת עשרַאװ ,1 ןטסינָאלַאק יד

 ענַײז ןוֿפ קלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ ןעקנַאדעג יד

 ,66 'ו ,1917 י"נ ,ש טישז ,"ןליצ עקיטיינ

 ַא יַא .גנוניימ ַא ןֿפרַאװּפָא .ןגערֿפּפָא .9
 רעלױֿפ רעד, .תונעט עלַא יִא .הטיש עשלַאֿפ

 סָאװ עריא ןּביז ןוֿפ רעגילק רַאֿפ ךיז טלַאה

 ,16 ,וכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,יּפָא םיא ןדנעוו

 ...ךעלרע ייז טלַאה רעטומ ןוא רעטָאֿפ,

 .וֿפד +-- -- ךיז ןדנעווּפָא

 ךיז ןדנעווּפָא

 יִא טינ ןוא טרָא רעייז ףיוא ןציז טינ טסלָאז

 זַאע ?טֹרָא ,1877 ,האריה רֿפס ,"דייר ערעיײז

 ,"הדומ רע זיא טכער ּפָא םיא טדנעװ רענעי

 זעל ןושל לֶע שדוק ןושלמ קּתעה ,תוֿבָא יקרּפ

 טסלָאז וד, .ו"עקּת אהרטסוא ,יקנו חצ ןושלּב

 . . . סרוקיּפַא םעד . . . ןרעֿפטנע וצ סָאװ ןסיוװ

 ,טרַאּבלעג .י ֿברה ,ייָא לכֹׂש טימ םיא טסלָאז

 טנרעלעג ,, .אכ ,1880 ענליוו ,תוֿבָא הׂשעמ רֿפס

 ּוצּפָא ץלַא ױזַא יװ ןצנוק ןוא לוּפלּפ רָאנ

 טגַאװ געװ ַא ןיא , ,ישֿפנ-תריסמי ,ץרּפ ,"ןדנעו

 ךיז רעדָא ןדנעװּוצּפָא סעּפע ןױשרַאּפ ןייק טינ

 ןוא עכילקילג ,פס ,"הלגע:לעּב ןטימ ןרַאּפש

 -רָאג טָאה . . . ץירּפ רעד , 87 יז ,עכילקילגמוא

 רעד ,שַא ,"ןדנעװּוצּפָא ןעגנַאלק יד ןָאטעג טשינ

 .דוי:םיליהּת

 ,ןכַאמ לטּב ,ןֿפַאשּפָא .טַײז א ןיא ןגײנּפָא .4

 ,ןרָאצ(מירג) םעד יִא .ןרַאֿפעג עלַא ,הנּכס יד יא

 אלי :טשטַײטראֿפ ללמ .הרצ א ,הריזג א יִא

 "ןדנעװ בא, :(11 ,זמ ,היעשי) 'הרּפּכ ילכות

 ןא ןייא רדיװ רימ ןיּבאה , .ן"ןָאטּפָאפ :יּתָו

 םוקמה ׂשיכלעװ טַאהיג ןלושכמ=|} ןכסיטש

 ,"טָאה טנעװיג ּפָא ןידאנג טימ ךַא ךָאנ ה"ּב

 'נוא (הארתה) ןייא םיא רֶע טוט אוז, .267 ,הג

 ינוא לָאז ןטיה ךיז רע זד (ריהזמ) םיא זיא

 ךיז ןוֿפ (לזמ םילש) ׂשד לָאז ןהעז רֿפ לואוו

 טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"ןדנעװ וצ ּבא

 ךַײלג ןעמונעג רימ ךיא ּבָאה, .ג/גע ,ח"קּת

 ןיא ןעדיא איד ,דמא ,"הנּכס יד ןדנעװּוצּפָא

 זַא םעלעכ ָאד טעז, .ל"רּת ענליוו ,איושרַאװ

 ,למ ,"הריזג יד טדנעװעגּפָא ָאד טָאה ארוּב רעד

 ךיד ןעמוקעג ןענעז רימ, .יזַײמ עשיווטיל'

 םעד רַאֿפ ןוֿפ ןליוומוא םעד יִא טסלָאז וד ,ןטעּב

 ,55 יז ,קנַארֿפ ֿבקעי ,טַײצ ,"...םענַײד ןוז
 ,טרעשַאּב זיא ױזַא = ןדנעװּוצּפָא טינ זיא סע*
 ,ןלַאֿפרַאֿפ זיא סע

 רע ,ײסָאש םעד יִא .גנוטכיר יד ןטַײּב .פ
 ענַײז יִא .לטעטש סָאד ןדַײנשכרוד טינ לָאז

 אד" .ןעגנומענרעטנוא עכעלצינמוא ןוֿפ תוחוּכ

 ירדנַא וצ ורּביּת ךַאּב ןעד טדנעוװיג ּבא יז ןּבה

 -ַארטס ..., .א/ה ,1765 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"רטרע

 ןַײרַא ןסילֿפ סָאװ ןכַײט יד יִא ןלעװ יז זַא ןעש

 יַא טנָאקעג, .20 וצ 1964 ,זמט ,גצּב ,"ןדרי ןיא

 עיגרענע רעלַאסָאלָאק ןַײז ןוֿפ לייט ַא וליֿפַא

 ,ןןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,ןירג ,"ןכַאז עקיטַײז רַאֿפ

 . ,185 'ז ,1953 י"נ

 פַא טסָאה וד, .רנ .ןדנעװנָא טָאטשנַא .0
 יד ןסילשרַאֿפ וצ ןטֿפערק ענַײד עלַא טעדנעװעג

 לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,י. . .רעלַײמ רעטנזיוט

 ,84 יז ,1898 עשרַאװ ,בהזה

 ,געװ ןוֿפ ךיז יִא
 ךיז יִא .טלעטשעג ךיז טָאה עמ סָאװ ליצ ןוֿפ

 ןעמורֿפ םעד ןוֿפ ץרַאה סָאד, .דנַײרֿפ א ןוֿפ

 ןסטלעװ רעד| ןַײז ןוֿפ יַא ךיז טעװ . . .ןַאמ
 יז ,ּב"ח ,1848 רימָאטישז ,הח ,"טייקיטסולג

 טָאה ןוא טלגנארעג םיא טימ ךיז טָאה יז ,8

 איד ,גנילרעּפש זּביא ,יַא םיא ןוֿפ ךיז טלָאװעג

 ,30 ' ,1899 עשרָאװ ,ןעכדיימ עשימיַארַאק

 ,רעטעלּב ,"ןויצ ןוֿפ יא ךיז ייז ןזומ רימ ּבילוצ;



 ןריליטנעווּפָא

 -עגּפָא קירוצ ךיז ייז ןּבָאה ךעלדנעת ,3

 א רענייא ,| סַײװ ,"רעטצנעֿפ ןוֿפ טעדנעװו

 ךיז האנק טימ ּבָאה ךיא , ,193 'ז ,י'שטנעמ

 ןוֿפ ,אד ,"ןטנרעלעג ןטסנרע ןוֿפ טדנעװענּפָא

 ,1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארֿפ ןַאס זיּב ןילרעּב

 | ,125 'ז

 ַא ,שינערַאּפש א; -- שינע .ץכץעז

 -עגערֿפדנַאנארעדיװ א ,שינעגירק א ,שינעּפַאכ

 יד ,סוממ ,"שינעכאמ-קזוח ַא ,יִא ןַא ,שינ

 רעשיטסיצילּבוּפ ַאע -- רְע- .יהׂשעמ עטלַא
 ,זמט ,לקיּב .ש ,"ןעיידיא עדמערֿפ ןוֿפ א

 ,31 שווו 8

 -יטנעװ-- ,ּפָא ריל .חרט -- ןריליטנעוװּפָא
 ,טֿפול עשירֿפ ןעגנערּבנַײרַא ןקידנערַאֿפ ..טריל

 סעּפע ךיז ןיא טָאה ,קידנקיטש זיא טּֿפול יד ואוו

 סָאד ,סענימ"ןליוק יד יַא .ךעלדעש ןיא סָאװ

 ,ךיז טימ ךיוא .רעמיצ עטרעכיײרעגנָא

 | ,גנו-

 .טּפעװעג-- ,ּפָא פעװ .װטוא -- ןֿפעווּפָא
 ,טײקרַאטש עקידהליחּתכל ןרילרַאֿפ ןצנַאגניא

 ,ריּב ןַײד סיוא קנירט, .חיר ,םעט ןקידרעירֿפ

 ,"ןייטש םיא טסזָאל וד זַא ּפַָא ךָאד טּפעװ רֶע

 טָאה ןוא םיעבש-ןּב א ןיוש זיא רע, .גיֿפ ךיוא

 .ךיז טימ ךיוא ."טּפעװעגּפָא ןיוש

 1174: ,טצעװעג -- ,ּפָא ץעװ .ורט -- ןצעוװּפָא
 -עמלָאג ַא יִא ,ןֿפַײלשּפָא .ןֿפרַאשּפָא .טטס6

 ,רעש א יַא .רעס

 -פָא .2:800000260 .כרַא .ורט -- ןצעוּפָא
 רּתה ראּב ,ןקוצרַאֿפ ,ןרעצראֿפ ,ןסעּפָא ,ןסערֿפ

 יז, ;(4 ,ּבכ ,רּבדמּב) 'וכחל* טשטַײטרַאֿפ הר

 טשטַײטרַאֿפ חט .ןײןסעּפָאק :יּת| "ןצעװּפָא ןלעװ

 ּבא רֶע ןא, ;(4 ,ּבכ ,תומש) 'הדׂש שיא רעֿבי יּכי

 ,ן"ןסעּפָא ןזָאל טעװ, :יּת| "דלעו ןייא טצעוו

 .שמ ךיוא ױזַא

 רעדָא סעצָארּפ .ןע  ,יד -- גנולסקעווּפָא
 ,טַײּבּפָא .(ךיז) ןעלסקעװּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 סָאװ םענייא רַאֿפ יַא ןַא; .טַײּברַאֿפ .טַײּברעּביא

 .מ ,"ןשטנעמ ענעכָארּבעג קר רֶע טעז ױזַא

 -עגעגַאּב יד, .231 'ז ,1920 י"נ ,ו יקסװעשטניוו

 ,"ַא עטרעשַאּב א ןעװעג טלָאמעד זיא שינ

 -מוא יד ךָאנ; .2וא 1961 ,זמט ,רעלסער .ּב

 חומ רעד טָאה . ...גנונַאּפש-המשנ ערעיוהעג

 ץרּפ ןרהא ירד ,ײגנולַײװרַאֿפ ןוא יַא טרעדָאֿפעג

 -סינאהָאי ןגעקטנַא לרוג םעד ,(ץיװָאקיצרעּפ)

 ,1952 גרוּב

 ,טלסקעװעג-- ,ּפָא לס- .ורט -- ןעלטקעװּפָא
 -רַאֿפ םעד יִא .ןשיוטרַאֿפ ,ןטַײּברעּביא .ןטַײּבּפָא

 ןוֿפ ןוש טעּברַא סָאװ םָארק ןיא רעֿפױק

 (רֿבח) ןאַײנ ןייא ּבא טינ לסקעװ, .ירֿפרעדניא

 ,םינינפ רחֿבמ רפס ,"דנַײרֿפ ןוטלַא ןייא ןגעק

 וצ טלעג ליֿפ ּבָאה ךיא, .א/כ ,טײצּת גרוּבמוה

 זע רימ רעד םנייק ּבאה ךיא ינוא ןלסקעװ רֿפ

 ,ּב/ונ ,1722 טׂשמַא ,מהמ ,"ןלסקעװ ּבא ןאק

 ןַײמ ,יִא ןרענלעז םעד| םיא טמוק עמ ,גָאטרַאֿפ ,

 קַאז א ןיא טגיל רעװעג ןצנַאג ןטימ טַאדלָאס

 עדייב יד; .תונורכז ענַײמ' ,ץרפ ,"ןדנוּבעג

 טלסקעװעגּפָא ,רעמיצ ןיא ןיּבר םַײּב ןציז |

 . ,רעד -- רעווּפָא

 .ןע- ,יד -- גנו(קיוטרעװּפָא
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 תיּב ,ַאּפשַא לצרעה ,"טכַאנַײּב ןוא גָאטַײּב
 .1939 טעגיס ,ףיוה סייּבר רעצינעשזיוו -- לארׂשי

 ,ךיז טימ ךיוא

 ,טסקעװעג-- ,ּפָא סקעװ .ורט -- ןֿפקעװּפָא

 רעדָא סקַאװ טימ ןרימשּפָא .ןסקַאוו-- 9

 יד יַא .סקַאװ ףיוא ךעלנע זיא סָאװ סעּפע טימ
 ,עגָאלדָאּפ

 טַאטלוזער רעדָא טקא

 ןַא ןוֿפ גָאלשּפָא ,סױטשּפָא .(ךיז) ןרעװּפָא ןוֿפ

 א .ַא רעקיטסַײג .יִא רעשידִיי רעד .ףירגנָא

 םעד ןיא,, ,לטימייֵא .לקיטרַאיַא .יִא רעקידֿפּכיּת

 עקידנריֿפנָא יד טָאה ןסַאלקירעטעּברַאַ ןגעק יָא
 -סיורג רעד ןעמונעגרעּביא גנאל ןוֿפ ןיוש עלָאר

 -רעֿפליה ףלָאדור ,זּביא לכיור דוד ,"לַאטיּפַאק

 -רַאק ןיא טָאה, .ענליװ ,לַאטיּפַאק-ץנַאניֿפ ,גניד

 -רָא עשיטסינויצ א טריטסיזקע ןיוש סורָאטַאּפ

 ןקידתונשקע ןַא טריֿפעגנָא טָאה סָאװ עיצַאזינַאג

 ,"ןיּבר רעשטַאקנומ םעד ןגעק ףמַאק . .. -- א
 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאקירעטַאעט ,ףרַאדנערַאה .י .ש

 רעּפרעק םעד דימ טכַאמ טעּברַא םצע יד, ,5

 ,זעגפ ,ײטײקיאעֿפײַא ןַײז . . .ּפָא טכַאװש ןוא

 ,9 ןאפ ,1949 זירַאּפ

 -רעװ(עג)י- .ּפָא ריּב- .ורט -- ןריּברעװּפָא
 ,עקיליװיַײרֿפ יִא .ןריּברעװ ןקידנערַאֿפ .טריּב
 .ענוד

 ;8פ ,ןגרָאװעג-- ,ּפָא גרעו .חרט -- ןהרעֹווּפֲא
 השמ ראּב ,הרותה ראּב )-+(.  ןגרַאװ-
 ;(15 ,א ,ארקיו) 'יושאר תא קלמו' טשטַײטרַאֿפ

 ןוֿפ ּפָארק םעד, .ײּפָאק ןַײז יִא לָאז רע ןוא,

 נוא ןֿפרַאװ קעוװא ןהּכ רד לָאז . . . (ףועה תלוע)

 , ...רוזחמ ,"לגענ ענַײז טימ ןגרעוו ּפָא שע לָאז

 טימ יִא לָאז ןהֹּכ רעד, .ּב/טצק ,1721 גרוּבמוה

 ֿברה ,"ףועה תאטח ןוֿפ ּפָאק יד לגענ ענַײז

 -9צ, ,1837 ענליװ ,קדצ לעוּפ ,ןהֹּכ יתּבש

 םעד ןטעלּפ ,ּפָאק םעד יִא ,רעדילג יד ןרעטעמש

 טימ ,ןצריוװעג ןוא ץלאז ןענַײז סָאד -- חומ

 -עומש סהירא ןעמונעגכרוד ןענעז סע עכלעוו

 הירא ,קילַאיּב .נ .ח ,זּביא שטַײט השמ ,"ןס

 ,שינע- .ףוגילעּב

 .טעזרעװעג-- ,ּפָא עז .װרט -- ןעזרעוװוּפָא

 ,(האֹוצ טימ ךיוא) ץכעקיימ טימ ןצומשַאּב .1

 זיא טייקטוג-טינ א, .סיֿפ יד ויּב ּפָאק ןוֿפ יַא

 ןיא ּפָאק ןטימ ךיז טָאה רֶע ןוא ,ןלַאֿפַאּב םיא

 ףיוא ךַײלג טָאה רע . . . טרַאּפשעגנָא הבצמ רעד

 ןּביוא ןוֿפ יז ןוא ןָאטעג ךַארּב א הבצמ רעד

 עכָאּפשימ יד ,סנ ,"טעזרעװעגּפָא ּפָארַא זיּב

 ןרַאנּפָא סואימ .2 .,1939 עװקסָאמ ,רעּבשַאמ
 ,שינע-

 רעדַא סעצָארּפ

 ןכַאמ לטּב סָאד .ן(קיטרעװּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 יּפָא יד ,גנוטכינרַאֿפ עשילארָאמ יד , ,ןטרעוו

 ,.. ןוֿפ סױרַא טַײרש ןטרעװ עלַא ןוֿפ גנוטרעוו
 ,114 יז ,44 ןט ,קג ,ןיװטיל.מ ,"ךוּב

 -עגי-- ,ּפָא (קיטרעװ .ורט -- ן(קי)טרעוװּפָא
 -עלקרַאֿפ .1 .ןקיטרעװטנַא וזד ,(טקיוטרעװ
 םַײּב טרעװ םעד ,זַײרּפ םעד ןריצודער ,ןרענ

 -קיטרַא יד יִא .עטולַאװ יד יִא ,ןֿפױקרַאֿפֿפױק

 ןרעװּפָא

 ןרענימרַאֿפ ,2 ,ןֿפָאטש יילרעלּכ ןוֿפ ןעל

 -סַײג ַא ןֿפרַאװּפָא ןצנַאגניא רעדָא ןרענעלקרַאֿפ

 ךיז ןוא תורּבדה:תרׂשע יד יִא .טרעװ ןקיט

 ילא ןּבָאה אד, ,טסױֿפ ןוֿפ חוּכ ןֿפױא ןזָאלרַאֿפ

 ןחישמ ַא טימ תוכיישּב| ןכַאז יד םידוהי יד

 לטייא ׂשֵע שד ןזיוװּב איז ןּבָאה 'נוא טרוװעג ּבָא -

 ,זס ,ראש ,"זיא טײהרַאנ

 ,ּפָא ךיז לט- .װטוא -- ךיז ןעלטרעװּפָא
 ןַא ןוֿפ ךיז ןעיירדסיורא ,טלטרעוועגי-

 יּפָא ,לטרעו ַא טימ עיצאוטיס רעמעװקַאּבמוא

 ןכעלכַאז ַא טָאטשנַא לטרעװ א טימ ןעמוק

 ןרעֿפטנע ךָאטש ַא ףיוא ,לטרעװ ףיוא .רעֿפטנע

 טגעלפ עמ ןעװ ןוא ואו ,רעװ, .לטרעוו ַא טימ

 סָאד ןקורנָא םיא ןעמ טגעלֿפ ,ןענעגעגַאּב םיא

 רעדָא זָאנ ןיא ןלענש ,ןגיוא יד רעּביא לטיה

 לָאמנייק זיא רע ןוא ,ןָאטּפָא סעּפע שרעדנַא

 ,ָא ךיז טגעלּפ ,ןרָאװעג זגורּב טינ םענייק ףיוא

 עכַאּפשימ יד ,סנ ,"טיוק -- ןָאטּפָא קירֹוצ

 .שינ)}- 1929 עװקסָאמ ,רעּבשַאמ

 ּפָא .1 .טרעװעגי-- ,ּפָא רעװ .ורט -- ןרעוּפָא

 ,סעּפע ןוֿפ ןצעמע יִא .ןדנעװּפָא .ןרעקּפָא .ןגיינ

 םעד ןזומ רימ ,טלאמיג ראֿפ שנוא ןּבאה איז;

 ןַײז טשלעז 'נוא, .ץניװ ,"ןרעװ ּפָא קלָאֿפ

 ,"ןרהעװ ּבא יד ןוֿפ ןלַײֿפ ןסערה'רצי םעד})

 ץרעמש ןַײד לָאז טָאג, .ּב/ּבצ ,1716 טׂשמַא ,הח

 גרעּבמעל ,ליפש ףסוי תריכמ ,ייֵא ריד ןוֿפ

 יד לָאזס רעװ ָאטינ רענייק רָאג זיא/ ,0

 ךוז, .השמ ,שַא ,"?גנוקוצרַאֿפ ןוֿפ יִא הער-היח

 טגיל .ןרעװּוצּפָא דלוש -- גנורעֿפטנערַאֿפ ןיא

 ,"ואווצעגרע טמוטשרַאֿפ טציא טרָאװ סָאד דָארג
 . ....עקנילּבערט ןיא ,לה

 יַא .ןזָאלרעד טינ ,ןדַײמסיױוא .,ןדַײמרַאֿפ .2

 ךיליײרֿפ . . . טַײל איד, .תקולחמ א ,ַײרעגירק א

 ,"ןירעװ ּפָא טכער טימ ץמינ רימ ןאק ןיכַאמ וצ

 ןושרַאּפשנַאמ רֿפ טינ לוק ןַײד זָאל , .טכוצ

 פָא ריד זָאל ןהעז וצ ראה ןַײד 'נוא ןירעה

 טקנַאצ ָאד , .וט ,זיּפּת אדרויֿפ ,וװ הֹׂש ,"ןירעװ

 ךיא ּבה ָאד ,ןטריװ יד טימ רדיו רד ךיז

 יד טימ טריװ רד רימ טגָאלש ָאד .יִא ןלעװ

 ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"דנואו ןׂשורג ןייא ןטריוװ
 | .ּב/הכ

 ןָאט ןוֿפ ןטלַאהּפָא ,ןֿפָארטש .ןענ(ענרָאװ .8

 ַא ןוֿפ ןצעמע יִא .טכעלש זיא סָאװ סעטע

 ּבָא טינ ...עשר ןייא רכלעװ, .ךערּברַאֿפ

 טנריצ רד רעד . . . םיׂשעמ יזיּב ינַײז ןוֿפ טרעוו

 ,מד59 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טָאג

 ,ןמוק תויח ןַײז םוא זיא (רנֿבַא), .א/גכ ?ה"מּת

 ינוא ...ןרעװ ּבָא ןלעז (לואש) טָאה רע לַײװ

 ,1772 טׂשמַא ,מהמ ,"ןָאטג טינ ׂשע טָאה רע

 הריֿבע ןייא ןוֿפ רֿכח ןַײד וטׂשליװ, .א/ּבי

 ןגעקטנַא טרעװש ןייא םיא וטׂשנַאמ ,ןרעװ ּפָא

 ןּבַאה םלוע-תיּב ןֿפױא , .ּב/המ ,ןויע ,"ןלהעטש

 וצ ךיז טַאהעג ץַאלּפ גונעג ןרעדניק יד| יז

 ןוא ,ןגָאיכָאנ ךיז ןוא ןעגנירּפש . . . ןליּפש

 איד ,ד"פא ,ײ?ןוֿפרעד יִא טנעקעג ייז טָאה רעוו

 ,1894 ענליװ ,עּבעיל ענעמָאקעגקירוצ

 ןוֿפ ןצעמע יַא .ןעװעטַארּפָא .ןקידײטרַאֿפ .4

 ױװַא זיא הקדצ יד, .הנּכס ַא ןוֿפ ,לוּבלּב ַא



 ךיז ןרעװּפָא

 ,"יֵא טיוט םענוֿפ שטנעמ םעד ןעק יז ,סיורג

 ,1875 גרעּבמעל ,...קילעשרַאמ רעמירק רעד

 ענעי ןרעגמוא יז טָאה יִא םעד טימ, .28 יז
 ,(?1815) טלעװ עטרַאנעג ,"טרעקעגסיוא עװַאק

 קשח ןיוש ןּבָאה םיסיידנוק הרֿבח, .64 יז
 ןעמָאנוצ ַא טימ ןַײז וצ דּבכמ םיא טַאהעג
 סיוא ןּבָאה םידימלּת ענעזעװעג ענַײז רעּכָא

 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"טרעוװעגּפָא םיא תונמחר

 עקווייק, .149 'ז ,1916 ןיװ ,...ךעלַאכערטש

 ,ןּבעל ןַײז ןּבעגעגקעװַא רעטעּפש רָאי ַא טָאה
 "נָאּפ א ןוֿפ לטעטש סָאד ןיילַא רענייא קידיָא
 ,254 יז ,ן שּבש ,"םָאר

 ןקידײטרַאֿפ . .װפז +- -- ךיז ןרעװּפָא
 יַא .ןלעטשנגעקטנא ךיז .ךיז ןעװעטַארּפָא .ךיז

 יז זַא ןעזעג ןּבַאה ייז; .תֹונּכס עלַא ןוֿפ ךיז

 ןֿפָאלטנַא יז ןענַײז ,'ִא טיג ןיוש ךיז ןענעק

 יױלה לקײח ,"סױרַא תקזח םעד סיוא ןרָאװעג

 ,1817 עשטידרַאּב ,חנעפ תנֿפצ ...ץיװרוה

 סָאװ תומהּב יד וצ רענרעה ןֿפַאשַאּב טָאה טָאג,

 תויח יד ןוֿפ י'ִא ןענעק ךיז זַא ,ןענעז רוהט

 ?ז"קּת ,םידיסח רֿפס ,"ןקוצרַאֿפ יז ןליװ סָאװ
 ךיז רע טרעװ לסיּב םעד טימ ןוא ,, ,הנק ןמיס

 ,...סעצָארּפ רעד ,ג .א ,"דנַײֿפ ענַײז ןוֿפ ּפָא

 ,13 יז ,1885 עשרַאװ

 .ךיז ןטלַאהּפָא .ךיז ןדנעװּפָא .ךיז ןרעקּפָא .2

 ןינוט ךַא, .ןצעמע ןוֿפ יַא ךיז .ךיז ןטלַאהנַײא

 ןמענ ,ןירעש ינוא ןןצוּפ =| ןיצוּב טרעּב יד איז

 הׂש ,"ןירעװּפָא טינ ךיז ןיזול 'נוא תיּביר טכער

 ןַײרַא ןיּב ךיא סלַא .ּב/זי ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,וו
 םיוק ךימ ּבָאה ךיא . . .שרדמ-תיּב םעד ןיא

 ,סרה טָאטש איד ,זמא ,"ַָא ןכַאל ןוֿפ טנעקעג

 רע לָאז ןיזילּכ רַאֿפ סָאװ טימ , ,1868 ענליוו

 ,ֿבל ער ַא ןַײז וצ ןוֿפ ךיז יִא טנרעלעגסיוא ןַײז

 ,1882 ענליװ ,זעיװעינַאּפמ ש"שמ ,"ןיע ער א

 ,זמ יז

 ןָא טֿפערט עמ ןעװ, .ךיז ןעײרדסױרַא .9

 טימ ןענָאק ךיז רע לָאז --- ךָאל םעד ַײּב ֿבנג ַא

 .א ,"?לדיֿפ ַא ףיוא טליּפש רע לַײװ ,ָא םעד

 ,ב/גי ,ח"צקּת וָאֿפעזוי ,ּב ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ

 ליומ ןיא טינרעמ רע טלַאה םיֿבורק ענעגייא,

 ,"שדמערֿפ ןוֿפ ךיז ןרעװּוצּפָא דיירסיוא ןַא רַאֿפ
 ענליװ ,המחלמ טלעװ איד ,ץיװָארעּפלַא .מ יי

 ,65 'ד ,5

 -רעדטסּבלעז ןוֿפ יַאע -- שינע- ,גנו-

 ,1961 'טקַא ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"טלַאה

 ,סרעצנַאּפ ןעמוקַאּב ײצילָאּפ יד טָאה, -- רעד
 'ַא ןַא ,רעצוש-טסורּב ַא ןוֿפ ןעײטשַאּב סָאװ
 "װָאקַאי .ל ,זּביא וָאקַאּבַאק .נ ,"םעלעה א ןוא

 ,1931 קסנימ ,דנַאלסורסַײװ-װערַײמ ,וועל

 טימ, .כרַא .(+-כ) ןשַאװּפָא וזד -- ןשעוװּפָא
 טימ ינוא ןשעוויג ּפָא רֹׂשַאוו םרֲאֹװ ןוא טנה איד
 ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"טשיוויג ּפָא ךוט ןקורט ןייא
 איז אד . .., .ּבל ,ז"עּת ןטייק ,וו םייחה רֿפס

 ןזָאל ןדָאּב ּבָא ינוא ןשעװ ּבָא להָאװ ןעד ךיז
 .ח"עּת קעּבזנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,"ןנעק

 .ןעשזָארָ(ָאןװוּפָא -- -- ןעשזָארוװּפָא

 .טעינשזוּפָא ,עיננ .הרט -- ן'עינשזוּפָא
 -רַאֿפ ,ןּפעלשרַאֿפ ,ןטלַאהּפָא - ==: ס 6
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 ךיז ַײּב טלַאה עטסָארַאטס רעד, .ןגײלּפָא .ןעוצ

 ,"ןינע ןצנַאג םעד טענשזוּפטָא ןוא ןריּפַאּפ יד

 ץינ'ַא ןקיטעּפשרַאֿפ -- ךיז טימ ךיוא

 -  .גנוקיטעּפשרַאֿפ -- ס ,יד --

 ,סוּפורטיּפַא +-- -- ֿפוּפורטוּפַא

 ַא ןוֿפ לכלעֿפ .לס .סי ,יד -- (עק)ױּפַא
 .'ַא ןוֿפ ךיש .לּבלעק

 .=2: סמט001248 .סע" ,רעד -- קַאילב' ןּפָא

 א ןוֿפ ,רעגנוה ןוֿפ) רענעלָאװשעגנָא .לס

 ,(טייקנַארק

 טימ זיא סָאװ = .ל22 יא .ידַא -- טנ'עלוּפָא
 רעד ןוֿפ ןגערּב עיִא .רעמרַאֿפ רעיִא .עֿפש

 .ערעזָא

 37: םקטח- .ַאּפש .ס- ,רעד -- רָא|דָאטנוּפַא
 -ַאּב ,רעגָאזריֿפ .גנוטכַא טיג טע רעװ +- 1

 "רַאֿפ סע טָאה יא רעד , .רעטלַאװרַאֿפ .רעגרָאז

 יֿפוס :ןושל-רעטאעט ןיא ."ןגרָאזַאּב וצ ןסעג

 ייצנָא .גנוקרעמנָא .ס' ,יד -- ע'א  .רָאיל
 ןיא ןֿפערט :ךיוא -- ןרי-  .זַײװנָא .גנונעכ
 ,ליצ

 עשילַאקזומ .1 .ל22 .ן{ ,רעד -- ֿפֹוֿפָא
 ןייק טינ טָאה סָאװ ַאזַא צעּפס ,עיציזָאּפמָאק
 3 ,2 ,1 טרירעמונ טרעװ רָאנ ,ןעמָאנ ןלעיצעּפס
 ,קרעװ שירַארעטיל ןימ רעדעי .ןז .2 זאא
 ןכָאנ ןּבעגעגסױרַא ,יָא -- םומוהטסָאּפ 'ַא

 ,רּבחמ ןוֿפ ,רָאטיזָאּפמָאק ןוֿפ טיוט

 ='2: סמט9+ :2012: .ן' ,רעד -- טשוּפַא

 עכיוה וצ יד ןזָאלוצסױרַא ןוילש .סהעסנ

 ךיוא ,ןװַאטס ,סערעזָא ןיא ןרעסַאװ עטלמַאזעגנָא

 סָאװ ,יָא םִַײּב . . . ןייטש ןּבילּבעג , .ןכַײט ןיא

 יילקעג ,גרעּב ,"לימ רעקידנעייטש רעד ןּבעל

 .126 '} ,1929 ענליװ ,ו| קרעװ ענעּב

 .=:52: 80ט0812 .ַאּפש .סי ,יד -- עטסעוּפַא

 ,ןרילרַאֿפ קידנעטש ןוא סיַא ןכַאמ .טעװעג

 יסיוא .=:2: סקט411מ2 .ס" ,יד -- ענילקוּפָא

 ,ןלױֿפ ןוֿפ טַאטלוזער ַא יװ םיוּב ַא ןיא גנוליוה

 .ןעמַאװש טימ יָא ןַא

 -סוש) .:22: סטט8242 .ס' ,יד --1 עקשוּפָא

 -רעּבייא יד ןציש וצ טצינעג .םַאקדַײנש (ַײרעט

 ןוֿפ עיניל יד .ליוז יד ןדַײנשמורַא םַײּב רעדעל

 ןוֿפ עיניל רעד ףיוא ךעלנע לסיּב ַא םַאקדַײנש

 ,רעגניֿפ ןּבָארג ןוֿפ לייט ןטשרעּביײא ןכייוו

 גערּב ,דנַאר .ציסור ,סי ,יד -- זז עקׂשוּפָא
 ךס ַא ןיוש ןענַײז רעמייּב יד ואװ ,דלַאװ ןוֿפ
 סעטסוק טימ ךעלנַײװעג ,דלַאװ ןיא יװ רערעטיש
 ,רעמייּב טָאטשנַא

 תואק: :צמ .יד ןעקיטיוּפַא) -- יקיּתוּפַא

 ,ןיטיגכ2 .אקיּתוּפַא :89 .ס- .ןסעקיטיוּפַא!

 עכעלטֿפירש .יט רעשידומלּת| .קעטָאּפיה .ד ,ד
 רע טלָאצ רעמָאט ,הװל םעד דצמ תוֿבַײחתה
 רעד וצ םיסכנ ענַײז ןענַײז .,ֿבוח םעד ּפָא טינ
 ךס ַא :ב ןטימ טצינעג .ןהוולמ ןוֿפ עיציזָאּפסיד
 עתמא ןַא .ןגעמרַאֿפ ,םוכס רעסיורג ,טלעג

 ןּפַאכ(נַײרַא) .יַא עטכער יד .'ַא (ענייש ,עשּפיה)

 .ןגָאזּפָא

 ,ןזָאלרעּביא) ןענידרַאֿפ .יַא ןַא ןכַאמ .יַא ןַא
 רימ, .טלעג טימ יא ןא .יַא ןַא (ןרָאּפשּפָא

 ןּבעג זדנוא לָאז רע . . . ןגָאלשעגרָאֿפ םיא ןּבָאה

 ַא ןכַאמ ןיוש ןלעװ רימ ןוא . . . דרעֿפ ענַײז

 ,1869 סעדַא ,דוי ַא ,םיוּבכיוה .ש ,""ִא ענייש

 אמּתסמ ,שרדמה-תיּב ןיא . . . טינ ןיוש טייג רע,

 ,רענוועל .ח .ג ,"'ַא עשּפיה א ןעמוקַאּב רע טָאה

 "רעד רימ, .1897 ענליװ ,רעטעֿפ רעתמא רעד

 ,"רעטנזיוט רָאּפ א ױזַא ,'א ןַא ךַײא ןוֿפ ןטרַאװ

 ויא סע רעװ, .תרֿפא עלערימ ,ןידרָאג ֿבקעי

 רעװ ןוא ,ןצּבק א ןּבילּבעג זיא ןצּבק א ןעוועג

 טכַאמעג רעדיװ טָאה --- 'א ןַא טַאהעג טָאה סע

 ,518 יז ,יזנּכשַא . .. ,זײי ,"טלעג

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- גָאוֿפָא
 ,ןטסָאּפ ַא ןוֿפ יִא .השקּב ַא ןוֿפ יַא .ןגָאזּפָא ןוֿפ
 ,געס ,"ןּבעל ןוֿפ יא ליוו'כ, .השורי ַא ןוֿפ יִא

 עלַאנָאיצַאנ יד ןוֿפ יָא .1921 עשרַאװ ,ןזירפַאק

 יד ןוא הליהק יד ,ןַאמצרַאװש .ח ,"ןסערעטניא

 ךלַאּב ,'ַא ןַא דלַאּב; .ט"ערּת ענליװ ,ןטסינויצ

 א .יתימלוש ןוא סונעװ' ,שאוהי ,ײגָאזוצ ַא
 ,טלעג-'ַא .ןוװ שה 1585 בּפ -- ווירּב

 ןגָאז .1  .טגָאזעגי-- ,ּפָא גָאז .ורט -- ןנָאזּפָא
 יַא .ןגָאז ןקידנערַאֿפ .ףוס ןזיּב ןגָאז ,גנידצלַא

 ַא יַא .םיִליהּת יַא .הדגה יד יִא .הרׂשע-הנומש

 יַא ,רמאמ ןצנאג םעד יִא ,החילס ַא יִא .רומזמ

 יַא ,םיחֿבש ענַײז עלַא ןצעמע יִא .םיטויּפ יד

 ,טרָאװ עטצעל סָאד יִא .םעטָא ןייא ןיא סעּפע

 ןיוש זיא סע זא ןטלַאה = שידק(נּבר) יאֹ*

 ,קוסּפ א ,קוסּפ א, .ןרָאװעגנָא ןיוש ,ןרָאלרַאֿפ

 ריד טימ ןיּב ךיא זַא ,קוסּפ ַא ּפָא ריד גָאז ךיא

 ןיא ןַאמ א טימ ןּבעל א ןּבעל ,, .לֿפ ,"זגֹורּב

 טינ לָאז עמ, .װש ,"ארמג טַאלּב ַא יִא טשינ

 םלוע רעד זיּב תּבש-יאצומ טכיל ַא ןדניצנָא

 ךרד ,"'שודק הֹּתַאו םעונ יהיו ּפָא טגָאז

 טינ רָאט עמ, .1857 ןגרעּבסגינעק} ,םירשיה

 ץנַאג ּפָא טגָאז עמ זיּב ןיליֿפּת יד ןגיײלּפָא

 דניזעג םעד קידנגָאזּפָא, .א/ט ,אח ,"'ןויצל אֿבוי

 ךיז טמענ ,ךעלײרֿפ ,קידעּבעל ,יתּבש טוג'

 -ָאלמ עקילייה יד ,טסעג יד ןסירגַאּב לרעדנעס

 געלֿפ ,תוכרּב טגָאזעגּפָא, .יתּבשי ,סוממ ,"םיכ

 ,יכנא ,"רַאװָאמָאס םעד ןלעטשנָא רימ ךיז ךיא

 ןעמ ,טגָאזעגּפָא שידק ןטצעל םעד, .יהאלי

 ךָאנ ,שאוהי ,"םלוע-תיּב םעד ןיוש טסילש
 ,'היוול רעד

 -הנעמ ריא יִא .ךס ַא ןדער .ךס ַא ןגָאז .2
 טימ םענייאניא , .ּפָאק ַא ןעײרדרַאֿפ ןוא ןושל

 ןטייקיניילק עכלעזַא ןוֿפ רימ ןגעלֿפ םירֿבח יד

 ,"ךעלטרעװכַײלג . . . יַא ,ןכַאמ קזוח רָאג לָאמַא

 ,תמא םעד ,רעטומ ,רימ גָאז, .תומהּבה ,סוממ

 םיא טגָאז יז ,קַאדוז רימ ןעמ טּפור ןכלעוװ רַאֿפ

 רימָאטישז , . . .ֿבר ַא ןוֿפ הׂשעמ ,"ןומזּפ ַא ּפָא
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 ,לַױמ ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא ,ןגָאזסױרַא 9

 טרָאװ סָאד, .װש ,"ןלַאֿפרַאֿפ זיא טגָאזעגּפָא;

 ,סױרַא סע טגָאז עמ רעדייא ןַײז רעַײט ףרַאד

 ןעמ ןָאק טגָאזעגּפָא ןיוש טָאה עמ זַא ןרָאװ

 תרׂשע שרדמ ,"ןעמענקירוצ טשינ טרָאװ סָאד

 ןוא טסמוק וד ןוא , .1862 גרעּבמעל ,תורּבדה



 ךיז ןגָאזּפָא

 ,"!לזמ ןייק ָאטינ רָאג זיא סע ןַא ּפָא טסגָאז

 ענליװ ,המחלמ-טלעװ יד ,שטיװָארעּפלַא .מ =

 טַײצלָאמ רעדעי ַײּב רעטַײװ טָאה הנח,,/ ,5

 סטָאג' ,קישטנַארָאה .ש ,"ךורּפש ריא טגָאזעגּפָא

 | ,יטּפשמ

 ,ןרסמרַאֿפ ,דייר ןּבעגרעּביא ,ןגָאזרעּביא .4

 -נַאגעג ייז ןענעז , ,דייר ןגָארטּפָא ,ןליײצרעדּפָא

 יז זַא ףשכמ םעד טגָאזעגּפָא ןּבָאה ןוא ןעג

 ,"ןטיה ךיז לָאז רע ידּכ ,םיא ףיוא ןרעקָאל

 וצ סעּפע רָאנ טמוק רע, .יםכחמ הׂשעמי ,ּבחנ |

 ,"ןגָאזוצּפָא רעטָאֿפ רעזדנוא ןוא זדנוא ןוֿפ ןעז :

 ןעורֿפ , .1828 וָאֿפעזוי ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א

 יז טרַאנ לּפָאק זַא ןעלהקבר יִא ןעמוקעג ןענעז |

 -ילס) רומזמ א יִא .8 אוו 1961 ,רַאֿפ ,שַאּב ,יּפָא

 ,לוּבלּב ַא ןרעלקסיוא ,ןרסמ = (ןומֹזּפ ,הח

 ,ןצעמע ןגעו סטכעלש ןדער -- יִא לּביא

 .ןרעוו וצ .רוטּפ ,ןַײז וצ אצוי ידֹּכ ןגָאז .9
 טָאה רע .ןענװַאד עצנַאג סָאד יִא ךיג ףיוא

 אזַא ףיוא ןלַאֿפעג ןעמ זיא ,, .טגָאזעגּפָא סנַײז

 ,"ןייצ יד ןשיװצ ליטש יִא סע לָאז עמ ןכּב ,הצע

 ,'הרישי ,סוממ

 ,סעּפע ןעמעננָא טינ ,ןעמוקנגעקטנַא טינ ,0

 ,השקּב א יִא .סעּפע ןוֿפ ןטלַאה טינ .ןיינ ןגָאז

 'ַא .ןגָאװצּפָא ַיײהעג'ס ןּבָאה טינ .הֿבוט א יִא

 עשידִיי ,, יָא קיטליגדנע ,ןצנַאגניא = ןטיוט יװ
 יג ַא זַא ,ּפָאק םעד טינ רילרַאֿפ ,רעטכָאט .

 ךיא לָאז, .װש ,"ּפָא םיא גָאז ,ךיז טּבילרַאֿפ
 םעד טזָאל יז לַײװ יִא ןצנַאגניא הנומא רעד
 ,רעדיל ,טע ,"?החונֿמ ןייק טינ רָאג לכׂש

 סע םיא ץרַאה טוג רעַײא ףרַאד, ,1925 ענליוו

 ןזָאל וצ ךיז ,ןלַאֿפעג םעד ןָאט םיא ןוא יִא טינ

 ,שּב רעַײנ ,רָאדנַאיל ,"ןּבעג וצ ןענעקרע םיא

 ןדניק םעד| םיא ףראד ןעמ, .1844 ץנליוװ

 ןעו סלָאמַאד וליֿפַא ,רעגַאּב ןַײז ןוֿפ יִא טֿפָא

 ,ןדָאש םוש ןייק ןכַאמ טינ םיא ןענָאק ייז
 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ

 ןגָאזוצּפָא רעטיּב רעייז רימ רַאװ וצרעד,} ,6

 ,לאוג רעד ,דמא ,"ענַײז השקּב עטשרע יד םיא

 ךיא ,טנעקעג טינ ךיא ּבָאה יַאע ,1866 ענליוו |

 תחכוּת ,צלא ,"טנַאה ןיא ןעוועג םיא ַײּב ןיּב -

 רָאנ ,ּפָא טינ רע טגָאז יָא; .1865 ענליוו ,םייח

 ,עש ,"ןגרָאמרעּביא ,ןגרָאמ ןעמוק טסייה רע
 טינ רעטכָאט ןַײז טָאה רע, .ֿבוט'םוי דוֿבּכל

 ,"ךודיש ןֿפױא ןענַאטשַאּב זיא ןוא יִא טנעקעג |

 ךיוא טָאה . . . קיטירק עשימעלָאּפ, .תודוס ,9ס

 ךיז ןָאק ןדנַאטשמוא עסיװעג ַײּב ןוא תולעמ

 עֿבטּב סָאװ רעד וליֿפַא . ..יִא טינ ריא ןוֿפ

 קיטירק ,נש ,"ןטרעװמוא טשינ ,ןטרעװ רע טכוז

 - .רעקיטירק ןוא

 ןַא ןוֿפ ןקישקעװַא ,ןייג ןצעמע ןסייה 7
 רעד ןוֿפ יַא .לעטש ַא ןוֿפ יִא ,ןֿפַאשּפָא ,טעּברַא

 ןוֿפ ,ןטסָאּפ ןוֿפ יִא .עּבשזולס ,עדנערַא ,טכַאּפ -

 טינ רעּבָא .,ןּבױלקוצּפָא טוג זיא בר ַא, .הריד ַא

 טָאה רע ליואװ בוא ןוא , .חש ,"ןגָאזוצּפָא

 םיא ךיא לעװ ,טגָאזעגּפָא ַײרעטכָאט ןוֿפ רימ

 ,רסומ ירוּפס ,זמא ,"ַײרעטַאט ןוֿפ יִא טינ ךָאד

 רעד ןוֿפ יִא םיא לָאז עמ ןּבילּבעג זיא, ,5

 ,ּבדנ ,"ןּבַײרטרַאֿפ םיא לָאז עמ ןוא הכולמ

 טגָאזעגּפָא םיא טָאה ןעמ,, .'רסיקו ךלממ הׂשעמי
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 טָאה ,ןּבעל סָאד ןטלאהרע וצ ידּכ ןוא !געט' יד

 ,"ילרערעל טימ ךיז ןקיטֿפעשַאּב ןעמונעג םיֿפעי

 ענליװ ,ןעללַאֿפרעֿפ זיא טסעװָאס רעד ,ָאדיוג י

 "ער רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד וליֿפַא- ,4

 ,קלָאֿפ ןרעּביא תיּבה:לעּב ןייק טינ זיא קילּבוּפ

 ןָא טלעטש עמ ןעמעװ ,קלָאֿפ ןוֿפ רעניד א רָאנ

 ,4 | 1964 ,זמט ;גצּב ,ּפָא טגָאז עמ ןוא
 ןטלַאהוצסיוא ןרעהֿפוא = שיט ןוֿפ א*

 רעדירּב עריא יװ ןעמענוצ זדנוא טעװ ןליוּפ :

 טעװ יז תעשּב שיט ןוֿפ יִא טינ זדנוא טעװ ןוא ;

 יד ,דמא ,"(טַײצלָאמ) לַאּב ןסיורג םעד ןכַאמ
 ַא יִא 1869 ענליװ ,ױשרַאװ ןיא ןעדוי

 ןַא ןסע ןּבעג וצ ןעמעננָא טינ = טצלּפ -
 ַא יַא  .טקישעג םיא טָאה להק סָאװ ןַאמערָא

 -הֿבישי א ןסע ןּבעג וצ ןעמעננָא טינ = גָאט

 טוט ,.., .טקישעג םיא טָאה להק סָאװ רוחּב -

 "ער ירזנוא רימ ןעװ ,ןיגָאז ּבָא רניק זנוא

 מדֿפ8 ,ידיל םירוחּב' ,"ןיגָארט ּבָא ןָאיצדמק

 .ןאווו לֹּבייְו 0

 רעד ןיא ןּבַײרשּפָא .השורי ןזָאלרעּביא .8
 ןוא יִא .הָאװצ רעד ןיא יַא .השורי יא .הָאװצ

 סָאװ ,סָאד רשֿפא טסניימ וד, .ןּבעל ןּבַײלּב

 ןגעמרַאֿפ עצנַאג סָאד ןעמומ רעד ףיוא טָאה רע

 ,1925 נליװ ,עלעקרעס ,טע ,"?טגָאזעגּפָא

 ןזַײװנָא טקעריד ןָאק האווצ יד טכַאמ סָאװ רעד,

 גייא ןַײז 'ִא ליװ רע ןעמעװ ןענַאזרעּפ יד

 ַא ןוֿפ . ..ךוּב טנַאה ַא ,ןרעּפלַאה .ּב ,"םוט

 | ,1922 ענליוו ,קנַאּבסקלָאֿפ

 ,ןשלהק א רַאֿפ ןּבַײרשּפָא ,ןזָאלרעּביא - ,9 -
 עשידיי ףיוא יִא .קעווצ ןכעלטֿפַאשלעזעג א רַאֿפ

 יד ףיוא טלעג-תומלֹוע יִא ךָאנ ןוא ,, .ןטלַאטשנַא

 ,"...הװצמ א סיוװעג זיא סע עכלעו ןיא ,תורֿבח
 יַאֿפ עדנעּבעל רעקֿפעינדילז ,ןײטשנרָאה .ה .צ !

 ףּכיּת ןּבעג ףיוא , .1891 וועשטידרַאּב ,עיֿפַארגָאט

 ןֿפױא ,טינ הטילש ןייק ךָאד רע טָאה ןהקדצ)
 ,יאלפ ,"ןּברַאטש ןרַאֿפ ּפָא רֶע טגָאז ןֿפוא ןטוג

 טָאה סיװעג, .1892 עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה |

 ןַא טגָאזעגּפָא ןוא ןזָאלעג הָאװצ א רעזייל 'ר |

 ,טּברַאטש, .ףגנ ןֿבא ,די ,"הקדצ ףיוא סנגייא

 ,סוממ ,"!טלעג תומלוע ּפָא טגָאז ןוא ,ןדִיי =

 ,ךעלגעמ ּביוא ,רָאי טרעדנוה ךָאנ ןוא , .עסקַאט |

 ףיוא יִא סיװעג ןטײקכַײר סָאד) סע ךיא לעװ |

 ענעהילעג יד ,יֿבּכרה .ג .ש ,ײ"ןטלַאטשנַא עשידִיי

 ,1911 ןָאטסָאּב ,קַאה

 ,גנונעֿפָאה ןייק ןזָאלרעד טינ ,ןּבעג טינ 0
 ןיוש םיא טָאה רעטקָאד רעד .ןּבעל סָאד א

 רעטקַאד רעד טגָאזעגּפָא ןיוש ,, .טגָאזעגּפָא

 זיא טזומעג טָאה רע סָאװ ןוא ןּבעל סָאד טָאה

 .ןעמעלא ךָאני ,לה ,"ןעשעג ןיוש

 טגָאזעגּפָא ץלַא ןיוש טָאה רע .ןּברַאטש .1

 :ןקורדסיוא יד ןיא טצינעג .ןּברָאטשעג ןיוש =

 יד יִא .ן(דנליג ןעצ יד יִא ,קוס ּפ םעד א

 (3 :ןּברַאטש (א = ןדליג (עטצעל יד) רָאּפ

 עטצעל סָאד ןּבעגּפָא (ג :ןּברַאטש םַײּב ןטלַאה

 -מוא רעוװעיק ,לקַאל) סעּפע ּבילוצ טנוזעג לסיּב

 םעד יִא .(לדייאמוא) סעקדָאּפס יד יִא ,(טנגעג

 זַא תמ םעד ןגָאזנָא -- טלעװ רעד ןוֿפ תמ|
 יד ןוֿפ טלעװ רעד וצ טינ ןיוש רעהעג רע

 .עקידעּבעל

 דיוּפָא :59 .ן ,רעד -- טָאוֿפַא

 ןעלטָאזּפָא
 קוס ּפ םעד יא :ןקורדסיוא ןיא ךיוא

 טינ ךיז טנכער עמ (א = ןינקשי טרָאװ ןטימו
 קוסּפ ןַײז 'ִא ;ְןָא טצעז עמ (ב ;םענעי טימ
 -נעטש ןַײז .,סקיֿפ-יידיא ןַא ןעגנערּבסױרַא =
 יַא ;זד -- ןומוּפ ןַײז יַא ;טקנוּפדנַאטש ןקיד
 לּכה יא .ןּבעל ןטימ ןענעגעזעג ךיז = יודיו ;

 טנַאה א 'ִא .ףקוּת הנתנו םוצ ןגָאלקנָא = ךודוי
 .(עיצילַאג) סטכעלש םענעי ןָאט = סוֿפ ַא טימ

 -נָא ןלעװ טינ .1 .וֿפד {-- -- ךיז ןגָאוּפָא
 ,הקשמ ןוֿפ ךיז יִא .ןדַײמסיוא ,סעּפע ןעמענ

 רעַײנ ַא ןוֿפ ,ןשטנעמ ןוֿפ ,הוה-םלוע ןוֿפ
 ןצנַאג ןוֿפ ,ןלַאעדיא ןוֿפ ,העיסנ ַא ןוֿפ ,עדָאמ
 -יצַאּב עשיטַאמָאלּפיד ןּפינקוצנָא ךיז יִא .קסע

 גָאז טיוט ןרעטצניֿפ םעד ףיוא וליֿפַא, .ןעגנוא

 ןֿפנָארּב לזעלג ַא ןוֿפ , .לֿפ ,ײּפָא טינ ךיוא ךיא

 ,יָא טשינ ךיז ןעמ רָאט קעּבַאט קעמש ַא ןוא

 טינ לָאמנייק דִיי א ךיז טגָאז ץחרמ ַא ןוֿפ, .װש

 סנגינעגרַאֿפ יד ןוֿפ ךיז יַא; .תועסמ ,סוממ ,ײּפָא

 ּבילוצ, .דָי םיליהּת ,שַא ,"טלעו רעד ןוֿפ

 טינ זיא טייקנּביוהרעד רעשיטע רעדָא השודק

 ןוא קיטירק ,נש ,"טסנוק ןוֿפ ךיז יִא קיטיינ

 ,1959 סערַײא-סָאנעוּב ,רעקיטירק

 יא ,ךיז ןעיצקירוצ ,ןּבעגֿפױא ,ןרינגיזער .2

 ,לעטש א ןוֿפ ,טעּברַא רעד ןוֿפ ,ןָארט ןוֿפ ךיז

 ןוֿפ ,עיצקעטָארּפ ןוֿפ ,תונּבר ןוֿפ ,הטיחש ןוֿפ

 ןוֿפ ,ןטעּברַא ןוֿפ ךיז יַא .גנוציטשרעטנוא

 יג, ,טשינרָאג ןוֿפ ךיז יִא .תולאש ןענעקסּפ

 . ..ָאטינ זיא'ס זַא ,טַײל ענעי ךיז ףיוא גָארט

 ,סוממ ,"ןעניד וצ ּפָא ריד ןגָאז ייז זַא ,סיֿפ ןייק

 ךימ ךיא ּבָאה ףוס-לּכ ףוס, .יתומהּבה רֿפסִי

 "מוא ןקיזָאד םעד ןוֿפ טגָאזעגּפָא קידנעטשלוֿפ

 -עֿפ , .1 ןאש ,1939 ,ַאֿפִי ,פנ ,"געװ ןרעּפכורֿפ

 יד ,טכַאנכַאװ רעד ךָאנ דימ ןעװעג זיא סקיל

 ןרעטַײװ ַא ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ןּבָאה סיֿפ

 י"} ,רעטירד א ןוא ייװצ ,ןילּבמעד ב ,"טָארט

,1943 

 ןָא ,ױזַא םּתס ןעגנערּבסױרַא ,ןגָאזסױרַא .9

 ךיז -- ּפָא םיא ךיז טגָאז סע, .ליֿפעג ףיט א

 טעװ -- ּפָא ױזַא ךיז טסגָאז וד , ."ןּבעגרעטנוא

 ס9 ךיז טגָאז עמ ,, ."םייהא קירוצ ןרָאֿפ ןעמ

 ,"ףוס-ןיא' ןַא זיא טלעװ יד ,ּפָא טכַײל ץנַאג

 ,והי ,טרעננעד .ע ,זּביא גרעּבשריה לאומש

 ,1923 ןדָאל

 לָאמַא טגעלֿפ , -- שינע-/ ,ץכע- ,גנו-
 "יסמ ןוא ןשינעגָאזּפָא טימ ןּביײהנָא רעצעמע

 ,ןיד) רעה .ַײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"תור

 .ײרע- .(עקד

 רעדָא טקַא
 סָאװ סָאד .ןטָאזּפָא ,ןדיזּפַא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,ןדיוּפָא ןכָאנ ָאנד ןֿפױא ,קעד ןֿפױא טּבַײלּב

 -ַאװ ןיירמוא ןכָאקֿפױא ןכָאנ יִא ןַא .ןכָאקֿפױא

 זיא ךעלרעֿפעג רעייז, .עװאק ןוֿפ יִא ןַא .רעס

 ןּביג יִא ןזיד ,ּפעק-ךָאמ עֿפַײרמוא ןוֿפ יִא רעד

 יז םוא רעדניק עניילק יד ןעמַא ךעלנייוועג

 -רעֿפ שנעמ ַא ףראד יװ ,"ןוֿפַאלש רעסעּב ןלָאז

 .ן?רָאיו עשרַאװ ,דנוזעג ןַײז ןעטיה

 ,טלטַאזעגי--+ ,ּפֶא לט- .װרט -- ןעלטַאזּפָא

 ,דרעֿפ יד יַא ,לטַאז םעד ןעמענּפָארַא ,ןדניּבּפָא



 ןטָאזּפָא

 ֿפיױא .1 .טָאזעג-- ,ּפָא טָאז .וורט -- ןטָאזּפָא
 ,ןדיז וצ ןָא טּבייה סע זיּב ןכַאקרעּביא ,ןכָאק
 -רַאק 'ִא .ןזַײּפש יִא .קיטרַאֿפ טרעװ סע זיּב
 ,ּפערקָא טימ טנַאה יד יִא .ןעַירּבּפָא 2 ,לֿפָאט
 .ךיז טימ ךיוא

 .טּבלַאזעג-- ,ּפָא ּבלַאז .װרט -- ןּבלַאוּפַא
 איז ןדיילק טשלָאז אוד, .ּבלַאז טימ ןרימשּפָא

 ,תומש ,חט ,"איז ןּבלאז טשלוז ךוא ינוא ..

 .גנ- .ךיז טימ ךיוא .41 ,חכ

 ,טצלַאזעג-+ ,ּפָא ץלַאז .חרט -- ןצלַאוּפָא
 ,שיײלֿפ סָאד יִא .ןצלַאז ןקידנערַאֿפ .ןצלַאזעג =

 .שינע- ,גנו-

 ,טלמַאזעג-- ,ּפָא למ- .װרט -- ןעלמַאוּפָא
 ןכַאמנעמאזווצ ,ןּבַײלקֿפױנוצ ,ןעלמַאזֿפױא

 ןעלעטיג-עלייּב וצ ןאמרצגנוי רעד זיא יא םַײּב;

 יליז .י .ד ,"הֿבדנ א ןענַאמ ןעגנאגעגוצ ךיוא

 ,1916 ןיװ ,...ןךַאלַאכערטש ,שוּברעּב

 ךיז ,ּפָא ךיז םַאז .װטוא -- ךיז ןעמַאוּפָא
 יַײלּברעּביא .,ןעמָאז -- ךיז :89 ,טמַאזעג י-

 ךיז יִא .טַײצ ערעגנעל א ןעמוקקירוצ טינ .ןּב

 זיא ןַאמ א; .עטרֿבח רעד ַײּב גנַאלױהעש

 ריא ןוֿפ זיא רע . . .ױרֿפ רעגנוי א ןוֿפ קעװַא

 םי א טמַאזעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןרַאֿפעגקעװַא

 קעװַא םיא טקיש עמ זַא, .לֿפ ,"ןרָאי טימ

 ַײרד ּפָא ךיז רע טמַאז ,טונימ רָאּפ ַא ףיוא
 ועס שלש ,יקסװָאקינרעיװ קחצי ,"העש:רעגייז

 ןלעװ רימ ןוא ,, .1899 װעשטידרַאּב ,טַײצ תוד

 רעּבַײװ יד זיּב ןכָאװ ףלעװצ געװ ןיא יִא ךיז

 יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןּבָאה הנותח ןגעמ ןלעװ

 ןרָאֿפעגקעװַאא .1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק עשידוי

 א ךרעל טמַאזעגּפָא ךיז ןּבָאה ןוא ײסַאר ןייק

 ,הקדצ לעּב לאקזחי ירמ הׂשעמ ,"המימּת הנש

 ,1873 רימָאטישז

 .טשמַאזעג-- ,ּפָא שמַאז .װרט -- ןשמַאוּפָא

 -שטנעה יִא .ךעלעכיש יִא .שמַאז טימ ןקעדַאּב

 - .סעק

 .טֿפַאזעג-- ,ּפָא טֿפַאז .ורט -- ןטֿפַאוּפָא
 ַא יִא .טֿפַאז ןסיגנַײרַא ,ןָאטנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא
 ןיא ןלעטשנַײרַא ןוא רעסַאװ יִא .קנַארטעג
 .גנ// .,ןטסַאקרירֿפ

 ,טרעֿפַאזעג- ,ּפָא רע .װרט -- ןרעֿפַאזּפָא
 .ןַארֿפַאז טימ ןטישּפָא ,ןּבעגנַײרַא ,ןָאטנַײרַא .1
 ררצ .2 .שיֿפ עטליֿפעג יִא .תולח-תּבש יד יָא
 ,ץריוועג ןימ רעדעי טימ ןטישַאּב ,ןּבעג

 ,רעד ,ץץעזּפָא :פפ .ז ,ץעז  ,רעד -- ץיַאוּפא
 ,ךיז ןלעטשנַײא ,ךיז ןצעזּפָא ןוֿפ טַאטלוזער .1

 יַא .גנושימ א ןוֿפ עסאמ ערעװש עטצעזעגּפָא

 ,ָאקעד .רענײטשײָא ,ץלַאז"ַא .הקשמ ןוֿפ

 ךיא, .יָאץָאצ ,יָא-ךלַאק ,ָאיץלַאמ = ,ָא"ןווייה
 לרוג ןַײמ טשרַאֿפעגסױא לָאמ עכעלטע ּבָאה

 טרָאד ּבָאה ךיא ןוא עװַאק ןוֿפ יִא םעד ןיא
 .ר ,"ןעמאזוצ ןּברַאטש ןלעװ רימ זא ןעזעג

 ,ןעמרַאק ,עמירעמ רעּפסָארּפ ,זּביא ןַאמגילעז

 ָאנד ןֿפױא ךיז טצעז ,ףוס םוצ , ,1922 ןילרעּב

 4 כַאי ,'ַא רעכעלטיור א לזעלג'ריּבָארּפ ןוֿפ

 ,ללּכה, .סקירעּביא ,סקיצינמוא .תלוסּפ .2

 עשימַאנַארגַא
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 ןוֿפ יִא רעד ,תלוסּפ יד זיא עמַארדָאלעמ יד

 רעטַאעט ,קומ ,ײעמַארד רעטוג רעקילָאמַא רעד

 עּביא ,עקיצינמוא ץעלַא, .רעטַאעט שידיא ןוא

 ,ךיז טניֿפעג טולּב סָאד ןיא סָאװ ןכַאז . . . עקיר

 סָאד ןוא . , . טרירטליֿפ סָאד טרעװ ןרינ יד ןיא

 .37 ןא; ,רעטעלּב ,"סױרַא טייג . . .יִא עצנַאג

 רעצרַאװש ַא ָאד ךיוא זיא ,טייקטצעזעג ואוו"

 ,| רָאק ,ײיָא

 רעד ףיוא טּבַײלּב, .טקעֿפעד רעקיטסַײג .23

 ,ץרפ ,"םגּפל םעט ַא ,יִא ןַא ,קעלֿפ ַא המשנ

 ,ישֿפנ-"תריסמי

 ,דרע רעד ףיוא ּפָארַא טלַאֿפ סָאװ סָאד 4

 ןגער) ןיֵא לָאצ עגונעג א? .ןיֵא עשירעֿפסָאמטַא
 א ןעמוקַאּב וצ ידּכ רָאי ןכרוד (יינש ןוא

 עטסקיטיונ יד ,ןַאמטוג .ק ,"שינעטערעג עטוג

 ,1929 סַאקרעשט ,...סעידעי

 טעװ טניװ רעד ןכלעװ ,ףמַאדרעסַאװ רעד,

 ןַאד ןוא ןליקּפָא זדנוא ַײּב ךיז ןעק ,ןגָאיכרוד

 ,"יינש רעדָא ןגער ,ןיא עשירעֿפסָאמטַא ןעמוק

 ,21 ןאש ,1932 ענליװ ,זעג9פ ,רעּביּב .י ירד

 רעּבַײװ, .לֿפַאנק עכיוה ,לֿפַאנק ,סַאצּפָא .8

 ןַא ןוא יִא ןַא ,ץַאזנַײא ןַא :ץעז ַײרד ןּבָאה
 יד ףיוא ןּביה ןיִא עכיוה, .װש ,"ץַאזֿפױא

 סיוא ןגייּב ןוא רעגניֿפ יד רַאֿפ רעכעה עטַאיּפ

 יַלֲֵא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטַאג .מ 'רד ,"סוֿפ םעד

 יז, ,33 יז ,1908 עשרָאװ ,ענעיגיה עניימעג

 טקַאה עמ יװ טסואוועג טנטַײצַאּב ןיוש ןּבָאה

 ,"ַא ןַא ּפָא טּבָאש עמ ןוא לקעלֿפ א ןַײרַא
 ,1963 י"נ ,םּת לּפמיג ,שאּב

 -כעלגעמ .ףױקרַאֿפ (רעקילַײא ,רעטוג) .0

 ןטוג ַא טָאה הרוחס עטוג, ,ןֿפױקרַאֿפ וצ טייק

 יץַאזּפָא ןטוג א ןעניפעג .לטרעװ שירחוס ,ייָא

 עינאמרעג טָאה ָאטעג ןוֿפ טולּב סָאד, .קרַאמ

 זיא יִא ואװ ,קרעמ עלַא ףיוא טרינָאּפסקע

 -ַאטיּפַאק עדייּב, .| המחלמ ,מפ ,"רָאנ ןעוועג

 ןייא ןּפַאכרַאֿפ וצ ןּבערטש . . . ןּפורג עשיטסיל

 ןטֿפירש ,טישז ,ײקרַאמ יָא ןקיּבלעז םעד ןוא

 ,67 'ז ,1917 יײנ ,צו

 ,הקסֿפה ,לעטשּפָא ,םַאר ,לוֿבג ,ץענערג .7

 ַא ןיא, .ָא ןַא ןָא ,יָא ןַא טימ ןענעייל .עזוַאּפ
 ןיא ואװ אּתחנתא ןַא טייטש תוליֿפּת לייט

 ,"ןגָאז וצ טרעהיג ונַא ׂשע ןמ ׂשד ,זיא ץַאזּבָא

 ?ה"מת מדפ9 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 אייוצ ןשיװצ קיסֿפמ ןייא טיטש ָאד, .א/הנ

 ןוא ןדיר םיא ןהאור גניװַא ןמ זומ ָאד ,רטרעוו

 ,1766 ץצמ ,לארׂשי ןבא ,"ןכַאמ ץַאז ּבָא ןייא

 יִא ןקידוֿבּכּב ַא ןיא ךיוא ןענעז רעטַײװ,, .א/ח

 -רעלּכ יד -- עטמַארעגנַײא ןייש -- ןעגנאהעג

 ,יקסװַאשרַאװ .ע ,"ןעגנונעכייצסיוא-דנַאל ייל

 קידנטלַאה, .30 יז ,1924 זירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ
 יד קידנּפוז ,זָאלג יד טנעה עדייּב טימ ףַײטש

 עלַא קידנקַאהרעּביא . . . ,'ִא ןַא טימ ייט עסייה

 ,יקצַאש .ל .י ,"טסוה םענעקורט א טימ עלַײװ

 .19235 קָאטסילַאיּב ,ןעמולּבנרָאק

 יניא סָאװ (ץַאז רעדָא) ןצַאז עכעלטע 8

 .ףַארגַארַאּפ ןייא ףיונוצ ייז ןלעטש םענייא

 ןענעיילרעּביא ,(ריש א ןיא) עֿפָארטס ,לייט

 טֿפָא רעייז , .לקיטרַא ןצנַאג ןוֿפ יא ןייא רָאנ

 ךיז ןעמױזּפָא

 ןיא ןסָאלשעגנַײא עגַארֿפ ערענעלק עדעי טרעװ

 ןעטקורעגּפָא ןשיװצ קיטש יד ... יא ןייא

 :שיַאזָארּפ ,ץילטיג .מ ,"יַא ךיז טֿפור תורוש

 ליֿפפ ,1932 עװקסָאמ ,כַארּפש עכעלטפעשעג

 ןיא ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענעז ךנּת ןיא ןיֵא

 ןײטשלעקניֿפ ָאעל ,ײםערָאֿפ רעשירַאגעלַא ןַא
 ,עיֿפָאסָאליֿפ רעשידי רעד ןוֿפ ןכירטשטנורג

 י - ,1937 עשרַאװ
 ןוֿפ קורּפָא .גרַאּב ַא ןיא עסַארעט עכַײלג .9

 יׂשיויג ךָאנ וַײװ ליּפאטש ןַאמ ׂשלַא, .ּפערט

 רדוא . . . תורזע רדוא גנג ןייא רכילטיא ץַאזּבָא

 ןזיוהטע רדנסּכלא ,"ןיג ןזומ טָאה ןיּפערט

 "ןֿפָא ,הריחּבה תיּבו לארׂשי תיּב ,אדלוֿפ ילוגמ

 ,ץַאזּפָא טימ גרַאּב רעד טייג טרָאד, ,ט"עּת ךַאּב

 ,38 ןאמ ,1864 ,מק ,"טנַאװ ַא יװ ךַײלג ױזַא

 יד ןוֿפ יִא ןַא ַײּב טיירדעגמוא ךיז טָאה רע זַא;

 ַא ןוֿפ דיומטסניד א ןעמוקעגסױרַא זיא ,ּפערט

 ,35 ןאַפ ,1863 ,מק ,"לריט ןיילק

 -עגּפָא זיא סע ואװ טרָא (ַיײרעלַאטס) ,0

 ,ךַײלג טינ טלּבוה

 .רנ .ץעזנָא טָאטשנַא 1

 טינ ..טגרָאזעגי- ,ּפָא גרָאז .וורט -- ןגרָאזּפָא

 ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ, .רעמ ןגרָאז ןֿפרַאד

 ןעמ טּפשמרַאֿפ טנַײה .ןוהילא טּפשמ עמ סָאװ

 עדנַאּב ןַײז טימ רעדיװ רע זיא ןגרָאמ ןוא םיא

 ַא ,ַאּפָא ,"םיא רַאֿפ טגרָאזעגּפָא טָאה ריא . . ;

 .ךיז טימ ךיוא .ֿבנגידרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר

 :85 .ןגיוזעג-- ,ּפָא גױז .װרט -- ןפיווּפָא
 .ךלימ (עצנַאג) יד ןגױוסױרַא ,1 .,ןגייז--

 "נירגרַאֿפ ַײּברעד ,(ףוס ןזיּב) ךלימ ןגיוזסיוא -

 "גַײז ַא ,ָא םוצ לט ני ה ַא .טסירּב יד ןרעג -
 -סורַא ימוג טימ זָאלג ןוֿפ רישכמ ַא -- לטניה

 .טסורּב רעד ןוֿפ ךלימ עקירעּביא ןעּפמָאּפוצ

 וצ טלמַאזרַאֿפ טסורּב ןיא ךיז טָאה סע ּביוא

 -ץגּפָא טינ ךלימ יד טָאה עמ ןוא ךלימ ליֿפ

 לשימפשּפ ,...לאֿפר ךאלמ רעד ,". . , ןגיוז

 סקילװַאּפ ךָאנ געט עטשרע יד, .31 יז ,ד"ערּת

 ןענייז טסירּב סעיֿפַאגַא ןעװ ,טרוּבעג ןַײמ ןוא

 טָאה ,ךלימ ליֿפ וצ ןוֿפ ןרָאװעג .טרַאּפשעצ -

 ,ףָארדנעװ .ז ,ײיז יא טכַארּבעג ריא וצ ךימ ןעמ

 .10 ןאמ ,1940 וועיק ,רוטַארעטיל עשיטעװָאס

 ,לייט ַא רָאנ ,לסיּב ַא ןגיוזסיוא .2

 װזד ,דניק ַא יִא .ןגייז ןוֿפ ןענײװעגּפָא .9

 .ןענײװטנַא

 .,ץיכע- .ךיז טימ ךיוא
 : ,ןירעד

 :89 ,טמיוזעגי- ,ּפָא םיוז .ורט -- ןעמיווּפָא
 ,םיוז ַא ןעיינוצ ,ןעמױזרַאֿפ .1 .ןעמייז--

 ,ךעלַײל ַא יא .ןגערּב יא

 ךעלטערּב ,ןטַאל ץָאלק ַא ןוֿפ ןגעוּפָא .2
 -עלק יד טגײלעגֿפױרַא ןּבָאה ייז , ,ערָאק טימ |

 יד ןגָארטעג . .. ,ךעלעגעװלָאר יד .ףיוא רעצ

 -סױרַא ןּבָאה סרעטָאג יד סָאװ ,רעטערּב עניד

 יז ןוֿפ טמױזעגּפָא ,ןגעזציירק יד וצ ןגיּפשעג

 עשרַאװ ,ןדוי-גרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"ןטַאל יד

 | / ,םנֹוי 1938

 .(  ךיז ןעמַאוּפָא חד -- ךיז ןעמיוװּפָא

 ,שינע-



 ןֿפױזּפָא

 ךיז ןלָאז ייז זַא ןַײז ךעלגעמ רָאג ןעקיס,

 -ליז .י .ד ,"ךָאװ עצנַאג יד געװ ןֿפױא יַא ןזומ

 ןיו ,ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ .,שוּברעב -

 .שינע- .גנז 44.  יו ,1

 ןֿפױז .1 .טֿפױזעג-- ,ּפָא ףיוז .וורט -- ןֿפױזּפָא
 .לשצלֿפ ןוֿפ טפלעה א יִא .סעּפע ןוֿפ לייט א

 ץטַאלּב טימ ןציז .טַײצ ערעגנעל ַא ןֿפױז .2

 .קעװַא טלַאֿפ עמ זיּב יִא ןוא ןעגנוי

 ןכוז .1 .טכוזעג-- ,ּפָא ךוז .חרט -- ןפוזּפָא
 ףןעניֿפעגקירוצ ,ןעניֿפעג ,הלועּפ א ןּבָאה ןוא

 יִד (א = טכוזעגּפָא ךיז טָאה ןדָאש רעד"

 (ב .ןענוֿפעגקירוצ ךיז טָאה ךַאז ענעלַאֿפרַאֿפ

 .ןעמוקעגקירוצ זיא סָאװ ןשטנעמ א ןגעװ ריא

 רעד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא סָאװ רעטכָאט יד יא

 עמ ואוו" .הּכלמ-תּב ענערָאלרַאֿפ יד יִא ,םייה

 סע ןעמ זומ טרָאד -- ןרױלרַאֿפ טלעג טָאה

 -תפי וד ,י'ִא יאדוא ךיד לעװ ךיא, .װש ,"'ָא

 ןיא, .יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמ' ,בחנ ,"ראוּת

 טָאה ןוא דירי םעד ףיוא טײשעּב רעד ןעגנַאגעג

 ןיא ,"רחוסןסקָא םעד דִי םעד טכוזעגּפָא

 ןייא ןוֿפ עטכישעג ערַאּברעדנואװ 'נוא ערהַאװ

 ןיא יװ זיא רע, ,1903 גרעּבמעל ,רעכַאמ-ףושיּכ

 ןעק ךיא יװ טשינ ךיא סייװ ,ןַײרַא רעסַאװ

 א טַײל יד ַײּב טכוזעגּפָא , ,17 יז ,פי ,ייָא םיא

 -ץגֿפױא יז ןּבָאה ןעטוג-טינ יד| ייז סָאװ הלּכ

 ,42 'ז ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,?טּפַאכ

 ןיא ןרָאֿפעג רֶע זיא סיורג רַאװ ןוז רעד זַא;

 ןּברָאטשעג זיא רעטָאֿפ ןַײז ואו דנַאל םעד

 ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס ,"טלעג סָאד ןכוזוצּפָא

 ןייא זיא . . . הגנירטול ןיא , .ה"נק ןמיס ,ז"עקּת

 טעה ֿבּכרה 'נוא ןיראוו ןימוניג קעװַא קוניּת

 ייּכי ,"טכארּבג רדיוו ומאל ינוא טכוזיג בָא םיא

 .ןוו שֿפ) 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ םעד ןגעוו

 ףוג רעטשרע רעד זַא ,דניצַא ןעמ טוט סָאװ;

 לָאז ךיא ןוא ןםיתמה:תיחּתל) ןײטשֿפױא לָאז

 רֿפס ,זּביא סידנַארּב .ל .א ,יָא ןדָאש ןַײמ רימ

 ,67 'ז ,1843 סַאי ,םינוֿפס חיׂש

 טינ ללּכ רעירֿפ טָאה עמ סָאװ ןעניֿפעג .2

 -רַאה א יִא .ןתח א יִא ,טגָאמרַאֿפ טינ ,טַאהעג

 ןיא; ,ןטלַאהַאּב וצ ךיז טרָא ןַא יִא ,רֿבח ןקיצ

 ,"ןכיזוצּפָא הסנרּפ ןַײז ,ןכירקוצמורַא סעטָאלּב
 טרָא ןַא יִא יאדװּב ריד לעװ ךיא, .רעדיל ,טע

 רֿפס ,"הסנרּפ ןעיצ ןענעק ןוֿפרעד טסלָאז וד

 ןַײז זומ ךיא; .{ן?רָא) לשימעשּפ ,קידצ ילהא

 איד ,ןַאמרעקעּב .ּב ,"קילג ןַײמ יַא עשרַאװ ןיא

 סע גנירג יװ; ,1895 עשרַאװ ,ןעזיוה עכילקילג

 למיה ןיא םיכָאלמ רעטנזױט ןּפַאכ וצ זיא

 ףיוא ןציטש וצ ןַאמערָא ןַא ןכוזוצּפָא רעדייא
 ,םכחה ןתנ ,גניסעל .ג ,זּביא לי ,"דרע רעד

 ,12 יז ,1884 סעדַא

 ןוא, ,ןּבַײלקּפָא ,ןּבַײלקסיױא ,ןלייוװסיוא 9
 טָאה ,סױרַא רעטעּפש ךיז טזַײװ סע יװ טיול |

 ןעלהמלש רַאֿפ רֿבח ןרעסעּב ןייק ערה-רצי רעד
 ןוא, .המלש ,סוממ ,"יַא טנעקעג טינ עקַאט
 ןַײמ ,ץשירַאװָאט ַא רַאֿפ ּפָא רע טכוז ןעמעוו
 רעכילקערש רעד ,ןיטשניּבור .ז .צ ,"ןקלאומש

 חמׂשמ טנכערעג, ,3 יז ,1883 סעדַא ,לָאמ-סנק |

 יז ,יד 8 סָאד -- שינעכווּפָא ןיוש טָאה עמ זַא ,הרוׂשּב רעד טימ םיא ןַײז
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 -רַאֿפ ןיילא רע יװ ,הלּכ ַא םיא רַאֿפ טכוזעגּפָא

 ,קינטנעצָארּפ רעײנ רעד ,ָאדוג .י ,"טגנַאל

 ,27 יז ,1893 עגליוו

 ןוֿפ דוס םעד יִא .ןעניֿפעגסױא ,ןכוזסיוא .4

 :הווצמ עלעּפַאט ַא זיא סע, .טֿפַאשדנַײרֿפ רעייז

 ןכוזוצּפָא טלעג ןַײז רחוס םעד ,הדיֿבא ֿבישמ

 ,1867 ,מק ,"ןדניּבוצֿפױא הנוגע ןַא ךיוא ןוא

 -רעּביא ךיז טָאה המוהמ צזייּב יד זא, .12 זס

 א ץעגרע טכוזעגּפָא רימ ךיא ּבָאה ,ןעמונעג

 ןַאמרעגנוי רעד זיא, .עקשיֿפ ,סוממ ,"לקניוו

 ןגרָאמ ןריּפוצכרוד סָאװ לגומש א יִא ןעגנאגעג

 עשילױוּפ סָאד ,ןַאמגרעּב .ַא ,"עלדוּפ רעד ןיא

 לגעטש א םיוק, ,41 יז ,1926 עשרַאװ ,ליטעטש

 ןַײמ ,לַאה ,"ןטַײּב וצ סיֿפ יד רָאנ ,טכוזעגּפָא

 טלעװ רעד ףיוא ,, ,85 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא

 ןעלטיה רעּבױט לָאז סָאװ רענשזריק א ּפָא ךוז

 ,סעַײרכַא ענַײמ ףַא ,ןיסעלעט עמַאיז ,"ןעיינ

 ,1968 עװקסָאמ |

 ןוֿפ ּבּב יד טימ 1 .וֿפד +-- -- ךיז ןפווּפָא
 לװֿפ ,"ָא ריד טסעװ ,ךוז ,ךוז, .ןכוזּפָא

 נַײרַא טעװ עמ זא קינושַארטס ַא טימ טגָאזעגו

 ,קסּפ ןטנידרַאֿפ םעד ןגירק טעװ עמ ,ןלַאֿפ

 עדייּב ךיז ןּבָאה ייז ,ונימ תא ןימ אצמ זיאיס,

 ןָאט וצ סטוג טעז סָאװ רעד, .לװֿפ ,"טכוזעגּפָא

 ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"ןח ּפָא ןטַײל ַײּב ךיז טכוז

 טכוזעגּפָא ךיז רימ ןּבָאה . . . ימ טימ,, .27 ,א

 ,סוממ ,"דַארג רעזדנוא קילדעװ אינסכַא ןַא

 ,טונימ עַײרֿפ א רָאנ; .טַײצ םרוטש ַא ןיא

 דחיתמ ךיז זיא ןוא לקניװ ַא ּפָא ךיז רע טכוז !

 ןיא ןַײרַא ךיז טכַארט רעדָא ,תוליֿפּת טימ

 טָאה רע* .געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"רסומ

 טַאהעג טשינ טָאה רע = ריטֿפמ טכוזעגּפָא ךיז

 ,טכוזעגּפָא ןיילא ייז ךיז רֶע טָאה ,תורצ ןייק

 'ַא ךיז טעװ תהֿבינג יד .ןגירקקירוצ .2

 ;טלעג טסָאקעג רימ טָאה יּבר רעד ,אלימ ,

 טלעג עקיזָאד סָאד רימ ּבָאה ןגעװטסעדנוֿפ

 ,"טנעקעג ּבָאה ךיא טַײװ יװ טכוזעגּפָא ךיוא
 .27 יז ,ן"נרּת עשרַאװ ,לוגלג רעד ,גּבא

 'ַא ךיז טעװ סע זַא; .ןעניֿפעגנַײא ךיז .9
 ןעמוקַאּב טינ רעמ רימ ןלעװ ...שרוי רעד

 ידי לע קּתַענ ,"םיקלה ייװצ ערעזדנוא יװ

 זַא; .1865 ענליוו ,םותי רעד ףסוי ,ס"מ א"י

 ךיז טָאה קילג סָאד זַא ןעזעג טָאה טלעג סָאד

 ןיהַא ךיוא סע טָאה . . , ןמחנ 'ר ַײּב טכוזעגּפָא

 טשעראקוּב ,...לרימ עצנירפש ,"ןגיוצעג

 קאזקור ןַײמ ןיא לַײװרעד זיא רע, .5 'ז ,8

 טכוזעגּפָא טָאה סָאװ ץעג רעד . . . ןסקַאװעג

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ןעניאור ןיא ךיז

 י ,13 יז

 טניימ עמ סָאװ סעּפע ךיז רַאֿפ ןעניֿפעג 4

 וצ ואװ עלעקניוװ ַא ךיז יִא .טינ טָאה עמ זַא

 יא ךיז ןעמ ןָאק ליװ עמ זאק .רסומ ןענרעל

 .נ ,"רעטרעװ עקינייא ןּבַײרש רימ ןוא טַײצ
 ,ש"ב רעװָאצזַארּבָא רעַײנ רעד ,ןַאמליה-קַאילַאּפ

 ,5 'ז ,1904 װעשטידרַאּב
 (עק י) רע .גנ/  .רעד ,ךוז--

 .יירע-

 רעד ןיא;

 ,ן" ,רעד -- רעדנוזּפָא

 .ןע- ,יד -- גנורעדנווּפָא

 .ידַא -- שירעדנוזּפָא

 ברַא .ידא -- ךעלרעדנוװּפָא

 ךעלרעדנוזּפָא

 ןריֿפ ,הנותח רעד זיּב םיאנּת יד ןוֿפ טיײצנשיװצ

 טסַאג וצ ןדאלוצנַײא ןרעטלע סהלּכ רעד ךיז

 רעד ןוֿפ טינ ןענעז הלּכ ןוא ןתח ּביוא --

 יװ ,ֿבוט-םוי ףיוא ןתח םעד -- טָאטש רעּבלעז

 ןתח םעד תונּתמ טיג עמ ןוא תוּכוס ,חסּפ ףיוא

 יד טָא .הלּכ רעד תונּתמ טגנערּב ןתח רעד ןוא

 ,לארׂשי יגהנממ ,עי ,"יַא ןעמ טֿפור סעזַײר |

 .ח"ערּת סעדַא ,תומושר ,ךרוע ןוֿפ תורעה

 -עגי- ,ּפָא רעמ- .װזוקַא 6 װטוא -- ןרעמווּפָא
 ןצנַאג םעד ןּבעלכרוד ,ןעגנערּברַאֿפ ..טרעמוז

 ...יד ףיוא טקוק יז, .ףרָאד ןיא יִא .רעמוז

 .עטקנעּברַאֿפ ןוא עטֿפַאגרַאֿפ א רעמיײּבלדָאנ

 עריא טרעמוזעגּפָא יז ןשיװצ טלָאװ יז יװ

 ףראד סעק .װ סַאלטַא חמצ ,גח ,"ןרָאי עגנוי

 ,לטכעלֿפ ַא טימ ןּבױא ןוֿפ ןיורק ַא ּפָאק ןַײמ

 -עגּפָא ןיוש טָאה סָאװ זיור א וצ ןכילגעג

 .190 יז ,1934 י"נ ,| רעדיל ,הלמ ,"טרעמוז

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 יָא-עסַאר ןוֿפ טָאּברַאֿפ .(ךיז) ןרעדנוזּפָא ןוֿפ

 ייִא םעד קידנֿפַאשּפָא, .ןלוש עכעלטנֿפע יד ןיא

 טנעקרענָא זיולּב שיטקַאֿפ טכירעג סָאד טָאה

 ,טּבעלעגּפָא זיא יִא רעד זא -- טקַאֿפ םעד

 ,10 וצ 1968 ,זמט ,גצּב ,"שיאַאכרַא

 רעדָא סעצָארּפ .1
 "מורא ןא? .(ךיז) ןרעדנוזּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןוֿפ יַא יד ןכערּבכרוד ןעק דנַאל טלגנירעג

 ַּפָא ,2 .10 א 1964 ,זמט ,"טדַײל סע ןכלעװ
 ,עיצַאגערגעס ,עיצארַאּפעס ,גנודײשּפָא ,גנולייט

 .עיגילער ןוא הכולמ ןשיװצ יַא .גנורילָאזיא

 ,ישרַאמ ףסוי ,"גנורדנוז ּבא ,עיצַארַאּפעס;

 טעװ {ןסעו, .א/כ ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח

 יד ןוא ...םולש רעד ןרעװ טקעלּפטנַא טינ

 רעד זיּב סטוג םעד ןוֿפ סטכעלש םעד ןוֿפ יא

 .,236 ,אינת ,"ץק םעד ןוֿפ טַײצ

 טפור קַאינָאק רעדָא ןַײװ ,, .גנודיישסיוא .8

 -םירעדעג ןוא ןגָאמ ןוֿפ יִא ערעסערג ַא סױרַא

 ,ץרַאװש .ד ןוא יקסּבולָאגָאּב ירד ,ײ. . . טֿפַאז

 תע' .4 1927 עשרַאװ ,לעטימ לייה סלַא ןַײװ
 ןוא לענָאיצידַארט -- (25 ,וט ,ארקיו) 'התדנ

 ןיירמוא ןַײז (ױרֿפ יד| יז לָאז, ."יָא ריא , :יּת

 ,ד ,ּבי ,ארקיו ,יּת ,יָא ריא יװ ױזַא ןכָאװ ייווצ

 ,היטנ יד טָאה סָאװ
 .לעטשנַײא רעיא .ןרעדנוזוצּפָא ךיז עֿבט יד
 ,טייק- .רענעמלוסומ עיַא

 ,רעדנוזַאּב

 ןױש ןונ ךיא ּביוא , .קידשרעדנַא ,לעיצעּפס

 רכששי ןמ ןעטכישעג=} אירוטׂשא יצנג איד

 שע ליװ אוז . ..ןּבירשיג ריאירֿפ ליֿפ יטלוז

 ,ןּבַײרשיּב ךילרידנוז ּפָא םיא 'נוא ןירהָאּפש

 רּביא רדננַא טינ ןמוק תונושל ילַא, ,162 ,הג
 ןיא שדנעלוה ׂשד טראיינ קודקדה יֿפּכ שניא

 רּביא וצ רעװש ׂשע זיא םורד :ךילרדנוז ּבָא
 ,ןיטכישיג יכילטרַא יניש ,ןישרַאמ ףסוי ,"ןיצעז

 טלעז ךיא, .|65 ,אוו לּביו .א"עּת טׂשמַא

 איז ואוו . ..ליװ ךיא ןעװ ןעמוק ריא וצ רָאנ |

 סָאלש םיא טינ ךילרדנוז ּבָא טָאה גנונאווּב ריא

 ,תואֿבוצה תוארמ ,",..ןיסעצנירּפ רעד אייּב .



 ןרעדנוזּפָא

 ןּבָאה ריד אַײּב טזומ אוד, .ח"עּת קעּבזנאװ

 קנעדיּב םורד ,הריֿבע יכילרדנוז .ּבָא יׂשורג ןייא

 השמ י'רּב רדנסּכלא ,"ׂשָע רימ גָאז 'נוא יז

 "יחּבה תיּבו לארׂשי תיּב ,אדלוֿפ ילוגמ ןזיוהטע

 רד ןַײז ךרוד (י"שה) ינוא, .ט"עּת ךַאּבנֿפָא ,הר

 רדננַא טימ לארׂשי וצ טָאה רע ׂשד גנומרַאּב

 רטנוא יד טַײל יטוג איד וצ ךילרדנוז ּבָא ינוא

 טׂשמַא ,מהמ ,זּביא טרוֿפקנַארֿפ השמ ,"ןַײז יז

 ןַײז רהזנ שנעמ רכילטיא רעהיג םורד ,, ,2

 'נוא טיג לוש רע ןעװ ןּבה ךוש ךילרדנוז ּפָא

 ,הק ,"ןיג אסּכ תיּב ןיא טינ ךוש יּבלעז יד טימ

 ׂשכילטיא ןייא ןמ ןאק, .א/ומ ,1743 אדרויֿפ

 ,"ןזענעקרעד =} ןנעק רע ךילרדנוז ּבָא טכיל

 .ג/בצ ,1744 טׂשמַא ,המלש תלהקה

 ,טרעדנוזעג-- ,ּפָא רעד .װרט -- ןרעדנווּפָא
 ןוא, .ןרילָאזיא ,ןרירַאּפעס ,ןדײשּפָא ,ןלײטּפָא

 ןיא טרעדנוזעגּפָא ןרעװ עטנלע ,םימותי-עמערָא

 ןיא עקנַארק עמערָא יװ טקנוּפ ,תורוּת:דומלּת

 .סיוא טרעװ יױזַא .המלש ,סוממ ,"םישדקה

 טרעדנוזעגּפָא טרעװ סע ןוא סטוג סָאד ןּבילקעג

 ןּבילקעגסיוא טרעװ סע יװ יוזא ,סטכעלש סָאד

 ןוא רעּבליז ןוֿפ לַאֿפּפָא רעד טרעדנוזעגּפָא ןוא

 ליֿפ שנוא טָאה טָאג ןעד, .חיק ,אינּת ,"דלָאג

 לכֹׂש ׂשנוא טָאה רע זד םעד טימ ןָאטיג שטוג

 רע תולעמ יכליו טימ ,ןּבעגיג טייהנעק ןוא
 ןוֿפ טָאה ןדייש רטנוא ינוא טרדנוזיג ּבָא שנוא

 טׂשמַא ,הח ,"שינֿפעשיּב הגידנּבעל ירדנַא יד

 טייקנַארק אזַא זיא טײקיניזַײרֿפ, .א/טל ,6

 -ירעד . . .ןרירוק וצ ךעלגעמ טינ זיא סע סָאװ

 רעצנַאג רעד ןוֿפ יַא ...ךיד ןעמ ףרַאד רעּב

 ןיא, ,1895 ענליו ,ןאטלוס רעד ,דמא ,"טלעוו

 טָא טקינײארַאֿפ שיטקַאֿפ ןענעז ןעמכילע-םולש

 טייקיאעֿפ יד טָאה רע ,תוריּתס עדייּב יד

 ןױשרַאּפ ןדעי ןרעדנוזוצּפָא ןוא ןלייטוצסיוא

 עשידוי ןגעװ ,נש ,"ןשטנעמ עּפוק רעד ןוֿפ

 ,130 יז ,ו רעּבַײרש

 טייהגולק יזיד רעד לַײװ רדא -- ךיז טימ

 ,"ןשנעמ ילַא ןוֿפ ןרדנוז ּבָא ךיז זומ רעד ,טכוז

 -נוזעגּפַאע .הֹּכ ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ןמ .מ

 טיט א טָאה ןציז וצ ּבוטש ןיא ךיז טרעד

 ןיימ ךיא, .131 ,לדוי ,סוממ ,"ןסייהעג ריא ַײּב

 ןוֿפ טַײװ ךיז ןטלַאה ןוא ןרעדנוזוצּפָא ךימ

 סָאװ, .'טריֿפ לרוג רעד יו ,שו סַײװ ,"םיא

 רעטנעענ ץלַא ,ךעלסעגרעטניה יד ןיא רעֿפיט

 עמצרַא יד ּפָא ךיז ןרעדנוז רעמ ץלַא ,ךַײט רעד

 ,גרעּב ,"תודיחי ןעװַארּפ ,ךיז ןֿפרַאװעצ ,רעזַײה

 ,.. טָאה רע .234 'ז ,סעמע' ,רעפעינד םַאּב

 :ןרעדנווצּפָא ךיז שינעֿפרעדַאּב ַא טַאהעג |

 -ַאי ןשלהק םענוֿפ עלַײװ א ףיוא ןייגוצקעװַא

 'ז ,! ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד ,נש ,"דיר

 ןוֿפ ּפַא ךיז טרעדנוז ...תילט רעד, 8

 דָיי ַא ןוֿפ תילט רעד טרעװ ןוא ןליהנַײא עלַא

 - ,| שּבש ,"הרוּתילעּב א

 ןוֿפ ַײרעיא יד -- ַײרע-/ .רעד .שינד
 .עקירֿפַאיםורד ןיא ןסַאר

 -עננַײרַא .1 .טּפוזעג- ,ּפָא פוז .וורט -- ןֿפווַּפָא

 טײקיסילֿפ לייט ַא ליומ .ןטימ ןעַיצנַײרַא ,ןעמ

 -עמס יד יַא .רעכעּב-שודיק ןוֿפ יִא .ילּכ ַא ןיֿפ
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 -רעדניק, ,ךלימרעיוז יד ןזָאלרעּביא ןוא ענעט

 ןוא טגָאזעג לאיטלּפ טָאה ,טינ טֿפָאלש ,ךעל

 ַא טּפוזעגּפָא טָאה רע .שודיק ןכאמ ןעמונעג

 ,1899 י"נ ,...חספ ,ןירָאג .ּב ,"עסוּכ בור

 ,יט רעזעלג ייװצ ןַײרַא טגנערּב עמ, .18 יז

 טקוק רע .םיא רַאֿפ סנייא ןוא רימ רַאֿפ סנייא

 ,ּפָא לסיּבַא טּפוז ,טהֿבשחמרַאֿפ זָאלג ןיא ןַײרַא

 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"רעטַײװ דלַאּב טגָאז ןוא -

 ,161 'ז ,1916 ןיװ ,...ךַאלַאכערטש

 ףיוא ןגָאזּפָא ,ןענװַאדּפָא ,ןענרעלּפָא .גיֿפ ,2
 -עייל' לקיטש סָאד, ,הדגה עּבלַאה א יא .ךיג |

 ,זיא סע יװ ךָאנ רֶע טכַאמ ןטַאט םעד רַאֿפ ןענ

 ןיא ,שינעּפַאכ ןיא ארמג לטעלּב ַא ּפָא טּפוז

 גָאטנוז; .המלש ,סוממ ,"ױװַא ,טע ,שינעלַײא

 ,ןענעװַאדּפָא גָאט עלַא יװ רעירֿפ ןעמ זומ ,רעּבָא
 ךיג רעד ןיא ,לארׂשיל קוח רועיש םעד יִא

 א ןיא , .'רוּבג רעד' ,רַא ,"םייהַא ןֿפיולקעװא

 עלַא ,טכירעג רעד ןזיװַאּב ךיז טָאה םורַא עלַײװ

 טָאה רעטכיר רעד ,ןָאטעג לעטש ַא ךיז ןּבָאה

 ןזַארֿפ עכעלטע עקידנעטש יד טּפוועגּפָא ךיג

 ,שטיװָאצַאק רעזיײל ,"טצעזעג ךיז טָאה ןוא

 ,1933 קסנימ ,סעקסערָאמוה

 .ַײרע-  .שינע- .ץכע-
 ,טלגיזעג-- ,ּפָא לג .ורט - ןעלנױּפַא

 .ןענעמתחרַאֿפ ,לגיז א ןגײלֿפױרַא ,ןָאטֿפױרַא 1
 ןטימ סעיצַאמיטיגעל טלעטשעגסיוא טָאה רע;

 -רעטנוא ןוא טלגיזענּפָא . . .םתוח ןכעלטמע

 -- לארׂשי תיּב ,ןַאשּפָא לצרעה ,"?ןּבירשעג

 טָאה עמ, ,9 טעגיס ,ףיוה סייּבר רעצינשזיװ

 "מעטש א טימ טלגיזעגּפָא ,ןדִיי-עטָאּפאק יד ,ייז

 ,דרע עטנערּבעג ,געס ,ײ. , ."רעקיטַאנַאֿפי :עלעּפ

 -רַאֿפ |ןָאגַאװ םעד| םיא, ,143 יז ,1947 א"ּב

 ןוא רעסעלש ערעװש טימ ןסָאלשרַאֿפ ,טלגיר

 . .ח ,"טרָאּפסנַארט םוצ טלגיזעגּפָא םיא

 ,שערָאמרַאמ ןיא טכיל ענעשָאלרַאֿפ ,?רןעוּפ

 ,84 יז ,חייישת ,ַא"ת

 ,439 +-- ,ןעלגיזֿפױא ווזד .2

 ןוא ןסַאג ןוֿפ רעדליּב יד, -- ךיז טימ

 ,"ןעניז ןַײמ ןיא ּפָא ךיז ןעלגיז ייז / ,ןסַאמ

 ,55 '} ,1945 א"ב ,ןליוּפ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס

 ,(+--) טָאזּפָא ווזד -- דיזּפָא

 .טלדיזעג-+ ,ּפָא לד .װהרט -- ןעלדױּפָא
 ןעלדיזנָא טוג רעדָא (--) ןעלדיזסיוא וזד 1
 ןרָאװ ,ךיז ןגירק וצ ךיג טשינ ַײז, .(+-)
 הצע ןייק רָאג ריד הרירּב ַא וטסָאה ךָאנרעד
 ,"ַא ךיד טעװ רענעי זַא ןבעג ןענעק טשינ

 טגעלֿפ עמ ןעװ, .8 ,הכ ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ

 גולק רעייז רֶע טגעלֿפ ,ןַײז הזֿבמ רעדָא יִא םיא -
 ףוי ימכח ירופס ,זמא ,"סַאּפש ַא ןוֿפרעד ןכַאמ

 ךיא ּבָאה ןלרֿפס ַא ןיא} טרָאד , .ד"כרּת ענליוו

 יד טלדיזעגּפָא . . . ןסָאגעגסױא לַאג עצנַאג ןַײמ
 ,ו"נרּת עשראוו ,לוגלג ,גּבא ,"םירּבחמ עטמירַאּב

 -עגּפָא טוג להקה:שָאר םעד טָאה רע, .42 יז

 -הרוּת יד הזֿבמ ןזיא רע סָאװרַאֿפ טלדיז

 ןגיוא עריא, .אכר ,ז"ישּת ,יינ ,ּבדל ,"השודקה

 ,גרעּב ,"רעטרעװ ןָא ןשטנעמ ַא ּפָא ןעלדיז

 .| רעּפעינד םַײּב

 ןוֿפ טרַאװעג טָאה דִי רעד, .ךיז טימ |

 ,ןדיז קינײװ ,ןכָאקּפָא- קיג -

 .ןע- ,רעד -- ַײזּפָא

 .ןע- ,יד -- גנואַַײזּפָא

 .שטוטס ,לָאענ .ידַא -- קיאַָיזּפָא

 ,קיאַײזקעװַא ,ןײארַאֿפ ןוֿפ

 .(+--) ןגױוּפָא וזד -- ןגיײזּפָא

 ,טַײצ עקיּבלעז יד טקנוּפ |

 .ן- ,יד -- טַײזּפָא

 טַײזּפָא

 ןעמעלַא ןוֿפ ,רָאי וצ רָאי ןוֿפ ,גָאט וצ גָאט

 טזָאלעג ןעמעלַא ןוֿפ ,ךיז ןעלװעַאּב טזָאלעג

 רעד טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש ,"ריז יַא

 ,1934 עװקסָאמ ,סקיּב

 ,טרעלדיז טימ ןרעֿפטנע .ןעלדיזקירוצ 2:

 ,ּפָא טינ ןעלדיז . . .ייז זַא טוג ךָאנ זיא סע,

 עקידרעירֿפ ערעייז קיסירּפ טימ ּפָא טינ ןטיש

 רֶע זַא; .עשטַאילק ,םוממ ,"דנַײרֿפ עטוג

 ,ןילייּב .א ,יּפָא רע טלדיז ,ָאי ןיוש טרעֿפטנע

 / .|1929 קסנימ ,ו רעטעלּב עטיור} 'תונורכזי

 :ךיוא) .ןדָאזעג-- ,ּפָא דיז .ורט -- ןדיוּפָא

 ,6- ןטָאוּפָא חזז .1 .(טדיזעג-- ,ןטָאזעגי-
 ףיוא רעייא רָאּפ ַא יִא ,סעּברַא יִא ,ךלימ יִא

 ןוֿפ ןכָארקעגּפָארַא דלַאּב יז זיא , .קיטשירֿפ

 ןוא קישטעּפירּפ ןֿפױא רעַײֿפ א טגיילעצ ,טעּב

 ,רעדניּבנַײא ןושרג ,"ךלימ עסייה ןדָאזעגּפָא םיא

 יייװ 2 .1920 עװקסָאמ ,ךַײט טַײז רענעי ןוֿפ
 ,ןכַאקנַײא ,9

 צעּפס -- ךיז טימ .,ךלימ יִא .,ןכָאקֿפױנוצ

 .טב טימ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 ,רעסַאװייַא .ןעַײזּפָא ןוֿפ

 "ער רעדַא סעצָארּפ

 "א רעשיטעָאּפ, .(ךיז) ןעַײזּפָא ןוֿפ טאטלוז

 ,146 יז ,...קיװייל .ה ,ןיקװיר .ּב ,"סעצָארּפ

 זיא סָאװ
 רעדילגטימ עיִא יד .טלעֿפ סָאװ ,ַײּברעד ָאטינ

 .טייקיד

 ןעמ זומ ...,
 ןרעסערגרַאֿפ ןטסירּב יד ןוֿפ ןעלצרָאװ יד)
 ַא טימ טכַאמעג טרעװ סע סעכלעװ ,יָא ךרוד

 ירעּב הּכלמ ,"עקלול רעדָא עקרור ענרעזעלג |
 ,15 יז ,1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאל

 םוא לטניהגייז ַא ןֿפַאשרַאֿפ יז טגעלֿפ ךיוא;
 ַא גנילטשרע ןַא ןוֿפ ןעלצרָאװ יד ןגײזוצּפָא

 ,רעטיּב ֿבוט םוי טוג היעמש 'ר ,דזמא ,"צעכַײר

 - 16 יז ,ץַאמ גַאלרַאֿפ ,1915 ענליוו

 ,שינע- ,ץיכע- ,ךיז טימ ךיוא

 םעניימעג םעד סָאװ רָאנ טכַארטַאּב, -- ןירע

 ענערױוּבעג ַײנ סָאד ךעּבענ טסָאק תיּבה-לעּב

 .א ,"ָא ןַא ,ןירָאטרַאװ א ,עּבאּב ַא :עלעגניי

 ,14 ןש ,1882 ,לָאֿפִי ,וָארַאטַאלַאז

 ,טרעגייזעג-- ,ּפָא רעג" .וורט -- ןרעגיײזּפָא

 ןזַײװ ןלָאז ייז ,סרעגַײז ןכַײלגסױא .לָאענ

 -- ךיז טימ ךיוא

 ,טַײצ רעד וצ ןעמוק ןלָאז עלַא ידּכ 'ַא ךיז

 סָאװ סָאד .ױּבנָא ,יוּבוצ

 טשטַײט השמ ראּב .טַײז א ןיא טיוּבעגוצ טרעוװו

 :יִּתו .טייז ּבא יד --- (6 ,ו ,'א םיכלמ) .יעיציה/
 םעד ןוֿפ טנַאװ .ןָא טאיוּב רע ינוא, .ן"יוּבנָא, -

 ּבָא יד טָאה ןימענ אַײרד . . . טַײז ּבָא ןַײא זיוה

 (עיציה) ...(צלצ ,אּת ,עיצי) טׂשייה יז ,טַײז

 ןליא ףניֿפ רַאװ יטשרטנוא יד טַײז ּבָא יד

 | ,65 ,א ,א םיכלמ ,מהס ,ײטיירּב

 יד ןוֿפ טַײז ַא ןיא , ,טַײז ַא ןיא .װדַא ךיוא = |
 םיחטש-הֿבשחמ ןוא טײקשירעֿפַאש ןוֿפ ןענַאלּפ



 ןקיטַײזּפָא

 רעד ןוֿפ ןכַאאלש יד ןוֿפ 'ַא רָאג ןגיל סָאװ

 .טיי ,"טעטילאער רעשיטקַארּפ

 ,טקיטַײזעג-- ,ּפָא קיט- .ורט -- ןקיטַײוּפָא

 טשימ סָאװ ןצעמע יִא .טַײז ַא ןיא ןקורּפָא

 ,טייהרענעטעּבעגמוא ןַײרַא ךיז

 .םנ- .ךיז טימו

 ..ךיז) ןעמױזּפָא +- -- (ךיז) ןעמײזּפַא
 -רעּפ ,2ג זיֹולּב ןז} ,ּבנ ציא .װרט -- ןְיַײוּפֿא

 -קעװַא .1 .ןזעװעגי- .ןעװעגי- ,ּפָא ַײז .{זָאז
 ןַא ןיא טַײצ ערעגנעל ַא ןַײז ,ןּבַײלּבקעװַא ,ןַײז
 עטעטנעּפעג רענעה , .םישדח עכעלטע יִא ,טרָא

 ןיא קרַאטש ןעיירק ,סנגָאװ יד ןיא ךיז ןֿפרַאװ

 ןוֿפ טדיישעצ ןעװעגּפָא טַײצ ַאזַא -- סעּכ

 רעד טָא .המלש ,סוממ ,"רעּבַײװ ערעיײז

 -ץגּפָא ,עקירעמַא ןייק קעװַא זיא קיזײא-לרעּב

 ןיא ןוא רָאיא עכעלטע עשפיה טרָאד ןעװ

 ןָאק יז, !קיזַײא-לרעּבב ,עש ,"קירוצ ןעמוקעג

 טליװ ריא ּביוא ,רָאי רָאּפ א ךַײא ַײּב יִא ךָאנ

 רעּבָא ןיא'ס, .13 יז ,וװ פד ,"ןטלַאה רָאנ יז

 ִא ָאד ןעק עמ ,ןךיז ןֿפערט סָאד| לַאֿפוצ ַא
 ,25 'ז ,1936 ,ַאּפַא ,"ןֿפערט טשינ ךיז ןוא ןרָאי

 לגױֿפ םעד ןכוזסיוא רעירֿפ ךיז רע טסייה,

 עצנַאג יד ּפָא זיא למערעװ סָאד ואוו סייוו סָאװ

 רעּבָא, ,473 א; ,אווו לּבִיי ,קלַאֿפ סקילעֿפ ,יטַײצ

 ןּבַאה געט רַאּפ א זיולּב יז ַײּב קידנעַײזּפָא

 טרעװ ץאלּפ רעד זַא ,ןליֿפ ןּביױהעגנָא רימ

 | ,14 אוו 1961 ,זמט ,"גנע זדנוא

 ןיא ןעניד ,טעּברַא ןַא רַאֿפ טַײצ ןּבעגּפָא .2

 ןיא טַײצ א יִא .הסיֿפּת ןיא ןציז .רעטילימ

 יד) ייז ןענעז יצ, .ןציזּפָא .םענעי ַײּב טסניד

 יד ןוא ,ןדִיי ַײּב גנַאלךרָאי יִא טינ {רעניּבַאר

 ,לי ,"?ןדירֿפוצ רעייז ייז ןוֿפ זיא טָאטש

 יװ ןענעז ייז, .30 יז ,ג"מרּת סעדַא ,חול טלעװ

 יַא ןזומ ייז זַא ,ןסייװ סָאװ . . . עטּפשמרַאֿפ יד

 טציא , ןּבעל רעמוז ,עש ,"טַײצ לקיטש רעייז
 טעװ ןיציּבר רעװעּפַײרג רָאי קיצנַאװצ יַא ןכָאנ

 ,זמט ,גח ,"ןווייה ןוֿפ עקרעמערק א ןרעװ יז
 -רעדניק א ןיא יַא רָאי ןּבלַאהרעדנַא .1 1 5

 ,"ןענױאװעגּפָא ןענָאק טינ ץלַא ךיז ןוא זיוה

 -װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ

 | ,93 יז ,1932 וװעִלק

 -קיטילָאּפ ןיא, .ןלעֿפסױא .ַײּברעד ןַײז טינ ,9

 ןוא קיטכיזרָאֿפ רָאג ןדִיי יד ןענַײז ןכַאז

 םַײּב ךיוא רעטרעוו עטלעטשרַאֿפ ערעייז ןצונַאּב

 ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"רעיוא ןדמערֿפ א ןוֿפ יִא

 .220 'ז ,געװמוא

 ןַײז ֿבאוי םיא גולש אד, .ןַײזּפָארַא .כרא .4

 דימש םעד רדיװ ֿבאוי ךַארּפש אד ,ּבָא ףּפָאק !

 רָאג ךָאנ םיא זיא ףּפָאק רעד ןעד ,ריד זיא איו

 ,המק הׂשֲעִמ ,1701 טׂשמַא ,ּבמ ,"ןיזעוװיג ּבָא

 -רעסיוא ןוֿפ יִא סָאד ,טייקליטש , :ּבוס ךיוא

 .מ ,"קירעֿפעלש ןכַאמ -- ןקורדנַײא עכעל-
 ,120 יז ,1927 וועִיִק ,ןישַאמישטנעמ ,סלרעּב

 -נערַאֿפ .טייזעג-- ,ּפָא יז .װרט -- ןעיײזּפָא

 .רעדלעֿפ עלַא יִא .ןעײזרַאֿפ .ןעייז ןקיד

 ,(ןגיזעגי--) טַײזעג-- ,ּפָא ַײז .ורט -- ןעַײזּפָא

 םעד ןיא טָאה עמ סָאװ ,רעסַאװ סָאד ןסיגּפָא .1
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 םג ,, .ּבָאּב יִא .סעּבלוּב יִא .ןשקָאל 'ַח .טכָאקעג

 ןעמ רעק םענייאניא םיצּב ךס ַא טכָאק ןעמ זַא

 רֿפס ,"סייה זיא רעסַאװ סָאד ןמזילּכ יִא טשינ

 ,(ה"י ,19 ּבײהנַא ,עװעקלָאשז} ּב"ח ,ךורע ןחלש

 םוא| יִא טינ ןעמ רָאט עװַאק ךיוא, .ּב/ט

 עקצעכַאלש רעדָא ,דנירג ןוֿפ ןצנַאגניא ןתּבש

 ,1860 עשרַאװ ,םדא ךרד ,"ןװייה יד ןוֿפ ריִּב

 ?גָאלשכרוד א טסייה סָאװ ,טינ טסייוו ריא,

 יד םעד ףיוא ּפָא טעַײז עמ סָאװ ילּכ ַאזַא

 לֿפָאטרַאק, .90 'ז ,ו ...לטַאמ ,עש ,"ןשקָאל

 סָאװ ,ּפָא סע ןעמ טַײז ,קיטרעֿפ טרעװ סע זַא

 ץמַארד ַא ,רַא ,"?ךיז ןכַאקרעּביא ןזָאל ,ןעד

 | .."סלֿפַאטרַאק ףנִיֿפ רעּביא

 -כרוד ןקידנע .ןעַײזרעּביא ,ןרעטליֿפּפָא .2

 טײקיסילֿפ יד זיּב קַאלשכרוד א ףיוא ןעַײז

 רעטרַאה רעד זיּב יַא ,ןֿפנָארּב יַא ,רָאלק זיא

 סָאד 'ַא* .קַאלשכרוד ןיא טּבַײלּב ףָאטש

 אוט , .עטכעטש סָאד ןֿפרַאװסיױרַא = ערעטיש

 זָאל 'נוא ...לדנעֿפּפ רּביױז ןנייא ןיא זע

 רּביא זע דייז ןאד .ןיצלַאמש וצ רדננייא רטנוא

 ץינסעי ,תואוֿפר רֿפס ,"ןרעװ טלק זָאל ינוא ּבָא

 רעדָא ייווצ ןוא ענּפַאװ לייט ןייא םענ, .בּפּת

 ףיורעד סיג ,טּפיזעגרעּביא ,שֵא ןטוג לייט ַײרד

 ,"רָאלק ןַײז לָאז ,יִא טסלָאז ךָאנרעד . . . רעסַאװ
 "שט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד ׂשַאװ לכיּב ןייא

 ןעמ לָאז ןעמָאז-לּבָאנק, ,ה"נקּת ווָאלקש ,'װַאק

 לשעלֿפ ַא ןיא יִא ןעמ לָאז סָאד . . . ןכַאקרעּביא

 ןעקנירט רעקנַארק רעד לָאז םעד ןוֿפ ,ןַײרַא

 ךאלמ רעד ,"לֿפעלסע ןַא העש ייװצ עלַא

 -ליֿפּפָא , .15 יז ,ד"ערּת לשימעשּפ , . . .לאפר

 ,ןיזנעּב םיא וצ ןּבעגוצ ,טריּפס םעד (יא) ןרעט

 "נַאילָאּפ .י ,זּביא ןַאמסַײװ .ז ,"סָאד ןעטיוּבעצ

 .1927 וװעִיק ,ןסקיװעג ןוֿפ ילּב ,יקס

 ןענומָאק יד| יז ױזַא יו, .ןרעטַײװרעד .2

 עַײנ ןוא עַײנ ץלַא ךיז ןיא טּפַאזעגנַײא טָאה

 "וקעּפס ןוא ןצכינעגיוט טַײזעגּפָא ,ןרַאנומָאק

 ןלעװָאנ ןוא ןעגנולייצרעד ,לעינַאד .מ ,"ןטנַאיל
 | ,1935 װָאקרַאכ ,וו

 .ײרע .שינע/ .ץכעי/ ךיז טימ

 ,טרעַײזעג-- ,ּפָא רע .חרט -- ןרעַײזּפָא
 םַײּב|, ,ץלַאז א טימ יִא ,סרעַײז ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 -רָאלכ ןזיד ךָאנ {ךלַאק-רָאלכ טימ ןקעלֿפ ןשַאװ

 ןוא יִא ,ןשַאװסיױוא ךעלדנירג ןעמ ףֵרַאד ךלאק

 טינ לָאז ףָאטש רעד ידּכ ןשַאװ סלַאמכָאנ/
 ,טרעּברַאֿפ רעדיילק ,ַאריּפש .ש ,"ןרעװ עילַאק

 ,תני 33,  יז ,1900 עשרַאװ

 יּפָא ,1 .טֿפײזעג-- ,ּפָא ףייז .וורט -- ןֿפײזפָא
 ,טנעה עקידורּב יד יִא .ףייז טימ ןשַאװּפָא ,ןּבַײר

 | ,ןֿפײז ןקידנערַאֿפ ,2

 ,עדרַאמ ַא יִא .ןצעגײשּפָא ,ןעלדיזּפָא .גיפ .ס

 -ץגּפָא לָאמ עכעלטע עטַאלז רָאנ טָאה םיא,

 .ײװַאלַאס עלעסוי ,עש ,"טֿפיײז

 טנעה יד טֿפיײזעג גנַאל ךיזפ -- ךיז טימ
 ,עש ,"ךיז יִא טנָאקעג טשינ ןוא . . . ףייז טימ |

 .שינע .ץכע- .יגורתא רעד'

 .ןיימ ,הנװּכ  .משטד .ן ,יד -- טכיוּפָא

 יד ןרעלקרעד גנודיילק עקיזָאד יד טעװ . ..

 ןעגניזּפָא

 ןוא רעדנַאסקעלַא ,פד ,"ןיַא ענַײמ רעקלעֿפ

 ,94 יז ,1930 ענליוװ ,סענעגָאיד

 טימ זיא סָאװ .משטד .ידַא -- ךעלטכיזּפָא
 וצ תעגושמ ַא זיא סע; .קידנוויּכּב .ןוויּכ ַא
 ןרעכייר רוּפיּכ-םוי םוא לוש א ןּבענ יִא ןעמוק
 ,171 יז ,ש רמ ,ײטערַאגיס א

 ,טרעּבליזעג--- ,ּפָא רעּב- .ורט -- ןרעּבליזּפָא
 עכעלטע יד , .לֿפעל ַא יִא .רעּבליז טימ ןקעדַאּב

 ענעשעמ ערעייז יִא םיא וצ ןעמוק . . . רעּבַײװ

 .2נ/ .22ש6ו1962 ,זמט ,גח ,"רעטכַײל

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,רעד -- גניזּפָא
 ךימ טלַאה'ס יװ רעה ךיא,, .ןעגניזּפָא ןוֿפ טָאט

 טַאלּב ַא ,לה ,"ןוגינ א ןוֿפ יִא ןַא ,ןגיװרַאֿפ ןיא

 ,97 'ז ,1955 א"ּב ,םיוּבלּפע ןַא ףיוא

 .ןעגנוזעג-- ,ּפָא גניז .ורט -- ןעגניוּפָא

 -עגנָא טָאה עטַאט רעד, .ןעגניז ןקידנערַאֿפ 1
 ןעװ .ןעגנוזעגכָאנ ןּבָאה עלַא ןוא ןעגניז ןּביױה
 ראֿבמ עטַאט רעד טָאה ,ןעגנוזעגּפָא טָאה עמ
 ךיז טָאה, 334 יז ,ןישּת יינ ,בדל ,"ןעװעג
 -ץגּפָא טָאה ןזח רעד זיּב . . .טרָאד טמאזרַאֿפ
 ?ןעינילָאװ ןיא קַאװטיל רעד ,זמא ,"ןעגנוז
 יד ןקידנערַאֿפ = לדיל ןַײז 'ַא* 1870 ענליוו

 -נואוו םירֿבח יאדװַא ךיז טנָאק ריא, .ערעירַאק
 טַײצ עטצעל יד טינ טעז עמ סָאװ ,ןרעד

 װָארּבוד זַא ,ןלייצרעד ךַײא ךיא לעװ ?ןװָארּבוד
 זיא טציא ןוא ,ןעגנוזעגּפָא לדיל ןַײז ןיוש טָאה

 לגוֿפ ַאזַא ךיז ףרַאד סע ואװ ,טרָאד רע -
 ,םוקפוא ןיא ,רוקָאיװ לשרעה  ,"ןעניֿפעג

 | ,1932 עװקסָאמ

 ַא ,עירא ןא יִא .ןעגניזכרוד .ןעגניזסיוא .2

 סיורג טימ ןעגנוזעגּפָא רַאװ, .השרד א ,לדיל

 הּכלמ ,זמא ,"םכילע'םולש רעד תוֿבהלתה .

 ןושל סיז ןַײז וצרעד, .ח"מרּת ענליװ ,הסדהו

 ַא ּפָא טגניז רע יװ לדנוגינ ןייש ןַײז טימ

 ,ןֿפָאלעגוצ זיא רע .21 ןא ,1870 ,מק ,"השרד

 לָאז עמ זַא טרַאװעג ןוא הכרּב א ןעגנוזעגּפָא
 יקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,ךמָאי ןרעֿפטנע

 ,ןריּביס ,עגרָאטַאק ןעגנוזעגּפָא ,85 יז ,עכיל

 ,מּפ ,"טיוה רעד טימ רענייּב ןעגנוזעגסיוא

 סע רעװ רעכעלטיא ןעק יא; .116 'ז ,רעדירּב

 ,יקרָאג .מ ,זּביא עירול .נ ,"םיטש א רָאנ טָאה

 ,1935 ווצִיק ,נטַײל ַאּב שטנעמ ַא

 !רעדינַא לסיּב א ךָאנ טציז, .ןעגניזֿפױא .9

 "נַײרַא לרעטָאק עסַײװ סָאד ןייג רָאנ לעװ ךיא

 ןרעה ריא טעװ ,לרעטָאק ןצרַאװש םעד וצ ןזָאל

 שידיסח ןייש א יִא ךַײא ָאד ןלעװ יז יװ

 .עקירעמא ןוֿפ רעטעֿפ רעד' ,טע ,יילדנוגינ |

 "עג ּבָאה'כ לַײװ, .ןעגניז ןטימ ןלָאצּפָא .4

 -עג םיּתּבילעּב עלַא ןּבָאה ,ןעגניז ןייש טנעק
 רַאֿפ יִא ןוא תּבש ייז ַײּב ןסע לָאז ךיא טלָאװ
 י"ג ,ֿבקעי תלחנ ,ןַאמרעכיז .י ."ןסע םעד

 ,144 יז ,ו"כשּת

 ּפָא. .ןעגניז ךרוד ןכַאמ לטּב ,ןֿפַאשּפָא .9

 סָאװ רזג ַא טװּורּפעג ןענוװַאדּפָא ןוא יִא ,ןֿפור

 ! שג ,טייצ ,"ןלַאנגיס םיא וצ טקישעג טָאה

 יי יי ,83 יז |



 ןקידניזּפָא

 .שינע .ץכע -- ןיז טימ ךיוא

 .ַירע- = .(עק- ,ןיי) רעד
 ,טקידניזעג'- ,ּפָא קיד .חרט -- ןקידניזּפָא

 .ןקידניז ןרעהֿפױא .ןקידניז ןקידנערַאֿפ 1

 ןרָאװעג ןוא טַאהעג הנותח .טקידניזעגּפָא ןיוש,

 ַא ןקידניז ,2 ,לסעּבעלַאּב ענשטעטַאטס ַא
 ןָא ןּברַאטש ןוא גנַאל-ןּבעל ַא יא .טַײצ ערעגנעל

 ,בנ|- .יודיװ

 םיז .טסיועג-- ,ּפָא סיז .חרט -- ןֿפיזַּפָא

 ַא יִא .ןסיזרַאֿפ ,ןרעקוצרַאֿפ .ןרעקוצּפָא .ןכַאמ
 רעדָא ןירַאֿפ טימ יִא .ןירַאכַאס טימ יִא .ייט זָאלג

 ןעװ ,וטסנָאק ןֿפרַאד סָאד טסעװ וד זַא; .לֿפרעװ

 לכיּב ןַײא ,"ןסיזוצּפָא ּפָאריס טימ ,טסליװ וד

 װָאלקש ,'װַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירז ׂשָאװ

 -ץגּפָא ,רעסַאװ-ןטשרעג עטירּבעגֿפױא , .ה"נקּת

 ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,"קינָאה טימ טסיז

 ,16 יז ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל

 ,בנ/ .ךיז טימ ךיוא

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ֿפיזפָא

 .ןעַײלק ןוֿפ יִא .ןּפיזּפָא םַײּב לַאֿפּפָא .ןפיזּפָא

 -כרוד ,1 .טּפיזעגי-- ,ּפָא ּפיז .וורט -- ןֿפיזּפָא
 יִא .לַאֿפּפָא ןקיטַײזַאּב ןוא ּפיז ַא ךרוד ןזָאל

 טסָאקעג סעפע ןעד טלָאװ סע, .לעמ לסיּב סָאד

 ןוֿפ לעמ יד יִא טוג . . .לָאז עמ ןעװ רערעַײט

 ,סיר דלַאװג רעד ,שטיװַאר .ג ,"ןעַײלק יד

 עקיזָאד סָאד רעּבָא ןעק עמ, .58 יז ,1883 ענליװ

 טמוק . . , ,ןלײשּפָא טינ ןרענרעק יד ןוֿפ} לטַײה

 ןוא ןרעק ןצנַאג םעד ןלָאמעצ סיוא רעּבירעד

 ,יקסנַאיטרוּב .י ,"לעמ יד . . , ןוֿפרעד יִא ךָאנרעד

 ןָאק עזורוקוק עגנויא ,1929 וועלק ,סקיװעג סָאד

 םענירג ,םעניילק יװ ןכַאק ןוא יִא . . .ןעמ

 עשרַאװ ,ךוק עשידוי ,ַארֿפַאש .ּב ,"סעּברַא

 ןרעהֿפױא .ןּפיז ןקידנערַאֿפ .2 .24 יז ,0
 ,תלוס זיולּב לָאז ןּבַײלּב זַא תלוסּפ יִא .ןּפיז

 -ָארּפמוא יד יא .ןרעדנוזּפָא .ןקיטַײזַאּב
 ,סרעלמוט יד יִא .ןטנעמעלע עוויטקוד

 ןויטקעלַאק יד ןיא ןענַײז, -- ךיז טימ

 ןעװעג טינ ןענַײז עכלעװ ןענָאזרעּפ ןעװעג

 'וצ טנעקעג טינ ךיז ןּבָאה ןוא טניואוועגוצ

 רעד .טֿפַאשטריװ רעשיֿפרָאד וצ ןעניואוועג

 -ַאס ,"טּפיזעגּפָא ךיוא טָאה טנעמעלע רעקיזָאד

 דרע רעד רעּביא טעּברַא רעד ןוֿפ ןעלקַאבכ

 ךיז טּפיז רע, ,1927 לעמָאה , . . . גנונעדרָאנַײא

 .ש ,"עטסרענַאאצקאער עמַאס סָאד ּפָא דימּת

 ַאדעּפ רעד ניא נטנַארֿפ ייװצ ֿפַא ֿפמַאק ,םילעטיג

 ,שינע .ץכע 1932 װעשטידרַאּב ,קיגַאג
 ַא ךרוד ךרוד רעירֿפ סע ןעמ טּפיז , -- רעד

 ןּפיז עקיכעלַײק רעדָא עקישטַאלּפ ייר עצנַאג

 םוצ דלעֿפ ןוֿפ ,ַארזיא .ע ,"ָא ןוא ןטַארוּב)
 ,84 יז ,1928 וועְיק ,שיט

 .ןעּפישזּפַא +- -- ןעּפיֹױּפָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ץיֿפיזּפָא
 ץיצולַאװער עשיסור יד, .(ךיז) ןצֿפיזּפָא ןוֿפ

 עלַא ..,.רעצרעה סנעמעלַא טײרֿפרעד טָאה

 ,'ַא ןטרעטכַײלרַאֿפ א טימ טנגעגַאּב יז ןּבָאה |

 טרָאװ ןַײמ ןַײז לָאז, .9 'ז ,1919 י"נ ,א טישז

 יד ןעװ ,יִא רעד ,טניװ םענוֿפ םעטָא רעד ---
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 'װָאס ,רַאילטָאק .י ,"טדניװשרַאֿפ שינרעטיּב

 .9 ןאמ ,1967 ,דנַאלמייה

 :ףפ .טצֿפיזעג-- ,ּפָא ץֿפיז .וטוא -- ןצֿפיוּפָא
 סָאװ ,ץֿפיז ַא ןעגנערּבסױרַא .,ןעצֿפיז--
 ,רעיורט ,שינרעטיּב (טרעדלימ ןוא) סיוא טקירד

 -ערָא סָאד . . . טצֿפיזעגּפָא טָאה ,ךעּבענ ,ימענ;

 עג ןייטש תויח ןָא יװ טעמכ זיא דניק עמ

 ןַײז טימ רָאטסַאד רעד ,ליּבוס ןמלק ,"ןּבילּב

 יז ןּבָאה רעּבָא טציא , ,1894 ןילּבול ,רעטכָאט

 ,טצֿפיזעגּפָא רָאנ ,ןֿפלעה טגעקעג טשינ רָאג ריא

 ינעש םעד ,יֿבצױּב ,"ןיוש ןוא טצכערקעגּפָא

 דלַאװ םעד, .א"ערּת עקָארק ,רעטכָאט סירעק

 א ךָאנ ריד זיא :טגערֿפעג קירעיורט רע טָאה

 דלַאװ רעד '?ןּבילּבעג רעמוז םעד ןוֿפ טַאלּב

 ןַא ןטכענ ּבָאה ךיא  :טַאמ טצֿפיזעגּפָא םיא טָאה

 םערוטש רעד סע טנַײה טָאה ,טַאהעג סקיצנייא

 ייינשי' ,לּבענ ןוא ןוז ,שאוהי ,"ןּבירטרַאֿפ

 ערעטיּב ערעייז ןוֿפ ןענעייל םעד ַײּב, .!עדנעגעל

 י"ג ,וא טישז ,ַא טזומעג ךיא ּבַאה ןקרעמַאּב

 -רַאֿפ ןוא טצֿפיזענּפָא טָאה יז, ,47 'ז ,9

 סָאדד ,מָאנ ,"טנאה ַא ןגיוצעגקירוצ טמעש

 רע טָאה -- ךָאד ךיא עז, .'לקינייא עשיּבר

 ,טגרָאזעגסיױא ןדייּב ךַײא טימ -- טצֿפיזעגּפָא

 ,"?סדרּפ ַא ןיא ןטעּברַא וצ ךיא םוק יװ רעּבָא

 ,183 יז ,1958 י"נ ,טכיל קידנעקנַאצ ,ןילּבמעד 3

 טינ ןעק ךיא' :יִא טסגעלֿפ ןשיקרַאמ} וד ךיוא;

 ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,ייליורג ןוֿפ ןֿפָאלשנַײא |

 ,107 יז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ

 ,ךעלקילגמוא ךיוא ןיּב ךַא, .ךיז טימ

 ַא זיא עקיטקארפ ,"המלש ּפָא ךיז טעצֿפיז

 ,עקירעמַא ךַא, .ח"לרת ענליװ ,זּביא ,רערעל

 הדגה יד ןגָאז טמענ ןוא ּפָא ךיז רע טעצֿפיז

 ,1899 י"נ ,...חספ ,ןירָאג .ּב ,"רעליטש ךָאנ

 ןעו ,טצֿפיזעגּפָא רעוװש ךיז טָאה לטיג, ,8 'ז

 ,"טרעהרעד גנורעלקרע סנַאמ ריא טָאה יז

 עשרַאװ ,סניװעג עסיורג סָאד ,ןַאמרהע .ה

 .ירע- .שינע- 12 יז ,ה"ּפרּת

 ןסעזעג-* ןיּב ,ּפָא ץיז .וטוא -- ןציזּפָא

 ןּבַײלּב ,ןַײז ,ןציז .טַײצ ערעגנעל ַא ןציז .1
 ,טרָא ןַא ןיא טַײצ עסיוועג ַא ןעניואוו רעדָא
 ףיוא ןסעזעגּפָא גָאט ןצנַאג םעד סע זיא טרָאד,
 עמ ןוא ןטנעצ ןיא טרעקיוהעגנַײא ,טרָא ןייא
 ,"סּפיּפ ןייק ריא ןוֿפ ןרעה טרָאטעג טינ טָאה

 רָאי ןקיכעלטק ַא 'ִא ןָאקק .עקשיפ ,סוממ
 זַא ןסעגרַאֿפ ןוא . . . הריד רעטסנעש רעד ןיא |

 ,עש ,"טלעג-הריד ןלָאצ ןעמ ףרַאד הריד ַא רַאֿפ
 ריא ןּבענ טכענ עצנַאג זיא יז, .ןּבעלירעמוז

 םעד לאֿפר ,ץיװעל .ל ,"ןסעזעגּפָא ןּפָאקוצ

 רימ , .33 'ז ,1888 ענליװ ,רעטכָאט סירעדַײנש

 גנַאלהעש ןוא םִי ןוֿפ גערּב םוצ קעװַא ןענַײז

 ןּביז ענַײמ ,געס ,"זױה:-עֿפַאק ַא ןיא ןסעזעגּפָא

 רע, .129 יז ,1949 א"ב ,ֿביֿבֲאלּת ןיא רָאי

 רַאסימָאק םוצ ןעמוקוצנַײרַא ןּבױהעגנָא טָאה

 ןעמַאזוצ יַא טַײצ ךס ַא טגעלֿפ ןוא . . . זיוה ןיא
 .קי ,"עילימַאֿפ סרַאסימָאק רעד טימ

 סעּפע ןוא טַײצ ערעגנעל ַא ואווצעגרע ןַײז .2

 רעד רעּביא יִא .טעּברַא ןַא ןריֿפכרוד ,ןָאט

 ןיא ןסעזעגּפָא רע זיא ךָאװ עצנַאג ַאע ,ארמג

 יסערָאק רעד ףיוא טעװערָאהעג ןוא ּבוטש

 ןציזּפָא

 ,קינטנעצַארּפ רעַײנ רעד ,ָאדיוג .י ,*עיצנעדנָאּפ

 ןוא טכענ ּפָא טציז עמ, .22 'ז ,1893 ענליוו

 ןוֿפ סעגזָאמ עטנקירטעגסיוא יד טיירד עמ

 סערדַא רעססעדַא ,ךורָא ףסוי ,"הסנרּפ תוגאד

 יד ןציז, .ח"נרּת רהָאי םעד ףיוא רַאדנעלַאק

 יד ןיא ךיז ןרעטַאמ ייז .ןהעש ליֿפ ּפָא םינּבר
 עשרַאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"תוכלה

 יװ יַא ןגעלֿפ (רעטעּברַא ידְו ןוא; .33 'ז ,8

 ,"טעּברא רעד ַײּב טכַאנַײּב ףלעווצ זיּב סעקורק

 ,...המחלמ טלעװ איד ,ץיװַארעּפלַא .מ יי

 ַא ּפָא ןעמ טציז לָאמ ליֿפ , ,53 יז ,1905 ענליוו

 ןשָארג ַא טעז עמ ןוא טֿפעשעג ןיא גָאט ןצנַאג

 ס'עדייז ןַײמ ,ף"ירּב לארׂשי ,"טינ ןגיוא יד ןיא

 ַא פָא טציז עמ , .40 יז ,1908 ענליװ ,הדגה

 ןיא ןָאטנַײרַא ךיז ןעק עמ ןוא טכַאנ-רעטניוו

 זיא רע, .חס ,ז"ישּת יײנ ,ּבדל ,"ןינע ןֿפיט ַא

 טקידיײירּפעג ןוא טַײלעמערָא יד ַײּב ןסעזעגּפָא

 ,!קיטנָאמי ,קמ ,"טיײקמערָא יז רַאֿפ

 ןַא (יװ) יִא .יוניש םוש ןָא ןּבעל ,ןַײז .9
 לּבַײװ א, .רעקיצֿפוֿפ יד ןיא זיּב רוחַּב רעטלַא

 טָאג זַא ןוא ,רעדניק ןָא ןרָאי ּפָא טציז

 יװ טיש ןוא טיש ,ןעלדניק ןָא יז טּבייה טֿפלעה

 .ײװָאלָאס עלעסוי ,עש ,"עקשטָאװק ַא

 טַײצ עסיװעג ַא ןציז ןקידנע ,ןרעהֿפױא .4

 טינ ץלא רעּבָא ןענעז ןדיא .טרָא ןַא ןיא

 -סיא רעד ןעמוקעג זיא סע זיּב ןסעזעגּפָא

 ךיז ייז ןענעז טנװָא ןגעק טשרע ןוא קינװַארּפ

 א ןוֿפ יַא* : ךיוא ,1 א 1881 ,לָאֿפי ,"ןעגנַאגעצ

 ,דרעֿפ א ןוֿפ ןכירקּפָארא ,ןײגּפָארא --- דרעֿפ

 ידֹּכ ןציז ,עמרוט ןיא ןימרעט ַא ןציז .9
 .ףָארטש א יַא .עמרוט יִא .ףַארטש א ןעמוקוצּפָא

 רַאֿפ ןימרעט ןטּפשמעגוצ םעד יַא -- ֿבוח א יִא

 'ַא ןלָאצַאּב טינ םיא ןעק עמ סָאװ ֿבוח א

 עכעלטע יִא ןכָאנ; .הסיֿפּת ןיא יַא .עשזעוו

 ."טַײרֿפַאּב ייז ןעמ טָאה ,הסיֿפּת ןיא םישדח

 ןצעזנַײא םיא לָאז עמ ץעזעג סָאד טסייה .. .,

 ,טע ,"טצעזעגנָא טָאה רע סָאװ יִא לָאז רע ידּכ

 -רַאֿפ וד ןעוװ, .547 'ו ,1925 ענליוו ,ןטֿפירש

 םוצ שטשָארטיכ ןַײד רַאֿפ עװַארּפס יד טסליּפש

 םעד רָאי עקינייא יִא קעװַא טסייג וד ,טלעג

 עשרַאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"קָאריװ
 ןיא וליֿפַא תויח ףיוא ןסָאשעג, ,33 'ז ,8

 טּביױלרעד טינ זיא דגַאי ןעוו רָאי ןוֿפ ןטַײצ יד -

 ןצרוק א יִא ןעגנאגעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ , ,

 יג טציא, .241 'ז ןעגנולייצרעד ,ןיי ,"ןימרעט

 געט ַײרד עקשזַאלַאטַאק רעטלַאק ןיא ּפָא ץיז
 ,שקַא ,"רעמ טינ ךָאנ סָאװ קנַאד א גָאז ןוא

 ,15 'ז ,1940 עװקסָאמ ,ֿברעמ ןוא חרזמ |

 רַאֿפ ,ןרעדגא ןַא רַאֿפ הסיֿפּת ןיא ןציז .0

 םענעגושמ ןַײמ ַײּב רע טלָאװ רעמָאט , .טלָאצַאּב
 ,"ָא ןוא טלעג ןעמענ לָאז רע זַא טלעוּפעג
 .עסקַאט ,סוממ

 .סעּפע (ּבילוצ) רַאֿפ רעגנעל ןציז ןּבַײלּב .?
 עמ, .דוּביּכ ןעמוקַאּב ןכָאנ ,דוּביּכ ןרַאֿפ יִא
 -- טדער עמ ןוא תעל-תעמ ץנַאג א ּפָא טציז

 ,"!טלדנַאה רע סָאװ טימ רימ ַײּב טגערֿפ ןוא
 .היֿבט ,עש |

 .סעּפע ןָאט ןרעהֿפױא ןדל ןיא ָאטינ) 8



 ןעלנעזּפָא

 .ןזָאלּפָא ןצעמע רעדָא סעּפע טימ ןקַאהּפָא

 מא .ךיז ןעיצקירוצ ,ןײטשּפָא .ךיז ןעּפעשטּפָא

 ןוֿפ ּפָא ץיז ,ןטוג טימ ריד גָאז ךיא , .ןטערט

 ןיא רָאֿפרַאֿפ ַא וטסגירק טינַא ,ּפָא ץיז , ."רימ

 .ץנעט יד ןוֿפ יִא .תקולחמ ןוֿפ 'ַא ."ןייצ יד

 לצװ ,רענייּב עצנַאג טימ סױרַא לעװ ךיא ּביוא,

 ץיז* ."ןכָאװ רָאּפ א ףיוא תוחּפה-לכל יִא ךיא

 רעה ןוא ץלַא רעּביא זָאל = טינ וט ןוא ּפָא

 םורָאװ יִא םידוהי יד ןוֿפ רימָאל, .ןָאט ףיוא

 רָאנ ןשנעמ ןייק טימ המחלמ טינ ןטלַאה רימ |

 ׂשע; .ּב ,א/ד ,יש ,"ןיטרּפמעל ןוא ןיּביל טימ

 ןוֿפ ןציז ּבָא לָאז רע זד ןַמ םוצ דוֿבּכ ןַײא זיא

 טרעװ ןןתח רעד}| רע, .ד ,כ ,ילשמ ,מהס ,"גירק

 ןַײז הנזמ יז טרעװ ,ןּבָאה ןח ןייק ריא ַײּב

 ינוזַא ןוֿפ ןכדש רד לָאז םורד ,ןרדננַא טימ

 ,ךודיש םעד ןריֿפכרוד טינ ןוא| ןציז ּפָא ןכַאז

 רֿפס ,ײ!רוחּב םענייש ַא אקווד ליוװ הלּכ יד ּביוא

 ,הנק ןמיס ?ז"עקּת !?ז"קּת ?דנַאלסור ,םידיסח

 ייוצ טגניװציּב םיא ןמ ןעװ אנוש רדנַא ןַײא,

 -רֶצי רעד רּבָא ,ּבָא ןונ רע טציז ,לָאמ אַײרד

 לָאמ טרדנוה ךַײלג שנעמ רעד םיא ןעװ ערה

 טׂשמַא | הֵׂש ,יּבָא טינ רֶע טציז ,טגניװציּב

 סעּפע טיט ןרעדנַא םעד רענייא , .ג/חל ,3

 ןיֿפ רעקיצנייא ןייק ןוא . . , ןַײז ודוֿבכּב םגוּפ

 ןטקיררַאֿפ רעייז טיול לַײװ ,יֵא ןטינ} ליוװ ייז

 תותיחּפ ןוא תולֿפש ַא סָאד טסייה ,דנַאטשרַאֿפ

 קחצי יר ,"ןרעֿפטנֶע וצ טשינ םענעי דוֿבּכה

 קידצ חיׂש ,אקָארק יֿבשֹוּתו ידלימ רעגרוּבמַאה

 .1882 עקָארק ,ן"ץעוי אלפ רֿפס, ןוֿפ זּביא|

 ןעמונעגסורַא עשטכור ךיז טָאה ,שידק ןיינ;

 טימ טװאודּפעג טָאה רע . . . טנעה . ... ענַײז ןוֿפ

 טינ טעװ רע ּביוא זַא ,טגָאזעג טָאה יז . . ,חוּכ

 ןוא רעטצנעֿפ ןוא ריט ןסַײרֿפױא יז טעװ ,יָא

 ,עװַאּפ ענעדליג ,עלרעּפ .י ,"דלַאװעג ַא ןכַאמ

 : ,212 יז

 ןַא ןגילּפָא .רֿבא ןַא ןֿפעלשנַײא .װזוקַא ,9

 ןוא טנַאה רעד טימ ןקירד .סוֿפ ַא יִא ,רֿבא

 .ָא יז

 רע- .שינע .ץכע .ךיז טימ ךיוא

 ,יירעד .(עק- ,ןיי)
 ווזד .טלגעזעג-- ,ּפָא לג- .וטוא -- ןעלגעזּפָא

 ךלּב אוז , . .ןּבעג רדרואש .+-- ןעלגעזקעװַא

 ּבָא גידנלַײא ןָאק ןַאמ זד זיא טוג דניװ רעד

 .ה"עּת קעּבזנַאװ ,תואבוצה תוארמ ,"ןילגיז -

 יד טימ ןיוש טָאה ףיש סָאד זַא ,ךָאנרעד,

 טָאה ,טלגעזעגּפָא ןַאװַאג םעד ןוֿפ עכעלקילגמוא

 ,"טלייטעג . . .טלעג םעד טימ ךלמ . . . רעד ךיז

 ּפָא רָאנ טלגעז ףיש א יװ, .18 ןא; ,1865 ,מק

 ןוֿפ ץוש םעד רעטנוא יז טייטש ,ןװַאה םעד ןוֿפ

 ,1864 ענליװ ,םיה זועמ ,זמא ,"ןײטיּפַאק סֿפיש

 טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה ןַאטיּפַאק רעד יו;

 ,"ןענַאדנוֿפ יִא ןוא ןרעקנַאּפָא ןסייהעג דלַאּב רע

 עּבלעז יד, .1878 עשרַאװ ,יורֿפ ענעֿפרָאװרעֿפ -

 רעדנַא ןַא ןיא ףיש ַא טלגעזעגּפָא טָאה טכַאנ
 -וקעגנָא ךעלקילג ןיהַא ןענייז ייז ןוא הנידמ
 .ז"סרּת גרעּבמעל ,בַײװ עשלַאֿפ סָאד ,"ןעמ

 ,גג76/ .ךיז טימ

 -ּפָא .1 .טגעזעגי- ,ּפָא געז .ורט -- ןגעֹזַּפָא
 .לטערּב ַא ,גַײװצ ַא יַא .געז ַא טימ ןדַײנש
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 איז 'נוא ןדינש איז 'נוא ןטאיוה איז ינוא,

 ,"ןנריט ןגיּבלעז רעד סיֿפ איד ּבָא ןטגעז

 ,ּב/צר ,1661 טֹעמַא ,ןוֿפיסוי

 -רַאֿפ יד יִא .ןדניּבּפָא .ןטַײרּפָא ,ןלײטּפָא .2
 ןוֿפ טריֿפעג, .טייק-החּפשמ יד יִא .ןעגנודניּב

 סָאװ ןסערעטניא יד ןוֿפ ןוא עגַאלסאלק ןַײז

 רעשילגנע רעד ןַאק . , . סױרַא ריא ןוֿפ ןסילֿפ

 ףיוא ,גײװצ םענעי יא טינ טַאירַאטעלָארּפ

 ,122 יז ,1917 י"נ ,ש טישז ,"טציז רע ןכלעוו

 ןעּפירקס ַא טימ סעּפע ןריֿפכרוד ,ןָאט .גיֿפ .ס

 טגעזעגּפָא ןוא שולח ַא וימיילּכ .שימטיר ןוא

 ,גח ,"רעגייז א יװ ץרַאה ןטימ רָאי קיצעּביז

 .112 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 יַאּב רעגניֿפ ייװצ ךיז יא -- ךיז טימ ךיוא

 ,וויזירּפ ןוֿפ ןרעוו וצ טַײרֿפ

 דלַאװ רעד ןַײז טרעװ ׂשע ינוא, -- ץכע-
 ׂשָאד וד למרעװ ןעד ןוֿפ טכיגעז ּבָא זָאד זַא

 -געז :ךיוא .18 ,' ,היעשי ,מהס ,"טגעז ץלָאה

 .סעניװָאלָאּפ ,ּביוטש

 ,פָא ךיז ןג- .װרט 4 װטוא -- ךיז ןענעגעוּפָא
 ןדייש ךיז ,ןענעגעזעג ךיז .1 .טנגעזעגי- ךיז

 ןעלדנעמ טימ טשרע ךיז ּבָאה ךיא, .ןצעמע טימ

 ןַײז רימ רע טָאה ןּבעגעג / .טנגעזעגּפָא

 ןַײז ַײב רימ רע טָאה ןריואושעג / ,טנַאה

 ,"דנַאנַײּב ןַײז רימ ןלעװ קיּבייא זיּב זַא / ןּבעל

 ןוא טנגעזעגּפָא ןיוש ךיז טָאה גָאט רעד, .לֿפ

 .לֿפ ,"!ןיימ ךָאנ םיא עז ךיא יצ טסייװ טָאג

 ןוז רעד ןעמוקעגנַײרא זיא הנותח רעד ךָאנ,

 ,ֿבקעי תומיענ ,דיגמ רענּבוד ,"ךיז יִא רשוע רעד

 ,1869 ענליװ ,קסניממ ץיװָאקיזצ קודצ זּביא

 טָאה ןוא טנייװעג ליֿפ טָאה . . .ּבַײװ סָאד,

 .א .מ ,"דניק קיצנייא ריא טימ טנגעזענּפָא ךיז

 ,21 יז ,1898 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב רֿפס ,ןַאמקילג

 טנגעז ןוא גערּב םוצ ךיז טיצ לרעַײֿפ סָאד;,

 ןעמיורט עליטש ,געס ,"אטיל רעד טימ ּפָא ךיז

 ןַײמ טָאה לטנַאמ רעד, .11 'ז ,1909 עשרַאװ

 ךיז טָאה יז ןעװ ,ןגיוזעגנַײא ןרערט סעמאמ

 רעד ,גח ,"טנגעזעגּפָא דימּת ףיוא רימ טימ
 .15 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ

 ,דלַאװ ןטימ יִא ךיז .סעּפע טימ ןדייש ךיז .2

 ,הסנוּפ רעד טימ יִא ךיז ,ץַאלּפורּפָא ןטימ

 . ןיוש ךיז ךיא ףרַאד ןאד ןוא, .הכָאלמ רעד טימ
 טָאטש עצנַאג יד ןעד ,הטיחש ןַײמ טימ יָא

 ריֿפַאס .יא ,"רימ ףיוא ןסױטשעגנַא ןענַײז

 ,1881 ענליװ ,...להקה תאטח ,קסנימ סיוא

 לָאז רע ,סױרַא רע זיא סַאג ןיא ןוא , ,51 יז
 ןַײז ןוֿפ רעצעלּפ עטנַאקַאּב עלַא טימ יִא ךיז
 י"ג ,...םיקיזמ איד ,ןירָאג .ב ,"טייהדניק

 ,32 'ז ,0

 ףיוא ןַײז רּתומ .סעּפע ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז .2

 ןטימ , .סנשַארג עכעלטע יד טימ יִא ךיז .סעּפע
 םעד, .עש ,"'ַא ןיוש ךיז יז געמ רעטַאעט
 יד ,הריד רעד רַאֿפ ןלָאצ ןעמ ףרַאד טריװ
 ןּבָאה יז ,זדנוא טימ ּפָא ךיז ןענעגעז רעדיילק

 יקערש רעד ,רערעדעל .ש ,"טנידעג גונעג ןיוש -
 "ירעד , .9 יז ,1897 צנליװ ,רעכערּברעֿפ רעכיל

 ,קנַאדעג ןדעי טימ יִא ךיז . . . רימ ןלָאז רעּב

 -סגנוֿפַאשַאּב עשידִיי יד ןשירֿפוצּפָא רעדיוו

 .ןעזעג'- ,ּפָא עז .ורט -- ןעוּפָא

 ,כרַא .?רעד ?סָאד -- ןעזּפָא

 ןעגנעוּפָא

 ,װ טישז ,"םייה רעשידִי רעד ןיא טינ תוחוּכ

 ,1912יינ

 .כרַא 1

 סגישנעמ םעד,  .ריֿפסיוא ןַא ןכאמ .ןענרעלּפָא

 ,"ןאוט ןנַײז ןָא ןהעז ּבָא ןַאמ ןעק טֿפַאשנשיװ

 ַאד, .א/זי ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ רֿפס

 הוצמ יד זיא שיורג איו ןהעז ּבָא ןמ ןָאק ןוֿפ

 ,המלש תלהק ,ןדנול ןמלז המלש ,"תיציצ ןוֿפ

 ,ד"קּת טׂשמַא

 ןיימ ךיא ןַאק, .ךיז ןגרָאז טינ .כרַא .2

 ּבָא טייהנגעלג טימ ןילַאֿפג לואוו דנוא ןקנעדּב

 תועמה םיאמר ןָא -- ןַײז חרכומ טינ דנוא ןהעז

 ,א/ח ,1732 קעּבזנַאװ ,המלש תרגא ,"ןניג רֿפ וצ

 | .ןעזעגּפָא +--

 ,וצ איוה, .הנוּכ

 רטכיר ףרַאש םעד םוצ ןגיניק רעד| רע יטגַאז

 אַײרט םנייא ןוֿפ ךרוד ַאד ךימ ַײרֿפּב . . .

 ריה ריז ןהעז ּבָא ןרדנא םנייק זיוא רד ,ןזָאל

 ךימ טסיל רנַײא ךרוד רונ זלַא ןכילשג ןַײא

 תוארמ ,"ןדַײנש וצ ּבָא םידָאֿפ סנּבעל ןעד
 .ח"עּת קעּבזנַאװ ,תואֿבוצה

 ;59 .טגנעזעגי- ,ּפָא גנעז .ורט -- ןעננעוּפַא
 .ןעילַאמסּפָא ,ןָאטינ דל ןיא) .ןעקנעז--
 -טינ יד יִא .ךָאנרעד יִא ייז ןוא תוֿפוע ןקילֿפּפָא

 יד ןוֿפ סעקנעּפ יד יִא .ךעלרעדעפ עטקילֿפרעד

 ןייק טגיטלעוװיג טינ איז ןָא טָאה שע, .ןרעדעֿפ

 (ךרחתה אל) ּפָאק ריא ןוֿפ רָאה איד . . .ראַײֿפ

 ,ג ,לאינד ,מהס ,"ןרָאװיג טגנעזיג ּבָא טינ ןַײז

 ןַײא ןנוא (סנרּפ) ןַײא רַאװ (ףסוי בר, .7

 טרּבלעז תּבש ֿברע םַא רַאװ ינוא ,ֿבר רכילטׂשעק

 ,"ּבלזַאןק ַא םנייא ןוֿפ אֿפּפָאק ןעד ןגנעז ּבָא
 קיטש יד טָאה רענייא ןעװ , .אׂשת יּכ ,הניאצ

 טכַאמיג יז טָאה ןוא טיירדיג ףיוה וצ דיילק

 ּפָא טינ יז טָאה ןיא (הֿבהֿבה אלו) טונק ַא רַאֿפ

 טילַאמסיג םורַא טינ טָאה רע רמולּכ ,טגנייזיג

 ,זּביא ,תּבש ינוקּת ,"ןענערּב ריסעּב לָאז יז ידּכ

 ,שיֿפ עשירֿפ ןעמ טכָאק, ,1818 אהרטסוא

 הולמ' ,ץרּפ ,"תוֿפוע עשירֿפ ּפַא ןעמ טגנעז

 ןוֿפ ּפָארק םעד ןעמענסורַא לָאז עמ , .'הּכלמ

 ..י ףוע סָאד ּפָא טעילַאמס עמ רעדייא ףוע םעד

 טימ רָאנ יורטש טימ יִא טינ סע לָאז עמ ןוא

 ,ה"נרּת שטַאקנומ ,װ הכרּבה רוקמ רֿפס ,"ייה

 יװ לעטשרַאֿפ . . .ךעלעטכיל-תּבש  ַײּב, ,א/ד

 יד ּפָא טשינ גנעז רָאנ ,ךעלעגייא יד טמוק'ס

 ,רעכיוה א? .'ךעלעטכיל-תּבש ידי ,לוא ,"רָאה

 עקידנענערּב עצרַאװש טימ ,רוחּב רעקנַאלש

 "פא ןטלָאװ ייז יװ ,רָאה עניורּב ןוא ןגיוא

 ,"ןוז רעקידנעַילג רעד ןוֿפ ןרָאװעג טגנעזעג

 טשינ טַײז, .12 'ז ,םירזוּכ יד ,גרעּבנעזָאר .ש

 טעװ ריא לַײװ ,רעַײֿפ-םַאלֿפ םורַא עלעגילֿפ סָאד

 ןוא רענעמ' ,י"ןרעװ טגנעזעגּפָא ףוס-לּכ-ףוס

 טיג ריד ףראד עמ* 121 1963 ,זמט ,ןעױרֿפ

 יד ןגָאלשּפָא טינ ףרַאד עמ = לגילֿפ יד א
 ןעמ ףרַאד שממ לגילפ} טומ ןגָאלשּפָא ,ןעלגילֿפ

 | .ןיִא טינ עקַאט

 יז ןוֿפ סנייא טָאה לָאמוצ, -- ךיז טימ

 טגנעזעגּפָא ךיז ןוא למעלֿפ ןיא ןסױטשעגנָא ךיז

 טנערּברַאֿפ ןצנַאגניא זיא סע רעדָא ,לגילֿפ א



 רעדנעזּפַא

 ,602 'ז ,1963 ל"נ ,םּּת לפמיג ,שַאּב ,"ןרָאװעג

 .שינע- .ץכע-
 א ןוֿפ) רעקישּפָא .ס: ,רעד -- רעדנעוּפָא

 ,רנ .משטד (ווירּב !

 וּב םוצ .+-- ,ץַאוּפָא וזד .ז ,רעד -- לץ'עוּפָא

 ,157 יז ,בַאי לב -
 ,עש ,"יַא ןַא ייז ףיוא ָאד ּבָאה ךיא, .63 םֹוצ

 -רַאֿפ לַאטיּפַאק רעד רעמ סָאװ, .םרוטש ןיא

 רעטיירּב ץלַא ... ןָאיצקודָארּפ יד טרעסערג
 ,"יַא ןוא ןָאיצקודָארּפ ןשיװצ םוהּת רעד טרעוװ |

 ,ןשינערהעקרעּביא עשימָאנַאקע יד ,;לעֿפּפיש .מ

 יד ךעלגעממוא ץנַאג טכַאמ , ,1914 וענעשז
 ןוֿפ יִא םעד ןוא לדנַאה םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 ,1917 י"נ ,שװ טישז ,"ןטקודָארּפ-ירטסודניא
 ,קר ַאמ דַא רעד ,194 יז

 ןייֵא טיטש תוליֿפּת לייט ַא ןיא, ,71ב םוצ = |

 טרעהג ןמ ׂשד זיא ץעז ּפָא ןייא ואו אּתחנְתא
 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ןגָאז וז ׂשע

 ַא טימ ןוא םר לוקּב טנעייל , .ו"נקּת װָאלקש
 .םרוטש ןיא ,עש ,"יָא ןַא טימ ןוא שטיווק

 .ץירּפ ַא יװ טנַײה ךיז טּבעל רע, .103 םוצ
 .מ ,"ַָא םוצ טיירג טונימ עדעי רעּבָא זיא רע
 ,1884 עשרַאװ ,טַארקנַאּב רעד ,ןײטשֿפַײלש

 ,15 יז

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןעז ,יד -- גנוצעוּפָא

 רעד, .וּב ץַאזּפָא וזד .(ךיז) ןצעזּפָא ןוֿפ טַאט
 זיא סע יװ םעדכַאנ טָאה . . .ףָאטש רעקיזַאג
 -ךלַאק טימ שַאלֿפ א ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנַײרַא

 ַא ןימ ַאזַא ,יַא רעסַײװ א טדליּבעג ,רעסַאװ
 ןוא ןלַארָאק ,ךעלּפעקרעײמ ןיא רימ ןקרעמַאּב
 .מ ,זּביא ןישּפעל .א .י ,"ןלַארענימ ערעדנַא
 ,1922 ענליוו ,טכיל א ןוֿפ עטכישעג יד ;יײדַארַאֿפ
 -עג לַאנַאק-ןירוא םעד ןוֿפ גנונעֿפע רעד ַײּב,

 ןוֿפ ןעיֵא עטיור-לעג . . . לָאמליײט ךיז ןעניֿפ |
 - ,1925 ענליוו ,2 ןאא זעג9 ,"הנּתשה רעד

 ןצעזּפָא ןעק עמ סָאװ .יזַא -- ךעלצעוּפָא
 עכעלטֿפַאשטריװדנַאל עִא יד, .תורוחס עא

 (ןענַײז} עיצַארעּפָאָאק-ךיורּבעג ןוא עיצַארעּפָאָאק -
 יד עכלעװ ךרוד ,ןלַאנַאק-טנורג ענעי ןעוװעג

 עטריזילַארטנעצ עריא טריֿפעגכרוד טָאה הכולמ |

 נשיטעװָאס נגעװ ,סיקרָאס ,"ןעגנוטײרגרַאֿפ -

 ,1932 קסנימ ,ּפַאטע נקיטציא וֿפַא לדנַאה

 -רַאֿפ ,1 .טצעזעגי- ,ּפָא ץעז .וורט -- ןצעזּפָא
 .הרוחס ענעגעלעגוצ יִא ,(ןרעװ וצ רוטּפ) ןֿפױק

 לרעּפ ןענָאילימ רַאֿפ טלדנַאהעגנַײא טָאה רע;

 טצעזעגּפָא סע טָאה ןוא , , . ןייטשעגלדייא ןוא

 ירעמערק איד ,זמא ,"ןזַײרּפ עטוג רעייז רַאֿפ

 טוט ןרחוס} רעכעלטיא ןוא ,, .1865 ענליוו ,סעק

 יַא הרוחס ליֿפ . . .ױזַא יװ תואצמה עַײנ ףיוא

 ,1864 ,מק ,"טסנידרַאֿפ קינײװ טימ ךיוא ןעװ
 -וצּפָא הרוחס לסיּב א טריֿפעגטימ, .33 א

 ,סוממ ,"טרָאד טלעג ןכַײלג ןיא סע ןצעז |
 הרוחס לקיטש ַא יִא ףיוא הירּב ןייא, .ֿפשטניװ

 ,...ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,ײדמערֿפ רעד ןיֹא

 עַײנ ןזַײװ ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה ךיוא, .44 יז

 ואו ,רעדנעל-רַארגַא עשינכש יד ןיא קרעמ

 ,זנּכשַא ,זי ,"הרוחס רעשזדָאל יִא ןעק עמ
 | | ,631 יז }

 .ןליוז

1792 

 וצ טייקכעלגעמ ַא ןעניֿפעג ןוא ןכוז .2
 ,םירחוס ןייק ןַײז טינ לָאז סע ןעװ, .ןֿפױקרַאֿפ
 ןזעװעג טינ ךיוא תוכָאלמַײלעּב ןייק טלָאװ
 ןצעז וצ ּפָא ואװ טַאהעג טינ ןטלָאװ ייז םערָאװ

 ןוא הפיסַא יד ,יקסװַאדָארּב םייח ,ײטעּברַא יד -

 ,1889 װעשטידרַאּב ,רֿבגןךויצע טדָאטש רעד

 טמענ ןוא . . .לרעּפ יד טצעזרַאֿפ רחוס רעד;

 ןעק ןוא םיהַא טמוק ןוא טצעזעגֿפױא תרוחס

 ,547 'ז ,1925 ענליװ ,ןטֿפירש ,טע ,ייַא טינ ייז

 רעּבַײרש עלַא ןוֿפ רעסעּב טסואוועג טָאה רע

 וצ ױזַא יװ ןוא גנולייצרעד ַא יא וצ ואוו

 ,"רַארָאנַאה םומיסקַאמ םעד ריא רַאֿפ ןעמוקַאּב -
 .30 7 ,שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ,קומ

 ,רושָארּב עטקורדעגּפָא יד יִא .ןטײרּפשרַאֿפ .9

 הרוחס ַא ...ןצעזוצּפָא ,ןטנעגא ףרַאד עמ;

 .46 אט ,1866 ,מק ,"גנַאגּפָא ןסיורג ַא טָאה סָאװ

 םיא רע טעװ ,ןליוּפ ץנַאג ןיא םורַא רע טרָאֿפ, -

 עניילק סָאד ,סוממ ,"יָא ןענָאק {רוּביח םעד} -

 .עלעשנעמ

 ערעדנַא ַײּב יָא ןייג רע לָאז ,, .ןריטנָאקסיד .4
 תעשּב ענַײז םירחוס עַײנ יד ןוֿפ ןעלסקעװ יד
 .ֿפשטניװ ,סוממ ,"הנּכס עסיורג יד טסיײיװ רע
 עמ ,קנעּב יד טימ ןדנוּברַאֿפ ןעמ זיא ָאד;
 ןלָאצ ןוא ןעלסקעװ יִא ,טלעג ןעַײל ףרַאד

 ,ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"ןעלסקעוו
 ,288 'ז

 הנוי , .ןרידיװקיל ,ןריזילַאער (ךיג ףיוא) .9
 ךיוא סָאװ ץלַא י'ִא ךיג ףיוא ןלָאז םולש ןוא |

 סרעטָאֿפ ןוֿפ ןָא ךיז טמענ םיקלח ערעייז

 .253 יז , רעּפעינד םָאּב ,גרעּב ,"השורי

 םוצ ינוא ,, ,(ךיז ןוֿפ) ןּבעגּפָא ,ןּבעגסױרַא .0
 ןיּבעל טינ שנעמ ןייק ךָאד ןעק אוז ,ןטׂשקיצניװ
 ּבָא טינ גנַאג ּבָא ןעד 'נוא ,טסע טינ רע ןעוו

 'רּב והילא זּביא ,ירסומ ןקחצ דימלּת ,"טצעז |
 .ח"לּת טשמא ,םינטוק תחפשממ ןזוח רזיל

 ,עקליּפ יד יִא .ןּפַאלקּפָא ,ןסױטשּפָא ./

 ענרעדעל יד יִא .ךיש ןסַײרעצ ,ןגָארטּפָא .8

 לָאז סע ,ךעלקעּב יד ןגעוּפָא (ילרעילָאטס) .9ה
 | - ןּפַאצ רעד ןּבַײלּב

 יד טָאה ןהלא ןּב עשוה} רע, .ןֿפַאשּפָא 0
 ּבַא ...טה טצעזג טבנ ןּב םעֿברי יד םירמוש :

 װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טצעזג
 סעּפע טקעמש השא עקידעגָארט א ןעװ; ,ן"נקּת

 לָאז ,טינ טגָאז יז וליֿפַא . . . גרַאװנסע ןַא ןָא
 סע זַא ןַײרַא רעיוא ןיא ןעמַארנַײא ריא ןעמ -

 טרעװ לָאמ סעכנַאמ םערָאװ ,רוּפיּכ םוי זיא

 ענליו ,םדא ךרד ,"העד יד םעד טימ טצעזעגּפָא
 ,ד"כרּת

 עּבָארג סָאד ןעמענּפָארַא (לרעּברַאג) .1
 ,לגיּפש (םעד) יִא .סט9ֿפ

 ןוֿפ יִא .ןֿפרַאװּפָארַא .ןייגרעטנורַא ןסייה 2

 ןמ דניֿפג ןיגָאװ ןעד ףיוא לָאמ ךינעמ, .ןָאגַאװ

 טצעז לָאמ ךינעמ ינוא ,טוט ןהלוח םעד|} םיא

 ינוא טלעג זָאד דלַאהּב 'נוא ןמרוֿפ רעד ּפָא םיא

 הׂש ,"דלעֿפ ןעד ףיוא טוט ןיגיל ןמ דניֿפג םיא

 ןעמ טניֿפעג יאדװַא, .ּב/זי ,ג"ּפּת אדרויֿפ ,וו !

 ןצץזּפָא }

 רעדניק עשיטקַארּפ טינ יד דיירסיוא ןַא טכַײל
 ןקישוצסורַא ייז ןוא טסעק יד ןוֿפ ןצעזוצּפָא
 ָאלַאז .א ,"טלעג ןָא טלעװ רעסַײװ רעד .ףיוא

 ,47 ןאי ,1882 ,לָאֿפוי ,וָארַאט

 ןוֿפ יִא .ןקיטַײזַאּב ,ןצעזּפָארַא ,ןגָאזּפָא .8

 = הָצד יד 'ַאֹ* ,טסניד ןוֿפ ,לעטש א ןוֿפ ,טמַא

 לָאז רענַאּב רעד ,גנוניימ יד זַא ןעמַאּב ךיז
 םיֿבוטו םישָאר יונמ רחַא ףכיּתו, ,ןטַײּב ךיז
 ןהעז רֹּביא ל"נה םייונמ להקה לּכ ןילָאז . . .
 הארי רשַא יֿפּכ ןיצעז וצ ּפָא רדוא ןצעז וצ ףיוא

 טָאה ןעמ זַא ןׂשיװ טַײז, .קקּת ,"םהיניעּב -
 רֿפ ןלהק םענוֿפ רעריֿפ =} םישזָאור רזנוא |

 טרדנע רֿפ ליו טינ טָאה ןעמ רֹּבֶא טראַײנ
 טצעזיג ּבָא זיא לָאװ םייח ר"רהמ טר|ע}ַײנ

 ןּבר ןלעװ רימ טמוק, .15 יז ,ּבגָארּפ ,"ןרָאװ
 םעװ רֹּבָא ,תואיׂשנ ןַײז ןוֿפ ןצעז ּבָא לאילמג
 הׂשמ ,ּבמ ,"?ןצעז ץַאלּפ ןַײז ןָא רימ ןלעװ
 וצ ּבָא (םיכלמ) ןוא טכַאמ ןַײז ןיא |טָאגן, .ּב"כק

 ,! ןוֿפיסוי ,"ןלעטש וצ ףיוא ךַא 'נוא ןיצעז

 -רעד ןעמ טָאה לַײװרעד, .א/ו ,1764 אדרויֿפ
 רינרעּבָאג םעד ףיוא תוריסמ ךלמ םוצ טגנַאל
 ךלמ רעד טָאה .טײקשטלַאֿפ טוט רע רשאּב

 דוד , .יםּתו םכחּב הׂשעמי ,ּבחנ ,"טצעזעגּפָא םיא
 לודג ןהּכ ןייק ןַײז וצ ןוֿפ טצעזעגּפָא םיא טָאה

 טָאה טלמעד, .הרׂשיייח תרטֿפה ,רוצ ,"רעמ |

 וצ ןעז זופ רע זַא ,ןסָאלשַאּב רעטָאֿפ ןַײמ

 ,"תונּבר ןוֿפ יא ןטַאט רעַײא לָאז עמ ןלעוּפ

 ןרידָארגעד = סעֿפילש יד יָא* ,35 אל ,1863 ,מקה
 .ןגָאזּפָא רָאג רעדָא טמַא ןיא

 תולומ יד, .ןעמיטשַאּב ,ןלעטשנַײא 14, 
 שקינ ןינַײז איד ,טצעזיג ּבָא טָאה י"שה זָאװ

 ביל'הירא 'ר ,"טײהרַאװ לטייא זלַא טשרדנא

 -רויֿפ ,םידעומ ינוקיּת ,ןמגילעז . . .הדוהי 'ירּב

 גָאט םעד טצעועגּפָא טָאג טָאה, .ה"ּפּת אד

 ןכעלטיא ןיא לָאז רע ,ךוּב ַא ןיא הנשה-שאר

 רוזחמ ,יײלארׂשי יד ןוֿפ תוכז םעד ןעקנעדעג רוד

 ךלמ ַא, .א/מ ,1832 עטיװַאלס ,הנשה שארל

 ןוא ןודקּפ א ןטלַאהַאּב וצ ןּבעגעג םיא טָאה

 לָאז רֶע ןעװ טַײצ ןייק טצעזעגּפָא טינ םיא טָאה

 ,1848 רימָאטישז ,הח ,"ןּבעגּפָא רעדיװ סע םיא

 ןעוו סָאד ןעגנורדעג זיא ןענַאװנוֿפ , .208 יז ,ּב

 ה"ּבקהש הרוּת טנרעל ןוא טציז רענייא וליֿפַא

 ןגעװטנַײז ןוֿפ ּפָא טצעז טָאג זַא ,רכׂש ול עֿבוק -
 ,תוֿבַא הׂשעמ רֿפס ,טרָאּבלעג .י ֿברה ,"רכׂש
 ,דכ יז ,1880 ענליוו

 ,ןײטשּפָא לָאז סע ןכַאמ ,ןגײלּפָא ,ןגיל 8
 ןוֿפ רדניק איד ֿבקעי טלָאװ ךיוא, .ןליײטּפָא ךיז
 רֿפ םיטֿבש איד אַײּב שכלוז . ..ןשנעּב ףסוי

 רדניק יריא טינ זד טצעז ּבָא האנק זלַא סורד-
 'מרַאד ףסוי ,זּביא ,"טשנעּביג ןכַײלג ארעד

 אורסלרַאק ,השמ תרוּת ,ךישלַא השמ 'ר ,טדַאטש

 סָאד טָאה םינּפ טרעטַאמעגסיוא ריא ןיאעק ,0

 ןַײנ קיצנאװצ יװ רעמ ךס א טצעזעגּפָא ןּבעל

 ,ו נלעװַאנ נוא נעגנולייצרעד ,לעינַאד .מ ,"רָאי

 :סױטשּפָא עשירָאטסיה יד, .1935 וװָאקרַאכ

 ןסַאמ עשידיי יד 'ִא ןייא ןיא ןטלַאה תוחוּכ

 ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב ,סורּב ,"לֿבּב תולג טניז

 ,7 יז ,עיסעלָאּפ



 ןצץזּפָא

 רימ טּבַײרש רע, .ןרעגַאלּפָא ,ןגיײלקעװַא 0
 'נעּב ןרעה ַײּב טָאה טצעזעגּפָא רע סָאד . ..

 ,לַאל ,"עראו ערעדנוזַאּב רימ רַאֿפ ןָאזנעד

 טַאהעג טָאה סע רעװ, ,20 'ז ,1887 ענליוװ

 ןעמוק טגעלֿפ ,הרוחס רעקיזָאד רעד ןוֿפ סעּפע

 סָאד ןוא ץרּפ .ל .י ,קומ ,"ןצרּפ ַײּב יַא סצ ןוא

 .255 ' ,רעטַאעט עשידוי

 (ץענ ַא) ןלעטשנַײא ןוא ןטײרּפשסױא ,7
 ,סרעשיֿפ עטשרע יד ןוֿפ טרָאד ןעוועג זיא רע,
 טַאהעג טָאה ץענ ַא יִא ןַײז ,ןעװעדָאװַאז ןַײז
 יכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"םש ֹא

 ,1967 ַא"ּת ,ףיוה

 רעצעוּפָא ןזַא|, .ןצנַאלֿפנַײא ,ןצעזנַײא ,8
 טצעזעגּפָא טרעװ סָאװ ,לגַײװצ ןַאו . . . זיא
 טלקיװטנַאס . . . ןוא רעדנוזַאּב (טצנַאלֿפעגנַײא)
 יד ,ןײסַאר .י ,ײץנַאלֿפ רעַײנ א ןםיא ןוֿפ| ךיז

 ,1932 ץנװָאק ,ןעמולּב רעמיצ עטסנעש

 םעד יִא .ןצעזסיוא .ןצעז ןקידנערַאֿפ ,9
 ,טּפירקסונַאמ ןצנַאג

 ןַאמ, .הקסֿפה א ,לעטשּפָא ןַא ןכַאמ 0

 ןַאמ סָאד ,םלועה (ךלמ) ןשיװצ ןצעזוצּפָא ךֹורְּב
 תוכילה ,אדורּב .א ,"םלוח ךלמ ןגָאז לָאז טינ

 .ּב/ה ,1864 רַאװגנוא ,םלוע

 ויֿפלַאּב לואש הּכה .רנ ,ןצעזנָא ווזד .רֿפ 1

 טצעזעגּפָא טָאה לואש 'ר -- ויתובֿברּב דודו

 ,"רעטנזיוט ןעצ עליֿפ דוד 'ר ,רעטנזיוט עליֿפ

 ,26 ןאפ ,1867 ,גנוטַײצ עשידוי רעױשרַאװ

 תלוכי ןַײז רעּביא . . . תיּבה תואצוהּב הּברמ,

 רעגרוּבמַאה קחצי ,"ַא טלעג ליֿפ רע וימ ..'

 ןעד טָאה סָאװ, ,1876 גרעּבמעל ,קחצי חיׂש ,זּביא

 טרָאד טָאה רענָאיסימָאק רעד זַא ,טַאשעג רימ

 ,"וייחּב טנשרַיעג םיא ּבָאה ךיא ןוא טצעזעגּפָא

 ,1898 עשראװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרַאמ .א

 ,93 יז

 נַײא .1 .װֿפד +- װטוא -- ךיז ןצעוּפָא
 רערערעװש רעד ןוֿפ ךיז ןלײטּפָא .ךיז ןלעטש

 לאירעטַאמ רעד ןעװ, .גנושימ א ןיא עסַאמ

 ךיז טצעז טײקיסילֿפ א ןיא ןזָאלעצ טרעװ

 ."לײטדנַאטשַאּב רערערעװש רעד ּפָא ןטנוא

 רוטסקימ יד ןעלסײרטֿפױא --- ןעמעננַײא ןרַאֿפ

 טצעזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ עטכידעג סָאד ידּכ

 םעד ןיא ןַײז ךיוא לָאז עלעשעלֿפ ןיא ןטנוא

 רעד ןיא טײקטכַײֿפ יד , ."ןיצידעמ עלעֿפעל

 ןוֿפ טלַאטשעג ןיא ּפָא ךיז טצעז . , .טֿפול

 ךעֿפי ,ץרפ ,"יוט רעד זיא סָאד ןוא . . . ןּפָארט

 סָאװ סנּפָארט יד ןענַײז סָאד טָא .ילקעיס-עד

 ןוֿפ ךעלטנעו יד ףיוא טצעזעגּפָא ךיז ןּבָאה

 עשרַאװ ,ןעדנעּבא רעטניװ ,סעדלעז היח ,ײשַאלֿפ

 יז זַא ךלימ ןוֿפ טרעװ סָאװ , ,108 'ז ,ה"נרּת

 'עצ טרעװ ןוא ּפָא ךיז טצעז יז ?רעיוז טרעוו

 ,עקטָאװָאריס . . . ןוא ךלימרעיוז . . . ףיוא טלייט

 טולּב שירֿפ .עּבלעז סָאד טריסַאּפ טולּב טימ
 טצעז ,ןקַאּברַאֿפ םורַא טונימ רַאּפ א ןיא טרעוו
 ןיֿפדרָאמ .ד ,"ןלייט ייװצ ףיוא ךלימ יװ ּפָא ךיז

 ןוֿפ ערהעל יד ,(שטיוװעקנול ךָאנ טעטַײּברַאעּב)

 ןּביורט ןוֿפ טֿפַאז רעד, .ח"נרּת ןילרעּב ,ןעּבעל

 טעדליּב סע . . . ןןרעי=} ןרעג וצ ןָא טּבייה ...

 ןוֿפ ָאנד םעד ףיוא ןוא טריּפס םיא ןיא ךיז
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 בלעג סַאװט9 ןא ּפָא ַײּבַאד ךיז טצעז סעֿפעג

 ,"ןווייה :ןֿפור רימ ןכלעװ ,רעּפרעק רעכעל

 ,טלעװ רעד ףיוא ךיז טוט סָאװ ,גרעּבניצ לארׂשי

 ןירוא רעד ןיא ןעװ, .1899 ,ס"רּת עקָארק

 סָאד ךיז טצעז .... ,לסַײװ ןַײא ךיז טניֿפעג

 עסַײװ עטכידעג ןיא לרער ןוֿפ קעד ןֿפױא ןַאד

 ,"יינש ךעלקיטש ןוֿפ עמרָאֿפ רעד ןיא ןקעלֿפ

 ןוא ןעגנוטסנודסיוא-ךיק יד, .37 אט ,רעטעלּב

 ּפָא ךיז ןצעז ןוא טּפול יד ןּברַאדרַאֿפ ףמַאד רעד

 רעלוּפַאּפ ,ּבעילטָאג .מ ירד ,ײןכַאז עלַא ףיוא

 ּביוא , ,16 יז ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה עניײמעגלַא

 םעד ןוֿפ רַאֿפ טמוק רעסַאװ ןוֿפ טייקטראה יד

 ךלַאק רעיוזנליוק םיא ןיא ךיז ןעניֿפעג'ס סָאװ

 סָאד ןדיזרעּביא ןתעשּב ק"זק רעד טעװ ...

 יא ךיז ק"וק םעד ןלײטסױרַא ןוא רפסַאװ

 טעװ רעסַאװ סָאד ןוא ,םיוש'דיז ,דוזנָא תרוצּב

 -ּבָאקַאי .ג ןוא יקסװעשטלַאמ .ל ,"ךייוו ןרעװ

 ןרַאֿפ ןטנעמירעּפסקע עטסטוש9 עקינייא ,ןָאס

 ,דער רעד רעטנוא ,זּביא ,דומילירַאטנעמעלע |

 זיא רע, .גיֿפ ,1920 עװקסָאמ ,גרעּבכָאה .ד ןוֿפ

 ךיז טָאה טייקרעטיּב לסיּב שּפיה ַא ןוא קעװַא

 ,"בוטש רעקידֿבוט-םוי רעד טָא ןיא טצעזעגּפָא

 'ז ,1929 עװקסַאמ ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי יי

 ,טצעזעגּפָא . . , ןיוש ךיז טָאה ליֿפעג סָאד, .6

 ,178 'ז ,װ רָאק ,"עיצקַארטסּבא רעמ ןרָאװעג

 "עג שיסור ןיא ןעגנערּבנַײרַא . , . טגעלֿפ עמ ,,

 -לַײט , . . .ףָאטשטרָאװ ןשיגָאלָאנימרעט ןסיװ

 טָאה .,,סע קידנעמענרעּבירא שינַאכעמ לָאמ |

 "נָא לסיּב אזַא טצעזעגּפָא עקַאט שיסור ןיא ךיז

 .ע ,"סענימרעט עטרעגלַאװעגנָא ,עטרעיוהעג

 טנַארֿפכַארּפש נֿפַא ,יעיגָאלָאנימרעט' ,קַאװיּפס

 ןםיאנוׂש יד| ייז וצ ,ןיינ, ,1935 וועיִק ,43 א;

 ;טצעשעג ךיז ליֿפ וצ -- טהנעטעג טינ ּבָאה'כ

 טינ ךיז טָאה ןַײש ןַײמ ףיוא ןטָאש רעיײיז

 ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"טצעזעגּפָא

 ,97 יז

 ,ןטײרּפשרַאֿפ ךיז ,ןֿפױקרַאֿפ גנירג ךיז .2
 "וצעצ עמ שממ ,ּפָא ךיג ךיז טצעז הרוחס יד;
 ידע ,טלעג ןכַײלג ןיא ךיז יא ."יז טרעק

 טצעזעגּפָא ךיז ןּבָאה רעטעלּביגולֿפ רעטנזיוט
 ."ךָאװ ןייא ןיא

 ,ךיז ןקיטסעֿפרַאֿפ ,ךיז ןעװעדנוֿפנַײא 9
 טָאה עיצַארגימערךסַאמ ןוֿפ הֿפוקּת רעד ךָאנ;

 רעגייטש רעַײנ א טצעזעגּפָא ךיז דנַאל ןיא

 דרע יד זַא ,םורַא געט עכעלטע ןיא , ."ןּבעל

 א רעּביא ןעמ טקור ,לסיּב ַא ּפָא ךיז טצעז

 ,רעללעװ .מ ,ײ"דנוּברעּביא ןטשרע םעד עלעסיּב

 ,30 יז ,1900 לנליוװ ,דַאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ

 רעדניק, .ןעורּפָא ךיז ןצעז .ךיז ןצעזוצ ,4/ |
 ןעורוצּפָא ךיז זָארג ןֿפױא ָאד ּפָא ךיז טצעז

 "נָא םיא ךיז טָאה סע, ."שרַאמ ןגנַאל ןכָאנ

 טָאה רע ןוא רַאװלוּב ַא ףיוא לקנעּב ַא ןֿפָארטעג
 ,קירּבַאֿפ םעז םורַא ,שטַײט .מ ,ײטצעזעגּפָא ךיז

 | ,15 יז ,1929 קסנימ

 אוז, .טרעדנוזעגּפָא ,רעדנוזַאּב ךיז ןצעז .8
 יצרַאװש ךיז טָאה ינוא ןיגנג (אֿביקע יּבר) זיא
 ןַײא טימ ךיז טָאה 'נוא ןָאטג ןָא רדיילק
 ןוֿפ ךיז טָאה ינוא . ..טקעדּב ךוט ןצרַאװש

 ,ס ,רעד -- רעצעוּפַא

 .ןע ,יד -- יירעצעוּפָא

 ןערַאשזּפָא

 רָאט ןמ ןעד ,ןליא ריֿפ טצעזג ּבָא רזעילא 'ר

 רעד םנייא ןוֿפ ןיג טינ ןליא ריֿפ איד ןיא

 ,א/ונ ,1722 טׂשמַא ,מהמ ,"זיא (הדונמ)

 -כַאד יד, .ךיז ןענעדרַאנַײא .ךיז ןצעזַאּב 0

 זַײװכעלסיּב ןּבָאה רעדניק ענעסירעגּפָא ,עזָאל

 ,לעינַאד .מ ,"ןעמייהרעדניק ןיא טצעזעגּפָא ךיז
 ,5 װַאקרַאכ ,| נלעװַאנ נוא נעגנולייצרעד

 ךיז טָאה |רעֿפרעד יד ןוֿפ} טֿפַארקטעּברַא יד;
 -נַאק .א ,"ןטריװלָאק יד ןיא ךיז יַא ןּבױהעגנָא

 עװקסָאמ ,םזינינעל ןגעװ ןסעומש ,זביא רָאט

 ,182 'ז ,23

 ןליוז יד .ןסַײרעצ ךיז .ןרעװ ןגָארטעגּפָא .4
 ,ּפָא ךיג ךיז ןצעז

 ךיז טָאה עקליּפ יד, ,ןּפַאלקּפָא ךיז .8
 ,"רעיוט ןוֿפ גנַאטש (ןָא) ןיא טצעזענּפָא

 .שינע- .ץכש- .,גנו-

 ,רעצעזנָא רפ 41
 ןעמונעגרָאֿפ רימ ּבָאה ךיא , .רנ ,קישטָארקנַאּב
 שטָאכ ,ןייװעג סמענעי ןרַא טשינ ךימ לָאז סע
 ,"חצור וד ,יָא וד ןעַײרש רימ ףיוא טעװ עמ
 ,1884 עשרַאװ ,טָארקנַאב רעד ,ןײטשֿפַײלש .מ

 יװ ,יִא לרעמש ןוֿפ ארונ הׂשעֿמ א; ,21 ז

 ןעמוקעג םיא וצ ןענעז יײצילָאּפ ןוא ןרַאדנַאשז
 "רעּביא ןוא ןשיק ןעמונעגקעװַא םיא ַײּב ןוא
 טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"קנעּב ןוא ןשיט ,ןטעּב
 . ,36 יז ,1925 וָאנרַאט ,וװ גנוי רעליואו ןייק

 וחס עטעֿבנגעג טֿפױק סע רעװ .רעסַאּפ .2

 ,תור

 ַא ןוֿפ לייט .גַײװצּפָא +-- .ץנַאלֿפּפָא .2

 סָאד ןסקַאװסיורא ןעק םעד ןוֿפ סָאװ ,סקיװעג

 עמ סָאװ סקיװעג ַא ןוֿפ לייט .סקיוועג עצנַאג

 ןעשַאּב ַײּב ךיא ּבָאה, ,ּפָאט א ןיא טצנַאלֿפרַאֿפ

 וצ טגָאזעגוצ רימ טָאה יז ! ןָאזַאװ ַא ןעזעג

 ךיז ןעמ טֿפַאש ױזַא יו, ."יַא ןא ןוֿפרעד ןּבעג

 יד ןרעמרַאֿפ . .. ?ןעמולּברעמיצ עַײנ ןַײא

 ץטּפַײנקעגּפָא טימ ,טָאז טימ ןצנַאלֿפ ענעגייא

 טֿפור עמ יװ ,רעדָא ,(ןצָארּפש) ןצנאלֿפ עגנוי

 ,ןצנַאלּפּפָא רעדָא סיִא טימ ,רעכעלטקניּפ יז

 ענוװָאק ,ןעמולּב רעמיצ עטסנעש יד ,ןײסַאר י

2, 

 ,ןצעזנַא סָאד .1
 ּבַא ינוא גנוּבור ןַײז ךרוד 'נוא, .ןריטָארקנַאּב

 ׂשֶע ינוא ןרָאװג טנעקּב רעז רע ןיא אַײרצעז

 םיבנג ינוא ןימלעש ליֿפ םיא וצ ךיז ןיטלעזג

 ,ּב/גכ ,רֹאׂש ,"ןטלַאה ןראו םיא טימ זע יד

 ,ףיױקרַאֿפ ןוֿפ טסנוק יד .2

 ּפָא רעװ .װטוא 8 רט -- ןרעוַאשוּפָא
 ,טרעװַאשזעג =
 ,ןטסָאר

 לָאז סע ןכאמ רֶעדָא ןטסָאר

 -עלַאשזעג + ,םָא עװ- .ורט -- ןעװעלַאשזּפָא
 ןּבעגסױא ןלעװ טינ ,ןעװעלַאשז .1 .טעװ

 ,ןֿפלעה טצעי םיא ןעק ,ןַאמדירֿפ ,רע, .ןרָאּפשּפָא
 ,ןגיל רעד' ,רַא ,"לּבור םעד יִא רָאנ ףרַאד רע
 - ,טכירעג רעכעה ַא וצ ןרילעּפַא .לס .2

 ,טערַאשזעג-- ,ּפָא ער- .װרט -- ןערַאשוּפָא
 / ,ןעילַאמסּפָא ,ןענערּבּפָא .לס



 ןעמושזּפָא

 .טעמושזעגי- ,ּפָא ,עמ- .װטוא -- ןעמושוּפָא
 יד ןּבָאה . . . טכער טָאה יז, .ןעמושז ןרעהֿפױא
 .מ ,"קעװַא ןענַײז ןוא טעמושזענּפָא םירעיוּפ
 ,1939 וװָצִיִק ,טנַײֿפ ענַײז ןוא לּבמַאק ,יקסנָארַא

 י ,"טעמושזעגּפָא ןּבָאה , .. רעטרעװ עריא,
 ,לטעטש ןיא ּבוטש ַא ,שטיװָאסַאנַאי

 -עג'- ,ּפָא עווענ- .וטוא -- ןעװעגנַאגישוּפָא
 יּפָא .=/8: תמאעזעג .,טעװענַאגישז

 ךיז .טייקשהירּב ןזַײװסױא .ןקַאנקּפָא .ןלַאנק

 רעייז| ןּבָאהע .רעקַאנק א יװ ןלעטשסיורא

 ץקירילָאק-ןדישרַאֿפ טימ ןעגנַאהַאּב ןרמיצֿפָאלש

 ןטַאי ייז וצ ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןּבָאה'ס .ןקעד
 ךיז טָאה ןרעדעי .ןרעמיצ עקירעּביא יד ןוֿפ

 .רעמיצֿפָאלש רעייז ףיוא ןָאט קוק א טלָאװעג

 יא ,זּביא ,"!לסיּב ַא טעװענַאגישזעגּפָא טָא --

 ,1935 וועיק ,גנילירֿפ ,ָאקנעטיקימ

 ,טעמישזעגי- ,ּפָא עמ- .װזוקַא -- ןעמישוּפָא
 הנותח א ףיוא זַא; .ןעילוהּפָא .מור .סעּב

 גָאז א ןעמ טיג ,טעילוהעגנָא ךיז ןעמ טָאה

 ה"ר ,קיא ,אֿפא ,"הנותח א טעמישזעגּפָא

 ,ז"בשּת

 ,טעּפישזעג'- ,ּפָא עּפ- .װטוא -- ןעּפישוּפָא
 םיוק .ןעמעטעּפָא םיוק .,ןעינּפישז-- 9

 טזָאל עמ .ןעכידּפָא .םעטָא םעד ןּפאכרעביא

 ,טעּברַא רערעװש רעד ךָאנ יַא טינ ךימ

 ,טערישזעג-- ,ּפָא ערי .װורט -- ןערישוּפָא

 המיתח א טימ ןריטנַארַאג .ןרירישז--+ 9

 טימ .לסקעװ ןוֿפ טַײז רעטייווצ רעד ףיוא

 ,גנוריר- .,ךיז ןצעזּפָא ,ךיז ןלעטשנַײא -- ךי ז

 ,טערישזעג'- ,ּפָא ,ער .װרט -- ןערישזּפָא
 יװ עלעגנִיי סָאד יַא .ןכאמ טעֿפ קרַאטש .לס

 .זדנעג יִא .עקשעּפמַאּפ א

 .טעקימשזעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקימשזּפָא
 ,ןעַײקּפָא .1 .רקוא .621/8: גואאזעזם'עעז =

 .שעוו יא ,ןשטעווקסיוא .8 .,ןשטעװקּפָא 2

 ּפָא ךיז עּב .װטוא -- ךיו ןעּכערעשוּפָא

 .קישטּבערעשז א ןרעּבעג .טעּבערעשזעג'- ךיז

 ילְעַּב ַא רַאֿפ טנרעלעג םיא ךיא ּבָאה ףיורעד,

 ,טנֿפעעג עינזוק א רעסעּב רע טלָאװ ַײכ ,הכָאלמ

 א ךָאנ טֿפױקעג טלָאװ'כ .טנידרַאֿפ טלָאװ רע

 ,ןָאדרָאג .ע ,"'ַא ךיז טעװ עּפַאקש יד ,לדרעֿפ

 ,19235 עװקסַאמ ,רַאיֵאּב לוגניא

 װזוקַא ,1 .ןןעװעדיַאּבאכ . . .} -- ןעװעדּפחּפָא
 -ידּבח רעד ןוֿפ רעגייטש ןֿפױא ץלַא ןשטַײטּפָא

 .י"ראה תטיש יִא .תודיסח יִא .הטיש רעש

 יװ ןריֿפֿפױא ךיז טַײצ ערעגנעל ַא .װטוא .2

 .ןָא ןרָאי עגנוי יד ןוֿפ יִא .קינדּבח א

 ײװַאכ . . ,} םי- ,רעד ןרעװַאכּפָא -- רבחּפָא
 עג זנֹורּב ,רעסעּכניא .ס- ,עט -- נװ ,ןםיר

 -עזעװעג רעמ ןענעק טינ ליװ סָאװ רענערָאװ

 ןרָאװעג זיא ייז ןשיװצ, .יִא ןרעװ .רֿבח םענ

 סָאד ןדלעמ וצ זדנוא ןעמוקעג ריא טַײז, ."יָא

 ,"?יַא ,טגָאז עמ יװ ,זדנוא טימ ןיוש טַײז ריא
 רימ טסיּב וד, ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא

 ליװ ךיא / ,גונעג ,טשינ רעמ ןוא ,רעטכעלש ַא
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 רימ וטסעװ ןוא / .ןרעה טשינ ןעמיורט ענַײד
 טימ ךיא לעװ יִא / ,גולק ױזַא ןַײז ךָאנ רעטַײװ
 .ןעמיורט ענענירעצ' ,אד ,"ןרעװ ריד

 .ןרֿבח ךיז ןרעהֿפױא .וטוא -- ךיז ןרבחּפָא
 טנגעג רעדנַא ןַא ןיא רעּבירַא ןענַײז רימ,

 ,?טרֿפחענּפָא ךיז ןּבָאה ךעלעדיימ ערעזדנוא ןוא

 ןוא לדיימ רעקיּבלעז רעד ןיא ןּבילרַאֿפ ךיז

 ַא ךיז

 ,ּפָא אגח .װטוא .ןןעגָאכ ...} -- ןאנחּפַא

 רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןאגח .טאנחעגיד

 קָאטשניר ןיא ןרעגלַאװ ךיז .ןאגח ןרעהֿפױא

 .ןֿפנַארּב לטוּב ַא טימ יִא ןכָאנ

 "דח .וטוא .ןןעידַאגדַאכ . . .} -- ןָאידנ"דחּפָא
 ,עזָאק ןיא ןציזּפָא .טאידג-דחעג--- ,ּפָא אידג

 .טשינרָאג רַאֿפ ןכָאװ עכעלטע יִא .הסיֿפּת ןיא

 -עג'-- ,ּפָא ֿבוח .ורט ןןוויוכ . . .} -- ןֿבוחּפָא
 ןעַײרֿפַאּב .ןעֿבוחטנַא .ןעבוח-- :99 .טֿבוח
 -טנא| םעד טָאטשנַא, .תוֿבוח ןוֿפ ,בוח ַא ןוֿפ

 ַפָא ןצינ וצ רעסעּב ךס א יאדווא זיא (ןעֿבוח

 ,(14) 4 אֿפי ,װמ ,י'ָא ךיוא אליממ . . . ןעֿבוח

 ,101 יז

 ,ּפָא קזֹוח .וװטוא ןןקעזיוכ ...} -- ןקווחּפָא
 יַּפָא ,ןטעּפשּפָא .ןכַאלּפָא זייּב . .טקזוחעגי-

 ןוֿפ ּפָא טקזוח רעקרַאטש רעד, .,ןטָאּפש

 יד, .ּפָא ןקזוח סָאװ ךעלטרעװכעטש ."ןכַאװש

 טקזוח רעטלע יד ,רעטלע רעד ןוֿפ טכַאל טנגוי

 שואיי רעֿפַאלש רעד, .װש ,"טנגוי רעד ןוֿפ ּפָא

 ... ןרָאװעג זיא ןּבעל ןַײז סָאװ קלָאֿפ ַא ןוֿפ

 ! םמעּב ,"ןוֿפרעד ןקזֹוחוצּפָא ףיוא רָאנ טוג

 ,ןעיירדוצסיוא םיא טכַאמעג וטסָאה, ,49 יז

 רעּב3 ,סעדורה ,רה ,ײיטעּפשעגּפָא ,טקזֹוחעגּפָא

 ,'הקיּתשּב הנותח טָאה

 עשיליװעדָאװ עלעװלָאװ ןייק טינ, -- גנֹוז

 ,1957 א"ל ,...יקסװָאנַאי ,ןידרַאג .א ,"'ָא

 ,"ןּבעל ןשידִיי ןוֿפ יַא ןַא -- רעה .282 יז

 ,12 ווו 1962 ,רַאֿפ -

 ,ּפָא הלֹוח .װטוא ןזעליוכ ...} -- ןהלוחּפָא
 .הלוח א ןַײז טַײצ ערעגנעל א .טהלוחעגי-

 יּפָא +-- .ןגָארטּפָא ךיז ןוא רָאי עכעלטע יִא

 | | ,ןעילָאכ

 .וטוא 4 ורט ןןערמוכ ...} -- ןארמוהּפָא
 טיול ןענעקסּפּפָא .,טארמוחעגי-- ,ּפָא ארמוח

 "מוחל ןענעקסּפ רדסּכ .ןיד ןוֿפ טיײקּברַאה רעד

 יד (ןיא) יִא .דָיי ַא זיא רעװ קרּפ םִַײּב יִא .אר

 .ןשינעטלעהרַאֿפ-עילימַאֿפ

 .ורט 8 װטוא ןןרעמיוכ ...} -- ןרמוהּפָא
 ךיז .טַאז ןסעּפָא .1 .טרמוחעגי- ,ּפָא רמֹוח

 -עצ ,2 !טרמוחעגּפָא ןיוש ,ונ, ,ןסענָא טוג

 א יא .ןגָארטּפָא ,ןגָארטעצ .,ןקילֿפעצ ,ןסַײר

 יּפָא :לרפ ,עטַאמש א םיא ןוֿפ ןכַאמ ,שוּבלמ

 .שיע .ךיז טימ ךיוא .ןעלמיוכ

 ,ּפָא ףנֹוח .וטוא ןןֿפעניױכ ... .} -- ןֿפנוחּפָא
 ,רעקעלרעטנוא ןַא רדסּכ ןַײז  .טֿפנוחעגיד

 ןטלעשּמפַא ןוא רעש ןכַײר םעד יא .ףנֹוח א

 .רעטכָאט ןַײז

 ןרזחּפָא

 ,ּפָא שֿפֹוח .ווטוא (ןשעֿפײוכ .. } -- ןשֿפוחּפָא

 .(ס)עיצַאקַאװ יד ןקידנערַאֿפ ,י"א ,טשֿפוחעג =
 ןעמ . . ,ןוא טשֿפוחעגּפָא ןּבָאה םיגיהנמ יד,
 -ןרָאטסינימ יד םורַא רעדיװ ןיוש ךיז טרעּפמַא
 ,1961 'טפעס-יגיוא ,ןצילּב ,"ךעלקנעּב

 יּפָא הֹּפ .װרט ןןעּפצוכ . ..} -- ןהפצוהפָא

 -צוח טימ ןרַאננַײרַא ,ןרַאנּפָא ..טהפצוחעג---
 ,רעכיז רעמונ ףיוא ןעמענ םיא ,דנוק םעד יִא .הַּפ
 ,שינ-

 ,ּפָא רקֹוח .ורט ןןרעקייוכ . ..} -- ןרקוהפָא

 ּפָא .ןענעכעררעּביא ,ןענעכערּפָא .טרקוחעג

 טרקוחעגּפָא ןוא רעכיּב יד רעּביא טרעקיוהעג

 ."תונוּבשח עלַא

 ,ּפָא שרֹוח .וורט ןןשערייוכ ...} -- ןשרוהּפָא

 ,ןֿפױקרעטוא .ןׁשרח:- :;89 .טשרוחעג--

 ,קינשזַארטס םעד יִא .טלעג-גַײװש ,רַאּבַאכ ןּבעג

 עמ סָאװ אזא .טסיצילַאּפ םעד ,קינװַארּפס םעד

 ןודָא םעד יִא .יִא טשינ טלעג ןייק טימ ןעק

 ,ּבױט ןוא דנילּב ןרעװ לָאז רע ,ןײלַא לודגה

 א טימ לּפענק ַא יִא .ש"י עלעשעלֿפ א טימ יִא

 א טימ יִא טינ ןעמ ןעק טנוה א. .לּברעק

 טרעװ . . .רערעסערג ַא, .חש ,"ןייּב םענעקורט

 ןילּבמעד .ּב ,"לרענעצ ַא טימ טשרוחענּפָא

 יא טזומעג טָאה, .71 'ז ,1954 ָא"ּת ,טכַאנ ברע

 -ץרחיזאל ןקורנַײרא ,תוריזג ןעַײרשּפָא ,תוררׂש

 ,קג ,שַאּב ,"לַאשרַאמ ַא ,רָאסעסַא ןַא טלעג

 ,גנ- 61 א

 .וטוא ,װזוקַא ןןכעשייוכ . ..} -- ןפשוהּפָא
 ןּבעל .ןרעטצניֿפּפָא ..טכשוחעגי- ,ּפָא ְךׁשֹוח

 .ןּבעל ַא יִא .שינרעטצניֿפ ןיא ,שינרעטַאמ ןיא

 ירעל סלַא יִא .הרוּת-דומלּת ןיא יִא .ןרָאי יד יִא

 ּבָאה רָאי 17 יװ רעמ , .הכָאלמ-לעּב םַײּב גניל

 עכעלקילגמוא ערעטצניֿפ א טכשוחעגּפָא ךיא

 רעד רעטנוא ,(ןײטשָאלּב רזועְו .ב.ע ,"הנוגע

 עכעלרע רעטרעדנוה, .5 'ז ,1893 ענליװ ,הפוח

 ןּבעל ןצנַאג רעייז ּפָא ןכשֹוח סָאװ רעטעּברַא

 ,"טיורּב ענעקורט לקיטש יד רעּביא קירּבַאֿפ ןיא

 .ן?ןָאדנַאל} :1898 ענליװ ,זיגמ:טדָאטש רעד

 עגנע ןיא סענישַאמ יד ַײּב טכשֹוחענּפָא . . .,

 ןוא ןדמל רעד, .124 'ז ,ועש מעּב ,"ןרעמיצ

 ַײרעּברַאג ןיא דיגנ םַײּב טָאה דיי רערשּכ

 ,"ילרד סעלּבור רַאֿפ געט ענַײז טכשוחעגּפָא
 .1936:37 עשראװ ,םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי

 ,שינ-

 ,ּפָא ריזח .װרט ןןרעזיַאכ ...} -- ןריזחּפָא

 פא קרַאטש .ןקידורּבּפָא .1 .טריזחעגיר
 סע זַא םישוּבלמ יד יִא .למינּפ סָאד יִא .ןקיצומש

 ,ןרעשוֿפּפָא .2 .ןָאטוצנָא ייז ןויזּב ַא זיא

 ,ךיש רָאּפ ַא יִא .טעּברַא קיטש ַא ןכַאמ עילַאק
 טימ ךיוא .װזַאא לּבעמ לקיטש א ,שוּבלמ א

 | ,שיצ .גנ- ךיז

 -עגי-- ,ּפָא רזח .וורט (ןרעזיַאכ . . .} -- ןרוחּפָא

 ןענרעלנַײא ,ןרזחנַײא ןקידנערַאֿפ .טרזח

 יד יַא ,רעהרַאֿפ ןרַאֿפ הרדס יד יִא .ןרזחרעּביא |

 רע יװ םעדכַאנ,; .ארמג טַאלּב א יִא .השרּפ

 א ןעגניז רע טגעלֿפ ,תודיסח יד יִא טגעלֿפ

 ,דצק ,זישּת יײנ ,ּבדל ,"דוקיר א ןייג ןוא ןוגינ



 ןרוּביחּפָא

 ,ּפָא רוּביח .וטוא {ןרעּבייכ . . .} -- ןרוּפיהּפָא

 -רַאֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל ַא .1 .טרוּביחעג =
 רעדָא רוּביח ַא (ןּבַײרש) ןֿפַאש טימ ןעמענ
 ןֿפױא ןציז ןוֿפ ןרָאא עלַא יד יא .םירוּביח
 "יח ןּבַײרש וצ ןרעהֿפױא ,2 .תונּברה-אסּכ
 .ךיז טימ ךיוא .םירוּב

 ךיז .װטוא ןןשעדייכ .. .} -- ךיז ןשודיחּפָא
 א יװ סעפ9 ןטכַארטַאּב .ןרעדנואו קרַאטש

 ףרַאד סָאװ סעּפע יװ ךיוא ,סַײנ ַא יװ ,שודיח

 ;טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ךעלטנייוװעג .ןַײז טינ

 סעציײלּפ יד טימ ןשטעװק .ןענעק טינ

 -עגנעג עקידהנושמ ןוֿפ יִא ךיז ןענעק טינ ןוא

 ...ױװַא יװ יִא טנעקעג טינ ךיז ןּבָאה, .ךעל

 א םיא ןוֿפ ןעמוקַאּב וצ ןעװעג הכוז טָאה

 יד, ,1866 ענליװ ,רערָאנש רעד ,דמא ,"ֿבתּכ

 ךיז יִא טנעקעג טשינ ןּבָאה ןדִיי רעטרוֿפקנַארֿפ

 ,זמט ,סוקרַאמ חסּפ ,"תוקדיצ סילּתֿפנ 'ר ןוֿפ

 ,14 טו 3

 עשט- .װרט ןןעשטַײכ ...} -- ןעשטהיחּפָא
 .מטּפ .ןעשטַײח -- :95 .טעשטהיחעג -- ,ּפָא
 ,ןגירשעגּפָא לָאמ עכעלטע, ,ןהיחּפָא וזד

 יװ טעשטהיחעגּפָא ,טיוט ןוֿפ ןגירשעגּפָא טושּפ

 ,"ץלצדניה ןטָארטעצ ןיילק ַא ּפָא טעשטהיח עמ

 ךיז יִא -- ךיז טימ ךיוא .יהוח' ,היֿבט ,עש

 ,ןֿפנארּב לסיּב ַא טימ

 -עג-- ,ּפָא היח .וורט ןןעַײכ ....} -- ןהיהּפָא

 "נערּב .1 862 ,ןעיַאכטָא +-- .ופד +-- .טהיח
 -ּבלַאה ַא יַא ,ןּבעלֿפױא .ןּבעל םוצ קירוצ ןעג |

 -רַאֿפ א ,ןטרעגנוהרַאֿפ ַא יִא .םענערױרֿפרעד

 רעד ַײּב ןיוש טלַאה סָאװ ןצעמע יִא .ןטקידנואוו

 רעטוג א טימ ,רעטרעװטסיירט טימ יִא ,הסיסג

 ,עּבור יד ןצײהנַײא ןטימ ּבוטש יד יִא .הרוׂשּב

 ,סעקנַאּב טלעטשעג טנעיצַאּפ םעד טָאה עמ,
 . ,"טהיחּפָא םיוק ןוא טריּפס טימ ןּבירעג

 עלעריטַאװק ַא4 ןעװעג זיא לָאמַא ,וָאלעּפָאק

 ןַײז יַא לָאז קיציא ,תּבש ףיוא . . . ןֿפנַארּב

 "מָאלג רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"המשנ עטכַאמשרַאֿפ

 טָאה, .18 יז ,1927 ענליװ ,טנעדיזערּפ רעקשיפ

 -ּפָא ייז טָאה ןוא ןעועג םחרמ ייז ףיוא ךיז

 -רעד יד טימ זיא סָאװ,, .ירסומ' ,סנ ,"טהיחעג

 סָאװ ןענָאילימ ערעייז ןוא רעצרעה ענערָארֿפ

 ןעמערַאװרעד טנָאקעג טלָאװ רע רָאנ ןוא ,רע

 ,17 או 1961 ,רָאֿפ ,ןַאמרעּביל .ח ,ײ?יִא ןוא

 ןטשלחרַאֿפ םעד יִא .ןרעטנימּפָא .צעּפס .2

 ןּבירעג ריא טָאה עמ, ,סנּפָארט-רוּפיּכםוי טימ

 םַאק ןוא סעטריּפש ןוא קיסע טימ ןֿפיילש יד
 ריֿפַאס .י .א ,"טהיחעגּפָא יז טָאה עמ סָאװ

 ,1881 ענליװ ,ו| . ..להקה תאלח ,קסנימ סיוא

 עג ,עקֿפָאס ןֿפױא םיא טגיילעגקעװַא, ,39 יז

 ןקעמש וצ ןּבעגעג םיא ,סמערַאװ זָאלג ַא טכַאמ

 .פ ,"טהיחעגּפָא םיִא םיוק-םיוק ןוא רעֿפמַאק

 ,13 אוו 1959 ,גָאט ,סקַאװנײטש

 יַא ךיז ןוא םעטָא םעד ןּפַאכ -- ךיו טימ

 ןעמוקנַײרַא .יַא ךיז ןוא .ךיז וצ ןעמוק .לסיּב ַא

 ,ייט זָאלג רעסייה א טימ יא ךיז ןוא טסָארֿפ ןוֿפ

 ךיז טָאה סָאװ ײקַאל רעד ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה,

 עמ , .דמא ,"קערש ןטשרע ןַײז ןוֿפ טהיחעגּפָא

 -ץגנַײא טימ ךיז יַא ןירָאטעּפמיק רעד טיג
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 ַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"סטכאמ

 ,1920 זירַאּפ ,ןּבעל

 ,שינע-

 ,ּפָא ףוליח .ורט ןןֿפעלײכ ... .} -- ןֿפוליחּפָא
 ףיוא סעטָאלז יִא ,ןטַײּבּפָא ,טֿפוליחעגי-

 יַא ,רעטרעדנוה ַא ףיוא ךעלרענעצ יִא .ןרַאלָאד

 ןֿפױק גָאט ןייא .ךעלרענעצ ףיוא רעטרעדנוה ַא

 יד קירוצ יא ןגרָאמ ףיוא ןוא ךעלדיילק

 .ךעלדיילק

 ,ּפָא רוסיח .ורט ןןרעסייכ . . .} -- ןרופיחּפָא
 ,זַײרּפ ןוֿפ ןעמענּפָארַא (שירחוס) .טרוסיחעגי--
 ןרַאֿפ טגירק עמ סָאװ החנה יד יִא .ןוּבשח ןוֿפ
 טנעצָארּפ 15 עכעלנייוועג יד יִא .םינמוזמּב ןלָאצ
 ,1/ .טלַאטשנַאןרעל ַא טגירק סע סָאװ

 ,טקיריחעג'-- ,ּפָא קיריח .ורט -- ןקיריחּפָא
 .ןעלדניװשַאּב .ןרַאנּפָא .מור ,סעּב

 .ןענעכטיכּפָא +- -- ן(ענ)נעכותיחּפָא

 המכח .וטוא {ןעמכָאכ .. .} -- ךיז ןהמכחּפָא

 ,ךיז ןרעװּפָא .1 .טהמכחעג'-- ךיז ,ּפָא ךיז !
 ןיא ךיז יִא ,עלהמכח ַא טימ ןעײרדסױרַא ךיז

 אל סעפע טוט עמ ןעו ךיז יִא .טײהנגעלרַאֿפ א

 ןיש זיא קירטש רעד ןעװ ,ךיז יִא .יעּבדּכ
 ,זדלַאה ןֿפױא

 ַא ףױא (עלןהמכח ַא טימ ןרעֿפטנע .2
 טיג ןוא ןדַאֿפדלָאג ֿבשיימ ךיז זיא, ,(עלןהמכח
 ,ייווצ רע ןוא המכח ןייא ךיא --- ּבָאגסױא רימ
 ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"טהמכחעגּפָא ךיז
 ,134 יז ,1940 וװעיק

 רעדָא טַײצ ערעגנעל א ךיז ןהמכח 9
 ,ךיז ןהמכח ןרעהֿפױא

 ,ּפָא ֿבלח .װרט ןןװעליייכ ...} -- ןֿבלחּפָא
 ןַאֿפ יד יִא .בלח טימ ןרימשּפָא ,טֿבלחעגי-

 ,ןכַאמ ףיירט יז ןוא

 .חזוקַא ,וטוא |ןעמעלַאכ ...} -- ןעמולהּפָא
 א רעדָא רדסּכ .1 .טמולחעג'- ,ּפָא םולח
 -נַאֿפ ,תומולח ןיא ןעגנערּברַאֿפ טַײצ ערעגנעל

 ןיא ןקילג ,סטוג קידנלעטשרָאֿפ ךיז ,קידנריזַאט

 ךיא ןוא, .ןרָאי עגנוי עלַא יַא .טֿפנוקוצ רעד
 שינעכוז ןיא / גנַאל ןּבָאה רימ -- וד ןוא

 / געט עצנַאג טמולחעגּפָא ןוא / ,טכַארּברַאֿפ

 ןוא ןעמולּב ,שאוהי ,"טכַאװעג טכענ עצנַאג ןוא

 ,217 יז ,רענרעד

 ןגעװ ןטכַארט רדס3 טײהרעטמולחרַאֿפ .2

 ,ןדנ טימ הלּכ א ןגעװו ארמג רעד ַײּב יַא .סעּפע

 טריֿפעג ןּבָאה סָאװ} ןגעװ טמולחעגּפָא ןּבָאה,

 עשיֿפרָאד עלוֿפ טימ ןדירַאי ןוֿפ ןלטעטש ןוֿפ

 "עסקיש עסעװרָאּב ןוֿפ טמולחעגּפָא . . . סנגָאװ

 ,מפ ,"לסקַא ןֿפױא ענעֿפרַאװרַאֿפ ,ךיש טימ סיֿפ

 ,1929 װָאקרַאכ ,ןַײא רָאד -- סיוא רָאד

 ןיוש ךיז טָאה ּפעטס רעד, -- ךיז טימ

 ןעמולח טינ רעמ לָאמנייק ידֹּכ טמולחעגּפָא
 רעליטש ,ןידיל .לװ ,זּביא ןַאמדירֿפ .י ,"ךיז

 ,1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא

 .חזוקַא ,װטוא ןןצעלַאכ ..} -- ןצולחּפָא
 ַא יװ ןּבעלּפָא י"א .טצולחעגי- ,ּפָא ץולח

 ןכָאנ ןוא רעהַא ןעמוק ןרַאֿפ ּבָאה ךיא, .ץולח

 ,82 יז ,ץ מעּב ,"ץרַאה סָאד

 ז(עװ)עמחּפָא

 רעּבָא ,רָאי קיסַײרד טצולחעגּפָא רעהַא ןעמוק

 "ורי) דייר ,ײןּבעל ַאזַא טינ ןליוו רעדניק ענַײמ

 ,(םילש

 ,ןֿפוליחּפָא ווזד |ןענעֿפליאכ . . .} -- ןענֿפלחּפָא

 ,טלעג טימ תוכיישּב רָאנ רֶעּבָא

 ּפָא קלח .חרט ןוקַאלַאכ ...} -- ןקלחּפָא
 ןרעשּפָא לָאמ ןטשרע םוצ = י"א .טקלחעגיד

 ַײרד ןוֿפ לגנִיי ַא ןֿפוא ןלַאינָאמערעצ א ףיוא

 ,ךעלהאּפ ענעזָאלעגרעּביא יד ןטעלגּפָא ןוא רָאי

 ןעמוקרָאֿפ עינַאמערעצ יד טגעלֿפ ת ֿפ צ ןיאָו

 רֹּב ןועמש 'רד אלוליה רעד ַײּב רמועּב ג"ל

 "ירד עלַא ףיונוצ טמענ עמ .ןורימ ןיא יאחוי

 רָאה יד :ּפָא ייז טרעש עמ ןוא ךעלגנִיי עקירָאי

 רַאֿפ דוּביּכ טלייט עמ .רעַײֿפ ןיא ןעמ טֿפרַאװ

 דוֿבּכ םעד ייז ןגירק ַײּברעד ,טסעג ןוא םיֿבורק

 ןָאט טעלג א ןוא ךעלערעה עכעלטע ןרעשוצּפָא

 יד יִא ,לגנִיי סָאד יִא .דניק'ס יִא ן.ךעלהאּפ יד

 | ,ךעלהאּפ

 -עג-+ ,ּפָא שלח .ןןשעלַאכ . ..} -- ןשלחּפָא
 ןוֿפ דילג א ןגעװ) .1 -- װטוא .טשלח

 -עכעטש א ןוֿפ ןרעװ ןעמונעגכרוד (רעּפרעק

 יװ ,דילג א ןגעװַאּב רעמ ןענעק טינ ןוא שינ

 ױזַא ןייג .תושלח ןיא ןקלַאֿפעגנַײרַא טלָאװ סע

 ךיז גנַאל ױזַא .ּפָא ןשלח סיֿפ יד זיּב גנַאל

 ןשלח סע זיּב ןעגנוטינעגיָאנַאיּפ טימ ןעמענרַאֿפ

 קנילֿפ ןּבָאה טנעה עדייּב, .רעגניֿפ יד ּפָא

 -עגּפָא ןוא לטעקַאּפ עלוֿפ סָאד ןסָאלשרַאֿפ

 םעטּפַאר סע ןּבָאה סָאװרַאֿפ רָאנ . . . סע ןֿפרָאװ

 עשירפ ,עֿפָאי לדוי ,"?טנעה יד יִא ןּבױהעגנָא

 ,1940 עװקסָאמ ,סעכיוק

 ןלַאֿפנַײרַא .שירעֿפעש ןַײז וצ ןרעהֿפױא .2

 גנוגעװַאּב ַא .טייקטרעװילגרַאֿפ ןוֿפ ֿבצמ א ןיא

 רעקיטירק:רעטַאעט ַא, .ּפָא ןיוש טשלח סָאװ

 רעטַאעט סָאד ןעװ ,ןָאט וצ סָאװ טינ טָאה

 -עגּפָא עלַײװ א ףיוא טרעװ . . . טַײצ ןַײז ןוֿפ

 'ז ,װ רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"טשלח
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 טנעה יד, ./?| ןרירוצ ךיז ןענעק טינ .9
 ןּבילּבעג זיא יז ןוא ריא ןוֿפ טשלחעגּפָא ןּבָאה

 ,קיניװטָאּב .ּב ,"םיא ןוֿפ טרירַאּבמוא ןייטש

 ,41 '} ,1948 י"נ ,ןעגנולהעצרע ענעּבילקעג

 ןוֿפ דנַאטשוצ ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא ,1 --- װרט

 טימ יִא .סנּפָארט-תושלח טימ ןצעמע יִא .תושלח

 ַא וצ םיא גָארט, .רעסַאװ טלַאק לֿפעש א

 ןשלחוצּפָא ףיוא לכיק א טימ קַאינָאק עלעזעלג

 ןעגנערּבנַײרַא .2

 ,תושלח ןיא טנַאמרעד סָאװ דנַאטשוצ א ןיא

 ַא יַא ןוא סוֿפ א ףיוא סוֿפ ַא טגײלרַאֿפ ןציז

 ,גנ- .ךיז טימ ךיא .סוֿפ

 ,ּפָא רומח .וורט ןןרעמיאכ . . .} -- ןרומחּפָא

 ,ןרַאנּפָא .לזײא = רומחכ2 .טרומחעג'-

 גנירג זיא'ס, .ןצעמע יִא .(ןרראג םוצ ןכאמ

 רע ,קינטַײרלַא םענעזָאלּבעגנָא םעד ןרומחוצּפָא

 ,גָאט ןּבלַאה ןזיּב יִא ."ןציװ ןייק טינ טײטשרַאֿפ

 -עמח .וטוא {...מַאכ ...} -- ן(עו)עמחּפָא
 (טַײצ ערעגנעל א .ט(עװנעמחעג י- ,ּפָא (עוו)
 עמ , .גנוי-רעּבָארג ַא ,םח ַא יװ ןריֿפֿפױא ךיז



 ןצמחּפָא

 ,הּביסמ רעשיטַײל ַא ןיא ןטעּברַאֿפ טינ םיא רָאט
 יָא טמוק רע

 ּפָא ץמח .װרט ןןצעמָאכ .. -- ןצמחּפָא
 עטרשּכעג יד יא .קידצמח ןכַאמ .טצמחעג'י-

 סע ואװ ,לקניװ ןיא ןיהַא טינ ייג, .םילּכ

 א םיא טסעװ ,טשרָאּב רעקידחסּפ רעד טייטש

 ."הלילח

 ,ּפָא רמח .װטוא ןןרעמיַאכ . ..} = ןרמחּפָא
 = רמחכ2 ,ן?ןףָאטש = רמוחכ2 ,טרמחעגי-

 ןרוּכישנָא ךיז .ןֿפָאּפּפָא ,ןֿפָאלשּפָא ן?ןןַײװ

 ןגײלקעװַא ךיז, .גָאט א ןוא טכאנ א יִא ןוא

 -כרוד העש ןעצ יִא ןוא קרַאּפ ןיא קנַאּב ַא ףיוא

 ,1 ע 1970 ,רָאֿפ ,שַאּב ,ײדנַאנַא

 .חרט 6 װטוא ןןענעֿפעַאכ . . .} -- ןענֿפנחּפַא

 :פפ ,טעֿפנחעג 6 טנֿפנחעג-- ,ּפָא עֿפנח 8 ןֿפנח

 -נוא ,ןענֿפנח דנַאנַאכָאנ ,רדסּכ ,ןהֿפינח -
 רעקינעטרעטנוא רָאי קיסַײרד ךָאנ, .ךיז ןקעלרעט
 ערעזדנוא ןוֿפ עטסניד'רעקעל רעשירעכירק

 םשרג ,"ץירּפ םעד יִא ּבילוצ . . . !'סעקשָאמי

 גרעּבמעל ,רַאדנעלַאק-סקלָאֿפ רעשידוי ,רעדַאּב

 : ,ב"ערּת

 ,ּפָא ןרקח .וורט |ןענערקיַאכ . . .} -- ןענרקחּפָא
 ןֿפיט א ףיוא .1 .,ןהריקח;- :59 .טנרקחעג י-
 ָאּפ טציא יד יִא .ןינע ןַא ןריזילַאנַאכרוד ןֿפוא

 סעּפע ןענײגרַאֿפ ,ןֿפַאשּפָא ,2 .הטיש ערעלופ
 ,84 +- ן(ענוהריקחקעװַא וזד .הריקח א ךרוד

 ערעזדנוא ךרוד יז ןענעק רימ סָאװ טלעװ יד יִא

 ערעגנעל ַא -- ךיזז טימ ךעלטנייװעג .םישוח

 ןגעװ ךיז יַא .תוריקח ןיא ןַאטעגנַײרַא ןַײז טַײצ

 .ייא ןזָאלּבעגסױא ןַא טרעװ ןענַײז סָאװ ןכַאז

 .שינ(ע)-

 .ורט {ז(ענ)עּפריַאכ . . .ן ן(ענ)חּפרהּפָא
 ,19 ףוס ןזיּב ,טעמַאז) .טהּפרחעג-- ,ּפָא הּפרח

 םעד טלעג טימ יִא .הּפרח א ןשיװּפָא ,(ה"י

 עקילָאמַא יד הקדצ טימ יִא .םַאטשּפָא ןקירעדינ

 ,דניז

 ,ּפָא שרח .װרט ןןשעריייכ ...} -- ןשרחּפָא

 ןרַאנּפָא .ןטקו הטוש ,שרחכ?2 ,טשרחעגיד

 ןעלמוטעצ ןצנַאגניא .סיֿפ יִד זיִּב סָאק ןוֿפ

 סָאװ רָאנ זיא סָאװ לסעּבעלַאּב םעד יִא .ןצעמע

 ןלעװ -- ךיז טימ ךיוא .טסעק ןוֿפ ּפָארַא
 ןײלַא ךיז ןוא טלעװ עצנַאג יד יװ רעגילק ןַײז

 ,בנו .יִא

 -שח .וװרט {ןענעּבשזיעכ ...} -- ןענוּפשהּפָא
 ןוֿפ ןעמענּפָארַא .1 .טנוּבשחעג-- ,ּפַא ןוּב

 סָאװ םעד רַאֿפ טנעצָארּפ 10 יד יִא .ןוּבשח

 א שטָאכ יא .ןרָאװעג ןכָארּבעצ געװ ןיא זיא

 -יל עטשרע יד ןקיטעּפשרַאֿפ ןרַאֿפ רעטרעדנוה

 ,גנורעוו

 יד ןריֿפכרוד קיטליגטצעל ,קיטליגדנע .2

 ךיא ,* .תונוּבשח עלַא ןקידנערַאֿפ .תונוּבשח

 יּפָא טינ (תונוּבשח ענַײמ) ריד רימ ךָאנ בָאה

 ןענעכערּפָא ךיז ךָאנ לעװ ךיא = "טנוּבשחעג

 ...ןיצקה םע ךיא ּבָאה הז רחַאל, .ריד טימ

 ןַאיסיװירּפ ןַײז ןילָאװ םיא ינוא תנוּבשחיג ּפָא

 איד, .293 ,הג ,"ןילָאצ יוארּכ {עיזיװָארּפ =} .

 .ורט ןןכעטיאכ . ..} -- ןכתהּפָא

 נג -- טֿפא
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 רד איד תונוּבשח ןוֿפ טלַאטשיג איילרא גיסַײרד
 ןוֿפ ליז ןַײז טימ ןנּבשח וצ ּבָא טָאה שנעמ

 י ,ּב/מק ,והח ,"ןגעוו שטָאג

 טמוק עמ סָאװ ץלַא יא .תוֿבוח ןרידיווקיל 9
 שרעדנַא רעװ שרוי ןייא ּבוא, .ןרָאֿפקעװַא ןרַאֿפ -

 ,ןימענ קעװַא השורי קלח ןַײז טלעװ ינוא ואוו
 ּפָא להק םעד טימ רוֿפ .ֿביוחמ רע זיא אד
 | .קקּת ,"ןינּבשח

 המּכ, .לּכה-ךס ַא ןכַאמ .ןענעכערֿפױנוצ .4

 ךרע ןא סענעכַאז ענױזַא ןענַאק רעגײטשַא
  םיסוס ,הֿבּכרמ א :יִא םיא רימָאל . . , ?ןּבָאה
 ,"ךּכו-ךּכ לּכה-ךס הלוע . . . רעצייווש ַא ,ךּכו"ךּכ

 ,1902 שטיבָאהָארד ,השורי איד ןַײש לאומש
 ,21 יז

 "נַײרַא, .ןּבעל ןטימ יִא ךיז -- ךיז טימ

 ןגָאז ןוא . . .יִא ךיז . . .הרוחס ןַײמ ןרַאּפש
 רעד ,ןַאמרעקעּב .ש ,ײןרָאֿפ ןיוש ףרַאד ךיא זַא

 ךיז יָא, .54 יז ,ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רעַײרט
 סעּפע סיוא טמוק טַארעטיל ַא טימ ךעלטנֿפע

 ,ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,וא ,ץרפ ,"שיטנַארק

 ,שינ .גנ- 6 יז ,ָאקיצי

 ירעּפטירד .װרט {(ןקעשיייכ . . ,} -- ןלשחּפָא
 ןלעװ טינ .קשח םעד ןרילרַאֿפ .ַײמ .קינָאז

 ןיא .ןוֿפרעד טקשחעגּפָא ך י מ טָאה'ס ,רעמ

 רימ ךיז טָאהס -- ךיז טימ :שידלי-חרזמ

 .ןוֿפרעד טקשחעגּפָא

 ,ּפָא ךּתח
 ןענעכטיכּפָא ןדַײנשּפָא .1 .וימ .טכּתחעג-=
 ןּבַאל ןוֿפ איצומה ַא יִא ,לּפע לקיטש א א

 ןדַײנשּפָא ןטָארעגמוא ,טכעלש ,2 .טיורּב
 ,ףָאטש קיטש א יא םורק

 עמתח .וורט {ןעמסַאכ .. .| -- ן(ענ)עמתחּפָא
 רעטנוא) ןּבַײרשרעטנוא .1 .טעמתחעג-- ,ּפָא

 ַא יַא .ןטַאט םעד ןגײלקעװַא ,יָא .(טנעמוקָאד א
 לָאז ךיא,/ .ךַאמּפָא םעד יִא .ערישז א ,לסקעוו

 טניט םעד טימ טלָאװ עמ לֿפיװ ליֿפ ױזַא ןּבָאה

 ּפָא 2 .פשטניװ ,סוממ ,"סעטַארט יַא טנעקעג

 רזג רעד טרעװ הנשה-שאר,, .ןעלגיזרַאֿפ ,ןעלגיז

 ."טצמתחעגּפָא רע טרעװ רוּפיּכ-םוי ,ןּבירשעגנָא

 םענענוֿפעג םעד יִא .ןעמתחרַאֿפ .ןעלגיזרַאֿפ 3

 יד יִא .סעכעּבעּב עמערָא יד יִא .דנַאּבַארטנָאק
 .ןרעַײטש עטלָאצעג-טינ יד רַאֿפ םָארק

 סָאד ןריֿפ וצ יװ יִא ךיז -- ךיז טימ

 םירׂש עלַא טימ ךלמ רעד, .טֿפעשעג עשיֿפּתושּב

 יז יװ ....ֿבתֹּכ םעד ףיוא טעמתחעג ךיז ןּבָאה

 ירופיס ,זּביא ,ײ. . . טעמתחעגּפָא עלַא ךיז ןּבָאה

 ּפָא טעװ ריא זַא, ,1881 גרעּבמעל ,תויׂשעמ

 ,עש ,"ןענעמתחּפָא ךיז ךיא לעװ ,ןּבַײרש
 .'טעליּב ענשירגיוו

 "זַײרק רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעשידִיי
 ןליוּפ ,טנגעג רעמעדָאר ,008666 טָאטש

 {,292 יז ,וש גװמ טול ,שטַײד ןוֿפ טינ טמַאטש|}

 תוליהק 'דִיי עטעװעדנוֿפעגנַײא ערעטלע יד ןוֿפ
 ,ןלוּפ ןיא

 ;םירָאמזעלק ;םיֿבנג רעיא :ןשינעמענוצ רעיא

 -קש ;םיֿבשומ ;סרעדָאמש :סעכַאילש ;סעקַאילֿפ !
 .עטעװעקרַאּבעג ;םיתמ ;םיצ

 ,ידַא ייד ַאטּפָא

 .לס .ידַא -- ע|ווָאטּפָא

 ַא ,שטנואוו ַא

 ווימַאטּפָא

 זיא סָאװ .מור .:240:241 .ידַא - ֹטֹּפֵא

 ,יואר ,קיאעֿפ

 ַא ןוֿפ טפױה .21760: 406 .ן" ,רעד -- טּפַא
 ןיילכנומ ןיילק ןייא;ע .רעטסיולק ןשיליוטאק

 טּפַא םעד טגאז ינוא . ,. שיוא רטׂשנעו םוצ ךאז

 רוֿב רנייא טיטש ׂשע .ןנייװ 'נוא ןאיירש טימ

 ,ךוּב-אֿבּב ,"ןנייּב ריו ףיוא טיג רעד ,ריוט רעד .
,6 

 ,ס' ,רעד :ךיוא .טנַאירַאװניא

 רע, .טסַאּפעגוצ .לגוסמ קיסַאּפ ,קיאעֿפ .ַאּפש

 ץמ סָאװ עסעיּפ יד, ,"ןטעּברַא עלא וצ 'ַא זיא

 רַאֿפ יַא טשינ זיא רעטַאעט ןיא טנַײה טליּפש
 ."עקירעירענימ

 ,טגָאטעג- ,ּפָא גָאט .ּפמוא .װטוא -- ןגָאטּפָא

 ַא ַײּב ןקיטכענּפָא ןוא יִא .גָאט א ןּבעלכרוד ,1

 טָאה'ס, .גָאט ןַײז ןרעהֿפױא .לָאענ 2 ,רֿבח

 ךָאנ טָאה טרעדינעג טשינ רָאנ ,טגָאטעגּפָא ןיוש

 .העיקש . .. ,אֿפא ,"טכַאנ יד

 .טלװָאטעג-- ,ּפָא לח .װרט -- ןעלווָאטּפָא
 ,ןדניּבנַײא ,ןעלװָאט ןיא ןעמעננַײרַא .1 .לָאענ
 סע ףרַאד עמ .טקורדעגּפָא ןיוש זיא ךוּב סָאד;
 ןיא ןקורדּפָא ,2 ."ןקישרעדנַאנוֿפ ןוא יַא רָאנ
 עטנַאסערעטניא ערעַײא יִא טגעמ ריא , .ךוּב א
 ."ןעייסע

 .ָארגנַא ,ענװָאטרוה ,1
 ןֿפױקרַאֿפ .טֿפעשעג עיִא ןַא .(םידחאל :ךוּפיה)
 טלעטש רעניזַאגַאמ יָאװָאטּפָא ןֿפױא, .יִא לעמ
 וטסרַאד סָאװ . .. :קערעּפיַאּפ שרדמ רעד ךיז
 ,"?תוֿבוח-ילעּב יד טימ ּפָאק םעד סיוא ױזַא ךיז
 ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולד .מ
 עֹּב) טלייטעגסיוא-טינ ,קידללוּכ ,2 ,38 יז

 .. דָאװַאז רעזדנוא, .(ערעגרע ןוֿפ ןלייט ערעס
 רעגרוּבמַאה ןוא עיִא ,רעדעל עכייוו סיוא טעּברַא
 ירעטשרעּב ןוא רעּברַאג יד ,"ןטקעלּפמַאק .

 ,(11) 3 ןט ,1928 עװקסָאמ ,עמיטש

 ...ןכש ַא; .רעד -- קישטש- .,קינד
 ַא ןטנַאקַאּב ַא םענַײז וצ ןַײרַא ךימ טריֿפ

 ןעלדנַאהַאּב ךימ לָאז רע םיא טעּב ןוא קישטש

 י"נ ,ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"ןַײֿפ

 ,220 'ז ,9

 טנידרַאֿפ םידהאל ןיא, .װדא -- םָאטּפָא
 יּבורט .י ,יָא טֿפױקרַאֿפ עמ ןעװ יװ רעמ ןעמ

 .26 'ז ,1886 עשראװ ,רערעל ןָאגרַאשז ,קינ

 ,..טֿפַאשטריװ עכעלגעמרַאֿפ עטוג ַא ןיא,

 ןוא יַא ךַאז רעדעי עימָאנָאקע ּבילוצ ןעמ טּפױק |

 רעקסניפ ,"רעקיליּב ליֿפ סיוא טגָארט סָאד

 ,ג"סרּת ,חול-טדָאטש !

 ,ץַאטּפַא +- -- ןוַאטּפָא

 -עיצעּפס .722 יא .ן" ,רעד -- זויטַאטּפָא
 ןקירדוצסיוא טניד סָאװ ּברעװ ןוֿפ סודָאמ רעל

 שידִיי ןיא .רעגַאּב א ,גנַאלרַאֿפ א

 -סֿפליה םעד טימ טקירדעגסיוא יִא רעד טרעװ

 רע לָאז; (ןזָאל :ךיױא) ןל ָאז ּברעװ

 יז ןלָאז, ."!לארׂשי:ץרא ןייק ןעמענטימ ךימ

 ,רעליוק יד ,רעגרעװ יד ,רעקנעה יד ,ןעמוק
 טימ ןגעװ עשירָאטסיה עלא ריד ןּבָאה סָאװ



 ןעשטַאטּפָא

 א טימ קערטש ךיא -- ןעקנורטרַאֿפ ןטולּב

 םערָאװ ןוא !ןגעקטנַא ייז זדלַאה םעד החמׂש

 ,ענייר יד ןיא ןיהַא טולּב ןַײמ ךיוא ןסילֿפ לָאז

 ענַײד ןוֿפ ןעמי עקיטולּב עקילייה יד ןיא ןיהא

 "וצ ןסילֿפ ןוא םישודק ןוא םירוּביג ןענָאילימ

 טיג יַא װל ה טרָאװ סָאד .וװ לא ,"!ןעמאז

 יַא ןוֿפ הנװּכ יד שידִיי ןיא רעּביא

 ,טעשטָאטעג-- ,ּפָא עשט- .וורט -- ןעשטָאטּפָא

 םיוק, .רעסעמ ַא יִא ,ןֿפַײלשּפָא .ןֿפרַאשּפָא .1

 ַא ןוֿפ לצלעה ַא טימ עקסַאילַאּב א יַא רע ןעק
 ,"לגניי-ןרעל סיוא ןיוש זיא רע ,ָאהַא --- ּפָאנק
 -ּפַא .ןעשזירגּפָא 2 32 ןאמ ,1867 םק ,זרַא

 ,שינע  .ןעּבילד

 .ןתחתּפָא +-- -- ןפעכ'ַָאטּפָא

 -עלַאטעג-- ,ּפָא עּפ- .וטוא -- ןעּפעלַאטּפָא
 .=1/4: ייסנ168;יג ,ןעּפעלע ט-- :89 .טעּפ
 ךיז ןּפעלשמורַא ,ןײגמורַא טַײצ ערעגנעל ַא

 ךיא ,, .םידגּב ענעסירעצ ןיא ,טירט ערעװש טימ

 טשינ ןוא לדיילק טכער א טשינ ריד ַײּב ּבָאה

 ַײרד ּפָא ןיוש עּפעלַאט ךיא ןוא גנוריצ לקיטש א

 טלַאֿפ שיײלֿפ סָאד זַא ּפַארקש ןטלַא םעד ןיא רָאי

 רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"רימ ןוֿפ

 .שינע- .,43 יז ,1925 וָאנרַאט ,וו גנוי

 -עג-+ ,ּפָא עװעק  .װרט -- ןעװעקלַאטּפָא
 -ּפָא .,(טנגעגמוא ןוא ענדָארג) .לס ,טעװעקלַאט

 ןוֿפ טעװעקלַאטענּפָא ןעמעלַא טָאה רֶע , .ןסיוטש

 ."דנַײרֿפ ןָא ןּבילּבעג ןוא ךיז

 -עג'- ,ּפָא עװעק- .וטוא -- ןעװעקלַאטּפָא
 רדסּכ טַײצ ערעגנעל א .לס .טעװעקלָאט

 -לָאטעגּפָאא .ןינע ןַא ןעלדנַאהַאּב ,ןטכַארטַאּב
 רעהַא ןוא ןיהַא דוס ןיא גָאט ןצנאג א טעװעק

 ."עינעשער א ןָא ןוא

 .רג22 ייאכ2 .ס- ,רעד -- רֹע|טעמ'ָאטּפָא
 .גיוא ןופ טֿפַארקעז יד ןטסעמ וצ טַארַאּפַא
 .-טעמָאטּפָא ןיא טסילַאיצעּפס -- רעד ,טסירד
 עיסעֿפָארּפ רעדָא קיטקַארּפ -- יד ,עיר- עיר

 יד ןּבַײרשרַאֿפ וצ ידּכ טֿפארק-עז יד ןטסעמ וצ
 ,ןלירּב עקיטיינ

 ,ןוַאטּפַא :ּפ9ּפ .מַא .ס- ,רעד .ודַא -- ן'ַאטּפָא
 ,טָאטשֿפױרַא .ףיורא-טָאטש .=:4: טקזסשמ

 רעד ךעלנייוועג) טָאטש א ןיא לייט רערעכעה

 ןטעּברַאֿפױרא ךיז .יא ןרָאֿפ ,(לייט רעקידסחוימ

 ךימ ּבָאה ךיא זַא, .'א ןּבַײלקרעּבירא ךיז ןוא

 ,'ַא ןיּב ךיא זַא ןעזרעד ךיא ּבָאה ,טקוקעגמורא
 .37 'ז ,ןעקנַאדעג ןוא רעדליּב ,רעװַאשװַאּב .י

 ןעלדנאוו-ןעלדנאה ןַײז ןיא טָאה רעלדעּפ רעד,

 ,"א ףױרַא ךיז ןּבילקרַאֿפ טירטס רעטסעה ןוֿפ
 ןסקַאװ ןטימ , .ףושל-עמַאמ ףיוא ןייוועג' ,למ

 ,יַא טֿפומעגרעּביא ךיא ּבָאה קיטקַארּפ ןַײמ ןוֿפ

 -- רעד ,רֵָֹע/ 11.  וו 1965 ,זמט ,סַאלטַא .ה

 יא טניואוו סע רעװ

 ,ןָאטעג-- :ּפָא ןעוט ,ּפָא וט .װרט -- ןָאטּפָא

 -ּפָא גיילסיוא} 2476 206 {טסמ .קידנעוטי-

 ,ןָא דל ןיא ;וָאװ ,י* עגנַאל :דײרסױרַא .רנ יןוט

 יִא .ףוס ןזיּב ןריֿפכרוד .ןָאט ןקידנערַאֿפ .1

 א יִא ןטֿפעשעג עלַא יִא .טעּברַא לקיטש א
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 ןײטשרַאֿפ ,ןעזרעד .ךַאז (עכעלקערש) עטוג

 ּפָא טָאה עמ סָאװ, .ןָאטעגּפָא טָאה עמ סָאװ

 ןױוש טָאה רע, .װש ,"ןלַאֿפרַאֿפ זיא ןָאטעג

 ןסימשעגּפָא ןַא יװ זיא ןוא ןָאטעגּפָא גנידצלא

 .עקשיֿפ ,סוממ ,"ךיז ןענייװסיוא ןכָאנ דניק

 יּפָא סע וטסָאה ,םוא ךיז טסקוק וד רעדייא;

 סיוא ךיז ּפַײנק שטָאכ --- ןלַאֿפרַאֿפ ןוא ןָאטעג

 טָאה סע, .י'עּבילרעּבעװ ,ץרפ ,"ןקַאּב יד

 עסיורג ַא 'ִא םלוע אזַא ַײּב עדרעװ א סעּפע

 ןעיוּבסיוא ,געװ א ןגיילכרוד :טעּברַא לקיטש

 יד ,"?תומהּב ךס ַא ןּבַײלקנָא ,זיוה עסיורג ַא

 ,6 'ז ,1906 ץעשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ

 ןרָאװעג ןָאטעגּפָא ןענעז גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןיא,

 ,"םיׂשעמ ערשּכ ןצנַאגניא-טשינ ענעדישרַאֿפ

 רע ןעװ; .116 'ז ,ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 טגעלֿפ ,שרדמ-תיּב ןיא טעּברַא ןַײז יא טגעלֿפ

 ,"םייהֲא ךיז וצ העש עכעלטע ףיוא ןעמוק רע
 ןאק .שטיטַאימעס זיּב קסירּב ןוֿפ ,ןַאמסַײװ .מ

 ןטסעּב ןיא יִא גָאט ַא רַאֿפ טעװ רעטינעגמוא

 סָאװ טעּברַא רעד ןוֿפ 8500 יװ טינרעמ לַאֿפ

 ןקיּבלעז םעד רַאֿפ ןכאמ טעװ רעטינעג רעד

 ,1927 וועְיק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"גָאט

 ןכָארקעג דליװ היח ַא יװ זיא טיוט ןוא ,, ,76 יז

 ,געס ,"טוט היח עדליװ סָאװ ןָאטעגּפָא ןוא

 ןַײז ןצעמע יַאֹ* .21 'ז ,1948 י"נ ,רעטציא

 ,הרוֿבק וצ ןטיירגוצ םיא = טכער (ע)טצעל

 ןָאטעגּפָא* .עא םיכירכּת ןָאטנָא ,ןַײז רהטמ

 ןא ןגעװ ןזיולּב ,לדייא| ןּברַאטש = ןרעװ

 ,ן.רּפ .ױרֿפ רעטלא

 טָאה עמ ,ןָאט ףרַאד עמ סָאװ ןריֿפכרוד .2

 יֿפיוא טָאה עמ רעדָא ךיז ףיוא ןעמונעג ןײלַא

 ,עטמיטשַאּב א ,תוחילש א ןריֿפכרוד .ןּבעגעג

 לעװ ךיא ,טשינ ךיז גרָאז, .טעּברא עטערקנָאק

 ."? סנ ַײ ד יא וטסעװ ןעװ, ."סנַײ מ יא

 ןיש סג ַײז טָאה רע ,ןייג ןיוש ןעק רע;

 ,"!ןָאטעגּפָא הׂשעמ (ענייש) ענַײֿפ א, ."ןַאטעגּפָא
 א ןגעװ (א = טכפער ןַײז ןצעמע יא" .ריא

 ,טנידרַאֿפ טָאה רע יװ ןֿפָארטשַאּב --- ןקידעּבעל

 םיא ּבָאה ךיא, ,ןסַײמשּפָא ,רענייּב יד ןכערּבנָא

 ריא זַא ןוא .ןַײרא רעמיצ ןיא טרַאנעגנַײרַא

 ןַײז 'ַא םיא ריא טעװ טױרּבטנװָא ןסעּפָא טעװ

 ,ענליו ,...לאירזע 'ר ,ץיװָאלעסָאי .ל ,"טכער

 -רעד, .וּב +- -- ןנימירּב א ןגעװ (ב .6 'ז

 ,סנַײמ ןָאטעגּפָא ּבָאה ךיא !טָאג רעקידמערַאּב

 ,"ןסייהעג רימ טסָאה וד יװ יֹוזַא גנידצלַא

 ןּבעג עקַאט ןלעװ רימ , ,'םיהַא קירוצ' ,סוממ

 יװ 'עקװַאטסָא עטסישט' א ןָאגרַאשז רעזדנוא

 -ידוֿבּכּב ץנַאג א ןַײז געמ רע .דילַאװניא . . . ןַא

 -עגּפָא סנַײז ןיוש טָאה ...ן{רע} רעּבָא ,רעק

 ,סעדלעז ה"יח :ןיא המדקה ,קיטָאק א ,"ןָאט

 יד; .5 'ז ,ח"נרּת עשראו ,ןעדנעּבָא רעטניװ

 ןָאטעגּפָא :ךָאלמ א יװ זיא הניכש-סגנוֿפַאש

 רעמ ךיז טרעק ןוא קעװַא יז טייג ,תוחילש ריא

 "רק ןוא קיטירק ,נש| ןידרָאג ָאּבא ,"םוא טינ

 ןּבָאה רעֿפיצ יד, .ן203 יז ,1959 א"ּב ,רעקיט

 עקיזַײװנָא ןעגנערּבסיורא ךרוד סרעייז ןָאטעגּפָא

 ,80 'ז ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"ןלָאצ

 הדוֿבע יד ןצנַאגניא ןָאטעגּפָא ןיוש טָאה רעג

 ,80 יז ,אינּת ,"סטכעלש ןטימ המחלמ רעד ןוֿפ

 ןָאטּפָא

 לּכ יִא וצ ןעמונעג ךיז ףיוא ןײלַא ךיא ּבָאה,

 ,"ןּבעל סָאד ןרעגנירגרַאֿפ ריא רָאנ ,ךרּפ-תדוֿבע

 ןטכענ , .219 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה

 סָאד ןשַאװעגרעּביא :ןָאטעגּפָא ץלַא יז טָאה

 ַא ןויוא ןיא טקוררַאֿפ ,ךיז ןדָאּב ןכָאנ שעװ

 .ןקַאּבעגּפָא ןכוקנַײֿפ א וליֿפַא ןוא טנלָאשט

 ,"םיצירּפ יד יװ ןריצַאּפש ייז ןענָאק טנַײה
 ,6 ןאפ ,1965 ,דנַאלמייה !װָאס

 ךיג ףיוא ןָאט ןקידנערַאֿפ .סעּפע ןריֿפכרוד 3

 ִא .(ןשינעלקַאװ ןָא ,ןשינערעלקרעּביא ןָא)
 ןוֿפ ּפָארַא ןוא -- יא .ַײרד-ייוװצ-סנייא סעּפע

 ףיוא ּפָא וט -- קסע ןַא טייג סע זַא; .קרַאמ

 טכַארט א ךָאנרעד ןוא יִא רעִירֿפ, .װש ,"ךיג

 רעד ןוֿפ קעװא טַײצ רעד רַאֿפ טריֿפ ןָאט

 -ּפַא שטנעמ רעד לָאז םיללּכ ַײרד, .װש ,"טלעוו

 יַא טינ -- ןָאט ,ןָאטכָאנ טינ -- ןָאט :ןטיה
 .רעטנַאלַאס לארׂשי 'ר ,"ןָאטֿפיױא טינ -- ןָאט

 ךאז רעדעי רעּביא טַײצ עגנַאל א ךיד קנעדַאּב,

 ,ּפָא סע וט ךָאנרעד ןוא ,ןָאט טסליװ וד סָאװ

 ץנליװ ,ןוי ימכח ירופס ,דמַא ,"דלַאּב ןוא ךיג

 קנילֿפ ,ּפָאלַאג ,ּפָאלַאג טילֿפ !ַאדַײה , ,ד"ּכרּת

 .לדוי ,סוממ ,יּפָא טעּברא רעזדנוא טוט

 סטוג ןצעמע ןָאט .ןלָאצקירוצ .ןלָאצּפָא .4

 -נעּפמָאק .סטכעלש רַאֿפ סטכעלש ,סטוג רַאֿפ

 סטכעלש יִא .ןעמענ המקנ ,ןקיטיגרַאֿפ .ןריס

 רימ טסנעק, .סטכעלש רַאֿפ סטוג יִא ,סטוג רַאֿפ

 א ןָאטעגּפָא םיא טָאה עמ, .""ֵא טשינרָאג

 דיר ,"ןָאטנָא ןיא ןּבָארגַאּב :ךַאז עטכעלש

 "ןעמ געמ יַא ,טינ ןעמ רָאט ןָאט, ,(קציול)

 ,טינ ןעמ רָאט סטכעלש ןצעמע ןַאט הליחּתכל)

 סטכעלש רַאֿפ סטכעלש טימ ןלָאצּפָא רעּבָא

 רַאנ ,םענעי ּפַא טינ טוט רענייק, :|זעמ געמ

 רע יװ ױזַא :ןגָאז טינ טסלָאז , .װש ,"ןיײלַא ךיז

 ...'ָא םיא ךיא לעװ ױזַא ,ןָאטעג רימ טָאה

 טָאה רע יװ ױזַא יִא שטנעמ ןכעלטיא לֶעװ ךיא

 רעטָאֿפ ריא טָאה, ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןָאטעג

 טוט ,טינ א סיוא ןֿפלָאהעגסױרַא ץירּפ םעד

 ,140 יז ,5י ,"תוֿבוט ּפָא רעדניק ענַײז . . . רע

 סָאד ,תודימ ענַײז ףיוא ריֿבעמ זיא סָאװ רעד,

 רע טוט ,סטכעלש םיא טוט רענייא זַא טסייה

 לחומ ןעמ זיא סָאד ,סטכעלש ןייק ּפָא טינ םיא

 ,זּביא עטנ ןתנ ירּב השמ ,"דניז ענַײז עלַא

 ןרעטלע ענַײז, .ג"צקּת וָאקלידס ,רסומ טֿבש

 טעװ סע רעװ םעד סעטוג ליֿפ רעייז יִא ןלעװ

 עגיטכער נוא עניײש ןייא ,דמא ,"ןֿפלעה םיא

 .ד"כרּת ענליװ ,לארׂשי ץרא ןוֿפ גנוּבַײרשעּב

 וד זַא ריד ףיוא הער א טכַארטעגנָא ךיא ּבָאה,

 ,1867 ץנליװ ,בל ירשי ,"!?'ִא ױזַא רימ טסלָאז
 ,א/גמ

 -ףטַאמ ,ןדָאש ןֿפַאשרַאֿפ .סטכעלש ןָאט .9

 טלַאק ןיא סעּפע יִא .ןקיטסַײג רעדָא ןלעיר

 וצ ןוא ןצַארק וצ ךיז ןּבָאה לָאז עמ יִא .טולּב

 ןַא יִא .ךערּברַאֿפ ַא יִא .סיעכהלדוצ יִא .ןצַאּפ'

 ,תועשר א סעּפע יִא ,טייקידרעװמוא ןַא ,הלווע

 סָאדלַא יִא .עיצקַא ןַא יִא .דניז ַא יִא .החיצר ַא
 יַא ,םלועּבש תוֿבעוּתה לּכ יִא .זייּבהילּכ ,זייּב

 ,ילריזח א םּתס יִא .טלעװ רעד ןיא לַאדנַאקס א

 ,(לארׂשיּב) הלֿבנ (עסואימ) א יא

 ןַא סעּפע ןריֿפכרוד -- ה ׂש עמ  ַא ַא*



 ןָאטּפָא
 רעדָא שילַארָאממוא זיא סָאװ סעּפע ,ערעֿפַא

 ,ןכַאז עדליװ -- םי ׂש ע מ יא" .,טכירעגמוא

 -- טכער ןַײז ןצעמע יַא* .ןעַײרעשטַאגנוי
 ;וּב ,טכער (ע)טצעל ןַײז ןצעמע יִא װזד {א

 יא .טלעג ךס ַא ןרַאנסױרַא ,ןעלדניװשַאּב (ב

 ךיז טָאה עמ סָאװ סטכעלש סעּפע -- ךַאז ןַײז

 -- רחוס א ןגעװ ;ןשטנעמ םעד ןוֿפ טכירעג

 .ןצעזנַָא ,ןריטַארקנַאּב

 .ךעלציּפש עטסערג יד יִא .לציּפ ש ַא א

 ,לציּפש א הלגע:לעּב םעד יִא ליװ עמ זַא;

 -לּכ רעד, .װש ,"סוֿפ וצ ןגָאװ םַײּב ןעמ טייג

 טָאה רע :לציּפש ַא ןָאטעגּפָא ָאד טָאה קינוּב

 י"נ ,םכח דנַאל רעד ,"טּפָאטשרַאֿפ רֿפוש םעד

 ּפָא רֶע טוט טָא ,רֶע טרסמ טָאק ,11 אה ,4

 ,"המודּכו טלעג'ץרחייאל טמענ ןוא לציּפש ַא
 ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קָאטשניּב ּביל הדוהי

 ,"לציּפש א יא לָאמַא ןעק עטכישעג, ,1896 ֿבוֿבל
 א יִא :ךיוא .14 עוו 1965 ,רָאֿפ ,לעגָאֿפ .י

 .לקיטש א ,עקוטש ַא יִא ,ץנוק

 ,ןעװערטיכרעּבא -- שיק ר עט ףױא א

 רענייא זַא, .לציּפש א יִא ;סיעכהל-וצ ףיוא יא

 םיא ַײּב טרַאנ ,לציּפש א רֿבח םעד ּפָא טוט

 א ךָאנ םיא טיג ןוא ןיינ ןטימ ָאי םעד סיוא

 םיא טָאה רעי :ןעמ טגָאז ,זָאנ רעד ןיא לָאנש

 ,ןעלעסַײמ ,טשא ,"'שיקרעט ףיוא ןַאטעגּפָא

 ףיוא ,שיס ַײר ףיוא יִא :ךיוא .261 יז

 -יכ ףיוא 32 ןאפ ,1866 ,מק) שילגנצ

 .שיזצנ

 ןעגנערּב (א .ןֿפושיּכרַאֿפ -- ףושיּכ ַא א

 ןּבילרַאֿפ ךיז קרַאטש רעייז לָאז עמ וצרעד

 ."ףושיּכ א ןָאטעגּפָא (ריא טָאה רע) םיא טָאה יז,

 שינעגעגַאּב רעטשרע רעד ַײּב ריא טָאה קעדַאט,

 1967 ,רָאֿפ ,רעקצעמ .י ."ףושיּכ ַא ןָאטעגּפָא יו

 -עש טסנוקצרַאװש ךרוד ַײרעּבױצ ךרוד (3 ;1 א

 ַײנ ןעמענ . . . ףושיּכ ןָאטוצּפָא, .ןצעמע ןקיד

 ,רעּבליזקעװק . ..ןעלדָאנ ענעלָאטש 'ג ,סקַאװ

 -נָא ץלַא ,ץייוו ןוא ַײלּב ַײנ . . . טיורּב ןוא ץלַאז

 הוקמ ,ּביל הירא ירּב יכדרמ 'ר ,ײ. . .ןעגנאהעג

 ןטימ ןעמַאזוצ טמוק} ד"נקּת רָאװדיװָאנ ,לאר שי

 ַא ןָאטעגּפָא ייז טלָאװ ךיא , .ן'ה דוס רֿפס

 סע ןרָאיצרַאװש ערעסָאװ סייוו רעוו זיא ,ףושיּכ

 ,ןָאמַײס .ש ,"?טרָא רעייז ףיוא ןעמוק ןלעװ

 רע, .ךור פ ש ַא טימ יִאֹ" :ךיא .ןגַײװצ

 רע ,החיצר טימ רימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה

 יא סעּפע םיא ךיא ליװ סָאד זַא טניימעג טָאה

 .עשטַאילק ,סוממ ,"ךורּפש ַא טימ

 .ןַײז קיחרמ .ןזָאלרַאֿפ .ןדנעװּפָא .ןרעקּפָא 0
 ןרעװ טּפַאכרַאֿפ -- ןצעמע ןוֿפ גיוא ןייק יִא טינ

 .תולעמ צרעדנא רעדָא טייקנייש סנצעמע ןוֿפ

 ןָאטעגּפָא זדנוא ןוֿפ וטסָאה יװ ,םלוע-לשיונוּבר,

 רעטשרעּביא רעד, .ןמוא הׂשעמ ,"ןגיוא ענַײד

 ןוֿפ יִא טינ (טייקסטוג ,תונמחר) דסח ןַײז לָאז

 טֿפַאשדנַײֿפ יִא לָאז רעטשרעּבייא רעד , ."זדנוא

 "רעה ערעזדנוא ןוֿפ (ןעקנַאדעג עקידניז ,הָאנק)

 ,"ןצרעה םענַײד ןוֿפ ןרָאצ ּבא אוט, ."רעצ
 ׂשע טׂשניװג ןיא אוד איװ, .10 ,אי תלהק ,חט

 טלַא רע ןעװ ,ןזיּב וצ רדוא ןטוג וצ אַײז

 ,"געװ ןגיּבלעז ןוֿפ ּבָא טינ רע טוט ָאד ,טרעװ
 'נוֲא דָאניג ןַײז רעדע .6 ,ּבכ ,ילשמ ,מהס
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 ,"ןָאטיג ּפָא שנוא ןוֿפ טינ טייקיצרעהמירַאּב

 טרֿפָאה איד ןמ ׂשד ןמ טוט איו, ,166 'ז ,הג

 טינ לָאז רע, .ּב/איק ,וטל ,"טוט ּבָא ךיז ןוֿפ

 ןענרעל וצ ןוֿפ ןוצר ןַײז ןוא הֿבשחמ ןַײז יַא

 ענליו ,םישנה תוגהנה ,"הרוּת עקילײה ןַײד

 רימ ןוֿפ טוט טָאג . ... :טגָאז דרע יד , .ה"רּת

 .הריש ,סוממ ,"ּפַא טשינ ענַײז החגשה יד

 ךיז ןוא רעיורט םעד ךיז ןוֿפ יִא ןלָאז ןדליא

 רעד ,שַאּב ,"דיירֿפ ןוא ןוחטּב טימ ןטרוגנָא

 .ַײרַאג ןיא ןטש

 -רַאֿפ 8 ןילכַײר ,ןכַאמ לטּב ,ןֿפַאשּפָא .7

 ,אדנאוטּבַאא :(20 ,ול ,בויא) יתולצל' :טשטַײט

 ןוא , ,ן"ןדנואװשרַאֿפ ןרעװ, :יּת} "'ריסהל' יל

 ןץיףסאיו ןָאטעגּפָא טָאה טָאג :טגָאזעג טָאה יז

 לעװ ךיא ןוא , ;23 ,ל ,תישארּב ,יּת ,"הּפרח ןַײמ

 ,"ריד ןשיװצ ןוֿפ טֿפַאשקנַארק ן'יתרסהויו יִא

 יּפָא ךיוא טָאה טָאג, ;25 ,גכ ,תומש ,ןטרָאד

 יב לאומש ,ןטרָאד ,"דניז ןַײד ן'ריֿבעה'} ןָאטעג

 יד ןיא יִא דרע ןוא למיה טעװ ה"ּבקה,, ,13 ,ּבי

 ,ךלךל תרטֿפה ,רוצ ,"רָאי טנזיוט עקיּבלעז

 רזגנ םיא ףיוא רעװ ׂשע . . . ןָאט וצ הֿבושּת,

 ּבא ינוא לטּב ץלַא טרעװ אד . . . התימ ןירָאװיג

 ךיז ןוֿפ לָאז רע, .ג/הל ,וצנ ,"םיא ןוֿפ ןָאטיג

 וצ טלעג טכער ןוא ינוא ןטשוליג איד ןוט ּבָא

 .. .סוניטנטסנוק רסיק, .א/טכר ,מהמ ,"ןּבָאה

 'ר ,"ןָאטיג ּבָא רדליּב איד ילַא םורדיװ טָאה

 טסלָאז, .ח"נּת מדפפ ,דוד חמצ ,זּביא אנעה ןמלז

 ,לזערג םוש ןייק טסיזמוא ןסַײרסױרַא טינ

 ןכעלטיא וצ ...ןגעװ האוֿפר ַא ןוֿפ ןדַײס

 הנוממ זיא סָאװ ךאלמ א ןדנַאהרַאֿפ זיא לזערג

 ,לזצרג סָאד סיוא טסַײר וד זַא אליממ .ףיורעד

 -מוא הלשממ ןַײז ןוֿפ ךאלמ םעד ּפָא וטסוט

 סָא וט, .ג"צקּת ווָאקלידס ,רסומ טֿבש ,"טסיז

 ,"ערה-רצי םעד ןוֿפ קעד יד ץרַאה ןַײד ןוֿפ

 הרצ עזייּב יד יִא לָאז י"שה, ,204 ,ּב וו ,הח

 טָאטש רעד ןוֿפ טַײל יד, .ּב/טמ ,חק ,"ךַײא ןוֿפ

 סָאד טָאה יז רעּבָא ,ןוז רעד וצ ןעניד וצ ןגעלֿפ

 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט ,"ןָאטעגּפָא

9, 

 -נורַא .ןקיטַײזַאּב .ןעמענוצ .ןעמענקעװַא .9
 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןעמענּפָארַא .ןעמענרעט

 לעװ ךיא , ."אּבא וט, :(22 ,טיק ,םילהת) ילג'

 ןָאטוצּפָא ףָאש ענַײד עלַא ךרוד טנַײה ןייגכרוד

 ןוא טלקנערּפשעג ךעלטיא ןטרָאד ןוֿפ ן'רסהַו

 ּפָא וט, ;32 ,ל ,תישארּב ,יּת ,"םַאל טקעלֿפעג

 ,א לאומש ,ןטרַאד ,"ךיז ןוֿפ ןַײװ םעד {ייריסה'|}

 ןוֿפ ן'ריסמי| ּפָא טוט ...רַאה רעד, ,14 ,א

 ןַא ןוא ןעלרעטנוא ןַא הדוהי ןוֿפ ןוא םילשורי

 טינ טׂשרעװ אוד, .1 ,ג ,היעשי ,ןטרָאד ,"ןעלנָא

 ןָאט ּבָא רעַײא זיּב טנַײֿפ ןַײד רֿפ ןיטשּב ןינעק

 ,ז ,עשוהי ,מהס ,"ךַַײא ןשיװצ ןוֿפ (םרח) ןעד

 בוא , :יּת ,'םכּברקמ םרחה םכריסה דע'} 3

 רעװ, .ן". . . םרח םעד ןקיליטרַאֿפ טינ טעװ ריא

 וזַא טנַאה ןַײמ ןיא קלָאֿפ גיזָאד שד ןיּבעג טלָאװ

 ,"ךלמיֿכַא ןעד ן'הריסָאװ} ןָאט ּבָא ךיא טלָאװ
 ןיוש טלָאװ ךיא, :יּת) ,29 ,ט ,םיטֿפוש ,מהס

 תא לגיו :טשטַײטשרַאֿפ שמ ,ן"טֿפַאשעגּפָא

 ,"טעט בָא רע ינוא , ;(10 ,טכ ,תישארּב) יןֿבאה
 ריד ןשיװצ ּפָא וט, .ןײטלקַײקעגּפָארַאא :יתו

 .וֿפד +-- -- ךיז ןָאטּפָא

 ךיז ןָאטּפָא

 ָאד שאו ראיומ ינרזַײא איד שנוא ןשיװצ 'נוא

 ,"דניז ירזנוא ךרָאד תוּפילק יד טכַאמג ןּבָאה
 .ןתונעשוה ןגָאלש ןכָאנ הניחּת א ןוֿפ} ּב/טס ,חע

 ןמ ידּכ טּבלַאזיג ּבָא ךלמ ןּב ןייא ןַאמ טָאה,

 ,1723 טׂשמַא ,לארׂשי תיּב ,"טוט ּבָא קֿפס ןעד

 יד ילַא ןוֿפ ןטעק יד ןָאט ּבָא ךָאד זָאל, .ּב/גי

 ןופיסוי ,"אמור ןיא ןנַײז רימ אייּב יד םידוהי

 לאעמשי ןַאמ ןַײד זַא, .ּב/אכק ,! ,1764 אדרויֿפ

 וד :ןגָאז ױזַא םיא וטסלָאז . . .ןעמוק טעװ

 ןוא טלעצעג םעד ןוֿפ ןקָאלֿפ םעד יִא טסלָאז

 ,"טלעצעג םוצ ןקָאלֿפ ןרעדנַא ןא ןכַאמ טסלָאז

 פא טָאה . . .ֿבקעיג .ה"ע וניֿבא םהרֿבא הׂשעמ

 ,"רעסַאװ ןענורּב םעד ןוֿפ ןייטש םעד ןָאטעג

 תליֿפּת' ,ח"רּת ץיװָאנרעשט ,םילגר שלש רוזחמ

 ,"םשנ

 ףרעװ ןעמונעגוצ -- ןרעוו ןָאטעגּפָא

 -יג ןָאטעג ּבָא זיא םירצמ ןוֿפ הלשממ איד,

 .ג/ב ,תומש ,וצנ ,"ןירָאװ

 זַא ךַײלג , .דגּב א ןעמענּפָארַא .ןָאטסױא .9
 ,", . . ןוט ּבָא . , .לָאז ןמ זד דיילק ןסיר וצ ןייא

 טוט סָאװ רעד יװא :יּת} 20 ,הכ ,ילשמ ,מהס

 ןמ, .ן". ...גָאט ןטלַאק א ןיא דגּב םעד סיוא

 ןויצל אֿבו ירשַא טגָאז 'נוא ןַײא רדיװ טּביה

 ,"ףסומ טרוא 'נוא ּבָא ןיליֿפּת איד טוט ינוא
 ןייא ןא; .ּב/ז ,1723 טׂשמַא ,םיגהנמה רֿפס

 ןָאט ּבָא טינ ןיליֿפּת יד ןמ לָאז הלימ תירּב

 ןדנול ןמלז המלש 'ר ,"ןשדוי ןעד ךָאנ זיּב

 םידגּבה ילעמ רסה, .ד"קּת טׂשמַא ,המלש תלהק

 -יילק פניירמוא יד רימ ןוֿפ ּפָא וט --- םיאוצה

 -סָא יכדרמ ,"סעטַאמש עקיטכיצמוא יד ,רעד

 ,6 רימָאטישז ,ּפַאקַא ןהָא שטנעמַא ,יקסווָארט

 סָאד טנװַא ןוֿפ ןַײש ןיא ןָאטעגּפָא יז טָאה,

 ,הלמ ,"טַאהעג ךיז ףיוא טָאה יז סָאװ דיילק

 ,92 יז ,1934 י"נ ,ו רעדיל

 7ּב ,ןכַאמקעװַא +- .ןעליוק .ןטכעש .0
 ףיוא זדנַאג א ,תּבש ףיוא ףוע ןַא יִא ,95 יז

 דיּפקמ קרַאטש טגעלֿפ רעטומ ריא,} .ֿבוט-םוי

 רָאנ ,טחוש םוצ טייג עמ' ןגָאז וצ טשינ ןַײז

 יז טָאה דניק א יװ .ייֵא תוֿפוע יד טייג עמ'

 -- "?'ַא סעּפע סָאװרַאֿפ ,ישעמַאמ' :טגערֿפעג

 זַא טגָאז עמ' :ןעװעג הֿבושּת סרעטומ ריא זיא

 ,ףַײז רעצמ טשינ ייז ןעמ רָאט ,ןעײטשרַאֿפ יז

 ץדיבא ֿברה רעטעֿפ ריא זַא ןענוֿפעג ןוא טכוזעג

 קירוצ רָאי 40 טימ ךָאנ טָאה (טעזלע הדוהי)

 םעד טָא לארׂשי יגהנמ ענַײז ןיא טנכיײצרַאֿפ

 םירמוא ןיא' :םזילַאקָאל םענַאמוה םענעּבױהעג

 -פָא) והונקּתיש אלא ,והוטחשיש ףוע ינֿפּב

 פשיי ,ּביר ,"ירעטצמו ןיֿבמ ףועה יּכ ('ןעיהט

 ,{1 ,אצווו

 .ןשינעֿפרעדַאּב ףיוא ,ךרוצ ףיוא ןייג ,1

 ,ךדלעֿפ ןיא סעפע יא קעװַא .גנַאגלוטש ןּבָאה
 .עא טנאװ טַײז רענעי ףיוא ,טסוק א רעטניה

 טָאהס זַא הליחמ דניק ןיילק ַא יװ טגַײװש,

 עטלמַאזעג ,ּבַארג ףסוי ,"קסע סָאד ןָאטעגּפָא

 ,1919 ןיװ ,ןטּפירש

 ,ךס ַא ןָאט ךיז .1
 ּפָא ןטרָאד ךיז טָאה סע סָאװ, .סנדײשרַאֿפ

 ּפָא ךיז ןעוט סע, ,"!הנותח עצנַאג ַא ,ןָאטעג



 ןעװעטעדנַאטּפָא

 יד ןיא ּפַא רָאנ ךיז טוט סע סָאװ, ."!םיׂשעמ

 ךיז טוט סע סָאװ, ."!ןענַאמָאר עשיטסַאטנַאֿפ

 זיא יּבר רעד ןעו ,םינוילעה תומלוע יד ןיא ּפָא

 ּפָא ךיז טוט {הרוֿבק ןוא הלימ| ןשיװצ, ,"ללּפתמ

 ענליװ ,הניּב ירמא ,דמא ,"הרוּתּכ אלש םיִׂשעמ

 ןייז טגעלֿפ ָאד .יִא ךיז טגעלֿפ ּפַאנק, .ד"ּכרּת

 ,השעמה םלוע ,לַאגעס .ט ןילײרֿפ ,"תולצי

 טוט סע סָאװ תוירורעש עלַא יד , ,1883 עשרַאװ

 טימ עסייה הװקמ יד ןכַאמ םעד טימ ּפָא ךיז

 רֿפס ,יאלפ ומש ,"ןעמַאװצ רעסַאװ עטלַאק

 ץעכלעזַא, ,40 יז ,1893 גרעּבמעל ,םולשהו תמאה

 געט ייוװצ| "ֿבורל ןדִיי ַײּב ּפָא ךיז ןעוט ןטקא

 ,ןרערעדנא ןַא ןוֿפ ןתח א ןרעװ הּפוח רעד רַאֿפ

 ענליוו ,םיאנת רעגידנעייװצ רעד ,רענװעל .ח .ג

 סלָאמַאד ךיז טָאה'ס סָאװ ןטקירֿבד א- ,7

 "עג קנַארק זיא יז ןעװ ,ןָאטעגּפָא ףיוה ןיא

 "מעל ,דרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװעיװ .א ,"!ןגעל

 יד . ..סױרַא זיא סע ןעװ, .6 יז ,1899 גרעּב

 טָאה סעיֿפַארגַאטָאֿפ טימ ןטרָאּפסַאּפ ןוֿפ יהריזג'

 -טעטש עשידִיי יד ןיא ך שו ח ןָאטעגּפָא ךיז

 י"ג ,רענַאקירעמא ,ייטשרוּב רזעיֿבַא ,"ךצל

8, 

 .ןַײז ןרעהֿפױא .ןרעװ טינ ,ןדניװשרַאֿפ .2

 רעד, .ךיז ןלײטּפָא .ךיז ןדײשּפָא .ןזָאלרַאֿפ

 יַא ךיז ."םיא ןוֿפ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה ףָא ל ש

 ןעק טיט 9ּפ ַא רעד, .למעזעג ןצנַאג ןוֿפ

 -כַאמ עכלעזַא טגנאלרעד עמ ןעװ ,יָא ךָאנ ךיז

 לארׂשי קלָאֿפ ןוֿפ ּפָא ךיז טוט הניכש יד, ."םיל

 ,"?(שטנעמ ןשירעֿפעש םעד ןוֿפ ,איֿבנ םעד ןוֿפ)

 ןשיװצ ןוֿפ ןַאמערָא רעד יִא טינ ךיז טעװ סע;

 רעד ןָאטעגּפָא גנַאל ןיוש ךיז טָאה ָאד; ."ריד

 -גואוו ,ןדירֿפ ,גנונעֿפָאה) טסיירט, ."תיּב םולש

 ."לעװש רעזדנוא ןוֿפ ּפָא ךיז טוט (עא רעד

 ןעמַאזוצ ןוא ןָאטעגּפָא ךיז טָאה עלעטערשיס,

 (סָאד) רעד זַא, .מֿפ ,"הכרּב-לזמ יד םיא טימ

 א ןַא יװַײס ןעמ טּבַײלּב ,ּפָא ךיז טוט לזמ

 רעד ן'הלג'} ךיז טָאה ןָאטעגּפָא, .װש ,יּפָאק

 ןוֿפ גנומענקעװא רעד ןגעװ לארׂשי ןוֿפ דוֿבּכ

 .21 ,ד ,א לאומש ,יּת ,"טָאג ןוֿפ ןורָא םעד

 הלגמ טלָאזעג . ..טָאה ה"ע וניֿבָא בקעי זַא;,

 יַּפַא האוֿבנ יד ךיז טָאה ,הלואגה ץק םעד ןַײז

 םשלש הנחּת ,םיֿבוט תּב הרׂש ,"םיא ןוֿפ ןָאטעג

 יז ךיז טָאה ןָאטעגּפָא .1858 ענליו ,םירעש

 ירײרֿפ ןָא ,רַא ,"דנַאל רעזדנוא ןוֿפ דײרֿפ

 ...|{ערה"יע=} "ןיע? ןַא ןעשעג םיא זיא סע,
 ,טײ ,"ןָאטעגּפָא םיא ןוֿפ הלּבק יד ךיז טָאה

 ןוֿפ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה'ס, .20 ש 1961 ,גַאט

 לאיחי ,"העּפשה ןוֿפ חוּכ רעד טלעװ רעד

 ךיז טָאה טכַאנ יד, .1966 ינוייַיײמ ,קוצ ,רעֿפַאה

 -עג ,רעפלַאה עמורֿפ ,"ןָאטעגּפָא טינ ךָאנ

 .101 יז ,1963 י"נ ,טנעה עטשטנעּב

 ךסח ןַײמ,, .ךיז ןדנעװּפָא .ךיז ןרעקּפָא .9

 לאומש ,יּת ,"םיא ןוֿפ ןירּוסיײן יִא טינ ךיז טעװ

 ּבָא ךיד אוט . . . זעוּב טגָאזיג טָאה" ,15 ,ז ,ּב

 ךיז טעט רע 'נוא רנלוה רוֿפ ינולּפ ן'הרּוס'}

 טשטַײטרַאֿפ שמ .1 ,ד ,תור ,חט ,ן'רסיויו ּבָא
 :(22 ,זי ,תישארּב) 'םהרֿבַא לעמ םיהלא לעיוי

 ךיז טָאג טָאה , :ית| "ּבָא ךיז טעט רע ינוא,

 ףרטמ' :טשטַײטרַאֿפ השמ ראַּר ,ן"ןּביוהעגֿפױא

 .לכ? ייאככ .ן- ,רעד -- טנ'ַא|טּפָא
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 -וצראֿפ סָאד ןוֿפ , (9 ,טמ ,תישארּב) 'תילע ינּב

 :ית| "ןָאטעגּפָא ךיד וטסָאה ןוז ןַײמ ןוֿפ גנוק

 -עגֿפױא וטסיּב ,ןוז ןַײמ ,גנוקוצרַאֿפ ןוֿפ,

 טָאה השמ זַא ןעזעג טָאה טָאג ןוא, .ן"ןסקַאװ

 וצ {4 ,ג ,תומש ,'תוארל רס יּכ'} ןָאטעגּפָא ךיז

 ,דָאּפ ,שטַײט רעשידמלמ ,"םַָאלֿפ םעד ןעז

 וצ טרעקעגּפָא טָאה רע, :יּת| ה"י ,20 ּבײהנָא

 :ןאלרש ׂשיוא ןׂשול וניּבר השמ טוה, .ן"ןעז

 זיוּב רעד טלעציג ןעד ןוֿפ ּבָא ְךַײא טוט

 קסוע לָאז רע; .אי קרּפ ,טנַארּב ,"רטכיוו

 ּבָא טינ ךיז לָאז 'נוא הלילו םמוי ןַײז הרוּתּב

 ןהוש ןַאװ, .ג/ול ,םירֿבד ,וצנ ,"ןוֿפ רעד ןָאט

 וד -- ןוהט וצ תוריבע קרַאטש ךָאנ זיּב אוד

 ךיד וד לַײװ ,ּבָא ןוֿפַאד רֹּבָא ךיד טׂשהוט

 אדרויֿפ ,םיאטח הרוי ,"ה"ּבקה רֿפ טסכרעֿפ

 ןעװ ,טעּברא עדעי ןוֿפ יִא ךיז לָאז עמ, .א"נקּת

 ,תוילגרמ ףלָאװ ןועמש 'ר ,"טמיק תּבש רעד

 סָאד, .80092604ז0ו02!ץסמ 1923 ,ןועמש ֿבל

 טעװ למיה ןוֿפ ןוא רעּבירַא טעװ רעטיוועג

 ,ּבז ,ענזיצַאק .א ,"ןגיוּבנגער רעד יִא טינ ךיז

 .224 'ו ,1940 י"נ ,לָאט ןוֿפ עמיטש יד

 -עג -- ,ּפָא עוועט- .ורט -- ןעוװװעטעדנַאטּפָא
 ַא ףיוא טעּברַא ןַא ןָאטּפָא .17 .טעװעטעדנַאט

 טינ לָאז עמ ךעלקנעּב יד יִא .ןֿפוא ןטעדנַאט

 -רַאֿפ סָאװ סָאלש א יִא .ייז ףיוא ןציז ןענעק

 ּפַא ,ןּבעלכרוד .װזוקַא .2 .טינ ךיז טסילש
 טסעק ףיוא ןרָאי יד יִא .לזומילש ַא יװ ןּבעל

 ןָא ןּבעל ַא יִא .הסנרּפ ןָא ןּבַײלּב ךָאנרעד ןוא

 ,דניר ַא ןָא ,דניק ַא

 סע רעװ

 ןַא .הרירּב א טָאה סע רעװ .ןּבַײלקסיױא ןעק

 סָאװ טָאטש רעדָא דנַאל א ןיא רענעסעזעג-טלַא

 רעַײנ א ןוֿפ תושר ןיא ןעגנַאגעגרעּביא זיא

 עַײנ יד ןעמענוצנָא הרירּב יד טָאה ןוא טכַאמ

 -רעירֿפ רעד ַײּב ןּבַײלּב רעדָא טֿפאשרעגריּב

 .ורט -- ןריי יד ,עיצא .רעקיד

 -עג'-- ,ּפָא ץנַאט .ורט 8 וזוקא -- ןצנַאטּפָא

 ץנַאט ןייא יִא .ןצנַאט ןקידנערַאֿפ .1 .טצנַאט
 סָאד רעירֿפ קידיַא, ,ןליקּפָא ךיז ןײגסױרַא ןוא

 סיוא יז טקערטש . ...לצנעט-ןגילֿפ עטנַאקַאּב

 טסייה שוק א ,סיּב ַא טוט ןוא עלעקסיּפ סָאד

 ןוֿפ ןעװעג טינ זיא .,., .תומהּב ,סוממ ,"סע

 ןייא יװ רעמ טינ יז טָאה ,סנירעצנעט עסיורג יד

 "נעט ןטסעּב ןטימ עקלָאּפ א טצנַאטעגּפָא לָאמ

 עװקסָאמ ,םירעיופ ,סילָאגרַאמ עידידעי ,"רעצ

 -- טצנַאטעגּפָא ןיוש טָאה (יז) רע" 9

 ןּבעל ןיא הּֿפוקּת עטוג יד טקידנערַאֿפ ןיוש

 עלַאג ,(ןּברָאטשעג ןיוש ,ןרָאװעג תולדּב ןיוש)

 זיא סָאװ רעד ןוא . . . ןּברַאטש ןזומ עקידעּבעל

 טרטּפעג ,ץנַאט םעד טצנאטעגּפָא טָאה ןּברָאטשעג

 ,1904 ענליוו ,יּבר תיִּב רֿפס ,"לטלעװ עשירַאנ יד

 ,39 יז

 ןוא ץנעט עלַא יִא ,טַײצ ערעגנעל א ןצנַאט .2

 ,גָארּפ ןיא טצנַאטעגּפָא ,, .סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפ שממ
 'טסקלָאֿפ ,ץרפ ,"ןרָאֿפעג םייהַא לאיחי זיא

 .ןטעילוהעגּפָא=} 67 יז ,'ןיקצעלק' ,ןטכישעג

 עקידעקניה יד, .טַײז ַא ןיא ןצנַאטקעװַא .2

 ןֿפַאטּפָא

 יד טּפוטשעצ ,טצנַאטעגוצ סוֿפ ןייא ףיוא טָאה

 יז זַא טּפַאכעג ךיז יז טָאה דלַאּב . . . םירֿבח

 -פָא עטמעשרַאֿפ א יז טָאה . . .ןָאטעג סע טָאה

 ,לגנָא ןיא ,קעלַא .ש ,"טַײז ַא ןיא טצנַאטעג

 טצנאט הֿבישי-שאר רעד, .1932 װעִיק-װָאקרַאכ

 קירוצ ףיוא ּפָא ןצנַאט ייז ...ןגעקַא םיא

 קירוצ ךיז ןצנַאט ןוא ןטייװצ םענוֿפ רענייא

 ,1968 ָא"ּת ,טַײל-הֿבישי ,יקצילַא .ל ,"ןעמאזוצ

 ןבעל א יִא .ּבֹּב גיפ ענעדײשרַאֿפ טָאה יִא 4
 -מַאזרַאֿפ עלַא ףיוא יַא .ןדײרֿפ ןוא תחנ ןיא

 ּפָא טינ ךָאנ טָאה ריא,, .ןײארַאֿפ ןוֿפ ןעגנול

 -עגכרוד ,ןעמוקעגּפָא טינ ךָאנ=|} טצנַאטעג

 המותי א ןוא הנמלא ןא ןוֿפ הללק יד .ןטּבעל

 יד יִא .| סַאלטַא חמצ 'ר ,גח ,"םייוקמ טרעוו

 .שינע .ךיז טיט .הנות ח (עצנאג)

 -עגי-- ,ּפָא (עווועק- .ורט -- ן(עװ)עקסַאטּפָא
 ןייא ןוֿפ יִא ןּפעלשּפַָא ..לס .ט(עװ)עקסאט

 ךעלקעז יד ,רענייטש יד ןטייװצ ןֿפױא טרָא

 .וזַאא רעצעלק יד ,לעמ

 .טעשטּפָאטעג-- ,ּפָא עשט- -- ןעשטּפָאטּפָא
 ןוא ןיהַא ןטערט טַײצ ערעגנעל ַא -- װטוא

 גָאט ןצנַאג םעד יִא .סיֿפ ערעװש טימ רעהא

 .. .צנעדִיי עטסַארּפ א, .ןגעוו עקיטָאלּב רעּביא

 ןוא ךיק ןיא טעשטּפָאטעגּפָא ןּבעל ץנַאג ַא

 'װָאס ,"רעדניק יד טימ ןָאט וצ רָאנ קידנעטש

 .11 ןט 1938 װעי;ק ,רוטַארעטיל

 -כורֿפַאּב ..6086: םועסעתצנעּמםיעעז ורט

 ןייא; .(ףָאש ,ןגיצ ןגעװ ןז ,תוֿפוע ןגעוו) ןרעּפ

 טימ ךיוא ."רעניה ףיוה ןצנאג א יִא ןעק ןַאה
 .שינע .ךיז

 .טעיּפָאטעג'- ,ּפָא עיּפ .װרט -- ןעיּפָאטּפָא

 ןכַאמ ,ןצלעמשּפָא . .ןעּפָאט:- : ךיוא
 ענעֿבלח לסיּב א יא .זַײװנּפָארט ןענירּפָא לָאז סע

 םַײּב רעסַאװ ןרעטנוא ןּפוטשנַײרַא .2 .טכיל

 ּפַא .8 .ךעלנטיה ,ךעלצעק יד יַא .ןעקנירטרעד

 .זעק ןכַאמ םַײּב ןעמערַאװכרוד ,ןכַאקכרוד ,ןכַאק
 .זעק יִא ,ענעטעמס יַא :08::.  םגתיסעעיזעג

 .שינע .ךיז טימ ךיוא

 -ּפָאטעג -- ,ּפָא עוויל- .ורט -- ןעווילּפָאטּפָא
 .ןסַאּפֿפיױנוצ ,ןסַאּפוצ ,(ַײרעלָאטס) .דּפ .טעוויל

 ןרַאֿפ רעטערּב יד יַא .ךעלטסַײל ,ךעלטערּב יא

 ,שיט

 ַא טּפַאטעג- ,ּפָא ּפַאט .װרט -- ןֿפַאטּפָא
 רעד ַײּב .ןפאטכרוד ךעלטנירג רעדָא לסיב

 יד ןיא טניֿפעג עמ סָאװ ץלא יִא ץענערג

 .ץכע  .װזק -- ךיז טימ .סענַאדָאמעשט

 ,שינע-

 (עג)-- ,ּפָא ריצ .װהרט -- ןריצעּפַאטּפָא
 יד יַא .ןטעּפַאט טימ ןקעדַאּב .1 .טריצעּפַאט

 -עּפַאט ַא ןוֿפ טעּברַא יד ןריֿפכרוד .2 .טנעװ

 ,סעּפַאנַאק יד יִא .לּבעמ ךייוו טכַאמ סָאװ רעריצ
 ,גנז .עא לוטשרעטָאֿפ םעד

 .גמ .טֿפַאטעג-- ,ּפָא ףַאט .װחרט -- ןֿפַאטּפָא
 ךעלּב ןרעמַאה ,ןֿפַאט ןקידנערַאֿפ .(ַײרעכעלּב)

 ןלעיצעּפס א טימ סעטַאלּפ ענעלַאטעמ ללּכּב ןוא

 | - .ךעלּב יַא .רעמַאה-ףאט



 ן(על)צַאטּפַא

 .ןעקצַאט- :פפ .װרט -- ן(על)צַאטּפָא
 עצנַאג סָאד יִא .ןעניװעג(ּפָא) .+-- ןצַאדּפָא ווזד

 טצעזעג ךיז טָאה עמ , .עקָא ןליּפש םַָײּב טלעג

 רעה ןַײמ . . . ןטרָאק ןיא ןליּפש ַײנסָאדנוֿפ רָאג

 ,"קיסטרד רעלָאט א טצַאטעגּפָא יז ַײּב טָאה

 ,1867 ענליװ ,לעידנער רעד ,דמא

 -פָא .1 .טקָאטעג--- ,ּפָא קָאט .ורט -- ןקָאטּפָא
 א ףיוא רעסעמ א טימ ןדַײנשמורא ,ןעלסקערד

 רעד רַאֿפ ךעלצלעה יד יַא .ןקידנורּפָא .קנַאּביײרד

 רַאֿפ ךעלטנעה ןוא ךעלסיֿפ יד יִא .ליּפש

 יד יִא םַײּב לכׂש םעַײנ א ןַאגרעד, .סעקלַאיל

 ,1933 וװעִיק ,גוימָאקטיל בז ,"ןלַאװ

 רָאלק רעייז סעּפע ןגָאזּפָא ,ןגָאזסױרַא .2

 ,הֿבושּת עטַאלג ַא ,רעֿפטנע ןא יִא .ףרַאש ןוא

 עטנַאט רעד דלַאּב ךיא ּבָאה ,יטוג ךיז ליֿפ ךיא,

 זיּב ןילּבול ןוֿפ ,לָאמ ,"הֿבושּת א טקָאטעגּפָא

 טקַאטעגּפָא טָאה לגנִיי סָאד , .20 'ז ,קרָאירינ

 רעטרעװ ענַײז ןוא טרעדנוזאּב טרָאװ סעדעי

 -ליּב עקידעּבעל ןֿפורעגסױרַא םלוע םַָײּב ןּבָאה

 ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאפיס לװַײֿפ ,"רצד

 ,123 יז ,1932 װעיק-װָאקרַאכ

 ןגיל ַא יא ,ןגיל ןטַאלג א ןגָאזּפָא צעּפס ,9

 ןעמ זומ רָאנ ןשודיח, .םינּפ ןכַאטשרַאֿפ ַא טימ

 לּפ מ 9 ל ַא םענעי לַאמַא ןכַאמ ייז יװ ךיז

 ךרדּכ אלש רָאג סעפע ןכַאז ּפָא ןקָאט ןוא

 טזומעג ריא ּבָאה ךיא , .תועסמ ,סוממ ,ײץֿבטה

 .היֿבט ,עש ,"ןגיל א ןגעװ םולש-ךרד ןוֿפ יִא

 ינַײרא ןעַײרֿפ א טימ ךיז ןענערָאװַאּב וצ ידּכ,

 םענַײֿפ א טקַאטעגּפָא ךַײלג רע טָאה . ..גנַאג

 ,496 'ז ,'סעמצי ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןגיל

 ןוֿפ הֿבינג ַא ןּבעגרעּביא (ךַארּפש-םיבנג) .4
 ,לרעגייז סָאד יִא .טנַאה וצ טנַאה

 סָאװ טעּברַא ןימ רעדעי רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .9

 ןוֿפ האנה ַא טימ ,קיטַאלג ,טוג ןָאטעגּפָא טרעוו

 יַא .ךיש רָאּפ א יַא .עלעווירּב א יִא .רעוט םעד

 = ןטַײז יד יִא ןןשטַאּפסיױוא טוג = עדרָאמ ַא

 םעד ּבָאה , ,ןטסױֿפ יד טימ ןטַײז יד ןיא ןצעז

 ּפָאק םעד ןיא טקורעגנַײרַא רעגניֿפ ןּבָארג

 ץנַײז טימ טקָאטעגּפָא בָאה ןוא לגרָאג םעד ןוֿפ

 ָאלָאּפ א טימ 'למירשי יֿפּב ַא םיררושמ ייווצ

 .19 יז ,ו"נרּת עשרַאװ ,לוגלג רעד ,גּבא ,"זענ

 רעה .שינע- .ץכע- .ךיז טימ ךיוא

 .ונרעד = .(עקד ,ןיי)
 -קַאט(עג)-- ,ּפָא ריס- .ורט -- ןריטקַאטּפָא

 ,האוולה ַא יַא .טרעװ םעד ןצַאשּפָא ./ .טריס

 -סיֿפנָאק רעד רַאֿפ ןגירק ףראד עמ לפיו יִא

 .ןלָאצ וצ ענילשַאּפ לֿפיװ יִא .הרוחס רעטריק

 -קעװַא .ןלָאצסױרַא ףרַאד ףּתֹוש רעד סָאװ יא

 ,ןריסקַאטוצּפָא ןשטנעמ ןצעז

 עכלעװ רעדנעל, .ידַא -- טריסקַאטּפָא

 -רעּביא ןגעװ רּבודמ םוצ ןענַאטשעגוצ ןענעז

 טרעװ ןיַא םעד טימ ןטעקַאּפ ךיז ןשיװצ ןקיש

 ,רַאדנעלַאק רעכילצטינ רעד ,סוממ ,"ןוֿפרעד

 .ענליוו ,ב"מרּת

 ,גנוצַאשּפָא ןַא טיול ןרעַײטש ןגײלֿפױרַא 2

 רעד ןיא ןעװעג זיא עשזנַארּב א ןוֿפ רענייא,
 ,"ןרעַײטש-הליהק יד יִא םִַײּב עיסימָאק
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 ,ןסילשַאּב טסעֿפ רעדָא ךיז ןשיװצ ןדײרּפָא .9

 -קַאטעגּפָא ןיוש טָאה רע, .ךיז ַײּב ןכַאמּפָא
 ןדעררעּביא טינ טסעװ ,קיטרַאֿפ ןוא --- טריס
 ,גני ."םיא

 ַאֹּב .מטפ .וּב ,װֿפז וזז -- ןעװעטקַאטּפָא
 יד יִא ןיא ןַײז העוט ךיז ,זַײרּפ םעד ןעמיטש
 ,ןטּפעצער

 -עג = ,ּפָא עיױנ- .וורט -- ןע(י)נַאּבַארַאטּפָא
 .ןעווע(י)נַאּבארַאט-- :95 .טעננַאּבַארַאט
 ףיוא ןּפַאלקּפָא .1 .:2:1016: טויט 08נצעגיעעז

 ןָאט ןקידנערַאֿפ .2 .שרַאמ ַא יא .קיוּפ ַא
 א 'ַא .ןעװענַאּבַארַאּב ןיא טנַָאמרעד סָאװ סעּפע

 ,עדער-לַאװ עוװָאּברַאקס

 טַײצ ערעגנעל ַא .װטוא -- ןעקכַארַאטּפָא

 ַא יװ ױזַא ןּפַאלק .ןרעהֿפױא ןוא ןעקכַארַאט

 ױזַא ןעלמוט .סעדורג ףיוא טרָאֿפ סָאװ ןגָאװ

 ךיוה ןעלּפַאלּפּפָא ךיוא .רעגארג א טימ יװ

 .שינע- .לוק א ףיוא

 (עװעמַאר- .וטוא -- ן(עװ)עמַארַארַאטּפָא
 -ּפָא .ןעלמוטּפָא .ט(עװעומַארַארַאט(עג)י- ,ּפָא

 -רַאֿפ א ןּברַאטש ןוא גנַאל-ןּבעל א יִא .ןעַײמש

 ,ךיז טימ ךיוא .,ןעמעלַא ןוֿפ רענעסעג

 ='?: סט(ג1- .סע  ,רעד -- ץעיגנַאגרַאטּפָא
 ,ןסילשעגּפָאןסירענּפָא טייג סע רעװו - .0

 .רעּפעלש א (ןוֿפ) יװ םישוּבלמ טגָארט סע רעװ

 יָצצ 1 .=:2: 00121886 .ורט--.ןעגרַאטּפָא

 רעדניק יד טימ ןגָאלשעצ ךיז ,םישוּבלמ ןסַײר

 ןוֿפ ןסַײרּפָא ,2 .לרעטינרַאג ַײנ סָאד יִא ןוא

 רַאֿפ ןטלַאה ךיז ןוא סנשַארג עכעלטע יִא .זַײרּפ

 ,שינעע/ .רחוס רענװָאדלַאװג ַא

 -רָאטעג'- ,ּפָא עועג  .װרט -- ןעװעגרַאטּפָא
 .ןעלדנַאהּפָא ,ןֿפוקּפָא (לוטיּב טימ) .טעװעג

 רָאנ ןקיטנַא יִא .עיצקַא ןַא ןוֿפ ןֿפױקּפָא צעּפס
 ,ןֿפרַאװּוצסױרַא ףיוא

 -פָא .טרַאטעג-- ,ּפָא רַאט .ורט -- ןרַאטּפָא
 -רעשיֿפ יד יִא .עלָאמס ,רַאט טימ ןרימש
 ,ךעלֿפיש

 -עגי- ,ּפָא (עווער- .ורט -- ן(עװ)עראטּפָא
 ןלָאשגָאװ עדייּב ןכַײלגסױא .1 .ט(עװ)ערַאט
 ןיא טקנוּפ ןַײז לָאז לגניצ סָאד ,גָאװ ַא ןוֿפ
 טימ ,ךעלדנייטש טימ גָאװ ַא יִא .ןטימ עמַאס
 טָאה ּפָאק ןייק, .ןריסנַאלַאּבסױא ,2 .טכיװעג
 ַא טימ ּפָא טעװערַאט רע רעּבָא ,טינ עקאט רע
 טעּפש זיּב ןקָארוא ענַײז רעּביא טציז רע .ןטניה
 .ךיז טימ ךיוא ,"טכַאנ רעד ןיא

 -עגי- ,ּפָא (עו)ער- .ורט -- ן(עװ)ערַאטּפָא
 (געטש) געװ ַא ןטערטנַײא .1 .(טעװ)ערָאט

 ּפמָא ,2 .רעדלעפ יד ןשיװצ גנַאגכרוד ַא יַא

 רעװש ןזיא סָאװ סעּפע ןּפעלשקעװַא ,ןּפעלש

 סָאװרַאֿפ, .ץָאלק םעד יא .טינ ךיז טזָאל רעדָא

 רעד ףיוא ןעלריצ ןַײד ןעמונעגטימ טינ וטסָאה

 ,ּבוטש יד ןטיה . . . יז זָאל --- ?עיצַאטסעֿפינַאמ

 יד ןערָאטּפָא רימ ןענעק ןעיושזרוּב יד . . .לַײװ

 ,דנַאלמַײה יװַאס ,ןּבַײװ יד ןריטסערַא =! "גיצ

 ,סַאֿפ ַא ןטכיררַאֿפ .רקוא .8 .7 ןאֵי ,8

 ןכױטּפַא

 ,סַאֿפ א ןוֿפ קעד םעד ןסַאּפנַײרַא רעסעּב צעּפס

 ,לסעֿפ סָאד יִא .ןעניר טינ לָאז סע

 ,טעקרָאטעג--- ,ּפָא עק- .ורט -- ןע(ק)רָאטּפָא
 טימ רעדָא טנַאה ַא טימ ןּפוטשּפַא ,ןסױטשּפָא

 ןקורּפָא ךיז לָאז רֶע ,ןצעמע יִא .רעגניֿפ א

 .שינע- .ךיז טימ

 .(ךיז) ןָאטּפָא ןוֿפ טקַא .ןע ,רעד -- ֹוטּפָא
 ,ןַײרַא ןייּב ןיא שזַא יִא ןַא .יֵא רעטכירעגמוא
 ,ליו עמ סָאװ ןָאט ןעק עמ זַא ןזַײװַאּב וצ יִא ןַא
 ּפָארַא לגוסמ ןעװעג רענַײז יִא רעטצעל רעד;
 ,זּביא ,"םינּפ ןַײז ןוֿפ עקסַאמ יד ןסַײרוצ

 טַאדלָאס רעװַארּב רעד ,קעשַאה װַאלסָאראי

 עג םיוק ךיז טָאה רע, ,1931 ?װעיק ,קייװש

 ַאזַא ןוֿפ ,ַא ַאזַא ןוֿפ סיֿפ יד ףיוא ןטלַאה

 ,11 1967 ,זמט ,גי ,"גנוכעװשרַאֿפ רעכעלקערש

 ןָאטּפָא ןוֿפ סעצַארּפ .ןע- ,יד -- גנואוטּפָא

 'ַא ןַא ךָאנ סעּפע ןטכיררַאֿפ ,גנוֿפַאשּפָא .(ךיז)

 וצ ךַאז עטסרעוװש יד ןשטנעמ םעד זיא סָאװ,

 ,"םיא ןוֿפ החלצה רעד ןוֿפ יַא יד ?ןגָארטרעזדו

 ,ד"ּכרּת ענליװ ,ןוי ימכח ירופס ,זמא

 ,ּפָא לֿבוט .ורט ןזעלװיױט ... .} -- ןעלֿבוטּפָא
 ,םילּכ יַא .ןעלֿבוט ןקידנערַאֿפ .1 ,טלֿפוטעג-
 עמ ךַײלג ,הֿבצמ עקידנעייג ַא יװ סיוא טעז,

 רעדַאּבסלרַאק א ןיא טלֿבוטעגּפָא םיא טלָאװ

 ,ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"לדורטש ןסייה

 רעכיּב יד ןּבָאה גנוקריו א, .266 'ז ,ָאקיצ

 ַא ןיא טלבוטעגּפָא זדנוא טלָאװ עמ יװ ךַײלג

 יַא* .24 יז ,װ מעּב ,"רעסַאװ לַאװק ןשירֿפ

 ואװ ןוַײװ :ךיוא -- רעסַאװ טלאק ןיא ןצעמע

 -- המ שנ יד יא" .טלעו רעד ןיא טלַאה רע

 ןדמשּפָא .2 ,ןֿפנַארּב קנורט ןטוג ַא ןעמענ
 םַײּב ,שז ,"טלטסירקעגּפָא ןוא ייז טלֿבֹוטעגּפָא;

 ,388 יז ,1939 ץנליוו ,רעּפעינד

 ןיא יִא ךיז .הווקמ ןיא יִא ךיז -- ךיז טימ

 טָאה סָאװ ןוז רעד ןוֿפ ןַײשּפָא ןַא; ,לכַײט

 יד ןיא לַארטש ןקיטכיל א ךיז יִא טזָאלעג

 עדנעזדנָאלּב ,עש ,"ןרעסַאװ עטעקסעלּפעצ

 ...נֿבל יד, ,105 יז ,1922 עשרַאװ ,וװ ןרעטש

 ,"ץדַאקסַאק-רעסַאװ רעד ןיא ּפָא ךיז טלֿבוט

 .שינְ)} 146.  יז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח

 .טּבױטעג-- ,פָא בױט .װהרט -- ןּבױטּפָא
 ץלַא יִא .(קיטיײװ ןייק) ןליֿפ טינ לָאז עמ ןכַאמ

 רעּפרעק לייט םעד רָאנ יִא .ןוורענ יד יִא .םישוח

 טימ .עיצארעּפָא רעד ראֿפ קיטיינ זיא סָאװ

 ,"ַא ,גנושיררַאֿפ א ןיאע -- 217 .ךיז
 ,145 יז ,'טריֿפ לרוג רעד יװ' ,שו סַײװ

 ,ןטײטּפָא -- -- ןטױטּפָא

 -ץג-- ,ּפַא עשט- .ורט -- ןעשטיוטּפָא

 סוֿפ א טימ ןקורּפָא .ןסױטשּפָא ..טעשטיוט

 ןוא ערדלָאק יד יִא .(ןקעטש ַא ,טנַאה ַא ךיוא)
 -- ךיז טימ ךעלטנייוועג .סיֿפ יד ןקורסױרַא

 ךיז ,ןּפוטש ךיז (ליּפש א ןיא ,קיסַאּפש) .1

 ןּבָאה (ּבָארג) .2 .ןטסױֿפ יד טימ ןגָאלש

 .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס

 ,טכיױטעג-- ,ּפָא ךױוט .װטוא -- ןפיֹוטּפָא

 -עֿפיט א ןיא ךַאלֿפרעּבײא ןַא ןוֿפ ןעמוקּפָארַא



 ןֿפױטּפָא

 ,לייה א ןיא יִא .רעסַאװ ןיא יִא .ןעקנוטּפָא .שינ
 טימ .ןוז רעקידנענערּב רעד ןוֿפ ןטלַאהַאּב ךיז

 ןעמיורט יד ןיא ךיז יִא ,תויׂשעמ ןרעה,--ךיז
 םיוּב ַא ,ינטורקַא .י ,ײןּבָאה . . .ןשטנעמ סָאװ
 ,1948 שזדָאל ,טניװ ןיא

  ,טֿפױטעגי= ּפָא ףױט .װרט -- ןֿפױטּפָא
 ןוֿפ רודעצָארּפ יד ןריֿפכרוד ןקידנערַאֿפ .1

 -ןַײרַא םַײּב ,רעסַאװ טקיליײהעג טימ ןצירּפשַאּב

 -עג רעכעלכריק רעכעלטסירק א ןיא ןעגנערּב

 -ָארּפ יד ױרֿפ יד יִא .דניק סָאד יִא .עדניימ

 -וטַאק יד ןּבילקעגסיױוא טָאה סָאװ ןיטנַאטסעט

 םעד ַײּב, .ןדמשּפָא .משטד .2 .הנמאנ עשיל
 ןיא זַא ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא לַאּב ןטייווצ

 טסּבלעז לַאנידרַאק רעד לָאז םורַא ןטַאנָאמ ייווצ

 ?רָאי ?טרָא ,גָארּפמ ל"רהמ םינוֿפ הׂשעמ ,"יֵא יז

 ,"רעדורּב ןַײז יװ יִא טרָאד םיא טעװ עמ , .40 'ז
 ,לעגעיפש רעשידוי רעד ,ּבז ,ןנאמרעקעּב .ב

 ,86 יּפש ,1895 עשרַאװ

 ,בנ/ .טיונ סיוא יִא ךיז -- ךיז טימ

 .שינעי-

 .טשיוטעג'-- ,ּפָא שיט .װרט -- ןשיױטּפָא
 רד זיוא (תּבש) ןא ןׂשֹע זד ּבָאה ךיא, .ןטַײּבּפָא

 ןטניה זד טשיוטג ּבָא ינוא ןמונג זױרַא רער

 ,"רטגיה יטשרדעֿפ זד ינוא טלעטשג ןנרָאֿפ
 ןוֿפ} ג/טס ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע

 טכַאנג ערמיֿביכש א השא ןַא ןוֿפ יודיוו א

 רענייא סָאד טשיױטעגּפָא ייז ןּבָאה טכַאנ םוא

 רערעדנַא רעד ןוא ןכאו טזומעג טָאה ייז ןוֿפ

 עלַא , .א"נקּת אדפּפ ,ֿבדניֿבַא הׂשעמ ,ײןֿפָאלשעג

 ןגעװ לסקעװ םעד יִא םיא ךיא זומ םישדח ַײרד

 ירּתסמ ,זּביא קנומ .ג .י ,"טייהרעכיז רעמ

 טעמּכ ןיוש טָאה יז; .1865 עשרַאװ ,זירַאּפ

 עריא ךעלדנער ענעדליג יד טשיוטעגּפָא טַאהעג

 ןַאמלעטיײק .י ,"רעטרעדנוה ןצנַאג ַא ףיוא
 ,טשיט-- .ךיז טימ .21 טוװ 1965 רַאֿפ
 .שינע/ .ץכע- .גנו רעד

 ,טע(י)לוטעג--- ,ּפָא ע(י)ל- .וורט -- ןע(י)לוטּפָא
 רעּפרעק ןוֿפ לייט ַא ןדײשּפָא ,ןלײטּפָא .ןקורּפָא

 .ןעילוטוצ ןוֿפ ךוּפיה .רעּפרעק סנטייווצ ַא ןוֿפ

 טעילוטעגּפָא טָאה,, .עילַאט ריא ןוֿפ טנַאה יד יִא

 ַא ןוא פיל עטשרעטנוא ענעזָאלּבעגנָא ןַײז

 יד ,ןַאמקילאֿפ .י ,"ןָאטעג לכיימש ןטעשטומעג

 .1948 עװקסָאמ ,כערזימ נוֿפ טמוק נַײש

 ןעילוטוצ ךיז -- ךיז טימ ךעלטנייוװעג

 טָאה יז, ןצעמע ןוֿפ יִא ךיז ךָאנרעד ןוא

 ןרע| רעּבָא ,יִא ןיוש ךיז ןעק יז זַא טליֿפעג

 עֿפַײטש ענַײז ןיא עינליטש ןטלַאהעג יז טָאה

 עװקסָאמ ,סעטכַאש ,ןָאטרעּבלא .מ ,"סמערָא

 .שינע-ה .4

 ,טלמוטעגי- ,ּפָא למ- .װטוא -- ןעלמוטּפָא
 .ןרעהֿפױא ןוא ןעלמוט טַײצ ערעגנעל א

 א יִא ."ַא דלאּב ןלעװ רעדניק יד ,השקשינ,

 יּפָא, .רעטרעטַאמרַאֿפ א ןלַאֿפקעװַא ןוא גָאט

 סעּכ ןַײז טָאה ,םערוטש רעד טָאה טלמוטעג

 יד, .יטכענ-רעמוז' ,שאוהי ,"ןזָאלעגסיױא ןיוש

 ,"ןייגקעװא ןוא יִא ןגעלֿפ ענעטַארטעגסױרַא
 עטרעקַאעגֿפױא ,װָאכָאלָאש ,זּביא ץילערטס .ָא

 -- ךיז טימ .1937 וועשטידרעּב ,דרעיור

 .(ךיז) ןָאטּפָא +- -- (ךיז) ןוטּפָא

 (רע7 |ן .סָאז -- ץיפעוטּפָא

1801 

 סעּפע ףיוא טַײצ ןרטּפ .,ךיז ןרעטנַאלּפ :ךיוא

 ךיז רע טָאה; .ןצונ ןייק טינ טגנערּב סָאװ

 ןרָאװעג זיא ןְזואו . . .רעטניװ ַא טלמוטעגּפָא

 ,877 ןאפ ,1940 קסנימ ,ןרעטש ,ײטסיזאנמיג סיוא

 .שינע-
 ,טקיּפמוטעג-- ,ּפָא קי- .ורט -- ןקיֿפמוטּפָא

 ,רעש ,קַאה ַא יא ,ןּפמעטּפָא ,קיּפמוט ןכַאמ

 .עא געז

 טוה ןונ,

 ּבָא רימ ןוֿפ גיטכעמלַא רעד ךרּבתי טוג ךיז

 ,735 ץעֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"ןוטיג

 ,טלקנוטעג-- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקנוטּפָא
 ,ןסַאג יד יִא ,לקנוט (ןרעװ לָאז סע) ןכַאמ .1

 ירָאלק ץלַא לַאנגיס ןזיּב רעטצנעֿפ עלַא יא

 .ןרילָאק עלעה יד יִא .רעלעקנוט ןכַאמ 2

 ,ָאריפש .ש  ,"יולּב יד ּפָא טלקנוט ץרַאװש,

 106 'ז ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק

 .שינע .ךיז טימ ךיוא

 טקנוטעגי- ,ּפָא קנוט .װרט -- ןעקנוטּפָא

 רעסַאװ ַא ןיא ןרעדינּפָארַא  .(ןעקנוטעג --)
 לָאז סָאװ טײקיסילֿפ ןימ רעדעי ןיא רעדַא

 יד יִא ,ןעלֿבוטּפָא ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ןעמענמורַא

 ןיא איצומה יד יא ,רעסַאװלאוק ןיא טנעה

 .רעסאוצלאז ןיא לכעטער ַא יִא .לסָאר-גנירעה

 וצ סָאװ טימ ילֹּכ ןיק טינ טָאה רע זַא;

 לכַײט א ןיא טנעה יד יַא רע געמ ,ךיז ןשַאװ

 םחנמ תוכרּב ,"האס קיצרעֿפ טלַאה יז סָאװ

 יז ןלעװ רימ, .א/ח יז ןחיירּת גרעּבסגינעק}

 ןענרעל ריא טעװ סָאד . . .!רעסַאװ ןיא טוג יא

 .ג י ,"טַײל עכעלרע ןשיװצ ךיז ןשימ וצ יװ

 .1865 ץעשרַָאװ ,זירֲאּפ ירתסמ ,זּביא קנומ

 ןעלצרָאװ יד יִא ןעמ ףרַאד ןדַײנשּפָא ןכָאנ ףֹּכיּת

 טסימ עשהמהּב טימ םייל ןוֿפ ץכעשימעג א ןיא

 ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,"רצסַאװ טימ

 -נַאמָאר רעד, .גיֿפ 27 'ז ,1900 ץנליוו ,דַאס

 רעד ןיא טייקכעלקריװ יד ּפָא טקנוט רעקיט

 עַײנ סָאד ,ןיקוװיר .ּב ,"טימעג ןַײז ןוֿפ טײקֿפיט

 -- המשנ יד יַא* .191ג לירפא י"נ ,ןעּבעל
 -- טָאג רעיײז יא" .המשנ יד ןעלֿבוטּפָא װזד

 יַא* .דליּב ךעלטסירק קיליײה א ןעשטנעיװשּפַא

 לואװ = (ןיזילּכ םעד ,ןייז םעד) רכז םעד

 ,טקא ןלעוסקעס א ןריֿפכרוד ,ןַאמ א ןגעוו

 טקנוטעגּפָא ךיז טָאה רֶע זיּב, -- ךיז טימ

 ןיא ןייגנַײרַא טרָאטעג טינ רֶע טָאה ,רעסַאװ ןיא

 ךיז טָאה רע, .4 ת ,רעטעלּב ,"שדקמה:תיּב

 עמ ואװ רעסַאװ ןסיורג םעד ןיא ןעקנוטעגּפָא

 ןוא דִיי ןשיװצ קוליח ןייק טשינ ןיוש טסייװ

 ךיז ןעקנוט תוֿבשחמ עריא, .72 יז ,ט מעּב ,"יוג

 רעד ,אֿבכוּכ רֹּב ,"טכיזעג ןֿפױא ריא ַײּב ּפָא

 -רעטיול רעד ןיא , .4 יז ,1894 ענליוו ,רעטוֿפ

 ַײרֿפַאּב ןוא ןייר ּפָא ךיז קנוט למיה ןוֿפ טייק

 ,געס ,"םעטָא ןרעװש-קיטֿפיג םעד ןוֿפ ךיז
 ןעמיורט עליטש

 .יירע- = .שינע-  ,ץכע-

 ןוֿפ טקַא

 עקַאט רימ ןלָאז, .ףושיּכ צעפס .(+--) ןָאטּפָא

 ידלַא ןוֿפ ןוא יִא ןַא ןוֿפ . . . ןרעװ טזיילעגסיוא

 ןרישוטּפָא

 עשיליפ סָאד ,ליי ,"תוחור לעזייּב

 ,110 יז ,1895 עשרַאװ

 רעדָא סעצָארּפ .ן  ,(יד) סָאד -- שינעוטּפָא

 ,לציּפש צעפס .(+--) ןָאטּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןעמונרַאֿפ ןַײז .ןיֵא ןוֿפ ןרעװ דימ .לסיעכהלדוצ

 עריא טָאה ץַאק ענעגרָאװרעד א וליֿפַא, .ןיָא טימ

 רָאנ ,יָא ןייק הלילח טשינ זיא'ס ,, .װש ,ידיֶא

 ,268 'ז ,םת ?לּפמיג ,שַאּב ,"טסעגרַאֿפ יז

 ,לעגנוי

 רעװ .ס' ,עק- ןיי נװ .ס- ,רעד -- רעוטּפָא

 סטכעלש ןָאט ןָאק סע רעװ צעפס ,ּפָא טוט סע

 ןכורּפש עשיגאמ ןוֿפ ,ףושיּכ ןוֿפ ףליה רעד טימ

 ןַא ,עמלעש ַא, ,.346 ,47 ןאפ ,1868 ,מק .עא

 ,18 וש 1959 רָאֿפ ,שַאּב ,"ןירעכַאמ-קזוח א ,ןייַא

 .יירע-

 -ץג-- ,ּפָא עּפ- .ורט 8 װזוקא -- ןעּפוטּפָא
 צג א ןיגּפָא .1 .ןעקּפוט-- :59 ,טעּפוט
 ,קידנּפַאלק ןוא טירט ערעװש טימ חטש ןסיוו

 -תיּב ןזיּב געװ ןצנַאג םעד לוװיטש יד טימ יא

 .סעדורג יד רעּביא ,עטָאלּב ןיא יִא .שרדמ

 ,עקצַאזַאק א יִא ,(לוטיּב טימ) ןצנַאטּפָא ווזד .2

 פא . . . רעצנעט יד ןוֿפ . . . עטכליהרַאֿפ טירט,

 ,דַארַאקסַאמ ןכָאנ' ,וו לֵא ,"קעווא ןוא טעּפוטעג

 לװיטש יד ןוֿפ ןּפַאלקּפָא ,ןעלסײרטּפָא 9

 םעד יִא .ייז וצ ןענַאטשעגוצ זיא סע סָאװ (ךיש)

 ,ּבוטש ןיא ןײגנַײרַא ןוא יינש

 ןעיירד ,ךיז ןרעטנַאלּפ :ךיוא -- ךיז טימ

 רעד ןיא טעקּפוטעגּפָא ךיז רָאא 33, .ךיז

 ,ַאינשיװ ּפַאטסָא ,זּביא סינפיק .יא ,"עימָאנָאקע

 ,שינע- 1929.  ּװָאקראכ ,ןעלכיימש

 ,רעסַאװ ןיא יִא .ןעקנוטּפָא וזד -- ןקוטּפָא

 יּפָא ךעלּפעק יד ןוא ןדָאּבעגּפָא ךיז גונעג,

 ,ָאקיצ ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"טקוטעג

 -ֿפיוא דניק סָאד טָאה רעטלַא רעד, ,417 יז

 יּפָא לָאמ עכעלטע ןוא לּפעק ןרַאֿפ ןּביוהעג

 .ירענַײגיצ' ,ַאּפָא ,"רעסַאװ ןיא טקוטעג

 עצנַאג יד, ,הווקמ ןיא ךיז יַא -- ךיז טימ

 יּפָא ,רעסַאװ ןיא לַאֿפ א ןּבעגעג טָאה ּבוטש

 סחנ יװ ןעמואוושעגקעוװא ןוא . . . ךיז טקוטעג

 39 'ז ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"ןטסַאק

 .רוטש רעד ןיא ּפָא ךיז טקוט .. . טכַאנ יד,

 ,אד ,"ןַאעקָא ןסיורג ןוֿפ טײקמַאזנייא רעשימ

 ,19230 עשראוו ,ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ

 ןצרַאה ןַײמ ןוֿפ ןגָאלשסיורא טעװ רעװ, .99 יז

 ךיז טסעװ וד ןכלעװ ןיא לַאװק ןקרַאטש םעד

 ןישורּבָאד .י ,"טייקנייר יד ןעניֿפעג ןוא א
 ,1937 עװקסָאמ ,סיַאט ,סנַארֿפ לָאטַאנַא ,זּביא

 .שינע/ .ץכע-

 .טעקוטעג-- ,ּפָא עקק .װטוא -- ןעקוטּפָא

 (ריט) רעטצנעֿפ ןיא יִא .קוט-קוט-קוט ןּפַאלקּפָא

 .ײרע- .שינע- .רעגניֿפ ַא טימ

 .ןרעטײמורטּפָא +- -- ןרעטײמרוטּפָא

 .33 ,ן(עװ)ערָאטּפָא וזז -- ןשװערוטּפָא

 .+- ןעקרָאטּפָא וזד -- ןע(ק)רוטּפָא

 ,טרישוט(עג)--- ,ּפָא ריש- .ורט -- ןרישוטּפָא

 יַאטַאֿפ עכעלטע יד יִא .ןרישוט ןקידנערַאֿפ

 .בנו  ,סעיֿפַארג



 ןשוטּפָא

 הזד .1 .טשוטעג-- ,ּפָא שוט .ורט -- ןשוטּפָא
 ןענעכיײצּפָא רעדָא ןּבַײרשּפָא .2 .+-- ןשווּפָא

 .רעַײלּב ַא טימ עטנכיײצעגנַא סָאד יא .שוט טימ

 .טעשוטעג'- ,ּפָא עש- .ורט -- ןעשוטּפָא
 ,ןליוק יד יִא .ןשעלּפָא .ציסור

 צעּפס .{-- ןעשטּפָאטּפָא וזד -- ןעקּפָאיטּפָא
 ,עטָאלּב ןיא ןעשטּפָאטּפָא ןגעוו

 .טעקָאיטעג-- ,ּפָא עק .װרט -- ןעקָאיטּפָא
 ןענעגרהּפָא ,ןגָאלשּפָא .ןע(ק)כָאיט-- :םּפ
 יַא ,טסױֿפ ַא ןוֿפ ּפעלק עכיג ןוא עצרוק טימ

 .ןעגנול יד יא .ןטַײז עדייּב (ןיא) ןצעמע

 נג -- עקוויטּפַא

 .טעקויטעג-- ,ּפָא עק .װרט -- ןעקויטּפַא
 טימ (רענָאג א ,ריזח ַא) טנוה ַא ןּבַײרטּפָא

 .קויט-קויט ןעגנַאלק

 .=ףק: 800104 .ַאפש ,סעי ,יד -- ד'וטיטּפָא

 ,ןרידנעמָאקער טשינ םיא ןעק ךיא , ,טייקיאעֿפ

 ."סעיִא ענַײז טינ סייװ ךיא לַײװ

 .טלטיטעג-- ,ּפָא לט- .װרט -- ןעלטיטּפָא
 יא .לטיט א ןּבעג (ןטימ ןצעמע ןרטּפּפָא)
 טלטיטעגּפָא םיא ןּבָאה רימ , .רָאטקָאד ןצעמע
 -עגוצ טינ ךיז הצע ןַײז וצ רעּבָא ,רעטעֿפ יר
 ."טרעה

 ,שילָאק ַײּב לטעטש

 .מא .טשטיטעג -- ,ּפָא שטיט .ורט -- ןשטיטּפָא

 ,ונש .ןענרעל ןקידנערַאֿפ ./ .22:08

 -קילּבַאּפ ןיא טשטיטעגּפָא ןיוש ,רוטּפ ןיוש

 ןיא יִא .ןענרעל טַײצ ערעגנעל ַא ,2 ."לוקס

 ,רָאי קילדנעצ עכעלטע ורּביה

 ַא טָאה) ןוֿפ זיא סָאװ .יזַא -- ענשטיטּפָא

 'ַא ןוֿפ קירּבַאֿפ , .רעקיטּפָא ןַא (וצ תוכייש
 ,1867 ,גנוטַײצ עשידוי רעיױשרַאװ ,"טלּברַא

 ,36 ןס

 ,פָא עשט- .װחרט 8 װטוא -- ןעשטיטּפָא
 ױזַא ,רעגניֿפ א טימ ןזַײװנָא ..טעשטיטעג יד

 רעװ יא .ןגיוא יד ןיא רעגניֿפ ַא טימ ןכעטש יו
 יד ןיא) ןגיל ַא יא .קידלוש ָאד זיא סע
 ,(ןגיוא

 -ער רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,יד -- גנוטייטּפָא

 ןוֿפ יִא .וורענ ַא ןוֿפ יִא .ןטײטּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 ,ןטייקיטסולג ןוֿפ יִא ןַא ,ןליֿפעג עכעלשטנעמ

 :פ9ּפ ,טייטעג-- ,ּפָא טיט .װרט -- ןטײטּפָא

 טינ רעמ לָאז עמ ןכַאמ .1 .רנ ,ןטיוט--
 ַא 'ַא .ןּבױטַאּב ,ןּבױטרַאֿפ .ןריּפש טינ ,ןליֿפ

 ַא ,רֿבא ןַא יַא .ןּבעל םוצ ןליוװ םעד יִא .וורענ

 .רעּפרעק ןוֿפ דילג

 טינ לָאז סע ,ןּברַאטשּפָא לָאז סע ןכַאמ .2
 תונמחר יַא ,סעיצָאמע יד ,ןליֿפעג יד יִא .ןרעו

 יד ןוֿפ ,טנעה יד ןוֿפ טּפַארק יד יַא .ןשטנעמ וצ

 ,ףוג םעד יִא .ןשינעטסולג עקידניז יַא .ןעלקסומ

 רעּפרעק ןַײז יַאע .שיטעקסא ןרעװ = רֵמֹוח םעד

 ,8 ,זּביא ןַאהַאק .ח ,"טעקסַא ןַא ןרעװ ןוא

 קסנימ ,םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןגעװ ,סלעגנע

 ןליֿפנָא ,טַײצ ןרטּפ -- ט ַײ צ יד יָא" ,3

 ןעגנערּברַאֿפ ,ןשינעוט עכעלצינמוא טימ יז
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 זדנוא רַאֿפ ,, .ןֿפוא ןטנַאסערעטניאמוא ןַא ףיוא

 יד ןטײטוצּפָא לטימ ןייק ,ליּפש טינ טסנוק זיא

 יַא* ,.7 ןש ,1954 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,ײטַײצ

 סָאװ תוּביס , .ןקיטשרעד םיא -- גנאלק א

 געװ רעד ,װחמ ,=. , . דײרֿפ-טעּברַא יד ּפָא ןטייט

 ןרָאװעג טשרעהַאּב, .88 'ז ,טנגוי רעזדנוא וצ

 טגעלֿפ סָאװ טייקיאור . . . רעטלַאק רענעי ןוֿפ

 םייח ,ײןליֿפעג עקירעּביא עלַא יִא קידנעטש

 -עגרעּביא ןטלַאה, .1939 וװעַיק ,לגילֿפ ,ןידליג

 טימ סוֿפ רעדָא טנַאה עטעדנואװרַאֿפ יד ןגיוצ

 העש ייװצ ךרעּב עקטורקאז ַא טימ ,טוגשז א

 רעד ןעק טולּב ןָא . . .לַײװ ,טינ ןעמ רָאט טַײצ

 .יא ,ט ,זּביא ,"ןרעװ טײטעגּפָא ןּביײהנָא רבא

 ,ֿפליה עטשרע נּבעג וצ יװ סיײװ ,יקסװָאקנילסַאמ

 הרע .שינע .1941 עװקסַאמ

 סָאװ .ּפָא טיט סָאװ .ידַא -- שירעטײטּפָא

 ץיִא .רעטײטּפָא ןַא ןוֿפ עֿבט רעד ןיא זיא

 ,גנוצירּפשנַײא עיִא ןַא .ןעלטימ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- שטַײטּפָא

 ,ןגעװ אצוי ןוֿפ רָאנ יא ןַא ןּבעג .ןשטַײטּפָא ןוֿפ

 רעכעלדנעטשרַאֿפ ןוא רעטושּפ א ןיא יִא ןַא

 'ַא רעקיטליגדנע רעד זיא ייז רַאֿפ, .ךַארּפש

 ,טרָאװרַאֿפ ,אינּת ,"רעכעלטייהנייא ןייק טשינ

 רעשיסַאלק רעד ןוֿפ ןלייט ןּבעגוצסױרַא ....,

 יָא-טרָאװ . . .ַא טימ רוטַארעטיל רעשיאערּבעה

 ,19 א 1967 ,זמט ,גצב ,"שילגנע ףיוא

 רעדָא סעצָארּפ .ןע ,יד -- גנוׂשטייטּפָא
 (עשלַאֿפ) עקיטכביר .ןשטַײטּפָא ןוֿפ טאטלוזער

 עטלצרַאװרַאֿפ . , , יד טָא ןלײטוצּפָא רעװש, .יִא

 י"נ ,| רָאק ,"יַא רעֿפיט רעד . . .ןוֿפ גנוניימ

 ,295 'ז ,8

 ,טשטַײטעגי- ,ּפָא שטַײט .וורט -- ןשטַײטּפָא
 רָאּפ ַא זיולּב רֶעדָא ןייא טימ) רוציקב ןּבעג

 רעקיּבלעז רעד ןיא טַײטַאּב םעד (רעטרעװ

 ,ןושל רעדנַא ןַא ףיוא ןצעזרעּביא רעדָא ךַארּפש

 יִא .(שלַאֿפ) קיטכיר יִא ,ןריטערּפרעטניא ץרוק

 ,לשמ א ךרוד יַא .ץעזעג א ןוֿפ ףַארגַארַאּפ א

 סָאד יִא טעמּכ ץכעגניז ןַײז טימ טגעלֿפ רע,

 -שוריּפ ןענַאטשרַאֿפ טוג םינּפַא טָאה רע ,טרָאװ

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"תולימה

 ץטַאט רעד ּפָא טשטַײט ווירּב םעד ןיא, .121 יז

 לגנַיי סָאד, .הכק ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"הנשמ יד

 טָאה ןוא ךנּת ןיא ןעדי רעסיורג ַא ןעוועג זיא

 בויא ןוֿפ קוסּפ ןטסרעװש םעד יִא טנעקעג

 .6 אוו 1964 זמט ,רזש ןמלז ,"לאקזחי רעדָא

 -ץגּפָא ךיז טָאה לעטש יד, -- ך'י ז טימ ךיוא

 ,שינע- .ץכע- .יןטייקירעװש ןָא טשטַײט
 .רעי

 טשטַײט סָאװ .ידַא -- שירעשטַײטּפָא
 עקיטיינ .רעשטַײטּפָא ןַא ַײּב יװ זיא סָאװ .ּפָא
 .טייק- דיר עיִא (עקירעּביא)

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן רעד -- לײטּפָא
 -ַּפָא .ָא ןקילַײא ןַא ןריֿפכרוד .ןלײטּפָא ןוֿפ

 ןּבעל רעזדנוא ןיא ,, .גנורעדנוזּפָא ,גנודייש

 -ןושל ןשיװצ יִא ןייק ןעוועג טשינ זיא רעגייטש
 -ירֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"שידִיי ןוא שדוק

 סָאד זיא יִא} .גנולײטּפָא :2 ,173 'ז ,שטַײט

 ןלײטּפָא

 :שיסור ןוֿפ רעטסומ ןטיול ,טרָאװ ערעטעּפש

 ,עיזיוויד .גַײװצּפָא ,רָאטקעס .עיצקעס .ןסיעהסנז

 ןא ןוֿפ ,טלַאטשנא ןַא ןוֿפ טנעמעטרַאּפעד .,לייט

 יַא ,םוירעטסינימ ןוֿפ לײטּפָא ןַא .עיצוטיטסניא

 "רעד רַאֿפ גנודליּב ןוֿפ יִא .טעטיסרעווינוא ןוֿפ

 "עג ,יָא-ריכַארטס .יָא-טידערק .יָא-ַײל .ענעסקַאװ

 רדס םעד ןסַאּפוצ זומ רערעל רעדעי, .יַא-טנוז

 -טנַא רעד וצ . . .ץָא עסיוועג ןעמענכרוד ןוֿפ

 יַאמַארג לוש ,מי ,"רעדניק יד ןוֿפ גנולקיוו

 1941 ץרַאמ ןיא ךָאנ; .המדקה ,1923 ,...קיט

 -מוא ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג יַא-לוש םַַײּב זיא

 ןיא ץּבַאגֿפױא ריא סָאװ ,עיסימָאק-סגנוטכיש

 -טריוו ןיא . . . עכעלטנגוי ןרעדילגוצנַײא ןעוװעג

 רעשזדָאל ,קנורט היעשי ,יןּבעל ןכעלטֿפַאש

 .ָאטעג

 עמ סָאװ .רנ .משטד .ידַא -- רַאּבלײטּפַא
 יד, .קידװעלײטּפָא .קילײטּפָא .ןלײטּפָא ןעק

 ןוֿפ יִא טינ ןענַײז ןטײהטַאג ןוֿפ} סרעיילש

 טינ זיא שריה םענוֿפ לעֿפ יד יװ טײהטָאג רעד

 ןוֿפ עטכישעג ,ןַאמקיליײה .ט ,ײאֿפוג םיא ןוֿפ יִא

 ןדוי יד ןוֿפ גנוגעװַאּב רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד

 .1926 עװקסָאמ ,דנַאלסור ןוא ןליופ ןיא

 רעדַא סעצָארּפ .1 .ןע- ,יד -- גנולײטּפַא
 יָא עקידרעיוד ַא .(ךיז) ןלײטּפָא ןוֿפ טאטלוזער

 גנולייט ּבָא ריא טנעמַאדנוֿפ ןיא רּבֶא ךָאד זיא,

 ,1766 ץצמ ,לארׂשי ןֿבא ,"ןלייט אייווצ ןיא רונ

 ןלָאז סע זַא רעגניֿפ יד ּפָא ױזַא טלייט , ,ּב/אי

 רעד, .ּב/גכ ,אח ,"ןע'ַא ריֿפ ןַײז ייז ןשיװצ

 עכַײר ןוֿפ רעדניק עמערָא |ןוֿפ} ןעיֶא יד ,קעלֿפ
 .המלש ,סוממ ,"ןּבילּבעג עקאט ץלַא ךָאנ זיא

 ,"ךעלגעמ טינ ןענעז תודדוּבתה ןוא ןעיַא;
 .17 ׁשֵו 1964 ,זמט ,רעגנוא .מ

 עקידרעירֿפ סָאד זיא יִאְו לײטּפָא וזז .2

 א ןיא ןעיֶא .ןעיָא-רעטילימ .יַאךעױרֿפ .ןטרָאװ
 -רעטניה ,עקיטָאטשרעטנוא ,עשיֿפרָאד .גנוטַײצ

 ןרַאֿפ יימרא רעד ןיא יִא ןַא ,רימ , .יִא עקיטָאטש

 ןעצ ןאינסכַא ןיא} ןרַאװ סע, ."םויק ןשידלי

 ,טסינַאיּפעטרַאֿפ רעד ,דמא ,"רעדנוזאּב . . , ןעיֶא

 נוא וצ ןעיֶא ןטכירוצנַײא טעז, .1878 ענליוו

 ,1866 ,מק ,"םימותי טימ תונמלַא ןציטשרעט

 ןיא יִא ןַא ןטסירק עמורֿפ יד רַאֿפ, ,35 ןאק

 א ןיא ,, ,'תֿפי ןוא םשי ,סוממ ,"ןוּתחּתה ןדעדןג

 -תונכש אא ןיא לדיימ ןַײז ןריֿפמײהַא גָאט-קיטנוז

 ,װ ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"יֵא רעקיד

 רעשזדָאל ןיא זיא 1941 ןיא ,, ,31 יז ,1924 זירַאּפ

 רעד ןוֿפ יִא עלעיצעּפס א ןענאטשטנַא ָאטעג

 "מור ןוֿפ ןָאזרעּפ יד ןצישַאּב ןוצ} . . . ץילימ

 'סיה רעשידִיי ,י"ּכ ,ץיװרוה .ג .ל ,"ןיקסװָאק

 2 ,אשו פשִיי ,מולּב| טוטיטסניא רעשירָאט

 ערעדנוזַאּב טול .ודַא -- זַײװנעגנולײטּפָא
 יד רעּביא טרישרַאמ ןּבָאה ייז, .ןעגנולײטּפָא
 עװקסָאמ ,סעֿפײרס ,ַאמגערּב .ש ,"ָא ןסַאג
5, 

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קילײטּפָא
 ,טייקי- .ןסיירג עיִא .סעּפורג עיִא .ןליײטּפָא

 -ּפָא .1 .טלייטעג--- ,ּפָא לייט .וורט -- ןליײטּפָא
 ,ןריגערגעס .טײקצנַאג א ןוֿפ קלח א ןרעדנוז



 ךיז ןלײטּפָא

 ןוֿפ ןשטנעמ עכעלטע יִא ,ןלײטרעדנַאנוֿפ

 יִא ,רוּביצ ןצנַאג ןוֿפ עפורג ַא יַא .עפורג

 ןרַאֿפ רעקלַא ןַא יַא .עשזייד רעד ןוֿפ גייט לקיטש

 רַאֿפ םירדח עכעלטע ץַאלַאּפ ןיא יִא .קלָאֿפרַאּפ

 ערעדנוזאּב ןיא ּפָאק ןוֿפ רָאה יד יִא .טסעג

 ַא ףיוא דלעֿפ ...טעטש עלַא ןיא יָא? .ןקָאל
 ןַאק יװע .8 א 1881 ,לָאֹפִי ,די ,"טרָא קיליײה

 טָאה סָאװ דָאזיּפע ןַא ...שינעעשעג ַא ןעמ

 ,"?ךיז ןוֿפ יִא המשנ ןַײמ ןוֿפ קיטש ַא טּפַאכרַאֿפ

 םזינַאגרָא רעשידִיי רענעסקַאװעגסיױא רעד, .קי

 ןשטנעמ עירָאגעטַאק ַא ךיז ןוֿפ טלײטעגּפָא טָאה

 ,וש מעּב ,"ןּפיט-סגנַאגרעּביא . . . ןֿפור רימ סָאװ

 ,33 יז

 .ה ל ח יַא .ןרעדנוזּפָא ,ןרירַאּפעס ,ןדײשּפָא .2

 ןוֿפ טרָאס ןרעסעּב א יִא .ןעַײלק ןוֿפ ץייוו יִא

 "נוזַאּב ַא ןיא םידימלּת עטוג יד יא .ןרעגרע ןַא

 יד ןוֿפ הֿפקּת רעזדנוא יִא .עּפורג רערעד

 רַאֿפ טלַאּפש א גנוטַײצ רעד ןיא יַא .עקידרעִירֿפ

 'םדא ינּב וזירפהּב טשטַײטרַאֿפ ללמ .ךָאש

 -עצ, :יּת| "טלייטיג בא; ;(8 ,ּבל ,םירֿבד)

 דלאּב ןעמ לָאז המהּב עקנַארק ַא, ,{"טדייש

 ,שיליוּפ ןוֿפ זּביא ,ףסאמה ,"עטנוזעג יד ןוֿפ יָא

 סָאװ רעד, .ןה"י .19 טֿפלעה עטשרפע|} ענליוו

 ,סוממ ,"ּפָא טלייט געטנכָאװ ןוֿפ עקילייה

 יד ןוֿפ ךעלכעלעג יד ּפָא טלײט, .תורימז

 י"ג ,ךוּב ךָאק 'טעגעװ ,וָאלושימ ,"ךעלסַײװ

 "נגָאטרַאֿפ עטשרע סָאד טָאה; ,174 'ז ,6

 םעד ןעלּפענ ךרוד טלײטעגּפָא לטניו עקיד

 ידע .דרע ,ןרַאק לחר ,"טכַאנ רעד ןוֿפ גָאט

 ןרעדָא 365 יד ןלײטוצּפָא ףיוא הׂשעת-אל ה"סש

 ֹא

 א

 - .דצ ,אינת ,"תינויחה שֿפנ ןוֿפ טולּב םעד ןוֿפ

 רענרעזַײא ןא .ןעמױצּפָא .ןצענערגּפָא .9
 יַאמעד-סקלָאֿפפ יד ּפָא טלייט סָאװ גנַאהרָאֿפ

 "ץעוס רעד .עּפָארײא-ֿברעמ רעד ןוֿפ יסעיטַארק

 ַא; .עקירֿפַא ןוֿפ עיזא ּפָא טלייט סָאװ לַאנַאק

 טלייט למיה ןֿפור רימ סָאװ תכורּפ ןדַײזיולּב

 ךעֿפי ,ץרפ ,"רעטייװצ רעד ןוֿפ טלעװ ןייא ּפָא

 סָאװ טנַאװ א ןלַאֿפעג זיא ָאד טָא, .ילקעיס-עד
 ווא טישז ,"קלָאֿפ ןוֿפ טלײטעגּפָא זדנוא טָאה

 סָאלגָאסיא רעד ךרוד טייג, .55 'ז ,1919 יינ

 רעד ןוֿפ ךַארּפשסיױא ןייא ּפָא טלייט סָאװ

 טליֿפעג . .., ,103 יז ,אוו לֹּביי װמ ,"רערעדנא

 םיא טלייט הציחמ ערַאּבגנירדכרודמוא ןַא זַא

 א; ,44 '/ ,ורּביה ,ַאפָא ,"טנעדיזערּפ ןוֿפ ּפָא

 יּפָא יז . . ..טָאה לּפענ רעטכַײֿפ רעקיטסּברַאה
 ,שזַאלָאמס ףסוי ,"םורַא ןשיטָאטש ןוֿפ טלייטעג

 ,'רֿבק םענעֿפַא םִַײּב'

 .ןַײז ןיחֿבמ .ןריצנערעֿפיד .ןדיישרעטנוא .4

 יִא .תורֿבס םּתס ןוֿפ עטלעטשעגטסעֿפ סָאד יִא

 ןוֿפ סעװעלּפ יד יִא .רעדנוזַאּב עלוֿפטרעװ סָאד

 םענוֿפ תלוס סָאד יִא .(ןרָאק םעד) ץייוו םעד

 יָאלקלָאֿפ םעד ןוֿפ עזעיגילער סָאד יַא .תלוסּפ

 ַא גנורעמעד רעד ןיא רעװש זיא , .ןשיטסיר

 ,"לקַאֿפ הנותח ַא ןוֿפ ןלײטוצּפָא לקַאֿפ-ןטיוט
 רעװש, .125 'ז ,1910 עשרַאװ ,טיור-ץרַאװש ,ָאד

 עטלצרָאװרַאֿפ ,עטּפַאזעגנַײא יד טָא ןלײטוצּפָא

 ,"גנַאגוצ ןשיטירק-תמא םעד ןוֿפ גנוניימ . .,

 ...ןטסינַאכעמ יד, .295 'ו ,1938 י"נ ,ו רַאק

 -לַא םעד רעדנַאנוֿפ ןטַײר . . . ּפָא ךיוא ןלייט

 .ופד -- ךיז ןליײטּפָא

 .ידַא -- קידוװעלײטּפָא

 ידַא -- שירעלײטּפָא

 .װַאס .ןע- ,רעד -- םַאקלײטּפָא
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 קסנימ ,ןרעטש ,"ןטערקנַאק םעד ןוֿפ םעניימעג

 ָאד זיא'ס זַא ,ּפָא טלייט עמ זַא; .4 ןאפ ,9

 . .. הכשמה רעד ןיא זיא הדוֿבע יד יצ ,קוליח ַא

 ,"טלעוו ןוֿפ ןוקיּת םעד ןיא זיא הדוֿבע יד רעדָא

 יד ןוא קנַאדעג רעד, ,294 יז ,ז"ישּת יינ ,ּבדל

 -עגֿפױנוצ ױזַא דיל םעניא ןרעװ גנוּבעלרעּביא

 ינַא ןוֿפ סנייא יִא טשינ טנעק ריא זַא טּבעל

 .ֿפעטס רעד זיא ךַאװ ,ַאפָא ,"ןרצעד

 רׂשעמ יא ,ןלייטוצ ,ןלייטסיוא .ןלײטנַײא .0
 ּבָא המשנ ךיא ּבָאה ילַא איד, .טַײלעמערַא רַאֿפ

 ןיא, .ּב/דכ ,עּב ,"דוֿבּכ ןַײמ ןוֿפ טלייטג

 זיא סָאד :ןרָאװעג טלײטעגּפָא םיא זיא הֿבוט

 רב השמ ,"רעֿפעשַאּב םעד ןוֿפ טֿפַאשּביל יד

 ג"צקּת וָאקלידס ,רסומ טֿבש ,זּביא עטנ ןתנ

 יװ ןַײש א טלײטעגּפָא ןעד םיא טָאה רעװ;

 טָאה טָאג !רימ זיא ייוו , .רעדיל ,טע ,ײ?םענַײד

 ,מק ,"קלח ַא ןוֿפ השקשינ טלײטעגּפָא רימ

 ןבוט-םוי ןוא תּבש| ךיז סַײלֿפ, ,11 ןֵש ,8

 ןָאטוצנָא ןגינעגרַאֿפ ךיז . . .ןטלַאה וצ ךעלרע

 ריד לייט רָאנ ,ןעקנירט ןיא ַײס ןסע ןיא ַײס

 ,"שרדמה:תיּב םעד רַאֿפ ךיוא גָאט ןּכלַאה ַא ּפָא

 סעדא ,םייח תוחרא ,זּביא ןָאסנילײיּב א"מ

 ןַײז ךעלײרֿפ ןליװ ןםידגנתמ יד יז, ,8

 ,ץרפ ,"ךַאז-הווצמ ַא רַאֿפ טלײטעגּפָא טשינרָאג

 ,60 יז ,'ןיקצעלק' ,שידיסח

 -צנַאג א ןוֿפ ךיז יִא

 תּבש ןכַאמ ןוא הרֿבח רעד ןוֿפ ךיז יִא .טייק

 יד ןוֿפ ּפָא ךיז טלייט םילוע עּפורג ַא .ךיז רַאֿפ

 רעד ןוֿפ ,טלעװ רעד ןוֿפ ךיז יִא .ןליוּפ-יאצוי

 ןעװעג ייז ןשיװצ רעּבָא זיא , .הֿביֿבס רענעגייא

 יִא טלָאװעג טינ ךיז ייז ןּבָאה ,תודחַא סיורג

 ןמ השעמ' ,ּבחנ ,"ןרעדנא םעד ןוֿפ רענייא

 ּפָא ךיז טלייט ןדניק סָאד| רע זיּב , .יסרילטעּב

 ןוא רעטומ רעד טימ גנודניּבנעמאזוצ רעד ןוֿפ

 ירעּב הּכלמ ,"טרוּבעג רעד ךרוד סױרַא טייג

 .1 יז ,1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאל

 ןֹּב ינולּפ טָאה ,תוֿפּתוש ןוֿפ יַא ךיז קידנלעװ,

 עכילרע ײװצ ,"רימ רַאֿפ טלָאצעגסױרַא ינולּפ

 רעד ..., .13 יז ,1921 װָאקירטעיּפ , .. ךעלגנוי

 ,"יַא טינ ךיז ןזָאל ץוּביק ןוא דיחי זַא לודג-ללּכ

 ץלעמש, .65 'ז ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ

 יד / םערוֿפ ןַײד ןיא רעּביא ךימ דלָאג יװ

 ,"גנַאזעג לָאז ןּבַײלּב ןוא יִא ךיז לָאז תלוסּפ

 ּפָא ךיז טלײט המשנ יד" .286 יז ,| צוס

 ןסיורג א רָאג רעּביא טּבעל עמ = ףוג םענוֿפ

 ,קערש

 ,ץכע-
 .יירע-

 עק .{) רעה .שינעי

 יּפָא ןעק עמ סָאװ
 .סעפורג ,םידיחי עץיִא .קילײטּפַא וזד ,ןלייט

 ירָאּפ ערעדנוזַאּב רַאֿפ םירדח עיִא .ןסיירג עיִא

 .טייקי- .ןקלָאֿפ

 ןַא ַײּב יװ זיא סָאװ

 ָאיצקַארֿפ רעיא .תונווּכ ,תויטנ עיִא .רעלײטּפָא

 .טייק- .םזילַאנ

 רַאסימָאק

 -עצנאק ןוֿפ ריט יד ךיז טנֿפע, ,לײטּפָא ןוֿפ

 ק"ייטּפַא

 ַא טימ 'ִא רעד סױרַא טייג סע ןוא עיראל

 קסנימ ,כַאװ רעד ֿפַא .זױהנַײװ .נ ,"קינָאמרַאה

2, 

 .טעַײטעג-- ,ּפָא עַײט .װטוא -- ןעַײטּפָא
 ןייגעצ .,(זַײא טימ טקעדַאּב זיא סע סָאװ) ןײגּפָא

 שײלֿפ ענערױרֿפרַאֿפ סָאד, ,טײקמערַאװ ןוֿפ

 ךיז טקורעגוצ , ,ירּֿפרעדניא ןגרָאמ זיּב יִא טעו

 .יָא לסיּב ַא ןלָאז סיֿפ יד ןוויוא םוצ

 .מַא .טּפַײטעג-- ,ּפָא ּפַײט .ורט -- ןּפַײטּפָא
 ,ןישַאמּבַײרש ַא ףיוא ןּבַײרשּפָא .:22: עס
 ,טּפירקסונַאמ םעד יִא

 ייאכ? ,קיײטָאּפַא כיוא .ז ,יד -- ק"ייטּפָא
 סע ואװ טֿפעשעג .יטרָא-גנוטיהֿפיוא' .רגכ2

 ןוֿפ טּפעצער ןטיול תואוֿפר טיירגעגוצ ןרעװ

 ליה ײלרעלַא ןוֿפ םָארק :ךיוא .,רעטקָאד

 טָאה קילג א? .'א ןַא יװ לעיאר :88 .ןעלטימ

 י"א ןַא רַאֿפ ערעלַאכ א יװ ,טעקסַארטַָאּפ

 סע ןעמ טלָאװ האוֿפר א ןַײז לָאז םיליהּת,

 טייג רעוּפ א זַא, .לװֿפ ,"'8א רעד ןיא טֿפױקעג

 םעד רעקיײטּפַא רעד טמוקַאּב ,ןַײרַא יא ןא ןיא

 טסָאק סע = 'א ןא זיא ןסע. .לװֿפ ,"רעטַאק

 ןטרָאד ,םַארק רענעי ןיא טינ יג, ,"רעַײט רעייז

 .ןרעַײט רעייז ץלא טנכער עמ =| "א ןַא זיא

 איד לַא זד ןׂשיװ וצ, .ןזַײרּפײַא טול ןֿפױקרַאֿפ

 לכיּב ןזיד ןיא טניֿפיג ןמ ׂשָאװ ןכַאז ידמערֿפ

 ,"קיטוּפַא רעד ןיא ףיוק וצ ילַא ןַײז איד
 טיג רנייא ןעװ, .ח"עּת ,טׂשמַא ,לכיּב טשנוק

 ןֿפױק רֿפ וצ םימׂשּב ןמ ואו ּבלעוװיג ןייא ןיא

 . . . םימׂשּב ינימ ארוּב ןכַאמ הכרּב רֶע זומ טָאה

 םימׂשּב יד ןכַײלג רד ינוא קיײטּפא ןייא ןיא רֹּבֲא

 רע ףרַאדיּב . . .ןגעװ ךוריג ןעד ןוֿפ טינ ןנַײז

 לעװ א"ע, .ּב/חנ , הׂש ,"ןכַאמ וצ הכרּב טינ

 םוטקַארטסקע) קיטּפַא רד ןיא םענ ל"נה ןתודוא

 לטירד ייווצ ןיושרּפ ןטלַא ןייא רֿפ (םוקילוטַאק

 ּבי) זיּב טניק ןייא רֿפ ינוא ,טניוװק ןייא ןוֿפ

 ןיא .טי ,װ רוס ,"טניװק ּבלַאה ןייא (םינש

 ןיא ןֿפױל דניק עטסטלע סָאד לָאז, :תוללק

 עמ = ןגָאיכָאנ ריא עטסגנַיי סָאד ןוא קיײטּפַא

 ןייטש ןלָאז זיוה ןַײז ַײּב, ;"טשינ ןיוש ףרַאד

 ןעמ לָאז םענייא טימ ,סעקישטשזָאװזיא ַײרד

 ןוא יַא ןיא ןטייווצ ןטימ ,רעטקַאד םוצ ןֿפױל

 עמ זַא -- ןגָאזנָא ןֿפױל ןעמ לָאז ןטירד ןטימ

 יד ןיא טעװ עמ ןמזילּכ, ."טשינ ןיוש ףרַאד

 ןוא קילג סנּפָארט ןּבעגסיױרא ןענָאק טשינ ץןיַא

 .תודוס ,פס ,"עטָאלּב ץלַא זיא ,דײרֿפ סעזָאד

 יײלרעלּכ ןּבירשרַאֿפ ןּבָאה םיריוטקָאד יד, :גיֿפ

 תואוֿפר ןוא ןיצידעמ-הלּכׂשה עטלַא ,ןטּפעצער

 ,הש ,"'ַא רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעַײנ רעד ןוֿפ

 .שַא םולש

 יד טינ טָאה סָאװ יא ןַא - ''א ענעקורט

 -וֿפר ןקיטראֿפוצסױא שינעּביולרעד עכעלטמא

 3 ס ַאנ  .רעטקָאד א ןוֿפ טּפעצער ןטיול תוא

 .שינעּבױלרעד אזא ָאי טָאה סָאװ יא ןַא -- יא
 'נוּבָאל ענעדײשרַאֿפ טימ למערק -- לא סָאנ

 ןצריװעג ,רעצכעטיירק טימ ךיוא ,ןטייקסיז ,ןעג

 -לח ,לייאנציר יװ ןעלטימלייה ערעלוּפַאּפ ןוא

 :ךיוא .תואוֿפר יעקסּבַאּב' ןוא ,עא סנּפָארט-תוש

 רָאט עמ, .רעַײט וצ טנכער עמ ואוו םַארק עדעי



 שירַאקייטּפַא

 "!'א ןַאס --- ןטערטרעּביא טינ לעװש יד ןטרָאד

 (ציסור) יא ענש ַאמ ָאד רעדעי :קיסַאּפש

 טלַאטשנַא-לייה ַא ַײּב יא עטַאװירּפ ,עשימייה =

 ןשידִיי םַײּב 'ַא יד יד, .ץונַאּב ןטַאװירּפ רַאֿפ

 ."לָאטיּפש

 -רַאֿפ עמ ואו , ם ַא ר ק דא -- ד אל ק ס "א

 ןקנַארק ַא רַאֿפ קיטיינ זיא סָאװ ץלַא טֿפױק

 סָאװ ןוא טנוזעג סָאד ןטיהוצֿפױא ןכַאז רעדָא

 ןוֿפ טּפעצער ןייק קיטיינ טינ זיא םעד רַאֿפ

 עמ סָאװ רָאטַאליהניא ןלעיצעּפס א, .רעטקָאד ַא

 ,1928 ענליוװ ,זעגֿפ ,ײסײַא ןדעי ןיא ןֿפױק ןעק

 א יװ טינ רעמ ןיּב ךיא, -- דו ּב יא .22 ןאק

 ךָאנ ןעק ןוא דוּב"ַא ןַא ןיא קישטזַאקירּפ
 -עלע סָאד ,ןײטשַאלּב .ע ,"ןטַאריײה טינ טנַײה

 ,31 'ז ,1895 ענליװ ,ןילײרֿפ עטנַאג

 וצ ְךייש זיא סָאװ .יזַא -- שירַאקיײטּפַא

 .גָאװ עיַא .רעקיײטּפַא ןַא וצ רעדָא קיײטּפא ןַא
 -ץלעג ןענעז ןייצ יד ןעװ, .טייקכעלטקניּפ עא

 ףייז ץיַא טימ ייז ןקינייר וצ רעכַײלג זיא טרעכ

 ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג .מ ירד ,"רעװלוּפ טָאטשנַא

 58 'ז ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה ענײמעגלַא

 .ס עקי ןיי נװ .ס- ,רעד -- רע|קייטּפַא
 -ץּפס רעטרימָאלּפד .סער'ַא ,ר'ַא- :ךיוא
 -כערַאּב זיא סָאװ קייטּפא ןַא ןריֿפוצנָא טסילַאיצ

 טפעצער םעד טיול תואוֿפר ןטיירגוצוצ טקיט

 -לעֹּב ,טװעצַאמרַאֿפ .רָאזיװָארּפ .רעטקָאד ַא ןוֿפ

 ןייא ןוא עגולק ייווצ , ,קײטּפַא ןַא ןוֿפ תיּבה

 'א ןַא זַא שינעדערנַײא םעד טיול ריא .לװֿפ ,יֵא

 -- "רעיא ןא זיא רע, .שפיט א ללּכ-ךרדּב זיא

 ,ןזַײרּפ ערעַײט וצ טמענ סָאװ רעמערק א ןגעוו

 ,םירישה ריש) ילכֹור' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכייר

 'חקור הׂשעמ' :טשטַײטרַאֿפ שמ .יִא ;(6 ,ג

 :יית} "רקייטּפָא ןייא; -- (25 ,ל ,תומש)

 תקֿבַא :טשטַײטרַאֿפ ללמ .,ן"רעשימ-םימׂשּב,

 :יּת) "רקעטּפַא, -- (6 ,ג ,םירישה ריש) ילכור

 -ג טֿפרש .ן"רעמערק ןוֿפ ּביוטשצריװ,

 ינוא שרקיטּפַא ,שרטקאד ,שרטשניימיוּב ,יטנרעל

 ,ןטשריֿפ ןוא ןגיניק ,ןגרוּב אד איד שרימערק

 ,..ןטּפמא יגידנעװ טוג ירדנַא טׂשנוז 'נוא

 גיטינ טלעװ רעד ןיא ןיּבעל ךילשנעמ םוצ איד

 ,ירסומ ןקחצ דימלּת ,רזיל 'רּב והילא ,"ןייז

 ןיא ירצה, .ןקורדרעּביא| 1692 טׂשמַא ,סינטוק

 ןעד ןוֿפ האוֿפר ןייא טינ ןעד זיא -- דעלנּב

 ,"לארׂשי ןלייה וצ דעלג טָאטש זיוא רקיטּפַא
 ;ןמ שרדנַאװ רד ךַארּפש אד, .ד/הנק ,הניאצ

 ּבָאה זָאלג ןעד ןיא ,ריקיטּפַא ןייא ןיּב ךיא

 -וֿפר עקיטנַא ,(רג) 'היח עדליוו'} סוקַאירט ךיא

 םויּפָא ןוֿפ עזאּב רעד ףיוא ץכערימש ַא ,הא

 סיּב ַא ןגעק רקיע רעד ןצינ טגעלֿפ עמ סָאװ

 אהרטסוא ,ינומדקה לשמ ,"ןהיח רעדליוװ א ןוֿפ

 ןיא רָאנ דיי ןייא ,יִא רעטסיװ רעד, .ד"נקּת

 ןוֿפ ןסיוװ טינרָאג טלָאװעג טינ טָאה סָאװ טָאטש

 = ףלי ה 9 גירע'ַא 202 יז ,װ גורֿפ ,"טָאג

 -רעיַא .קיײטּפַא ןַא רענַײז ןיא טינ טעּברא סָאװ
 .גָאװ

 רעגַאל .יד .1 .ץ' ,סָאד 8 יד -- ײרעקיײטּפַא
 -רעטנוא עשימעכ .ןקיײטּפַא רַאֿפ תורוחס ןוֿפ

 ענעדײשרַאֿפ סיוא טעּברַא עמ ואוו גנומענ

 ידַא -- שרע" ,שירעקײטּפַא

 .לכ2 ייא?ק .ידַא -- ל'ַאמיטּפָא

 .ס- ,רעד -- םומיטפ'ָא
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 טֿפױקרַאֿפ ךעלטנייװעג ןרעװ סָאװ ןטקודָארּפ

 .ןדַאלקס-קייטּפַא רעדָא ןקיײטּפַא ןיא

 ןַא ןיא טניֿפעג עמ סָאװ ןכַאז םוכס .סָאד .2

 טַארַאּפערּפ .ןטקודָארּפ עשיטװעצַאמרַאֿפ ,קיײטּפַא

 שאד, .קיײטּפַא ןַא ןיא ןגירק ןעק עמ סָאװ

 זיא שאד שאו הקַאירט טשייה שאו אַײרקיטּפַא

 ישטָאה ׂשָאד ,ריצכעטַײרק ליֿפ ןוֿפ טשומ וצ

 הלוגס א רדנוזּב ךעז טָאה ץכעטַײרק שכילטיא

 ןמוק ייז זא רּבא ,טײהקנַארק ןייא ןילייה וצ

 אייז ןוֿפ טרעװ רדננאּב ףוה םוצ ילַא ךעז

 אײלרילַא וצ טפלעה שאו הלוגס יאיינ א טאיינּב

 והילא יר ,זּביא עטנ ןתנ ירּב השמ ,"טייהקנַארק

 .,ג"צקּת ווָאקלידס ,רסומ טֿבש ,ןהּכה

 ,רעקיײטּפַא ןַא ןוֿפ גנוקיטֿפעשַאּב סָאד .9

 עשרעיַא
 ןסָאמ-טײקיסילֿפ עשייַא .סָאמ עשרע'ַא ;גָאװ

 עקידרענייּב עקשוק טלַאה עניַאּב ןיא ןוא ....,

 ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"רעטרעװ עשיַא טימ סעדער

 ,1967 ַא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םִַײּב

 ,ןצמ ןיא ךעלנייוועג| .ן- ,רעד -- ט|ַאמיטּפָא
 ןיא טָארקָאטסירַא ,רעקילעדא /.722 ייאכ2

 רעשימיור רעד ןיא סַאלק ןקידנשרעה ןקיטנַא

 יד ןוֿפ טֿפאשרעה .יד -- עיוֿב- .קילּבוּפער

 ,ןטיֵא

 זיא סָאװ

 ץיִא יד .עטסעּב סָאד זיא סָאװ .טוג רעייז

 רערעװש ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד רַאֿפ ןעגנוגנידַאּב

 םורֲא ןּפאכ עכלעװ ןטריװלָאקק .עירטסודניא

 "כעט רענעּבעגעג רעד ַײּב ,חטש-דרע ץָא םעד

 ,12711 ןז ,1920 װָאקראכ ,טלעוו עטיור יד ,"קינ

 "מעט רעדנַא ןא טכערּפשטנַא ּבָארקימ ןדעי,

 ּבָארקימ רענעּבעגעג רעד רעכלעוו ןיא רוטארעּפ

 יד סָאד ןֿפור רימ .ןטסעּבמא ךיז טלקיװטנא

 :4"5 ןאפ ,1950 זירַאּפ ,זעגֿפ ,"רוטַארעּפמעט עא

 ןװּורּפ ,עטסעּב סָאד
 א ןטימ רָאנ ןקידירֿפַאּב ךיז .יָא םעד ןכיירגרעד

 ךוּפיה .ל22 ייאכ? .אּב ,רעד -- םזימיטּפָא
 ןליֿפ וצ ,ןעז וצ גנוגיינ ,היטנ ,םזימיסעּפ ןוֿפ

 טנאהרעּביײא יד ןגירק (ןזומ) טעװ עטוג סָאד זַא

 זַא טלַאה סָאװ הטיש .עטכעלש סָאד רעּביא

 ןוא סטכעלש רעּביא ןגיז זומ רשוי ןוא סטוג

 רעדָא זיא ןּבעל ןיא עטוג סָאד זַא ,רשוימוא

 ןדיי; .עטכעלש סָאד יװ רעמ ךס א ןַײז טעװ

 ,"ֿבוט ולוּכש םוי םעד ףיוא ןטראו ןוא ןּביילג

 יַאֹּב ןטימ ןרָאװעג ןֿפאשאּב זיא טלעװ יד;

 ןוֿפ דוס רעד -- 'ַאק .י'ֿבוט יּככ סרעֿפעש

 ךיז ףרַאד יַא, ."טייקידלארׂשי-חצנ רעזדנוא
 ,זּביא ,"תמא טימ רָאנ ,ןגיל טימ טינ ןרענרעד

 קירטש ַא טימ ,קעשטוֿפ סוילוי ,םוילּבנעזַאר .מ

 -לעגניר|} רע זַא, ,1948 עװקסָאמ ,זדלַאה וֿפֵא

 "סיה ןטימ טנֿפָאװַאּב ןעװעג טינ טלָאװ ןמולּב

 טַאהעג טשינ רע טלָאװ ,ןרעזדנוא יִא ןשירָאט

 -עכײצרַאֿפ וצ ַײרטעג יוזַא חוּכ ןקיטסַײג םעד

 ׁשידַי א זא טּביײילגעג רעּבָא טָאה רע .ןענ

 ,30 ווו 1964 ,זמט ,אֿפא ,"ןּבַײלּב טעװ קלָאֿפ

 רעװ  .ס' ,עקי ,ןי- נװ .ז" ,רעד -- טסימיטּפָא

 ןַײז טיול זיא ,םזייַא ןוֿפ רעגנעהנָא ןא זיא סע

 ןפיטּפָא

 :טגָאז יִא רעד, ,םזייַא וצ הטונ ליֿפעג-טלעוו

 טסימיסעּפ רעד ,ילוֿפ זיא לשעלֿפ ּבלַאה ַא

 .װש ,"'קידיל זיא לשעלֿפ ּבלַאה ַאי :טנָאז

 רימ .ןדִי ןענַײז רימ לַײװ ןיַא ןענַײז רימ,

 השמ 'ידער ,"ןיַא ןענַײז רימ לַײװ ןדִיי ןענַײז

 ,ב"ערת תנשל רָאדנעלאק רעשידוי ,גיטסָארֿפ

 ןענַײז ןיָא עקיצרַאה ענדָאמ , .1911 גרעּבמעל

 עמ ןוא ןדנואו עטקאהעג ןיא טגיל עמ !סָאד

 רעטלַא ,"סנּפָארט-ןידָאנַא טימ ךיז טסיירט

 .1940 י"נ ,בז ,לָאט ןוֿפ עמיטש יד ,ענזיצַאק

 עשייַא ןַא .גנוצַאשּפָא עשייָא ןַא .ידַא --- ש'ייד

 ןשיִא ןקיטײנ םעד טיג תועוֿבש , .עירָאֿפײא

 רעד ןוֿפ ףמַאק רעד זַא טזַײװ רע :סנַאלַאּב

 -מוא ןעװעג טינ זיא רעהַא זיּב טייהשטנעמ

 ,253 'ז ,1912 י"נ ,וש טישז ,"טסיז

 -סורַא ךיז .ריא .לָאענ .װטוא -- ןעווע-
 ףיוא ןטכַארט רעדָא ןדער ,יִא ןַא יװ ןלעטש

 ַײּב ,רעגייטש ןשיטסימיטּפָא ןזָאלּבעגנָא ןַא

 ,16 וװ 1968 ,גָאט ,ּבמָאלָאג .א

 -עג'-- ,ּפָא עוועקניט .ורט -- ן(עוװ)עקניטּפָא
 ,קניט טימ ןקעדַאּב ןקידנערַאֿפ ..ט(עװע)קניט

 עצנַאג יד יַא .טנעוו יד יִא ,(זיא טינ יװ) ענּפַאװ

 ןוא ךלַאק ,רעסַאװ ןוֿפ עטסַאּפ א טימ יִא .ּבוטש

 טעמּכ ,לקינַאג א טימ בוטש ענרעצליה ַא, .דמַאז

 רעזַײה ערעדנַא עלא יד טימ . . . ןָאסַאֿפ ןייא

 ,טעװעקניטעגּפָא זיא יז סָאװ רעמ טינ ,טרָאד

 רעוועע- .המלש ,סוממ ,ײ"טרימשעגּפָא סַײװ

 .רעד ---

 ,ןעסעטּפָא +- -- ןעסעיטּפָא

 ךיז ,ּפָא ךיז עש- .װטוא -- ךיז ןעשקיטּפָא
 ןעשעיט וצ ךיז ןרעהֿפוא .טעשעיטעגיי

 ךיז ,ןלַײװרַאֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל א רעדָא

 האנה ןוא ןטסיירט ךיז ַײּברעד ןוא ןליּפשמורַא

 טימ ךיז יַא .ךעלקינייא יד טימ ךיז יִא .ןּבָאה

 .שינע-  .ןײארַאֿפ ןיא טעּברַא רעד

 דל .1 .טּפיטעג-- ,ּפָא ּפיט .ורט -- ןֿפיטּפָא
 טגייל ,, .החּפשמ עצנאג יד יִא .ןריֿפַארגָאטָאֿפּפָא

 רעכלעװ ףיוא עקניטסאלּפ רעד רַאֿפ קעװַא ןעמ

 עלעג ַא ...ןרעטש א טּפיטעגּפָא טרעװ סע

 ,27 ןש ,רעטעלּב ,"עירעטַאמ לקיטש

 "צג עשיטסירעטקַארַאכ ַא ,ּפיט א ןֿפַאש 2

 טָאה רעטַאעט רעד, .עניּב רעד ףיוא טלַאטש

 רעגריּב עטגָאצרַאֿפ רעדָא עטסוי יִא טֿפרַאדַאּב

 ןקיטרָא רעייז טימ ,םישוּבלמ ערעייז ןיא

 ,קומ ,"ןזירּפַאק ערעייז . . . טימ ןוא טקעלַאיד

 ,12 'ז ,רעטַאעט שידיא ןוא רעטַאעט

 רימ טָאה רע. .ןכַאמכָאנ ,ןריטימיא ללכּב .9
 ,"החמׂש אזא טימ העונּת עדעי טּפיטעגּפָא
 ,סֿפלַא הׂשעמ

 ךיא ןיּב ,ןעמוקעג זיא ןוז רעד, -- ךי ז טימ

 ,"םיא טימ ךיז יא ןעגנַאגעג עטלא ןַײמ טימ

 ,גנו-

 .טפיטעג'-- ,ּפָא ּפיט .ורט 4 וטוא -- ןֿפיטּפָא
 ,שינערעהוצנָא ןּבעג .:22: 40 גמ 014 .מַא

 ,טסואווַאּב ןעמעלַא טינ זיא סָאװ ןּבעגרעּביא

 סעּפע יװ ,ןריֿפוצֿפױא ךיז יװ ןזַײװּוצנָא ידּכ

 ןגעלֿפ סעסירטקַא ערעגילק יד, .ןצינוצסיוא



 ןסוֿפיטּפָא

 ,ןרַאנוצּפָא ןםענעי) יװ יִא ערעדנַא יד ענייא
 .18 ש 1960 ,רָאֿפ ,ץיװַָאלַאז .נ

 ַא ןכאמכרוד .לָאענ .חטוא -- ןֿפוֿפיטּפָא .לָאענ
 ,טסוֿפיטעגּפָא ןּבָאה רעּביטש , .טײקנַארק-סוֿפיט
 םַאּב ,גרעּב ,"רעטניװ ןצנַאג ַא טרעגנוהעגּפָא
 ,472 יז ,,סעמע' ,ו רעפעינד

 ,טֿפיטעגי- ,ּפָא ףיט .ורט -- ןֿפיטּפָא
 ,גנ/ .ּבורג יד ,וויר םעד יִא .רעֿפיט

 .טע(יוציטעג-- ,ּפָא עיוצ- .ורט -- ןע(י)ציטּפָא
 יצ , .דניק ַא יװ יִא .ןעלדניװשּפָא .ןרַאנּפָא .1

 ןוא עיציּבמַא ןַײז ךיוא רימ ןגעק סע רע טריֿפ

 סָאד ,ליי ,"?ןעיציטוצּפָא רשֿפא ךימ טניימ

 -נַײרַא ,2 ,149 יז ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליוּפ

 רעגניֿפ ַא יִא .ןגָאזנַײרַא .ןקעטשנַײרא .ןקור

 .זָאנ רעד רעטנוא גַײֿפ ַא 'ִא .ןגיוא יד ןיא

 טסױֿפ ַא יִא .רוה ַא זיא רעטסעװש יד זַא יא

 טעציטעגּפָא ,רימ ןעמ טָאה , .ןַײרַא ןּפיר יד ןיא

 ,"!סרוקיּפַא ,ןָאװ :גַײֿפ ַא ןייצ יד ןיא ךַײלג
 .40 יז ,1876 סעדַא ,| עפעשטירּפ ,ליי

 לַײװ ,דלָאי ןוֿפ ּפָא ךיז עציט, -- ך יז טימ

 -רעטנוא) "ןרעװ טישרַאֿפ טסנעק ,טסַאנק רע

 םעד ןוֿפ ּפָא ךיז גָארט = (עשרַאװ ,טלעוו

 ,דשח ַא טָאה רע ,סעּפע טריּפשרעד רע ,ןוויאַאנ

 ןכַאמ

 ,ץכע-  .הסיֿפּת ןיא ןלַאֿפנַײרא טסנעק וד

 ,שינע-

 (קיויֿפ) 1 .רג22 ייא? סי ,יד -- קיוטּפָא
 ץרעל (עיגָאלָאיזיֿפ .2 .טכיל ןגעװ ערעל
 רעד ןוֿפ גנוטסעמ ןגעװ ןוא טייקידוװעעז ןגעוו

 ןענרעל -- גרַאּב רעד ןוא םיוּב רעד, ,טֿפַארקעז

 -- עיגָאלָאיזיֿפ ןעװרענ יד ןוא יִא יד זדנוא

 י"ג ,װ טישז ,"ןעייטש ייז ואו ןסיורד ןּבַײלּב

 ,37 יז ,2

 טסילַאיצעּפס רעטנרעלעג -- סי ,רעד ,רעקיד

 וצ ןּבָאה סָאװ ןטנעמורטסניא טימ ןייגוצמוא

 וצ טסַאּפ סע רעװ ,צעפס .קיטּפָא טימ ןָאט

 ןטרָאד ןוֿפ, .טֿפארקעז רעלעודיווידניא וצ ןלירּב

 ןוֿפ טיילק א ףיוא ןֿפרַאװעג הרֿבח יד ךיז טָאה

 -קַאּפש ,ןלירּב ןוֿפ טנַאקירּבַאֿפ א) רעקיטּפָא ןַא

 ןש'יטּפַא .6 ןאו ,18895 ,לָאֿפִיי ,"(וזַאא ןוויט
 ,מַא --

 עיִא .סקא ע'ַא .וורענ רעשייָא .ידַא -- שיד

 רעיא .םירישכמ עיַא .גנודליּבנַײא עיִא .עיזוליא

 ךרוד, .סקיּב ַא ןוֿפ רעליצנָא רעיא ןַא .רעטנעצ

 טשינ רימ ןענעק טנעמורטסניא ןשיֵָא ןייק

 עכלעזַא ןיא טלעװ עכעלרעסיוא יד ןעזרעד

 ןגנוי א ןוֿפ ןגיוא יד ךרוד יװ ןעמרָאֿפ ענייש

 ,"ןּבעל ןטלאהעגנַײא ןַא טריֿפ רעכלעוו ןשטנעמ
 ,עטעטַארייהרעּֿפנוא רַאֿפ עינעגיה ,גינרָאק .ט ירד

 ,32 יז ,1908 עשרַאװ

 .טעקיטעג-- ,ּפָא עקק .װרט -- ןעקיטּפָא

 יטּפָא װזד .2 .ןע(נציטּפָא וזד .רקוא 1
 .+- ןעשט

 .ס- ,רעד -- ריֿטּפַא
 .ץכערימש ןימ א ,(לכַײט)

 .722 ייאכ? ,טריטּפָא ,ריטּפָא .װטוא -- ןריטּפָא
 יִא ,ןטייקכעלגעמ ייווצ ןשיװצ ןּבַײלקסױא ,1

 עלעקשטיר ןיילק .?

1809 

 -נָא ליװ עמ זַא ןרירַאלקעד ,2 .הרירּב ַא ַײּב

 רעדַאנַאק רַאֿפ יַא .טֿפַאשרעגריּב עַײנ א ןעמענ

 רַאֿפ ,טֿפַאשרענריּב-לארׂשי רַאֿפ ,טֿפַאשרעגריּב

 ,גנ/  .ײטֿפַאשרעגריּב-טלעװ,

 ,טעּפריטעג -- ,ּפָא עּפ- .װזוקַא -- ןענעּפריטּפָא

 .סוֿפ טימ גגודניּברַאֿפ ןיא .=271/: 1060 דל

 א טעּפריטעגּפָא רימ טָאה סע, .סוֿפ ַא ןציזּפָא

 סָאװ --- .ןייגכרוד לסיּב א ךיז ףרַאד עמ ,סוֿפ

 -מַא רימ טָאה סע -- ?טעּפריטעגּפָא סע זיא

 ,"ןֿפָאלשעגנַײא רימ זיא סוֿפ ַא ,סוֿפ א ןעמונעג
 ,(עטיל ,טשקינַא) דיר

 -עג-+ ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטַאמולטּפָא
 ּפַא .ןעשטַאמלָאט- :99 .טעשטַאמולט
 י"מוא יִא .ןרעלקֿפױא דייר ךס ַא טימ ,ןשטַײט

 ,דייר ערָאלק

 .טע;לטעג-- ,ּפָא ע;לט .װטוא -- ןעילטּפָא
 -עגּפָא ןיוש ןּבָאה ןליוק יד, .ןעולט ןרעהֿפױא

 ,"ןעקנוֿפ ןייק ָאטינ רעמ ןענעז ׁשַא ןיא ,טעילט

 .טעקילטעג-- ,ּפָא עק" .ורט -- ןעקילטּפָא
 רע, .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס א ןקידנערַאֿפ .לואװ

 טלָאװעג טינ רעמ ןוא טעקילטעגּפָא יז טָאה

 ַא -- ךיז טימ ךעלנייװעג ."ריא ןוֿפ ןסיוו

 ,ױרֿפ א ןגעװ רָאנ ,טַײצ ערעגנעל א ,לָאמ ךס

 .ורט 4 װטוא ,ןןסעיָאט ...} - ןתועטּפָא
 ,םיתועט ךס א ןכאמ .טתועטעגי-- ,ּפָא תועט

 ןּבעל ןיא יִא .םיתועט לָאצ א ךרוד ןכַאמ עילאק

 ץמ ןוּבשח א יִא ױזַא .טירש ןקיטכיװ ןדעי ַײּב

 ,ײײנסָאדנוֿפ ןענעכעררעּביא ןֿפרַאד לָאז

 סָאװ .1 .::2: 8066ס?תצ .ידַא --ענשטעטּפָא
 ,שירַאקייטּפַא .2 .תורוחס יא ,קײטּפַא ןיא זיא

 ,ןוַײרּפ עיא .דַאלקס (רץַא ןַא .שירעקײטּפַא

 ױזַא .צעפס .(סָאד) יד -- (על)עקעשטעטּפָא
 טלַאה עמ ואוו עצילָאּפ יד ןָא סערַאילָאטס ןֿפור

 .לקײטּפַא סָאד :ךיוא .עא ןעיילק ,ןצכערימש

 .טרעכעטעג'- ,ּפָא רע  .װרט -- ןרעכעטּפָא
 ואװ יִא .ןרינַאלּפסױא ,ןרינַאלּפּפָא .רקוא ,1
 וצ יװ יִא .רעטעּפש ואװ ןוא ןַײז וצ רעירֿפ
 טכעלש ,ןעכרעטּפָא .2 .ץענערג יד ןענעֿבנג

 טימ לווירּב א יִא ,ןרימשּפָא סואימ .ןּבַײרשּפָא
 -התימ א טימ טנעװ יד יִא .ןזַײרג עטסדליװ יד

 .ײרע .שינע-7  .רילָאק-הנושמ

 םעט .לָאענ .ןע ,רעד ןמעיאט ...} -- םעטּפָא

 ןזעװעג יַא רעד , .םעטכָאנ ,רעּביא טּבַײלּב סָאװ

 קי- .488 יז ו צוס ,"קישײלֿפ ענטעמַאה זיא

 .ידא ידיד

 ,ּפָא םעט .װרט {ןעמעיַאט ...} -- ןעמעטּפָא
 לָאצ א ןוֿפ םעט םעד ןכוזרַאֿפ ..טמעטעגי-

 ןוֿפ יִא .סטכעקעג סָאד יִא .ןעקנַארטעג ,ןזַײּפש

 רָאנ טמעט יז ,טינ טסע ןיכעק ַאק .רעלעט עלַא

 ,שינע- .יּפָא

 .טּפמעטעגי-- ,ּפָא פמעט .װרט -- ןֿפמעטּפָא
 יִא ,טײקֿפרַאש יד ןכַאװשּפָא .ןקיּפמוטשּפָא .1

 .עא רֶעֹש יד ,רעסעמ סָאד ,קַאה יד

 ױזַא טינ ,קידװעריּפש רעקיניײװ ןכַאמ ,2

 ,קיטנַאק רעקיניײװ ןכַאמ .רעִירֿפ יװ קידװעליֿפ

 ןעלטנעטּפָא

 .ןװרענ יד יַא ,ןליֿפעג יד יִא ,טלוּב רעקיניײװ

 יַא ,ןסיװעג סָאד ,טייקיטכערעג ןוֿפ שוח םעד יִא

 יד יַא .תועד"קוליח יד יא .טײקמאזכַאװ יד

 -טנא . . .ןָאיצאנ רעדנשרעה רעד ַײּב, .השוּב

 -כערעג ןוֿפ ליֿפעג רעד ,םזיניוװָאש ךיז טלקיװ

 ערעזנוא ,יקיג .ּב ,"טעּפמעטעגּפָא טרעװ טייקיט

 ןּבָאה רעטצנעֿפ ַײּב , ,1905 ווענעשז ,ןעגנורעדָאֿפ

 ןוא ייװ-ןוא-דניוװ םעד טּפמעטעגּפָא סעמַאמ

 ,מּפ ,"ךעלרעטעמש טימ טליטשעגנַײא רעדניק

 רימ סָאװ ןטַײצ יד, ,488 'ז ,י"נ ,ו המחלמ

 יד ּפָא ודנוא ןיא ןּפמעט רעּביא טציא ןּבעל

 ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג ,"שידק ןגָאז וצ טיײקיאעֿפ

 -ַאלָאעדיא יד ןּפמעטוצּפָא, .358 יז ,ךוּביגַאט ַא

 נַײא ןוא ןּבעל ןשידִיי ןיא ןטקילֿפנַאק עשיג

 ,סעשַאגרַאמ ירד ,"טײקמערָאֿפינוא ןַא ןלעטשוצ

 טּפמעט גנוּבַײרטרעּביא עדעי, .15 אוו 1962 ,גָאט

 ,10 צוו 1966 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ךַארּפש יד ּפָא

 ךיז ןּפמעט םיכוּפיה וליֿפַאי -- ךיז טימ

 ידע ,"ּפָא ךיז ןפמעט ןליורג וליֿפַא, .ּפָא

 -ץגּפָא ךיז טָאה קיטייװ ןטשרע ןוֿפ ףרַאש

 ,הֹנ/ .טכַאנרַאֿפ ,רה ,"טּפמעט

 ץִא ןא  .יזַא ,וידנורעג -- קידנּפמעטּפָא
 ,טייקי- .הסיֿפּת רעד ןיא ןרָאי עיִא יד .טעּברַא

 ,טייהרע-

 חטוא .טלדנעטעג-- ,ּפָא לד- -- ןעלדנעטּפָא
 רעדָא ןכַאז עטלַא טימ ןעלדנַאה ןרעהֿפױא --
 ץנַאג א יִא .ייז טימ ןעלדנַאה טַײצ ערעגנעל ַא
 ץגּפָא ןיוש ,גונעג , ,ןֿפױה יד רעּביא ןּבעל
 ןוא םידחאל ןֿפױקרַאֿפ -- װרט ,"טלדנעט

 וצ רוטּפ ידּכ ,זַײרּפ רעד זיא סע יװ רעקיליּב
 יד ,סעקרַאנירַאמ יד יִא .הרוחס רעד ןוֿפ ןרעװ
 .שינע- .װזַאא ךיש

 .ורט 4 װטוא ןןענַײט ..} -- ןהנעטּפָא
 העש עכעלטע יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןהנעט .1
 טָאה רערעל ןַײד, .ןלעוּפסיױא טשינרָאג ןוא

 טימ ןטכַאנ עצנַאג ַא =| רענעה יד זיּב ןטכענ

 -צראוש רעד ןוא עקיזיֿפ טהנעטעגּפַא ןעגנוי יד

 ,סעדלעז ה"יח ,"סָאװ ןגעװ ךָאנ סייוו רָאי

 ,42 יז ,ח"נרּת עשרַאװ ,ןעדנעבָא רעטניװ

 ןקורט ןיוש רימ זיא'ס, .ןהנעט ןרעהֿפױא .2

 רֶע ,ונ, ,"טהנעטענּפָא ןיוש ּבָאה ךיא .ליומ ןיא

 ,בנג רעד ,טהנעטעגּפָא םשה'ךורּב ןיוש טָאה

 ,רעגעלשדלָאג עלעקעי ,דמא ,"קינעשָאמ רעד

 ,1868 רימָאטישז

 ,ןגָאלשּפָא ,ןדנעװּפָא תונעט טימ ,דייר טימ .9

 א יִא .ןעגנוקידלושַאּב עטשרמולּכ עלַא יד יִא

 ,ףָארטש

 -ץגּפָא ךיז טלָאװ יז, -- ךיז טימ ךיוא

 ןעק יז -- ,"המוד-ךאלמ ןטימ וליֿפַא טהנעט

 ,ןטסגרע םִַײּב ןלעוּפ ןעק יז זַא ןהנעט ליֿפ ױזַא

 .ירע-// .(עקד ,ןיד) רעד .שינעד

 .טלטנעטעג- ,ּפָא לט- .ורט -- ןשלטנעטּפָא
 םעד יִא .טניט טימ ןקעלֿפּפָא ,ןקעלֿפַאּב .1
 יַא ,טכעלש ןוא ךיג ןּבַײרשּפָא 2 .ךעטשיט

 .ןענעיילכרוד ןענעק טינ םיא לָאז עמ ווירּב ַא

 ןעזסיוא לָאז סע ,ּברַאֿפ טימ יַא .ןרימשּפָא .9

 נעט רעדָא ןעלטנעט ןרעהֿפױא .4 .תושלח

 | ,טַײצ ערעגנעל א ןעלט



 ןעלצנעטּפָא

 ,ץכעז
 .יירע-

 טימ (-) ןצנַאטּפָא .חז -- ןעלצנעטּפָא
 .ךעלעטירט ענּבָארד ,עניילק

 .(עק- ,ןיי) רעד .שינעי

 -סעט(עג)-- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטסעטּפָא
 ןריטסעט רעמ ןֿפרַאד טינ ,ןרעהֿפױא .טריט
 יאעֿפ יד יִא .טַײצ ערעגנעל א ןריטסעט רעדָא
 ףרַאד לֿפיװ, .סעידָאלעמ ןעמענוצֿפױא טייק
 ןענעק לָאז עמ ידכּב טריטסעטּפָא ןּבָאה ןעמ
 ,װמ ,"טװּורּפעגסיױא זיא טסעט רעד זא ןטלַאה

 ,בנ/ .96 'ז ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 :89 .טעסעטעג - ,ּפָא עס- .װרט -- ןעפעטּפָא

 טימ ןקַאהּפָא ,ןקַאהמורַא .ןע(י)סע(י)ט--
 ַא רַאֿפ ןייטש א יַא .טנעמורטסניא ןֿפרַאש א

 רעניד ןוא יַא .קאה ַא טימ רעצעלק יד יִא ,הֿבצמ

 ןוֿפ ןעמענוצ -- ר ענ ר ע ה יד יַאֹ* .ןכאמ

 ַא* .סטכעלש ןָאט וצ טייקכעלגעמ יד ןצעמע

 ןטצרַאהַאּב א ןריֿפכרוד ןרעטש -- לגי ל 8 יד

 טָאה ,זיוה ריא טיוּבעגסױא טָאה המכח; .ןַאלּפ

 ילשמ ,סמ ,ײטעסעטעגּפָא ןלַײז ןּביז עריא ךיז

 רענייטש ןוֿפ ןַײז לָאז חּבזמ רעד, .1 ,ט ,ד"עקּת

 ןזַײא ןייק ייז ףיוא ןּבײהֿפױא טינ טסלָאז . . ,

 ךיא .5 זכ ,םירבד ,טעח ,"ייז ןעסעטוצּפָא

 יד טעיסעטעג טָאה טָאג תעשּב, -- ךיז טימ

 -ץגּפָא ךיז טָאה . . . ןושארה:םדָא ַײּב . . .טַײז

 םייח ,"ןייּב ןוא שײלֿפ ךעלקיטש טעיסעט

 ןויצע טדָאטש רעד ןיא הֿפיסַא יד ,יקסוװָאדָארּב

 .שינע- .1889 װעשטידרַאּב ,רֿבג

 -ײטּפַא וזד .ציסור .ידַא -- עקפרַאקעטּפַא
 ,סעקינעשטוא עקסיא טנַײֿפ טָאה יז; ,שירצק

 ,"תואוֿפר טימ קידנעטש יז ןוֿפ טקעמש סע . . ;

 'ז ,16:15 ןש ,1956:57 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ

 רע, ,קיטװעצַאמרַאֿפ .יד -- ע װ ט ס ד 9

 ,דמא ,"עווטסיא ןַײז וצ ןענרעל וצ סע טכיורּב

 ,1877 ץנליװ ,טַײצלָאמ-םיעֿבש רעד

 .טלקעטעג-- ,ּפָא לק- .װחרט -- ןעלקעטּפָא
 .סמייח'ץע יד יִא .ןעלסקערדּפָא .ןקָאטּפָא .1

 א יַא .עא גנוסירגַאּב ַא ,עדער א ןעקצַאצּפָא .2
 ךיז טימ ךיוא .,רַאליּבוי םעד דוֿבּכל טֿפירש

 ןשוק וצ ,עלהשרד א טלקעטעגּפָא ךיז טָאה , --

 .שינע- .ײטרָאװ רעדעי

 :ךיא יוװַא .רעקיטפַא וזז -- רעקעטּפַא

 ,ַײרעקעטּפַא ,ןירעקעטּפַא

 -רַא) .רג22 יא? .ידַא -- (שי)ל' ַארעטּפַא
 .עדאנָאלָאק ןייק טינ טָאה סָאװ .(רוטקעטיכ

 ,לּפמעט רעיא ,רעטלַא ןַא

 רג22 ייא?? .ידַא -- (שי)ל'ַאיגירעטּפָא
 עא .ןעלגילֿפ ןייק טינ טָאה סָאװ - .(עיגָאלָאָאז)
 ,ןטקעסניא

 לגױֿפ .לגױֿפװיק .ן ,רעד -- שקירעטּפַא

 ןָא טעמּכ ,עילַארטסױא ןוא דנַאלעזַײנ ןוֿפ

 .לּבָאנש ןגנַאל א טימ ,קע ןַא ןָא ןוא ןעלגילֿפ

 עצרוק יד ףיוא ,רָאה יװ סיוא ןעעז ןרעדעֿפ יד
 ./ץט!סזעצ 4054:2118 ,רעגניֿפ ַײרד סיֿפ

 .טעכרעטעג'- ,ּפָא עכ- .ורט -- ןעכרעטּפָא
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 יד יִא .טנעװ יד יִא .ןעקשטַאּפּפָא .ןרימשּפָא .1
 | ,טעּברַאמיײה

 א 'ִא .ןעװעטעדנַאטּפָא .ן(רעושוֿפּפָא ללּכּב .2

 טינ זיא'ס, .לגנייןרעל א יװ טעּברַא לקיטש

 ּפָא ױזַא סע טָאה רעװ .קַאז א זיאס ,ןזיוה

 ,"?טעכרעטעג

 .ןּבעלכרוד ,ןּבעלּפָא זיא טינ יװ .וזוקַא 9
 יװ טינ ליװ ךיא; .ןרָאא יד ןּפוטשכרוד

 םעניילק ןיא ןּבעל ןַײמ יִא ה"ע עטַאט ןַײמ
 טכַאמעג ,טֿפױקרַאֿפ סע ךיא טלָאװ, ."לטעטש

 ףיוא שידיגנ טּבעלעג טלָאװ ,לַאטיּפַאק ןייש א

 ענַײמ יוזא טעכרעטענּפָא ןוא ךיוי טימ עשאק

 .שינע .עשטאילק ,סוממ ,"ןרָאי

 -(עג)-- ,ּפָא עד- .ורט -- ןעד|נעּכערעטּפָא
 ןדער ןקידנערַאֿפ .ןעי(ז)ד- :99 .טעדנעּבערעט
 יּפָא .ןגָאז טינרָאג ןוא למוט א טימ ,ךס ַא

 רעכעה טעדנעּבערעטעגּפָא טָאה רע ,, .ןעלּפַאלּפ

 טָאה רע סָאװ םרחּב ךימ טגערֿפ ןוא העש ַא

 ,1962 י"נ ,רוטלוק ידי ,ןיקַײה .1 ,"טגָאזעג

 .7 ןאפ

 -עג- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקיילער(ע)טּפָא
 ןוא ןטָארעגמוא) ןעגניזּפַא ..טעקיילער(ע)ט

 -עדיל עשיאיוג יד יִא ,(קידרעטיצ ךיוא ,ןגיוצעצ

 הּבותּכ יד טנעײלעגּפָא ןיוש טָאה ןזח רעד, .ךעל

 ,"רידַאימ ןטצעל םעד טעקײלערעטעגּפָא ןוא

 .99 '| ,1895 סלדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי

 .ךיז טימ

 -עטעג'- ,ּפָא עיפ- .װרט -- ןעיּפערעטּפָא
 ,ןטיוצ יד יִא .ןקילֿפּפָא .ןּפוצּפָא .לס .טעיּפער

 ,לּברַא ןּבלַאה א יִא

 ךיז ,ּפָא ךיז עש - .װטוא -- ךיו ןעשעטּפָא
 ּפָא .לס .ךיז ןעשעיט :ךיוא ,טעשעטעגיד

 האנה .ךעלקינייא יד טימ ךיז יִא .ךיז ןעײרֿפ

 ןכָאנ .תורצ רַאֿפ גנוקיטיגרַאֿפ ַא יװ ןּבָאה

 יד טימ יִא ךיז ןוז ןוֿפ טוט ןקיטַײצירֿפ

 .ךעלקינייא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- גַארטּפָא

 רעטנוא ןוֿפ האוֿבּת ןוֿפ יִא .(ךיז) ןגָארטּפָא ןוֿפ

 ןַײז רטנוא טינ םיא רָאט רע; .רעשערד םעד

 ּבָא ןייא לואוו רַאֿפ טשומ רע ןעד ,ןמוק (םינּפ)

 ןטל ,"טגיליוויּב לואו םיא ןמ ׂשד ןוט גָארט

 ,א/ב

 טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוז

 הלעמ יד, .הרוחס ןוֿפ יִא ,(ךיז) ןגָארטּפָא ןוֿפ

 -ֿפיוא יד טינ רעּבָא . . . םירוּפּכה-םויו תּבש ןוֿפ

 ,"םולשו'סח תורוא יד ןוֿפ יִא ןוא גנוּבײה
 ,314 ,אינּת

 ןגָארטעג-- ,ּפָא גָארט .חרט -- ןגָארטּפָא
 .ןרעדנַא ןֿפױא טרָא ןייא ןוֿפ ןגָארטרעּביא ,1

 קעז ,קעּפ יַא .דלעֿפ ןוֿפ קע םוצ רענייטש יד יָא
 -וצּפָא שטנעמנסַאג א ןעמ טניֿפעג ואװ, ,עא

 תוצמ יד ּפָא טגָארט רע, ."?הרוחס יד ןגָארט

 טגירק ןוא םיִּתּבילעּב יד וצ דַארדָאּפ ןוֿפ

 -עמע לָאז סע טינ טעז עמ, ."סנשָארג עכעלטע

 סָאװ ןַײז לָאו סע ,ןֿפױק הרוחס ןעמוק רעצ |

 ,ונֲא; רָאא עטוג ןּביז ,ץרפ ,"ןגָארטוצּפָא

 ןגָארטּפָא

 ,"רעדניּבנַײא םוצ ץוט ַא ּפָא רָאנ גָארט ,לסקאמ

 .ירעטצניֿפ רעד ןיאי ,זיי

 -ץט א ,ווירב ַא יִא .ןגָארט וצ ןעגנערּב .2

 ,לגיױֿפ, .תונּתמ יִא .תונמ-חלש יִא .עא םַארגעל

 ,תוחילש ַא גלָאֿפ ,ךימ גלָאֿפ / ,עלעגיײֿפ ,לגױֿפ

 ּפָא סע גָארט / ,עלעגייּב סָאד טָא עשז םענ /

 :סקלָאֿפ עשידוי עשיטעװָאס|} לֿפ ,"רעכיג סָאװ

 רנייק זנוא טוט םיונמ , .ן1939 עװקסָאמ ,רעדיל

 בָא ןהָאיצומקער ירזנוא רימ ןעװ ,ןיגָאז ּבָא

 .ןאוו לּביְ| 1750 מדֿפפ ,דיל םירוחּב ,"ןיגָארט

 -וצּפָא ייה שירֿפ לטניּב א ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא;

 ,סוממ ,ײץּפַאקש רעכעלקילגמוא רעד סע ןגָארט

 היוול רעד טימ טייג סָאװ רעטקָאד א, .עשטַאילק

 סָאװ רעדַײנש םוצ ןכילגעג זיא הלוח ןַײז ךָאנ

 -ניּבור לאומש ,"טעּברַא לקיטש ַא ּפָא טגָארט

 ,8 ןאפ ,1931 ענליװ ,זעגֿפ ןייטש

 ןגילעג ַא יַא .ןעגנערּבקירוצ .,ןגָארטקירוצ .9

 ןוא ץַאט יד טמענ רע; .ֿבוח ַא יִא .לּפעט

 :טגָאז יז .ױרֿפ רענַײז וצ םייהַא יז טגנערּב

 יז גָארט .ןליטשעג ץַאט עזיד וטסָאה ואוו

 ןכַאז ענעליוטשעג ענייק לי ךיא ,ּפָא דלַאּב

 יאַײנ ַא ,זּביא ןַאמדנַאז .ֿפ ,יןּבָאה טשינ

 ידע .1852 עשראװ ,טכַאנ ענייא דנוא דנעזיוט

 זיּב ,ןעגנערּבּפָא טינ ץעגייש רעד ליװ לוויטש

 םושלש ינא ,"עּבטמ יד םייהַא יִא םיא טעװ עמ

 ,האג לד יצכָאי יר ,ןןייטשנרעּב .ש} עטנעי רֹּב

 םעד ּפָא ןגָארט רעדַײנש לייט , .1898 ווענעשעק

 סָאד טמענ רע .'הֿפגמ תעשּבי ,ץרפ ,"רוּתַיי

 ּפָא סע טגָארט ןוא סעציילּפ יד ףיוא עלעגנַיי

 טנעה יד ףיוא ,דרע ,ךימ םענ, .ּבמס ,"םייהַא

 ,שקַא ,"םייהַא ּפָא ךימ גָארט ןוא ןגעװ ןוֿפ
 ,63 יז ,1928 קסנימ ,זיורּב

 -יּתשּב) ןעמענוצ .ןעמענקעװַא ,ןגָארטקעװַא .4

 יד ,רענ'יי ּב יד יָא* .ּבוטש ןוֿפ סעּפע יִא .(הק

 ידוהי, .וּב ,ךיז ןגָארטּפָא .ןֿפױלקעװא -- סיֿפ

 ,"קעװַא טנכלה ןוא תומצע יד ּפָא טגָארט ,אלּב

 טימ ןקעּב ׂשָאד ןמ זַאד, .1 שוו 1961 ,גָאט ,טיי

 רעד זיא -- טּביה ךיה איד ןיא (תוצמ) איד

 ןיוש טלָאװ ןמ ןניימ ןרעװ רדניק איד זד (םעט)

 ,"...ןגָארֿפ ןרעװ 'נוא ןגָארט ּבָא שיט ןוֿפ

 ,ג/דמק ,ס"קּת טׂשמא ,תוליֿפת רודיס ,שּפע

 ,טגָאלקעג . . .ּבוטש ןיא טָאה עמ יװ לַײװרעד,

 ,לדנעֿפ ַא ,לֿפעל ַא ,יַא סעּפע טנעקעג רֶע טָאה

 ןוֿפ ןענעז, .27 ןאמ ,1867 ,מק ,ליי ,"לסייטש א

 ליֿפ תונּכשמ יד ןּבָאה ,ןעמוקעג לייח ץירפ

 ,"ּברַאקס ןיא םיא וצ סע ןגָארטעגּפָא ,ןעמונעג

 רע טגָארט םענייא טּפַאכ רע זַא, .לדוי ,סוממ

 ,עש ,ײןַײרַא קָאטסַאשטוא ןיא ךַײלג . . , ּפָא םיא

 ךיז טָאה ןָאלַאּב רעד, .ָאדנָאל ,לדנעמ םחנמ

 סע טָאה ױזַא . . .טֿפול רעד ןיא ןּביוהעגֿפױא

 ,רעטעלּב ,"לַײמ 50 עצנַאג ןגָארטעגּפָא יז

 ,44 אפ

 יַא .גנודיילק א ןגָארט (םַַײּב) ןוֿפ ןצינּפָא .9

 רעד וצ טײנעגֿפױא טָאה עמ סָאװ עטָאּפַאק יד

 לוויטש יד יִא .םישוּבלמ עקידתּבש יד יִא .הנותח

 יד ּבָאה'כ, .גיֿפ .סעטָאלּב עקיטסּברַאה יד ןיא

 יינש טימ ןּבילּבעג ,ןגָארטעגּפָא ןיוש ןטסּברַאה

 ה"פ ,קיא ,ןײטשנַײװ שירעּב ,"רָאה יד ןיא

 ,א"כשּת



 ךיז ןגָארטּפָא

 סָאװ סעּפע ןגעװ ןרימרָאֿפניא .ןּבעגרעּביא ,0

 סע סָאװ ןלייצרעדרעּביא .ןינע רעמיטניא ןַא זיא

 א יִא .דוסּב ןּבַײלּב ףוַאד סָאװ ,טינ טסַאּפ

 עצנַאג יד יִא .עא עקטָאילּפ א ,דוס ַא ,לתוליכר

 -ץּפ ַא יא" .ןרעיוא סמענעי ןיא הׂשעמ
 "רעּביא -- ט ש טָא ּפ א יָאֹ* .ןרסמרַאֿפ -- ל ק

 שכלטיא ןייא  .תוליכר א ,לוּבלּב ַא ןּבעג

 ּבָא טינ ,ןניד יורטעג ןרעה ןריא לָאז טׂשניד

 וצ ןרעה ןריא ואװ ׂשָאװ ןַײז לָאז ׂשע ןגָארט

 װָאלקש ,אֹּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טרהיג

 ענַײז ךרוד ןעגנַאגרעד ךיז רע זיא, .ו"נקּת
 ץרעייז טימ ןגָארטעגּפָא םיא ןּבָאה סָאװ טַײל

 עטלַא ידי ,סוממ ,ייתונומזּפ עטגיילעגוצ ענעגייא

 ּבַײװ ןַײמ יִא ןלעװ יאדווא ךָאד וטסעװ, .יהׂשעמ

 .ןּבעלירעמוז ,עש ,ײדניצַא ריד ּבַײרש ךיא סָאװ

 םעד יִא .טוג זיא סָאװ סעּפע ןּבעגרעּביא 7

 טָאה עמ סָאװ דייר עטוג יד יַא .הכרּב סניּבר

 יּפַא ףיוא ןיהַא שזַא יג , ,טרעהעג םיא ןגעוו

 ,זמט ,סקאװנייטש .פ .ֿבוטילזמ םעד ןגָארטוצ

 ,14ש 1

 א ןוֿפ הּביס א ,ןליצַאּב ןעגנערּברעּבירַא .8

 ערעלָאכ יד יִא .ןקָאּפ יִא .ןקעטשנָא .טיקנַארק
 פָא טגָארט עמ זַא; .עּפָארײא ןייק עניכ ןוֿפ

 .{613 טימ שװ| לװֿפ ,"גנַאגרעּביא ןא טרעוו

 סָאװ למערק ַא .ןעגנערּבנַײא .ןגָארטנַײא ,9
 ןטנעצ םוצ סיוא טנכער עמ, .ּפָא טינ טגָארט

 ןוא האוֿבּת יד יִא רעגייטשא טעװ לֿפיװ לָאמ

 ,ןישורּבַאד .י ,ייןּבעל רַאי א ףיוא ןקעלק טעװ יצ

 ?רָאי ,װָאקרַאכ ,ןּבעל-דרע

 (לדייאמוא) .1 .ופז +- -- ךיז ןגָארטּפָא
 .שינעלַײא ןיא ןרָאֿפקעװַא ,ןֿפױלטנַא ,ןײגקעװַא

 ,ּפָא ךיז גָארט ,, .ןרעװ םלענ .ןּבַײלקסױרַא ךיז

 ךיד טעװ עמ רעדָא ּפָא ךיז גָארט, ,". . . טינַא

 סעציילּפ יד ףיוא סיֿפ יד ןּפַאכ ."ןחלשמסיורַא

 יַאֹּב ךיז יִא .הנּכס ַא ןוֿפ ךיז יִא .ךיז יִא ןוא

 'ַא .רענייּב עצנַאג טימ ךיז ןגָארטּפָא .סנטַײצ

 ,טײטש עמ יװ טָא ,ודמעה ןייא ןיא ךיז

 רעקיטכיר רעד ןיא ןגָארטוצּפָא ךיז לכׂש ןּבָאה

 ,השוּב טימ ךיז יִא .טָאטש ןוֿפ יִא ךיז .טַײצ

 וט ,ּפָאק םוצ עלעטיה סָאד טסַאּפ , .ותּפרחּב

 ךיז טָאה רע, .לװֿפ ,ײּפָא ךיז גָארט ןוא ןָא סע

 ןעַײרש ןּבױהעגנָא טָאה ןוא ןקָארשרעד קרַאטש

 ,ןגָארטעגּפָא לַײװרעד ךיז טָאה ןיז} ,דלַאװג

 ,ן"לרּת סעדַא ,ןהָאילַאדעמ רעד ,יקסװעינישעק .י

 ,םייה רעד ןוֿפ יִא טזומעג ךיז טָאה שואעדַאט,

 {ןיטשניּבור .מ} ןהָאזלכימ .מ ,"הלחנ ןַײז ןוֿפ

 .8 'ז ,1904 ןָאדנָאל ,ַאקשויצשַאק שואעדַאט

 ,ןַײז קסּפ םייקמ רעטָאֿפ רעד םיא ליװ םיוק,

 םינוֿפ ,עש ,"ונניא דליהו --- ּפָא ךיז רֶע טגָארט

 עקיסַאּפ יד זיא טציא דָארג, ,253 יז ,וװ דירַאי

 -רעכיז רעלוֿפ רעד טימ ךיז ןגָארטוצּפָא טַײצ

 ,435 יז ,'סעמעי ,וו רעּפעינד םַײּב ,גרעּב ,"טייק

 ןֿפַאש ןוא ךיז יִא .ןּברַאטש (לדייאמוא) .2

 ךיז רע טעװ רעמָאט, .ערעגנִיי רַאֿפ סעלעטש
 .װ ,"רעכללג ךס ַא רימ רַאֿפ ךָאד ויא ,יָא

 םַײּב , .143 יז ,1896 סעדַא ,קעובצ רעד ,ָאריּפש

 ךיז רע טָאה ךעלדנייצ םיא ךיז ןדַײנשסיוא

 ,סוממ ,"ןגָארטעגּפָא ךיז ןוא ןעועג ֿבשיימ

 ענעי ,אלימ !ךיז ריא טגעמ ןעמעש , .ֿפשטניװ

1807 

 ,עש ,"ןגָארטעגּפָא ךיז ןּבָאה ערעטלע ַײװצ

 רעצמ ךיז זיא ןעמ , .יטײרּפשעצ ןוא טייזעצי

 ױזַא ךיז טָאה סָאװ 'ררועמה' ןגנוי םעד ףיוא

 עמ, .ו מעּב ,"טלעו רעד ןוֿפ ןגָארטעגּפָא ךיג

 "וגס עקסּבַאּב ענעדישרַאֿפ טצונַאּב וצרעד טָאה

 ךיז טָאה דניק סָאד ןוא . . . ַײרעכערּפש ןוא תול

 יֿבומחור לארׂשי ,ײןגָארטעגּפָא טייהרעקניליטש

 ,1930 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקס

 יז .רעטָאֿפ ריא טימ טמעשעג ךיז טָאה .. .,

 ךיז טָאה רעטלַא רעד ןעװ טָאג ןעקנַאד טגעלֿפ

 .דרע ,ןרָאק לחר ,ײןגָארטעגּפָא

 עטוג יד, ,ןגָארט ןוֿפ ןרעװ טצונעגּפָא .2
 סעּבָאּב רעד, ."ּפָא ןיוש ךיז ןגָארט םישוּבלמ

 ."ןגָארטעגּפָא טינרָאג ךיז טָאה ענירעלעּפ

 -רעטצניֿפ סָאד ,ּפָא ךיז ןגָארט רעדיילק-רעיורט,

 רָאטקיװ ,זּביא סנ ,"טּבַײלּב רעּבָא ץרַאה ןיא שינ

 .1929 וװעִיִק ,םַאד רטַאנ ,ָאגוה

 עטכעלש .ךיז ןוֿפ ןרעװ ןגָארטעגּפָא 4

 "ִא ךיז ןעק קנערק יד .ּפָא ךיז ןגָארט תועידי

 -- (עקז ,ןיז) רעד .שינע- .ץכעד
 .ייר  .קינתוליכר ,יָא ןַא ,רוסמ א

 ,+- ןעװטַארדּפָא וזד -- ןעװטַארטּפָא

 ןקידנערַאֿפ ,1 .ורט 8 וטוא -- ןטכַארטּפָא

 ןוא ןָאטעגּפָא סרעייז ןיוש ןּבַאה, ,ןטכַארט

 ,16 וצ 1967 זמט ,ןינוי ףלָאװ ,"טכַארטעגּפָא

 ױזַא טָאה רע, .טַײצ ערעגנעל ַא ןטכַארט .2

 ייװצ יד ,ןוחַא .מ ,ײטכַאנ עצנַאג יד טכַארטעגּפָא

 ַײּב טָאה יוזַא, .24 יז ,ס"רּת ענליוו ,רעגעװש

 יד ןגיוצרעד . ..טכַארטעגּפָא לדיימ סָאד ךיז

 רעד ,יקסװָארטסָא .א .ּב ,"טכאנ ערעטצניֿפ

 ,72 'ז ,1884 עשראוו ,לַאּב ןדַארעקסַאמ

 יִא ,ןטכַארטרעּביא .ןטכַארטכרוד .ןרינַאלּפ .2

 -- טכַארטענּפָא טָאה רע יו, ,ןריֿפ וצ ךיז יװ

 ןעגרָאמ רעד ,ןןַאמרעקעּב .ש ,"ןעװעג זיא יוזַא

 רעטעּברא ענעיג ,37 'ז ,1884 סעדא ,ןרעטש

 ןוא ןטכַארטוצּפָא םוא ףיונוצ ךיז ןעמוק עכלעוו

 ןרעסעּברַאֿפ וצ יװ געװ א סעּפע ןכוזוצסיוא

 יד ןעליװ סָאװ ,{דנוּב| ,"ןּבעל טנלע רעיײז

 "רַאֿפ רע .1899 ווענעשז ,ןעטַארקַאמעדלַאיצַאס

 -רעיװ .י ,"טכַארטעגּפָא טָאה רע סָאװ ךיז טסעג

 װעשטידרַאּב ,טײצ תודועסישלש ,יקסװָאקינ

 טנָאקעג טָאה עמ סָאװ גנידצלַא, .11 '/ ,9

 יּפָא ןיוש זיא ייז ןגעװ ןטכַארט רעדָא ןליֿפ

 ,וװ רַאק ,"ןרָאװעג טכַארטעגּפָא ןוא טליֿפעג

 ,88 יז
 .שינע .ץכע- .גנו- .ךיז טימ ךיוא

 -כַארטעג-- ,ּפָא עק- .חטוא -- ןעקכַארטּפָא

 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא .טעק

 וצ ךעלנע ,ּפעלק עקיכליה ןּבעגסיורא ,ןעקכַארט

 .ךַארט-ךַארט

 ,ּפָא עק- .ורט--((ןעקַײל") ןעקיײלַאלַארטּפָא
 ןעקיילער(ע)טּפָא ווזד .טעק(-ַײל-)ײלַאלַארטעג =
 ,ןַײז ךעלײרֿפ טימ גנודניּברַאֿפ ןָא רָאנ ,-

 'ִא .ןטָארעגמוא זיא סע זַא גנודניּברַאֿפ ןָא

 .ךיז טימ ךיוא .ךעלמינוגינ ערעלוּפַאּפ

 -עג- ,ּפָא עק/ .ורט -- ןעקסַאמַארטּפָא

 פא .ןעסַאמַארט-- :59 .טעקסַאמָארט

 ןעקסַארטּפָא
 יד יִא ,.ךליהעג ַא טימ ןעלקַאשּפָא ,ןעלסיירט

 ,ךעלדנייטש

 .ן(רעטײמורטּפָא +- -- ן(רע)טײמַארטּכָא
 .ן(רע)טײּפמַָארט'- :ךיוא

 -עגי- ,ּפָא רישז .ורט -- ןרישזנַארטּפָא

 "נָא, .שוּבלמ א ןצינּפָא ,ןּבַײרּפַָא ..טרישזנַארט

 ףיוה ןיא ןליּפש ךיז סױרַא ,ךעלזייה עַײנ ןָאטעג

 .ךיז טימ ךיוא ."!טרישזנַארטעגּפָא ןיוש ןוא

 -עג-- ,ּפָא עשט- .װרט -- ןעשטנַארטּפָא
 רע, .ןסױטשקעװַא .ןסױטשּפָא ..טעשטנָארט
 ןּבעגעג םיא ךיא ּבָאה .ןגָאלש ןֿפרָאװעג ךיז טָאה
 .לַאֿפעג זיא רע זַא ּפָא עשטנָארט אזא
 ,שינע-

 ,ּפָא ריר .ורט -- ןרירַאּפעטסנַארטּפָא
 .=:1ץ: 11808-5602/01 .,טרירַאּפעססנַארטי-

 ןּבײהסױרַא .ןלײטּפָא ,רעדנוזַאּב ןלייטסיוא

 ןא ...הררׂשה לצא ךַָאז עכיליּב םוא יכלוז,

 ןנּברד םרחהמ תמא ןצנג םעד דנוא טזומ ןיגאלק

 םדרטׂשמַא םיסיּפדמהמ תועשר ׂשד םגו ןילוּפמ

 רֿפ דנוא ןיריריּפעצנַארט ּפָא שטַײט ןושל ןיא

 ןמלז םלושמ ,"זומ ןַײז ןגנואוצג ןילעטש

 לארׂשי| 1756 ןוֿפ ווירּב ,ךַאּבצלוז ,סיּפדמ

 ,ה"שּת םילשורי ,תוצרא עּברא דעו ,ןירפלייה

 ,ן912 יז

 ,ּפָא ריט .װרט -- ןריטרַָאּפסנַארטּפָא
 .ןריֿפּפָא ,ןקישּפָא .1 .טריטרָאּפסנַארט(עג)--
 "וחס יִא .לטימ-טרָאּפסנַארט ַא טימ ןריֿפרעּבירַא

 "מוא יד ןענעז גנַאלכָאװ , .םיל רֿבעמ יִא .הר

 ןעַײרֿפ ןרעטנוא ןגעלעגּפָא רעטעּפש עכעלקילג

 -ּפָא ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד טשרע . . . למיה

 ,"סעינרעּבוג עכעלרעניא יד ןיא טריטרַאּפסנַארט

 ןעמ טָאהע .1916 עשרַאװ ,ןעדוייחרזמ יז ,ּבז

 ןלײט-רעײגסוֿפ יד ןריטרָאּפסנַארטוצּפָא ןעמונעג

 יד טימ ,יקסװָארּבמעד .מ 'רד ,יזַאּב ןטימ

 -ליװ ,ןעיצילַאג ןוא עניװָאקוּב רעּביא ןקַאזָאק

 גנַאל ןוֿפ ןיוש ןענַײז ייז, ?רָאי ,קשיװָאק

 ,"שרעדנַא ץעגרע ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארטּפָא

 ,דנַאלסור-ןטעװָאס ןיא רָאי ריֿפ ענַײמ ,ןַאסידע

 ,76 יז
 עשיצַאנ ןיא סָאטעג ןוֿפ ןקישּפָא .צעּפס .2

 רעדָא ,ןרעגַאל-סטעּברַא ןיא ךיוא ןוא -טַארסיוא

 א; .גנוזַאגרַאֿפ וצ ןרעגַאלסטעּברא יד ןוֿפ

 -רָאּפסנַארטּפָא ןרעװ וצ טרַאװ קלח רעניילק

 רענליװ ןוֿפ ךוּבגָאט ,קורק ןַאמרעה ,"טריט

 -עגּפָא ןרעװ ןלעװ ...ערעכאווש יד, .ַאטעג

 ,קׂשי ,"ןרעמַאקזַאג יד וצ טריטרָאּפסנַארט
 ,בֹנ/ .209 יז ,געװמוא ןוא ךַאילש

 "סנַארט--- ,ּפָא ריר- .ורט--- ןרירעֿפסנַארטּפָא
 ,ןגָארטרעּביא ,ןקישרעּביא קיטליגדנע .טרירעֿפ

 ףיוא טכער יִא .ןטנעמוקָאד ,ןכַאז יִא .ןּבעגרעּביא
 ,גנ// .הלחנ ַא

 .טעקסַארטעג-- ,ּפָא עק -- ןעקסַארטּפָא
 ַא טימ זיולּב .(+-) ןעקכַארטּפָא וזד --- װטוא

 ןשיאעּפָאטַאמָאנָא ןוֿפ דיישרעטנוא םעניילק

 ַא טימ ןדָאּב םעד ןכַײלגסיױא םַײּב 'ַא .דוסי

 רעקילַײא טימ רעצעמע זיא ,, .,ןישַאמ-ּבָארג

 "סַארטעגּפָא ,טכליהעגּפָא .ןרָאֿפעג ַײרעקסַארט



 1808 ןּפָארטּפָא

 .טרעיורטעג--- ,ּפָא רע" .וטוא -- ןרעירטּפָא .ע ,"ןרָאװעג טינ ץעגרע רוֿפ יד זיא ,טעק

 ,1935 עװקסָאמ ,רַאיֵאּב לוגניא ,נָאדרָאג

 ,ןָאטּפָא סעּפע רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .1 -- ורט

 -ליה טימ ,למוט טימ ,שזַארוק טימ ןריֿפכרוד

 ןצנַאג םעד יִא .עדער ַא יִא .שרַאמ א יִא .ַײרעכ

 רע טרַאֿפ --- םילגר ול ןיא רקש,, .רַאוטרעּפער

 טצירּפש =| ּפָא טעקסַארט ןוא עטערַאק א ןיא

 ךיז טּפעלש סָאװ תמא םעד ןעטָאלּב טימ ּפָא

 הרדס יד יִא ןזומ טעימ, .לװֿפ ,ײסוֿפ וצ ךעּבענ

 ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,"ךעלגָאטרַאֿפ זיּב
 ,4239 יז

 ןסיורג טימ ןּבעלכרוד -- טל ע װ יד ָא*

 ןזַײװ ריד ךיא ןעקע .לעטשנַָא ןוא םענרַאֿפ

 :טנַאלוקעּפס םעד ,רחוס םענוֿפ סנַאלאּב םעד

 םירדח ןיא ןסעזעג . . . טלעװ יד טעקסַארטעגּפָא

 ןיא ןרָאֿפעגסױרַא . . .ןטעקרַאּפ עטצוּפעג טימ

 ,וָארַאטַאלָאז .א ,"ןשזַאּפיקע עטסרעַײט יד

 -- רָאי עכעלטע יֵא* 39 ןאָפ ,1885 ,לָאֿפי

 ,שזַארוק טימ ,קַאנק ַא טימ טַײצ יד ןּבעלכרוד

 ,םעדייא סריֿבג םעד יװ טסעק ןוֿפ ןרָאי יד יִא

 טָאה רע ואו ,עּבשזולס ןוֿפ ןעמוקעג זיא . . .,

 ,דלעֿפנעזָאר םהרֿבַא ,"רָאי ריֿפ טעקסַארטעגּפָא

 ,1924 עשרַאװ ,קירּב ענירג יד

 ,ןלײשּפָא ךיז ,ןעגנירּפשּפָא לָאז סע ןכַאמ .2

 ,פָאט ןוֿפ רוזַאלג יד יִא ןוא לדנייטש ַא ןֿפרַאװ

 ךיז טעקסַארט לַאמע -- ךיז טימ ךעלנייװעג

 .ירע- .שינע-ה .ץכע-  .ּפָא

 װטוא .טּפָארטעג-- ,ּפָא ּפָארט -- ןֿפַארטּפָא

 טנּפָארט סע, .זַײװנּפָארט ןסילֿפּפָא ,ןענירּפָא ---

 ףיוא ןעגנעה סָאװ רעכעלַײל עסַאנ יד ןוֿפ ּפָא

 לָאז סע ןזָאל ,ןכַאמ -- חרט ."קירטש יד

 ןדיימ נוא רּבַײװ לֿפ , .זַײװנּפָארט ןענירּפָארַא

 זױרַא רֹׂשַאװ קייװ ןעד ׂשיוא שיײלֿפ זד יז זד

 גוא ןּפָארט ּפָא טינ רָאג ׂשע ןזָאל יז ןהיצ

 רשיה ךרד ,שפע ,"ךַײלג שיײלֿפ ׂשד ןצלַאז

 .ךיז טימ ךיוא .ו"נקּת וָאלקש ,אּבה םלועל

 -קַארט(עג)'-- ,ּפָא ריט- .וורט -- ןריטקַארטּפָא
 -ַאטקַארט רַאֿפ דוּביּכ ןּבעג ,ןריטקַארט טריט

 .ןעמוקַאּב טאהעג רעירֿפ טָאה עמ סָאװ ןטנעמ

 .תוריּפ יד רַאֿפ ןֿפנַארּב ןוא ךעקעל טימ יִא

 ,גנו-

 (עוועּב .װרט 8 װטוא -- ן(עװ)עּבורטּפָא
 -ַאז) ןריּבורמ-- :פ9 .ט(עװ)עּבורטעגי-- ,ּפָא

 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ  .(טעמ

 ןוֿפ ייז ןעק עמ סָאװ ןשרַאמ עלַא יא .ןעּבורט

 .עבורט יד ןרעַײשּפָא ןוא יִא .עּבשזולס רעד

 לקָאל .ןרעּבײרטּפָא וזז -- ןרעּבפױרטּפָא

 ,קסירּב ןוֿפ ,טנגעגמוא ןוא קסנימ ןוֿפ

 לוז ןמ,, .כרא .ןענעקירטּפָא ווזד -- ןפױרטּפָא

 בָא טָארּב טימ טינ רלעט ךָאנ לסיוש יד

 ,ןײלּת מדֿפֿפ ,טנַארּב ,"ןכיורט

 ןעמיורט ןרעהֿפױוא .װטוא -- ןעמױרטּפָא

 ךּבעל ַא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןעמיורט רעדָא

 ןיוש טגעמעג, .ןקילג עשיטסַאטנַאֿפ ןגעוו גנַאל

 ."תילכת ַא ןגעװ ןטכַארט טגעמעג ןוא יִא
 .ךיז טימ ךיוא

 .ך- ,רעד -- טירטּפָא

 טנזיוט ייווצ יַא .טַײצ ערעגנעל ַא ןרעיורט .1

 -עגּפָא טָאה רע, .ינש-תיּב ןּברוח ןֿפױא רָאי

 ,"בָאּבהעשּת ןקידרעמוז ןגנַאל א טרעיורט

 "'מוא , ,123 יז ,שטַײט ירֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 טכענ ןוא געט עצנַאג טרעױרטעגּפָא טָאה טסיז

 סיוא-רוד ,מפ ,"געװ רעטַאּברָאה רעטלַא רעד

 ךיא ּבָאה תוטימש ַײרד, .283 'ז ,ןַײאירוד

 םענרענייטש ןוֿפ לֿבּב ןיא ןיוש טרעױרטעגּפָא

 ,גח ,ײלֿבָא ןַא ץלַא ךָאנ זיִּב ןוא --- קרָאיוינ

 יַא .ןרעיורט ןרעהֿפױא .2 .24 װ 1963 ,זמט
 .ןּבעל ַײנ א ןלעטשֿפױא ןוא ןּברוח ןכָאנ

 -עג'- ,ּפָא (רעטיימ- -- ן(רע)טיײמורטּפָא
 װטוא .ן(רע)טיײּפמורט;- :99 .טרעטיימורט
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא -- װרט 8

 ץשירעטילימ יד 'ַא .טיימורט ַא ףיוא ןליּפש

 ןקילַאנק א ףיוא ןלײצרעדּפָא -- ורט .ןשרַאמ

 יִא ,טיימורט ַא ףיוא ןזָאלּבעג יװ ױזַא ,ןֿפוא

 עמ סָאװ תועושי יד יִא ,טנָארֿפ ןוֿפ ןסַײנ יד

 .וצ טגָאז

 ,טֿפמורטעג--- ,ּפָא ףמורט .ורט -- ןֿפמורטּפָא
 ,רעכעה זיא סָאװ טרָאק א ףמורט א טימ ןגָאלש

 א, .ןיוט ןקידסוחי א עלעטייוצ ַא טימ יִא

 -נטרָאק ַײּב לטרעװ ,"ךלמ א יִא ןעק רעיױּפ

 ,סרעליּפש

 .רנ .ןעױרטנָא טָאטשנַא .דפ .וטוא -- ןעורטּפָא

 יד ןעמונעגקעװַא עקַאט טָאה רע, -- ךיז טימ
 טעױרטעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא ץרַאה ןוֿפ טנַאה
 יד עשטניּב ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ייז וצ ןצנַאגניא

 ,27 יז ,1883 עשרַאװ ,עטתקדצ

 -ירט-+ ,ּפָא ריֿפ .װטוא -- ןריֿפמואירטּפָא

 רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןריֿפמואירט .טריֿפמוא

 ,ןשינעטכַאדּפָא רעּביא יִא .ןריֿפמואירט ןרעהֿפױא
 ,בנוי .,תונוחצנ רעּביא טינ

 .טּבירטעג-- ,ּפָא בירט .חרט -- ןּפירטּפָא
 ןרעקירעיורט ַא ןֿפַאש לָאז סע ,רעּבירט ןכַאמ

 יד יא .רעצרַאװש ,רעלעקנוט ןכַאמ .קורדנַײא

 ,גנולייצרעד יד ,דליּב א יִא .טנעוו יד ןוֿפ ןרילָאק

 ,טקַא .טערטּפָא ווזד ,1
 ןַא ןכַאמ ,ן כ ַא מ יִא .ןטערטּפָא ןוֿפ גנואוט
 יד ןוֿפ יִא ןַא וצ ןעגניווצ ,ןֿפױלטנַא -- יָא
 ןַא ןכַאמ ןוא . . . ןֿפױלטנַא טזומעג,, .סעיציזָאּפ

 עקירעמַא ןייק . . . ןיהַא ןרָאֿפקעװַא ןוא ,ָא
 -- 'ַא ןעמענ" .,ךליךלי' ,עש ,"סע טסייה

 ןּבעל; .ךיז ןעורּפָא ,טַײז א ןיא ןײגקעװַא

 טמענ סָאּבעלַאּב רעד ואוו לרדח ַא -- רָאטנַאק

 טרעװ ...טלעציג ןיא , ."גָאטימכָאנ ןדעי יִא

 ןריא ןּבָאה םינהּכ יד ואװ טנעניג תּבשה-ךסומ

 רדנסּכלא 'ר ,"תּבש םא ןמונג טירט ּבא

 ךֿביּבוא ,הריחבה תיבו לארׂשי תיּב , . . .ןזיוהטע

 ,ט"עּת

 -שטנעמ רַאֿפ עלעּביטש ןיילק .אסּכה-תיּב .2

 חיר ַא .טערטּפָא :ךיוא .ןשינעֿפרעדַאּב עכעל

 עשרעניה ףיוא יִא ןַא יָא ןשלהק ןוֿפ יװ

 טימ יִא רעשיּתּבה-לעּב א .ךעלסיֿפ (ענרעניה)

 (ןשלהק) םַײּב יװ ױזַא ןטרַאװ* .לסעלש ַא

 ןצעמע ןוֿפ ןכַאמ" .קידלודעגמוא רעיײז = א

 ,ן- ,רעד -- םַײרטּפָא

 ןּבַײרטּפָא

 ןַײד ךַאמרַאֿפ" .ןתיממעצ ,ןקיטולּבעצ = יִא ןַא

 = !יִא ןא סָאד זיא* .ליומ שיטניה ןַײד = יִא

 ןּבָאה יז .שטנעמ רענדוקסַאּפ ,רעסואימ ַא

 סע ןּבָאה ןוא לעּב ןוֿפ זיוה סָאד ןכָארּבעצ

 ,"גָאט ןקיטנַײה ףיוא זיּב ץֵא רַאֿפ טכַאמעג

 ןעמ לָאז ןיִא יד ןיא; ,26 ,* ,ּב םיכלמ ,יּת

 ,מק ,"טֿפול יד ןקינײר וצ לָאירטיװ:ןזַײא ןסיג

 ,32 ןאפ ,5

 .יָא ןַא ןכַאמ .טרָאּבַא 8

 -ּפָא :פפ .ּבנ צמ .סָאד -- טלעג"טירטּפָא
 ךיז ,ןטערטּפָא לָאז עמ טלעג 1 .טערט
 ַא ןיא ,גרָאט א ןיא ךיז ןקילײטַאּב ןוֿפ ןגָאזּפָא

 ןדעי ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ ןוֿפ ללּכּב ,תוֿפתוש

 ןֿפױל .יג"ַא ןגירק רעדָא ןּבעג .טֿפעשעג ןימ

 ,'ג"ַא ןדליג עכעלטע ןּפאכוצנַײרַא סעגרָאט ףיוא

 סע זיּב / ,טרַאװ ןוא ןכָאװ עכעלטע טציז רע,

 ןוא רע טפיול ָאד טָא / .גרָאט א ךיז טעװַאי

 עלעסיּב ַא יג טערטּפָא טּפַאכ / ,ץנוק יד טכַאמ

 .ּב .א ,ןעזייר .ז ,ןיקדירפ .אנ גּבא ,"ץנימ

 'ז ,1927 צנליוו ,װ קרעװ עשידִיי סרעּבָאלטָאג

 טּפַאכעג ,דלַאװ לקיטש ַא טלדנאהעג, .,0

 ,עש ,"ןֿפָאלטנַא ןוא ךעלּברעק עכעלטע יגייָא

 ,יסניוועג עסיורג' סָאד

 רּתוומ ,ןגָאזּפָא ךיז לָאז עמ טלעג .צעּפס .2
 ןֿפואּב יג טערטּפָא תניתנ םא, .הקזח ףיוא ןַײז

 אפיל איננח ףסוי יר ,ײ . . טגיטעטשּב אוֿבי םא
 ,טײּכרּת עלסימערּפ ,ףסוי תראֿפּת ת"וש ,שליזַײמ

 .ּב/ּבלק

 ,טלטירטעג--- ,ּפָא לט- .וטוא -- ןָשלטירטּפָא
 .ךעלעטירט עניילק טימ ,(+--) ןטערטּפָא װזד

 ,ּפָא טלטירט -- ןעמ טניימ יז יװ טשינ -- יז,

 ייַנ ,ּבײלקּפָא ,על ,"ריא ךָאנ רע ,ּפָא טלטירט

 ,288 'ז ,8

 ןוֿפ גנואוט ןוא טקא

 רעדָא רעגנַאװש ןרעװ םַַײּב לטימדָא .ןּבַײרטּפָא

 ,ןגָאמ ןרַאֿפ

 טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוז

 .ךעלעּבַאּב ןוא ךעלעגילֿפ ןוֿפ יִא .ןּבַײרטּפָא ןוֿפ

 ערעװש ַא זיא יִא רעדעיג .יִא ענעגנולעגמוא ןַא

 ױרֿפ רעד ןוֿפ ןּבעל סָאד תעשּב ,עיצַארעּפָא

 לגניי ,זּביא מי ,"ןָאק ןיא ןרעװ טלעטשעג ןעק

 ,1929 עגיר ,לדיימ ןוא

 ,ןּבירטעג-- ,ּפָא ּבַײרט .װחרט -- ןּבײרטּפָא
 -רַאֿפ לָאז עמ ןכַאמ .ןּבַײרטקעװַא .ןגָאיּפָא .1
 .ךָאנ ןֿפױל סָאװ רעדניק יד יִא .טרָא ןַא ןזָאל

 ,טניה יד יִא .ןַאגילוכ א יִא .רעלטעּב םעד יא

 ,תומש-ילעּב טלעג גונעג ןיוש רימ טסָאק סע,

 ,"ןּבַײרטוצּפָא טינ ייז זיא סע .םיֿפשכמ ,ןרעטָאט

 יד .1871 ענליװ ,ןטכישעג רעטסַײג איד ,דמא

 ןוא טלמַאזעג ךיז םיטֿבש יד ןוֿפ ןטשריֿפ

 -ץגּפָא ןוא . . .ייז רעטניה םיתרשמ עקילדנעצ

 רמוע' ,שָאוהי ,"קלָאֿפ סָאד ייז ןּבָאה ןּבירט

 ,"םיקיומ יד יִא וצ ןכורּפש טימ,, .יתלגלוגל

 עטעשַאּפעגּפָא יד, .26 ווו 1961 ,זמט ,יַאדור פ

 ,ןעלדייוװ יד טימ קידנסַײמש . . , ןּבָאה דרעֿפ

 ,נָאדרַאג עילע ,"ןגילֿפ יד ךיז ןוֿפ ןּבירטעגּפָא

 ,1938 עװקסַאמ ,רעדירּב ַײרד



 ןרעּבײרטּפַא

 "מוא רעּפרעק ןוֿפ סױרַא לָאז סע ןכַאמ .2

 "ץגּפָא ךימ טָאה'ס .סכעלדעש רֶעדָא סכעלצינ

 יד יִא .ןגָאמ םעד טַאהעג ּבָאה ךיא -- ןּבירט

 חוּכ רעד , .ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ הנּתשה

 רּביא זיא ָאד ׂשָאװ טּבַײרט ּבָא תלוסּפ שד רעד

 ןגָאמ ןיא ןׂשע שד זא םעד ךָאנ ןּבילּביג

 וצ לטימ עטסעּב סָאד, .ּב/חל ,והח ,"טכָאקיג

 ןוֿפ לּפעצ א םיא ךַאמ . . .יד ןענעז םערעוו

 יד ּפָא לטימ יד ןיוש ןּבַײרט לָאמ ליֿפ ,דַײז

 ,םעל אפרמ ,ץיניילש יֿפָארּפ ,זּביא ,"םערעוו

 ךייו ןכַאמ ןרעמ עטכָאקעג , 1874 רימָאטישז

 ןוא ,הנּתשה יד גנירג טכַאמ סע ןוא ,ךיוּב םעד

 א ןוֿפ טייקנירג סָאד ּפָא ךיוא טּבַײרט סע

 עשרַאװ ,ךוּב רעטקָאד רעד ,ק"לא ,"ןשטנעמ

 ןייק ױזַא טשינ זיא רעטילָאס םעד יא ,2

 רעקנַארק רעדעיג ,51 יז ,וו רַאט ,"ךַאז עגנירג

 רעטקָאד ַא וצ ןדגעװ ףכיּת ךיז לָאז ןצַײג ףיוא

 ,2 ן ,1924 ץענליװ ,זעגֿפ ,יָא ייז ןוא

 ,טֿפַאשרעגנַאװש ןסַײררעּביא ןוויּכּב .צעּפס ,9

 רעדניק יִא .ןעלטימ עקסּבַאּב טימ דניק ַא יַא

 -נַאװש עטרעֿפ רעדָא עטירד עדעי, .רעּבַײװ ןַײּב

 רַאֿפ סָאװ, ."יֵַא טימ ךיז טקידנערַאֿפ טֿפַאשרעג

 "נַאװש ַא ַײּב ןּבַײרטוצּפָא זיא רֶע רעטסַײמ ַא

 רעד ,זמא ,"ןּבָאה טינ ליװ סָאװ ױרֿפ ערעג

 טימ יִא רעדניקיליּפמ, ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס

 ,ןּבַײלּב תורקע עקנַארק ןלעװ . . . טלַאװעג

 סָאד, .28 'ז ,ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרפ

 ןוא רעמ ץלַא ךיז טײרּפשרַאֿפ יִא עכעלטסניק

 ענליװ ,זעגפ ,ןעױרֿפ ערעזדנוא ןשיװצ רעמ

 גנַאּב טוט'ס, -- ךיז טימ .21 ןא/ ,7

 טַאהעג ,ןּבירטעגּפָא טשינ ךיז טלָאװ ךיא .וליֿפַא

 ,60 יד ,1922 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל ,יידניק א

 טינ לָאז סע ןכַאמ .ןֿפַאשּפָא ,ןגָאירַאֿפ .4

 ,ליֿפעג ַא טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ סעּפע ןרעוו

 ןוֿפ תוֿבצע יִא .גנומיטש טימ ,טימעג ןטימ

 .תוקֿפס יד יִא .קיטיײװ ןקידנסע םעד יִא .ןצרַאה

 ןוֿפ עּביל יִא .םינּפ ןוֿפ סנטָאש עלעקנוט יד יִא

 םעד ּפָא טּבַײרט ןַײװע .המשנ רעגנוי רעד

 ּפָא ןּבַײרט גרָאז ןוא רעגנוה, .װש ,"קערש

 רעּבָא רע טָאה רעמוק ןַײז, .װש ,"ףָאלש םעד

 ןסעכיגַאי .ב| יייחּב ,יַא טנעקעג טינ ךיז ןוֿפ

 ּביײרט , 1874 ענליוו ,קַאמרעי דלעה רעד ,זּביא

 "גילעז ,"ןוצר סרֿבֹח ןַײד ּבילוצ ןוצר ןַײד ּפָא

 ,1878 ענליו ,אטוז ץרא ךרד תכסמ ,זּביא ןַאמ

 טּבַײרט סע ,האוֿפר ַא . . .רעסַאװעדָאז זיא,

 ןוֿפ רעדליּבפ ,סעקצַאש .א .מ ,"טסָאנדונ ּפָא

 ,1888 ,| קעטָאילּביּבסקלַאֿפ ידוי ,יאטיל רעד

 ...השמ-תד "נב עקידמיכָאלמ יד, ,179 יז

 ןוֿפ עיידיא יד לקע טימ ּפָא ךיז ןוֿפ ןּבַײרט

 -קירוצ יד רַאֿפ ,ץרפ ,ייײצילָאּפ ןוא ײמרַא

 ....עטעװעטַארעג יד, .'הצע עטירד א ענעמוקעג

 תונורכז ערעטצניֿפ יד יִא ןיא ןרעטכַײלרַאֿפ יז

 ןיא רַאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"טימעג רעייז ןוֿפ

 .ֿביבַאילּת

 .סעּפע ןוֿפ סעּפע ןעַײרֿפַאּב .ןקינײרּפָא .

 ןוֿפ ןקעלֿפ עטעֿפ יִא .רעטוֿפ ןוֿפ ליָאמ יַא

 לעֿפ ןוֿפ רָאה יַא .חיר ןטכעלש ַא יִא .ףָאטש

 {טסָאר =} אזרא יִא לָאז עמ .(ײרעכַאמ-טעמרַאּפ)

 ןוא סקַאװ ןסַײװ טימ רימשַאּב . . . ןזַײא ןוֿפ
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 שאװ לחיּב ןייא ,*. .. רֶעַײֿפ םַײּב רעדיװ טלַאה

 װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןענירד

 רערעּבױצ סָאװ ףושיּכ יִא ןַאק רע, .ה"נקּת

 ןעװט קרַאמ ,זּביא ,סינפיק .א ,"זַא ןֿפרַאװ

 ,1929 וועיק ,ןיֿפ ירעּבלקעה

 ,לייאנציר ןייק טינ ליװ ךיא, -- ךיז טימ

 ."יַא ךיז טעװ סע

 (עק- ,ןיײי) רער .שינע/ .ץכעי
 יד ןיא יִא טימ ךיז ןעמענרַאֿפ סע, -- יירע-

 ןענַאיגעל עצנַאג ןעגנוגנידַאּב עטסכעלרעדיוש

 ,23 ןא ,1931 ענליוו ,זעגֿפ ,"סעּבַאּב ןוֿפ

 ייירטעג-- ,ּפָא רעּב- .ורט -- ןרעּבײרטּפָא
 ןַײו וצ רקנמ ןקידנערַאֿפ ןצנַאגניא .טרעּב

 יקידָאז םעד יִא .ןרעדַײנשּפָא ,ןלײטּפָא --- גיֿפ

 םעד רַאֿפ ןרעּביײרט רעִירֿפ ןעמ זומ ץלימ יד,

 רעִירֿפ טשינ יז טָאה עמ זַא ןוא ,ןצלַאז

 ,"הלאש א ןגערֿפ ןעמ זומ ,טרעּבײרטעגּפָא

 ןיעמ רֿפס ,לעהוא ק"קד םױּבלטײט .מ ֿברה

 רע, .אכ ןמיס ,החילמ ?רָאי ?טרָא ,רוהט

 ןוֿפ יִא קיצנוק ױזַא תוצראה-םע סָאד טגעלֿפ

 ק"דּבא ,אול אייח השמ ֿברה ,"ץראה:םע

 ,ןילּבורל ,יודו רעזנוא ,(יקבולס) ּבָאשערּפ

 ןקינײרּפָא ךיז -- ךיז טימ ךיוא ,4

 'ַא ךיז

 ,טסיירטעג -- ,ּפָא טסיירט .ורט -- ןטפיײרטּפָא
 ,252 +-- ,ןטסיירטסיוא ווזד

 ,טלסיירטעג -- ,ּפָא לס- .וורט -- ןעלפײרטּפָא

 -קָאש ןֿפרַאוּפָארַא .ןרַאשּפָארַא .ןעלקָאשּפָא .1
 יד יִא .ךעטשיט ןוֿפ ךעלקערּב יד יִא .קידנעל

 יִא ,לטנַאמ ןוֿפ יינש םעד יִא .םיוּב ןוֿפ תוריּפ

 יד וצ קרַאטש וצ טייטש דרע יד, .ּביוטש םעד

 זיא סע רעװש יװ ןוא ןעלצרַאװ עלעדייא עניד

 ןיאפ .14 ן ,רעטעלּב ,"ןעלסיײרטוצּפָא יז

 ,"ץכעילּב יד ּפָא טניװ רעד טלסיירט ענסעוו

 ענליו ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ

 ןיוש ןעמ טגייל רעקַאט םעד ַײּב, .10 יז ,0

 ,"ךעלדנעּפש יד ךיז ןוֿפ קידיָא ,טעּברא יד קעװַא

 טײרגעגנָא ןעװעג דימּת ןענַײז רימ, ,ו שג ,רי

 ּביוטש םעד סיֿפ ערעזדנוא ןוֿפ ןעלסײרטוצּפָא

 -רעּבירַא טנעקעג טינ טָאה סָאװ דנַאל םענעי ןוֿפ

 א יװ ץנעטסיזקע ערעדנוזַאּב רעזדנוא ןגָארט

 ַײּב טָאה רע, ,87 יז ,1919 י"נ ,א טישז ,"קלָאֿפ

 ןוֿפ ץענ יד ךיז ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ריט רעד

 ,םוקּפוא ןיא ,רוקָאניװ לשרעה ,"םישוּבלמ ענַײז

 ,1932 עװקסָאמ
 ןוֿפ ןסילשסיוא .ךיז ןוֿפ ןרַאשּפָא ,ןקורּפָא 2

 יָארּפ ,רעטעררַאֿפ) רוסמ םעד ךיז ןוֿפ יַא ,זַײרק

 טֿפַאשלעזעג עכעלשטנעמ יד, ,(עא רָאטַאקָאװ

 יד ,זמא ,"טלסײרטעגּפָא ךיז ןוֿפ םיא טָאה

 ,עקשרעה ןוא עקטַאמ רעדירּב עכַײלגנוא אייװצ

 ,1873 ענליוו

 ,סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז גנואימַאּב ַא טימ .2
 יִא ןוא ךיז ןּפַאכֿפױא .קידנעלקַאשּפָא יװ ױזַא

 ץראיךרד ןקילָאמַא םעד ךיז ןוֿפ יִא .ףָאלש םעד

 ןוֿפ טָאה רע, .טֿפַאשנסיװ רעטשרמולּכ רַאֿפ

 .דיייםיליהת ,שַא ,"טלסײרטעגּפָא דשח םעד ךיז

 ךיז ןוֿפ יִא ןוא רעטיצ ַא ןָאט לָאז דרע יד, .גיֿפ

 -- תוריֿפע יד יָא* .קילַאיּב .נ .ח ,ײסטכעלש סָאד

 .וֿפד +-- -- ךיז ןעלסײרטּפָא

 ךיז ןעלסײרטּפָא

 ךיז ןוא טקידניזעג טָאה עמ זַא ןעמענַאּב (א

 ,ךילשּת וצ ןייג (ּב :רעמ ןקידניז וצ טינ ןעימ

 גרעּב עטעטסַאלַאּב יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּוצּפָארַא,

 עלָאּפ גערּב רעד טימ ייז יִא םעד טימ תוריבע

 ,ץיװָארעּפלַא .מ .י ,"רָאי ןיא לָאמ ןייא ךַײט ןיא

 יַא* 27 'ו ,1905 ענליװ ,המחלמ טלעװ איד

 ןָאט וצ רעמ ןּבָאה טינ = ןינע ןא ןוֿפ טנעה יד

 .ןינע ןַא טימ

 א טימ ןּפוטשּפָא ,ןקורּפָא .קינַאזרעּפטירד .4

 "-שטנעמ עטושּפ, .לקע רעדָא קערש ןוֿפ ליֿפעג

 רעייז ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךימ טָאה תועשר עכעל

 ּפָא ןעלסיירט סענָאּבַאּבאז עדליוו יד, ."אתורֿבח

 :ּפמוא ךיוא ."םיטֿבש ענענאטשעגּפַא יד ןוֿפ

 ...ןקוק וצ ריא ףיוא טלקעעג טושּפ טָאה סע;

 ַא ןוֿפ יװ ױזַא טלסײרטעגּפָא םיא טָאה סע

 ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,יּפָאק ןטיוט

 ןרעקּפָא .1
 קערש ןוֿפ ליֿפעג ַא טימ ךיז ןדנעװּפָא ,ךיז

 ךיז יִא ןעַײרעדרעמ ןו ֿפ ךיז יַא .לקע רעדָא
 יװ סעּפע ןוֿפ ךיז יִא .תוסרוקיּפא רעדנילּב ןוֿפ

 רעקלעֿפ ערעדנַא; .טייקסואימ רעסיורג ַא ןוֿפ

 -מעצולּפ ַאזַא ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז . . . ןטלָאװ

 ,גי ,"ןטסידַאס רעטנזיוט ןוֿפ םָארטשוצ קיד

 ,29 או 1964 ,זמט

 טינ .ןצעמע ןוֿפ ךיז ןקורּפָא ןצנַאגניא .2

 ךיז יִא .ןצעמע טימ ןָאט וצ ןּבָאה רעמ ןלעװ

 -עגּפָא ךיז טָאה רע, .רֿבח םענעזעװעג א ןוֿפ

 רעװַאלקש ,שז ,"ראוּת-תֿפי רעד ןוֿפ טלסיירט

 טָאה ידנַאלנסיױוא' . .,רעשידִַיי רעד, .רעדניק

 פא רעזדנוא ןוֿפ ךיז טלסײרטעגּפָא גנַאל ןיוש

 יּבָאד .י ,"רוד-רעטכיד יןטריציֿפיסורי ,ןטדמשעג

 םיריֿבג; .1925 עװקסָאמ ,1 בז ,הרעַײנ ,ןישור

 טַאדנַאמ ןַײז ןכַאמ לטֿבמ ןּבילקעג ךיז ןּבָאה

 ,עֿפָאי .י ,"קיװעשלָאּב םעד . . . ןוֿפ ךיז יִא ןוא

 ,26 'ז ,1929 עװקסָאמ ,בורגלסעק ןיא

 טימ ןָאט וצ ןּבָאה רעמ ןלעװ טינ שוריֿפּב .8

 ,הטרח ןוֿפ ליֿפעג ַא טימ ךיז ןגָאזּפָא .סעּפע

 יד ,הטיש רעד ןוֿפ ,ייטראּפ רעד ןוֿפ ךיז יִא

 ןקיטכעדרַאֿפ ןוֿפ ךיז יִא .ןעקנַאדעג עקידרעירֿפ

 ןרָאװעג סואימ קינרוסיא-רֿבוע םעד זיא, .ןינע

 טָאה רע ןוא עקּבָארָאק רעד וצ טלעג ןגיילוצ

 סיוא ריֿפַאס .י .א ,"טלסײרטעגּפָא ןוֿפרעד ךיז

 ,86 יז ,1881 ענליו ,| ...להקה תאטח ,קסנימ

 -עגּפָא ךיג ךיז ּבָאד הווּת ןַײמ ןוֿפ ךיא,

 ,1966 ,דנַאלמיײה י'װַאס ,עירול .נ ,"טלסיירט

 ןוא טײקשיראטעלָארּפ טקידיײרּפעג טָאה , ,9 ןא

 י"ץיצידַארטיץרּפ רעד ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז . . .

 י"ג ,דנַאּברַאֿפ וװָאס ןוֿפ רעּבַײרש ידי ,נש

8, 

 -"מוא רעּביא סעּפע ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאב .4
 ןוֿפ ךיז יִא .טסניד ןוֿפ ךיז יא .טײקנדירֿפוצ

 טינ ,רעריא ןַאמ רעד, .עינַאװערָאה רערעװעש

 טעּברַא ליֿפ ױזַא . . . ךיק ןוֿפ ךיז יַא קידנענעק
 .המלש ,סוממ ,"טרָאד םיא ףיוא טגיל

 רעטיצ ַא ןוֿפ ךיז ןעלקַאשּפָא (יװ ױזַא) .ס

 ַא ןוֿפ ,קערש ןוֿפ ךיז יִא .ךרוד טמענ סָאװ

 ןּבױהעגֿפױא ּבָאה ךיא, .גנוּבעלרעּביא רערעװש

 ךיז טלסײרטעגּפָא ,רוחָא ןטעװעטַאקעצ .םעד



 ן(רע)לירטּפָא

 .לה ,"קירוצ ןזיה יד טּפעלשעגֿפױרַא ןוא

 סָאד יװ טליֿפעג ,לטיה א ןָא ןענַאטשעג . .,

 -עגּפָא ךיז טָאה . . . קיטייוװ ןוֿפ טצַאלּפ ץרַאה

 ךיז רע טָאה . . . רענעכָארּבעצ א ןוא טלסיירט

 .רענַײגיצי ,ַאּפָא ,"ןטָאש ַא יװ טרַאשעג

 .ץכע .גנז רעד -- לסײרטּפָא
 ,שינע-

 ּפָא (רע)לירט .ורט 6 וטוא -- ן(רע)לירטּפָא
 -לגַײֿפ א טימ ןעגניזּפָא  .ט(רע)לירטעג =

 לגײֿפ יד, .ךעלעגײֿפ יװ ןיד-ןיד יִא .גנַאזעג

 רעלירט א ּביג , ."גנַאגֿפױאנוז טניז ּפָא ןרעלירט

 ןַײמ ןוֿפ ,גי "עלעגײֿפ א יװ ןענװַאד סָאד ּפָא

 .182 'ז ,ימ רעצנַאג

 סָאװ .2174: 80+-113מ01ס .ידַא -- קינירטּפָא
 -מוא זיא סָאװ .ּפָא טערט סָאװ ,קעװַא טֿפױל

 ,שיטַאטסָאּפא .קלָאֿפ םעד ,ןּביולג םעד ַײרטעג

 ןכאמ .ןרעװ ,ןַײז 'ַא שיטַאמזיכס

 ?טסייה סָאװ -- !ןרעװ טינ יִא טעװ רע, -- יָא

 ינוא שנעמ רגיליװטומ ןייא, ."'ַא ןיוש זיא רע

 ינוא גינירטּבָא זיא רֶע ינוא רגיטֿפַאהקלַאש ןייא

 .ב/דמר ,1 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"גינעּפש רדיוו

 ןיִּב יִא ,לארׂשי-תסנּכ עקשטיטלַא ,טינ ּביילג

 ,182 יז ,װ שטניװ ,"ריד ןוֿפ ןרָאװעג ךיא

 ןוֿפ טכַאמ, .ּבוס א יװ ךעלטנייװעג טצינעג

 ףיוא סעּכ טימ ץלַא ייז טֿפָארטשַאּב ,לּת עיַא יד

 יד ןוֿפ לָאצ יד; .הריש ,סוממ ,"לעטש רעד

 דצ םענעי ןוֿפ רעֿפיױלרעּביא יד ןוֿפ ,עיַא

 רעטנוא טייג ףיש א רעדייא :רימ סע טזַײװַאּב

 "גניטימ א ףיוא ,ץרפ ,"זַײמ יד ןֿפױלטנַא

 רעכלעװ רוחֹּב ןשיצילַאג ןגנוי א ןֿפַארטעג,

 -נוא ןיא . . . לארׂשי-ץרא ןוֿפ ןרָאֿפעגקירוצ זיא

 לעדנעמ ,"רעיִא ןא ןעוװעג רע זיא ןגיוא ערעזד

 -קירוצ, ,1919 ןיװ ,דנַאלמײה ןַײמ ןוֿפ ,רעגניז

 ,ענעגייא ןוֿפ רענעסױטשרַאֿפ א ,םיײהַא ןעמוקעג

 ֿבקעי ,טַײצ ,"רע'ֶא ןַא ,רעטכַאלעגסיוא ןַא

 -ױג ןוּבשה ןשיזיֿפַאטעמ ןטצעל ןיא , .קנַארֿפ

 סָאװ ךיירגיניק ןקיּבלעז םוצ ךָאד רע טרעה

 הֿבושּת ןָאק רע ,רעיֵא ןַא זיולּב זיא רע :ךיא

 ןשטנעמ ,נירג ,"םייהא ןרעקמוא ךיז ןוא ןָאט

 יד זיא; -- טייקי .22 יז ןטרעװ ןוא

 -ישרעז}ד}-טיילגַאּב עקידרדסּכ א יַא ןוֿפ רַאֿפעג

 ,רָאֿפ ,סענעמ .א ,יןּבֹלל ןשידִיי ןוֿפ גנונ

 ײז טסעװ וד -- ץיִא ערעזדנוא, .2 זש 6

 רע - רעקיד .4 ,הס ,ּתגנ ,"ןַײז רּפכמ

 ןוֿפ רעדײרּפָא ןַא ןוא רעקינירטּפָא ןַא זיא

 ,1943 ,וװ תרצנ ןוֿפ ןַאמ רעד ,שַא ,"טָאג ןשידִיי

 ,247 יז

 .ןעקנורטעג -- ,ּפָא קנירט .ורט -- ןעקנירטּפָא

 -לֿפ רעד ןוֿפ לייט ַא רָאנ ןעקנירט(סיוא) .1

 ןּבלַאה ַא רָאנ יִא .ילּכ ןיא ָאד זיא סָאװ טייקיס

 .ךלימ לסיּב א רָאנ זָאלג ןוֿפ יִא .ןַײװ רעכעּב

 ןוא רעסאו לדנעק לוֿפ א ךיז ןסָאגעגנַײא,

 ןכַאמ .גיֿפ ."ןקולש רָאּפ א ןעקנורטעגּפָא

 טנערֿפיד ןטּבַאהיג רזנוא, -- רענעלק ,רעקיניײװ

 .ּב/חי ,המלש תרגא ,"ןקנירט ּבָא םעּפ דוע

 טקנירט רענייא יװ ױזַא ןעוועג רסחמ ּבָאה,

 .ּב/חל ,2צנ ,"םי םעד ןוֿפ ּפָא

 -ניא ןעקנירטסיוא .ןעקנירט ןקידנערַאֿפ ,2

 ,טֿפירטעג--- ,ּפָא ףירט -- ןֿפירטּפָא

1810 

 לָאז טָאג ,ןענעכער טשינ ייז לָאז טָאג , .ןצנַאג

 ןעקנורטעגּפָא ןוא ןסעגעגּפָא ,ןֿפָארטש טשינ יז

 עלעגיצ סָאד , .לֿפ ,"ןֿפָאלש ןֿפַאלעגמײהַא ןוא

 טלעטשענּפָא ךיז ןוא ןֿפָאלעגוצ רעסַאװ םוצ זיא

 ןעקנורטעגּפָא טָאה עלעגיצ סָאד זַא . . . ןעקנירט

 ,"ןגָארטעג . ..טנעה ענַײז ףיוא השמ סע טָאה

 -ראַּב ,םוהטנעדוי דנוא ןעדוי ,יקסװעשטירק .מ

 רימ ךיא געלֿפ טַײצ עטשרע יד, .1894 וועשטיד

 ,"טינרָאג ןוא יִא ,ןסעּפָא םייהַא ןעמוק ױזַא

 ?ַײט זָאלג א ךָאנ ָאד זיא'ס---, .'םילוגלג' ,סוממ

 ןיג לעװ ןוא יִא ךיא לעװ ,רעהַא גנערּב

 ,שינעק- .ישטנעמ רעקירעּביא ןַא ,רַא ,"ןֿפָאלש

 .טעּפירטעג-- ,ּפָא עפ- .װרט -- ןעּפירטּפָא
 -ערטּפָא ,ןּפַאלקּפָא .:2074: ישץגונם'שע ,רקוא

 ןוֿפ לעמ יִא .ןעלסיירטסיוא .,ןעלסײרטּפָא .ןעס

 .לװיטש יד ןוֿפ יינש םעד יִא .קַאז

 -- ןןטוא

 טֿפירט טולּב , .ןעּפַאקּפָא ,זַײװנּפָארט ןענירּפָא

 ּבָא טָאה איז (הֿפלד) ."דנואו רעד ןוֿפ ּפָא

 ּבַײל ןַײמ ןרָאװיג ךערּביג זיא ינוא טֿפירטג

 ,םיליהּת ,מהס ,"ןראיורט ןגעװ ןוֿפ (הגוּתמ)

 ּבָא ןשיײלֿפ עטקייװעג סָאד| שטשול, ,28 ,טיק

 ,"טרעװ ןיקורט וצ טינ ׂשֵע זד ךַָאד ,ןֿפירט

 טֿפירט סָאװ לייא םעד ןוֿפ, .וי קרּפ ,טנַארּב

 ,"תּבש םוא ןּבָאה האנה ןייק טינ ןעמ רָאט ּפָא

 א ףיוא, .1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקּת ,זּביא

 ,שעװ רעקיטש עסַאנ ןעגנַאהעג ןּבָאה קירטש

 ,"רעסַאװ ךעלּבירג ןיא ליד ןֿפױא טֿפירטעגּפָא

 .246 'ז ,1930 ענליװ ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא

 -נּפָארט ןענירּפָא לָאז סע ןזָאל ,ןכַאמ --- ורט

 טֿפירט דנואו יד, {;ןּפָארטּפָא :לגרפ} .זַײװ

 טינ ןעמ לָאז ןקייװ םעד ךָאנ, ."טולּב ּפָא

 ,טצלעמש ץלאז סָאד ..,לַײװ ,ןצלַאז ףכיּת

 ןזָאל ןקורט וצ טינ ךיוא ןוא --- יַא . . .זומ עמ

 העד הרוי םייח חרוא ךורע ןחלש ,"ןרעװו

 ,19 ּבײהנָא) גרעּבמעל ,הנשה לֹּכ לש םיגהנמו

 קידנענעכערסיוא ,טלָאװעג טָאה לגנִיי א" ,ןה"י

 יַא ,וזַאא ןוֿפרט 'ר ,אֿביקע 'ר ןוֿפ ןעמענ יד

 טשינ רעטָאֿפ רעד טָאה ,סוּכ םענוֿפ ןןַײװו

 .םינּבר עסיורג ץלַא ןענעז סָאד לַײװ ,טזָאלעג

 ייִא טלָאװעג טשינ לגני'ס טָאה תוּכמ יד ַײּב

 ןענעז סָאד ךיוא זַא טניימעג טָאה רע לַײװ

 רעד ןוֿפ רצוא -רעדנואװ רעד ,עי ,ײ, . . םינּבר

 ,87 'ז ,ח"ערּת עשרַאװ ,ךַארּפש רעשידוי

 .ץכע- .גנו .ףירט-- .ךיזז טימ ךיוא
 ,שינעי-

 .טנקירטעג -- ,ּפָא ,ןק- .ורט -- ןענעקירטּפָא
 .םילּכ ,סעֿפעג יִא .ןשיו ךרוד ןקורט ןכַאמ .1

 -רעּביא ףראד עמ; .ךעטנַאה א טימ דניק סָאד יַא

 -לעװ יד יִא ."'רוחּבךתח' םעד יִא ןוא ןגייל

 הקדצ טימ יִא :גיפ .הצמ ןקַאּב םַײּב רעצלעהרעג

 לָאז ןמ 'נוא,, .ןגיוא סטַײלעמערַא ןוֿפ ןרערט יד

 ּבָא טָארּב טימ טינ רלעט ךַָאנ לסיש איד

 יּפָא :לגרֿפ} ו"סּת מדפפ ,טנַארּב ,"ןנקירט

 איד טנקירט נוא טסע טורּב רעװ, .(ןכיורט

 ,ןייר טכער ןַײז ןלָאז איז זַא ּפָא טינ דנעה

 לָאז יז, .ּב/ּבמ ,ןויע ,"שנוע ןייא רע טָאה

 סָאד ןיוש ןעװ ,רעסַאװ םערַאװ טימ ןשַאװּפָא

 טערטּפָא

 ןעמ לָאז ךָאנרעד ,טשינ טַאש טייגעצ סטעֿפ

 צּפָא טימַאד ךוט ןענייל ןקורט א ןעמענ

 ,אבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןענעקירט

 ןיוש טָאה רעקנַארק רעד ןעװ, .ו"נקּת װָאלקש

 .סוא טימ יִא םיא ןעמ זומ ,טציװשענּפַא

 דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,"שעוו עטמעראוועג

 .6 יז ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל ןוא

 יד| איז ןעװ .ןרעװ ןקורט ןֿפלעה ,ןזָאל .2

 איז רע ּבױא ,ןנַײז ןשעװיג טכער ןיוש ןטנעה

 ךייה איד ןוא דנעה איד רע לָאז ,טנקירט ּפָא

 וצ ןסעגרַאֿפ טָאה רע ּביוא, .ג/דכ ,חע ,"ןּביה

 י'ַא םעד רַאֿפ ןםידי תליטנ לע הכרּב יד ןכַאמ

 .ז .ש ֿברה ,זּביא ,ייֵַא םעד ךָאנ ןכַאמ רע לָאז

 ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תכרּב רֿפס ,ןָאסרואינש

 !ריא יװ ױזַא ךַײר ןַײז וצ זיא טוג יװ, ,4 יז

 ,"ןרערט ןענעקירטוצּפָא דנאטש ןיא ןַײז וצ

 ,55 יז ,1865 ץנליוו ,החפשמ ֿביר ,שטיװַאר .י .ג

 "א ךיז ןוא ןדָאּבסױא ךיז -- ךיז טימ

 ךיז יִא םַײּב 'םידי תליטנ לי הכרּב יד ןכַאמ

 (הרוֿבק ךָאנ טנעה עסאנ יד, .ךעטנַאה א טימ

 עמ רָאנ ,ךעטנאה ַא טימ ּפָא טינ ןעמ טשיװ

 עמ רעדָא ,םיוצ א ןיא ,טנַאװ א ןיא ייז טּבַײר

 זיא רעסעּב ךָאנ .רעטעלּב טימ ּפָא יז טשיװ

 ׂשד זומ ןמ, ."'ַא ךיז טנעה יד ןזָאל וצ

 ...ןסיג דנעה איד רּביא לָאמ אַײרד שנגרָאמ

 ּבָא ךיז ןמ יװ ןגָאז (הכרּב) איד לָאז 'נוא

 טׂשמַא ,םילגר שלש ,ּב"ח רוזחמ ,"טנקירט

 איד םינהּכ יד רַאֿפ . . . ןימַאק ןייא,, .ּב/ד ,3

 ּבָא רדיוו ינוא ןַײז לֿבֹוט ןזומ ןּבָאה רמיא ךיז

 רדנסּכלַא 'ר ,"ןנעק ןימרעװ 'נוא ןינקורט

 ,ךּביֿבוא ,הריחּבה תיֿבו לארׂשי תיּב ,ןזיוהטעי

 ןװיוא ןּבעל טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה, .ט"עּת

 ,דמא ,"ןעמערַאװּוצנָא ןוא ןענעקירטוצּפָא ךיז

 רעד, .1870 ענליװ ,ןעינילָאװ ןיא קַאװטיל רעד

 םעד ךיז טָאה רע . ..טרעהעגֿפױא טָאה ןגער

 ןוא ןוז רעד ףיוא טנקירטעגּפָא לטנַאמרעּבײא

 ,םיחא 'גמ הׂשעמ ,"געװ ןַײז רעטַײװ טייג רע

 ,1872 עשרַאװ

 -עג'-- ,ּפָא (עווןעּב- .ורט -- ן(עװ)עּבערטּפָא
 .ןרעדָאֿפסױרַא .ןרעדָאֿפּפָא .1 .ט(עװ)עּבערט

 ןוֿפ םייהא ןעמוקקירוצ לָאז רע ןוז םעד יִא

 סָאװ קלח םעד יא .עא שזדעלָאק ןוֿפ ,הֿבישי

 ּפָא .2 .טֿפעשעג ןיא טגײלעגנַײרַא טָאה עמ

 ,ןשַאװמורַא טשינ םיא לָאז עמ לֿפיװ,  ,ןקינייר

 ןיא ץומש םעד ןוֿפ יִא טשינ םיא ןעמ ןעק

 ,עשייר) דייר ,ײןלַאֿפעגנַײרַא זיא רע ןכלעו

 .שינע גמ

 יס ,עק- יי :נװ .ס' ,רעד -- רעגערטּפָא
 ןתוליכר ןוֿפ 'ַא ןַא .ּפָא טגָארט סע רעװ

 ,יירעד

 רע? .(+--) טירטּפָא ווזד .ן ,רעד -- טערטּפָא

 עלוסּפ-ףיירט טנעיילעג ןוא יִא ןיא ןסעזעג זיא

 רַאװ טַײצ רענעי ןיא ,, .(קסנימ) דייר ,"ךעלכיּב

 ַײּב יװ ףיוה רעדעי ןיא ןטערטּפָא ענייק ךָאנ

 ,עגליוו ,ךַאלרעיירד ןעהעצ ,דמא ,"טצעי זדנוא

 ןיא ןסעזעג רעסעּב טלָאװ ךיא , ,4 יז ,ז"מרּת

 רַאֿפ ידוי רעד ,"שוּפיע םעד ןיא רעדייא יִא ןַא

 ןלעטש טינ רָאט עמ, ,66 'ז ,1896 צשרַאװ ,חסּפ



 טלעג-טערטּפָא

 טעטסעּפרַאֿפ סָאד לַײװ ,הריד ןוֿפ טנעָאנ יִא ןייק

 -עגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטַאג .מ ירד ,"טֿפול יד

 יד ןוֿפ, .16 'ז ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה עניימ

 ןשטנעמ ןוֿפ ןצכערק א טרעהעג ךיז טָאה ןיֵא

 ,"לַאֿפכרוד ףיוא רעדָא תוריצע ףיוא ןדַײל סָאװ

 רעא .16 'ו ,סעמצ' ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב

 רע טרעכייר ,געװסיוא ןַא ןעניֿפעג ןענעק לָאז

 טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,ייָא ןיא רעדָא סאג ןיא רעדָא

 ,93 'ז ,1922 װעיק-װַאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד

 .רעקיניי ריָא . ר ע מ ַא ר"ַא

 ,(-) טלעג-טירטּפָא וזד -- טלעגיטערטּפָא
 טג ַא ןוֿפ) דייר ,"הריד רעד רַאֿפ טלעגַא;

 יג"ַא ןּבעג . . . טסלָאז, .(קסנימ ןיא םענערָאּב

 ,"האוֿבּת ןּבעג ךָאנרעד םיא טסלָאז רעדָא טציא

 -חוסה ןיּב גוהנה יג"ָאה ןידּב, ,137 יז ,פי

 תיּב ת"וש ,השמ ירּב ליֿבעט דוד 'ר ,ײ. ...םיר

 (דמלמ) תיחשמ ןייא , .א/ה ,דירּת עשרַאװ ,דוד

 םיא לָאז רע ,'ג"ָא לּברעק א ןרעדנַא םעד טיג

 טרָאד , .14 ןאַנ ,1864 ,מק ,"לגנִיי סָאד ןזָאלּפָא

 עג ךיז ּבָאה . . .סעגרָאט ןַײז טֿפרַאדעג ןּבָאה

 תחכוּת ,צלא ,ייגײֵַא הֿפי הנמ א ןעמענ טכיר

 -ךוּת םיא טּברַאטש , .42 'ז ,1865 ץנליוו ,םייח

 א ךיז טֿפױק רע ןוא ,ּבַײװ סָאד רוּביד-ידּכ

 טעטש' ,ץרּפ ,ייגײֵא לּבור 600 רַאֿפ עטייווצ

 ,18 יז ,'ךעלטעטש ןוא

 רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוטערטּפָא

 ,טַײז א ןיא יִא ןַא .ןטערטּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןייק ןזָאלוצ טינ . . ., ,ןּפיצנירּפ ענעגייא ןוֿפ יַא

 יַא ןייא ןוא גנוזָאלרַאֿפ ןייא רֶעֶדָא האצמה םוש

 ,"העוֿבש יד ןכַאמ ףַאלש ןענעק ןלָאז סע עכלעוו

 :טסעֿפ ,זּביא אנליװּב יקסנילַאק ןיטנַאטסנָאק

 .ה"צקּת ,אנדרוהו אנליװ ,םידוהי ןגעװ גנוצעז

 ןוֿפ ּפָא טערט סָאװ .יזא -- קיטערטּפָא
 :טשטַײטרַאֿפ ללמ .געװ ןקיטכיר ןוֿפ ,ץעזעג

 ּפָא, :(13 ,דכ ,ֿבויא) 'רוא ידרמּב ויה המה'

 .ן"טכיל ןָא רעקינעּפשרעדיװ, :יּת| גיטערט

 (ּבָאה ךיוא) ןי ּב ,ּפָא טערט -- ןסערטּפָא

 ןײגּפָא ,1 --- װטוא ,ןטערטעג-- ,ןטָארטעג י+
 (טרָאֿפ) טייג עמ ואוו געװ םעד ןוֿפ טַײז ַא ןיא

 סטכער יִא .טייטש עמ ואוו טרָא םעד ןוֿפ רעדָא

 -סיוא ןוא געװ ןוֿפ יִא .ײסַאש ןוֿפ סקניל רעדָא

 -עצ טימ רעטניהַא יִא .ךעלדרעֿפ יד ןענַאּפש

 וצ יװ יא .דלַאװ ןיא רעֿפיט יִא ,טנעה עטײרּפש

 ׂשָאד ןיסעצנירּפ איד טעטייּב , .'םולש הׂשועי

 ריא טלָאװ ,טזָאל ןיטערט ּבָא טַײל הריא איז

 קעּבזנַאװ ,תואֿבֹוצה תוארמ ,יןכערּפש גיניילַא

 ןוא ןגעװרעטנוא טייג שטנעמ א ןעװ, .ח"עּת

 ךיז ףיוא טגָארט ןוא ןגעקַא םיא טמוק רעגייא

 ןעװ ,געװ םעד סיוא יא םיא רע לָאז ,אׂשמ ַא

 ןוא קימייל זיא געװ םעד ןוֿפ טַײז םעד ןָא ןיוש

 טָאה, .ט"עקּת ענליוו ,םידיסח רֿפס ,"קיןטיוק

 ליװ גיניק רעד ןעוו . . . :טרעֿפטנעעג סענעגָאיד

 ,לסיּב ַא טַײז א ןָא יִא רע לָאז ,קידענג ןַײז
 ירופס ,זמא ,"ןוז יד רימ טסלעטשרַאֿפ וד ןעד

 ןּביוש יד ןעװ טשרע, .ד"ּכרּת ענליװ ,ןוי ימכח

 טכַאנ יד ןוא ןרָאװעג ץראוש ןצנַאגניא ןענַײז

 ןרעו זיא ,ךשוח ןיא טלקיװעגנַײא ךיז טָאה . . ;

 ,רַאהדלָאג סחנפ ,"רעטצנעֿפ ןוֿפ ןטערטעגּפָא
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 ,1939 ןרוּבלעמ ,עילארטסױא ןוֿפ ןעגנולייצרעד

 סוֿפ ןייא ןוֿפ טלעטשעגרעּביא ךיז טָאה .. .,

 ןוֿפ ןטערטעגּפָא טשינ ןוא ןרעדנַא םעד ףיוא

 :גיֿפ ,ן"ּכשּת ה"ר ,קיא ,גרעּבלע .י ,"ייר רעד

 םענעסירעצ ןלַאער ןוֿפ ןטערטעגּפָא זיא שא;

 וו מעּב ,"סגעװ ךלהמ ַא לטעטש ןוֿפ ןּבעל
 ,16 יז

 סע .(עיציזָאּפ) טרָא ןַא ןוֿפ ןײגקעװַא .2
 דנַאטשמוא םוש ןייק ַײּב ,ןּבעגֿפױא סע ,ןּבעגּפָא

 -רעד טרָא ןוֿפ יִא ,טרָא םענעגייא ןוֿפ יִא טינ

 סָאװ ץַאלּפ ַא טינ םענרַאֿפ , .טייהרענעקָארש

 ;"ןרעדנַא ןַא רעּביא םיא ןוֿפ יִא ןזומ טסעװ וד

 טנוֿפ ַאע ;"!יִא לָאז רעד גנע וצ זיא סע ןעמעװ;

 -מעש ןייא ,ע"שּבר , .וש ,"דוּפ םעד יִא זומ

 -ֿפַאהמעשמוא ןַא טימ ןָאט וצ טָאה רעקיטֿפַאה

 זומ רעװ -- עשר ַא טימ קידצ ַא רעדָא ןקיט

 ענַײמ , ,1857 עשרַאװ ,הנוי תלודג ,זּביא ,"?יַא

 רָאט ּבוטש ןוֿפ יִא ןוא ךָאד ריא טסייװ תורצ

 רַאֿפ טזומעג, .18 ןאט ,1884 לָאֿפִי ,"טינ ךיא

 עַײנ, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"טרָא םענוֿפ יִא תורצ

 ,"יַא ןזומ עטלַא ,ןֿפַאשאּב ןרעװ ןזומ ןעמרָאֿפ
 ןוֿפ טעװ רע, .'קירוצ טמוק עמ זַא ןוא ,ץרּפ

 ןעמוק טשינ טעװ העושי יד זיּב יִא טשינ טרָא

 "ידניז רעד ,שטיװָארעזייל .א .י ,"דלַאװגרעּביא

 ,8 יז ,1919 דַארגָארטעּפ ,רעק

 ,לגנַארעג ,המחלמ ַא ַײּב) ןטערטקירוצ .9
 עַײנ וצ יא .אנוׂש ןרעקרַאטש ןרַאֿפ יִא .(ףמַאק

 'ַא סָאד טקעד עירעליטרַא יד .סעיציזָאּפ

 ץנַאג ןַײז , .רָאה ַא ףיוא ןטערטוצּפָא טינ ןרעװש

 ןשטנעמ סָאװ רעטרע יד ןוֿפ י'ִא לָאז לייח

 עכילקילג יד ,זּביא ,"ןייג רעדָא ןרָאֿפ ןֿפראד

 ערעטצרעהַאּב לייט ַא; .1865 עשרַאװ ,הלּכ

 -עגֿפױא טינ ןוא ןטערטעגּפָא םַאזגנַאל ןענעז

 זּביא קינּבורט הנוי ,"ןצינָארָאּבָא ךיז טרצה

 ,1888 וועשטידרַאּב ,תידוהי ענייש יד ,חָאזאמ .ז

 טוג טָאהעג זדנוא טָאה שטַײד רעד, ,57 יז

 ,"ןטָארטעגּפָא ןענַײז רימ ןוא ןטַײז יד ןּבירעגנָא
 ,קורמוא זיא כערזימ נֿפיוא ,ַאמגערּב .ש

 -סגנוּביא ןיא ּפעלק, .168 'ז ,1934 עװקסָאמ

 ןוא קידנעײגסױרַאֿפ --- גנוגעװַאּב ןיא ,ןקעטש

 ,י"ר ןענרעל ןיא םַארגָארּפ ,"קידנטערטּפָא

 ןָא טֿפַײרג ערַאמכ ןייא , .גיֿפ ?רָאי ,ןכנימ

 ,ןגעװ עשידרע ,לַאה ,"ּפָא טצרט עטייוװצ יד

 עכעלטפ ךָאנ, .גיֿפ .164 'ז ,1941 עװקסָאמ

 ענַײז רַאֿפ ןטָארטעגּפָא ריט יד טָאה ןטונימ

 ,זירַאּפ ירתסמ ,קנומ .ג .י זביא ,"תוחוּכ

 ,1865 עשרַאװ

 -רַאֿפ .ךיז ןרעטַײװרעד .ןײגקעװַא םּתס .4

 יװ ,ענעטעמס ןוֿפ ץַאק א יװ יִא :89 .ןדניווש

 -נרעטש ַא ןוֿפ הלּכ ַא יװ ,ץנַאט םענוֿפ דיומ ַא

 ,דיירסיוא ןַא (ןָא) טימ יִא .קיליומוא = לכיט

 ןוא עגר ַא ףיוא יִא .ּפָא טינ טערט קיטיײװ רעד

 הזוזמ טרָאװ סָאד,, .ןזַײװַאּב ךיז רעדיוװ ךָאנרעד

 לָאז טיוט רעד טסייה סָאד -- 'תומ זזי טכַאמ
 םיניד ,ֿבושטידרַאּבמ ןַאמחול שוּביל 'ר ,"יָא

 יז ןשייה , .1864 ץיװָאנרעשט ,םיֿבוט םיגהנמו

 גנורוװטנע רו ןייק ןמַאנ ינוא ןיטערט ּבָא ךימ

 ּבָא טלָאז רע גיניק רעד טגָאז , .364 ,הג ,"ןא

 יַאּפ=} ׂשלַאּפ ןוֿפ ּבָא רֶע טטצרט ָאד .ןטערט

 ןטערטּפָא

 ריאמ יר ןוֿפ עדנעגעל עשירָאטסיה יד' ,"ןץַאל

 םיא ךַײװ, .,ן16 'ּפש ,וװ טֿפ} 1694 טריֿפ ,יץ"ש

 ילשמ ,סמ ,יּפָא םיא ןוֿפ טערט ...סיוא

 רע יװ ... .ןזַײװ םיא טעװ רע .15 ,ד ,ד"עקּת

 .150 יז ,ּב ,וװ הח ,"דניז ןוֿפ יִא ןענעק לָאז

 -ּפָא טָאה . . .ץעונָא ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה;

 רַאּפ ַא ףיוא ןגיוא יד ןוֿפ קעװַא ,ןטָארטעג

 ןתח עשלַאֿפ איד ,רענװעל .ח .ג ,"טַײצ םישדח

 ...סָא טערט רעטלַא רעד, .1897 ענליװ ,הלּכ

 ,סוממ ,"ןעװעג רעװש םיא זיא קעװַא ןייג וצ

 ,ץרפ ,יּפָא טינ טערט רעּבָא תוֿבצע יד, .לדוי

 ןטש רעד ןוא . . . ןלַאש תורֿפוש , .ישֿפנ-תריסמ'

 ,ןטָארעג טינ םיא סטכעלש ןדער ,ןטָארטעגּפָא

 ןטָארטעגּפָא זיא ףוס רעד, .תורֿפוש' ,רַא

 -טנַײרֿפי ,למ ,"טכיל סנדייּב רעזדנוא רעטניה

 ,'טֿפַאש

 .סעּפע ןוֿפ רעדָא ןצעמע ןוֿפ ןײטשּפָא .9
 רדסּכ ןרעהֿפױא .ךיז ןעּפעשטּפָא .ךיז ןקורּפָא

 טימ ךעלטנייװעג טצינעג .ןצעמע טימ ןַײז וצ

 ןוֿפ ,רֿבח ןוֿפ ,רעדורּב ןוֿפ יִא טינ .טינ

 ןֿפור טעװ יז זַא ארומ סיוא ריא ןוֿפ יִא .ןיּבר

 ּפָא טינ טערט טנוה רעסיורג רעד, .יײצילָאּפ

 םירַאּב ,טָאג רּביִל, ."טירט ןייק ףיוא םיא ןוֿפ

 ףליה / ,ןיטעּב ךיד ןינוט רימ ,ריטָאֿפ רעגיצרעה

 ,"ןיטערט ּפָא טןו|ט זנוא ןוֿפ ערה רצי רעד ׂשד

 -אסּכ סטָאג ןוֿפ, .'ה ,1723 אדרויֿפ ,וװ הֹׂש

 ןרעהרעד טעװ רע זיּב ,יִא טינ ךיא לֶעװ דוֿבּכה

 עשידוי --- יריש ,רָאג ,"ןטעּב ןוא ןעַײרש ןַײמ

 תומה-ךאלמ ןרעד|, .41 יז ,1889 עשראוו ,רעדיל

 ןענָאק טשינ טסעװ וד . . . חילש רעּברַאה ַא זיא

 תוחרוא ,"רימ ןוֿפ ּפָא טערט . . . :ןגָאז םיא וצ

 ריא ןיא ןרָאװעג זיא , .ה"נקּת אנדָארוה ,םיקידצ

 קיד'ַא טינ ,וינעצומ-וינעצוק ץלַא ,טכָאקרַאֿפ

 .עשטַאילק ,סוממ ,"טכַאנ ןוא גָאט ריא ןוֿפ

 ןרָאװעג קנַארק רעצעמע זיא הלילח רעמָאט

 ןוֿפ ןטָארטעגּפָא טינ עמַאמ יד ןיוש זיא ױזַא

 .דירַאי םינוֿפ ,עש ,"לטעּב

 ןוֿפ ךיז קידנרעקּפָא רעדָא קידנעײגַײּברַאֿפ 0

 יַא .ואוצעגרע רעדָא ןצעמע וצ ןײגנַײרַא געוו

 ןֿפױא .טכַאמ רע סָאװ ןגערֿפ םיא ,ןיּבר םַַײּב

 עמ זיוה ןכלעװ רַאֿפ, .קנעש ןיא יִא םייהַא געו

 ןוא יא ,ןײגנַײרַא טרָאד ןעמ זומ ַײּברַאֿפ טייג

 ןכעלטיא יירשעג סיורג ןוא ןייוװעג סיורג טימ

 ,1925 ץענליוו ,רעדיל ,טע ,ײןטעּברעּביא ןשטנעמ

 ןעגנַאגעגַײּברַאֿפ ןענעז םידיסח . . . יד, .29 יז

 -עסוּכ ַא ןכַאמ ,יַא טלָאװעג . . . הּכלמ-הולמ ןוֿפ

 רע, .11 ןמ ,1868 ,מק ,"הנֿבל-שודיק ךָאנ על

 רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןוֿפ ןעגנַאגעג זיא

 ןטערטעגּפָא רע טָאה טָאטש רעדעי ןיא ןוא

 אײװצ ןוֿפ הׂשעמ עכילרעדניװ ןייא ,"ֿבר םַײּב

 ,םכח דימלת תּב ןייא טימ םירישע עסיורג

 ַײּב 'ַא ךיא לעװ קידנעייג, .1895 גרעּבמעל

 ףיוא זדנוא וצ ןטעּברַאֿפ םיא ןוא ןכש רעזדנוא

 עשרַאװ ,ןכדש רעד ,גרעּבלעֿפּפע .ה ,"ייט

 ,13 יז ,ז"סרּת

 ַא ןסַײררעּביא .ןָאט סעּפע ןרעהֿפױא .4

 א ןוֿפ ,טֿפעשעג א ןוֿפ יִא ,גנואוט ַא ,טייקיטעט

 תעשּב ,תוּכוס ֿברע , .טסעמרַאֿפ א ןוֿפ ,תוחילש

 ,הּכוס יד ןעגנעהסיוא ןוא ןקעד ןוא ןעיוּב



 ןטערטּפָא
 ,"טעּברא רעד ןוֿפ ּפָא טינ רע טערט טלָאמעד

 לגיוֿפ רעצראווש רעד, .חסּפ זיּב חסּפ ןוֿפ ,עש

 טסערֿפ ןוא טירש ןזייּב ןַײז ןוֿפ ּפָא טשינ טערט

 ,שטיװַאר ךלמ ,"םערָאװ ןטרעקַאעגֿפױא םעד

 ןעװעג טשינ ...., .1921 ןיװ ,רעדיל עטעקַאנ

 ןָאט וצ סעּפע ןָא ןּבייה סָאװ ןשטנעמ יד ןוֿפ

 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"ּפָא ןטערט ןוא ןצעמע רַאֿפ

 טינ ןוא עלהריֿבע ןַא ןגָארטרעטנוא, ,3 או 2

 ןרעװ טריֿפעגסױא טעװ עלהריֿבע סָאד זיּב יא

 ,6 אוו 1963 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"תומילשּב

 ,טמַא ןַא ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז .ןרינַאיסימעד .8

 ןַאמ 'נוא טּביג ףיוא ..., .לעטש א ןוֿפ יא

 -סלָאקינ ק"ק תונקּת' ,". . . ןיטערט ּפָא אוהד

 םנייא ןטומ וצ רנייא ריד טוט , ,'1676 גרוּב

 ,ּב/דנ ,ןויע ,". . .ןטערט וצ ּפָא תוריש ןַײז ןוֿפ

 טכישיג תוּכוס דעומה:לוחּב הנשּב הנש ידימ,

 יגיהנמ םוקמ אלמל ןייצו םיסנרּפ י"ע הריחּבה

 ּבָא ןמז ותֹואּב איד ןאשידק הרבה =} ק"ח

 תולימג אשידק הרֿבחה תונקּת ,". . . ןיטערט
 ,םדרטׂשמַאּב דנַאללָאהּב םיזנּכשַא ק"קד םידסח

 ןיא ןרעדנַא ןַא וצ קעװַא זיא רע ןעװ , .ע"קּת
 טָאה רע סָאװרַאֿפ ןסיוװ ןעמ ףרַאד ,לדנַאה

 ,58 יז ,1887 ,לַאל ,"ןטָארטעגּפָא

 ,ןּביױלג טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סע סָאװ ןטַײּב .9
 םוצ ןריֿפ .הרוּת רעד ןוֿפ ,טָאּבעג סטָאג ןוֿפ יִא

 טינ .,ןּביולג ןכעלטסירק ןוֿפ יִא ןרַאֿפ רעטַײש

 םורֿפ וזַא ריא זָאד רֹּבֲא, .הנומא רעד ןוֿפ יִא

 ןע"שּבר םעד| םיא ןוֿפ סטערט ינוא . . . טּבַײלּב

 'ר ןוֿפ עירָאגעלַא עשירָאטסיהי ,י. . , ּפָא טינ

 רֿפ ׂשיל, ,ןוװ שֿפ} 1694 טריֿפ ,יץ"ש ריאמ

 ּבָא ןרַאװ ָאד יד ןדוי ןגיּבלעז איד ןֿפור ךיז

 יר ,זּביא ,"ןּביולג ןשידוי םעד ןוֿפ ןטערטיג

 .סיּת טׂשמַא ,יש ,ָאנרַאמָאק ק"קמ ןזח םוקילא

 ןוֿפ רע טֿפרַאװ ,תּבש ללחמ ו"ח זיא שנעמ א;

 הלילח טלַאװ רֶע ךַײלג זיא תוא םעד ּפָארַא ךיז

 ,"הרוּת רעד . ..ןוא י"שה ןוֿפ ןטערטעגּפָא

 טָאה ןוא םידוהי יד וצ ןֿפָאלעג, .87 יז ,| ישס

 טינ םיא ןוא טָאג ןקידעּבעל ןָא ןגירשעג

 ּפָא טָאה רע, .ןַאמוא הׂשעמ ,"ןטערטוצּפָא

 -עג ךיז ה"ד ,ןּביױלג רעזדנוא ןוֿפ ןטערטעג

 רעשידוי רעד ,בז ,ןַאמרעקעּב .ּב ,"טֿפױט

 ןוֿפ ןושל ןיא ,88 יּפש ,1895 עשרַאװ ,לעגעיּפש

 ּפָא טערט סע רעװ, :(שזדָאל) ןעױרֿפ עמורֿפ

 ןעוֶו "ןעזסיוא ױזַא לָאז טָאג ןקידעּבעל ןוֿפ

 ,טקנערקעגסיוא ,םינּפ סואימ א טָאה רעצעמע

 תוֿפיקּת סעמעװ ףיוא טנַײה , .ןעא טרעצעגסיוא

 ,29 | 1965 ,זמט ,טַײצ} ,ײ?ריד ןוֿפ ּפָא ךיא טערט

 ,ןשידִיי ףיוא הליֿפּת רעװעלצַארּב ַא ןוֿפ טריטיצ

 רעירֿפ זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא
 ,םעטסיס ,הטיש א ןוֿפ יא .קיטרעװ ןעװעג

 יִא .עא ןעגנוגַײצרעּביא ,ןעקנַאדעג ,ןּפיצנירּפ

 -עגייא ןוֿפ יִא ,ץעזעג ןוֿפ יא .םיכרד סניּבר ןוֿפ

 יַא טינ ,דוי-לש-וצוק ןייק יִא טינ .טרָאװ םענ

 דייר יד ןוֿפ ּפָא טשינ טערט, .הרעׂשה:טוחּכ

 רעד, .5 ,ד ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ליומ ןַײמ סיוא

 ןיא םימכח:ידימלּת ערעזדנוא ןוֿפ גהנמ רעקיזָאד

 טינ םיא ןוֿפ טערט ךיא ןוא קיליײה רימ ַײּב
 .'הטמ לש הֿבישיּבי' ,סוממ ,יּפָא

 רעסַאװ סָאד .ןלַאֿפּפָא טָאטשנַא טצינעג ,1

1812 

 וצ טָאג ןיא עננַאּפ יד, .יִא ןיא ןיוש טלַאה

 ,ןטָארטעגּפָא טָאה ץיה יד ,רעסעּב ןעקנַאד

 ,122 יז ,ס"רּת ענליװ ,רעגעװש יװצ ,ןוחַא .מ

 עילאק סעּפע ַײּברעד ןוא ןטערט ,1 -- חרט

 ,לװיטש עקיצומש יד טימ ןליד יד יִא .ןכַאמ

 ,ןטייּב יד יִא .דרעֿפ ןוּבַאט א יװ רעדלעֿפ יד יא

 ךיז טגעלֿפ רע, .עא האוֿבּת עטײזרַאֿפ יד

 ןייא טינ ןוא . . . סיֿפ סנעמעלַא רעטנוא ןעניֿפעג

 ,"רעגניֿפ ענַײז ןטָארטעגּפָא םיא ןעמ טָאה לָאמ

 ענליו ,םותי רעד קיצרעּב ,שטיװעקצַאמ יתּבש

 טינ ,ריא = סעקנָאל יד יא טינ*+ 3

 ךיא ,, .קזיה םוש ןייק ,ןדָאש םוש ןייק ןעגנערּב

 ךיא בוא ,סעקנָאל יד יִא טינ הלילח םיא לעװ

 'נוֿפ ןַײז טיוּבעג טָאה עמ יװ ןקוקַאּב לעװ

 ,ןדִיי :ןטערטנַא ,ןטערטֿפױרַא ךיוא ."טנעמַאד

 א יִא ןצעמע הלילח ל'כיא ,טשינ ךַײא טּפוטש

 לצרעה ,"רעדער עסיורג ענַײמ טימ . . . סוֿפ

 ,ףיוה סייּבר רעצינשזיװ -- לארׂשי תיּב ,ןַאשּפָא

 ,1939 טעגיס

 יד יִא ,ןגָארט םַײּב ,ןטערט םַײּב ןצינּפָא .2

 ,סעװשעדָאּפ יד ,ןליוז

 רעדָא לַײװרעד ףיוא ןּבעגּפָא ,ןּבעגרעּביא .9

 יַא .ץַאלּפ םעד י'ִא .ןצונ ןזָאל .קידנעטש ףיוא

 םעד טעּב יד 'ִא .עיציזָאּפ ענעגייא יד ןצעמע

 םיא ןוא זיוה סמענעי ןּפַאכרַאֿפ ,(חרוא) טסַאג

 ּפָא ריא טָאה רע, .לרעקלא רעטצניֿפ א א

 רעד ,יקסניװַאר .א ,זּביא ,ײלֿפיש ןַײז ןטערטעג

 ,82 'ז ,1885 עשרַאװ ,ףעירּבדלש רעשלַאֿפ

 רעד רַאֿפ זיוה ןַײז ןטַארטעגּפָא טָאה .. .,

 יּבר ,ךרעּב ץ"ּבי ,"רעטכַאט רעד טימ ןיטשריֿפ

 רעד, .9 יז ,ו"נרּת ענליװ ,םלענ רעד ןַאמשַאק

 "דוּבתה ןַײז ןטערטעגּפָא דימּת םיא טָאה טשעּב

 טסַאג וצ םיא ַײּב ןיא רע זַא ,לּביטש-תוד

 רע ןעק רעקלעֿפ לייט ַײּב,, ,124 יז ,5י ,"ןעוועג

 ןַײז דּבכמ ןוא יִא ןּבַײװ ןַײז} יז ןזַאמ רעדֶו

 -עילעֿפ ַא ּבַײרש' ,ץרּפ ,"טסאג ןדעי ריא טימ

 ןיילק א ןיא טצעזַאּב ָאד ךיז טָאה רע, .ןָאט
 ןטָארטעגּפָא םיא טָאה עילימַאֿפ א סָאװ לרעמיצ

 םענירג ןֿפיוא' ,רא ,"שדוח א לּבור ןעצ רַאֿפ

 יזָארג

 ןזָאלרעּביא סע ,סעּפע ףיוא ןַײז רּתומ .4

 ,תיארה'הֹּתַא ןוֿפ קוסּפ ַא יִא .ןצעמע דוֿבּכל

 -רעריֿפ יד יִא .תואּבג יד יִא .עא הנוי ריטפמ

 םעד ,טנַאװחרזמ ןיא טָאטש יד יִא ,טֿפַאש

 -עגּפָא םיא ַײּב סע ּבָאה ךיא , ,תונּברה-אסּכ

 -ץגּפָא םיא ,גָאט א םענַײמ ,ךָאװטימ ,טלדנַאה

 םעד, .המלש ,סוממ ,"םיא רַאֿפרעד ּבָאה ןטערט

 םעד ןטָארטעגּפָא רימ ןּבָאה עלעדנעמ 'ר ןדייז

 ןעמ טָאהע .רעּבַײרש עשידיא ,עש ,"ןָאנּבױא

 ,לדיימ םעד ןַײז לחומ טנַאקעג טשינ ךיוא סע

 םענעזעוװעג םעד . . . טשינ ךיוא ןוא רעטומ ריא

 םעד ןטערטעגּפָא הלּכ ןַײז טָאה סָאװ ,ןתח

 ךיא, ,'טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארַאה .ש ,"רעטָאֿפ

 ןוֿפ תוכז ןַײמ יִא שמשרעטנוא ןדעי טיירג ןיּב

 .15 1 1968 ,זמט ,גח ,"ןתירּב ףיוא תואקדנס

 רעד, .ה קז ח יד יַא .טכער ןּבעגרעּביא ,ס

 "סיּבר סָאד) לוטש ןַײז ןטָארטעגּפָא טָאה יּבר

 טימ יאדװַא ףרַאדאּב ךיא ,, ."ןוז ןַײז וצ (עווט

 םידש .ןהנעט {ןטגּפָא ליוו סָאװ ןַאמ םעד|} םיא

 ןטערטּפָא

 יא רָאג םיא לעװ ךיא .ןדער םיא טימ ןלָאז

 ענַײז טימ טנַאװ ןיא ּפָאק ןגָאלש ךיז רע לָאז

 ,1881 עשראװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"םירזממ

 "וצּפָא םיא ןטכילֿפרַאֿפ ךַײא טזומ ריא , ,23 יז

 ןיא םיקסע ערעַײא ןוא עמשטערק יד ןטערט

 "ָארק ,רעטכַאט ס'ירעקנעש םעד ,יֿבצ ןּב ,"ףרָאד

 יד| ייז טָאה ...רעטַאֿפ ןַײז/ .ט"ערּת עק

 גינעק םעד טלעג רַאֿפ ןטָארטעגּפָא |ןצניװָארּפ

 עינַאּפש, .25 ןאמ ,1865 ,מק ,"קרַאמנעד ןוֿפ

 י"נ ,וא טישז ,"ַאלָאגנַא יִא טלָאװעג זדנוא טָאה

 ,87 'ז ,9

 ןקורּפָא -- ג ע װ םעד יִא :קורדסיוא ןיא ,0

 . . . צרעזדנוא,, ,573 ּבּב ןוֿפ ןעניז ןטימ ןוא ךיז

 טמעלקרַאֿפ א טימ ןעגנַאגעג ןענַײז ןעניױשרַאּפ

 ןכעלטיא רַאֿפ ןטערטעגּפָא הענכהּב ןוא ץרַאה

 ןַײמ ןַײא גייּב ךיא, .תועסמ ,סוממ ,"געוו םעד

 ןוא טייקינעטרעטנוא טימ ,הענכה טימ  ּפָאק

 יש ןטסנעלק םעד רַאֿפ געװ םעד ּפָא טערט

 ןדיי רימ, .72 'ז ,1908 י"נ ,וװ רמ ,"לצעג

 ףיוא שטָאכ ,געװ םעד םענעי ּפָא . . . ןטערט

 ַאמַאמ .א ,"זדנוא ןעמ טעדיּבָא ןַאּפש ןדעי

 ,...טַײז רעקניל רעד ןוֿפ הדגה יד ,יקסוװָאר

 ןיא רעדניק עמערָאפ .15 'ז ,1908 סעדא

 רעד זיא רע זא טשינ ןסייוו . . . סעטַאמש

 םִעד ּפָא טשינ םיא ןטערט ןוא טריװטּפױה

 ,'88 'מונ רָאטַאקָאל' ,יקסװַאנַאגַאק םירֿפַא ,ייגעוו

 טינ געװ םעד טכַאנ יד טערט עשז סָאװרַאֿפ

 ,57 'ז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײ?ּפָא

 -- טר ָא (סָאד) םעד יִא :קורדסיוא ןיא ./
 ןעוועג זיא סָאװ םעד טָאטשנא ןעמוק ,ןטַײּברַאֿפ

 ןגָארֿפ עלענָאיסעֿפָארּפ עלָאמש עטלַא יד, .רעֵירֿפ

 עשהכולמלַא טרָא רעייז ןטָארטעגּפָא ןּבָאה

 ,1924 עװקסָאמ .עמיטש רעּברַאג יד ,"ןגַארֿפ

 לצֿפ טָאה רעדנעל עקיסעמלטימ יד ןיא ,, ,4'5 א;

 ןוֿפ טרָא סָאד ןטָארטעגּפָא רעטעּפש רעדעל ןוא

 ,ןַאסניכַאי .י ,"ןֿפָאטש יײלרעדנַא רַאֿפ השּבלה

 טָאה עּביל יד, .1925 וועִיק ,טנעה עטינעג טימ

 ,יןטסגנַא ןוא ןגרָאז רַאֿפ ץאלּפ ריא ןטָארטעגּפָא

 ;24 1 1965 ,זמט ,יָאדור .ּפ

 טרעװ םלוע רעצנַאג רעד, .,ןדַײמסױא .8

 ,טע ,"ַא םענייק ליוװ שמש רעד ,ןטעּברַאֿפ
 .8 יז ,1925 ץנליװ ,רעדיל

 יוא ,רעטָאֿפ יוא , .וטוא טָאטשנַא טמוק .9
 יִא טשינ ןריד ןוֿפ =} ךיד ןלעװ רימ ,רעטָאֿפ

 ,טגיל רעטומ רעזדנוא ואו זדנוא גָאז , . .

 ןקיטנַײה םעד, .לֿפ ,"ןטעּב ןֿפױל רימ ןלעװ

 ,ןלעזעג ןשלַאֿפ ַא רַאֿפ ןטלַאה וטסלָאז גָאט

 ,זּביא ,יַא דלַאּב ןריד ןוֿפ =} ךיד טוט רע לַײװ

 ,1771 װעקלָאשז ,ריזנהו ךלמה ןּב

 ...ןעמָארטש ייװצ, .וזק -- ךיז טימ

 יז זיּב ןרעדנא םעד ןָא רענייא ןָא ךיז ןסיוטש
 ,םיה זועמ ,דמא ,"געװ יד ּפָא ךיז ןטערט

 ּפָא ךיז ןטערט . . . ךעלדיימ יד, .1864 ענליוו

 ,גיטסָארֿפ השמ 'דער ,"ןציװש ןוא סיֿפ יד

 גרעּבמעל ,ב"ערת תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי

1, 

 - (עק- ,ןיי) רע .שינע/ .ץכעז
 ךיא סָאװ העוֿבש יד ןַײז םייקמ טינ ךיא לעװ,

 ןוֿפ יִא ןַא ןַײז ךיא לעװ ױזַא ,דנוציא רעווש



 - ןלערטּפָא

 ןֿפורעג טינ לעװ ןוא (תד רֿבוע) הנומא רעד
 -נַאטסנַאק !ּביא ,"ידוהי ןעמָאנ םעד טימ ןרעוו
 ענליוװ ,םידוהי ןגעװ גנוצעזטסעֿפ ,יקסנילַאק ןיט

 .ה"צקּת ,ָאנדָארוהו

 -עגי- ,ּפָא לערט .װרט 8 וטוא -- ןלערטּפָא
 ּפָא .2 .+-- ן(רע)לרטּפָא וזד .1 .טלערט
 יד; ןלערט ךס א ןיא קידנזָאלעצ ךיז ןעגניז

 ."צירַא יד טלערטעגּפָא טָאה ָאנַארּפָאסָאצעמ

 ןוא ...קיצוצ א סעּפע ּפָארַא טמוק טנַײה,

 סיוא טמענ ןוא דומע ןרַאֿפ תּבש ַא ּפָא טלערט

 תיּבל תונורכז ,ןַאמקילג יול ֿברה ,"םלוע םַײּב

 .ןרַאנּפָא .) .65 יז ,ד"צרּת ווענעשעק ,יול
 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"יֵא טינ םענייק ןענָאק ייז;

 .שינע .ךיז טימ ךיא .2ש7 4

 ,ּפָא (עווועּב- .וזוקא -- ן(עװ)עּבמערטּפָא
 א ךיז ןֿפַאשרַאֿפ ,ןכַאמ .ט(עװעּבמערטעג-
 ,רעמוז םעד יִא .ךיוּב ןּבָארג א ,עבמערט

 ירַאֿפ .װחקַא 8 װטוא -- ןעװעּפמערטּפָא
 -עּפמערטסיױא +-- .ּפמערט א יװ טַײצ ןעגנערּב

 טלעג סָאד ןוא טיירּב זיא טלעװ יד, .254 ,ןעוו

 -מערטוצּפָא עדייּב זדנוא ראֿפ גונעג ןַײז טעװ

 ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג ,"טַײצ רָאי א ןעועּפ

 ,162 יז ,1954 יינ ,ךוּביגָאט

 טַאטלוזער רֶעדָא טקַא .ןע- ,רעד -- ןערטּפָא
 א םעד ןעײנרַאֿפ .יַא רעגנירג ַא .ןענערטּפָא ןוֿפ
 ,גנו-

 ,טרינערט(עג)- ,ּפָא רינ- .ורט -- ןרינערטּפָא
 .ןרינערט טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ

 ,בנ/ .ַאא סרענלעז יד ,סרעלטרָאּפס יד יַא

 ,טנערטעגי- ,ּפָא ןערט .װרט -- ןענערטּפָא
 ,חוּכ טימ .טיינעגוצ זיא סע סָאװ ןסַײרּפָא ,1

 עמ זַא, .ףָאטש קיטש א ןלײטּפָא סיר ַא טימ

 ןײלַא ןזיוה יד ןלַאֿפ ,ךעלּפענק יד ּפָא טנערט

 שליהּב רידרמו רידרמ םיֿבנז; .װש ,,ײּפָארַא

 איז זומ ינוא לּכל רוסָא זיא םור ןייא ןטנוא

 ,1646 אנווּפ ,םישוּבלמ תונקת ,"ןנערט ּפָא
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 -נּכ) איד רֹּבָא (הרטע) איד ןמ ןעוו, .15006/4

 ןארד טלָאג רֹּבָא רּבליִז לַײװ ,טנערט ּפָא (תוֿפ

 ׂשָאװ טימ ׂשקינ ןטוט ןייק טיג ןמ ןעד ,זיא

 ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"זיא ןָאריד דלָאג רֹּבָא רּבליז

 ענרעּבליז יד; .ּב/י ,ז"עּת טׂשמַא ,וװ םייחה רֿפס

 טֿפרַאדאּב טָאה עמ זַא תילט סנטַאט םענוֿפ הרטצ

 ןעמעלַאע .14 'ז ,1937 י"נ ,לטָאמ ,עש ,"יַא

 סע יװ טכוזעג -- טעקאנ'רעטומ ןָאטעגסיױא

 יד ןוֿפ טענ יד טנערטעגּפָא ,ןַײז וצ ףרַאדַאּב

 יד ןוֿפ סעקדַאלקדָאּפ יד ןיא טקוקעג ,ךעלקער

 עטיור ,'תונורכזי ,ןילייּב .ַא ,"װזאא לװיטש

 ןטעלָאּפע יד יָא* .1 ךוּב ,1929 קסנימ ,רעטעלּב

 ןשירעטילימ ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארא --- (ךעלדניילעג)

 ,טמא ןימ רעדעי ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא :ךיוא ,גנַאר

 .ןַאקרַאּפ ןוֿפ טערּב ַא יִא .ןסַײרּפָא ללכּב .2
 טלָאװ ךיא; .ךַאד ןוֿפ ןעלדניש עכעלטע יִא

 ךיא רָאנ / ,דלָאג ןוֿפ ֿבנג א / ןַײז טלָאװעג

 טלָאװעג טלָאװ ךיא / .יױזַא יװ טשינ סייוו

 יװ טשינ סייוו ךיא רָאנ / יִא רעסעלש / ןענעק

1818 

 ,ןעדוי זנוא ַײּב| ,טלעװרעטנוא ,ל8ֿ ,"ױזַא

 ,ן24 יז ,1923 עשרַאװ

 ןלעוסקעס א ןּבָאה ,(ןַאמ ַא ןגעו) לואװ .8
 ,רעקרַאֿפ

 גנואוט ַא ןגעװ ּברעװ-םוקמּב .(לדייאמוא) 4

 ַא טימ ,קַאנק ַא טימ ךרוד טריֿפ עמ סָאװ

 טלדיזעגּפָא ,טנערטעגּפָא םיא רע טָאה , .קסַארט

 זַא םיא טנערטעגּפָא; ."סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ

 יז ןַא, ,"ןּבילּבעג טינ זיא ןייּב רעצנַאג ןייק

 ַא יִא ךיא לֶעװ דומע םוצ ןזָאלוצ ךימ ןלעװ

 א יַא ."רעגניֿפ יד ןקעל טעװ עמ זַא ףסומ

 ןוֿפ רעגניז א ןעמענוצ (שינוח) -- רעגניז

 ,רָאכ רעדנַא ןא רַאֿפ רָאכ א

 :עגּפָא ךיז טָאה זיה ןיא -- ךיז טימ

 הרע .שינע/ .ץכע-ה .גנוו .טנערט

 ,יירע-

 .(דיז) ןעלסײרטּפָא +-- -- (ךיז) ןעלסערטּפָא
 ,טענסערטעג-- ,ּפָא ענ- .וטוא -- ןענסערטּפָא

 טָאה עץעּבמַאּב יד, .ןלַאנקּפָא ,ןצַאלּפּפָא .לס

 ךיוא טענסערטעגּפָא טָאה סע ןוא ןסירעגֿפױא

 "לַאטראװק רעזדנוא ןיא

 .טעסערטעגי- ,ּפָא עס- .װרט -- ןעפערטּפָא

 ַא*  .רעמייּב יד ןוֿפ לּפע יד יִא .ןעלקָאשּפָא

 עא רוחּב-הֿבישי םעד ,גנוי-סֿפרָאד םעד ךיז ןוֿפ

 ןטֿפַאשנגיײא ןוא ןכירטש ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז ---

 טָאה עמ זַא;, .ןּבעל רעגייטש ןקידרעירֿפ ןוֿפ

 טנאװעגטעּב םעד ףיוא טלעג ןתּבש| ןסעגרַאֿפ

 טזָאלעג טָאה רע זַא ןוא ,טלעג סָאד יִא ןעמ לָאז

 וליֿפַא ןעמ רָאט -- ןליװ ןַײז טימ טלעג סָאד

 ,בושטידרןאןּבמ ןאמחול שוּביל 'ר ,ייַא טינ

 סָאד, .1864 ץיװָאנרעשט ,םיֿבוט םיגהנמו םיניד

 ןוֿפ שיײלֿפ סָאד יִא לָאז עמ זיא ןסיגּפָא עטסעּב

 ןָאטנַײרַא ןוא לָאמ ןייא ןסיגּפָא ןוא ץלַאז םעד

 ,"שיײלֿפ סָאד ןגײלנַײרַא ןוא ילּכ ַא ןיא רעסַאװ

 .ּב/ּבק ,ה"נרּת שטַאקנומ ,וװ הכרּבה רוקמ רֿפס

 ןוא םיגהנמ ענעיורטש יד יִא ךיז ןוֿפ ןלעװ רימ,

 ,"קידניה' תניחבּב ןַײז ןרעהֿפױא ןלעװ רימ

 ןגעלֿפ , .8 יז ,1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ ידוי רעד

 ןעמױלֿפ ןייק ןוא יִא טיוצ םעד ןטניװ עזייּב

 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה ,"ןסקַאװעג טשינ ןיוש ןענעז

 ."ץטָאר יד ּפָא ןעסערט רעדלעװ, .230 אוו 7

 ,ןעגנוריֿפ עטלַא ןוֿפ יִא ךיז -- ךיז טימ

 א טימ גָאט א דיוּב ןיא יִא ךיז .תוירחַא ןוֿפ

 ןעמוקעגנָא טשרע , .יינש ןוֿפ יװ ךיז יַא .טכַאנ

 יד ,| ַאי ,"ּביוטש םענוֿפ ּפָא ךיז טעסערט ןוא

 ,214 '| ,עּבַאגסיא ּװָאס ,טלעװ עטרַאנעג

 .שינע- .ץכע-

 -עג-- ,ּפָא ע(קּפ- .ורט -- ןע(ק)ּפערטּפָא
 לָאז סע ןגָארטּפָא קרַאטש  .לס .טע(ק)ּפערט

 ,םישוּבלמ עקידתּבש יד ךיוא יִא .ןסירעצ ןרעוו

 .ךיז טימ ךיוא .סעטָאלּב יד ןיא ךיש יד יִא

 | ,שינעי

 װטוא ,ןֿפָארטעג-- ,ּפָא ףערט -- ןֿפערטּפָא
 -וִצ ,2 ,ליצ ןיא יִא .ןֿפערט ךעלטקניּפ ,1 --

 רעסָאװ ןיא {וװיטַאד| ןצעמע יִא .ןצעמע ןֿפערט
 ,טרעװ ןיא ןֿפערטַאּב .2 .זיא רע עניול
 ןענָאאלימ יד ןיא ּפָא ןֿפערט םירחסמ ענַײז,

 ןעװעטמַאשטּפָא

 ,טסַײג רעשידִיי רעד ,ַאריפש .ל .' ,"לּבור

 וצ ךיז ןּפַאכ .ןֿפערט .4 .1932 שטַאקנומ
 ןעװ ןוא ןרָאֿפוצקעװא ןעװ יא .סעפע ןָאט
 .ןעמוקוצקירוצ

 ,ליצ םעד יִא .וּב װטוא חזז ,1 -- װרט
 רעייז זיא עניול סמענעי יָא .21 װטוא ווזד ,2
 טרָא םעד יִא .28 .36 ןי ,רעטעלּב ,"רעטיּב

 {םוכס םעד} יא .ןעניֿפעג ,ןֿפערט .דלַאװ ןיא

 .מ .י ,"ןסיגוצנַײרַא רַאדיּפיקס רעדָא ןיזנעּב
 ,1913 גרוּברעטעּפ ,טעּברַא-רעלשיט יד ,ןַאמרעּב
 ,"טַײצ עטוג יד יִא סעלַא ןיא לָאז עמ ,, ,239 יז

 ,17 יז ,ה"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה ,יאלפ

 ַא רַאֿפ סָאװ ןֿפערטוצּפָא ךיז, -- ךיז טימ
 ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,"םיא טיירג רע עקטסַאּפ
 .1926 קסנימ ,טָארט נטסעֿפ טימ

 (עק- ןי) רע .שינע/ .ץכעז
 ,יירעד

 ,טרערטעג-- ,ּפָא רערט .װטוא -- ןרערטּפָא
 ענייש עריא, .ןרערט ןסיגרַאֿפ ןרעהֿפױא .1
 ןָאל .2 ."טרערטעגּפָא ןיוש ןּבָאה ןגיוא
 א ןעװ סיוא טינ טכַאמ סע, .ןרערט יד ןיײגּפָא
 .ךיז טימ ךיוא .יּפָא טרערט דניק

 -שערטעגי- ,ּפָא עשטש -- ןעשטשערטּפָא
 רעדָא ,ןעשטשערט ןרעהֿפוא -- חטוא ,טעשט

 ,ךיז ןטלַאּפש םַײּב ןעקסַארט טַײצ ערעגנעל ַא

 א טימ ןקַאהּפָא -- װחרט  .טסָארֿפ ןוֿפ יִא

 ,ןגַײװצ יד יִא .קסארט א ,קַאנק

 .טעּבָאשטעג-- ,ּפָא עּב- .ורט -- ןעּבַאשטּפָא

 -רַאֿפ ,ןטכיררַאֿפ ףיואנּבױא רָאנ ,זיא טינ יװ
 ,ןטעּפרַאקס ענעסירעצ סנַאמ םעד יִא .ןעוועריצ
 ,שינע-

 װטוא .טעדַאשטעג -- ,ּפָא עדי -- ןעדַאשטּפָא
 -ֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןעדַאשט ,1 --
 טעדַאשטענּפָא טָאה לּפמעל סָאד, .ןעדאשט ןרעה
 .ןרעדױלּפּפָא .ןעלּפַאלּפּפָא .2 ,"טכַאנ עצנַאג ַא
 -רַאֿפ ,1 -- חרט . , . .ןיא ןקילג יד ןגעװ יִא
 ַא ,לכיימש א; .ּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ .ןעדַאשט
 ןיוש םיא טָאה יז ןוא -- ןגיוא יד טימ ץילּב
 .ןענעבנגַאּב .ןעלדניװשַאּב .2 ."טעדַאשטענּפָא

 .שינע .ץבכע .ךיז טימ ךיוא

 -ץטַאשטעג-- ,ּפָא עועט- -- ןעװעטַאשטּפָא
 .מור ,סעּב ,ןעװעטַאישט:- :59 .טעװ
 יַאּב א (ןוֿפ) ןיא ןצעמע ןטרַאװּפָא .1 -- חרט

 ןטרַאװרעד ןוא ןצעמע ףיוא ןרעיול ,שינעטלעה

 יַא ןוא לַאטש ןיא ןטלַאהַאּב ןגיל ,ןלַאֿפַאּב ,ךיז

 זַא . . . ןגרָאמ , .סרעּביױר יװ יא ,םיֿבנג-דרעֿפ יד

 ץעגרע יִא וטסעװ ,טנוזעג טימ ןּבעלרעד טע'מ

 א ןכערּבסיוא םיא ןוא . . .לסעג קיטַײז א ןיא

 יז רע טָאה; .דַאנ ,"ץלָאה טַײש ַא טימ סוֿפ

 ,םייהַא ןעגנאגעג זיא יז ןעו ,טעװעטַאשטעגּפָא

 -אל ענרעזַײא ענַײז ןיא יז ןָאטעג ּפַאכ ַא

 ,נַאמרעטוג עקמיולש ,נַאמגערּב .ש ,"סעשטשיּפ

 ןװיּכּב טָאה סָאװ רעקיניזנַאװ ַא, ,1929 עװקסָאמ

 ױרֿפ א וצ ןגירקוצנַײרא ךיז טעװעטַאשטעגּפָא

 ןטרָאד זיא ריא ץוח רענייק ןעו ,רעמיצ ןיא

 י"ג ,טכיל קידנעקנַאצ ,ןילּבמעד .ּב ,"ָאטינ

 ,9 'ז ,8



 ןעלשטַָאשטּפָא

 ַא סעּפע רעדָא ןצעמע ףיוא ןטרַאװ םּתס .2

 ןֿפױא ןייטש .ןטרַאװרעד ךיז ןוא טַײצ ערעגנעל

 -ןצטימ ידּכ (ָאטיױא ןַא) רוֿפ א יִא ןוא ךַאילש

 ןֿפרַאד וליֿפַא לָאז ךיא ,יָא יז לעװ ךיא; .ןרָאֿפ

 ."טכַאנַײּב ףלעװצ זיּב ןטרַאװ

 וצ ךיז ןטראוורעד ןוא ןטרַאװּפָא --- װזוקַא

 -תעמ ןיא טנעמָאמ רעדָא ןימרעט ןטמיטשַאּב א

 ןוֿפ םײהַא טײג עמ ןעװ העש יד יִא .תעל

 ףרַאד עמ? . . ..ןעװ ,עגר יד יִא .קירּבַאֿפ רעד

 יז טֿפרַאװ עמ ןעװ טנעמָאמ םעד יִא רָאנ

 א טעװעטַאשטעגּפַא רע טָאה; .| רי ,"סיורַא

 / ןֿפָאלשעג ןענַײז ייז ןעװ טכַאנַײּב / טַײצ

 / קידנעייטש ןֿפָאלשעג טלָאמעד ךָאנ זיא'מ

 ענעדלָאג יד ,הלמ ,"ןֿפָא ןגיוא ןוא רעלַײמ טימ

 ,187 יז ,עװַאּפ

 עשטָאשט22 .וורט 6 װטוא -- ןעלשטָאשטּפָא
 ,ךיז ןליּפשּפָא .(טלעװרעטנוא) .לכליּפש ---

 א, ,קידנליּפש ךיז ןָאטּפָא סעּפע .ךיז ןליּפשנַא

 טשינ ןיוש גנול ןייק / ,טַאי רעסואימ ַא ,רֿבח

 ןענעז ןזיור יװ ןוא . ..ןוטיט ןוֿפ / טַאהעג

 טלשטָאשטעגּפָא -- רע ןוא / ,קעּב ענַײמ ןעװעג
 ,1922 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל ,"קעװַא ןוא

 ,23 יז

 ןעקצַאצּפָא +- -- (ךיז) ןעקשטַאשטּפָא

 .(ךיז)

 -עג-- ,ּפָא עשט- .װחרט -- ןעשטכַאשטּפָא

 'ַא .ןעלּבמיצנַײרא .ןסַײמשּפָא .,.טעשטכַאשט

 רע ?סָאװ, -- ךיז טימ ךיוא .,ןקילּפ ןֿפױא

 רע זַא גונעג ?טעשטכַאשטעגּפָא ךיז ןיילַא טָאה

 .שינע- ."ךעלזייה יד טעליּפשעגּפָא ןיילַא טָאה

 ,יירע-

 ,254 +-- ןענכַאשטסיוא ווזד -- ןענכַאשטּפָא

 -עגי- ,ּפָא עכ- .ורט 8 װטוא -- ןעכָאשטּפָא
 ןַא ַײּב סָאװ סעּפע ןרָאּפשּפָא .רפ .טעכָאשט
 ךעלעוויטש יִא ןוא ןסערעד טינ .ןּבעל םערָא
 ,דמלמ ןרַאֿפ סנשָארג עכעלטע יִא .לגנִיי ןרַאֿפ

 -מאשטעג-- ,ּפָא עק- .װרט -- ןעקמַאשטּפָא

 רעד סָאװ ןעגנַאלק טימ) ןעַײקּפָא .1 .טעק
 .טיורּב רַאד קיטש א יִא .(םַאשט-םַאשט ןענַאמ

 ,גנוצ יד קידנעַײק, .רַאלקמוא סעּפע ןגָאזּפָא .2

 ךיוא ."רעֿפטנע םעד טעקמַאשטענּפָא רע טָאה

 .שינע .ךיז טימ

 ,טעקַאשטעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקַאשטּפָא
 ,קיטַאלג סעּפע ןָאטּפָא ןרַאֿפ ּברעװ-םוקמּכ .1

 א יִא .קַאשט-קַאשט יװ ױזַא ,קַאנק ַא טימ

 ּבָאה ,רערעל, .םגּפ םוש ןָא טעּברַא לקיטש

 ,"?ץּבַאגֿפױא יד טעקַאשטעגּפָא טוג ךַײא ךיא
 ,ןרַאנּפָא .צעפס ,2 ,(עטיל ,רימָאקליװ) ,דייר
 ,שַאּב ,"יַא טשינ ייז ןלעװ ךימ, .ןעלדניװשּפָא
 .זק .ךיז טימ ךיוא .1 ש 1964 ,רַאֿפ
 .שינע-

 -עג'-- ,ּפָא עװער  .װרט -- ןעװערַאשטּפָא
 ךעלמירוחּב יד יא .ןֿפושיּכּפָא .לס .טעװערַאשט

 -עגּפָא טָאה רע, .ןגיוא עקידענערּב יד טימ

 ,?טעװערַאשטענּפָא זדנוא ןדַײס ,סינ עלא ןענואוו

 ,טערָאשטעג-- ,ּפָא ער- .ורט -- ןערָאשטּפָא
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 יּפָא .ןקידורּבּפָא .לס .ןענרָאשט--= 9
 "ץלק ןוא סקיכעּפ טימ ךעלמינּפ יד יִא .ןרימש

 ךיוא .ןשַאװּפָא ןענעק טינ לָאז עמ ,סקיּפ

 .ךיז טימ

 .טעּבושטעג-- ,ּפָא עּב .װרט -- ןעּבושטּפָא
 ּפָא .ןסַײרּפָא .::0/:םוחיצעסעעז .רקוא
 טיורּב קיטש א יִא .רָאה יִא .ןּפוצּפָא .ןקילֿפ

 יּפעק ןעשרעניה|} יד יַא לעװ ךיא, .ןּבַאל םענוֿפ

 ּפַאטסָא ,זּביא סינּפיק .יא ,"ייווצ ןוא סנייא ךעל

 טימ ךיוא 1929 װָאקרַאכ ,ןעלכיימש ,ַאינשיוו

 ,דנַײרֿפ ןרעװ רעדיװ ןוא יִא ךיז -- ךיז

 ,שינע-

 .ןעקַאמשטּפָא וזד -- ןעקַאװשטּפָא

 ,ּפָא (עונעק- .ורט -- ן(עװ)עקעװשטּפָא
 ,לגענ ןּפעלשסױרַא .1 .ט(עװ)עקעװשטעג =
 םעד ,רעטערּב יד יִא .סעפע ןוֿפ סעקעװשט
 ,ןּפַאלקַאּב ,2 .װזאא ןטסַאק םעד ,ןַאקרַאּפ

 סנטסַאק יד יִא .סעקעװשט טימ ןקיטסעֿפַאּב
 ןוֿפ סגדָאל יד יִא .קעװַא ייז טקיש עמ רעדייא
 ,זיוה ןקידייל םעד

 ,טעכושטעגי- ,ּפָא עכ- .װחרט -- ןעכושטּפָא
 -ניא ןעגנערב .68:839ע8זז/2 .דל .ררװ

 ןעגנערּב .ךַאװ ןַײז ןוֿפ דנַאטשוצ םוצ ןצנַאג

 יִא ,ןרעטכינּפָא .ךיז וצ ןעמוק לָאז עמ וצרעד

 יש םעד ,ןטשלחעג םעד ,םענעֿפָאלשרַאֿפ םעד

 קיאַײּברעד א ןוֿפ סרעניואוונייא עכעלטע, .ןרוּכ

 ,"טעכושטעגּפָא ןטשלחרַאֿפ םעד ןּבַאה לֿפרעד

 ,קערש ןטשרע ןוֿפ םיא יַאע ,10| 1965 ,זמט

 "רעג סעקירעמַא ןוא שינעלמוטעצ ןַײז ןוֿפ

 .57 'ז ,...ןצנעדנעט טנורג ,ןיקװיר .ּב ,"רעד

 ,"טעכושטעגּפָא םיוק . . . טָאה רעשדלעֿפ רעד,

 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװַָאניּפרַאק .ַא

 ,ףָאלש ןוֿפ ךיז יַא -- ךיז טימ טֿפָא ,7

 טָאה ,טעכושטענּפָא לסיּב א ךיז טָאה יז זַא;

 ,זהנּכי ,"ןרערט עקיטולּב טימ ןסָאגַאּב ךיז יז

 .שיגע- .2 ןאמ ,1870 ,לָאֿפיי

 ,קישטּפַא ,ךישטּפַא :9פ -- "ישטּפָא

 -נַאלק .עיצקעירעטניא ,'יכשטּפַא ,'יכשטַא

 -יומוא ןטגנערטשעגנָא ןקידמעצולּפ םִַײּב ןעג

 ליומ ןוֿפ טֿפול יד ןזָאלסױרַא ןטימ ןסינ ןקיל

 .קיטַײצכַײלג זָאנ ןוא

 ,טעּבישטעגי- ,ּפָא עּב- .ורט -- ןעּבישטּפָא
 ,ןּפַאלקּפָא ,ןקַאהּפָא ן.ןעּבושטּפָא :לגרֿפ} .דּפ

 -עגּפָא ןליוק לֿפיװ, .זדלעֿפ א ןוֿפ רעקיטש א

 ,ןָאטרעּבלַא .מ ,"!ןטסַאלּפ לֿפיו ,טעּבישט

 ,1934 עװקסָאמ ,ןַאשזדיּבָאריּב

 ,ּפָא (ךיז) עכ- .חטוא -- (ךיז) ןעכישטּפָא
 ,דרעֿפ א ןגעװ) ןסינּפָא .טעכישטעג-- (ךיז)
 פָא ,טַײקעגּפָא טָאה דרעֿפ סָאד, .(המהּב א
 ,קנַאשעג-השרדי ,ץרפ ,"ךיז טעכישטעג

 ,טעכמישטעג -- ,ּפָא עכ- .וורט -- ןעפמישטּפָא

 ךיג ףיא .1/ .ןעּבָאקס-+ װזד .מור ,סעּב
 ַא ןסַײרסױא ַײּברעד ןוא ןקינײרּפָא ,ןקילֿפּפָא

 ,ןדנַאג ַא ,ןוה ַא יַא .טיוה ,שײלֿפ קיטש

 "!ּפָאק ןוֿפ טיוה רעקיטש ּפָא טינ רימ עכמישט,|

 ,(יז טגָאװצ סָאװ רעטומ ַא וצ לדיימ א)
= 

 ןעּברישטּפָא

 יּפערט' טימ ,ךַײלג טינ ,ןרעשּפָא טכעלש 2

 יװ ןעגנַאלרַאֿפ יִא ַאזַא רַאֿפ ,ןלָאגּפָא טכעלש

 .ןעלדניװשַאּב ,ןרַאנּפָא .9 .,ןרעשּפָא ןרַאֿפ

 ןוא שינעלַײא ןיא יִא ךיז -- ך י ז טימ ךיוא

 .עדרָאמ יד ןקיטולּברַאֿפ

 -סישטעג-- ,ּפָא עט- .װרט -- ןעטסישטּפָא
 יד יִא .לויטש יד יִא ןקינײרּפָא .לס .טעט

 .המהּב

 דפ .=2: סטסופנָק .ידַא -- עלסישטּפָא
 סָאװ ,ּבַײל םוצ טסַאּפעגוצ (שוּבלמ א ןגעוװו)

 .ןסָאגעגסױא יװ טגיל ,דיילק יִא ןַא .טוג טגיל

 .טעּפישטעג-- ,ּפָא עּפ .װרט -- ןעּפישטּפָא
 פָא .ןסַײרּפָא .ןעּבישטּפָא ,ןעּפישטשּפָא .1
 יא פינק ערה'רצי יד טימ .,ןקילֿפּפָא ,ןּפַײנק

 יד) ַײּב ןציּפש יד ןעמ ףראד , .שיײלֿפ רעקיטש

 ןלֿפָאטרַאק ןוֿפ ךעלגנעטש-ןצַארּפש עטצעזעג

 ,"טסוק רעטוג ַא ןסקַאװסיױא לָאז סע ידּכ . . .יִא
 .סנירג רעד ,יקצינלעגעצ .י ןוא יקצענעמַאק .י

 ךיוא ןיוש טָאה רע, .1920 גרוּברעטעּפ ,ןטרָאג

 ןעמענ ןוא לקיטש א ןעלרעּב ַײּב יִא טלָאװעג

 ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,"ןעַײק

 ,122 יז ,1932 װעיק-װָאקרַאכ

 ּפָא ןוא האצוה רעדנַא ןַא ןוֿפ ןסַײרּפָא .2

 ןוֿפ סעפע יִא .ןינע ןקיטכיװ ַא רַאֿפ ןרָאּפש
 טעװ ריא זַא; .טלעגײּבר (ףיוא) הליכַא רעד

 ןעלחר ןוֿפרעד יִא רימ ןלעװ ,טלעג ןקיש רעדיוו

 לעװ ךיא ןעװ, .װירּב ,"לטנַאמ-רעטניוװ ַא ףיוא

 רַאֿפ פָא ךיא עּפישט ,טייקכעלגעמ א ןּבָאה רָאנ

 .?ץענָאװרעשט א ריא

 יישטעג- ,ּפָא רעֿפפ .װרט -- ןרעֿפישטּפָא
 -סיוא .ןטרַאװּפָא ?ןרעֿפיצּפָאכ2 .27 .טרעֿפ

 "ביר םעד ןעװעטַאשטּפָא .ןענוּבשחסיוא .ןטרַאװ

 -פָא ךָאנ סָאד טָאה ֿבנג רעד, .טנעמָאמ ןקיט

 סע זַא טסואװעג טָאה רע לַײװ ,טרעֿפישטעג

 גנוריצ לקיטש םוש ןייק גָאט םעד ןיא טמוק

 ,עלעקרעס ,טע ,"ףיױרַא ּבַײל ןַײמ ףיוא טשינ

 ַא ןיא , .ןג86 'ז ,1925 ענליװ עּבאגסיוא ןיאְו

 -עגּפָא ,טעװַאיעג ךיז רעדיװ םורַא געט רָאּפ

 ,םיא ןּבעל ןעמוקעגסיוא ןיּב ךיא ןעוו טרעֿפשט

 ןיש ןוא עמשטוק יד רעדיוװ טּפַאכעגּפָארַא

 -רעטעמש ,ןַאמטלַא השמ ,"...רימ וצ ךַײלג

 ,1123 יז ,?רָאי ,טשעראקוּב ,ןעגניל

 ,ןסינ םַײּב ןעגנַאלק .1 'יׂשטּפַא ,קישטּפָא
 'ַא רָאנ !קילג ןייק עלעזַײמ סָאד טָאה סע

 ,420 ' ,ןעמעַאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"'א ןוא

 ןוֿפ ןּבײרטסױרַא ,ןּבַײרטקעװַא םַײּב ןעגנַאלק .2

 .ץַאק ַא ּבוטש

 .טעקישטעג-- ,ּפָא עק- .װרט -- ןעקישטּפָא

 "גנע ןיא, ,לָאמ ןייא טימ ןדַײנשּפָא ,ןקַאהּפָא

 ."ןענעֿבנג ןרַאֿפ טנַאה א יִא ןעמ טגעלֿפ דנאל

 םַײּב קיּפוּפ םעד ּפָא טעקישט ...ּבאּב יד,

 ּפַאטסָא ,זּביא סינפיק .יא ,"םענערָאּבעג:ַײנ

 ןַא טימ ,, ,1929 װָאקראכ ,ןעלכיימש ,אינשיוו

 רעכערּברַאֿפ םעד ּפָא קישט ַא רע טוט גנעװצּפָא

 עװקסָאמ ,טעטשטּפיוה ,סנ ,"רעיוא ןטכער םעדי

4, 

 .ןעּברעשטּפָא +- -- ןעּברישטּכָא



 ןעק(י)רישטּפָא

 -עג-- ,ּפָא עק .װטוא -- ןעק(י)רישטּפָא
 -נעל א 1 .ןעשטרישט-- :99 .טעק(י)רישט
 ןרעהֿפיוא .לגיוֿפ א יװ ןעק(י)רישט טַײצ ערעג

 ּפָא ,2 ,ןגרָאמירֿפ ןצנאג םעד יִא .ןעק(י)רישט

 "נוועג טָאה רע. .ןעק(י)רישט א טימ ןרעֿפטנע

 .. . ךעלגיײֿפ יד וצ . , .טעשטשיװסעג ןוא ןעג

 ,"טעקרישטעגּפָא ךעלײרֿפ ןּבָאה ךעלגיײֿפ יד

 .אטַאװַאיײה ,שָאוהי

 .=- ןעטסישטּפָא וזז -- ןעשטשישטּפָא

 יָאמשטעגי- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקָאמשטּפָא

 .ןעקשטַאמטּפָא +- ןעשטקָאמסּפָא וחזז .טעק

 -עגי-- ,ּפָא עשט- .וטוא -- ןעשטוּבעשטּפָא

 .=04: םוהיצססעיגגנע .רקוא .טעשטוּבעשט

 ענשזַאװ רָאג רימ טָאה רע, .לציּפש א ןָאטּפָא

 ."םיא ּפַאכ ייג ןוא -- טעשטוּבעשטענּפָא

 -עג-- ,ּפָא עװעכ- .ורט -- ןעװעכעשטּפָא
 לגענ יד טימ יא .ןצַארקּפָא .ררװ ,טעװעכעשט
 םעד יִא ,לקישטשירּפ ןֿפױא טיוה עניד יד
 .ךיז טימ ךיוא .שטשירּפ

 בָא וזד .מטֿפ ,ס ,יד -- עװטסעשטּפָא
 עלַאיצַאס ,טֿפַאשלעזעג .(17 +--) עװטסעשטש

 א ָאד ןיא יז ַײּב . . ., .עיצַאזינַאגרָא ,עּפורג

 ןֿפרַאװּפָארַא ליוװ סָאװ יִא ןצמייהעג =! עניאט

 .4 א ,1926 קסנימ ,ןרעטש ,"רעסייק םעד

 .=2: סט010841 .צמ ,יד -- םעקסעשטּפ' ַא
 .ןעיסעט םייּב ּפָארַא ןלַאֿפ סָאװ רענעּפש

 וצ רוטּפ הניתנ, .סָאז -- טלעניּפעשטּפָא
 ,טלעג עשידִיי ,ֿביר} ,ײשינעקישנָא ןַא ןוֿפ ןרעוו

 ןדַיי טלָאמעד ןענַײז י"א ןיא ךיוא, .{26 יז

 ,יג יָא ןּבעגעג םיא ןעמ טָאה ,תולג ןיא ןעוועג

 "עא :ךיוא 1 וש 1956 ,זממ ,ָאריּפַאש םהרֿבַא

 ,9 טו 1963 ,זמט -- טלעג

 ,טעּפעשטעג -- ,ּפָא עּפ  .ורט -- ןעּפעשטּפָא
 "וצ זיא סע סָאװ ןדײשּפָא ,ןלײטּפָא ,ןדניּבּפָא

 -עגוצ ,טֿפױרשעגוצ ,ןקָאה א טימ טעּפעשטעג

 םעד יִא .ויטָאמָאקָאל םעד יא .עא טלטייק

 עטסכעה יד טנַאװ ןוֿפ יִא .עּפאנאק ןוֿפ ןעלנָא

 -טע טעּפעשטעגּפָא שידלעה טעמּכ , .עצילָאּפ

 ,"תוליגמ עטרימשרַאֿפ טולּב סענָאגַאװ עכעל

 יַא* .19 יז ,1924 וירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,מּפ

 ןֿפרַאװ ךיז = (לטרַאג םעד) קישטרָא םעד

 ,ןגָאלש

 יּפָא .1 .ופד +- .װטוא -- ךיז ןעּפעשטּפָא
 "וצ ןוֿפ ךופיה .ךיז ןעשטנָאלּפָא .ךיז ןדניּב

 .ןןעשטוקרעד ןרעהֿפיױא .ןזָאלּפָא .ךיז ןעפעשט

 ךיז םיוק ."!ןּבעל ןַײמ ןוֿפ ּפָא ךיז עּפעשט,

 םלוע םעד ןדעררעּביא . . ., .קינדונ םעד ןוֿפ יִא

 רעדליװ רעד רָאנ .ןדִיי יד ןוֿפ יִא ךיז לָאז רע

 קחצי םהרֿבא ,"טכאלעגסיוא רָאנ ייז טָאה םלוע

 רַאדנעלַאק סקלַאֿפ רעשידוי רעד ,רעדניּבכוב

 רעד, .37 'ז ,סעדא ,ה"נרּת רָאיא םעד ףיוא
 טָאה יז ,טזָאלעגּפָא טינ ןיוש יז טָאה טַאקָאװדַא

 ירָאמ .א ,"םיא ןוֿפ יִא טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז

 ,99 יז ,1898 עשראװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעג

 רעלקעמ רעד טגערֿפ -- ?ריא טֿפױל ןיהואוו,

 ךָאנ רע טכַארט זדנוא ןוֿפ ךיז יִא ןגעוו . . .
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 ,17 יז ,טַײצ םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"טינ ץלַא

 רעד ןוֿפ ןעמָאנ א סיוא םיא טכַארט ךיא,

 ,עש ,"םיא ןוֿפ ּפָא ךימ עּפעשט ןוא הדגה

 א ייז טיג עמ, .68 'ז ,עקועלירתּכ ַײנ'טלַא

 -קילג ,ּפס ,"ךיז יִא רעכיג סָאװ ןלָאז ייז הֿבדנ

 טָאה ןַאמדירֿפ, ,120 'ז ,עכילקילגמוא ןוא עכיל

 ןוֿפ ןעּפעשטוצּפַָא ךיז ױזַא יװ טסואוועג טינ

 .ןגיל רעד' ,רַא ,"רֿבח ןַײז

 ןַא ןוֿפ ךיז יַא .ןרעװ רוטּפ .ןעַײרֿפַאּב ךיז .2

 טכַאד סע, .ערה-רצי ןוֿפ יִא ךיז .סקיֿפ-יידיא

 ,ןּברַאטש ךיג ךיוא טעװ עמַאמ יד זַא ריא ךיז

 רָאנ ,ןעקנאדעג יד ןוֿפ ןעּפעשטּפָא ךיז ליװ יז

 ,"רעטַײװ ריא ַײּב ךיז טרעלק סיעכהל ףיוא יװ
 עזַארֿפ יד -- 'טעגרהעג רעװ ךיא , .ו שג ,רי

 ,געס ,"טעּפעשטענּפָא טשינ רימ ןוֿפ ךיז טָאה

 .52 'ו ,1941 א"ב ,טירט עטנערּבעג

 ןַײז ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז ןילַא .ךיז טימ

 ךיז טכַאנַײּב טָאה טנַאטסערַא ןייא; ,ןדנוּבעגוצ

 ,"ןֿפָאלטנַא זיא ןוא טייק רעד ןוֿפ טעּפעשטעגּפָא

 ."עדוּב ןַײז ןוֿפ יִא ךיז ךָאנ ןעק טנוה רעד;

 םיא יִא ףױא יװע -- שינעע .ץכץז
 -סָאמ ,סעריוד ןוֿפ טָארט ,מפ ,ײטרעֿפטנעעגּפָא

 ,1966 צווק

 .טקעשטעג-- ,ּפָא קעשט .ורפ -- ןקעשטּפָא

 יִא ןרילָארטנַאקכָאנ .6:2:0860/ טק .מַא

 ,תונוּבשח יד

 -רעשטעגי- ,ּפָא עּב .ורט -- ןעּפרעשטּפָא
 ןצַארקּפָא .ןעּברעשטש - :ךיוא .טעּב

 לֵאמע ,רוזַאלג יִא ,ןרעטילּפשּפָא .ןעּבָארקסּפָא

 דַאירָאנס א, ,ּפָאט םענעמייל א ןּביױא ןוֿפ יִא .עא

 יניס גרַאּב ןַײד רַאֿפ ןעּפעשטרַאֿפ ךָאנ ךיז ןָאק

 וװעִיִק ,לגילֿפ ,נידליג םיַאכ ,ײץיּפש םעד יא ןוא

 .ךיז טימ ךיוא ,9

 ,ּפָא ע(וועלש- .ורט -- ןע(וועל)שעשטּפָא
 .סעקוס יד יִא .ןעסעטּפָא ..טע(וועלושעשטעג--

 סעקנעס ַײּב ןייטש ןּבילּבעג ןסינּתוחמ} ןענעז,

 ןוא ןעשעשטוצּפָא רעװש ןעװעג זיא סע סָאװ

 לָאז ךודיש ַא זַא ַײּברעד ןטלַאהעג טָאה סע

 ,3 | 1960 ,גָאט ,סקַאװנייטש י'ֿפ ,"ןייגּפָא הלילח

 .ךיז ןעשעטּפָא +- ךיז ןעשעשטּפָא

 .טעדעּבַאיעג -- ,ּפָא עד- .ורט -- ןעדעּכ'ַאיּפַא
 ףּתוש רעד, .טײקשלַאֿפ ךרוד סעּפע ןגירקּפָא

 ּפָא ךָאנרעד טָאה רע ןוא טעֿבנגַאּב םיא טָאה

 ."דלַאװ םעד םיא ןוֿפ טעדעּבַאיעג

 .ט(ע)ּבָאיעג- ,ּפָא (ע)בָאי .וורט -- ן(ע)ּבָאיּפָא
 -לָאס-שיסור ןטימ ןעלדיזּפָא סואימ רעייז .1
 ןלעוסקעס ןּבָאה .לואו .2 .ךרּבש-ימ ןשיטַאד
 .ךיז טימ ךיוא .רעקרַאֿפ

 .(ךיז) ןגָאיּפָא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- גָאיּפָא
 .רעגנירדנַײרַא רעד ןוֿפ יִא .ּבַײרטּפָא .סױטשּפָא
 ,גנוד

 -קעוַא .1 .טגָאיעג- ,ּפָא גָאי .ורט -- ןגָאיּפָא
 םעד יִא .טניה יד יִא .קעװַא לָאז עמ ןכַאמ .ןגָאי

 ... ןןֿפַא ידו ןניא טלַאװ לגיּפש ןילייא, ,דנַײֿפ
 ,26 יז ,ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,"ןגאי ּבא
 ןגָאױצּפָא ןּבָאה הנותח .טיונ יַא .ןּבַײרטרַאֿפ ,2

 ןעווַאיּפַא

 ,ןגילֿפ יד יִא ,ןגיוװ ןיוש ךיד לעװ ךיא, .טנלע

 ,רעדיל ,טע ,"דניק ןדליג ןַײמ עשז ףָאלש

 א םעד ףיוא טלעטש רע, .97 יז ,1925 ענליוו

 ןיש ןרעװ ןשטנעמ עמערַא ,זַײרּפ ןרעכעה

 יד ,ּבמָאלָאג ןסינ יֿבצ ,"טגָאיעגּפָא ןוֿפרעד

 "נָא ןַא טימ .8 1906 עשרַאװ ,עיזַאושזרוּב

 ןגָאירַאֿפ .ךיז ןיא סעּפע ןטַײּב ןליוװ ןוֿפ גנערטש

 טנַײה, .עא טקיאורמואַאּב ,טקירד סָאװ סעּפע

 ךיוא ךיא ןעק ,טיוט ןיוש טסיּב וד זַא וליֿפַא

 סרעיורט ךיז ןוֿפ גָאי, .לֿפ ,יייָא טשינ עּביל יד

 ,װ לג ,טַײצ ,יּפָא סרעיילש עדנילּב קעד ,ּפָא

 סָאװ ןעקנאדעג יד יַא טלַאװעג רֶע טָאה,/ ,5

 ,קערש ,סילע .ּב ,"טרעטַאמעג שירֿפ םיא ןּבָאה

 ןוא טנגונַאּב ,שטנעמ-ךמע ןַא .1941 קסנימ

 ,"סַאּפש טימ טגָאיעגּפָא תורצ עלַא ןוא ,ןדירֿפוצ

 ןעקנאדעג יִא ליװ רע; .21 'ז ,רעטציא ,געס

 -תּכרֹּב ןַײז ןיא ןַײרַא ךיז ןרעטנַאלּפ סָאװ

 ,16 צו 1967 ,זמט ,גח ,"ןוזמה

 ןקידירֿפַאּב ךיז טינ יװ -- ליו מ סָאד יא*

 יד ןיא) ךיז ןוַײּפש ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאּב יד

 .טרָאּבא ןא ןכַאמ -- ד נ י ק סָאד יָא* ,(החּפשמ

 ןכָאנ ןגָאמ םעד טָאה -- ּפָא םיא טנָאי סע*

 ,לטימ-ריֿפּפָא ןא ןעמעננַײא

 ןעמ ןעק ...טציא ךָאדהמ, -- ךיז טימ

 ,". . .ןּכשילּכמ ,םינצּבק ערעייז ןוֿפ יִא טינ ךיז

 טימ טעקאנ:ּבלַאה ןעגנַאגעג, ,37 ןאט ,1870 ,מק

 עדליװ ןוֿפ ןגָאױצּפָא ךיז טנַאה ןיא עניּבוד א

 ,1885 סעדַא ,קינוב לֹּכ רעניילק רעד ,בז ,"תויח

 יא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה הנמלא יד, .35 יז

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,"םינתח טימ םינכדש ןוֿפ

 .שינע .ץכע .25 טקנוּפ ,יךעלטעטש

 ,דירעה = .(עק- ,ןיד) רעד
 װטוא ,טלדָאיעג -- ,ּפָא לדָאי -- ןעלדָאיּפָא

 ןרעהֿפיוא רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןעלדָאי --

 -- װחרט .גרעּב רעלָאריט יד ןיא יִא .ןעלדָאי

 עשירעציײװש יִא .קידנעלדָאי סעּפע ןעגניזפָא

 .ךעלמינוגינ

 ַפָא .טדָאיעג-- ,ּפָא דָאי .ורט -- ןרָאיּפָא

 .ץַאק רעד ןוֿפ ןצַארק יד יִא .דָאי טימ ןרימש

 :59 .טעדַאיעג-- ,ּפָא עד .װרט -- ןעדַאיּפָא

 "רעד .ץרַאה סָאד ןסעּפָא .ןעי(ו)דַאי-
 .ןֿפרואװרָאֿפ ,תונעט טימ ןרעטַאמרַאֿפ .ןעשטוק

 -- ךיז טימ ךיוא ,םילוּבלּב טימ ןצעמע יִא

 ,שינע- ."םיא טימ ץרַאה'ס ּפָא ךיז טעדאי סע,

 .טעװַאיעג-- ,ּפָא עװַאי .װרט -- ןעוַאיּפָא

 ,ָאד ויא רעצעמע זַא ןּבעגרעּביא .ןדלעמּפָא
 רַאֿפ רֿבח םעד יִא .סעּפע ןיא ךיז טקילײטַאּב

 זיא רֶע זַא טניימעג טָאה סָאװ החּפשמ ןַײז

 .ןעמוקעגמוא

 .ךיז יִא םעצולּפ -- ךיז טימ ךעלטנייוװעג

 אוֲַא טעװַאיעגּפָא גנולצולּפ ךיז טָאה רעטציא,

 טינרָאג טעמּכ טָאה עמ ןכלעװ ןוֿפ ,רעדורּב
 .ט .9 ,"!רעדורּב ַאזא סאּפש א .טסואוועג

 ,1885 עשרַאװ ,הׂשעמה םלוע ,לַאגעס ןעּבױט}

 רעדורּב ןַײז טעװַאיעגּפָא ךיז טָאה עלַײװרעד,
 ןשידַיי ןַײז ןטיּבעגרעּביא טָאה סָאװ . . .עשוהי

 ,װַאקרַאה רדנסּכלַא ,"ןָאזאי ףיוא . . . ןעמָאנ



 ם ַאיּפָא

 ריא ןוא, ,1892 י"נ ,ןָאיצולָאװער עשידוי איד

 -רעמש טלעג יד ןלָאצַאּב וצ ןמוזמו ןכומ טַײז

 ַא ןהָאזדוּב .י ,"ַא ךיז טעװ רע ּביױא ,ןעל

 .שינע- .23 יז ,1913 ענליװ ,ןּבעלכ ךַאז עיַאדּכ

 רעשיטָאקרַאנ .222 ייאכ2 ,ז ,רעד -- ט' ַאיּפָא
 סָאװ ,םויּפָא ןוֿפ ןעמוקַאּבסױרַא ,טנעמַאקידעמ

 ,ןקיאורַאּב וצ ןוא ףַאלש םוצ לטימ א יװ טניד
 ,ידַא -- שיד

 -ַאקידעמ  .ל22 ייאכ? .אּב ,רעד -- ן'יאיּפַא
 לייט ןוֿפ סיױרַא טמוקַאּב עמ סָאװ טנעמ

 -.םעריש החפשמ רעד ןוֿפ צעּפס ,גייצנירג

 "טעּפ, ,(עא עירעלעס ,עקשורטעּפ) עקימולּב

 ,ענפַאװ ,לייא ,ןעפרעט טלַאהטנַא עקשור

 "ןירוא ,קידנקיאורַאּב טקריװ ,יַא ןוא װַאשטש

 ,1940 ענליוו ,זעג9 ,"קידנגערנָא ןוא שירעּבַײרט

 .8 ןאמ

 .טרעמכַאיעג-- ,ּפָא רעמ+ -- ןרעמכַאיּפָא
 ןֿפױא ךיוה ,ןרעמכאי טַײצ ערעגנעל ַא -- װטוא

 "עג ךרוד -- ורט .ןענייװ ןוא ןגָאלק לוק

 ןקירדסיוא ,ןּבעגרעּביא ןעיירשעג ןוא ןענייוו

 ךיוא .טיוט סנַאמ םעד יא .קילגמוא ןַא ,הרצ ַא
 .ךיז טימ

 -ּפָארַא .טכַאיעג -- ,ּפָא ךָאי .ורט -- ןכָאיּפָא

 יד ררעֿפ יד ןוֿפ יִא .דרעֿפ יד יִא .ךָאי א ןעמענ
 , ר יז טימ ךיוא .אׂשמ ערעװש

 ןענײװּפָא .הרט 4 וטוא -- ן(ע)צכָאיּפָא
 .שינע- .קיטַײצכַײלג ןצכערקּפָא ןוא

 -לָאיעג-- ,ּפָא עװעד- .ורט -- ןעװערלָאיּפָא
 ַא רַאֿפ ןטייווצ םעד ןכַאמ .ןרַאנּפָא ..טעװעד

 רָאֹּב ןיא םיא ןריֿפ ,'רעקָאס' םעד יִא .דלָאי

 ,ּפַאל-רֿבח ןרָאװעג , . .טימ ךיא ןיּב , .ןַײרַא

 -ַאדלָאס יד טעװעדלָאיעגּפָא ןיטולחל ּבָאה ךיא

 ,3 ןמ ,1938 קסנימ ,ןרעטש ,"ןט

 װטוא .טרעמַאיעג -- ,ּפָא רעמ- -- ןרעמָאיּפָא
 ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןרעמָאי ---

 ,שָאוהי ,"טרעמַאיעגּפָא ןכָאװ ןּביז, .ןרעמָאי

 ןקירדסיוא רעמָאיעג טימ .װרט  .אטַאװַאיײה

 ,ןילַא ןּבַײלּב ןַײז יִא .עא קיטייװ ,ןַײּפ

 יד ןוא פניא זיױלּב| .װרט 8 װטוא -- ןעֶאיּפָא

 יַא .ָאא טימ רדסּכ ןרעֿפטנע {.ֿפניא טימ ןעמרָאֿפ

 -סיוא ןוא ײצילַאּפ-םייהעג ןוֿפ סעגַארֿפ (ףיוא)
 .ןעגנוקינַײּפ ןדַײמ

 ,ןעװעדיריּפָא +-- -- ןעװעדירַאיּפָא

 -רַאֿפ .טרָאיעג-- ,ּפָא רָאי .וטוא -- ןרָאיּפָא

 ןרָאי לָאצ א רעדָא רָאי ַא ואווצעגרע ןעגנערּב
 רעמ עלעטעטש עלעציפ ןיא טרָאיעגּפָא ןיוש ,
 ַא ןיא טעּברַא ןגירק ךיא לעװ טציא .רָאי א יװ
 ."טָאטש רערעסערג

 -- װטוא  .טלּבויעג-- ,ּפָא לּב- -- ןעלּבויּפָא
 -ּבוי ןרעהֿפיױא רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןעלּבוי
 יַאּב ןיוש ,ןעלּבוױצּפָא ןזיװַאּב טינ ךָאנע .ןעל
 טימ -- חרט ."אנוׂש רעַײנ א ךיז טזַײװ

 סױרַא טֿפור סָאװ סנױזַא ןקירדסיוא זאטסקע
 ןיא ןעמוקנָא סָאד יא .ןוחצנ םעד יִא .שינעלּבוי
 ,שינע- .דנַאל
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 -עג- ,ּפָא לֹבֹוי .ןןעלוויוי--} -- ןעלכויּפָא
 ןריֿפכרוד ,ןעלֿבֹוי ןקידנערַאֿפ -- וחטוא ,טלֿבֹוי

 טלֿבויעגּפָא ,טעװעטעקנַאּבעגסיױא, ,לֿבֹוי סנצעמע

 ןרעַײֿפּפָא -- װרט  ."קרַאמ ןוֿפ ּפָארַא ןוא

 ,םיעֿבש-ןּב םעד יַא .ֿבוט-םוי ַא סנצעמע

 ,טעשטויעג-- ,ּפָא עשט- .וטוא -- ןעשטויּפָא
 א ריזח א ןוֿפ ןעגנאלק ןּבעגסיױורא ,ןעשטוי

 װרט .,רעמ ןעשטוי טינ רעדָא טַײצ ערעגנעל

 -מוא יד יִא .ןעשטוי ךרוד סעּפע ןקירדסיוא --

 ,ריזח ַא יװ טײקנדירֿפוצ

 .ןריעי- :5פ ,טריויעג--- ,ּפָא ריוי -- ןריויּפָא
 טינ .ןריוי ןקידנערַאֿפ -- װטוא ,ןריי --

 טָאה סע, .ןריטנעמרעֿפ רעמ (ןֿפרַאד) ןענעק

 יװ טסול ןַײמ ,טריויעגּפָא ןיוש טולּב ןַײמ

 ,זירַאּפ ,טעלָאיװ ,אד ,"קיטכיזכרוד לָאטשירק

 טימ סעּפע ןריצודָארּפ -- וחרט 25 יז ,1927

 ,דעמ יִא .ןַײװ יִא .גנוריטנעמרעֿפ ןוֿפ ףליה רעד

 .-- ןעצכַאיּפַא וז .1 -- ן(ע)צכויּפַא
 ןוֿפ ,דײרֿפ ןוֿפ ןעגנַאלק ןעגנערּבסױרַא .2

 ,האנה רעקידלַאװג ןוֿפ יִא ,ףמואירט

 ,טֿפַאזנָאמ' .רג22 ייא2? .אּב ,רעד -- םֹויפָא
 רענערָאװעג טכידעג רעדָא רעטנקירטעגנַײא
 ,ןָאמ ןסַײװ ןוֿפ רענרעק עקיטַײצ-טינ ןוֿפ טֿפַאז
 ןעמ טמוקַאּב ןסעצָארּפ עשימעכ ךרוד סָאװ
 02/2904 .זָאקרַאנ ןֿפרַאש א םיא ןוֿפ סיורא

 יװ ןֿפָאלשעג רעּבָא טָאה רע, .80ת0מ116/טזג

 ןוֿפ טרוּכישעגנַײא ךיז טָאה רע . . . רעטיוט א
 זיא ןוא , .1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,"'ָא

 עמ ןוא יִא ןעמ טרעכייר ,ןַײװ קיניײװ ךָאנ
 -ןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,יןיאַאקָאק טקעמש

 א, :גיֿפ ,224 'ז ,1930 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפ
 ...ןטֿפעשעג ןגעװ טדער רע ןעװ רעמיורט
 ןוֿפ רוּכיש זיא רע . . .ּפָאק רעד םיא טגָארט
 ןגעװ ,נש ,"ַא ןוֿפ יװ ...גנונעֿפָאה רעד

 ,120 'ז ,| רעּבַײרש עשידוי

 יװ (ןע)גנוניישרעד עשיגָאלָאטַאּפ ,1 -- םזיד
 ַא ןרעכייר ןקידנעטשַאּב ןוֿפ טַאטלוזער ַא
 ִא ןרעכייר עקידנעטשאּב סָאד .2

 ןשימנַײרַא .יָא ןצירּפשנַײא .װרט -- ןריז
 .ךיז טימ ךיוא .יִא

 ,ּפָא בוט-םוי ,ןןװעטנאי .. } -- ןבוטײמויּפָא
 "םוי ןקידנערַאֿפ -- װטוא ,טֿבוט-םויעגי-

 יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןֿבוט"םוי רעדָא ןֿבוט

 ץעגרע רע זיא ,טֿבוט-םויעגּפָא, .ןכָאװ עגנַאל

 -- וחרט .דירַאי םינוֿפ ,עש ,"ןרָאֿפעגקעװַא

 םעד יִא .ןצעמע רעדָא סעּפע ןֿבוט-םויסיוא

 217 .ךיז טימ  .,יײליּבוי םעד יא .ןוחצנ

 -נויעגי-- ,ּפָא עועשט- -- ןעװעשטַאגנויּפָא
 ךיז טַײצ ערעגנעל ַא -- חטוא ,טעװעשטַאג

 רָאי עצנַאג סָאד יִא .שטַאגנוי ַא יװ ןריֿפֿפױא

 ,ןצעמע ןעלדיזּפָא -- װרט .ויזירּפ ןרַאֿפ
 ,שטַאגנויי םיא קידנֿפור

 ,ּפָא ץעוי .ורט .ןןצעייוי ...} -- ןצעויּפָא
 .ןָאט וצ טינ הצע ןַא ןּבעג - .טצעויעגי-
 ,ןרירגימע ןוֿפ דנַײרֿפ םעד יִא .ןטָארּפָא

 לקַאל ,טסקויעגי- ,ּפָא סקוי .וורט -- ןשקויּפָא

 ם(ו)ּפורטיּפַא

 לָאז סעּפע זַא ןכַאמ .ןצומשּפָא .טעמַאז

 ,ןכערּבעצ .ּבוטש א יִא .טרעװ םעד ןרילרַאֿפ

 ,לּבעמ ץלַא יִא ןוא ןרעטשעצ

 -- װטוא .טעשויעג-- ,ּפָא עש- -- ןעשויּפָא
 -עדליװ ,ןעלמוט .2 .ןעװעדליװ ןרעהֿפױא .1

 ּפָא ןוא ןטלַאה .8 .טַײצ ערעגנעל א ןעװ
 ,"ןדנואװ יד ןוֿפ ּפַא טעשוי טולּב, .ןעניר

 םעד יִא .ןתיממעצ .טולּב זיּב ןגָאלשעצ --- ורט

 ,ןלַאֿפעגנָא זיא סָאװ רוּכיש

 =?/: 800ס0456- .מַא ,סי ,רעד -- טנעמויּפַא

 אנוׂש ַא ןוֿפ גנוליטשנַײא ,גנוקיאורַאּב .םנסמ+

 ןדנוּברַאֿפ זיא סָאד ןעוו וליֿפַא ,ןּבעגכָאנ ןכרוד

 -כָאנ סָאד .ןּפיצנירּפ עשילַארָאמ ןקוקרַאֿפ ןטימ

 יָאמ ןעמוקנגעקטנַא סָאד ;הכולמ ַא דצמ ןּבעג

 הכולמ ןייא סָאװ ןעגנורעדָאֿפ רעדָא ןעגנונ

 ַא ןדַײמוצסיוא ידּכ הכולמ רעטייווצ ַא טלעטש

 ןּבָאה ש"מי סיצַאנ יד, .טקילֿפנָאק ןטֿפרַאשרַאֿפ

 זַא ,טגַײצרעּביא רעמ ץלַא רעטַײװ סָאװ ךיז

 רעד .ןעמעננָא טינ ךיז ןעמ טעװ ןדִיי רַאֿפ

 עקיצומש ערעייז ןיא טליּפשעגנַײרַא טָאה יא

 ,17 ווו 1967 ,זמט ,טַײצ ,"טנעה

 ,ןקיאורַאּב .טריזיּפַא ,רי- .ורט -- ןריזיּפַא

 ,קיאור ןרעװ לָאז סע ידּכ ןּבעגכָאנ .ןליטשנַײא

 ,טקילֿפנָאק ַא ןדַײמוצסיױא ידּכ

 שירע- רעד ,רע- .מַא .ורט -- ןזיּפַא
 ,קיטילָאּפ עיַא .ידַא --

 -ירעפסקע ,וּורּפ .ציסור .ז ,רעד -- טיּפ'ַא
 ץִא ןכַאֿמ ,טײקטנװַאהַאּב ,טֿפַאשטינעג .טנעמ

 טקידלושַאּב ךעלדנע, .ןישַאמ רעַײנ רעד טימ

 יד לַיַּב לײטנָא םענ ךיא סָאװ . . . ךימ ןעמ

 וצ ץיַא טכַאמ סָאװ רענעשזניא ןַא ןוֿפ ןטעּברַא
 ,1869 ,מק ,"רעוועג יקסירעליטרַא ןרעסעּברַאֿפ

 --יד ,טייקכעל- .יזא - ךעל- .20 א
 עטסקיטײנ ײלרעלַא ךיז טניֿפעג םיא ןיא;

 ןוא רחסמ טרַא ןדעי וצ יא ןוא סעינידעיווס

 סקלָאֿפ רעשיטקַארּפ רעד ,ליי ,"ןכַאז-טלעוו !

 ,1876 סצדַא ,ק"פל ז"לרת ףיוא רַאדנעלַאק

 טָאה .. .גנַאל טינ ויּב ..., -- יא -- עצי
 סָאװ םירחוס טּביױלרעד רָאנ . . . גנוריגער יד

 ,ריָא ,רעלעדייא רַאֿפ . . .ךעלנייװעג טלַאה עמ

 ,מק ,"ןצעזַאּב וצ ןטרָאד ךיז . . . רעכעלטלעוו
 ,49 אָפ ,5

 ,ןעזוטעּפַא+-- -- ןעשוטיּפַא

 םיי ,רעד ןסעּפָארטיּפַא -- ם(ו)ּפורטיּפַא
 .גכ2 ,א/טל ,אעיצמ אֿבּב ןםיסּפָארטיּפָא)

 ןקירָאירענימ א רעּביא ןוקעּפָא ,רעסַאּפֿפױא .1

 ,ןגעמרַאֿפ ןַײז רעּביא רעטלַאװרַאֿפ ןוא םותי

 ,טכירעג ןוֿפ) טמיטשַאּב לעיציֿפָא טרעװ סָאװ

 ו"ח רנייא ןעוו, .(זיײרק-החּפשמ ,הליהק ,ןיד-תיּב

 ָאד . . .םינטק םישרוי טזָאל גנוא ,טרעװ רטֿפנ

 הנממ ן{םיֿבֹוטו םישארו =!| ט"ורו םינּבר ןלָאז

 רעּביא רעעזֿפױא ןַאק -- 'א .קקּת ,"םיייַא ןַײז

 סמותי םעד טימ טעטלַאװרַאֿפ רעכלעװ םותי א

 -רֹּבא| רע, .ה ,א ,םירוּכּב ,טעיִּפ ,"ןגעמרַאפ

 -ַאּפש ןוֿפ ענעּבירטרַאֿפ יד| ייז טָאה . , . ןלאנּב

 ,"םימותי יד טריֿפ יא רעַײרט ַא יװ טריֿפעג {(עינ



 תוסּפורטיּפַא

 ,רדס ןטשרע םעד אַײּב טשינעקערש טיוט ,דמא

 ,186  ?גרעּבסגינעק

 ןוא ןקירָאירענימ א רעּביא רעסַאּפֿפױא .2

 רעטומ ,רעטָאֿפ ןוֿפ טמיטשַאּב ,ןגעמרַאֿפ ןַײז

 ,דניק סָאד ץעגרע ןזָאלרעּביא ףראד סָאװ

 הידֿבוע, .םָאנָאקע .רעטלַאװרַאֿפ ןימ רעדעי .9

 'א ןַא ראו ןוא רישע רעסיורג ןייא ראו רעד

 .םיטּפשמ ,רוצ ,"ֿבָאחַא ןוֿפ זיוה ןיא

 עינעמור ןיא .סנרּפ ,טּפױה ,שָאר ,גיהנמ .4

 ןוֿפ יַא רַאװ . . . איׂשנ רכילטיא ,, ,להקה:שַאר
 י"שר ,17 ,דל ,רּבדמּב ,חט ,"טֿבש םנַײז

 -- ם"א ערעַײא טימ תובוט-ילעּב ערעַײא,

 ,סוממ ,"טליוװ ריא לֿפיו ףיורעד טַײרש

 -ַאטש יד טלמאזרַאֿפ ךיז ןּבָאה סע, .עשטַאילק

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,"לּביטש-להק ןיא םייַא עשיט

 "ךעלטעטש

 וצ ךיז יװ רעזַײװנָא ,רעגָאז-העד ללּכּב 9
 רַאֿפ טכַאמעג ךַײא טָאה רעװ, .ריא טֿפָא ,ןריֿפ

 לָאז יז טינ ליװ ךיא , ;"?רימ רעּביא יא ןָא

 .דַאּבנעירַאמ ,עש ,"יַא ריא ןַײז

 .ּבנ צמ ,רעד ןלדָאגַאה ...} -- לודנה '8א
 לאכימ , .רעכערּפשריֿפ ,רשוייץילמ ,רעצישַצּב

 ,"לארׂשי ןוֿפ 'ה יַא זיא רע . . .לודגה רׂשה

 ,{1 ,ּבי ,לאינד ףיוא טריזַאּב| ג/ר ,תישארּב ,וצנ

 .ן  ,(סָאד) יד ןסעסּפָארטיּפַא) -- תוסּפורטיּפַא

 .וֿפד +- .ה ,ב ,ארתּב אֿבּב ,אתפסותככ

 -רענימ ַא .םותי א רעּביא החגשה עלעיציֿפָא ,1

 ןגעמרַאֿפ ןַײז ןטלַאװרַאֿפ סָאד ןוא ןקירָאי

 לע 'ַא ןייא ןטכירׂשיוא טלָאװ רנייא ךיז בוא,

 ,"ןטזאןטשיג וצ טינ זָאד ןזיא} . . , םייוג ידי

 .קקת

 ןדעי ןוֿפ טייקיטעט ןוא טכער ,עיצקנוֿפ .2

 ,םיטֿבש עדליװ רעּביא 'ַא .סוּפורטיּפא ןימ

 . . . סעינָאלָאק יד ןענעגרה דלישטָאר ןוא א"קי,

 ,שוװ 'אקיצ' ,ץרפ ,"תוומה:םס זיא 'א סָאד

 ,132 יז

 ,טַארָאטקעטָארּפ ,עינָאמעגעה ,שזַאנָארטַאּפ .9

 ןוֿפ 'א רעד רעטנוא ןעוועג זיא לארׂשייץרא,

 חומ םעד רעּביא . . ."ַא עקיטסַײג יד, ,"דנַאלגנע

 ,שו טישז ,"טֿפַאשרעטעּברא רעשידִיי רעד ןוֿפ

 -עגנָא ...ןּבָאה סָאװ יד, .218 'ז ,1917 י'נ

 טינ ןּבָאה שטַײטײרֿבע ףיוא ןּבַײרש ןּבױה

 עניימעג יד ןעַײרֿפַאּב ןליוו ייז זַא . . . טגָאזעג

 קיטירק ,נש ,"יא ןא סעּפע ןוֿפ ןעױרֿפ ןוא טַײל

 יד ןעמונעג טָאה םזישידִיי רעד, .רעקיטירק ןוא

 ןוא רעטַאעט ,קומ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןרעּביא יא

 ,.רעטַאעט שידיא

 ַײּב 'א ָאטינ, ,גנוסַאּפֿפױא ,ךַאװ ,הרימש .4

 ,תוּבותּכ 2ן ,יהׂשעמ ַאי ,וו לַא ,"תוירע ףיוא םיא

 "רַאֿפ טימ טָאה, .{+-- 'תוירעל יא ןיא' :ּב/גי

 רע סָאװ ,'א ...רעד ןגעװ טכארטעג סָארד

 לסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"ןקַאנ ןַײז ףיוא טגָארט

 ,126 'ז ,1929 עװקסָאמ ,ּבורג

 ױזַא) ןוֿפ זיא סָאװ .ידא -- שיסּפורטיּפַא

 ץיֵא .תוֿפיקּת עיַא .סופורטיּפַא ןַא (ַײּב יװ

 ןרַאשוצ םיא 'א םייח טגעלֿפ , .(ריא) טייקכעלרע
 .רעד ,רַאהדלָאג סחנּפ ,"רענעצ םענרעּפוק ַא

 ,1939 ןרוּבלעמ ,עילארטסיוא ןוֿפ ןעגנולייצ

1817 

 ,טסוּפורטיּפַאעג ,סופ- .וטוא -- ןפ|ּפורטיּפַא
 -ורטיּפַא ןַא יװ ןריֿפֿפױא ךיז .ןעוועס- 95
 ,ןרילָארטנָאק ,ןעועריק ,ןעװעטַאּבעלַאּב .סוּפ

 רדסּכ ןּבָאה ןדִיי עשיסור, .עדנערג יד ןריֿפ
 םושרג ,ײןָאשנעװנָאק יד יַא ןייא ןיא ןטלַאהעג
 גרעּבמעל ,רַאדנעלַאק סקלָאֿפ רעשידוי ,רעדַאּב

 .ב"ערּת

 .סוּפורטיּפַא ןוֿפ נװ .ס- ,יד -- עשטּפורטיּפַא

 וצ ןּתחתמ ךיז ןעמונעג ןדִיי ןּבָאה ןלֿבּב ןיאְ,

 זיא ןהניכש ידְו . . . רָאנ ,תוירכנ םישנ טימ ןַײז

 ,צונ ,"ייז רַאֿפ ןעועג ץילמ טָאה יא ןַא ןעוװעג

 ,ּב/הֹמ

 ןקיטומרעד וצ ףורסיוא .וז -- יײהּפָא ,יײֿפָא
 "רעד :ךיוא ."!סיֿפ טּבייה !יִא יָא .ץנַאט םוצ
 יד ןלעטש ןַײז ַײּב דניק ַא רַאֿפ גנורעטנומ
 ,טירט ערעכיזמוא עטשרע

 ,טשידייעג'- ,ּפָא שיד .והרט -- ןשידִייּפָא
 ןוֿפ ריא טדער, .ןַײז למ ךרוד דִיי א רַאֿפ ןכַאמ
 ַא םינּבר ערעזדנוא ןשיװצ טּפַאכ ,שדוקיילּכ
 . ..ענידָאּפסַאג' א סניציּבר יד ןשיװצ ,יךָאצַאמ/
 דניק דמערֿפ א טעֿבנג יז ןעװ ,עטיאּבג ַא טּפַאכ
 א ענעמוקעגקירוצ יד רַאֿפ ,ץרפ ,"יַא םוצ
 .'הצע עטירד

 .וטוא |...ןסעכייי ...} -- ךיז ןֿפוחייּפָא

 ןרעהֿפױא .1 .טסוחליעג-- ךיז ,ּפָא ךיז סוח-
 םיּתּבילעּב ןרָאװעג ןענַײז סע .ןסֹוחָיי ךיז

 -ץגּפָא ךיז טָאה רע ןוא ןומה רעטסָארּפ רעד

 ךיז .2 ."החּפשמ רעשינּבר ןַײז טימ טסוחַיי

 ,טַײצ ערעגנעל א רדסּכ ןסוחַיי

 ,טרעגנילעג-- ,ּפָא רע" .װרט -- ןרעגנִייּפָא
 םינּפ סָאד יִא .רעגנִיי (ןעזסיוא לָאז סע) ןכַאמ
 ןשטיינק יד ןכַײלגסױא טימ ,שזַאסַאמ טימ
 קורַאּפ ןטימ ךיז יִא -- ך יז טימ ךעלטנייוװעג
 ,הנ/ ,ךילּפ םעד ןקעדרַאֿפ וצ

 ךיז ֿבושַיי .וטוא ןועשִייו -- ךיז ןבושִייּפָא

 ךיז טַײצ ערעגנעל א  .טּבושִייעגי-- ךיז ,ּפָא

 יִצ ךיז יִא .העד רעד טימ ןגָאלש ךיז ,ןֿבושִיי

 ,לעטש רעד ןוֿפ קעװַא לָאז עמ

 װזד .=22406: סממנסמ .כרַא .רעד -- ךיּפַא

 קנוט ינוא ליז רטיּפ רדוא ךיּפַא םענ,, .עירעלעס

 ,"הכרּב יד גָאז 'נוא רֹׂשֲאו ץלַאז ןיא סע

 ,1731 ,הדגה רעגרוּבמַאה

 ,ּפָא לכי .װטוא ןןעלכָאי . . ,} -- ןעלכיּפָא

 סיוא ןיושג .רעמ ןענעק טינ .טלכיעג --

 ."טלכיעגּפָא ןיוש ,הירּב

 =": 8ק- .לעּפַא ווזד .מַא .ס- ,רעד -- { ל"יֿפַא

 רערעכעה ַא וצ עיצַאלעּפַא .השקב . .1

 ןוֿפ ןיד'קסּפ ןכַאמ וצ לטּב ץנַאטסניא-טכירעג

 .ץנַאטסניא רעקירעדינ א

 א רַאֿפ טלעג ןּבעג וצ ףור ,גנודנעװ .2

 ,לָאטיּפש םעד תֿבוטל יא .ןינע ןכעלטֿפַאשלעזעג
 .וזַאא הנידמ רעשידִיי רעד ,הרוּת-דומלּת רעד

 ןֿפרַאד רעטלעג"א ןוא . . . ןעגנורעַײטשַײב,

 זמט ,"סיֿפָא ןלַארטנעצ םוצ ןרעװ טקישעג

 ריא סָאװ ךַײא ןעקנַאד רימ , .5 א 1960 ,(העדומ)

 ערעַײא ןוֿפ 'א ןֿפױא ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה

 עשטניּפָא

 ,"שדוח א רעּביא ןיוש ןקַײרטש סָאװ ןגעלָאק

 רעד ,ר ע כאמ"ַא .206 'ז ,ורּביה ,אּפָא

 עג ָאד , . . םיא ַײּב ךיז ןּבָאה ןעמוס יד, --

 ןּביוהעג ךיז טָאה סע טול ןלַאֿפעג ָאד ,ןּביױה

 ידי ,רַא ,יימײַא םעד ןוֿפ םיטש יד ןלַאֿפעג ןוא

 ,הנּתמ

 ןוֿפ דנור רעד .(יײרעדַײנש) ס' ,יד -- 1 ליּפַא

 ,(םעדָאר ,לקָאל) לסקַא םַַײּב לּברַא

 ןכַאפ .מַא .ּבנ רַאּפ ,ליּפַא .װטוא -- ןליּפָא

 ענַײז וצ יא .ןסיוװעג םוצ ןדנעװ ךיז .ליּפא ןַא

 ,ןֿפלעה םיא ןלָאז ייז םיפורק

 ,גנוּבױטשַאּב .ציסור .ּבנ צמ ,יד -- עינעליּפָא
 עמ ןעװ ,סענעוואק ןוא סעיניד ,סעקרעגוא . . 2

 טכורֿפ רָאנ ןּביג ,סעקינרַאּפ ןיא ייז טעװעדָאה

 חול ,רעטײּברַאדנַאל רעד ,ייָא עכעלטסניק טימ

 אנליװ ,גנַאגרהָאא רעטשרע ,ןעטסינָאלָאק רַאֿפ

 .107 יז ,1

 -- עקליּפָא :פפ .סעקל- ,רעד -- קעליּפָא
 .=22: סץמ1סא =086: סחע208 ,ס' ,יד

 א ןוֿפ טַײז א ןוֿפ טגעזעגּפָא ,טערּב עקידנסיורד

 טימ טקעדַאּב יִא רעד זיא טַײז ןייא ןוֿפ ,ץָאלק

 רעד זיא טַײז רעטייווצ ַא ןוֿפ רָאנ ןוא ערָאק

 .טױלּפ םענעכָארּבעצ ןרַאֿפ סיָא רָאּפ ַא .טַאלג יִא

 .=/? סץע1181 22: .מּב ,יד -- סעקליּפָא

 ,סעניװָאלַאּפ ,רענעּפשגעז ,ץכעגעז .סתזעזנננסעז

 רעד רעטנוא ןוֿפ לַאֿפּפָא רעניד .סענישטָארט

 שײלֿפ ׂשד ןמ זאוו יקליּפָא יד, .ןגעז םַײּב געז

 תוקריו תוריּפ רוסיא ןייא זיא טוט ןצלַאז ןנירד

 ׂשוא יקליּפָא יד ישטָאה ,ןמענ וצ ןנירד

 חרוא ךורע ןחלש ,"טינ טֿפלעה זיא טקנעװשג

 ,הנשה לּכ לש םיגהנמו העד הרויו םיײח

 ןקיטַײזַאּב, .ןה"י .19 ּבײהנָא םורַא גרעּבמעל

 ןוֿפ ןּבילּברַאֿפ זיא סָאװ לייא ןקירעּביא םעד

 ,סיִא) סעניצָארט טימ ןעמ טכַאמ . . . ןטעֿפנַײא
 .רעּב ,"(רענעּפשגעז ,סעניװָאלַאּפ

 .עשטנַאּפַא :פפ .ס- ,יד -- עשטניּפָא

 טימ שוּבלמרעּביײא רעטיירּב .::1784: סז18וציצ2

 ר"וזאל ןייא טָאה ידוהי רעד, .לּברא ןָא רעדָא

 ךילזײרק טימ דמעה ןייא ןיא טאהיג ןַא ן"ּפוי

 ,"זַא ישטניּפָא יסייװ ןייא ןיא טייניג זיוא

 ,גנ ןמיס ,1715 טׂשמַא ,יעשוהי ינּפ ּת"ושי

 עטסָארּפ א ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא, .ןו ׁשהָו

 זיא ןוא עשטניּפָא ןַא ונייהד םירחוס יװ שוּבלמ

 ךלמ ןּבמ השעמי ,ּבחנ ,"דירי םעד ףיוא ןרָאֿפעג

 טכַאנ עּבלַאה ךיא ּבָאה" ,יוֿפלחתנש החֿפש ןּבו

 סנקעטש עסיורג ייוװצ ףיוא ןָאטעגנָא רימ ...

 ןוֿפ ,ןדנוּבעגוצ ןעלסקַא ענַײמ וצ ּבָאה ךיא סָאװ

 ,טלעװ עטרַאנעג ,| אי ,"יֵא עצראווש ַא ןּביױא

 טינ טָאה קַאטסָארּפ א, .304 יז ,1921 'װָאס
 ןא} רָאנ ...למַײרטש ןייק ןגָארט טרָאטעג

 א ,דמא ,"עצניּפָא ןַא ןוא לטיה עקידכעלַײק

 ידע ,|148 ,אאאוע לּבַי| ,עיּפָאטוא סליּכׂשמ

 "מאק עטעװעצינעג יד ןוא עילעד ענעטָארד:טכַא

 ןצרַאװש ןַײד ןוא עצניּפָא ןַײד ,עציּפוז ענעטעל

 רדסמ ,"רעלָאט טכַאדּביז טרעװ זיא ץלעּפ

 ,היּפקּת ,תרגא



 ס(וןרוקיּפַא 1818 ץיניּפַא

 טעװ סע זַא ןוא ...רענעלק לסעֿפ רעדנא ןַא רעד ,ןײטשָאלּב רזוע ,יַא טינ ךעלמערק רערָא ,גנוננימ .::2: סץמומ12 .ס' ,יד -- עיוניּפָא
 יד, .'ָא ןַא ןּבָאה .יִא ןַא ןגָאזסױרַא .גנוצַאשּפָא

 טָאה רעה רעד עכלעוװ (גנוניימ) יִא עטכעלש

 טינ ךימ טלָאװ רימ ףיוא ןּבעג וצ טעשַארטסעג

 ,זּביא ,"סעלעטש ערעדנַא ןיא ןטערטנַײרא ןזָאל

 זַא/ ,1865 עשרַאװ ,זירַאפ ירּתסמ ,קנומ .ג .י

 רעכײװ יִא יד זיא ,טַאהעג הנותח טָאה רע

 דנעמ :ןסייה ןיוש טגעלֿפ רע ןוא ןרָאװעג

 -ןרעניא סָאד, .יסענַײרּב לדנעמ' ,ץרּפ ,"םֹּת

 ןגעװ 'ִא ריא סױרַא טיג עכלעו םוירעטסינימ

 זיא טָאטש רעד ןיא זַא םעד ןגעוװ ןוא רעדנירג יד

 ,". . . װיטַארעּפָאָאק-טידערק א קיטיינ ךעלקריוו
 ענליוו ,קנַאּב ןשידיי ןוֿפ סקנּפ ,ןרעּפלַאה .ּב

 ,21 יז ,6

 ,"ןניימ ,ןוריניּפוא,, .ןעניימ .וטוא -- ןריד
 .א/בכ 1774 אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי

 .ַאּפש ןיא טצינעג

 =08: .רװ ,קוא .לֿפער -- ךיז ןעינ'יּפָא

 ,(ואווצעגרע םעצולּפ) ןעזרעד ךיז .סננעוזעזיעעסצ

 עמ, ,(סעּפע ןיא) ןסיױטשנָא ךיז ,ןעניֿפעג ךיז

 -כרוד ןגנע ןַא ןיא ןָאטעג עװערעק ַא ךיז טָאה
 א ןיא טציניּפָא ךיז טָאה רע ןוא . . .גנַאג

 ,װָאקַאּבאק ,"ערעמַאק רעניילק רעקידכעלַײק
 ,19236 קמנימ ,ּפמוז ,סַאלָאק ּבוקַאי ,זּביא

 .מור סעּב ,(סעשטנ- :ךיוא) סי ,יד -- עקניּפָא

 -רעיוּפ טרָאס .עלעטסָאּפ ..=:200: ס60מ1008

 -ריזח ןוֿפ סנטסרעמ ,לָאדנַאס ,עשטּפַאל עש

 סָאװ ךעלדנעמיר עניד טימ טעליצעגכרוד ,לעֿפ

 טשינ ןּבַאה יז, .סוֿפ םורַא ןדנוּבעגמורא ןרעװ

 עשרעיוּפ) סיִא ןייק סיֿפ יד ףיוא . . . ןגָארטעג

 ,3 | 1958 ,רענַאקירעמַא ,דלעֿפ .ש .א ,"(ןשטַאל

 רעטקילײהרַאֿפ  (לָאטימ) .ז ,רעד -- ֿפיּפַא

 טימ לוּב ַא ןוֿפ דליּבּפָא .םירצמ-טלַא ןיא לוּב

 לָאּבמיס רעד ןעוועג זיא יַא ,ּפָאק ןרעּביא גניר ַא

 טריציֿפיטנעדיא ןוא טֿפַארק רעקידתומילש ןוֿפ

 -צעגרע , .סיריזָא טימ רעטעּפש ,ַאטּפ טָאג ןטימ

 יד ןוֿפ תונורכז יד ריד ןיא ןּבעל ףיט ואוו

 ןסקניֿפס עסיורג-ןזיר ןוֿפ ,ןדימַאריּפ עשיטּפיגע

 ,175 יז ,ו מעּב ,ײזיַא ןוא .. ,

 -ללוּכ .יּבַײרשּפָא .ציסור .ז ,רעד -- ֿפיֿפָא
 -עג ןרעװ סָאװ ןכַאז עלַא ןוֿפ המישר עקיד

 יא ןַא .(עיצַאטיציל ףיוא) ןֿפױקרַאֿפ וצ טלעטש

 ןשיצירּפ םעד ןיא ָאד ןיא סע סָאװ ץלַא ןוֿפ

 ךיז ַײּב ןַא ַײרד-ייװצ א ךיוא ּבָאה ךיא ,, .טוג

 יד טימ ,סעינעמיא עכַײר יד ןוֿפ עלעטסעק ןיא

 יַאּפמָאק עכעלײרֿפ ידי ,עש ,"רעדלעוו ענייש

 ןָא ןתומה:ךאלמ םעד| םיא טייג סָאװ,/ .יעינ

 ןַײמ ןיא יַא ןַא ןיוש טייג רע ?ןכַאז ענַײמ עלַא

 -װַאק סיוא) ץיװַאניּבַאר קחצי ,"ןכַאמ רעפרעק

 .ן"רּת י"נ ,םיריש עשיטָאירטַאּפ יײװצ ,(ענ

 ןַא טכַאמ סָאװ רעד ,רעּבַײרשּפָא -- ר'ַא-

 ןַײז טעװ סעטָאשטש ןוא סעטָאּפָאלק ףיוא ,, .יָא
 ,1868 רימָאטישז ,דרָאּב יד ,רָאג ,"יָא ןַא

 ןָאטעג טָאה ײצילַאּפ יד, .ורט -- ןעוועד

 רַאנ ,ּבוטש ןַײז יִא ןעמוקעג זיא ןעמ ןוא סריא

 ,28 ןאנ ,1887 ,לָאֿפַי ,"ןטעּבעגּפָא ךיז טָאה רע

 ,עטכַאמשרַאֿפ יד ,רעדניק ןוא רעּבַײװ ערעייז,

 ךעלוַײה ערעייז לָאז עמ ןטעּב ,עטצרָאמרַאֿפ

 ,1896 ענליוו ,ןהּכ

 א  .װטוא ןןעמירוסִיי . . .} -- ןעמירוסיּפָא
 זיִּב גנַאל-ןרָאי יִא .םירוסי ןּבָאה טַײצ ערעגנעל
 ,הריטּפ רעד

 "רַאֿפ .טעיעג-- ,ּפָא טעי .װרט -- ןטעיּפָא
 עלַא יִא .זָארגדליװ זוֿפ ןעַײרֿפַאּב ,ןטעי ןקידנע

 ,ןטייּב

 ,פָא הלעי .װטוא ןןעליַאי . . ,} -- ןלהעיּפָא

 ,ןגָאלק ,ןהלעי טַײצ ערעגנעל ַא ..טהלעיעג =

 .רוּפיּכ םוי ןצנַאג םעד יִא .ןעַײרש ןוא ןענייוו

 .ן(ע)צֿפיזּפָא ,ן(ע)צכערקּפָא +- -- ןעשטנעיּפָא
 ,טצנעיעג-- ,ּפָא ץנעי .װרט -- ןצנֶעיַּפַא

 .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןקידנערַאֿפ ((ּבָארג)

 ,ס- ,עש- .עק- נװ .סעי ,רעד -- ןו|קע(י)ּפָא
 -טיּפַא ווזז .::2: סט1סאטמ; 2: סםסאעצצ

 טימ ןקיטלעװעג ןּבױהעגנָא טסָאה; .סּפור

 :ץגּפָארַא טסָאה ןוא ןגעמרַאֿפ ץנַאג רעזדנוא

 ,פס ,"סיָא . . .טימ סרעטלַאװרַאֿפ עַײנ טכַארּב

 טינרָאג ןענַײז, ,287 '1 ,טסינָאלָאק רעשידוי

 לָאז סָאװ החּפשמ ןייק ,סעיָא ןייק ןּבילּבעג

 י"נ ,וװ רמ ,"רעדניק יד ףיוא ןּבעג גנוטכַא

 ,.. הנידמ רענעי ןוֿפ ןגינעק יד, ,39 'ז ,8

 איד ,זמא ,"םימותי עלַא ןוֿפ עקיַא יד זיא
 -רַאֿפ עקיסאפש .1865 עשרַאװ ,רעטומֿפיטש

 -עּפכ2) קילעקעיּפָא :יָא טָאטשנַא ןשינעיירד
 .ןןמוקיֿפַא} ןמוקיּפָא ,ןקילע)ק

 ןַא ןייז (שיטָאּפש) .ורט 6 װטוא -- ןעיו

 ךיד טעּב רעװ, .עקע(י)ּפַא יד ןּבָאה .ןוקע(י)ּפָא
 ,"?רימ רעּביא יַא

 .==2: סמ1סאטתפזשס .ס" ,יד --- עווטסנוק-
 עצנַאג יד -- רידַא ריֿבג א? .עקעיּפָא ווזד

 ,"יַא ןַײז רעטנוא זיא טָאטש

 -ענ .תוסּפורטיּפַא וזז .1 .ס'י ,יד -- עז

 ַא ןיּב ךיא זַא; .עיִא רעד רעטנוא ןצעמע ןעמ
 ןוֿפ סױרַא ךיא ןיּב ,ןרָאװעג רעסערג עלעסיּב

 ןרעטנוא ןַײרַא ןיּב ןוא עיֶא סנרעטלע ענַײמ

 ,הטרח יד ,גרעּבנַײװ השמ ,"קישטנַאק סניּבר

 ןָאט ךעּבענ ייז ןלָאז סָאװ, ,1898 װעשטידרַאּב

 ,"?ץיִא רערעטצניֿפ ַאזַא רעטנוא ןענַײז יז זַא

 ,ֿבורק 'ר ,טייג, .תוירחַא ,2 .עסקַאט ,םוממ

 ערעשטעװ ןכָאק ּבַײװ םעד טסייה ןוא םיײהַא

 ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולד .מ ,"עיָא ןַײמ ףיוא

 ,51 יז ,1881 עשרַאװ

 םעד (רעּביא) יִא .ורט 8 װטוא -- ןעוועד
 ךָאנ זיא, -- ךיז טימ טֿפָא .רעדורּב ןרעגני
 יד טימ ןעװע'ַא ךיז לָאז סָאװ הרֿבח ַאזַא ָאטינ
 וצ רעמוז ןקישסיורא ייז ןוא רעדניק עמצערָא

 ,װ דנוזעג טַײז ,ּבעילטטַאג .א 'רד ,"דנַאל
 ,26 יז ,1903 עשרַאװ

 ֹּפָא .טקעיעג-- ,ּפָא קעי .וטוא -- ןקעיּפָא
 הטוש םעד ןוֿפ יִא .ןקזוחּפָא ,ןטָאּפשּפָא .ןכַאל

 ,ץלָאהקיּפ ןּב

 ,..ןײרַא וט, .+- ןריויּפָא װוזז -- ןרעיּפָא

 ןייטש םערַאװ רעד ןיא . . . לָאז ןוא לסעֿפ ןיא

 ןיא ּפָא ּפַאצ -- 'ַא טעװ סע ןוא . . .גָאט סקעז

 .ידַא -- ל'ַאקיּפַא

 .ל22 ייאככ .יד -- ףוטלוקיּפַא

 שאװ לחיּב ןייא ,ןטנוּפשרַאֿפ וצ ליואװ יא

 װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד

 ,ה"נקּת

 :ֿפפ .ז ,םי  ,רעד ןרָאיֿפיּפַאו -- רויֿפיּפַא
 רַאװ יא רעד, .(טספיוּפ .רגכ2 רויֿפיֿפַא
 רעד רידוטש ןוֿפ ןגנ(ַאג טשיּב אוד :ֿבישַמ
 רעד רידוטש ןוא ןגנַאג טשיּב ינוא םירצונ
 טָא ןיא ךיז טכַאמ , ,1770 טׂשמַא ,יש ,"םידוהי
 זיא (סּפוּפ רעד) יא רעד זַא הׂשעמ ַא טַײצ רעד
 ,233 יו ,אוו לֹּבִי ,רעּפיש קחצי ,". , , רזוג

 טרעהעג ,ןוֿפ זיא סָאװ .1
 ןּבייה טלָאמעד , .ץיּפש עמַאס םעד ,סקעּפא םוצ

 רעד ךרוד ןרַאּפש וצ ןןָאצ ןיא ןזַאג יד| יז

 ,לצרָאװ ןוֿפ גנונעֿפע רעד ךרוד) גנונעֿפע רע'ַא

 -לצרָאװ סָאד ףיוא (ןעלצרָאװ עלַא ןוֿפ רעדַא

 ךָאצ ןוא ןָאצ םעד םורַא טלגניר סָאװ לטַײה

 יַאֿפ .2 .5 ןאמ ,1936 ענליװ ,זעג8 ,"לּבירג

 ןטימ רקיערעד ןֿפאשעג טרעװ סָאװ (קיטענ

 .ןעגנַאלק עיא יד -- ן{ט} ןוא ןד| .גנוצ ץיּפש

 -ץרָאה סָאד

 ,גנומענרעטנוא עכעלטֿפעשעג ַא יװ ןעניּב ןעוו

 ,טסיד

 םיס- :צמ ,רעד ןסערױקיּפַא) -- פ(ו)רוקיּפַא
 ןוֿפ} ַאא א/טצ :א/י ן'רדהנסכ2 ןםיסרָאק . . .}

 דיי .1 ,ןרוקיּפע ףָאסָאליֿפ ןשיכירג ןוֿפ ןעמָאנ
 רעשידִיי רעד ןוֿפ רקיע ןא ןיא טינ טּביײלג סָאװ

 זיא הרוּת יד זַא ,טינ טּביילג סָאװ יא ןַא .הנומא

 ןיא תוקֿפס טָאה סָאװ 'א ןַא ;םימשה ןמ

 טָאג זַא טגָאז סָאװ 'א ןַא ;ארוּבה-תואיצמ

 -נערּברַאֿפ ,רענעטַארּבעג .טלעװ יד טינ טריֿפ

 טַאלג .יַא אא רענעסירעגּפָא ,רעטסיו ,רעט

 'ַא ןַא .יַא ןַא יװ ןּבָאה טנַײֿפ .יַא ןַא (םּתס)
 ַא ןַײז .'א רענלָאּפ א ,'א רעצנַאג א ,רומ ג

 ןצעמע (וצ) ןיא ןַײז .יא רעּבלַאה א ,יַא לקיטש

 ,טייקכעלרע סמענעי ןיא ןּביײלג טינ -- 'א ןא

 םיא ןיא טינ טּבײלג עמ זַא, .המודּכו טייקסיורג

 ןעמ זיא (השעמ ,עטכישעג רעד ןיא ,םעד ןיא)

 וד ,םיַא ןענַײז ייז , .לװֿפ ,"ַא ןייק טינ ךיוא

 "(עא ,גנוי רעּבָארג ַא) יוג רעטסָארּפ ַא טסיּב

 ,ץראה:םע ןַא טסיּב וד ,םידמול ןענַײז ענעי =

 ןייק ןעק ןדמל ַא דיי ַא, .לװֿפ ,(גנוי-רקֿפה א

 יַא ןייק ןעק ץראה:םע ןַא ןוא ,ןַײז טינ דיסח

 -- י'ַא ןַא טרעװ רוחּב םערָא ןַא זַא, :"ןַײז טינ

 לגייּב רֶע טסע) לטכיל ןֿבלח א ףיוא רע טסע

 -עליהָאמ רַאֿפ . . . ןטיה לָאז טָאג , ;(ֿבלח טימ

 טסלָאז וד ,טעּב רעצעמע ןעוו, .װש ,"םייַא רעו

 טָאג :טינ טכַארט ,יִא ןַא ַײז -- ןֿפלעה םיא

 ןעמָאנ ןיא ,"ןיילַא ףלעה -- ,ןֿפלעה םיא טעװ

 ןיא טּבַײרש ילא יר, .רעלָאּפינַא עשיז 'ר ןוֿפ

 איװצ ןנייז יַא ןוא ןימ זד, :יּבשּת רֿפס ןַײז

 ףיוא ׂשקינ ןדייּב ילא ןיּבאה יד ןיזעװיג טײל

 ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,"ןיטלַאהיג תד םעד

 ןלעװ, .ח"נּת מדפפ ,דוד חמצ ,זנַאג דוד 'ר

 ןוא םינימ יד םיתמה:תיחּת ןייק ןײטשֿפױא טינ

 -רעּביא טינ זיא סע ןגָאז סָאװ יד ןוא םיַא יד

 טעװ סע זַא סיורא הרוּת רעד סיוא ןזיוװעג

 ןיא רעדניק ןַײרַא טיג עמ,, ."םיתמה'תיחּת ןייז



 ם(ו)רוקיּפא

 יצ םייַא עטאלג תוטישּפּב יז ןרעװ ,ןסַאלק יד

 ,1868 מק ,"ןןלציל אנמחר =} ליר ןֿפָאזָאליֿפ

 רעד ןיא טּפַאכעג ןעװעג זיא רע; .41 צא

 ,ןקירדסיוא לָאמַא ךיז טגעלֿפ עמ יװ ,הׂשעמ

 סָאװ, .קי ,"'א ןַא רַאֿפ ןטלַאהעג םיא טָאה עמ

 תורוד עקידרֿבע ןוֿפ טלייצרעד טָאה עדייז ןַײמ

 ַא טַײז ריא שטָאכ ,ןרעה ריא טגעמ סָאד

 'א ןא .'לוש עטלַא ידי ,שאוהי ,י"י'א רעטסיװ

 עֿבט א טָאה סָאװ יַא ןַא -- אתײרואדמ

 ןעקנאדעג עשיסרוקיּפַא ענַײז ןרירטסוליא וצ

 ,הרוּת רעד ןוֿפ םיקוסּפ טימ

 רעמורֿפ ןַײז ןוֿפ שרעדנַא זיא סע רעװ .2

 ןלענָאיצידַארט ןוֿפ ּפָא טכַײװ סע רעװ ,הֿביֿבס

 :עגֿפױא .רעגייטש ןטלעטשעגנַײא ןוֿפ ,ריֿפ

 "ינע-טלעו ןיא רעטריסערעטניארַאֿפ .רעטרעלק

 רגנתמ ַא ויא ךעלטעטש עשידיסח ןיא,, ,םינ

 יד ןשיװצ,, ."'א ןַא ןוֿפ הניחּב רעד ןיא ןעוועג

 טנכעררַאֿפ דיסח א זיא םידגנתמ ענעסיּברַאֿפ

 א .ךנּתלעּב א 'א ןא ."א ןא יװ ןרָאװעג

 'א ןַא .רואיּב ןטימ יא ןַא .יִא ןַא ליּכשמ
 יד טדַײנש סָאװ 'א ןַא .הריֿפצה טנעייל סָאװ

 ןצעמע ןגיװנַײא .טרעּפיהעגרעּביא טינ לגענ

 א טריֿפ סָאװ סי ע כ הל 'א ןא .יַא ןַא רַאֿפ

 -רעטנוא .ןדַי עמורֿפ טימ המחלמ עקידנעטש

 א זיא םעדייא רענעטָארעג רעד זַא ןסעומש

 ףיוא טַײרש . . . ןעמ} ןרעה ייז זַא; .יִא לקיטש

 ןעמ טּבײילג -- עשר א ,יַא ןַא זיא רע םענייא

 תונוידּפ ןוא תוליֿפּת ליֿפ ןּבָאה, .פי ,"ףֹּכיּת

 -ַאמ םייח|} ,"ןעיניראקוצסיוא יַא םעד טכַארּברַאֿפ

 סיוכרוד . . ., .ןּפיו '. . . ףלָאװ יר תלודגי ןַאגַאל

 ןָאטעגסיוא רָאג ,סעַײטלוה טושּפ ןוא םיַא

 ללּכּב ,רּתומו רוסָא ןוֿפ קחמ ַא טכַאמעג ,שממ

 "רעניּבאר רעַײנ רעד' ,ו גורֿפ ,"גיירּת ןוֿפ

 . .. ןעמוקַאּב גנילצולפ ּבָאה ךיא סָאװ קילג ַא;

 ןוא א ןא סקַאװ ךיא זַא םש ןטכעלש ַא

 רַאֿפ} ןּפַאכסיױא טלָאװעג טשינ ךימ טָאה רענייק

 זיא יא רעד, .יתונורכז ענַײמ,, ,ץרפ ,"ןתח ַא

 ךילגטימ רעטשטניװעגמוא ןא ןעװעג קידנעטש

 .174 יז ,צ רמ ,יהליהק רעד ןיא

 טּביײלג סע רעװ .רעלֿפײװצ .רעקיטּפעקס 9
 "יא רעטײרּפשרַאֿפ ,רענעמונעגנַא ןַא ןיא טינ

 רעד (ןוֿפ ןקילג יד) ןיא יַא ןַא .עירָאעט ,(ע)ייד
 עירָאעט רעד ןיא 'א ןַא .עיצוטיטסנַאק רעַײנ

 ... ןרָאי עטצעל יד, .סערגַארּפ ןקידרדסּכ ןוֿפ

 ךייש סָאװ יא לקיטש א רַאֿפ טכַאמעג ךימ ןּבָאה

 1965 ,קיא ,"להקה-תעד ןרַאֿפ . . . תושחּכה יד

 רעּבָא ,ןעיידיא ןגעק ןרעװ ןָאק יא ןַא; .4 וצ
 ,29 וש 1967 ,זמט ,לקיּב .ש ,"טסנוק ןגעק טינ

 תועושי יד טָא ןיא יַא רעשוריֿפּב א ּבַײלּב ךיא,

 ,16 ש 1969 ,זמט ,טַײצ ,"!ןַאקיטַאװ ןוֿפ תומחנו

 .שיסרוקיּפַא לסיּב א זיא סָאװ .ידַא -- קיד-

 .ךעלעגנעג עיַא

 -- היּתדיבע יַאמ רחפמּפ ם()רוקיּפַא

 .חּת ,ץַאז ןײטעדײװַא . . . רעכסימעּב . . .}

 יא רעד ןָאטעג טָאה סָאװ' .ח 'ה הּבר ארקיוכ2

 תוכייש רעסָאװ :ב ןטימ טצינעג י?רחסמ ןיא

 אזא טָאה סָאװ, ?ןרעדנַא ןטימ סנייא טָאה

 יֿמ 'ב יא ?לדנַאה םוצ ןכירק וצ קינלעידזעּב

 ,31 ןמ ,1870 ,מק ,שטַאגולד .מ ,"ליצ
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 | ,(סָאד) יד ןסעסרָאקיּפא) -- תוסרוקיּפַא

 גנַאגןעקנַאדעג .1 .א/וס ,ן'שוזיקכ2 (ןז)
 טּפַאכרַאֿפ ןַײז .יִא יװ ףיירט .ס(ו)רוקיּפַא ןַא ןוֿפ

 ןיא טקעטש סע .יַא טימ טקעטשעגנָא .יַא ןוֿפ

 -- ?'ַא טצינ סָאװ וצ --, .ַא קיטש א םעד

 סע ףרַאדַאּב עמ -- .טגערֿפעג דימלּת א טָאה

 וצ טמוק'ס זַא :יּבר רעד טרעֿפטנע -- ,ןצינ

 ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז ןעמ רָאט ,ןַאמערַא ןַא ריד

 עמ רָאנ ,ןֿפללעה ןיוש טעװ ךרּבתיםשה זַא

 ּבייליהשמ 'ר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,"ןָאט ןײלַא ךיורּב

 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,סרוקיּפַא לגרֿפ} .רעװעסָאס

 עדעי ןיא סָאד ןּביײלג ייז. {.רעלָאּפינַא עשיז 'ר

 ןוא יַא . .. טגיל שיאעּפָאריײא זיא סע סָאװ ךַאז

 ענליװ ,חצרו דוש ,זמא ,"םירחַמ סע ןענַײז

 טַײװ יװ ,רימ ןזַײװַאּב טלָאװעג טָאה רע, ,0

 .עשטַאליק ,סוממ ,"טריֿפראֿפ ךימ טָאה 'ַא יד

 תודוס ןעמ טּבַײרש תויתוא ענעגייא יד טימ ,,

 ,ץרפ ,''ַא עטסערג סָאד לידֿבהל ןוא הרוּתה

 -רעװ ךס ַא טָאה רע, .יןוגינ א ןוֿפ לוגלג ַא

 ןוא ןענַאטשרַאֿפ טשינ . ...ךוּת ןוֿפ . ..רעט

 ,"ַא סיוא טדַײמ עמ יװ ייז טרעּפיהעגרעּביא
 עסַאמ רעסיורג רעד ףיוא , .ּבלַאק עשַאי ,זיי

 יד ןּבָאה טינ ןיַא ערעטכינ . . . ןייק ןיוש ןלעװ

 .18 ווו 1966 ,קיא ,"גנוקריוו עטסדנימ

 ןַא ןַײז ןוֿפ ֿבצמ רעדָא טֿפַאשנגײא .2

 טינ טלָאז ריא ןוא, .יַא ןעװַארּפ .ס(ו)רוקיּפא

 ךָאנ ןוא ךָאנ רעצרעה ערעַײא ךָאנ ןעַײּפשסיױא

 יתּבש ֿברה ,יַא זיא סָאד רמולּכ ,ןגיוא ערעַײא

 טלעװ יד, .18237 ענליװ ,קדצ לעוּפ ,זּביא ןהּכ

 ,"רֿבוג זיא יא סָאד ןוא טרעװ ןּברַאדרַאֿפ . , .

 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרפ רֿפס ,ץיװרוה יכדרמ

 .א/ומ ,6

 .ס(ו)רוקיּפַא ןוֿפ נװ .סי ,יד -- עטסױוקיּפַא
 ,"טלעװ רעד ןיא יא עטסערג יד זיא טַײצ יד,

 .1922 ,לושקלַאֿפ עכעלטייהנייא ,מי

 -ַאק .וָאס ,רעד -- דנַאּברַאפ"םיפרוקיּפַא

 -ער ןגעק טֿפמעק סָאװ ןײארַאֿפ רעשיטסינומ

 ןוֿפ עפורג עניילק -- לר ע מ ע קיַא .עיגיל

 ,דנַאּברַאֿפ םעד

 ןַא וצ ךייש זיא סָאװ .ידַא -- שיסרוקיּפַא

 ךיא, .תוסרוקיּפַא ךיז ןיא טָאה סָאװ .סרוקיּפַא

 םינּבר עיַא יד טימ ןענעגרעּביא גרַאק ךימ ּבָאה

 ,19 ןאט ,1870 ,מק ,"?לקניװ םענעי ןיא ןטרָאד

 ןַײמ ןיא קנַאדעג רע'א ןַא ןַײרַא רימ זיא'ס,

 סָאד ,סוממ ,"רעטרעװ סעמַאמ רעד ןּבײלג

 ךיוא טעז יז, -- טייק- .עלעשנעמ עניילק

 ,171 יז ,פי ,"יַא םיא ןיא

 ,טסרוקיּפַאעג ,סרוקיּפַא .ומוא -- ןשרוקיּפַא
 .ס(ו)רוקיּפַא ןַא ןַײז .לָאענ .ןעוועסרוק- 9
 ַא ןּפַאכ .ס(ו)רוקיּפא ןַא יװ ןריֿפֿפױא ךיז
 .ןעװעיַא ןּבײהנָא ןוא קוסּפ ןיא זַײרג ןטשרמולּכ
 ,"טסרוקיּפא קיטייװ ןַײמ ןעװ ,דַײל ךיא ןעװ;
 | .ןורטטמ ,טַײצ

 טעז רענייק זַא, .811 ,+-- ריּפוא ווזד -- ר"יּפָא
 רע טּֿפױל ּפָאק א ןָא ,יָא ןַא רָאג רע טרעװ ,טינ

 רָאנ ָאד רשֿפא} .טלעװ עטרַאנעג יד ,אי ,"םורַא

 .ןדײרסױרַא ןיא טינ ,גיילסיוא ןיא קוליח ַא

 ןֿפושיּכּפָא

 .װטוא {ןעװעדירַאי ...} -- ןעװעדיריּפָא
 ןקידנערַאֿפ .1 .טעװעדיריעג-- ,ּפָא עוװעד-

 ּפַא ,ןעלמוטּפָא .דירי ַא ףיוא יװ ןריֿפֿפױא ךיז

 .גנאלךּבעל א יִא .טַײצ ערעגנעל א ןעַײמש

 -עדיריעגּפָא ןיוש , .ןעװעדירי וצ ןרעהֿפױא .2

 ,"םינקז-ֿבשומ א ןיא קעװַא ייג ךיא .טעװ

 ןײטַאמענ ןעיריּפַא) -- הייטמנ ןויר(י)ּפָא
 הּפוח ַא ןּבעג רימָאל' .ףוס ,אעיצמ אֹבּב ,ץזַארֿפ

 -סיוא רימָאל ה"ד ,ישרַאמ ןקידפוט-םוי ַא רַאֿפ

 ןּבעגּפָא םַײּב טצינעג .קנַאד רעזדנוא ןקירד

 וצ ינ יא .ןעקנַאד ןוא ןּביױל םַײּב ,ןצעמע דוֿבּכ

 ,רַאיליּבוי רעזדנוא

 -סיוא סָאד .ר922 .כרֵא .ןי יד -- ץינ עריּפַא
 ןילוז טָאה ךָאנ ראד 'ה םויּב , .תועמשמ יד .ןעז

 יַא ןייק ןּבָאה רימ רּבא ,ןַײז הלימ תירּב איד

 םוי ילֲא טזיא דניק זָאד ןעד ,ןיהעזיג וצ ראד

 ,187 ,הג ,"ןרָאװיג ריֿפַאלש

 ןשרי .וורט ןזענעשרַאי . . .} -- ןענ(ע)שריּפָא
 .ןעש'רי-- :89 .,(טעשרי --) טנשריעגי-- ,ּפָא
 .רעטעֿפ ןכַײר םעד יִא .השורי ךרוד ןגירקנַײרַא

 -כירּפש םענײמעגלַא ןַא ןיא ןַײרַא געמ סע;

 ןעגנוטסעֿפ רעמיא טעיוּב ערה-רצי רעד :טרָאװ

 ןושרג 'ר ,יּפָא ייז טנשרי ערה'רצי רעד ןוא

 ,עלהוש ס'ערה:רצי םעד ,...יקסרַאיַאּב ריאמ

 רנייק זד (ילוח) ילַא רֿפ, ,1911 װָאקירטעּפ

 קָאּב ןייא ןוֿפ ָאלק ןייא םענ -- (ןשרי) ּבא ןאק
 ןרכײרץןַאןּב ךיז ןיזָאל ,ןילוק ףיוא גיל ינוא

 ,װ םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"טימ רעד

 טָאה טיוט סנטלא ןכָאנ; .ב/אס ,ז"עּת ןטיק

 ש"מא ,"ןגעמרַאֿפ סיורג ןַײז טנשריעגּפָא רע

 ,ט"מרּת ענליװ ,ןיצּבר עטּבילרַאֿפ איד ,זּביא

 ןַײז טָאה טנשריעגּפָא ןרעטש םענוֿפ, ,20 יז

 .ַאטַאװַאַײה ,שאוהי ,"רצַײֿפ עצנַאג סָאד ץרַאה

 לרעטָאֿפ םעד ,םיא רַאֿפ טמעשרַאֿפ ייטש ךיא;,

 יּפָא רעדירּב ענַײמ ַײּב טָאה סָאװ ,שוּכ ןוֿפ

 .העיקש ... ,אֿפא ,"טָאג טנשריעג

 .װזוקַא ןןענעװשַאי ...} -- ן(ענ)עבשיּפָא
 (טעבשי --) טנבשיעג-- ,ּפָא (עֿבשי) ןֿבשי

 עטפשמעגוצ ץלַא 'ִא .הסיֿפּת ַא ןיא ןציזּפָא

 ,רָאי ףניֿפ

 סָאדה .=2: סמט5242 .ס' ,יד -- עקׁשיּפָא

 -רַאֿפ וצ םַאק לקיטש א ,םַאקדַײנש יװ ענעגייא

 ,"ליוז יד ןדַײנשַאּב םַײּב רעדעלרעּבײא ןרעכיז

 ןוֿפ עיגָאלָאנמרעט רעד וצ' ,רעטניװ לאומש

 ,419 יפש ,װ שֿפ ,יתוכאלמ

 ןֿבזּכ .װטוא ןןענעװזיַאק ...} -- ןענֿבוּכּפָא
 ,סנגיל ךס ַא ןגָאז .ןרענגילּפָא .טנֿבזּכעג-- ,ּפָא
 םעד ןגָאז וצ ןרָאװשעג, .טַײצ ערעגנעל א
 סעגַארֿפ עלַא ףיוא טנבזּכעגּפָא ךָאנרעד ןוא תמא

 .ןבוזיּכ -- ךיוא ."רעטכיר ןוֿפ

 רעל  .װרט ןןרעלסייק ...} -- ןרעלסיּכּפָא
 -סיוא וזד (ןושל-םיֿבנג) .טרעלסיּכעג-- ,ּפָא

 .258 +-- ,ןרעלסיּכ

 ,ּפָא ףושיּכ .ורט ןןֿפעשייק . . .} -- ןֿפושיּכּפָא
 ,ןֿפושיּכרַאֿפ ,ןרעּבױצַאּב .1 .טֿפושיּכעג =

 .ןָאטעגנָא ףושיּכ ַא טלָאװ עמ יװ ןקריװַאּב



 ןעטבלּכּפָא

 זַא ,טֿפושיּכעגּפָא ױזַא םיא ןּבָאה ןגיוא עריא,

 "עג טינרָאג ךעלדיימ ערעדנא ןגעװ טָאה רע

 ."ןרעה טלָאװ

 ַא ןעמענּפָארַא .ףושיּכ ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2

 טָאה קילּב רעטשרע רעד, ,ןרעטכינסיוא .ףושיּכ
 'נַאֿפ עסיז עלַא ,םעלַא ןוֿפ טֿפושיּכעגּפָא םיא

 ,יקסנימַאק .ט ,ײןרָאװעג ןגױלֿפעצ ןענַײז סעיזאט

 ,1913 ציק ,ןעלקילארׂשי ַא ןוֿפ עיֿפַארגָאיּב ַא

 ,גנוד

 ,ּפָא עט- .וטוא ןעטװַאלק . . .} -- ןעטבלּכּפָא
 ןריֿפֿפױא ךיז טַײצ ערעגנעל א .טעטֿבלּכעג י-

 זיּב 'ִא גנַאל ױזַא .גיוצ ַא יװ ,עטבלּכ א יװ

 טימ ךיוא .ןטגּפָא יז טזומעג טָאה ןַאמ רעד

 .ךיז

 ,ציא .װרט ןןסעַא'ק ,ןסַאַאק ...| -- ןֿפעּכּפַא

 ןיא ןעגנערּבנַײרַא .1 .טסעּכעג-- ,בנ פמיא

 -סיוא לָאז רע רעטעֿפ םעד יִא .סעּכ סיורג

 .סעקינעמילּפ עלא האװצ רעד ןוֿפ ןכַײרטש

 ןטימ ןרעטלע יד יִא .סעּכ ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2

 -- ךיז טימ  .ןענרעל םוצ ןעמענ ךיז גָאזוצ

 א רעּביא ךיז יִא .ןסעּכ ךיז טַײצ ערעגנעל א

 ,ש"נע-  .טשינרָאג

 ןסעּכ .װטוא ןןענעסיַײק ...} - ןענסעכּפָא

 טַײצ ערעגנעל ַא .טנסעּכעג-- ,ּפָא ןןסַײק}

 ךעלטנייװעג .ןסעּכ ַא (יוװ ןריֿפֿפױא ךיז) ןַײז

 יװ ןעזמורַא טינ ךיז ןוא ךיז יִא -- ךיז טימ

 ,שינע- .זיא סָאד שירַאנ

 .װזוקַא ןן(ענ)עריָאּפַאק . . . } -- ן(ענ)הרּפּכּפָא
 רַאֿפ ןעגנערב .טהרּפּכעג-- ,בנ פמיא ,ציא

 ןָא ,טרעװ םוש ןָא סעּפע רַאֿפ ןּבעגּפָא .הרּפּכ ַא

 ןענרעל וצ ןרָאי עגנוי יד יַא .ןעװעדיּבּפָא .ןצונ

 .ןּבעל ןיא ןצונ ןייק טינ ןעגנערּב סָאװ ןכַאז

 טציא ןזומ לָאז , .יימרא רעד ןיא רָאי ַײרד יִא

 .י ,"רֿפיטוּפ עלעטנָאי טימ ןרָאי עריא יִא

 .שינע-ה .סעלעשעה

 ,ּפָא רשֹּכ .װרט ןןרעשיַאק ...} -- ןרשכּפָא

 .סעֿפעג יַא .258 +-- ,ןרשּכסיױא ווזד .טרשּכעג =

 ןמ זומ ןענירד טרשּכ ןמ ׂשַאװ לסעק םעד,

 ּבא ץליא ןוש ןמ זַא ךָאנ רד ךוא ,ןרשּכ רָאֿפ

 םעד ןרשּכ לָאמַא רדיװ ןמ זומ ,טָאה תרשּכיג

 זיאמ ,?ג"פת ?װעקלָאשז ,םייח ךרד ,"לסעק

 -סניפ ,"םילּכ יד טרשּכעגּפָא ,ףיוה ןֿפױא סיורא

 -- !רעכיג טמוק ,ונ, .ג"סרּת ,חוליטדָאטש רעק

 ,"ןיכעק יד טגָאז -- שײלֿפ יד יִא ךיא לעװ טָא
 ענליװ ,ןשל עמַאמ ןיא ,ןהּכה ללה ןּב יכדרמ

 ,בנ- .ךיז טימ ךיוא .5

 .ורט ןןענעװסיאק ... -- ןענ(ע)בתּכּפָא
 ,טנבתּכעג-- ,טעבתּכעג- ,ּפָא ןֿבתּכ ,עֿבתּכ

 ,םעטַײּב ריא ןַא טימ רעּבָא ,ןּבַײרשּפָא ווזד

 -ץגּפָא סעקטַאדָאּפ רַאֿפ רימ ַײּב ךָאד טָאה רע,
 ,ךיז ןטַײּב ןטַײצ ,וָאלַאקס .ז ,"לעֿפ א טעֿפסַאק

 ,1938 ענליוו

 .ורט ןן(ענןעוויסק . ..} -- {(ענ)הביתּכּפָא
 ,258 ,+-- ,ן(ענ)הֿביתּכסיוא ווזד

 װזד .=8:068408 .לס .ן ,רעד -- רָאכּפָא
 טנגעג עסיוועג א ןייגכרוד סָאד .10 יז ,דָאכּבָא

1820 

 ןטסיצילָאּפ ןוֿפ סַאּפץענערג ַא ,לַאטרַאװק ַא

 ןעז וצ רעטכעװטכאנ רעדָא סעקינשזַארטס יצ

 ןּפַאכ 'ִא םַײּב .גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא יצ

 ןיא ןּבָאה סָאװ ןדִיי ןּפַאכ וצ ןיֵא .דנַאּבארטנַאק

 וצ טכער ןייק טאהעג טינ ןטַײצ עשירַאצ יד

 ,םוחּת ןצוחמ ןעניואוו

 םורַא ןײג .זפ .װרט 8 חטוא -- ןעשוָאכּפָא
 ,ןקנַארק ַא ףיוא ןסַאּפֿפױא ,ןענידַאּב .ןקנַארק ַא

 -עגי- ,ּפָא עַײט- .װטוא -- ןעַײטַאדַאכּפָא

 לדּתשמ ךיז טַײצ ערעגנעל א טעיַאטַאדָאכ

 ַײּב ןגירק וצ יִא .סעּפע רַאֿפ ,ןצעמע רַאֿפ ןַײז

 'ִא .שינעּביױלרעד ַא גנוריגער רעשיראצ רעד

 -רָאג ןוא יִא ,ןטריטסערַא קידלושמוא ןַא רַאֿפ

 ,ןלעוּפ טינ

 -דָאכי- ,ּפָא עוד  .וטוא -- ןע(י)זדָאכּפָא
 .=2:8680ה3וזז .ןעשזדָאכּפָא :9ּ9פ .טעױז
 קיֿפליהַאּב םיא ,ןצעמע םורַא ןייגמוא .1 .לס

 א ,ןכַאװש ַא םורַא יִא .ןענידוצ םיא ,ןַײז

 ַא ףיוא ןסַאּפֿפױא .2 .עא עקילַאק ַא ,ןקנַארק
 רעד  .טײקשיטַאּבעלַאּב ַא םורָא יִא .ןגעמרַאֿפ

 רעגנוי רעד ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא רעטָאֿפ
 ."טֿפעשעג םורַא יִא ןּבױהעגנָא ירֿפ וצ טָאה ןוז

 .טעװַאכעג-- ,ּפָא עװ .װרט -- ןעװוַאכּפָא
 ,ןעװָאכ קידװעגרָאז ,טוג ,טַײצ ערעגנעל א 1

 יד יַא .גרָאז ,טֿפאשּביל ןוַײװסױרַא ,ןעװעדָאה

 ןרעהֿפױא .2 .רעדניק ענעגייא יװ ךעלמימותי
 םיא טַײצ ,רָאי ןצֿפוֿפ ןוֿפ קַאּבַײּב א .ןעװָאכ

 .שינע .ךיז טימ ךיוא .ןעװָאכוצּפָא

 .מור .טצזָאכעג-- ,ּפָא עז .װרט -- ןעוָאפּפָא

 ,טייקשיּתּבהלעּב ףיוא טכַא ןגיל .לסכ22

 ,עא יורטש ןגיילרעטנוא ,תומהּב יד ףיוא צעּפס

 ,דרעֿפ יד ןוא יק יד יִא ,ייז ןעװעדָאה

 עג ,ּפָא על" .ורט 8 וטוא -- ןעלוטַאכּפָא
 ּפָא ,ןכַאלּפָא .אלולטו אכוחכ2 .טעלוטַאכ

 ןטשרמולּכ םעד (ןוֿפ) יַא .ןטעּפשּפָא ,ןטָאּפש

 ,שינע- .ץכע- .הטוש םעד ןוֿפ יִא .רעסייוו
 ,יירעי

 ,ןעיַאכטָא :לגרֿפ .ןהיחּפָא +- -- ןעיַאטּפָא
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 -ץג-- ,ּפָא עשט- .װטוא -- ןעשטַאכַאכּפָא
 ,קידנרעיודעג ,ךיוה ןכַאלּפָא .לס .טעשטָאכָאכ

 ,ךעלדיימ עשירַאנ יװ יִא .הּביס ַא ןָא ךיוא

 .ןעּבָאילכּפָא ווזד -- ןעשטּפָאלַאכּפָא

 -ץגי-- ,ּפָא עוער- .ורט -- ןעװערוטלַאכּפָא
 -ברוד ,ןריצודָארּפּפָא ,ןָאטּפָא ..טעװערוטלַאכ

 ךופיה רעד זיא סָאװ ןֿפוא ןַא ףיוא סעּפע ןריֿפ

 ,עסעיפ ַא יִא .ןטָארעג ,טוג ,שירעלטסניק ןוֿפ

 ,ייװצ ןוא סנייא ןאמָאר א ןוֿפ ןדַײנשוצ יז

 -ניא םעד ןעלקע לָאז סע ,גנולעטשרָאֿפ ַא א

 טימ טנװָא ןַא יַא .רעכוזַאּב-רעטַאעט ןטנעגילעט

 יא .עא ייסע ןַא ,לקיטרַא ןַא יא .ןציװ עטלַא
 עטסקיטיינ יד יַא .גנושרָאֿפסױא עטשרמולּכ יד
 ,ךיורּבעג ןרַאֿפ ןכַאז

 ףעקנערקּפָא .ןעילחּפָא וזז -- ןשילָאכּפָא

 ןּפַאכּפָא

 ,"תעל-תעמ ַײרד עּפאנק ןטרָאד טעילָאכעגּפָא,

 "הרוֿבד עמומ ידי ,סעדורה ,רה

 -עג'- ,ּפָא ערעייל- .וטוא -- ןרע(י)לָאכּפַא
 ,רעװש ןעקנערקּפָא .,(לדייאמוא) .טערע(י)לָאכ

 זיּב לָאטיּפש ןיא יִא .ןקיטיײװ ךס א טימ ,רעטיּב

 ,סיֿפ יד סיוא טיצ עמ

 -רַאמַאכעגי- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקרַאמַאכּפָא
 ץַײלּפָא .רקוא .:2074: א8גוּפקאפישע ,טעק

 זָאנ רעד רעטנוא ,רָאלקמוא סעּפע ןגָאזּפָא ,ןענ

 ןרעֿפ(ט)נע וצ טָאטשנַא .ןענװַאד סָאד יַא .ךיג ןוא

 ןכעלדנימ םעד יִא .רעפ(טננע םעד יִא ,רָאלק

 ,ןלַאֿפכרוד ןוא ןעמאזקע

 .טעכמָאכעגי- ,ּפָא עכ- .ורט -- ןעכמָאכּפָא

 .ןעלמַאטשּפָא .ןעלמרומּפָא .ןעקמַאכ-- :9

 .שינע)- .ךיז ןַײז הדומ סָאד יא

 ,ארּבּתסמ אכפיא +- -- ארבתסמ אכּפא

 -ַאכעג-- ,ּפָא עיל .ורט -- ןשילעמַאכּפָא
 ןעַײקּפָא .רקוא .62 08: :8:זסתעיעג ,טעילעמ

 טימ רָאנ ,ןייצ ןָא יִא .טייקירעװש טימ סעּפע

 ,טיורּב לקיטש ערַאד סָאד יִא .סעלסַאי יד

 װזד ,טרעמאכעגי- ,ּפָא רע -- ןרעמַאכּפָא

 יּפַא .ןֿפָאלשּפָא .ןֿפַאּפּפָא -- וטוא .,ןרמחּפָא

 ןעװא .ןָאט טינרָאג ןוא ךיז ןרעגלַאװּפָא ,ןגיל

 ףלעװצ יַא טנַאקעג ךיא ּבָאה ,גנוי ןעװעג ןיּב'כ

 ,19 או 1965 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"קַאנק ןייא טימ העש

 ,ןרַאנּפָא --- ורט

 ,טעטנַאכעג- ,ּפָא עט- .װטוא -- ןעטנַאכּפָא

 יװ ןריֿפּפױא ךיז טַײצ ערעגנעל א ,(ּבָארג)

 טָאטש רעסיורג רעד ןיא יִא .הנוז א ,עטנַאכ א

 ,ןּבַאה הנותח ןוא םייהא ןעמוק ךָאנרעד ןוא

 טַאטלווער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ּפַאכּפָא

 .ַא ןַא רָאנ ,ןענװַאד ןייק טינ .(ךיז) ןּפַאכּפָא ןוֿפ

 ַא ךָאנ 'ִא ןַא ורּפָא .2 .חוּכ טימ יָא ןַא
 ןעמענ סָאד .8 .יָא-םעטָא .טעּברַא גָאט ןרעװש
 ,טגָאזעגסױרַא טָאה עמ סָאװ סעּפע קירוצ ףיוא
 םוצ, ,ןעגנוקידלושַאּב עקילַײא וצ יד ךָאנ יִא ןַא
 .". . . טגָאזעג רע טָאה ,יָא ןימ א יװ ,ףוס

 -קעװַא .1 .טּפַאכעג -- ,ּפָא ּפַאכ .ורט---ןּפַאכּפָא
 .חוּכ טימ ןעמענוצ ךיג ףיוא ,ןּפַאכוצ ,ןּפַאכ

 טניװ רעד, ,טלעג טימ לטַײּב א ןצעמע ןוֿפ יִא

 -פיונוצ טָאה עמ סָאװ רעטעלּב יד ּפָא טּפַאכ

 -ירעט קיטש א יא ,דלושמוא ריא יִא ."טרעקעג

 ןטנעמוגרַא סמענעי יִא .אנוׂש םענוֿפ עירָאט

 "רַאֿפ רעד, .עא ןטנעמוקָאד ,ןלַאירעטַאמ יִא

 טּפַאכעגּפָא ןסיװ ריא ןָא רע טָאה ַײמעלַא סורד

 םַאּב ,גרעּב ,". ...טעּברַא לקיטש ענשזַאװ סָאד

 ,478 יז ,'סעמצי ,וו רעּפעינד

 ןּבעגעג רעִירֿפ טָאה עמ סָאװ ןּפאקכירוצ .2

 לכליּפש סָאד ,לּפע םעד יִא .חוּכ טימ ןעמענּפָא

 עלַײװ ַא ןוא הנּתמ א ןּבעג .טנַאה סדניק ןוֿפ
 יָא יז רעטעּפש

 ףיוא ,שינעלַײא (סיורג) ןיא סעּפע ןָאטּפָא .9

 טינ יז ןעק עמ ,גנַאל טמענ טעּברַא יד, .ךיג

 ןוא טעכעדעגּפָא טינ רֶע טָאה רעטניװק ."יָא

 רימ , ,6 ןאמ ,1866 ,מק ,"ןס9 סָאד טּפַאכעגּפָא



 שירץּפַאכּפָא

 סָאד ּפָא ןּפַאכ ןוא טינ טַײצ ןייק לָאמנייק ןּבָאה

 יָאר עשידיא ,עש ,"תחא לגר לע קרעװ עצנַאג

 ץנַײז טכוזַאּב טכעלש טָאה רע, ,125 יז ,ןענַאמ

 ,"לָאטיּפש ןיא טעּברַא ןַײז טּפאכעגּפָא ,םיאלוח
 -רַאֿפ , 132 'ז ,1922 ןילרעּב ,| גנַאגּפָא ,גרעּב

 :עגּפָא שינעלַײא ןיא לטעטש סָאד טָאה טכאנ

 םערָא ןא ,רעגָאמ א ,תקסֿפמה הדועס יד טּפַאכ

 םעד יַא* .17 שוו 1964 ,גרעּבדרע .ש ,"טַײצלָאמ

 יַא ,רָאה יד ןרעשּפָא (שירערעש) = קורידּבָא

 ךיוא -- (לֿפרַאֿפ ןשקָאל עטלַאק יװ סעּפע

 .43 םוצ

 יַא ,הנװּכ ןָא ,ןגָאזּפָא ךיג ףיוא .צעּפס 4

 םעד יִא .שודיק םעד ,שידק םעד ,ןענװַאד סָאד

 -- הנרמאּת יתומצע לּכ, .װזַאא ףסומ ,תירחש

 וצ ןגָאזטימ ןֿפלעה רעדילג ןוא רענייּב עלַא

 דניושעג ליומ ןזיולּב ןטימ טינ רעּבָא ,ת"ישה

 לָאז עמ רעכַײלג, ,33 יז ,ו ישס ,"הנװּכ ןָא יַא

 'ַא טינ לָאז עמ ןוא . ..ןַײז הדוותמ ןיילַא ךיז

 ,קסניממ ץיװָאקידצ קודצ זּביא ,"יודיו םעד

 ,1869 ענליװ ,1קעי תומיענ ,ץנַארק ֿבקעי 'ר

 עמ ּביוא זיא -- 'הּתא ךורּב' ליּפשַײּב םוצ;

 ןזיא ,ּתכורּב טגָאז עמ יװ ךיז טרעה ּפָא טּפאכ

 ,"הֹּתַא טרָאװ ןוֿפ יא םעד ןעמ טלעֿפרַאֿפ

 ,םדאה ךרד ,ץילערַאקמ ןהָאזנענַאס לאיחייקחצי

 ךעלכַײּב עקיד טימ טַײל חרזמ , .1908 ענליו

 יכדרמ ,"ףסומ טּפַאכעגּפָא ךיז רַאֿפ ןּבָאה ..

 ,1935 ענליװ ,ןושל-עמַאמ ןיא ,ןהּכה ללה ןּב

 לַײװרעד קידיָא . . . טנייוועצ קַאמשעג ךיז טָאה;

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"זַאנ ןרעטנוא רעטרעװ יד

 טכער ,הליגמ יד ןרעה טּבעלרעד םיוק, .91 יז

 םעד טּפַאכענּפָא ןוא ןענמה ןיא ךיז ןעוועג םקונ

 ,עקװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"'ונביר תא ֿברהי'

 ךיז = םכילע'םולש (םעד) א יֵא* .189 יז

 עכעלנייװעג יד ןָא ,שינעלַײא ןיא ,ןסירגַאּב

 יד יװ יא .ןשינעגערֿפכָאנ ןוא ןשינעשטניװ

 סױרַא טגָאז עמ יװ ךיג ױזַא -- ןמהיינּב תרׂשע

 ןיז ןעצ סנמה ןוֿפ ןעמענ יד םעטָא ןייא ןיא

 ,הליגמ יד ןענעייל םַײּב

 -סיוא עשיטַאמָאידיא ןיא טצינעג טֿפָא .9

 ןּפַאכרעּביא װזז -- םעט ָא םעד יִא .ןקורד

 ,ןֿפױל ןכָאנ םעטָא םעד יַא 951 +-- ,םעטָא םעד

 ,ךיד ּבָאה ךיא סָאװ טָאג קנַאד א, .ןענייװ ןכָאנ

 םעד םיוק טדערעגסיוא יז טָאה -- !ץרַאה ןַײמ

 לָאז, .ףגנ ןֿבא ,די ,"החמׂש ןוֿפ קידיִא םעטָא

 טעװ רע זיּב ,טרָא םענוֿפ ןריר טינ ךיז . . . רע |

 ןעניואועגוצ ךיז ןוא םעטָא םעד יִא לסיּב א

 לש הֿבישיּבב ,סוממ ,"שינרעטצניֿפ רעד וצ

 ןוֿפ ןַײּפ ןוֿפ יִא םעטַא םעדא .5 'ז ,הלעמ

 ןיוש טָאה רע ןעוו, ,111 יז ,וװ לַא ,"ןקיליורג

 טָאה ,םעטַא םעד טּפַאכעגּפָא טאהעג ןצנאגניא

 -רַאװ רזוע ,"לדיי לעג א ןעזרעד טשרע רע

 .1922 עשראװ ,סרַאלגומש ,יקסװַאש

 ,ןקיטֿפערק ךיז לסיּב א -- ץ ר א ה סָאד א
 .לסּפענש א טימ ץראה סָאד יִא .ןקרַאטש ךיז

 ןקַאמשעג ַא טימ ץרַאה סָאד יִא תינעּת א ךָאנ

 ףרַאד עמ ,ןֿפָאלש רָאנ טכַאנ עצנַאג יד, .ןסיּב

 רעד ,םַאהרונ .א ,"יֵא ךיוא ץרַאה יד ךָאד

 ךיז טעװ ריא, .1932 סַאנוַאק ,לַאַּב רעקיכלימ

 ,סוקרַאמ חספ ,"ץרַאה סָאד יִא ןוא ןעורסיוא
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 טיורּב לקיטש עטצעל סָאד, .7 אוו 1962 ,זמט

 סָאד יִא --- ירֿפ טנַײה ףיוא ןטלַאהעג רע טָאה

 ,274 'ז ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"!ץראה

 ןעיַאכטָא ,ךיז וצ ןעמוק .1 -- ךיז טימ
 רעד, .ךיז 'ַא ךיג ןוא עלַײװ א ןשלח .ךיז

 ,ןּפעלק יד| סיוא טינ טלַאה רע ,טעז רעטקָאד

 לָאז רע ,זָאנ םוצ סנּפָארט םיא רע טגנַאלרעד

 ענליװ ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"יַא ךיז

 א יװ רַאװק ,רָאד . . .רַאװ רע, .ב/ח ,נ"רּת

 ַא ןיא ךיז רע טָאה רעּבָא ּבוטש ןיא . . . ןָאּפש

 ,קינֿבושי רעד ,זמא ,"טּפַאכעגּפָא טַײצ עצרוק

 ןָא ןץנַאלֿפ אְ| םיא טּביה עמ, .1867 ענליוו

 םָאנָארגַא ,"יֵא ךיז לָאז רע ידּכ ןסינַאּב וצ

 ענווָאק ,ןעמולּב רעמיצ עטסנעש יד ,ןײסַאר י

2, | 

 טָאה יז , .ךיז ןקורּפָא .ךיז ןעיצ-קירוצ .2

 ךָאנ רַאו רע ןעד ,טּפַאכעגּפָא סקירוצ ךיז

 -רעֿפ ענייא ,דמא ,"טעדיילקעגסיוא ּבלאה טעמּכ

 ךעלגנִיי יד ןוֿפ רענייא , .1874 ענליוו ,סענעיירד

 ןּבַאה עקירעּביא יד ,ןיּבר םעד ןֿפלָאהעג טָאה

 רעקסניפ ,"םישמוח יד ןוֿפ טּפַאכעגּפָא ךיוא ךיז

 .ד"סרּת ענליוו ,וו חול-טדָאטש

 .ץַאץרַאה -- שינע/ .ץכע-  .גנו-

 רעד .(עקד ,ןיי) רעד
 (ןוֿפ) ַײּב יװ זיא סָאװ .ידַא -- שירעּפַאכּפָא

 ןיא, .טייקדניושעג רעיֶא טימ .רעּפַאכּפָא ןא

 ַײנסנוֿפ םינינע עכלעזא ןרעװ םערַאֿפ רעיא אזַא

 ,60 ןש ,קג ,ןַאמרעמיציסָארג ,"שיטַאמעלּכָארּפ
 ,טייק-

 ָארַאכעגי- ,ּפָא עּב- .וטוא -- ןעּכָארַאכּפָא

 רע. .ןעקנערקּפָא .ןעּבָארָאכ -- :99 .טעּב

 ,"רימ יַײּב טרַאנעגסיױא טָאה רע סָאװ יִא סע געמ

 ּפָא ריי .חרט -- ןריזירעטקַארַאכּפָא
 -קַארַאכ םעד ןרעדלישּפָא .טריזירעטקַארַאכי-

 שטנעמ א רַאֿפ סָאװ ןעלשמּפָא ,ןלָאמּפָא .רעט

 ןוֿפ ןדלעה יד יִא .םיֿבורק עלַא יא .זיא ןעמ

 ,.גבנ- .ךיז טימ ךיוא .ןַאמָאר

 .טלכרָאכעג-- ,ּפָא לכ- .וטוא -- ןעלכרָאכּפָא
 העש עכעלטע יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןעלכרָאכ
 .שינע- .הסיסג רעד ןיא

 .ןעקַארכּפָא +- -- ןעקרַאכּפָא

 ,טערָאװכעג-- ,ּפָא ער- .וטוא -- ןערָאװתכּפָא
 .ןעּבָארַאכּפָא ווזד

 -ץג-- ,ּפָא עשטש- .ורט -- ןעשטשַָאוגכּפָא
 טימ יִא .ןשטַײּבּפָא ,ןסַײמשּפָא ..טעשטשָאװכ
 .עקַײגַאנ ,עקַײהַאנ ַא

 רל .טעכיוכעגי- ,ּפָא עכ- .װרט -- ןעכױכּפָא
 -דניװשּפָא .ןרַאנּפָא .(שירעגנוי-ליואוו) ,(ענליוו)

 עטכעלש ,סקיטיינמוא ןֿפױק וצ ןדערוצ .ןעל

 ,ןדלָאי יד יִא .הרוחס

 .טלמיוכעג-- ,ּפָא למ- .װרט -- ןעלמױכּפָא
 .ןצינסיוא .1 ?ןרמוחּפָא .ןעלמוכ:- :פּפ
 טינ .רעֿפױקרַאֿפ םעד ,הנוק םעד יִא .ןרַאנּפָא
 טנידרַאֿפ --- ּפָא טינ טלמיוכ עמ זַא, .יִא ןענעק

 -קערש ןלייצרעד רימ יז טגעלֿפ , ."טינ ןעמ

 ןעמַאלכּפָא

 ךעּבענ ייז טָאה עמ ױזַא יװ . . . תויׂשעמ עכעל

 עשרַאװ ,ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"טלמױכעגּפָא

 ,לּבעמ יא .םידגּב יַא .ןצינּפָא 22 ,,2
 רעצניװַארּפ יד יִא ,ןרעקרַאֿפ לעוסקעס 3

 .ךעלדיימ

 .-בוא .ןשרחּפָא .ןשרוחּפָא +-- -- ןשעריױכּפָא
 ענעיא .ןגַײװש לָאז עמ סעּפע ןּבעג ,ןֿפיוקרעט
 ,רעַײרד א טימ טשערױוכעגּפָא םיא ןּבָאה סָאװ
 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"רעירֿפ טזָאלעגנַײרַא רֶע טָאה

 ,12 או 5

 ;89 .טעכוכעג'- ,ּפָא עכ- .ורט -- ןעכוכּפָא
 -נַאלק טימ ןגָאיּפָא ,ןּבַײרטּפָא .1 .ןעקוכ--

 זיא סָאװ ריזח םעד יִא .וכ"וכ וצ עכעלנע ןעג

 ,םעטָא ןטימ ןזָאלּבּפָא ,2 .ןטרָאג ןיא ןַײרַא

 ךעלרעדעֿפ יד יַא .עא זַאג ןעמערַאװ ַא טימ

 .שינע- .טּפעלקעגוצ טַאהעג ךיז ןּבָאה סָאװ

 -(עג)יר* ,ּפָא עווענ- .ווטוא -- ןעװענַאגילוכּפָא
 ןריֿפֿפױא ךיז טַײצ ערעגנעל א .טעװענַאגילוכ

 ןכערּב ,ןגָאלש ןֿפרַאװ ךיז .ןַאגילוכ ַא יװ

 ,רעדליװ א יװ יִא ללכּב ,ןּביוש

 -עג- ,ּפָא עכטיכ .ורט -- ן(ענ)עכטיכּפָא
 עכעלטע יִא ,ןדַײנשּפָא .ךוּתיחכ? .טעכטיכ

 ןעמוקעג, .הלח רעסיורג רעד ןוֿפ סאיצומה

 טזומעג ןעמ טָאה ,רעטלמעג ןייק טינ רעהַא

 טינ ןעמ טָאה .רָאי גיצנַאװצ וצ טשרע ןלמ

 ,(םילשורי) דייר ,ײטעכטיכעגּפָא גונעג

 -ץג'- ,ּפָא עװערט- .ורט -- ןעװערטיכּפָא
 -ערג יד יִא .ןעװערטיכרעּביא .טעווערטיכ

 .עטמַאַאּבץעג

 טימ רעּבָא (--) ןהיחּפָא וזז - ןעקַײכּפָא

 ,ָא ךַײלג לָאז עמ ,ןשלח וצ ןּבָאה ּביל ,לוטיּב

 -ץגי- ,ּפָא ע(קיוכיכ .וטוא -- ןע(קי)כיכּפָא
 קישטיװק ,ןיד א טימ ןכַאלּפָא ..טע(קי)כיכ

 .ןַאמנגנוי ןדמערֿפ םעד ןוֿפ יִא .לרעטכעלעג

 .לס ,טעיליכעג-- ,ּפָא עיל- .וטוא -- ןעיליכּפָא
 יִא .(קנַארק ןוא) ךַאװש ןַײז טַײצ ערעגנעל א
 ,גנַאל"ןרָאי

 ּפַא .טעקיכעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקיכּפָא

 -נגיוא ןייא ןיא , .ּפעק יִא .ןדַײנשּפָא .ןעכטיכ

 לרעסעמריזַאר א ןָאטעג ּפַאכ ַא רע טָאה קילּב
 ןוֿפ ּפענק עקידכעלַײק יד ּפָא קיכ ַא ןּבעגעג ןוא
 ,1968 ,דנַאלמייה יװַאס ,ןַאמּבַײרש .י ,יָאטלַאּפ

 ,6 ןאפ

 ,טעריכעגי- ,ּפָא ער- .וטוא -- ן(ענ)עריכּפָא
 -רעקנַארק ןגיל ,ןעקנערק טַײצ ערעגנעל ַא .1

 ַא ןֿפָש ,ןעלמערד ,ןגיל ללּכּב .2 .טייה
 .ןָאט טשינרָאג ,געט עצנַאג יִא .טַײצ עגנַאל וצ
 ,ןעקנערק ,ןעריכ ןרעהֿפױא .9

 ןכָאנ ,טַײצ עטצעל יד רע זיא, -- ךיז טימ

 רעייז ןרָאװעג ,ןסטכעקעג סלחר טימ ךיז יִא
 'ליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"ךיז ַײּב קרַאטש

 .שינע- 1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענ

 .ט(עמַאלכעג-- ,ּפָא (עמ- .וורט -- ןעמַאלכּפָא
 .ףיוה ןצנַאג םעד יִא .םַאלכ ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב



 ןעשטָאּפָאלכּפָא

 -עגי+ ,ּפָא עשט- .ומוא -- ןעשטָאּפָאלכּפָא
 יפָא ווזד .ןעשטָאּפַאלכ = :99 .טעשטָאּפָאלכ -

 ,+- ןעיַאטַאדָאכ

 ,טעּבָאילכעג -- ,ּפָא עּב- .וורט -- ןעּבָאילכּפָא
 -עג ַא ןוֿפ ןּפוזּפָא .ןעשטּפָאילכ-- 9
 טימ ,ךיג .ןֿפוא ןלעדייאמוא ןא ףיוא סטכעק

 .ןעקָאילשזּפָא .ןעגנַאלק טימ ,שינעטסולג טלוּב

 .שינע- .טשרָאּב םעד יִא

 .ןעיליכּפָא וזד -- ןענַאילכּפָא

 -כעגי- ,ּפָא רעד .װרט -- ןרעטסַאילכּפָא
 ןלָאמּפָא ןטָארעגמוא ,טכעלש .טרעטסַאיל

 ןלעטש ןוא, .ּברַאֿפ טימ ןעקשטַאּפּפָא .ןרימשּפָא

 רָאג ייז ּביג ,לדליש א יִא רעדינא ןיוש ךיז ייז

 רעליואװ ןײק טשינ ַײז ,רעריױמ .ז ,"ךעטרַאֿפ א

 ,5 יז ,1911 וָאנרַאט ,וו גנוי

 יסַאילכעג- ,ּפָא עק" .װרט -- ןעקסַאילכּפָא

 ןרעה ךיז לָאז סע ,םינּפ ןיא ןשטַאּפּפָא .טעק

 :ךױא .ןקַאּב עטעֿפ יד יִא .קסַאילכ א

 .ןעקשוילכ- ,ןעקסוילכ =

 װרט .טעּפַאילכעג-- ,ּפָא עפ- -- ןעּפַאילכּפָא
 ַא טימ ןסיגּפָא .רעסַאװ ךס א טימ ןסיגּפָא ---

 יָאּפ רעד טימ ןצעמע יִא .ןעכוילּפּפָא .ךליהעג

 יַאילכעגּפָא, .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ יַא .ףַאשעמ

 .ּב ,"תונויזּב סרעמע טימ ןטַאטוּפעד יד טעּפ

 .ךיז טימ ךיוא .24 טו 1967 ,זמט ,רעלסער

 ףןענעגערּפָא קרַאטש .קינָאזרעפטירד ,װטוא

 ."דנַאנַאכָאנ געט ַײרד טעּפַאילכעגּפָא טָאה'ס,

 .טענילכעג-- ,ּפָא ענ- .װטוא -- ןענילכּפָא
 טשנילכ טולּב סָאד .קידנעמַארטש ,ךיג ןענירּפָא

 ןוֿפ טולּב סָאד ּפָא טענילכ סע, .םינּפ ןוֿפ ּפָא

 יסָאמ ,סעילַאװכ ףַא ,יקסנַאשרַא .ב ,"?ןצרַאה

 ,1924 עװק

 .טעּפילכעג- ,ּפָא עפ- .װטוא -- ןעּפילכּפַא
 ןענייװ קרַאטש ,ןעּפילכ טַײצ ערעגנעל ַא .1
 יֿפױוא ,2 טכַאנ עּבלַאה ַא קיטיײװ ןוֿפ יא

 טנעקעג םיוק טָאה דניק סָאד" .ןעּפילכ ןרעה
 .ײרע .שינע .ןיז טימ ךיוא .ײיֵא

 .טעילַאמכעג--- ,ּפָא עיל- .ורט -- ןעילַאמכּפָא
 רע ,סוּבָאל םעד יִא .ןגָאלשנָא ,ןשטַאּפנָא .דפ

 טימ .ןּבײהֿפױא ךיז ןיילא ןענעק טינ לָאז

 רימ ךיא ּבָאה סָאד . ..עטַאט ,טסעזע -- ךיז

 ַא םיא טזַײװ רֶע . . . טעילַאמכעגּפָא ןייטש ןָא

 עטַאט ַא שםַײװ ,"שיײלֿפױר ןוֿפ דנואו עטיור

 .שינע .ץכע-ה .51 יז ,םינּב טימ

 .טעילעמכעג--- ,ּפָא עיל- .ורט -- ןעילעמכּפַא
 ןצעמל יַא ,לָאהָאקלַא ןוֿפ גנוקריוו ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 םיא ןגײלקעװַא .רעסאװ רעמע ןטלאק א טימ

 ךיז טימ ךעלטנייװעג .יִא םיא ןוא ןֿפָאלש

 וטסעװ ,זַײא רערומַא םעד עשזירג ייג, --
 "רעד רעריּביס ,גרעּבצרַאװש .ל .א ,"'ַא ךיז

 .ןעגנולייצ

 .טעקָאינכעג -- ,ּפָא עק- .וטוא -- ןעקָאינכּפָא
 ַא (יװ ןריֿפֿפױא ךיז) ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא

 .תוֿבישי עניילק ןיא יִא ,ןרעגלאוו ךיז .קָאינכ

 .טעקינכעג-- ,ּפָא עקק .װטוא -- ןעקינכּפָא

1822 

 רדסּכ ןוא קידנלעטשּפָא ,ךעלסיּב וצ ןעניײװּפָא
 .דניק טעװעלַאּבעצ ַא יװ יִא .קידנּבײהנָא רעטַײװ
 ךיוא .עקרעקוצ יד סױרַא טגירק עמ זיּב יִא
 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 -עגי-- ,ּפָא עיילכעכ .ורט -- ןע(י)לכעכּפָא
 ,טכעלש טעּברַא ןא ןָאטּפָא .דפ טעי)לכעכ

 (װזַאא לּבעמ ,ךיש) םישוּבלמ יִא .ענטעדנַאט

 ,לַאירעטַאמ םעד ןכַאמ עילַאק ןוא

 .טלמעכעג-- ,ּפָא למי .ורט -- ןעלמעכּפָא
 ךיוא .ןעלדניװשַאּב ,ןרַאנּפָא .ןעלמױכּפָא ווזד

 .שינע .ךיז טימ

 -כעג'- ,ּפָא עקק .ורט -- ןעקטמַארכּפָא

 ,ןסַײּבּפָא .ןעקשמַָארכ-- :89 .טעקסמָאר

 ַא יא .ןייּב ַא יִא .ײרעקַאנק-ןייצ א טימ ןעַײקּפָא
 טַײקעג טלָאװ עמ יװ ,שײלֿפ לקיטש טנערּברַאֿפ

 ,עקסמַארכ

 ,טקינָארכעג -- ,ּפָא קינ- .װזוקַא -- ןקינָארעּפָא
 טָאה טלעװ ַא, .טַײצ יד ןעגנערּברַאֿפ ,ןּבעלכרוד

 א טקינַארכעגּפָא ,ירֿפ ץנַאג טּפַאכעגֿפױא ךיז

 םַאּב ,גרעּב ,"ןֿפָאלש טגיילעג ךיז ןוא גָאט

 ,173 יז ,'סעמע' ,ןו רעפעינד

 ,טעּפָארכעג-- ,ּפָא עּפ- .חטוא -- ןעּפָארכּפָא
 ןצנַאג םעד יִא .טַײצ ערעגנעל א ןעּפָארכ .1

 טַײצ,, .ןעּפָארכ ןרעהֿפױא .2 .גָאט ןקידתּבש

 יט ,ףיוא ןיוש ךיז ּביײה .ןעּפָארכוצּפָא ןיוש

 .שינע .ךיז טימ ךיוא ."שיט ןֿפױא זיא

 .טעקַארכעגי- ,ּפָא עק .ורט -- ןעקַארכּפָא

 ךליהעג א טימ לגרָאג ןֿפיט ןוֿפ ןעַײּפשּפָא

 רעייז, .ןַײרַא עצרַאּפ ןיא םענעי יִא ,רכירכ

 סע תֶעֹּב ,יִא ,ןטסוהּפָא סָאד . . . זיא ךעלצינ

 .צ 'רד ,"זדלַאה ןיא ויא'ס סָאװ ךיז טלעטש

 ,םזינַאגרָא ןכילשנעמ ןוֿפ ץושסּבלעז יד ,דַאּבַאש

 טָאה רעטרעװ יד ךָאנ; .12 'ז ,1925 עשרַאװ

 ןקידנגָאלש-לַאג-רעד-וצ םעד טלָאװעג ןיוש {רעו

 ,"סיֿפ יד זיּב ּסָאק ןוֿפ 'ַא ךיוא קישטַארדָאּפ

 -ייקע .1934 עװקסָאמ ,סעטכַאש ,ןָאטרעּבלַא .מ

 -ַארכעגּפָא םיא טָאה רענעי זַא ןגָאז טינ םענ

 .ךיז טימ ךיוא .װ סַאלטַא חמצ ,גח ,"טעק
 .שינע-

 -וי)רכעג-- ,ּפָא עק- .װטוא -- ןעקו(י)רכּפָא
 ןּבעגסױרַא ,ןעקוירכ טַײצ ערעגנעל ַא .טעק

 ,ריזח ַא (יוו) ןוֿפ ןעגנאלק

 -ץגי- ,ּפָא עּפ- .װרט 8 װטוא -- ןעּפירכּפָא

 טַײצ ערעגנעל א ןעגנערּבסיורַא .טעּפירכ

 ןריט יד, .ןעגנַאלק עקידעּפירכ ,עקידעּפירקס

 -רַאֿפ םַײּב ײס ,ןענעֿפע םַַיּב ילס ּפָא ןעפירכ

 .םיטש רעקירעזיה א טימ סעּפע יִא ."ןכַאמ

 ךיוא .טירעטֿפיד טַאהעג טלָאװ עמ יװ יִא
 .שינע .ךיז טימ

 סָאװ לטלעּפש .1 .ןע ,סָאד) רעד -- לֿפַא
 ןיא ןעמַאזוצ ךיז טיצ ןוא סיוא ךיז טַײרּפש

 טכיירגרעד םיא ךרוד סָאװ ןוא גיוא ןוֿפ סיריא

 -ץענ סָאד ,עניטער יד ןסיורד ןוֿפ טכיל סָאד

 עניילק סָאד' .גיוא ןוֿפ לּפַאצרַאװש .לטייה

 -עגָאזנָא ענַײמ עװענליּפ , .גיוא ןיא 'עלעשטנעמ

 גָאלּפָא

 סָאד יװ ױזַא גנוזַײװּוצ ןַײמ ןוא ,ּבעל ןוא ןשינ

 ,2 ,ז ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,"גיוא ןַײד ןוֿפ יא

 סָאװ ,ןלירּב יד ןוֿפ רעזעלג עקיד יד ךרוד,

 זיי ,"טרעסערגרַאֿפ ךַאֿפיײװצ ןע'ֵא ענַײז ןּבָאה

 -- ןרעטסעל ןדִיי עלַא; .238 'ז ,ןמזנ רֿבח

 םיא ןעילג ןע'אגיוא יד ,רעטיּב סוטיט טגָאז

 רוטיט' ,טיי ,"ןרָאצ ןֿפיט ןיא ףיוא גנילצולּפ

 יסוֿפעזָאי ןוא

 ריסַאק רעד השמ, .גיוא רַאֿפ םינָאניס .2

 ,ןע'א ענעֿפָאש עמורֿפ יד ןעשוהי וצ טצַאלג

 טקנוּפ הגנ ןרעטש רעד סיֹורַא טייג , .גרעּב

 יד ןיא סיעכהל טצנַאלג ,ןגיוא ענַײז ןגעקא

 סָאװ , .!טָאג רַאֿפי ,דלָאגנטכַאנרַאֿפ ,גצא ,"ןעי'א

 סָאװ רעד םעד ןוֿפ ,וטסיײװ סָאװ ןוא ,ךיא סייוו

 ,שָאוהי ,"?ןעַא ענַײד ןיא טסענ ןַײז טכאמ

 ריִמ ףיוא ליֿפנ ױזַא טקוק סָאװ ,, ,1920 ,יגיואי

 יז ,1963 ָא"ּת ,םיליֿפנ ,ֿפי ,"?ןע'ֵא ענַײז טימ

 ,טיוט ןוֿפ רעקיאעז ,ןע'א טימ טעז ןוא, ,3

 5 'ז ,טָאטשמייהעג ,צוס ,"גנואוט רעדעי ןַײד

 ,עטסלַארטנעצ סָאד .ךַאז עקיטכיוװ רעײז .2

 ןוֿפ יא רעד ריא ַײּב זיא רע , .עטסרעַײט סָאד

 ןוֿפ יַא'ס ,דניק סָאד ןרָאװעגנָא ּבָאה ךיא,, ."גיוא
 ,"גיוא |

 -- הוּפּת, .כרַא (לּפע -- צמ) לפע וזז 4
 ןעד, .1542 ענזיא ,םירֿבד תומש ,ּבא ,"ליֿפּפַא

 לליה ,"םיוּב ןוֿפ טַײװ טינ טלַאֿפ יַא רעד

 ,ה"ּפרּת רַאמטַאס ,װ תוׂשעל תע ,ןײיטשנעטכיל

 ,א/בי

 .לּפָאנ -- ךעלטנגײא .1 .ןע  ,רעד -- לֹּפֲא
 ,ץיצ ,לּפָאנטסורּב ןלּפָא ןַא -- לּפָאנ אכן

 ןהצע עקינייא, .ןַײרַא ליומ ןיא יִא םעד ןּפוטש

 לָאז טֿפַאשרעגנַאװש שדוח ןט8 ןוֿפ ןיוש זַא

 ,"טיריּפס טימ ןעיֶא יד ןּבַײרנַײא גָאט ןדעי ןעמ

 ,8 אט ,1925 ענליוו ,זעגֿפ

 ,דניק סָאד ןריוּבעג םַײּב , .לּפָאנ ,קיּפוּפ .2

 זיא סָאװ יִא םעד ןטינשעגּפָא םַאּבייה יד טָאה

 רעד ּביוא, ."ךיוּב סרעטומ רעד וצ ןסקַאװעגוצ

 םעד םורַא ,ןטנוא טימ רעד ןיא טצרעמש ךיוּב

 ,וו רַאט ,"רַאטַאק-םירעדעג א ךאזרוא יד זיא ,יָא

 ןלוקסומ עכַאװש ענערַאּבעג טימ רעדניק, ,25 יז

 ןוא יִא ןיא ןכירּבעג ןעַײרש ןוֿפ ןעמוקַאּב

 ענליװ ,זעגֿפ ,"סעװכַאּפ יד ןיא ךיוא ךָאנרעד

 .2 ןאַפ ,4

 .שינעטלַאהַאּבסױא) .1 .ן ,רעד -- גַאלּפָא
 -אק| סָאד סָאװ םעד ץוח,/ .רעגַאל-גײלּפָא

 םיֿבנג עלַא זַא ןיוש טריֿפ טֿפעשעג {ענשטַאּב

 תוֿבנג עלַא ןוא ,קַאּבַאק ַא ןיא יִא ןַא ןּבָאה
 טנֿפע , ,49 א ,1870 ,מק ,"ןטלַאהַאּב טרָאד ןרעוו

 םעד ןיא עלַא ןטַײר ייז ןוא םיוּב רעד ףיוא ךיז

 סָאד זַא ןענַאטשרַאֿפ רע טָאה . . . ןַײרַא םיוּב

 ןַא ָאד ןּבָאה ייז ןוא רעּבױר עדנַאּב ַא ןענעז

 ,ןַאמהעל .ש| מֿפ ,"קינייװעניא םיוּב םעד ןיא יִא

 ,1923 עשרַאװ ,ןדוי זנוא ַײּב ,'הֿבכנג ןוא םיבנג'

 טסניימ -- ךעלעדייר ענַאַאד טימ יד, ,ן79 יז

 .ּב ,"?'ַא םעַײנ ןַאאז ןיֿפ טשינ סייװ ךעי

 ,224 'ז ,1954 ָא"ּת ,טכַאנ ֿברע ,ןילּבמעד

 -יליײװטַײצ .טרָא-ור ,רעגעלּפָא ,עיצנַאטס 2

 ַא ןיא טמוק רעצעמע, .החונמ םוקמ רעק



 רעגַאלּפָא

 ןַײז ַײּב יִא רע טָאה ,ןַײרא טָאטש רעדמערֿפ

 ךיוא זיאק ."םיא ַײּב ןַײא טייטש רע ,דידי

 -לע םידיסח ענװָארדנַאװ ןיֿפ יִא רעד םודעמוא

 ַאלאמ םייח| ,"ןעוועג םיטחוש ַײּב רָאג ֿבורייּפ

 טניז; .227 'ז ,פיו 'ףלָאװ 'ר תלודג' ,ןעג

 ךיז טָאה ןעמוקענּפָארַא זיא רעצרַאװש רעד

 -עשינָאי ןיא (טרָא-ור א) יִא ןַא טכאמעג 'הרֿבחי

 יז ,עװַאּפ ענעדליג יד ,עלרעפ .י ,"דלָאװ רעװ

 ,שרדמ-תיּב ןיא יִא ןּבָאה סָאװ ,םיטילּפ יד, ,5

 ,ינטורקָא .י ,"םיורט-םייה טימ . . .לוֿפ ןענַײז

 .1948 שזדָאל ,טניװ ןיא םיױּב ַא

 ןוא םיֿבנג, .םוקֿפיונוצ ,ףערטנעמַאזוצ 2
 "אזוצ) יַא רעייז טַאהעג ריא ַײּב ןּבַאה םינלזג

 ֿבגַא, .20 א 1957 ,רַאֿפ ,ןאמלעטייק ,"(ףערטנעמ

 ןעועג ךיוא ןָאלַאס-דעמ סמולּבנעזָאר ןמלק זיא

 ןוא -- םינחדּב ןוא ןישודיק-ירדסמ ןוֿפ יַא רעד

 "ער ,ןישודיק-רדסמ א טֿפרַאדעג טָאה עס רעװ

 טכַײל טרָאד םיא טָאה -- ןחדּב רעדַא דנערעו

 ,זמט ,ץילגיטש .מ .ה ,"ןעניֿפעג טנַאקעג

 -עטעֿפַאק ןיא ןעזעג םיא ןּבָאה ייז,; 41 0

 .? ,"ןטסינומָאק ןוֿפ יִא ןַא זיאס ואװ סעיר

 .11 וו 1966 ,זמט ,רעטסײרט

 -נעש ןוא סעמשטערק יװ ױזַא, -- טרָאיַא

 ,םיבנג רַאֿפ יָא"ַא ןַא ןענעז רעֿפרעד ןיא ןעק
 .15 א 1881 ,לָאֿפִיי ,"םיֿבנג-סדרעֿפ ,םינלזג

 עמ ואװ טרָא .1 .ן ,ס' ,רעד -- רענַאלּפָא
 הרוחס טרינָאּפעד עמ ואװ ,ןכַאז ּפָא טרעגאל

 ךיז שיטַאּבעלַאּב ןּבָאה יז , ,ןטיהוצֿפױא ףיוא

 "רַאֿפ םיא ןטלַאה ןוא יִא ןֿפױא טגדרָאעגנַײא

 ןּביולג ַא ,ןיקויר .ּב ,"טלגיררַאֿפ ןוא טלגיז

 .85 'ז ,עקיּבילגמוא רַאֿפ

 עיצילַאג ןיא, .ץלַאז ןוֿפ יִא .טכיש ,טסַאלּפ .2

 ןוֿפ ןָאיַאר ןיא ץרַאדזזַײא ןוֿפ ן'ָא ןַארַאֿפ ןענַײז
 קַאשרַאמ .ד ,"ץעװָאשעשזרק ןוא עניּבעשזרט

 ,19231 קסנימ ,ןליוּפ ,זּביא

 רעדָא סעצָארט .1 .ןע- ,יד -- גנורעגַאלּפָא
 יִא עקידרדסּכ .(ךיז) ןרעגַאלּפָא ןוֿפ טַאטלוזער
 ןטנעמָאמ עכלעוו ןוֿפ , .ןטײרגנָא עסיורג יד ןוֿפ
 סטעֿפ ןוֿפ יִא עקיסָאמרעּביא יד קיגנעהּפָא זיא
 ענליװ ,זעג9 ,"?ןשטנעמ םענוֿפ רעּפרעק ןיא

 ,19 ןאָיק ,1

 ןגָארט ןע'ַאןליוק יד, .23 רעגַאלּפָא וזד .2

 רעייז ןענַײז סָאד .רעטקַארַאכ ןשיֿפיצעּפס ַא
 ,ןליוּפ ,זּביא קַאשרַאמ .ד ,"ןטכיש-ןליוק עּבָארג

 ,1921 קסנימ

 ,טרעגַאלעג-- ,ּפָא רע .ורט -- ןרענַאלּפָא
 -גָאלּפָא ןַא ןכַאמ ,רעגַאל א ןלעטשֿפױא .1
 ... ןֿפַאה רעקרָאירינ םעד ַײּב טרָאד, .טרָא

 ןיא ןןשטנעמ ןענָאילימ|} טרעגַאלעגּפָא ןעמ טָאה

 ,אד ,"דיײס-טסיא רעד ןוֿפ רעזַײה-טנעמענעט יד

 ,1930 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ

 ,45 יז

 יד יא .ןרינַאּפעד ,-- ןרעגַאלסױא וזד ,2

 ,הרוחס

 ,רעגאל א (ןזָאלרַאֿפ) ןקידיילסוא .9

 ךיז ןצעזּפָא ,ךיז ןּבַײלקֿפױנוצ -- ך י ז טימ

 .שינ- .עסַאמ רערערעװש ַא ןוֿפ

 .ז- ,רעד -- רַאלּפָא

 .ןע- ,יד -- גנורָאלּפָא

 ידַא -- ךעלרידָאלּפַא

1829 

 טַאטלוזער רעדָא טקָא

 ,תוריּפ ןוֿפ ,תומהּב ןוֿפ יא .ןדָאלּפָא ןוֿפ

 .װזַאא ץליהעג

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ

 רעד ןיא , .תורוחס ןוֿפ יִא .ןרָאלּפָא ןוֿפ טַאט

 טימ טַײצ יגנַאל ןַאמ ואוו ,גנונואווּב לעּבַאזיא

 תוארמ ,"טָאה ןוט וצ ןטׂשיק רעד יִא רעד

 ,ח"עּת קעּבזנַאװ ,תואבוצה

 ךעלטנייוועג} .ן- ,רעד ,יד -- טנ'עמסידָאלּפָא
 -אּפ ,ןּפַאלק טנַאה .19522 ייאכ2 ן{צמ ןיא

 עדער א ןסַײררעּביא .ןרידָאלּפַא סָאד .ַײרעשט

 יד, .ןיַא טימ רָאיטקַא םעד ןענעגעגַאּב .ןיַא טימ

 'רעוו ַא . . .סױרַא ןגָארט רעטכיר ענערָאװשעג

 זיּב ָאװַארּב טשטַאּפ עקילּבוּפ יד ןוא . . . טקיד

 ןיק טינ זיא ָאד זַא ,ריא טנָאמרעד ןעמ

 עלּב ,"טשינ ָאד ןסַאּפ ן'ַא ןייק ןוא רעטאעט

 רעטרעװ סרעטכיד ןטלַא םעד , .26 ןי ,רעט

 ןטלַאהעגרעטנוא ,ןיֵא ןוֿפ רענוד א טיילגַאּב טָאה

 ,עמיטש-רעּברַאג יד ,"רעטסעקרָא-קירּבַאֿפ ןוֿפ

 קידנקוק םיא ףיוא 76.  אט ,1925 עװקסַאמ

 ןשטַאּפ ןעמונעג ךיוא עקירעּביא יד ןּבָאה

 -רעּביא סיװעג ןטלַאװ ןַא יד .טנעה יד טימ

 ,שטיװָאצַאק רעזייל ,"עיצַאװָא ןא ןיא ןעגנַאגעג

 ,1923 קסנימ ,סעקסערָאמוה

 -סורַא ןעק סָאװ

 ,גי ,"סצדער עיִא יד , .ןטנעמסידָאלּפַא ןֿפור

 ,15 עו 1962 זמט

 ,טרידָאלּפַא ,ריד- .װרט 8 וטוא -- ןרידָאלּפַא
 טימ ןּפַאלק רעדָא ןשטַאּפ ,ןעקסעילּפ .ןרימַאלקַא

 -קנַאד ,גנונעקרענַא ןוֿפ קורדסיוא ןיא טנעה יד

 טימ ןעקנַאדַאּב .טייקימיטשנייא רעדָא טייקרַאּב

 פא דנוא טצעשעג דריוװ סָאד , .ןטנעמסידָאלּפַא

 ,ןעטנַאקיזומ איד ,ריסעד ּבקַאי ,"טרהידָאל

 טסכעה ןּבַײלּב ןרָאטקַא יד, .6 'ז ,1799 טׂשמַא

 ןרַאװ ייז לַײװ ,טסּבלעז ךיז טימ ןדיוֿפוצ

 טסכעה ןוא (ָאװַארּב טימ טשטַאּפַאּב) טרידָאלּפַא

 ,ןןכדש סלַא דנוה ןייא ,דמא ,"טרעדנואוואּב

 טָאה חול רעטשרע רעזדנוא" .,1878 ענליוו

 ,טָאטש ןיא םשור םעניילק ןייק טינ טכַאמעג

 ,"טרידָאלּפא םיא ןעמ טָאה ןטַײז עלַא ןוֿפ

 ,ד"סרּת ענליוו ,גנַאגרָאי .2 ,חול-טדָאטש רעקסניפ

 ייּב זיא ןּבעל ןיא לַאעדיא עטסכעה סָאד, ,3

 ךַײרגיניק א ,קלָאֿפ א ךיז רעטנוא ןּבָאה וצ ,ְךַײא

 .הרוּפצי ,שָאוהי ,"טרידָאלּפַא ןרעװ וצ ..,

 ײצילַאּפ יד ,טרידָאלּפַא סַאג ןיא םלוע רעד,

 טעּפעשט יז רעּבָא . .. טשרמולּכ טעשַארטס

 סיוא שטָאכ, .56 'ז ,1910 י"ג ,ש ,רמ ,"טינ

 ַא ,רַא ,"טרידָאלּפַא ָאי ריא ןעמ טָאה הווצמ

 "א ןּביױהעגנָא טָאה, .טערַאּבַאק ןיא העונצ

 ךיוא עקירעּביא יד ןּבָאה קידנקוק םיא ףיוא

 ָאצַאק רעזייל ,"טנעה יד טימ ןשטַאּפ ןעמונעג

 .גנו .19233ג קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװ

 עטרעטסַײגַאּב עמַאס יד ןקיאורַאּב, -- רעד

 רעטרירטסוליא ,עשרַאװ ,ייַא עטציהעצ ןוא

 ,28 יז ,3 אט ,1930 ,לַאנרושז-שדוח

 : פפ .ןדָאלעג- ,ּפָא דָאל .װרט -- ןלָאלּפָא
 .ןדָאלסױא .ןענעדָאל - ,ןעװעדַאל -

 ,ץכע-

 .װטוא -- 1{ ךיז ןדָאלּפָא

 .ס ,יד -- עװַאלּפָא

 ןַאלּפָא

 ,הרוחס ןגײלּפָא .אׂשמ א ןעמענּפָארַא .ןדָאלּפָארַא

 םיא ׂשע איו, .לוייא ןַא יִא .לעמ ןענָאגַאװ יִא

 ׂשד יז אד 'נוא ןקילעּפ םיא טגָאז ןעגנַאג רַאװ

 רע, ,466 ,ךוּביאֿבּב ,"ןדאליג ּבָא ןטאה טעריג

 .ץלה טימ טׂשל ןַײא גורט 'נוא ןיג וצ םַאק

 ,"ןדאל ּבא םיא ןיֿפלַאה 'נוא ףיוא ןדנוטש איז
 זד טׂשכיז אוד 'נוא, .ח"כ קרּפ ,1676 ,טנַארּב

 טינ דרעֿפ ינַײז ינוא טָאה ןדָאלג רעװש וצ רע

 ,"ןדאל וצ ּבא ןֿפלעה םיא וטׂשלָאז ,ןנעק טרָאֿפ

 ןעו, .א/חכר ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 טשַאל ןַײא ןטלעז יּבר ןַײז 'נוא רטָאֿפ ןַײז

 ןדאל ּבא יּבר ןַײז טשרע רע זומ אוז ,ןגארט

 השמ ,"רטָאֿפ ןַײז ךָאנ רד ינוא ,טׂשַאל איד

 .אכר 'ז ,1722 טׂשמַא ,מהמ ,זּביא טרוֿפקנרֿפ

 עקערטש עניילק ענייא רונ ןייג טעװ ףיש יד,

 ןדָאלוצּפָא טרָאד םוא ,קירּבַאֿפ-לװַאּב םעד זיּב

 ,קדּפ ןּב ,דמא ,ײלװַאּב ןלַאּב טרעדנוה ףניֿפ

 ןיגָארטג לומינ-וניא ןייק . . . לָאז , .1865 ענליוו

 ףיוא םיא טֿפלעה ידוהי רעד ןוש ןעװ .ןרעוו

 ןייק ךָאד לָאז ,ּבא רדיװ ךוא טידאל ינוא ןיראל

 ןדנול ןמלז המלש 'ר ,"ןיגארט לומיג-וניא

 יַא ןעמענ טכענק, .ד"קּת טׂשמַא ,המלש תלהק

 ןשיט עקיזיר ןלעטשעצ ,ןענַײװ ןוא ןזַײּפש יד

 ,ֿפי ,"ֿבוטילּכ טימ ןטיירג ייז ןעמענ ןוא
 געט עכעלטפ טימ, 62 יז ,1963 ָא"ּת ,םיליֿפנ

 טעװעדָאלעגּפָא םיא ַײּב ןעמ טָאה קירוצ

 ןיא רָאי 20 ,ןײטשדלָאג דרַאנרעּב ,"רעדעל

 ָאלּפָא ןֿפלעהוצ לָאז עמ, .דנוּב רעװעשרַאװ

 ינימ רֿפס ,ײםענעלַאֿפעג ַא ןוֿפ אׂשמ יד ןענעד

 ןֿפלעה לָאז עמ, .8 יז ,{?רָאיװ ,זדָאל ,א"מיגרּת

 רֿפס ,"המהּב רעד ףיוא אׂשמ יד ןענעדָאלּפָא

 -רעד ןסיורד, .1935 'ט 'נ ,ױָאנָארװ ,תווצמה

 יװ ,טכַײל לָאמַאטימ לארׂשי-םהרֿבַא ךיז טליֿפ
 אׂשמ עסיורג ַא ךיז ןוֿפ טָאה סָאװ רענייא

 -שמ סטָאג ,קישטנָארָאה ןועמש ,"טנדָאלעגּפַא

 ,'טפ

 -ץגנָא ןַא טדער סָאד, .לֿפער -- ךיז טימ

 יע מעּב ,"'ַא ךיז ףרַאד סָאװ טימעג טעװעדָאל

 ,שינע-

 ךיז ןקידנע .1
 ,ךיז ןשטנעמ ףיוא ןעמ טזָאלרַאֿפ , ,ןטּפשמ

 ןעמ ,ּפָא ךיז טדָאל ןעמ ,ֿבר םוצ ןעמ טייג

 .לעטטיק רעז ,ןַאמטַײר שריה ,"סיוא ךיז טכַײלג

 הרוּתךיד ַא ַײּב ךיז ןטּפשמ ןיא ןטלַאה .2

 ,רָאי עכעלטע ךיז יִא .טַײצ ערעגנעל א (טכירעג)

 ,שינע-  .ץכע-

 .=21: טקנגשצ 1

 גנודיישסיוא עכעלקנערק ,עלַאמרָאנמוא .סולֿפ

 טסילֿפ ירעטומ-רוּבעג' יד ּביוא, .ןַאגרָא ןַא ןוֿפ

 ןכַאמ ןעמ ףרַאד ,ס'ָא עקידנענערּב עלעג טימ

 ,װ רַאט ,"סעינַאװעצירּפש ךעלגעט לָאמ ייװצ

 ,(811) סעװַאלּפוא +- .2 .,34 ז

 .=:6: 400120546 .מַא .ן ,רעד -- ז'ַאלּפַא

 ,ףיוא טערט ןלצרעה}| רע, .ןטנעמסידָאלּפַא וזד

 -רוטש ַא וצ ןיילא ךיז ןּבייה טנעה עלַא . . . ןוא

 טנָאקעג טינ טָאה סע, .34 יז ,ווװ רמ ,ייֵא ןשימ

 ןגירק וצ רעדָא . . . ןליּפשוצרעטנוא זיולּב ןַײז



 זַאלּפָא

 1964 ,זמט ,גצב ,"רערעהוצ ענַײז ןוֿפ יא ןא

 .15 ש

 טַאטלוזער רעדָא טקַא 1 .ץ ,רעד -- זָאלּפָא
 ָאטינא .,םָארטש ןוֿפ יִא .(ךיז) ןזָאלּפָא ןוֿפ

 .8 ,ח ,תלהק .מגנ ,"המחלמ ןיא יִא ןייק

 יד| איז אד; .גנוּבעגרַאֿפ ,הליחמ .צעּפס .2

 רימ ןוֿפ שכלוז זאלּבא ינהָא רֹּבָא ןןשטנעמ

 ,ט"צּת ,גרוּבמוה ,םינינפה רחֿבמ רֿפס ,"טרעגּב

 -ללױטַאק א זיא סָאד ,יִא ,ץנעגלודניא , ,המדקה

 םענייא טלעג רַאֿפ ןעק טסּפַאּפ רעד :גהנמ רעש

 .20 ןש ,1868 ,מק ,"תונװע ענַײז ןַײז לחומ

 ,גנו-

 ,ץנעגלודיא .ןע ,רעד -- לםמעצ-'ַא
 רעד טגעלֿפ ה"י ןט14 ןיא, ,לטעצ-הליחמ

 טלעװ רעד ףיוא ןקישמורַא טסּפַאּפ רעשימיור

 ןֿפוקרַאֿפ ןלָאז ייז םיחלג ןוא ןלַאנידרַאק ענַײז

 יד ןֿפױק ןגעלֿפ ןעיצײַא יד ,ןעיצײַא ענַײז

 ,קילעי דוז ,"רעדרעמ ןוא םיֿבנג . . . ןרַאיָאּב

 ,48 יז ,1904 סעדַא ,הריקחהו הנומאה

 לֿפַײרש (ײרעדַײנש) .ן" ,רעד -- ףיורשי-'ָא

 .ןישאמיינ רעד ןיא םעדָאֿפ םעד טַײרֿפַאּב סָאװ

 (עיגָאלָאטַאּפ) .רג22 ייאככ .ס" ,יד -- עיזַאלּפַא
 ןוֿפ ןלעֿפ סָאד רעדָא גנולקיװטנַא עװיטקעֿפעד

 .רעּפרעק ןיא ּבעװעג א רעדָא ןַאנרָא ןַא

 .ןזָאלּפָא ןעק עמ סָאװ .ידא -- קיזַאלּפָא
 ינעז, .ןעגנוגנידַאּב עיִא .ּפָא טזָאל עמ סָאװ

 ׂשד ןוֿפ רעד ןגַײװש רעדַא גיסאל ּבא ןעד רימ
 ,"ןריגער וצ ןיכוז טינ טייקיטׂשולג ןיא רימ
 ,ד/דכ ,עּב

 ,טזָאלעג--- ,ןזָאלעג -- ,ּפָא זָאל .ווּרמ -- ןזָאלּפָא
 ,רעמ ןטלַאהנָא טינ .1 .2106: 2012760

 םעד יַא ,ןלַאֿפּפָארא ןוא קירטש םעד א

 קירוצ טלַאֿפ סָאװ רעמע םענעגױצעגסױרַא

 ,טנַאה סנטַאט םעד יִא .םענורּב ןיא ןַײרַא

 קעלֿפ ןוֿפ יִא טינ* .ּפוז רעלעט ןסייה םעד יא

 ַא ןטַײּב ןזָאל טינ .ןייגקעװַא ןזָאל טינ =

 -עגסורַא טאהעג טָאה עמ סָאװ גנוניימ ַא ,הנעט

 א ךיוא טלַאמעד ךָאד טָאה'ס ןוא; .טגָאז

 שיוק א ,םייהא קרַאמ ןוֿפ געװ ןיא עקרעציז

 י"ג ,הׂשעמ א ,הלמ ,"טוָאלעגּפָא רעייא טימ

 טנַאה סרעטָאֿפ םעד ןטלַאהעג טָאה רע, ,4

 .דָוי-םיליהּת ,שַא ,"טזָאלעגּפָא טשינ רעמ יז ןוא

 ןוֿפ ןײטשּפָא .ןצעמע ַײּב ךיז ןטלַאה טינ .2
 ,ןרעדנא ןַא ןעניֿפעג ןוא דמלמ ןייא יִא .ןצעמע

 טימ יִא םיא ןוא ֿבנג םעד ןּפַאכ .ןרעסעּב ַא

 ,טַאקָאװדַא םעד יִא ליװ ךיא, .רענייּב עצנַאג

 םעד ּפָא זָאל, ."'ַא טינ ךימ ליװ רענעי רעּבָא

 ןָאט איז" .װש ,"ןלַאֿפ ןײלַא טעװ רע ,רוּכיש

 ןיא טוט ןוא ּבָא שול ,הרז הדוֿבע רעד ןניד

 רע יװ גנאל ױזַא; .טי קרּפ ,טנארּב ,"שקינ

 זומ םידוהיה ערזמ זיא רע סָאד הדומ ךָאנ ןזיא}

 ּפָא םיא ןזָאל ייז . . .עקּבָארָאק ןלָאצ ייז רע

 רעד ,ןזּביא} דמא ,"ךיז טֿפױט רע ןעװ רונ

 (ךימ =| רימ טזָאל רענעי" .1867 עשרַאװ ,לוגלג

 ןוא ,קזוח רימ ןוֿפ טכַאמ רע ,ּפָא טינ רעּבָא

 הֿבישיּבי ,סוממ ,"גנוצ א סױרַא רימ טלעטש

 טינ םיא טָאה שטַײד רעד, .39 'ז ,'הטמ לש
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 רעטרעװ יד טרזחעגרעּביא םיא ןוא טזָאלעגּפָא

 ,'ןיקצעלק' ,ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרּפ ,ײלָאמ ַײרד

 ןיוש לָאז רע זַא ,ןטעּבעג םיא טָאה, ,42 יז

 ןּבעל טעװ רע ןמזילּכ םיא ַײּב ןּבַײלּברַאֿפ

 יִא טשינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ םיא טעװ רֶע םערָאװ

 ךיא ,יִא טשינ ךַײא לעװ ךיא, .קי ,"ךיז ןוֿפ

 "םיליהּת ,שַא ,"ןכָאװ טניז םורא ןיוש ךַײא ךוז

 .די

 ַײּב רעמ ךיז ןטלַאה טינ .װטוא 6 ורט .9

 .סעּפע טימ רעמ ךיז ןעמענרַאֿפ טינ .סעּפע

 יד יִא .סעּפע ףיוא ןַײז רּתוֿמ .ןטערטקירוצ

 עטלצרָאװעגנַײא יא .רדנ א יִא .טָאג ןוֿפ הרוּת

 תקולחמ ַא ,טַײרטש ,ןרָאצ ןו 9 יא .תוריבע

 ןייק (ךַאמּפָא ןוֿפ) דייר יד ןוֿפ יִא טינ .װזַאא

 ףיוא וליֿפַא טייקשידַיי ןוֿפ יא טינ .דוי-לש-וצוק

 'נוא) תולֿבנ יזיד ןוֿפ ּבָא טזָאלק .רָאה א

 ײנּפה רחֿבמ רפס ,"(להָאמ סיד ןנהיא סטקנעש

 טסלָאז אוד ,טָאג, .ב/י ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינ

 טוָאל ּבא איז ׂשד ,ןּבעג ןיז ןריא ןוא ריא

 ןוֿפ הׂשעמ ןייש ןייא ,יוּבַעל ןזיּב םריא ןוֿפ

 איז ןעד, .א"מקּת אדרויֿפ ,ףוה שיטרַא גיניק

 ,"ןטיז ןויּב ןריא ןוֿפ ּבָא טינ ןשול |ןדִיי יד)

 טָאה ןָאטיג הריֿבע ןייא רעד, .24 ,ב ,רירעש

 ןימ רע טזָאל דלּב טינ ,אַײרד רדוא לָאמ ןייא

 טגָאזיג טינ טשָאה ינוא , .טכוצ ,ײןוֿפ רעד ּבָא

 ןופ ןַײז שאימ ךימ לי ינוא ּבָא ןונ זול ךיא

 ,"הרוּת ןנרעל טשרּביל ליװ 'נוא םיקסע ינַײמ

 ןדעי ךיז רע טעװ ױזַא; ,10 ,זנ ,היעשי ,מהס

 ןענָאמרעד ךיז ןעקנירט ןוא ןסע ןדעי ַײּב גָאט

 סטָאג ןוֿפ הװאּת ןַײז יִא טעװ ןוא טָאג ןָא

 ,הנשה שאר ,םעונ ירמא רוזחמ ,"ןגצװ דובּכ

 טזָאלעגּפָא ןקילג ץלַא ּבָאה'כ, ,1895 װָאקירטעיּפ

 יָארעצנַאמָאר' ,ץרּפ ,"קירוצ ריד וצ םוק ןוא

 טנעצַארּפ קיצנַײנ ןוא ןַײנ ןרױלרַאֿפ טָאה ןּבעל,

 . ..טנעצָארּפ ןטצעל םעד רעּבַא ,טרעװ ןַײז ןוֿפ

 ,יַא טלָאװעג טשינ טלעװ רעד ףיוא רענייק טָאה

 ,1947 א"ּב ,ביֿבָא לּת ןיא רַאי ןּביז ענַײמ ,געס

 ,טלעג םוש ןייק רַאֿפ יִא טינ* .105 יז

 ןייק רַאֿפ ,טלעו רעד ןיא ךַאז םוש ןייק רַאֿפ

 רעד טימ סעּפע ןַײז ךישממ -- (ןקילג םוש

 וצ טייקטיירג טימ ,גנוגנערטשנָא ,ימ רעטסערג

 דער ,ףיוא רעה = !ּפָא זָאל* .תונּברק ףיוא ןייג

 .רעמ (טינ רעדָאֿפ) טינ

 ,ךודיש םצד יִא .ןרילונַא ,ןכַאמ לטּב .4
 ןּתמוזאשמ ןצנַאג םעד יא ,טקַארטנָאק א יִא

 רעקיטכיוװ זיא ךודיש א ןזָאלוצּפָא ןעמעוו טימ,

 זיא, .װש ,"ךודיש א ןַאט וצ ןעמעװ טימ יװ

 טלעג ןגעװ ךודיש א ןזַאלוצּפָא דניז ַא טַאלג

 ןוא טָאג ןוֿפ ןענַײז םיכודיש ןעד . ..ןכַאז

 טינ שטנעמ ןייק ףרַאד טּפינקרַאֿפ רֶע סָאװ

 ןוֿפ רעּפ רעד עלעמולש 'ר ,דמא ,"ןּפינקּפָא

 ,טגירקעג ךיז, .1870 ענליװ ,נ הלהק רעד

 ,הפוח רעד רַאֿפ ךודיש םעד יִא טלָאװעג דימּת
 עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"ןטעּבעגרעּביא ךיז דימּת

 ,11 יז ,ןךיקצעלק' ,רעדלעװ

 .ןדניּבֿפױא .(ןרעוו) ןכַאמ זיול .װטוא ךיוא .9

 -אלקעגנַײא םעד יִא .טייק ןוֿפ טנוה םעד יִא

 ,םעטָא םעד ןּפַאכּפָא לָאז רע ,רענגעק ןטרעמ

 לטרַאג םעד יִא .רעװלָאװער ןוֿפ לגניצ סָאד יִא

 ןזָאלּפָא

 ןרעטנוא סַאּפ םעד יִא .גָאטימ ןטעֿפ םעד ךָאנ

 רעטקירדעג רעד) גנונאּפש יד .ךיוּב סדרעֿפ

 יד יָא" .ּפָא טזָאל (עא שואי רעד ,בצמ

 -ַאּפ ןֿפױל לדרעֿפ סָאד לָאז ןוא} ס ע צ יי ל

 יד ןכַאװשּפָא -- ןליוװ סע ואוו ןייג .ךילעמ

 ןריֿפ(נָא) םַײּב ןשימ רעקינייו ךיז ,ןילּפיצסיד

 טלָאװ יז יװ טקנוּפ גנו צ יד יַא* .סעּפע

 ןגָאז ןוא ךס א ןדייר -- ןןדנוּבעגוצ ןעוועג

 -רַאֿפ -- עקקש ט ַאק א יַא* .ליו עמ סָאװ

 ןלענַאיצאסנעס א רוטנעגַאסַײנ א ךרוד ןטיײרּפש

 עטיור סָאד) ןָאה ןטיור םעד יִא .ןגיל

 עסיורג א ןכַאמנָא ,ןדניצרעטנוא -- (לדנעה

 סע יװ ױזַא) ּפָא טזָאל ז ַײ א סָאד* .הֿפירׂש

 סע -- {מָארטש םעד ןדנוּבראֿפ ןטלַאהעג טלָאװ

 זַײא סָאד .סעירק ןייג ןַא ןּבייה סע ,ךיז טלַאּפש

 ּפָא טזָאל (עא) יי ל ק רעד* ,ןייגעצ ןָא טּבייה

 יד יַאֹ* ןעמאזוצ רעמ טינ טלאה ,טייגעצ --

 -מורַא) ןעלּבוהמורַא (ַײרעילַאטס) -- ןטנַא ק

 ךיז לָאז סע (ןצינשמורַא ,ריּפַאּפדמַאז טימ ןּבַײר

 -תודימ עלַא; .עוניר א ןיא רעגנירג ןסַאּפנַײרא

 ךס ַא יװ זיא םימש-תַארי טימ ןעמאזוצ תוֿבוט

 ,לּפינק א זיא ןטנוא סָאװ ,םעדָאֿפ א ףיוא לרעּפ

 ,"לרעּפ עלַא ךיז ןטישעצ ,לּפינק םעד ּפָא טזָאל
 עיצניװַארּפ ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ,רענװעל .ח .ג

 טָאה עמַאד יד רָאנ, .1884 סעדַא ,האווצ יד רעדָא

 טלָאװ יז יװ . ,לגניצ ריא ןזָאלעגּפָא דלַאּב

 רָאנ ...עקרעשוקא ןַא וצ טשינ ןעמוקעג

 ןַא ןוֿפ ױדו ַא .ז .א ,"ןידנַײרֿפ א וצ טסָארּפ

 -רעדנַאנוֿפ, ,78 'ז ,1909 עשרַאװ ,עקרעשוקַא

 ןוא סנעמיר דרעֿפ םעד םורַא קידנעיליּפש

 "ױצרַאֿפףַײטש םעד יִא םַײּב . . . ךעלדנעמיר

 םַאּב ,גרעּב ,"ךיוּב סדרעֿפ ןרעטנוא סַאּפ םענעג

 'ַא ךַאד טסנעק, ,97 יז ,'סעמע' ,וװ רעּפעינד

 יז ןלעװ ,עקטסעג רעד ףיא סָאװ טענ יד

 ךרוד ,ןַאמגרעּב .ש ,"רעטיירּב לטרעֿפ א ןרעוו

 ,181 'ז ,1921 סעדא ,| עיצולָאװער ןוא גירק

 ןיא ןָא טמוק רֶע זַא ,רערעל רעטסעּב רעד;

 ,געװ יד ןָא טרעװ ,ךיז רֶע טרילרַאֿפ ,ּת"ּת

 ןיא ןעמַאזוצ טמיוװש ןוא סעצייל יד ּפָא טזָאל

 ,"םידמלמ עקידרעירֿפ יד טימ םָארטש םעד

 טַײצ עסיוועג א, ,ג"סרּת ,חול-טדָאטש רעקסניּפ

 ןרָאי-המחלמ יד ןיא זַא . ..טכודעג ךיז טָאה

 יד ןוָאלעגּפָא דנַאלסור-טעװַאס ןיא ןעמ טָאה

 רעּבַײרש עשיזי ,נש ,"סעצייל עשירארעטיל

 רעד, ,325 'ז ,1958 י"נ ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא

 וצ ןָא ןיוש רע טבייה לולא ןיא . . , חרקה םי

 ,דמא ,"ןויס ןיא טשרע ּפָא טזָאל ןוא ןרירֿפ

 רעדָא ןלַײֿפ םַײּב- .1856 ץענליװ ,'ה יאלּפ

 ןייא ףיוא גנַאל ןּבַײר טינ ןעמ ףרַאד ןֿפַײלש

 רעייז ךיז טמערַאװרעד לַאטעמ רעד לַײװ ,טרָא

 יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"יֵא ןעק יילק רעד ןוא ךיג

 ,59 'ז ,1913 גרוּברעטעּפ ,טעּברַא-ײרעלשיט

 יַא ,ןעַײרֿפַאּב .ןכַאמ ַײרֿפ .װזוקַא ךיוא .0
 ןיא ןרעטַאמנַָא .טסנידרעטילימ ןוֿפ ןצעמע

 לָאז ,עיזַאטנַאֿפ יד יִא .יִא ךָאנרעד ןוא הסיֿפּת

 טליּפש ץאק יד; .ןעלמיה יד ןיא ןעי:לֿפרַאֿפ יז

 טינ יז יז טזָאל יִא רעּבָא ,זיױמ רעד טימ ךיז

 וצ םיעשר יד ךָאנ טגָאי ןוא; .װש ,יּפָא

 ןוא גָאט ּפָא טינ ייז טזָאל ןוא . , . ייז ןֿפָארטש



 ןזָאלּפָא
 ןּבָאה ךעלעדיי ערעזדנוא , ,ד/גל ,2צנ ,"טכַאנ

 טזָאלעגּפָא םיא יז ןּבָאה ,ךעלעצרעה עכייוו ךָאד

 ערעדנַא ףיוא ןעמוקרעּביא רע זָאל :טגָאזעג ןוא

 ,14 ןאמ ,1884 ,לָאֿפִיי ,יקסרעדָאלָאװ ךורּב ,"טנעה

 וטושּפ ךימ טָאה עמ ,עטַאט טסניימ וד,

 "עג טָאה עמ טסניימ וד ?טזָאלעגּפָא ועמשמּכ

 ,ויזירפ רעד ,סוממ ,"?ריד ייג :טַאלג טגָאז

 ןָאטעג דסח ןּבָאה תויכלמ עסיורג יד, ,21 יז

 ָאלשרעד ,עטקירעדינרעד ,תומוא עסיוועג טימ

 ןײלַא ךיז רַאֿפ ַײרֿפ יז טזָאלענּפָא ןוא ,ענעג

 גס ַא ,סוממ ,"ןײטשַאּב וצ לטעטש רעייז

 , ...הל

 ןכעלגיניק ןוֿפ יִא .לוש ןוֿפ יִא .ןזָאלקעװַא .7

 א רַאֿפ ןטלַאהוצ .לע ט ש ַא ןוֿפ יִא .ףיוה

 "רַא ייװצ רָאנ ןקיטֿפעשַאּב .יִא טינ ןוא לּפענק

 ר עּבי ֿפ רעד* .עקירעּביא יד יִא ןוא רעטעּב

 יַאמ -- ּפָא טזָאל (עא ערגַאדָאּפ ,םזיטַאמװער)

 ,הװאּת) ער ה ר צי רעד" .רעמ טינ טרעט

 ,טדניװשרַאֿפ -- ּפָא טזָאל (עא טֿפַאשנדַײל

 חטש ןוֿפ} (גיוא ןוֿפ) ןגיוא יד ןוֿפ יִא טינ*

 .ןּבעג גנוטכַא ,ןטיהּפָא -- (ןעעז ןגיוא יד סָאװ

 {ךַײרטסע} יז טָאה ,עיצענעוו ןוֿפ טסעומש רעװ,

 ,1866 ,מק ,"יֵא גיוא ןייק טרָאטעג טשינ רָאג

 גיוא םעד ןוֿפ טנַײה ךיד לעװ ךיא, .10 ןאק

 יד רימ ןָא ןכַאמּפָא טינ הלילח לָאז עמ ,יָא טינ

 "רעװ יד טימ , .עסקַאט ,סוממ ,"הנותח עצנַאג

 םעד טנָאלעגּפָא קינטסעימַאנ רעד טָאה רעט

 ענליװ ,ושרַאװ ןיא ןעדיא איז ,זמא ,"ןטלַא

 ךַײט םוצ ּפָא ןעמ טזָאל םידימלּת יד, ,9

 ,עש ,"עטָאלּב רעד ןיא ךיז ןעקסעילּפ ,ןדָאּב ךיז

 יּפָא םיא ןּבָאה ייז,; ,43 'ז ,ײװַאלָאס עליסוי

 רע ידּכ ןרָאי-המחלמ ערעטיּב יד ןיא טזָאלעג

 ןענרעל ןיא ןגײטשסיוא הֿבישי רעד ןיא לָאז

 .סַאלטַא חמצ יד ,גח ,"טײקמורֿפ ןוא

 ַא ליומ ןוֿפ יִא .ןסיגסױרַא .ןזָאלסױרַא .8
 .ןרעדָא יד ןוֿפ טולּב קירעּביא יִא .טרָאװ זייּב

 .ןַײז ןיּתשמ -- ר ע ס ַא װ יַא* .הנּתשה יד יא

 םעד ןקידנערַאֿפ טינ םַײּב (א -- ערז ָא*

 ס א ּפ א ז יִא ,םזינַאנָא םִַײּב (ּב ;טקַא ןלעוסקעס

 ַא ןוֿפ ףָאטש םענעגױּברַאֿפ םעד ןזָאלסױרַא ---

 ּפָא ןּבָאה טסירּב איד ןוֿפ רדניק יד ,, .שוּבלמ

 ,װ הׂש ,"ןהזעג טָאג ןּבָאה איז איו ,ןיזָאלג

 ףיוא יװ ןרעװ לָאז . . ., .ב/אי ,ז"ּפּת אדרויֿפ

 ןרעװ טליקרַאֿפ טעװ זַא ןוא ךלימ סָאד זעק

 ׂשָאװ לחיּב ןייא ,"עקטעװָארעס יד ןזָאלוצּפָא

 װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד

 עמ הווקימ רעד. . . ןטָאּברַאֿפ גנערטש , ,ה"נקּת

 עטעּברַאעגּפָא סָאד ןַײרַא סַאג ןיא יִא טשינ לָאז

 טקנוּפ ,ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרפ ,"רעסאוו

 ַײּב וליֿפַא -- ןגָאז ןעמ טגעלֿפ -- ךלמ ַא. 2

 טינ זָאל טרָאװ זייּב ןייק רעמיצֿפָאלש ןיא ריד

 ,ךעלעסַײמ ,טשַא ,"טרעה ךלמ ַא ,םיא ףיוא ּפָא

 ,180 יז

 .ןעמענּפָארַא .ןֿפרַאװּפָארַא .ןזָאלּפָארַא .9

 -ַאפ יִא ןוא ןַאּב יד ןלעטשּפָא .ןזָאלרעטנורַא

 ַא יִא .דיוּב ןוֿפ ןענױשרַאּפ יד יִא ,ןרישזַאס

 ןתמא םעד יִא .ןעלגעז יד יָא .זַײרּפ ןוֿפ ןשָארג

 (סיֿפ ןוא טנעה) טנע ה יד אי .שטַאּפ

1828 | 

 ןָאט סעפע ןענעק וצ ןַײז שאיימ ךיז (א --

 ַא 'ַא* .שיטַאּפא ןצנַאגניא ןרעװ (ּב ;ןכיירגרעד

 ןריסערעטניא טינ ךיז (א -- ןצעמע ןוֿפ טנַאה

 ;ןָאט טינ םיא ךַאז ןייק .ןצעמע טימ רעמ

 +- לגיײ א ןַא 'ִא .ור וצ םיא ןזָאל (3

 ט"ורא .(1062) 43 לגייא ,(130) 203 ,גיוא

 ןיא טכןַא|מ טינ ןּבָאה |םיֿבוטו םישאר =|

 םנייא רדוא ןיׂשָאל וצ ּפָא םנייא ,ןדייר וצ םיסמ

 רעד ָאד , .קקּת ,"סמ ןעד ןןרעכעה=|} ןיכה וצ

 םוא ןּבָאה ןמונג רֿפ ילַא איז ׂשד ךַאז גניק

 טזָאל ָאד ,לאינד ףיוא ןכַאמ וצ דנוּב רֿפ ןַײא

 טרעֿפטנע רעּביא 'נוא ּבָא םיא ןוֿפ טנעה ןַײז רע

 ,1743 טׂשמֲא ,ןופיסוי ,"דנעה ריא ןיא םיא

 רע טָאה ,ןַאּפ םעד ןעזרעד ןרע} טָאה םיוק;

 ןייטש ןּבילּבעג ןוא סיֿפ ןוא טנעה טזָאלעגּפָא

 רעדע .49 ןש ,1870 ,מק ,זרא ,"ץָאלק ַא יװ

 סע רעּבָא ,ןסורַאּפ יד טזָאלעגּפָא טָאה רשוע

 ןוא קרַאטש רעייז זיא טניװ רעד .טינ טֿפלעה

 ,1879 עשרַאװ ,תועושי ןסוח ,"ףיש יד טגָארט

 ּפָארַא טסיש ...ןלַײֿפ ענַײז ּפָא טזָאל, ,2 יז

 ,סוממ ,"טיירּב רעד ןיא ,גנעל רעד ןיא ןצילּב

 ,ןּברָאטשעג . . .זיא יז זַא ןוא, ,29 יז ,הריש

 ּבַײל ןוא סיֿפ ןוא טנעה ,טזָאלעגּפָא רע טָאה

 -רַאֿפ ןיא .15 יז ,ןגָאלַאנָאמ ,עש ,"ןּבעל ןוא

 ןשיװצ, .ןרעשּפָא -- ר א ה טימ גנודניּב

 ןענעז רָאה יד יַא ףיוא ןדנוק עקידנעטש סהילדג

 ,רעלסער .ּב ,"םייּבר ןדִיי עטוג עכעלטע ָאד ךיוא

 ,28 עשו 1957 ,רענַאקירעמַא

 .ןרעֿפטנערעּביא .ןּבעגרעּביא .ןזָאלרעּביא ,10

 לּפּת לֵאא :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןטערטּפָא

 ייִת| ."אּבַא ׂשָאל טיונ , ;(10 ,9 ,רתסא) ירֿבד

 ַא יִא .ן"טרָאװ ַא ןלַאֿפּפָא ןזָאל טינ טסלָאז;

 יד יִא .ףּתוש םעד ןּבעגרעּביא סע ,טֿפעשעג

 ךיז ןײלַא ןוא םעדייאא םעד ּבוטש עסיורג

 עלעגעװ ַא לװלָאװ רָאג יִא .רעמַאק ןיא ןצעזַאּב

 ,ץלָאה

 .לָאטיּפש א רַאֿפ עקּבָארָאק ןוֿפ טלעג א

 יד 'ִא .רעקוצ טנוֿפ ןייא וצ רָאנ הנוק ןדעי יִא

 םענעמוקעגֿפױא ןרַאֿפ הנוי-ריטֿפמ יִא . ה ק ז ח

 -רַאֿפ סָאװ רעד (ריּבשַמ שארל הכרֿבו), ,ריֿבג

 ,םלוע רעד םיא טלעשרַאֿפ -- האוֿבּת טלַאה

 טזָאל רע סָאװ ּפָאק סמעד ףיוא טמוק הכרּב ַא

 תיחשמ ןייא , 26 ,אי ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,יּפָא
 -טערטּפָא לּברעק ַא ןרעדנַא םעד טיג (דמלמ)

 ,1864 ,מק ,"לגניי סָאד יִא םיא לָאז רע ,טלעג

 ךיא ?תיארה הֹּתֹא טנַײה טלדנאה רעװ, ,14 א?

 ,1867 ,מק ,"טלעג ןכַײלג ןיא יִא ךַײא םיא לעװ

 יײװצ י'ִא טזומעג ןעיסָאװד ּבָאה ךיא, .9 ןאק

 ,"גונעג ןּבָאה ןלעװ רימ רָאנ ,טכעה ךעלקיטש

 ,רענילרעּב המלש 'ר אַײגב ,קַאטשניּב .ל .י

 ךַײא ךיא לעװ תורצ ענַײמ , .8 'ז ,1896 ווָאװל

 טניטלַא ,עש ,"רָאטקודנָאק לסָאי טגָאז --- !יִא

 א ןעגנעהֿפױא לָאז עמ, ,69 יז ,עקװעלירתּכ

 ַא יִא טינ םענייק ןוא רעגַאל-ףייז ןֿפױא סָאלש

 ,1929 עװקסָאמ ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"טנוֿפ

 | | ,7 יז

 לָאז סע ,טֿפעשעג א יִא .ןזָאלרָאװרַאֿפ 1
 סע ,זיוה ַא יִא .ךוליה םעד יִא .טנורג וצ ןייג

 סָאד טרעװ סואימ, ,הֿברוח ַא שממ ןרעװ לָאז

 ןזָאלּפָא

 קרַאטש טייקשיּתּבהילעּב'ס ,טזָאלעגּפָא סנַײז טוג

 ,61 'ז ,לדוי ,סוממ ,"טזָאלרַאװרַאֿפ

 ןרעװ רעדָא ןכַאמ רעכַאװש .וװטוא ךיוא 2

 םערוטש רעד .ןײגּפָא .דארג ןרענעלק ַא ןוֿפ

 .ּפָא טזָאל (טסָארֿפ רעד ,ץיה יד ,טניװ רעד)

 (לּביארַאֿפ רעד ,זגורּב רעד ,ןרָאצ רעד) סעּכ רעד

 יִד ,טייקטצרַאהאּב יד) טומ רעד .ּפָא טזָאל

 (ארומ יד) דחּפ רעד ,ּפָא טזָאל (עא עיגרענע

 ,ןליקּפָא םיא -- ן װי ו א ןַא יא .ּפָא טינ טזָאל

 ןטסיגרולַאטעמ יד ןּבָאה קַײרטש ןרַאֿפ ךָאנ;

 אַײּב טיטש איו 'נוא , ."סנוויוא יד טזָאלעגּפָא

 ליװ םי זד ןהעז {רעריֿפֿפיש יד| איז זד הנוי

 ,הדׂש חיׂש רֿפס ,"ןמרָאטש ןוֿפ ןיזָאל ּבָא טינ

 טסָארֿפ רעד לַײװ, .יא קרּפ ,ז"צּת אדרויֿפ

 רע ליװ . . . ןזָאלוצּפָא קרַאטש ןּבױהעגנָא טָאה

 ,"ןרָאֿפ ןטילש א טימ טינ ןגָאװ א טימ רעסעּב

 ןיש , .82 'ו ,1861 גיצּבַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי

 גנונַאּפש יד רָאנ !עטאכ רעד וצ ןּביױא ןֿפָאלרעד

 ,11 יז ,ריּביס ,צוס ,יּפָא טינ טזָאל ,טעינאמ

 ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז .ןָאט סעּפע ןרעהֿפױא ,8

 לידיא רעד, .גנואוט ַא ןסַײררעּביא .סעּפע

 טימ טעט רע .ׂשיל ּבא טינ רכיז דוד גיניוק

 -לאומש ,"ׂשיה ךרּבתי טוג ןיא יװ ןטייול ןנַײז

 רטנוא רע ינוא ..,,, ,1067 עֿפָארטס ,ךוּב

 םעד ןוֿפ ידייּב איז ןסיל ּבא איז ׂשד ןניא טדייש

 וצ ינוא, ,ב/טכ ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טַײרטש

 ןוא זָאל ּפַא הדגה רעד ןוֿפ ילארׂשי לאג'

 ,וו הׂש ,"סוּכ ירדנַא ׂשָאד טנאלג ןָא זיוא טקנירט

 הלֿפּת רעַײא לואוו טרעוו טָאג, .יי ,ז"ּפּת אדרויֿפ

 ינוא ןיטׂשַאֿפ ןוֿפ טזָאל ּבא טינ ריא ןעװ ,ןרעה

 ,יּבּכמ אדוי רֿפסו תידוהי רֿפס ,יןטעּב ןוֿפ

 געט ןַײנ ךרוד ןקייוו לָאז ינוא , .א"כקּת טׂשמַא

 שָאװ לחיּב ןייא ,"ןיזָאלּפָא ךָאנ רעד ףוא ינוא

 װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד

 : ,ה"נקּת

 רעמ ןַײז טינ -- סעּפע ןוֿפ טנ ַא ה יד א"

 {(ךלמ רעד} וד ןעװ ינוא, .ןינע ןַא ןיא וויטקַא

 ןַײד טזָאלג ּפָא גינייו ןייא רָאנ וטׂשלעװ . . ,

 ןגיטיגּב וצ 'נוא איז ףוא ןגיינ וצ ןוֿפ טנַאה

 רֿפ טלטשיג רעיז איו ןהעז וד טסלעז . . . איז

 ךלמה ןּב ,"גינרָאצ םינּפ רעייז 'נוא טרדנע

 טייג חלג א יװ .1771 װעקלָאשז ,ריזנהו

 ןגיוא טימ ךיא טלָאװ / ,ןגָאװ ןטיוט א סױרַאֿפ

 טזָאלעגּפָא טשינ / ןצנַאגניא ענעֿפַאלרַאֿפ-טולּב

 ,1924 ,רעדיל ,הלמ ,ײןגָאז-םיליהּת ןוֿפ עלעגר א

 גורטק ןַײז טזָאלעגּפָא טינ רֹּבָא טָאה ןטׂש רעד,

 טָאה רע זיּב ןעװעג גרטקמ גנַאל ױזַא טָאה ןוא

 ,ג/זסק ,2צנ ,"החמׂש עצנאג יד ןעוועג לּבלֿבמ

 זיא ...הדעה ידוקּפ ךותּב הנמנ אוהש ימו,

 הנומשה טריאוניטנוק רע ׂשד גנַאל ָאז רונ ׂשע

 רע ׂשד דלּב אוז רּבַא . . . ןילָאצ וצ הנשל תניג

 ידוקפ ללכמ אצי ,ןילָאצ וצ וז ךסה טזָאל ּבָא

 םידסח תולימג אשידק ארֿבחמ תונקּת ,"הדעה

 .ע"קת תנשּב . ..ןודנולּב הלודגה נ"כהבד

 יד ןטַײּב .ןטכַארט וצ ןרעהֿפױא .װזוקַא 4

 אי .עא ןעגנולעטשנַײא ,תוֿבשחמ עקידרעירֿפ

 א ףיוא ּפָא טינ טוָאל קנַאדעג רעקידהנושמ

 טשינ ןַײז רהזנ רעייז ףרַאדַאּב עמ, ."עגר

 עמ לַײװ ,ןיליֿפּת יד ןוֿפ העד ןיא ןזָאלוצּפָא



 ךיז ןזָאלּפָא

 ,גנילרעפש .י .א ,"םגּפ ןסיורג א טימרעד טכַאמ

 ,אכ ,ט"סרּת גרעּבמעל ,וװ םיטוקיל

 ןַא ,לעטש א יִא .ןּבעגֿפױא .ןרינגיזער ,8

 ,עיציזָאּפ א ,טמַא

 23 װֿפד וזד ,1 .חפז - -- ךיו ןוָאלּפָא
 -רַאֿפ טינ ,קיטנעהּפָא ןרעװ טינ = יִא טינ ךיז*

 וטסלָאז ...רשוע םעד ךָאנ; .טומ םעד ןריל

 י'ַא טשינ םיא ןוֿפ ךיד טסלָאז ןוא . . . ןיײגכָאנ

 ךיוא םיא ךרוד וטסעװ ,לזמירּב ַא זיא רע לַײװ

 װ םיטוקיל ,גנילרעפש .י .א ,"ןַײז חילצמ

 טָאהיס, .וט ,טײסרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט)

 ןוא ,טָארַאּב סטָאג ףיוא טזָאלעגּפָא ךיז רעװ

 ףילש ַא טימ יװ געװ רעד טָאה'ס ןעמעוו

 ,1948 עװקסַאמ ,המחלמ ,מּפ ,"טרעטנָאלּפרַאֿפ

 ,89 יז

 !לדניװש ןוֿפ ּפָא ךיד זָאל, .5ּב װֿפד וזד .2

 ּבפ ,"!טֿפעשעג םעד ןוֿפ ּפָא ךיד וָאל ה"ד

 ךיד וטסלָאז טייקטוג ןוא טייקתמא ןוֿפ , ,(א"ּב)

 ןַײד וצ וצ יז ריד דניּב ,יִא טשינ לָאמנייק

 ןַײד ןוֿפ לװָאט ןֿפיױא ןָא ייז ריד ּבַײרש ,זדלַאה

 רעד סָאװ, .ד ,ג ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"ןצרַאה

 א טרֿפּב ,טנגוי רעד ןיא ךיז טנייװעג שטנעמ

 ןוֿפרעד ּפָא טינ ךיז רע טזָאל ,ןָאט וצ הווצמ

 .ט"עקּת ענליװ ,םידיסח רֿפס ,"רעטלע רעד ףיוא

 -לעזַא ןיא ןַײז קסוע שטנעמ רעד ץלַא רעהעג"

 טזַײּפשעג ןענַאק ייז ךרוד לָאז רע ,ןכאז עכ

 ךָאנ ןכוזוצכַאנ ןוֿפ יַא טינ ךיז לָאז ןוא ןרעוו

 ךיז רע ליװ ןגעװטסעדנוֿפ , ,351 יז ,3ּהח ,"ייז

 ןוא ןֿבנג רענעלַאֿפעגכרוד רעד| יִא טשינ

 טעװ י"שה זַא טֿפָאה ןוא ,ןריּבָארּפ לָאמַאכָאנ

 יתּבש רֿפס ,ײןַײז חילצמ לָאמ עטייוװצ סָאד םיא

 ,35 יז ,ן?רָאיװ ,גרעּבמעל ,ל"מר

 ּפַא ךיז טָאה סע ּביוא, .53 וֿפד װזד .9

 ןֿבלול ןוא םינימ יד ןוֿפ} דנוּב רעד טזָאלעג

 ֿבלול לקיטש ַא ןסַײרּפָא טינ ֿבוט-טוי ןעמ רָאט

 ןסיוא ןוֿפ, .121 'ז ,| ישס ,"ןדניּברַאֿפ וצ

 -טכיזעג טימ טגײלעגמורַא ןקַאּבניק יד ןענַײז

 ךיז ןזָאל ןוא ךיז ןצריקרַאֿפ עכלעוו ,ןלוקסומ

 ,ענעיגיה-רענייצ ליומ ,םואּבלעּפָאנ .י ,ּפָא

 ,1931 קסנימ

 ."ךלוה םעניא ךיז יא .ווּב װֿפד וזז 4
 רע ,טסײרט רע, ."ּפָא טינ ױזַא ךיז זָאל,

 ףיוא ןענַײז סָאװ יד טֿפלעה ןוא טריזינַאגרָא

 ,"ןזָאלוצּפָא ךיז ןצנַאגניא טינ ןזיװעגנָא םיא
 ,4 'ז ,ינודקומ .ַא 'רד דוֿבּכל ךוּבלמַאז לֿבוי

 ךיוא ךיז טָאה רעטָאֿפ ןַײמ , .123 ווֿפד ווזד ,8

 טכַאמעגטימ ןּבָאה סָאװ עלַא רימ .טזָאלעגּפָא

 יו סעּפע ןענעז ףמַאק ןשיגַארט ןקיזָאד םעד

 ,29 ןװ 1953 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טקנעלעגסיוא

 ענַײד ןיא טעּברַא .ו5ּב וֿפד װחזז 0

 ענַײד ןיא ּפָא טינ ךיד זָאל ןוא ןרָאי עגנוי
 .1865 ענליװ ,קדפ ןּב ,דמא ,"ןרָאא עטצעל

 טָאה סָאװ רעד :שטַײט זיא שריּפו הנש"

 טרעװ ןענרעל ןוֿפ ּפָא ךיז טזַאל ןוא טנרעלעג

 טשינ טָאה רע סָאװ םעד ןוֿפ רעגרע רעמ ךָאנ

 ,1885 עשרַאװ ,םירוחּב ןדערג איד ,"טנרעלעג

 ךימ ּבָאה ךיא ,תמא םעד ךַײא גָאז ךיא,

 ,טע ,"טזָאלעגּפָא לדנַאה םענוֿפ רָאג דניצַא
 ,434 יז ,1925 ענליוו ,עלעקרעס
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 ןייא טעּברַאַאּב טָאה רע, .9ּב װֿפד וזד .?
 ַא ךיז ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןטייוװצ ןכָאנ ןדִיי
 ןזָאל ךיוא עקינייא ןוא ֿבוט-םוי דוֿבּכל רָאה יד

 ,"טולּב קירעּביא ןוֿפ ןרעוװ רוטּפ ,רעדָא רעד וצ
 .17 א 1965 ,זמט ,יֵאדר 9

 (עק- ןי) רע .שינע/ .ץכעז
 .יירע-

 -רַאֿפ ,ּפָא טזָאל סָאװ .ידַא -- קידנזָאלּפָא
 ןוֿפ ןעמונעגנָא םיא טָאה קערש עַײנ א, .טזָאל
 -עגנָא ןוא לעֿפַאּב ןקידנעשטּפעש ןטלּפָאד םעד
 1962 ,זמט ,שַא ,"תוחוּכ עיִא ענַײז טשטַײּב
 ,.15 וא

 ,טנכטַאלעג -- ,ּפָא ןכ- .ורט -- ןענעכטַאלּפָא
 -ּבלַאה ןיא טצינעג ,ןענחקלּפָא װוזז  .מטֿפ

 טָאה, .ןענעֿבנגּפָא טָאטשנַא ןושל ןטלעטשרַאֿפ

 ןּבעגעגּפָארַא סעּפע ךיוא ןּתוחמ םעד ֿבר רעד

 טנכטַאלעגּפָא טָאה רע סָאװ ץוחַא . . . ןוֿפרעד

 עשיליוּפ סָאד ,לי ,"היאר אֹלּב ֿבר םענוֿפ

 ,זדנוא טימ םוק, ,78 יז ,1895 סעדַא ,לעגנוי

 ןטכענ ּבָאה'כ .ןכירק קרַאמ ןֿפױא ןלעװ רימ

 -עגּפָא טיורּב קיטש ָאיַאזַא טָא קרַאמ ןֿפױא

 ,"ןענרעלסיוא ךיוא ךיד ן'רימ םוק . . . טנכטַאל

 ,1935 וועיק ,1גרַאמײרֿפ ,ָאקנעטיקימ .יא ,זּביא

 ,לָאצּפָא :2::.  סץוגוג .ס' ,יד -- עטַאלּפָא
 ןיא, .הֿבוט א רַאֿפ ,טעּברַא ןַא רַאֿפ יִא ןא

 יד ןטסָאק רעקלעֿפ עלא ַײּב סָאװ טַײצ רעד

 טסָאק סע רעדָא ,טינ טלעג ןייק ןלושסגנַאֿפנָא

 5 ןוֿפ דניק א זדנוא טסָאק ,יִא עניילק ַא רָאג
 דומיל-רכׂש לּבור קילדנעצ עכעלטע ןָא רָאי

 .ג"סרּת ,חול-טדָאטש רעקסניּפ ,"ךעלרָאי

 בא חזז .סאקט/ ,רעד -- קעטַאלּפָא
 ןוא סעקטיָא ןסע םייוג יד, .10 +-- ,ע(ק)טַאל

 טלייטעג טָאה ... , .לװֿפ ,"סעקטַאל ןדִיי יד

 סעּבַאּב יד ןּבעגעג ןוא רעצכעליּפש רעדניק יד

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,ײַא םעד ןקַאּב וצ ףיוא לעמ סַײװ

 / .19 או 0

 .ס ,יד -- עקטַאלּפָא
 ,ליּפ א ךיוא ,10 +--

 וּב פקטַאלּבָא װזד

 .רקוא .טעיָאלעגי-- .ּפָא עי- .וורט -- ןעיאלּפָא

 ןרימשמורַא .טעֿפ ןכַאמ 6204: סו

 ךיא זַא, .סעקשטאק יד ,זדנעג יד יִא .סטעֿפ טימ

 יּפָא שממ ךיא לעװ ,טֿפעשעג סָאד ןכַאמ לעװ
 ."ןרעװ טעיָאלעג

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ךַאלּפָא
 ַא םענייא ןוֿפ יַא ןַא ,רעטסעל ַא; .ןכַאלּפָא ןוֿפ
 ןדימ ןַײז וצ טכַאנַײּב טינ טמוק סָאװ ,רעגערֿפ

 ,86 '} ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"רעגעלעג

 ַא ןעװעג םינומדק ןוֿפ זיא טײקיזָאלֿפליה ןַײז,,
 1953 ,גָאט ,ןרַאק לחר ,ייָא רַאֿפ טייהנגעלעג

 עַײנ ,מי ,יַא רעשיניצ ןוא רעזייּב ַא, .22 א
 ,1927 עגיר ,ןגעװ

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא סעצַארּפ -- גנז

 עכנַאמ ריא ןּבָאה ,ריא ןוֿפ ןעיֶא יד, .ןכַאלּפָא

 -רַאֿפ ךיוא זיוה ןיא ןענָאעל ַײּב וליֿפַא ןטַײצ

 ס'רעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל .ל ,"טגלָאֿפ
 ,38 יז ,1888 ענליוו ,רעטכָאט

 .ידַא -- קיכַאלּפָא

 ןכַאלּפָא

 סָאװ ,ּפָא טכַאל סָאװ

 ןּבָאה םיטש ריא ןיא, .ןכַאלוצּפָא עֿבט א טָאה

 ,סעקטָאנ עשירעֿפורסיױרא ןוא עיִא טרעטיצעג

 רשֿפא -- :טגערֿפעג ןגיוצעצ טָאה יז ןעװ

 -רַאֿפ ַא סעּפע ןעניֿפעג רימ רַאֿפ ריא טלָאװ

 ָאלָאש .מ ,זּביא ץילערטס .א ,"?ןתח םענעגעל

 ,1937 וועשטידרַאּב ,דרעיור עטרעקַאעגֿפױא ,װָאכ

 ,טייקי-

 ּפָא .1  .טכַאלעג--- ,ּפָא ךַאל .ווטוא -- ןכַאלּפָא
 ףיוא ךיז ןעלציװ .ןקזוחּפָא .ןטָאּפשּפָא .ןטעּפש

 ,טנערוקנַאק ןוֿפ ,אנוׂש ןוֿפ יִא .ןוּבשח סנצעמע

 א, .סענַאּבאּבאז יד ןוֿפ יִא .גהנמ א ןוֿפ א

 ןוֿפ טכַאלעגּפָא טינ לָאמניײק ךָאנ טָאה עמַאמ

 ןַא זיא יַא ,טנוזעג זיא ןכַאל; :"דניק ריא

 ,טיוט רַאֿפ ךיז . . . טכַאמ רשֿפא , .װש ,"הריֿבע

 רעד ,זמא ,"זדנוא ןוֿפ ןכַאלוצּפָא רָאנ ידּכ

 טימ טדערעג טָאה רע, .1895 ענליװ ,ןַאטלוס

 ןדַיי ןוֿפ טכַאלעגּפָא ,ןושל רעיז ףיוא ייז

 טגָאזעג ןוא טכַאמעג קזוח ,ייז טימ ךַײלג

 רעטציא, ,'הטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"ךעלטרעװ

 רעטציא / ,ריד ןוֿפ יִא / ךעלדיימ עלַא ןלעװ

 ,"ריט ןַײמ ַײּב ןטרַאװ / ןהעש עגנַאל וטסעוו

 יד ןעװ, .שזרעמזַאק ןיא ,יעּביל סעקרימ' ,געס

 טָאה ריא ןוֿפ טכַאלעגּפָא טָאה . . . טלעװ עצנַאג

 טקעלעגסיוא ןוא ןגיוא יד ןיא ריא טקוקעג רע

 רעד ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"טרָאװ א סריא

 ילָצּב ןוֿפ ןכַאלוצּפָא ,54 'ז ןַײרַא טלעװ

 ,נירג ,"טיײקיניזטכַײל עסיורג א . . . זיא תוריבע

 זיולּב טינא .93ג 'ו ,1953 י"נ ,"טלעװ ןוא דיא

 ,ןכַאל ךיוא ,ךעלצינ זיא ןכאלסיוא ןוא יִא

 ,שַא םולש ,נש ,"טנוזעג זיא ןכַאל ךַאֿפנײא

 .333 יז ,1960 יינ

 -כָאנ) ןכַאמכָאנ ,ןריקימימ .ןטָאּפשכָאנ .2

 ַא ןוֿפ יִא ןכַאל לָאז עמ זַא ןצעמע (ןעמירק
 ףַאמערָא ןַא ןוֿפ ּפָא טכַאל עמ זַאק .רענדער

 ּפָא ןעמ טכַאל} ןַאמערָא ןַא ןײלַא ןעמ טרעװ

 ןרעדניק יד} ייז ןענרעל טינ, .װש ,"{טָאג ןוֿפ
 ליֿפ ךַאנ ןוא . . . יַא ןוא ןדמערֿפ ַא ןעמירקכָאנ

 ןוֿפ עיּפַארגָאטָאֿפ ַא ,רענװעל .ח .ג ,"סעכלעזא

 .1884 סצדַא ,האװצ יד רעדָא עיצניװָארּפ

 ,ןֿפרַאװ ,ןכָאק ןעמונעג ךַײלג ךיז טָאה . . . ,
 .קי ,"דיגמ םענוֿפ יא וליֿפא ןוא ןעַײרש

 סעּפע ןצעמע ןגעװ ןּבַײרשנָא .ןרידָארַאּפ .8
 עקַײרעכַאל ַא, .רעטכעלעג סױרַא טֿפור סָאװ

 ןַאהַאק ּבייא ,"ןכַאלוצּפָא טינ ,ןכאל וצ זיא

 ןייק רעמ טינ ןַאק ךיא, .ןכַאל ןרעהֿפױא .4

 ןױש ּבָאה ךיא . ... ןעניגרַאֿפ ךיז לכיימש

 א"ב ,ןליופ ןוֿפ םױױּב ַא ,געס ,"טכַאלעגּפָא

 .123 'ז ,5

 א ןיא ןציז .טַײצ ערעגנעל ַא ןכַאל .פ

 .טנװָא ןצנאג ַא יִא ןוא הּביסמ רעכעלײרֿפ

 .ריא ,ןכַאל ךרוד ןעמענּפָארַא .חרט .6

 טינ טלַאה |ןןטייקשירַאנ עכלעזַא ןוֿפ סעּכ;

 טכַאל טימרעד ,טכַאל רענעי סָאװ אלימ .גנַאל

 ,"סוֿפ ןייק טינ ,טנַאה ןייק טינ ּפָא טינ רע
 ענליו ,המחלמ טלעװ איד ,ץיװָארעּפלַא .מ .י
 ,27 'ז ,5

 -עגָאזנַײרַא עקיזָאד יד, .ן- ,יד -- ש'ינע-



 רעכַאלּפָא

 קינײװ טינ ןֿפורעגסיױרא ןּבָאה ןיָא ןוא ןשינ

 ,3 אא פשיי ,ןיקסעש .ח ,"ןרערט עשרעדניק

 טלעװ עצנַאג יד, .יִא שיניצ .סָאד -- יירע-
 עילַאװכ א ןוֿפ ןרעװ טּפַאכעגמורַא ןיא טלַאה

 ,רָאֿפ ,"ַא ןוא םזיניצ ןוֿפ ,ןּביולג-טינ ןוֿפ

 ,17 ע 6

 ,ס- ,עק- יי -- וװ .ס' ,רעד -- רעכַאלּפָא
 .רעכַאלסױא ,רעטעּפשּפָא .ּפָא טכַאל סע רעװ

 "ַא ןַא ןוֿפ םינּפ א .יִא (רעקיטומטוג) רעזייּב

 --- עלָאר עלַאיצָאס עסיורג ןַײז טליּפש יִא רעד,

 -םולש' ,ץרפ ,"רעצַארקּפָאלמיש רעד זיא רע

 ןרָאװעג טשינ זיא ןתובשחמילעּב|} .'םכילע

 טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ טָאה רע שטָאכ יִא ןייק

 ,ש ,"ךעלהׂשעמ עשינָאריא ענַײז ןּבירשעג

 .319 'ז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק

 רעניילק, .לָאענ .ס- יד -- עקַײרעכַאלּפָא
 ןוֿפ ןכַאלּפָא טימ ךיז טמענרַאֿפ סָאװ ןָאטעילעֿפ

 ,22 וו 1968 ,רָאֿפ ,גַאצ ,"ןצעמע רעדָא סעּפע

 ןֿפױא זיא סָאװ .ידַא -- שירעכַאלּפָא
 רעד, .אמזוג עיִא .רעכַאלּפָא ןַא ןוֿפ רעגייטש

 ןֿפױא קוק ץן'יַא ןַײז ןֿפרָאװעג טָאה . ..ץל

 טצעל ןַײז טגָאזעג ןוא טשער ןטַאװעדלָאי

 סַאנוַאק ,ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא ,רָאילקש .3ב ,"תונצל

 לעּפתנ זיא ןוֿפרעד ןימ רענװַָאטנורג רעד, ,9

 טימ -- תולעּפתה ןימ רעדנַא ןַא רָאנ ,ןרעו
 יד ןוֿפ סױרַא לסיּב ַא טימ ,עלעכיימש יִא ןַא

 ,6 עו 1966 ,זמט ,אֿפא ,"םילּכ

 ךיז טצענערג סָאװ . . . רָאמוה, -- טייק-

 רעּבָא זיא יִא יד .יִא לסיּב ַא טימ לָאמלייט

 סיוא טריֿפ יז רָאנ ,ןגעו האנה םשל טינ טַײװ

 'המדקה' ,רענגרעּב ץרעה ,"סעיצקנוֿפ עריא

 1949 ןרוּבלעמ ,שג ,רַאהדלָאג סחנפ|

 "עג) 1922 ײאכ2 .ז ,רעד -- ּבמ ַאלּפַא
 -סערּפ .טײקשיטעטירָאטיױא ,טייקרעכיז (עטכַאמ
 טימ ,יַא טימ ןזָאלעצ ךיז ,יַא טימ ןדער .שזיט
 .טעטירָאטױא

 -עמַאלעג -- ,ּפָא עוועמ- .ורט -- ןעװעמַאלּפַא
 יד ןעמיװּפַא .ןעוװעמַאיל-- :59 .טעװ
 ַא טימ ,לדנעּב א טימ שוּבלמ א ןוֿפ ןגערּב

 ,לטנַאמ םעד יִא .ףָאטש סַאּפ א טימ ,עמשַאט

 -מַאלעג-- ,ּפָא סַאּפ .ורט -- ןפ'ַאּפמַאלּפָא
 ,ןסַאּפמַאל ןעיײננַײרַא (שירעדַײנש) .טסַאּפ

 .ןזיוה עיולּב יד טיור יִא .יַא ןזיוה יד ףרַאד עמ

 ,(קיטּפָא) .רג22 ייא22 .ידַא -- שיטַאנַאלּפא

 'א .עיצארעּבַא רעשירעֿפס ןוֿפ ַײרֿפ זיא סָאװ

 ,זָאלג

 -גנַאלעגי- .ּבנ פמיא .ציא -- ןלַײװגנַאלּפָא
 ַא -- חרט .ןקילַײװגנַאל;- :89 ,טלַײװ
 .קילַײװגנַאל ןַײז לָאז סע ןכאמ טַײצ ערעגנעל

 ידע .טַארעֿפער םענדונ ןטימ םלוע םעד יִא

 -גנַאלעגּפָא זדנוא טָאה גנולעטשרָאֿפ ענעגיוצעצ

 ןיא ןּבעל -- װטוא ."טיוט זיּב טקילַײװ

 ָאד רימ ןלעװ ךָאנ גנאל ,ךָאנ גנַאל, .לַײװגנַאל

 טרעדנוה ,ןָאזנעסינ .א ,"ןרָאא ןוא געט יא

 .20 יז ,רעדיל

1827 

 טָאה חסּפ זיּב הּכונח ךָאנ ןוֿפ" -- ךיז טימ

 םעד ןיא טלַײװגנאלעגּפָא עקטָאמ רעזדנוא ךיז

 טלקָאש סָאװ ןלטּב רעטכע ןא יװ שרדמה'תיּב

 "ווא אייװצ יד ,זמא ,"ארמג רעד רעּביא ךיז

 ענליוו ,עקשרעה ןוא עקטָאמ רעדירּב עכַײלג

 ...גצװ ןֿפױא טֿפצרט . . . טניו רעד ,, ,3

 לדרעֿפ ַא ןוֿפ םייריש ,ייה סעילּבעטס עטישעצ

 -טגּפָא ָאד ןטכענ ךיז טָאה סָאװ ,ןגָאװ ַא ןוא

 גרַאּב ,ןירג לאימחרי ,ײגָאט ןצנַאג ַא טלַײװגנַאל

 ,גנו 1938 עשרַאװ ,ןדִיי

 -טנַאלעג-- ,ּפָא ריר- .ורט -- ןרירטנַאלּפָא
 ןטעלגסיוא ,ןסערּפּפָא (שירעדַײנש) ?22 .טריר
 'ַא .קיטנָאק רעקיניײװ ןַײז ןלָאז טענ יד זַא
 | .ךָאל עטיינעגוצ סָאד

 -נָאלעג-- ,ּפָא עשט- .װרט -- ןעשטנָאלּפָא
 ןלײטּפָא .ןסַײרּפָא .ןעּפעשטּפָא .| .טעשט
 ,ןטָארד עשירטקעלע ייװצ יד יִא .ןרעטַײװרעד

 טָאה . . , דיומ יד עמורֿפ , .ןעניױאװעגּפָא .2
 ןוֿפרעד ...טעשטנָאלעגּפָא ןטנוה םעד| םיא

 קידוזיּפערקָא ןַא טימ ןךיק ןיא ןײגנַײרַא ןוֿפְו
 .ַאקריס רֿבח' ,דירַאי םינוֿפ ,עש ,"רעסַאװ

 טעשטנַאלעגּפָא ךיז טָאה וק יד -- ךיז טימ

 .שינ)  .עדערעשט רעד ןוֿפ

 ,טריטסַאלּפַא ,ריט- .ורט -- ןר'יטסַאלּפַא
 ,ליד םוצ ןֿפרַאװ .=57: 2012542/ .ַאּפש

 -עדינרעד .טומ םעד ןגָאלשרעד .ןשטעװקעצ

 -לעּב םעד יַא .שימָאנָאקע ,שילַארָאמ יַא .ןקיר

 ,טנעמוגרַא םעַײנ א טימ חוּכיװ

 טימ גנודניּברַאֿפ ןיא| .ידַא -- שיטסַאלּפַא
 -ענא ףרַאש זיא סָאװ (עיגָאלָאטַאּפ {.עימענא

 ןרינָאיצקנוֿפ ןטכעלש ןוֿפ טַאטלוזער ַא יװ שימ

 .רענייּב יד ןיא ךרַאמ ןוֿפ

 .טסַאלעג-- ,ּפָא טסַאל .װחרט -- ןטסַאלּפָא
 רעגנירג 4(+--) ןטסַאלטנַא טָאטשנַא .לָאענ

 א יַאדּכ .לוע םעד ןרעגנירגרַאֿפ .אׂשמ יד ןכַאמ

 ,ןישַאמ רעד ןוֿפ הרוחס יד ןטסַאלוצּפָא לסיּב

 -רַאֿפסיױא טנָאקעג גנירג טלָאװ . . . ןטסַאלטנַא,

 םוצ ןעמוק ןלָאז רימ ּביוא ,יָא ףיוא ןרעװ טכיר

 ,"טרָאװ שידִיי טכער זיא טסַאל זַא סולשַאּכ

 .104 יז ,(144 ,ַאֿפי ,װמ

 .ַאפש .טריסַאלּפַא ,ריס- .ורט -- ןריֿפַאלּפַא
 רעדנַא ןא ףיוא ןּפוטשּפָא ..- 252: 8011

 -רַאֿפ יד יא .טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ףיוא ,טַײצ

 יּפַא (טנעדוטס םעד} םיא טָאה עמ, .גנולמאז

 -ַאמ ייװצ ףיוא סנעמַאזקע יד ןיא טריסַאל

 ,גנ/ ."ןםידומיל=|} סעירעט

 -פָאלעג-- ,פָא עשט- .װרט -- ןעשטּפָאלּפָא
 םייהַא ןגָארט .ןסערֿפּפָא ,ןעשזירגּפַא .טעשט

 .לַּבַעל ןּבלַאה ַא יִא סגעװרעטנוא ןוא טיורּב

 :5פ .טעּפַאלעגי- ,ּפָא עפ- .ורט -- ןעּפַאלּפַא
 יַא .עטָאלּב טימ ןרימשּפָא .1 .ןעּפַאיל =
 .ריזח א יװ יא .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ ןצעמע

 מורא .ןקעדַאּב טסעֿפ .2 .ךיז טימ טֿפָא

 ּפָאט ןֿפױא ןעיצֿפױרַא ןּבױטשּפָא ןכָאנ, .ןקעד

 ,רָאֿפ ,ײּפָאט םעד יִא טוג ןוא ןלקעז=} געּב ַא

 ןּבױלּפָא

 טימ ,סעּפַאל טימ ןשטַאּפּפָא ,8 ,25 עו 82
 .ענַײז הרוצ ענדוקסַאּפ יד 'ַא .טנעה עסיורג
 ,שינע- ,ץכע-

 -עג-+ ,ּפָא ריס: .ורט -- ןריפ(ע)ּפַאלּפַא
 ,264 +-- ןריסּפַאלסױא וזד .טריס(ע)ּפַאל

 -עג-+ ,ּפָא עװעק .ורט -- ןעװעקּפַאלּפָא
 ,רַאבַאכ טימ ןצעמע ןֿפױקּפָא ..טעװעקּפַאל

 ,רעטכיר םעד וליֿפַא יִא .עקװוּפַאל טימ

 זָאַא .רגכ2 יא? .ידַא -- לַאטנעצַאלּפַא
 -עדינ יד, ,עטנעצַאלּפ א ןָא זיא סָאװ (עיגָאל

 ."'א ןענַײז סרעגיוז עטסקיר

 ,טריקַאלעג-- ,ּפָא ריקַאל .ורט -- ןריקאלּפָא
 ןרימשּפָא .ןעװעקַאל- ,ןקַאל-- :פ
 ,שיט םעד יִא .קַאל טימ (ןּביוא ןוֿפ ןייגרעּביא)
 ןזַײװַאּב טסנוק עטסערג יד, .ךעלעוויטש יד יא
 .מ ,"ךַאז ַא יִא ןיא טּפיוהרעד ,רענַאּפַאי יד
 ,בנ/ .1904 גרוּברעטעּפ ,ןַאּפאי ,ַאמסעװיר

 ,טייהרע- .ךעלעוויטש עא -- טריקַאל--
 ,טייק-

 ,טריסקַאלעג-- ,ּפָא ריס- .ורט -- ןריפקַאלּפָא
 ןסעגעג טָאה עמ סָאװ ןּבעגּפָא .ןכערּבּפָא 1
 םרוג .ןריֿפּפָא 2 .טנלָאשט ןטעֿפ םעד יא
 ,גנ- .ץכע-  .גנַאגלוטש ןַײז

 -עג-- ,ּפָא רע  .װרט 6 װטוא -- ןרעקַאלּפָא
 טַײצ ערעגנעל א -+(.  ןרעױלּפָא) .טרעקָאל

 ,טכַאנ עצנַאג ַא אנוׂש (םעד) ןֿפױא יִא .ןרעקָאל

 .טרעּברָאלעג- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעּברָאלּפָא
 ןרַאֿפ גנוצ ַא יִא ,.רעטעלּברעּברָאל טימ ןּבַײרּפָא

 .ןכָאקּפָא

 -עג-- ,ּפָא עשטש- .װרט -- ןעשטשַאלּפָא
 יד יִא ןטעלגּפָא .ןעלטרעצּפָא .טעשטשַאל

 .וזק -- ךיז טימ .עלהדיחי-תּב

 ,8 ןילכַײר .םיוּבלּפע וחזד ,רעד -- םיױּבלּפא

 ,3 ,ּב ,ש"הש

 ןוֿפ טכַאמעג ןַײװ .ןַײװלּפע .רעד -- ןַײװלּפַא
 ,ןַײװלּפַא ,ריּב טכַײל ,ןַײװ טימ רעסַאװ , .לּפע

 תעשּב ןעקנירט וצ טוג ןענעז תואקשמ עלַא יד
 ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,ןזּביא| ,"עימעדיּפע

 ,39 יד ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל

 .טבױלעג-- ,ּפָא בױל .װרט -- ןּבױלּפַא
 זיא סע, .םיחֿבש עלַא ןגָאז ,ןעמיר ןקידנע .1
 ,גנונעכערַאּב א טימ ןוא ,ןּבירשעג גולק רעייז

 עלא ןּבָאה ,ןזיװעג רענעמ עטנרעלעג ּבָאה ךיא

 ,לַאל ,"טמירעג רעייז טָאה עמ ,טנעקעג טינ יִא

 ,63 יז ,7

 םיחֿבש (עסיורג) ךס א ןלייצרעד ,ןגָאז .2

 רעּבָא ליוו עמ ןעװ, .סעּפע רעדָא ןצעמע ןגעוו

 ָאד ןּבָאה רימ סָאװ עצנַאג סָאד ןטכַארטַאּב טוג

 ןורסח םעד ןעמ טעז ,טלעג סָאד טּבױלעגּפָא

 ןַײז טעװ סָאװ רעּבָאי .א/המ ,אח ,"ןוֿפרעד
 ןּבָאהרע יוזַא ךעלקריװ עקַאט זיא דִיי רעד זַא

 ,זּביא ליי ,"?טּבױלעגּפָא ריד םיא טָאה ןעמן יו

 ןוא; .38 'ז ,1884 סעדַא ,םכחה ןתנ ,גניסעל

 םיא ןגעלֿפ (חלג) רעטסַאּפ םעד טימ רערעל רעד



 זױלּפא

 ,ליגנוי עטֿפיױטיג סָאד ,"'ָא גונעג ןענעק טינרָאג

 ךימ טָאה עמ לַײװ ןוא, .1884 גרעּבמעל

 "רעד ךימ רע טמענ . . . םיא רַאֿפ טּבױלעגּפָא

 "עג םעד וצ ףּתוש רעכַײלג סלַא . . .וצ רַאֿפ

 ,1884 סעדא ,הסדה ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טֿפעש

 סטָאג ףיוא טקוקרַאֿפ ךיז טָאה יּבר רעד, .8 יז

 .א ,"רעדנואו סטָאג יִא ןּביוהעגנָא ןוא לטלעוו

 ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב

 .21 יז

 = (ןיירַא למיה ןיא זיּב) ןַײרַא גָאט ןיא יָא*

 סעקשיֿפ ּפָא ןּביױל רימ , .רועיש א ןָא ןעמיר

 ,םעט ןשידִיי םעד טָאה סע .ןַײרַא גָאט ןיא ןכָאק

 ,"ןסע סעלֿפָאטרַאק ענַײז געמ תוכלמ רעד

 .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ יִא .עקשיֿפ ,סוממ

 ךיז טּבױל רע יװ, .לֿפער ,1 -- ךיז טימ

 טגנַאלרַאֿפ ןוא ןריּפַאּפ טזַײװ ,ּפָא םיא רַאֿפ

 .תועסמ ,סוממ ,"סעּפע םיא ןוֿפ

 טינ תולעּפתה סיורג ןוֿפ ,ןּביױל קידלַאװג .2

 ןלייטוצ םַײּב ,תולעמ ןענעכערסיוא םַַײּב ןקידנע

 ידע . ...ןוֿפ 'ִא ךיז ןענעק טינ* .םיחֿבש

 קילײה רַאֿפ ןריהאק| טָאטש יד ןטלַאה םירצמ

 ,"טייהנייש ריא ןוֿפ יִא טינ ךיז ןענעק ןוא

 ינַאצּבַאק יד, ,1863 ענליװ ,םירצמ עסמ ,זמא

 טוג ןַײז יִא טַאז טינ ךיז ןענעק םידמלמ רעקס

 ענַײמ ןוא, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"הסיֿפּת ןַײז ,לּפעק

 יד ןוֿפ י'ִא טשינרַאג ךיז ןענַאק םיחרוא

 .היֿבט ,עש ,"סעצנילּב

 .ץכע-  .גנוז

 :ַירע- .(עקי
 -יזַאד רעד; .זָאלּפַא חוז .ץ ,רעד -- זױלּפַא

 א רָאג ןֿפורעגסױרַא טָאה טנעמוגרא רעק

 ,59 יז ,עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש ,"'א ןקרַאטש

 ,ןיד) רע .שינעד

 -נע .1 .טזיולעג - ,ּפָא זיול .וורט -- ןזיױלּפָא
 א ןקינײרּפָא 2 .דגּב ַא יִא .ןזיול ןקיד
 טימ ךיוא .זַײל ןוֿפ רעדיילק רעדָא רעּפרעק

 .ךיז

 -עג'-- ךיז ,ּפָא ךיז זיול .וטוא -- ךיז ןזױלּפַא
 ןעַײרֿפַאּב .ךיז ןזָאלּפָא חזז .כרַא .טזיול

 שמיוּב שנייא ןָא ןדרע 'נוא לימיה ןשיװצ, .ךיז

 .ןזיול ּבָא טינ ךיז טנוק ןםולשֿבא| רע / .טׂשֵא

 ,"טׂשַאו ןטלקיװרַאֿפ=} ןרַאו רוב רַאװ רע

 ,1561 ץעֿפַארטס ,ךוּבילאומש

 .משטד .טיולעג--- ,ּפָא טול .ורט -- ןױלּפָא
 ,2 .ןעגנילקּפָא .:200: 2012481ס0 ,1 .רנ
 -ָאװ א ןטַײּברעּביא .מארג .=:2: 8014ט160

 ,גנַאטֿפיד א רעדָא לאק

 ,טרעטיולעג- ,ּפָא רע- .חרט -- ןרעטיױלּפַא
 ,+-- ןרעטַײלּפָא ווזד

 ,ןטכיולעג-- ,ּפָא טכױל .װרט -- ןטכױלּפָא
 .ןצנַאלגּפָא .ןענַײשּפָא .- ןטכייל-- 95
 ןןַאמיל םענוֿפ} סנַײז רעסַאװ עקירעדינ סָאד;
 טָאה סע זַא ,יולּב ןוא טכידעג ױזַא ןעװעג זיא
 ,זּביא שקַא ,"ןטיור טימ ןטכיױולעגּפָא וליֿפַא

 -עמעש מַאזנייא לגעז ַא ,װעײַאטַאק ןיטנעלַאװ

 -רַאֿפ ןיא ץעגרעג .1938 עװקסָאמ ,טריר
 סָאד ּפָא ךָאנ טכיול ןַײזטסואװַאּב םענעטָאש

 .ן" ,רעד -- ףולּפָא

1828 

 שי א יװ טכיול ,ןַײש ןּבירט טימ ענעגנַאגרַאֿפ

 ,טניװ ןיא םיוּב ַא ,ינטורקַא .י ,"טּפמורש סָאװ

 .1948 שזדָאל

 ,ץכע- .גנו .רעד ,טכיול-- .ךי ז טימ
 .ירע-ה .רע-/ .שינע-

 זאב .טניולעג-- ,ּפָא ןיול .ורט -- ןענױלּפָא
 סעּפע טימ ןענױלַאּב .רכׂש םעד ןּבעגּפָא .ןלָאצ

 ,טלעג טימ יא .הֿבוט א רַאֿפ ,טעּברַא ןַא רַאֿפ

 .םנ// עיצקעטָארּפ א טימ יִא

 -עג- ,ּפָא ,רע  .װרט 8 װטוא -- ןרעױולּפָא
 םעצולּפ ידּכ ןטיהּפָא ,ןטרַאװּפָא .טרעיול

 ןּבָאה יז , .סעּפע רעדָא ןצעמע ףיוא ןלַאֿפוצנָא

 ,טונימ יד טרעױלעגּפָא ערעדנא יד ענייא טרָאד

 ןַא טימַאד קסֿפה א ןכַאמ לָאז רע סָאד עגר יד

 רזוע ,דמא ,"ןרעה ןזָאל ןיוש ךיז לָאז רערעדנַא

 גנירג טינ, ,1868 ענליװ ,גיצ איד ןוא סעקניצ

 רענייק ןעװ / ,העש עליטש ַא ןרעױלוצּפָא זיא
 קידנגַײװש רעדָא / ,ןכַאל רעדָא ןדייר טינ לָאז

 -עגייא ןַײד ןוֿפ ןעניּפש סָאד / ןסַײררעּביא ריד

 ,גנו/ .טכַאנרעמוז ,שָאוהי ,"המשנ רענ

 .(עק- ,ןח) רעד .שינעד

 טאטלוזער רעדָא טקַא .1
 ,ןֿפױלּפָא ןוֿפ

 סעכלעוו, ,טינשּפָאטַײצ -- ןרָאי ןוֿפ יִא .2

 ,"עהאשעג טשרע עגַאט ןעצ ןוֿפ יִא ךָאנ רעּבָא

 ,|2:1 ,אוצ לּבִײ| ה"י .19 ּבײהנָא ,!בבעה הריזג'

 ןעגנולייצרעד עכלעזַא ןענעכייצַאּב ךעלכַארּפש,

 ,"טַײצ רעזדנוא זיּב ןעמכילע-םולש ןוֿפ יִא םעד

 ןוֿפ 'ַא ןַא ךָאנ ,טציא ךָאנ, 446 יז ,ו ,ךוּת ,גי

 .18 וא 1953 ,זמט ,על ,"רָאי 50 דלַאּב

 ,םי ןוֿפ ףיולוצ ןוא יִא .רעסַאװ ןוֿפ יא .9

 יד ןּבענ ןיּבָארג ןסורג ןייא גיניק רעד טלעפּב;

 ףיול ּבָא ןריא רֹׂשַאװ יד טימַאד ,ןכַאמ וצ ןזיוו

 עירָאטסיה יכעלרדנואװ ינייש ןייא ,"ןלָאז ןּבָאה

 ףוס ?ֿבוֿבל| ךַאּבצלוז ,ןהָאז סרעשיֿפ ןייא ןוֿפ

 םורק א ףיוא, .ןה"י .19 ּבייהנָא רעדָא ,8

 ,ַא ןקרַאטש א טָאה רעסַאװ סָאד ואװ דלעֿפ

 רעד ידּכ ,ןרעקַארַאֿפ דלַאּב טסימ סָאד ןעמ לָאז

 ,רעּבעװ .מ ,"עקנעװשּפָא טינ סע לָאז ןגער

 ,1891 עשרַאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד

 ןייק . . . טָאה ןלָאט ןיא)} רעסַאװ סָאד , ,43 יז

 רעסַאװ סָאד ּביוא .ךַײט רעכעלנייוועג א יװ יא

 עניילק ַא ...טּבַײלּב ןוא סיוא טשינ טנקירט

 ,רעניװ .י .ד ,"ןירג טרעװ רעסאוו סָאד . . . טַײצ

 ,84 יז ,1929 לַאערטנָאמ ,ֿבקעי תיּב רֿפס

 ךַאמּפָא רעד , .(טײרגנָא ןוֿפ) גנורענימרַאֿפ 4

 וצ טייקכעלגעמ יד עקירעמַא ןּבעג ךיוא טעװ

 ,זמט ,"ןוורעזער-דלָאג יד ןוֿפ יַא םעד ןדַײמרַאֿפ
2 | 9, 

 עסיורג .הרוחס ןוֿפ יִא .ףױקרַאֿפ רעלענש .9
 א טָאה ןַארָאטסער רעַײנ רעד, .טֿפַאשדנוק

 ."יָא ןסיורג

 ןואע .רַאואװרעזער א ןיא ןענירנַײרַא סָאד .0

 ףיוא ךלמ םעד טריֿפעג ענסימוא טָאה םכח רעד

 ןַא ןעװעג טרָאד זיא סע סָאװ ,טרָא ןַא ױזַא

 רֿפס ,טרַאּבלעג .י ,"אסכה-תיֿב ַא ןוֿפ יִא

 ןטנעַָאנ ןוֿפ, .24 'ז ,1880 ענליװ ,תוֿבָא הׂשעמ

 ןֿפױלּפַא

 טימ טקעמשעג ירֿפצנַאג עלַא יװ טָאה יַא
 ,גרעּב ,"ןטסַאקטסימ טימ ,סעצינומָאּפ עקיטכענ
 ,192 יז ,יסעמע' ,ו רעּפעינד םַאּב

 טירשרָאֿפ טָאטשנַא, .טירטקירוצ .סערגער ./
 ,גנוגעװַאּב רעד ןיא 'ַא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא

 ,שינעלַײא ןיא רָאֿפּפָא .גנַאגּפָא .8

 ,סָאמ ןוא גָאװ ןיא תחּפ .9
 .רצרײָא .עניריַא .עּבור טיָא

 ןיִּב ,ּפָא ףיול .װזוקַא 6 װטוא --- ןֿפױלּפָא

 ,ןֿפָאלעגי- ן265 ,ןֿפױלסױא +-- ּב ָא ה ןגעוו)

 יַא .געװ קיטש ַא יִא ,ךלהמ ַא ןֿפױלכרוד .1
 זיא יז, .סיֿפ יד ןוֿפ ןלַאֿפ ןוא לַײמ עכעלטע

 טַײװ טָאה ןוא רעסַאװ עכַאלֿפ ַא ןכָארקעגכרוד

 איד ,זּביא גנילרעּפש ,"גערּב ןוֿפ ןֿפָאלעגּפָא

 ,18 'ז ,1899 עשרָאװ , ...ןעכדיימ עשימוַארַאק

 המדַא רעד ןיא עשר רעד טָא ןיוש לָאז ףיט;

 ,"!גָאטרעמוז א ןיא יִא ןָאק זָאה א לֿפיװ ,ןַײרַא

 .212 'ז ,4 ָא"ּת ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי

 -לוּפלּפ רעייז ןיא טַײװנלַײמ ןענעק ייז, :(גיֿפ)

 ,טַײצ עצנַאג יד ךיז קידנלעטשּפָא טינ ,יָא געיעג

 רעד ןיא טנעמָאמ ַא ףיוא ןקוקוצנַײרַא ידּכ

 ןוא תונוממ יניד .. . ,רעצעז .צ רש ,"ארמג

 ,48 'ז ,1934 י"נ ,תושֿפנ יניד

 יד ןזיא ןֿפָאלעגּפָאפ .(טַײצ) ןײגרעּבירַא ,2

 יז זיא ןענַאטשעגסיױא / ליטש טינ ריא טנגוי

 ןוא, ,132 'ז ,לדוי ,סוממ ,ײליֿפ תורצ עסיורג

 ךָאנ ןוא שדוח ַא ּפָא טֿפױל קידנרעלק ױזַא

 .ש ,"?ףוס רעד ןַײז טעװ סָאװ ןוא ,שדוח א

 ,ץרוק, .8 'ז ,1884 סעדַא ,הסדה ,ןַאמרעקעּב

 לּבַײװ סָאד ןוא ,טַײצ עניילק א זיא ןֿפָאלעגּפָא

 םעד טסואוועג טינ רָאי ןעצ עצנאג טָאה סָאװ

 רעגנַאװש גנילצולּפ זיא . . .. ןגָארט ןוֿפ םעט

 רעשידוי רעד ,ּבז ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,"ןרָאװעג

 רעד תמחמ" .45 'ּפש ,1895 עשרַאװ ,לעגעיּפש

 ןעלר לָאז רע זַא טגָאזעג טָאה רעטקָאד

 רעד טימ רֶע טרַאװ ,גָאט ןייא ןליגנוא ,ןעורְו

 ןיא ,ּפָא טשינ טֿפױל טַײצ יד זיּב טעּברא

 ֿבל ,תוילגרמ ףלָאװ ןועמש ,"ןטור ןוא} טיר

 ןוא ןכָאװ רַאּפ א ןֿפָאלעגּפָא; .1923 ,ןועמש

 -נָארָאה ןועמש ,"ןרָאװעג טלא ןענעז ןסַײנ יד

 ךָאנ ןֿפָאלעגּפָא זיא סע, .יטּפשמ סטָאג' ,קישט

 -רעּביֿפ א ןעװעג זיא גנוטראוורעד יד ,העש א

 ,28 || 1962 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"צקיד

 עטמיטשַאּב א ,ןימרעט א ןײגַײּברַאֿפ .9

 זיא ןאמקילג ,זיא ןֿפָאלעגּפָא גָאט רעזיד, .עטַאד

 -עילעדַא ,ףור .ּב .א ,"ןעמוקעג טינ עילעדַא וצ

 רעטצעל רעד ןיא, ,34 יז ,1865 עשרַאװ ,עזַאר

 {ןײארַאֿפלָאצ ןוֿפ תוכולמ יד| ייז ןּבָאה טַײצ

 טַײצ ןַײז סָאװ ןײארַאֿפלָאצ םעד טרעַײנרעד

 וצ םוא, ,234 ן6 ,1865 ,מק ,"ןֿפָאלעגּפָא זיא

 ַײּב ןדלוש ענַײז עמוס רעזיד טימ ןלָאצאּב

 ןענַײז ןענימרעט ערעייז סָאװ ,ןרעטלע ערעַײא
 עניילק אײװצ יד ,זמא ,"ןֿפָאלעגּפָא גנַאל טינ

 -קָא ןט1 םעד, .1874 ענליו ,סעקיצסנירעטַאק

 ןוֿפ ןימרעט רעד ןֿפָאלעגּפָא זיא 1890 רעּכָאט

 ישטַײד ןיא) ןטסילַאיצַאס ןגעק ץעזעג םעד

 ,עגליוו ,וװ ןגַארֿפטַײצ ,יקסוָאסַאק .לװ ,"ןדנַאל

 ,52 'ז ,1910 ץרעמ



 ךיז ןֿפױלּפָא

 ןענעז ןרעסַאװ ךס ַא* .ןענירּפָא ,ןסילֿפּפָא .4

 ןיש ויא סע = ןֿפָאלעגּפָא ןיוש טלַאמעד ןוֿפ

 ךָאנ טעו'ס* .ןעשעג זיא'ס טניז גנַאל ץנַאג

 ןרעיוד גנַאל ךַאנ טעװ סע = יִא רעסַאװ גונעג

 ... רסװ ןטשרּביא יד, .ןעשעג טעװ סע זיּב

 ןַײז אליממ ,ראיומ ןייא זַא ןיטש ןּבילּבג ןַײז

 רגדיל ןייא ןוא ןֿפָאלג ּבָא רסוװ {עטשרעטנואו יד

 טציא, .9 ,ג ,קוקֿבח ,מהס ,"ןּבילּבג זיא ץַאלּפ

 תעשּב רָאנ ןוא ןֿפָאלעגּפָא רעסַאװ סָאד זיא

 ,"רעסַאװ סָאװטע ָאד ןטרָאד זיא רעסיוועג סיורג

 טכַאמ ףרָאט, .1863 ענליװ ,םירצמ עסמ ,דמא

 ןעק רעסַאװ סָאד סָאװ רעטרע עֿפיט ןיא ךיז

 רעשידוי רעד ,רעבעװ .מ ,"יִא טינ טרָאד ןוֿפ

 ,19 'ז ,1891 עשרַאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ

 לָאז ןעד ינוא, .(רעסַאװ ןגעװ) ןטערטּפָא 9
 ךיה רד ןיא ׂשנּפָאק וצ טערּב (רהטמ) זד ןמ

 ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,ײטֿפל ּפָא רׂשאװ ׂשָאד זד ןטלה

 ינַײז לָאז רע, .2/ט ,ז"עּת ןטיק ,וו םייחה רֿפס

 ׂשד זד ןקורד רדננַא וצ חרב דנעה ידייּב

 רע לָאז ךָאנ רד ,טֿפױל ּבָא לואװ רַאֿפ רׂשאוו

 .א/חס ,וטל ,"ךוט ןייא ןָא ןנקירטּבָא ךיז

 יד רעטערּב ץלאז ינגייא ןּבָאה לייט ןייא,

 ןָאק רׂשֲאו ץלַאז ׂשד זד ,עּפושמ ןנעז טכַאמג

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ןֿפױל ּבָא

 רעד ןעװ טַײצ יד ןיא,, .תל קרּפ ,1796 ווָאלקש

 םירצמ יד ןוא . . .רעדנַאנרַאֿפ ךיז טסיג ךַײט

 ןוא ,ןענוט ןוא ןגירק רעסַאװ יד טימ ןָא ןליֿפ

 ןעו טַײצ יד ןיא ןעקנירט וצ טלַאק סָאד ןטלַאה

 ,םירצמ עסמ ,דמא ,יּפָא ןיוש טּפױל ךַײט רעד

 -עגּפָא זיא רעסַאװ סָאד רָאנ יװ, ,1863 ענליוו

 -רַאמ .פ ,"ּביוט ַא טקישעגסױרַא חנ טָאה ןֿפָאל

 ,30 או 1962 ,זמט ,סוק

 יּבלעז יד, .ןייגכרוד .ןעמוקרַאֿפ .ןעשעג ,0

 ,ןיּבַײלּב איז אַײּב |םןימי והזיא ןילוז ןידייּב

 טפיול| טֿפַאלּפָא ׂשֹע איװ טכיז ןַאמ ןיקזיּב

 טכַאנ וצ גָאטאַײרֿפ ןיא רֹּבָא, .88 יז ,הג ,"|ּפָא

 לַײװ ,ןירעװ טכַאמג לָאמ סנק ןייק רָאג לָאז

 ָארּפי ,"טהוט ןֿפױלּבָא טכינ תּבש לוליח ינהָא

 ,ו לּבַי} 1767 ,ז"כקּת יסוסקול ןגעק תונקּת רעג

 .ןירעמערק ענייש ןוא עגנוי ענייא , ,{340 יז

 ַײּב סָאװ ,סַאּפש ןליוה א רַאֿפ ןעמעננָא זומ יז

 ןֿפָאלעגּפָא סע טלָאװ עמַאד עקימייה רענייא

 טָאק .97 יז ,1887 לַאל ,ײץַאּפ-ץיּפ םענייא טימ

 ןטשרע םעד ןענװַאד סָאד ןֿפָאלעגּפָא זיא ױזַא

 ידע .91 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"הנשהישָאר גָאט

 ,"תונותח עשידַיי עלַא יװ ןֿפָאלעגּפָא זיא הנותח

 ךָאנ ןעק סע, ,165 'ז ,ןענַאמָאר עשידיא ,עש

 "רע רָאנ םיא ףרַאד ןעמ ,ןלַאדנַאקס ןָא יִא
 ,ץ"רּת עשרַאװ ,ןטסינָאלַאק יד ,להי ,"ןרעלק

 ,96 יד

 ,תורצ ןָא ןייגכרוד ,טאלג ,טוג ןײגַײּברַאֿפ .7

 טעװ סע; .םולשּב יִא טעוו'ס .סעיצַאקילּפמַאק ןָא

 טינ ןֿפָאלעגּפָא טלָאװס , ,"יַא טינ ױזַא ריד

 יּפָא זיא'ס .ײ. ..טינ טלָאװ עמ ּביוא טכעלש

 ,ןדָאש ןָא -- | קו ר ט יִא .דסח טימ ןֿפָאלעג

 ןיטוג וצ ׂשילַא ׂשוזיד טזיא וזלַא, .געלשעג ןָא

 ןידַאש {םןידוהי ןְזָא=|} ןוא ינוא ןיֿפָאליג ּפָא

 ןייא ךיוא שכלעװ, .246 'ז ,הג ,"ןיגנג ּפָא

 ךרוד וּבָא שכלעװ ,רעװ ןזעװעג לוּבלּכ שורג

1829 

 תרזעּב ינוא זיא ןדראוו ןכילג רֿפ , , .ינּתוחמ

 א ,"ןיֿפולג ּבָא ךלקילג ןןּכםג) כ"ג לאה

 יז ,אווו לּבי) 1732 'הליגמ ןעילימַאֿפ רעגָארּפ

 ויא ךאז איד ׂשד (סנ) ןייק ׂשד זיא ינוא, 6

 טלעג ןייק טָאה ינוא ןיֿפָאלג ּבָא ןדָאש רדנוז

 טדערעג ץלא זיא סָאד, .ב/גק ,ראש ,"טׂשָאקג

 סח :דסח טימ ןןּבָאה סָאד| ּבָא טֿפױל סע זַא

 ןעמ ףרַאד -- ץיה טָאה דניק סָאד . . .םלשו

 ַאלַאז .א ,"קייטּפא ןַא טימ רעטקַאד א ןיוש

 םיא טייג סָאװ, ,44 ןאנ ,1882 ,לָאֿפי ,וָארַאט

 סיװעג טעװ סָאװ . . . טויּבעד רעטשרע ןַײז ןָא

 זיִּב יװ ... ףמואירט ןּבלעז ןטימ יִא .,,

 עשרַאװ ,וו ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"?רעהַא

 יָא טוג רָאנ לָאז סע יַאולה; ,232 'ז ,2

 רעד, .דייםיליהּת ,שַא ,"!למיה ןיא עטַאט

 "טַאלג ןֿפָאלעגּפָא זיא בוט-םוי גָאט רעטייוװצ

 ,רָאֿפ ,ַאדָאגיװ .ש ,"טנעדיצניא םוש ןָא ,רשּכ
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 רֿפ אוז, .ליצ א ןָא ,ןצונ ןָא ןײגַלּברַאֿפ .8

 רהעל טינ ןרהערט ענַײמ ןזָאל ,הלֿפּת ןַײמ םענ

 .ן"קּת ַאֿפפ ,םייחה תלֿפּת הנחת ,"ןֿפױל ּבָא

 וד סָאװ יד ,תודימ ןצַײרד יד ןוֿפ תוכז רעד,

 יז ,טכענק ןַײד השמ ךרוד טרעכיזרַאֿפ טסָאה

 ןישנעּב שדוח שָאר יאכנ ,"ַא רֶעל טינ ןלָאז

 ןרערט ענַײמ זַא; .א"עקּת רָאװדיװַאנ ,הנחּת

 ןַײז לָאז ןידה-תדימ רעד .יִא רעל טינ |ןןלָאז

 'תּב הרׂש ,"םימחרה:תדימ טימ טקיצנייאעג

 ,1864 ענליװ ,םירעש השלש הנחת ,םיַבוט

 רענעי טסיזמוא טינ יִא !טָאג ,סוׂשע יד לָאז'ס,

 ,"טסיװ ןרָאװעג ןיא סנַײמ ןיוה'ס ןעװ ,גָאט

 ,80 'ז ,לדוי ,סוממ

 טימ יִא* .(טולּב ,סייווש) טימ ןײגּפָא .9

 קרַאטש רעייז םיא, .טולּב טימ יָא* .סייוװש

 ,דרעװש ןזיולּב ַא טימ ןּפיר יד ףיוא ןגָאלשעג

 ןּב ,דמא ,"טולּב טימ ןֿפָאלעגּפָא זיא רע סָאד

 ,1865 ענליוו ,קדּפ

 ךיז טָאה רעּבַאיטקָא ןיא , .ןֿפױלַאּב .10

 טכַאנ ןוא גָאט .יִא ןוֿפ טַײצ יד ןּביױהעגנָא

 ...ןשריה יד טעװערעג ,טרעטיימורטעג ןּבָאה

 סָאד ןּבָאה עכלעוו ,ןרע עגנוי ןעװעג ןענַײז סָאד

 ידירֿפ .י ,"ןֿפױלוצּפָא ןּביױהעגנָא לָאמ עטשרע

 ,רעסיורג רעדַא רעליטש ,נידיל .לװ ,זּביא ,ןַאמ

 עמ = ןֿפָאלעגּפָא זיא וק ןַײמ,, ,1926 קסנימ

 ןכיגניא יז טעװ ,{ַײהוּב םוצ טריֿפעג יז טָאה

 זיולּב ףרַאד ךעטסַאּפ רעד, ."לּבלעק א ןּבָאה

 ןעמענסורַא יז ,יִא ליװ וק רעסָאװ ,ןקרעמַאּב

 ,"ילהוּב םוצ ןּבַײרטוצ יז ןוא עדערעשט רעד ןוֿפ
 ,...בעטסַאּפ ַא נסיװ ֿפרַאד סָאװ ,ןירוס .ק

 ,1922 עװַאטלָאּפ

 רעזדנוא ,(סעּב ;חמהּב א ןגעוו) ןַײז ליּפמ ,1

 .ןֿפָאלעגּפָא ןטכענ (טָאה) זיא וק

 .ןװּורּפוצסױא ידּכ ןייג ןזָאל --- יַא ןזָאל ,2

 יִא טזָאלעג רעגייז םעד טָאה עמ, .(רעגייז ַא)

 ,"טוג רע טייג טציא ןוא -- געט רַאּפ א

 ןעד? .ךיז ןעיײרדּפָארַא .,ןֿפױלּפָארַא ,2

 "רעד רעייז ךיז {רונש רעד}| רע טלָאװ טסנַאז

 רענייא ןיא קעלַאװ םעד ןוֿפ קידנֿפױלּפָא טציה

 ,דמא ,"ןרָאװעג טנערּברַאֿפ טלָאװ ןוא עדנוקעס

 .ו"כרּת ענליוו ,שיֿפלַאװ רעד

 ןעװעמאילּפָא

 ךרוד ץומש ןוֿפ ןסילֿפּפָא ,ןענירּפָא 4

 .עיצַאזילַאנַאק |

 ,ןֿפױל ןרעהֿפױא ,ןקידנע ,5

 .טיֿפ יד ךיז יִא .װֿפד +-- .ורט -- ךיז ןֿפױלּפָא
 -עשַאּב וצ זיּב ךיז ןֿפױלמורַא ןיא ןטלַאה .1

 ןיא ןטלַאה .ןעורנַײא טינ .2 .סיֿפ יד ןקיד

 ןעװ ,רעקיסַײרד יד ןיא, .ןעַײמשמורַא ןייא

 ןַײז ךָאנ השורי טוג סָאד ןגירקעג טָאה ץעינָאק

 ,ןֿפָאלעגּפָא טאהעג ןיוש ךיז רע טָאה ,רעטַאֿפ

 .ץשָאז' ,אּפָא ,"עּביל טימ טקיטעזרעּביא ןעװעג

 .יירע- .שינע-

 =? ,לצָארּפשיַײנ .ס- ,רעד -- רעֿפױלּפָא
 -סורַא רעשירֿפ א ,גַײװצ עגנוי ַא .06סנ
 סיוא טסעמ, .טסוק א רעדָא םיוּב א ןוֿפ סקַאװ

 שירטעמיטנַאס ַא טימ ךַאװ עלַא גנילירֿפ ןיא

 א ןוֿפ גנעל רעד ןיא סקַאװּוצ םעד עלעריוו

 ,"זעּב טסוק ַא ףיוא (לגַײװצ) יִא ןלַאקיטרעװ

 ,93 יז ,וו כַאי

 ,טרמולעג-- ,ּפָא רמֹול .װטוא -- ןרמֹולּפָא
 ַא טרמולעגּפָא טָא ,ַאװ-ָא, .213 ןרמאלסיוא ווזד

 שוק ַא ריד לעװ ךיא עשז ביג ונ ...!לסיּב

 ,טנעמעצ ,ָאקדַאלג ,זּביא רענידָאג .ש ,"ןָאט

 ,42 'ז ,1927 עװקסַאמ

 =:8: .טעפולעג-- ,ּפָא עפ- .ורט -- ןעּפולּפָא
 "ּפָא) ןּבָאשּפָא ךרוד ןעמענּפָארַא .1 8618

 עטשרעּבייא יד ןצַארקּפָארא .(ןדנישּפָא ,ןלייש

 .ערָאק יד יִא .טיוה יד יא .טכיש

 יּפָא ,ןסַײרּפָא) ןכערּבּפָא ךרוד ןעמענּפָארַא ,2

 לקיטש א טעּפולעגּפָא טָאה ללה, .(ןעלקערּב

 ןֿפױא זה ַא ,טעּפ םייח ,"טנַאװ ןוֿפ ךלַאק

 ,דלעֿפ

 ,םורַא טסייג וד יװ עז, .תושוּב ןֿפַאשרַאֿפ .3

 .ץכץ- ."םינּפ סָאד ּפָא ךָאד רימ טסעּפול וד
 , .שינץעי

 -עג- ,ּפָא עשטש .ורט -- ןעשטשולּפָא
 .ןעשטול-- ,ןעשטסול-- :89 .טעשטשול

 .ערָאק יד יִא .ןעּפולּפָא ווזד ,1

 .ךעלערעק יִא ,ןלײשּפָא .2

 -ַאטס רעד ןוֿפ לקיטש ַא יִא .ןכערּבּפָא .2
 .עקטעוט

 ךיז ןלַאֿפ ןיא טָאה טָאג רעד, -- ךיז טימ
 .שינע-  .דַאנ ,ײזַאנ לקיטש ַא טעשטשולענּפָא

 ןוֿפ ןעמָאנ ןטול} .רעד -- טכיש-ןַאטלּפַא
 יָאידַאר ןוֿפ טכיש עטסכעה ןרעקיזיֿפ ןשילגנע
 ַאּפ יד .ןטביש עשירעֿפסָאנָאי עװיטקעלֿפער
 -רַאֿפָאידַאר עטַײװ רָאג רַאֿפ טכיש עטסקיס
 ,ןעגנודניּב

 ,טעזמַאילעג-- ,ּפָא עז- .ורט -- ןעזמַאילּפָא
 ןכער ךיא; .עלהֿבנג ןיילק א ןָאטּפָא .ןענעחקלּפָא
 -שיט יד ןוֿפ ןעזמַאיל ףיוא ץעפס א רַאֿפ יז
 ןוא ענייא טייטש ןָא :טגָאז ץעּבַארָאה . . . ךעל
 ַײּב עזמַאיל ןוא וצ ייג זיא ,סעקטַאל טֿפױקרַאֿפ
 ,ןעגנולייצרעד ,ַאטיס לװַײֿפ ,"רָאּפ ֹא ּפָא ריא

 ,1930 ווָאקרַאכ

 עמַאילעג-- ,ּפָא עװ- .ורט -- ןעװעמַאילּפָא



 קעמַאילּפָא

 יד ןעמוזּפָא .1 ..28: 262:ע882נמ ,טעװ

 ,לדנעּב ,עמשַאט א טימ שוּבלמ ַא ןוֿפ ןגערּב

 זױוה א יִא .סעּפע (םורַא) ןעמיוצמורַא .2

 ,(דלעֿפ)

 (רװ ,לרעטסוש) .סעקמ- ,רעד -- קעמַאילּפָא
 .טָארט ןוא ליוז ןשיװצ ,עװשעדָאּפ ןוֿפ לייט

 .טעּפַאלעג-- ,ּפָא עפ- .װרט -- ןעּפַאילּפָא
 טימ ,לָאמאטימ ןסיגּפָא .1 .::076: 0628עעז

 .רעסַאװ (קידורּב) קידוז טימ יַא .סָאג ןקרַאטש א

 -ץגּפָא לָאמַא טָאה'מ , .עצינױמַאּפ א טימ יא

 ,עשיחצור יד ,ענַײז הרוצ ענעֿפײרט יד טעּפַאיל

 ןַא ןכַאמ ךעלקילגמוא רַאֿפ ,רעיוזילּבעװש טימ

 רעדַאלקעדַא ,גרעּבנָארּב והילא ,"המותי עמערַא

 (שיכָאלמ-לעּב) 22 .1927 קצול ,ךַאלװירּב
 .טעּברַא לקיטש א ןרעשוֿפּפָא ,ןעװעשטַאטרַאּפּפָא

 .+- טריקַאלּפָא חזז .יזַא -- טריקַאילּפָא
 ןייק טגיװרַאֿפ טינ ָאד גנאל ןיוש טָאה רע,

 עא ןוא ךעלעקשטנעה עסַײװ טימ רעציֿפָא

 ,407 'ז ,1956 י"נ ,ו המחלמ ,מּפ ,"לוויטש

 ,טייקק .טייהרע-

 ,טריקַאיל(עג)-- ,ּפָא ריק- .ורט -- ןריקַאילּפָא
 םיא טָאה עימערּפילּבָאנ יד ,, .+-- ןריקַאלּפָא ווזד

 .א .ק ,"גלָאֿפרעד טימ טריקַאילענּפָא יװ ױזַא

 ,הנ|- .1960 יצעד ,שימייה ,יקסּפַאשט ,י ,זּביא

 -עקַאילעג-- ,ּפָא עװ- .ורט -- ןעװעקַאילּפָא
 ןענידרַאג ידע .6- ןעװעקַאילּבּפָא וזז+ .טעװ

 ,טזָאלעגּפָארַא ןעװעג גָאטַײּב ןוֿפ ךָאנ ןענַײז . .

 י ,"לּבעמ עטעּבעג סָאד יִא טינ לָאז ןוז יד

 .8 ׁשווו 1958 ,רענַאקירעמַא ,ןַאמזייר

 -עג-+ ,פָא םער- .װטוא -- ןעמערַאילּפָא
 רעדע .ןעמערַאיל ןקידנערַאֿפ .1 .טמערַאיל

 למוט רעד רָאנ זיא תופיסא ענױזַא ןוֿפ ךוּת

 -עגּפָא טָאה עמ זַא ןוא ,שינעקיטש יד ןוא

 ...ןטַײז יד ךיז טשטעװקעגּפָא ןוא טמערַאיל

 ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"םולשּב ךיז ןעמ טייגעצ

 ,75 יז

 ,טַײצ ערעגנעל א ןעמערַאיל .2

 ֿפוא  .טּבילעג-- ,ּפָא ּביל .וטוא -- ןּבילּפָא
 ןריֿפ עקינייא זַא ןַײז ןָאק, .סעּביל ןריֿפ ןרעה

 לַײװ ,קיטכיצמוא . . .רַאֿפרעד ףיוא עקַאט ךיז

 סָאװ שטנעמ ַא ןּבַײלּב ןוא . . .'יַא ךיז ןלַײא ייז

 ןוֿפ ןטַאטדלַאװג יד ןוֿפ טַײרֿפַאּב ןיוש זיא

 ,יקרָאג .מ ,זּביא רענידָאג .ש ,"טקניטסניא

 ,1937 עװקסָאמ ,נּבעל סניגמָאס מילק

 ַא עּביל ַא ןריֿפ ,.1 .װזק -- ךיז טימ

 ךָאנרעד ןוא רָאי רַאּפ ַא יַא ךיז .טַײצ ערעגנעל

 ןיוש , .עּביל ַא ןריֿפ ןרעהֿפױא .2 .ןַײגעצ ךיז

 ,שינע- ."?רוחּב ןטיור ןטימ טּבילעגּפָא ךיז

 עמ ואװ טרָא .רפ .ַאיעפ .ז ,רעד -- גילּפָא
 'ַא ןַא ןּבָאה .רדסּכ ךיז טניֿפעג עמ ואוו ,טגיל
 ,תונוזייּתּב ןיא ,קנעש ןיא

 ןגעלעג-- ןי ּב ,ּפָא גיל .װטוא -- ןגילּפָא

 ןענעז גנַאלדךכַאװ, .טַײצ ערעגנעל ַא ןגיל .1

 ןרעטנוא ןגעלעגּפָא רעטעּפש עכעלקילגמוא יד

 יד ,"עגיר ןוֿפ ןרעיוט יד ַײּב למיה ןעַײרֿפ
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 ,װעַיק ןיא; .1916 עשראװ ,ּבז ,ןעדוי חרזמ

 יַא ןגעלֿפ םיתמ . . . עימעדיּפע-סוֿפיט רעד ןיא

 עטצעל רעייז ןָאטעגּפָא ייז טָאה'מ זיּב ,ןכָאװ

 טגעלֿפ רע, ,6:5 ןאי ,1923 ,זעגֿפ ,שנ ,"טכער

 וצ ןדָאּב ןיא} קנַאּב רעטשרעּבייא רעד ףיוא יַא

 ליֿפ יוזא ןעגנאלרעד טגעלֿפ רע .העש ייווצ

 ,ןילייּב .א ,"ןֿפױלעצ ךיז ןגעלֿפ עלַא זַא ערַאּפ

 ענעי, ,1929 קסנימ ,| רעטעלּב עטיור ,יתונורכזי

 -רעּביא ,טעּב ןיא ןכָארקעגנַײרא רע זיא טכַאנ

 ןגעלעגּפָא ןוא ערדלָאק רעד טימ ךיז טקעדעג

 עינומ' ,קמ ,"ןגיוא ענעֿפָא טימ ןעניגַאּב זיּב

 .רעלדנעה:לגייֿפ רעד

 ,טעּב ןיא טַײצ א ןגיל ןוא קנַארק ןַײז .2

 ,ץיה עסיורג ןיא -- רעַײֿפ שילעה א ןיא יִא

 ןגעלעגּפָא עכעלקילגמוא יד זיא לָאטיּפש ןיא,

 טנוזעג טכער זיא יז זיּב טַאנָאמ ייוװצ . . ,

 רעכילקערש רעד ,ןײטשניּבור .ז .ד ,"ןרָאװעג

 סלָאמַאד ּבָאה ךיא , .11 יז ,1883 סעדַא ,לָאמ-סנק

 ןיּב ךיא ןכלעו ןוֿפ סוֿפיט ןקרַאטש א ןעמוקַאּב

 נַאירּב היעשי ,"שדוח ןקידכעלַײק א ןגעלעגּפָא

 ,.1887 גרוּברעטעּפ ,הריֿבע עטשרע יד ,יקס

 6 ןגעלעגּפָא הקבר זיא טעּפמיק םעד ךָאנ;,

 ָאיּב א ,יקסנימַאק .ט ,"ףַאלש-ןּכוסמ ןכָאװ

 ,1913 װעלק ,ןעלקילארׂשי ַא ןוֿפ עיֿפַארג

 ןיא טַײצ ערעגנעל א ןעניֿפעג ךיז .ָאיעּפ .8
 ,ןטנװַא עצנַאג קנעש ןיא יִא ,טרָא טמיטשַאּב ַא

 טגיל ,קינלזמילש א רָאג זיא ןןַאמ רעד) רע;

 ןיא געט עצנַאג ןוא ןיּבר םַײּב גנַאלכָאװ ּפָא

 ןא ןרעװ טנרעלעגמוא ךעּבענ יז זומ ,זיולק

 הׂשעמ יד טָאה ןתנ; ,13 יז ,דעצ ,"ליח-תשא

 ,גנאל ןוֿפ רע זיא 'ןַאמ-הרֿבח' א ,ןסָארדרַאֿפ

 ,"טכענ ןוא געט יִא רע טגעלֿפ טַאיװָאּפ ןוא

 ,'42 רעמוני ,ץרּפ

 טימ ןעמענרַאֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל ַא 4

 ,(טרָא ןקיּבלעז ןֿפיױא ךיז קידנעניֿפעג) סעּפע

 ןיא טעּפש ויּב רעכיּב יד רעּביא רָאטנַאק ןיא יִא

 ףיוא, .טכענ עּבלַאה עיצקאדער ןיא יַא ,טנװָא

 עמ ןוא ּפַא סָאד ןעמ טגיל עװטסדוקסַאּפ יד

 .ט .פ ,"!גנַאלןהעש ןגיוא יד ּפָא סָאד טדנעלּב

 ,18823 עשראװ ,השעמה םלוע ,לַאגעס

 .ןעּפרעטרַאֿפ ,דילג ַא ןציזּפָא .(ווזוקא) .9
 ַא ,רֿבא ןַא יִא .ןֿפָאלשנַײא ןכַאמ .ןרַאטשרַאֿפ

 טינ רָאט רעקנארק רעד :ךיוא .טנַאה ַא ,סוֿפ

 ןרעװ טינ ןלָאז סע ידּכ טַײז ןייא ףיוא ןגיל

 ,וָארּבַאי .א ירד טעּברַאַאּב ,יָא ןוֿפ ןדנואוו ןייק
 ,6 'ז ,1920 ענליוו ,סוֿפיטיקעלֿפ

 ּביל טָאה ץייוו, .ךיז ןגילסיוא -- ךיז טימ

 עכעלטע טרעקַארַאֿפ סע טָאה עמ סָאװ דלעֿפ א

 טוג ךיז לָאז דרע יד ידּכ ,העירז יד רַאֿפ ןכָאװ

 ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד ,רעּבעװ .מ "יא

 .שינע .ץכע/ .65 יו ,1891 עשרַאװ
 .יירע-

 -עג-- ,ּפָא רענ- .װרט 8 וטוא -- ןרעננילּפָא
 ,טכירַאּב א יַא .סנגיל ךס א ןגָאזּפָא ,טרענגיל

 א ןיא !השקשינ, .ןויטַאד) רעטכיר םעד א

 ,ןגיל א ףיוא טּבױלגַאּב רעכעלטיא זיא ךודיש

 ַא טימ דיי א יװ יַא געמ עטנכדש א ענעדִיי א

 יַאֹּב ןטַאט םעד, .װיזירפ רעד ,סוממ ,ײדרָאּב

 .לָאענ .רע- ,רעד -- רילּפֲא

 .ן- ,רעד -- תיײלּפַא

 ןעד ,יד -- גנוניײלּפַא

 .ידַא -- קיגײלּפָא

 קינײלּפָא

 עמַאמ יד . . . ןֿפָאלטנַא םייה רעד ןוֿפ . . . טעֿבנג
 ... טרענגילעגּפָא ןענַאמצלָאה ... טעגרהעג
 ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש ,"טראנעגּפָא ןעקטַאלז

 ,118 יז ,1922 עשרַאװ 1

 יַּפָא ,ךליהּפָא

 -ַאלק רעצרעה ףיוא, .דיל ַא ןוֿפ ָאכע ,גנַאלק

 ןַײמ ,ןטנימ --- םעטָא ןַײמ / ,ןעמַי ןוֿפ עדנעּפ

 ,13 'ז ,םּתס ,מפ ,"ןלעװ יא

 ,טרעווילעג-- ,ּפָא רעװ  .װרט -- ןרעווילּפָא
 ןגָארטּפָא רעדָא ןקישּפָא .ןרעֿפיל -- :ךיוא
 .סערדַא םענעזיװעגנָא ןַא טיול ןלעטשוצ .הרוחס

 ,ןישרַאמ .י ,"ןדנעזוצ ,ןרוװילּבָא ,ןריסערדַא;

 רחוס א ןעװ ,, .א/כ ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח

 רע ןוא הרוחס טרָאּפסנַארט ןסיורג א ּפָא טֿפױק

 ,"ךיז וצ ןהרוחס יד| יִא טינ לָאמ ןייא טימ ןעק
 ענליװ ,תומש ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר

 טסרָאֿפ וד תעּב . . . וטסליֿפ דײרֿפ , .ב/הכ ,ן"רּת

 ,טרעוװילעגּפָא זיא ץלַאה סָאד . . . םייהַא קירוצ

 ,"טנוזעג טסיּב וד ,לטַײּב ןיא זיא דלָאג סָאד

 יטַארטסיא טיאאנַאּפ ,זּביא יקסװָאקַאר קרַאמ

 ,גנ/ .1930 עשרַאװ ,ןקודַײה יד

 -עגי- ,ּפָא עווער- .וורט -- ןעווערטסוילּפַא

 'ִא ןצנַאלגּפָא ,ןרילָאּפּפָא ..27 .טעװערטסויל
 ,ּפמָאלגנעה םעד יִא .םילּכ ענרעּפוק יד

 -עזילעג-- ,ּפָא עװעז .װרט -- ןשװעזילּפָא
 ןטַײּברַאֿפ .1 .=:04: תגּבעג (ןבירק) .טעװ
 זיא ןיּבר רעד| רע ,רוציקּב, .ןעמענרעּביא
 ךָאנ טָאה סע .הסיֿפּת רעד ןיא ןעגנַאגעגקירוצ
 טָאה עמ סָאװ ,עגר ןייא וליֿפַא טרעיודעג טינ
 רענלעז ערעדנא יד ןעמוקעגנָא זיא ,ןסָאלשרַאֿפ
 ןוֿפ ןטעּבעג ןּבָאה רענלעז יד ןוא ,ךַאװ יד יִא
 ּפָא .2 .ב/וס ,חק ,"ןַײז לחומ ייז לָאז רע םיא
 םעד ,לטנַאמ םעד יִא .(םישוּבלמ ןגעװ) ןצינ
 .רעטוֿפ

 -ענּבירד .רג22 ייא?2 .ּבנ צמ ,רעד -- טײלּפא

 ןוֿפ רקיערעד טייטשצאּב סָאװ טינַארג רעקידנרעק

 .ץראװק

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 .ָא ןָא סעּפע ףיוא ןריגַאער .(ךיז) ןגײלּפָא ןוֿפ
 ,ָאנד ןֿפױא ּפָא ךיז טגייל סע סָאװ סָאד .2

 .וזַאא גערּב א ףיוא ,ילּכ ַא ןוֿפ ךעלטנעװ ףיוא

 דמַאז ןוֿפ יַא .ךעלטעלּב-ייט ןוֿפ ,עװַאק ןוֿפ יא

 סַײװיײא ןוֿפ יִא ,לּבַײרט ןוֿפ ךעלטנעוו יד ףיוא

 ןיא םיא ַײּב , .גיֿפ ךיוא .ןירוא ןריזילַאנַא םַַיּב

 לעוּפּב זיא ןעמ ּביוא זַא ,שֿפנ ןיא יִא ןַא ָאד

 ו"ח ןעמ זיא ,{ךרּב|ןתי ונוצר-תּתימא יװ טינ

 ,י"נ ,ּבדל ,"תי ונוצר ךּפיה {םולשו סח=}

 ,ץַאלּפיַא .טרָאײַא .טַארַאּפַא-ַא ,דּפק ,ז"ישּת

 .רעמַאק-יָא

 .6- גײלּפָא װזד

 רעשירטעמָאעג ַא ןוֿפ ןלייט ערעדנוזַאּב ןוֿפ יִא

 סעדנעגנירד ןוא סקיטיינ סָאװ טָאה יז, .רוגיֿפ
 איז ,זמא ,י(ָא) ּבושֿפױא ןייק טדַײל סָאװ

 .6 'ז ,1874 ענליװ ,סעקיצסנירעטַאק אײװצ

 סָאװ .ּפָא ךיז טגייל סָאװ

 ץיַא .ןזָארג םי עיִא ,ּפָא סע ךיז טגייל ןטרָאד



 ןגיײלּפָא

 למיה ןוא םי ןשיװצ,, .ןזָארג-םי יד רַאֿפ רעטרע

 קסעילּפעג רעכעלײרֿפ רעד ןגָארטעג ךיז טָאה

 יד ךָאנ ענייא ןענַײז סָאװ ,סעילַאװכ יד ןוֿפ

 רעד ןוֿפ גערּב ןיַא ןֿפױא ןֿפָאלעג ערעדנַא

 ,מ ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,"גנוצדנאל רעקידמאז

 קסנימ ,| ןעגנולייצרעד עטלייװרעדסיוא יקרָאג

8, 

 ןזָאל .1 .טגיילעג--- ,ּפָא גייל .וורט -- ןגיײלּפָא
 ,ןכַאמ .ןַײז החדַמ ,סעּפע ןָאט וצ רעטעּפש ףיוא

 (ןעמוק) ןַײז לָאז ןימרעט רעד זַא ןעמיטשַאּב

 ,ןּפוטשּפָא ,ןּפעלשּפָא .רעטעּפש רָאנ ,טציא טינ

 ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ יִא .רעטַײװ ףיוא ןעיצּפָא

 -נוא ןַא יִא .טַײצ רערעסעּב א (זיּב) ףיוא יִא

 ,(װזַאא ץנערעֿפנָאק ,גנולמַאזרַאֿפ) גנומענרעט

 םעד יִא .עא הריזג יד ,ףָארטש יד ,קסּפ םעד יִא

 וצ יִא ףמאק םעד יִא .עא החמׂש יד ,גונעּת

 םעד ןּבַײרשוצרעטנוא יא .ֿבוח א ןלָאצַאּב

 ףיוא תּבש םעד ּפַא ןגייל סָאװ יד .ךַאמּפָא

 וד סָאװ ןגרָאמ ףיוא ּפָא טינ גיילי .קיטנוז

 רעקיסַאּפש| .װש ,"ןגרָאזַאּב טנַײה טסנעק

 וד סָאװ ןגרַאמ ףיוא ּפָא טינ גייל, :חסונ

 -רכׂש ,החרט-רכׂש, |."ןגרָאמרעּביא ןָאט טסנעק

 ףיוא יִא טינ ןעמ רָאט דומיל-רכׂש ןוא הלגע

 םעד ,רעטעּברַא םעד =} .װש ,"רעטעּפש

 ןגײלּפָא טינ ןעמ רָאט דמלמ םעד ןוא ןַאמרוֿפ

 שװ ,לװֿפ ,"זעק טוג רָאנ זיא יַא? .ןןיול רעייז

 :(עֿבוּת) רד טרװטנע, .ןגיילקעװַא :ב ןטימ

 ןיד ןַײמ 'נוא זיוא דלּב וזַא וטשגָאז םיניד ילֲא

 טלַאֿפיג, ,18 ,זט ,םירֿבד ,חט ,"ּבא וטשגיל

 ׂשע ןמ טגיל ַאז -- תּבש וומּתּב רשע העבש

 -העשּת א זא ךא .גָאטנוז ןָא ןיגרַאמ ףיוא ּבָא

 ,"גָאטנוז ףיוא ּבָא שֶע ןמ טגיל ָאז תּבש םא בָאּב

 הווצמ ַא זַא; .ב/ל ,1723 טׂשמַא ,םיגהנמה רֿפס

 ףיוא יא טינ יז ןעמ לָאז טנעה יד וצ טמוק

 ,ט"עקּת ענליוו ,םידיסח רֿפס ,"לָאמ שרעדנַא ןַא

 ּבָאה הנותחה"מז םעד ןוא םיאנּת ןּבירשעג,

 .װ ,"תוצוֿבש ךָאנ תּבש ףיוא טגײלעגּפָא ךיא

 ,103 יז ,1896 סעדַא , .. .קעוֿבצ רעד ,ָאריּפש

 ןוא טלעגטנַאה ןעמ טלָאצַאּב הינק רעד תעשּב;

 יצ ןמז א ףיוא ּפָא ןעמ טגייל עקירעּביא סָאד

 ,"ןֿפלעה טעװ רעטשרעּבייא רעד זיּב ױזַא טָאלג

 א טנַײֿפ ּבָאה ךיא, .'הטמ לש הֿבישיּבי' ,סוממ

 רמוא' ףיוא עידָארַאּפ} לכואו רמוא זיא רימ ַײּב

 .סיוא ןוא טײנעגֿפױא -- ן662 + ,'הׂשועו

 "סניוװעג עסיורג סָאד' ,עש ,"!טסערּפעג

 "מוא ןַא ףיוא --- קנַאּב רעגנַאל רעד ןיא ַא*

 ףיו א יא; .רעטעּפש טעה ,טַײצ רעטמיטשַאּב

 ןּכילע ,טשינ טרָאֿפ ןעמ רָאט קנַאּב רעגנַאל רעד

 רעד' ,ץרפ ,"הֿבדנ א ןעמעננעמַאזוצ ןעמ זומ

 .'םענורּב רענעטלָאשרַאֿפ

 טינ סע לַײװרעד ןוא טַײז ַא ןיא ןגייל ,2/

 א 'ִא .ןצינוצסיוא רעטעּפש ןּבַײלקנָא .ןצינ

 ַא ףיוא ,ןגרָאמרעּביא ןוא ןגרָאמ ףיוא ןשָארג

 ןעק המחלמ יד לַײװ .,זַײּפש יא .גָאט ןקידנגער
 ענעדלָאג טסענ א ןיא יִא .ןכערּבסיוא דלַאּב

 "רַאֿפ ךיז (רעכיּב) םירֿפס רַאּפ א יַא .תועּבטמ

 ןיגנג איז ןיא .טַײצ-רעמוז יז טימ ןעמענ

 ןוֿפ רעד רׂשעמ זד טָאה ינוא טליצג שטָאה ינוא

 ריא; .ח"עש עקַארק ,הקֿבר תקנט ,?'טגילגּפָא

1881 

 יד ,ךימ =}| רימ סָאװ טַײצ אזא ןיא טצעי טּבעל

 לארׂשי ,"טַײז ַא ןָא ּפָא ןעמ טגייל ןהרוּת

 .28 '}! ,8 ענליוו ,הדגה סעדייז ןַײמ ,ף"ירב

 א טגײלעגּפָא זַײװכעלסיּב ריא טָאה ּבַײװ ןַײמ,

 ,"ךעלכיצ ,רעכעלַײל רעדמעה , . . . טערג לסיּב

 לָאז עמ, .'רעטוג ןייק ןַײז טינ רָאט עמי ,עש

 טָאה רע .טיורּב טריֿפ רע זַא . . . ןקרעמַאּב טינ

 ,"ןגײלוצּפָא סע ואװ טרָא ןַײז טאהעג ןיוש
 צשראװ ,ליטעטש עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב .א

 ...ןוז םעד רע טיג לּבור א, .115 '/ ,6

 ףיוא ּפָא רע טגייל סעקיּפָאק קיצֿפוֿפ ןוא

 םַאּב ,גרעּב ,"טכיל-טַײצרָאי ףיוא ןוא םיכירכּת

 ,488 'ז ,,סעמע' ,| רעפעינד

 יִא .ןרָאּפשּפָא .ןקירעּביארַאֿפ ,ןטײרגרַאֿפ .9
 סעדנגַאי ןגײלנַײא .האוֿבּת רעלכַײּפש ןּבלַאה ַא

 א וצ ךיז ןגָאלשרעד .רעטניוװ ףיוא יִא ייז ןוא

 ןיא לּברעק ַא יִא ןּבײהנָא ןוא תילכּת לקיטש

 ןֿפױוא רעּב א יװ סטעֿפ ךיז ףיוא יא .קנַאּב

 טגײלעגּפָא יז טלָאװ רעטניװ, .רעטניװ ןגנַאל

 אישק ַא ,ץרפ ,"טַײלעמערָא רַאֿפ לֿפַאטרַאק

 ַײּב ןעװעג זיא ןטסַאק רעד, .'טַײל ענַעי ףיוא

 -כעלסיּב טָאה יז ןיהואוו ,קנַאּב א . . . ןעטַאלז

 סרּתסא ןוֿפ ןגעמרַאֿפ ריא טגײלעגּפָא זַײװ

 ,180 'ז ,1937 י"נ ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"ןגעװ

 ...טַאהעג ךַאמלעטש רעד טָא טָאה הסנרּפ,

 ,גרעּב ,"ןגײלוצּפָא לּבור א . . .טַאהעג לכׂש

 ,ןעוװעג זיא סָאד, .'הנשה:שָאר רעטצעל רעד'

 יּפָא טאהעג טָאה ריבג רעשלטעטש רעד ןעװ

 ,ןילּבמעד .ּב ,ײץלָאה ןעלטרעֿפ עכעלטע טגיילעג

 סָאד; .7 '| ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא יײװצ

 ןוֿפ ּבַײלקנָא ןַא ּפֶא ךָאנ טגייל למילּבנסּפעש

 -כַאה .ד ,"טרָא רעדנא ןא ןיא ןלַאירעטַאמ-רענ

 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטָא ,זּביא גרעּב

 ,6 'ז ,0

 רעדָא ןגײלקעװַא ןוא ךיז ןוֿפ ןעמענּפָארַא .4

 יד ןוֿפ טסַאל א יִא ,ןָאטסױא .ןּבעגקעװַא

 .ןשַאװ ךיז ןייג ןוא קימולק םעד יִא .סעציילּפ

 ָאד, ."ןגילּבָא -- 'קרפי טשטַײטרַאֿפ ּבװש

 ׂשד טגיל י'נוא ץלָאה טנורג ןייא רניא גורט

 סָאד, .ל קרּפ ,טנַארּב ,"טאור 'נוא ּבָא ץלָאה

 יד טגײלעגּפָא ךיז ןוֿפ טָאה קלָאֿפ עצנאג

 ערעייז ןיא ןעװעג ןענעז סָאװ ןעגניר ענעדלָאג

 ,"ןרהַא וצ טגנערּבעג ייז ןּבָאה ייז ןוא ןרעיוא

 ,תומש ןשטַײטרַאֿפ םַײּב ,1829 ?טרָא ,תחח

 ערעייא ּפָא טגייל ,טָאר ןיימ טגלָאֿפ , ,3 ,בל

 ,"רעלטעּב א רַאֿפ ךַײא טדײלקרַאֿפ ןוא רעדיילק

 ,ך"שה ןואגה ֿברה ןוֿפ עטכישעג ענהעש ענייא

 ןוא רעדיילק עריא טָאה, .1863 גרוּבסערּפ

 -רעיורט ןיא ךיז ןוא טגײלעגּפָא קומש סעלַא

 ינייה ,רעדַאּב השמ קחצי ,"ןגיוצעגנָא רעדיילק

 יד קעװַא טלעטש רע, ,1893 עקַארק ,ךיר

 ,ץרּפ ,ײ, . . ּפָא טצֿפיז ,ךָאי יד ּפָא טגייל ,ןענאק

 טמוק סע ,ריט יד ךיז טנֿפע סע, .יתינעּת רעד'

 ,עש ,"לקעּפ סָאד ּפָא טגייל ,דִיי א . , . ןַײרַא
 .109 'ז ,| עכעלײרֿפ ןוא עמערָא

 תילט םעד ,תילט םעד) ןיליֿפ ּת יד א*

 .ןָאטסױא -- (תילט ןוא לטיק םעד ,ןיליֿפּתו

 ּפָא טנָאז עמ זיּב ןיליֿפּת יד יִא טינ רָאט עמ,

 'ַא ןיליֿפּת יד זומ עמ . . .'ןויצל אֿבז ץנַאג

 ןגײלּפָא

 רעגניֿפ ןוֿפ העוצר יד ּפָא טלקיוװ עמ ,קידנעייטש

 ךַאנרעד .שָאר-לש םעד ּפָארַא טמענ ןעמ} ןוא

 טכער זיא סע ןוא ,דייללש םעד ּפָא ןעמ טגייל

 ןרןעקניל רעד טימ שַאר-לש םעד ןעמענוצּפָארַא

 רע זא ןּבָאה ןיז ןיא לָאז, .א/ט ,אח ,"טנַאה

 חיסמ טינ לָאז ןוא ןיליֿפּת ךיז ףיוא טגָארט

 רֿפס ,ּפָא ייז טגייל רע זיּב יז ןוֿפ ןַײז תעד

 ,49 יז ,1877 ,האריה

 -קעװַא םּתס .ןגײלקעװַא ןוא ןעמענּפָארַא .9
 .ןַאגַאװ ןצנַאג ןוֿפ הרוחס יִא .ןגײלֿפױנוצ ,ןגייל

 רעלעק ןיא יִא .עא רעצעלק ,ץליהעג ,ץלָאה יִא

 יד רעה רעד טסײהג .רעמוז ףיוא זַײא

 ּבלעװעג א ןיא יִא ךעלמעק יד ןוֿפ הרוחס

 ,1839 עשרַאװ ,גָאט ןייא ןוא דנעזיוט ,"ןַײרַא

 ליֿפ רעייז ... ָאד ןענַײז טָאטש ןרעטנוא;

 ,"ןגײלוצּפָא תורוחס ײלרעלַא רַאֿפ רעלכַײּפש

 טָאה ..., .1863 ענליװ ,םירצמ עסמ ,דמא

 יד ,טכַאמעג טשינ תוישק ךס ןייק ןיוש

 -עגֿפױרַא . ..רעטערּב יד ,טגײלעגּפָא רעסעֿפ

 ,?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר יחֿבש רֿפס ,"טגייל

 םעַײנ ַא ןעוצֿפױרַא טלָאזעג טָאה עמ , .21 יז

 ,"זיוה ןרַאֿפ םייל טגײלעגּפָא ןעמ טָאה ,קַאטש

 ןעיוּב ךיז טּביולק רע, .יתונורכז ענַײמי ,ץרּפ

 רע טָאה ,רעצעלק טיירגעגוצ רֶע טָאה ,ּבוטש א

 ,20 יז 1 לטַאמ ,עש ,"ןגײלוצּפָא יז ואוו טינ

 ןטרָאד . . . , ןֿפוױקרַאֿפ (א -- ה רוח ס יא

 עסיורג םיא לָאז עמ ,ןגײלוצּפָא הרוחס יד

 ,1861 גיצּפַײל ,לכיטנרעטש ,אי ,"ןּבעג תועּבטמ

 עטעבנגעג ,ןכַאז ערשּכ-טינ ןטלַאהַאּב (ּב :17 יז

 ַא ןעגנודעג ךיז טָאה, .דנַאּבארטנָאק רעדָא

 ץנַײז טנײלעגּפָא טרָאד ןוא רעלעק םעניילק

 א טימ ןײטש רע טגעלּפ ןײילַא ןוא הרוחס

 ,קדּפ ןּב ,דמא ,"קירּב םעד ףיוא סּפױא קישָאק

 ,1865 ץנליוו

 .ןֿפרַאװרעדינַא .ןגיילרעדינא .ןגײלקעװַא 0

 רעד ףיוא יִא םיא ןוא ןצעמע טימ ןעלגנַאר ךיז

 טָאה; .ןּבעגרעטנוא ךיז ןוא רעװעג סָאד יִא .דרע

 רעד וצ טגיליג ּבָא םילשורי ןוֿפ ןראיומ איד רע

 ןמלז 'ר ,"ןדרָאװיג גיטכילֿפ זיא רע 'נוא ןידרע

 ,מדֿפ59פ ,דוד חמצ ,ןנַאג דוד 'ר ,זּביא אנעה

 ןטזומ איז 'נוא ךילרַאּבנֿפוא ןּבילּב איז, .ח"נּת

 ץוש ןָא ןּבילּבעג =| "טרעװש ריא ןגיל ּבָא

 טׂשמַא ,הניאצ ,ןןּבעגרעטנוא ךיז טזומעג ןוא

 ןריֿפקעװא ץעגרע לָאז רע . .., .ד/ּפק ,א"לּת

 טינ שדקה ןייק זיא ָאד .ןטַאט ןֿפַאלש םעד

 ,לכיטנרעטש ,אי ,"ןדִיי ןקנַארק א ןגײלוצּפָא

 טסַאג א זיא סע ןעװ, .116 'ז ,1861 גיצפַײל

 קנַאּב עגנאל ידְו יעּפאנַאק' יד ןעמ טָאה ,ןעװעג

 ףיוא ןֿפָאלש ןוא יִא טנעקעג ןלטנעװ ַא טימ

 ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"ריא

 ןוא עסַאק א טּפַאכעג, .1920 זירַאּפ ,ןּבעל

 יַא ןזָארג עכיוה יד ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה

 רענַאשזדיּבעריּב ,ןײטשדלָאג .ג .מ ,"ייה לָאװ א

 ףיוא יֵא* 135 יז ,1924 עװקסָאמ ,רומַא ןֿפױא

 ,רָאטַאקָאװָארּפ םעד יא .ןענעגרהרעד --- טלַאק

 ןגײלוצּפָא לױֿפ טינ םּתס ןענַײז סָאװ ענױזַא,

 .עי ,זּביא ןיקלַאה .ש ,"טלַאק ףיוא ןצעמע

 ,1931 עװקסָאמ ,ערדנולָאּפ ,װָאלַאװיּב

 ,רעלעֿפ ןטלַא ןַא יַא .ןדנעװּפָא .ןקיטַײזַאּב .1



 ןגַײלּפָא

 ,טעּברַאצרַאװש וצ ןעמענ ךיז ןוא הּפרח יד יִא

 ןעקניז ייז רעדייא ,ןלַאֿפ ןזָאל טינ ייז לָאז עמ,

 ,"ןלעטשוצסיוא טנַאה יד השוּב יד יִא ןזומ ןוא

 יד יַא ןלעװ ריא טעװ רשּפא , .10 ןאפ ,1866 ,מק
 השמ 'ר ,"ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא דניז

 ,1930 עשראװ ,רסומה תרגא ,ףליה לאומש

 "ענּפָארַא -- ןצעמע ףיא לג יי ּב םעד יָא*

 ןֿפרַאװ ןוא גנוקידלושַאּב ,דלוש יד ךיז ןוֿפ ןעמ

 .ןרעדנַא ןַא ףיוא

 יד ,ןטַארד יד יא ,ןגײּבּפָא .ןגײּברַאֿפ ,8

 ,ןקָאל ןיא רָאה יִא .תואּפ יד יִא .ןטָארדלכעטש

 ןגײּברַאֿפ -- םיו ז ַא יִא (שירעדַײנש) .9
 ,ןעיינכרוד ןוא

 (קילַײװטַײצ) .=20: 410 ןגצ 044 .מַא 0

 עמ ןוא קעלס זיא'ס, .טעּברַא רעד ןוֿפ ןגָאזּפָא

 ןיא זדנוא ַײּב טגײלעגּפָא רעטעּברא עלַא טָאה

 ,"ּפַאש

 יד יַא ,(534--) .ןגילּפָא לָאז סע ןכַאמ 1
 .סוֿפ ַא יִא .טנאה (עקניל) עטכער

 ,ןענעכערסיוא ןוֿפ סעצָארּפ ןיא (טַאמ) ,2

 טינ קילײװטַײצ -- ןזַײװרעד ,ןריּפורגרעּביא

 ,לייט ַא טכַארטַאּב ןיא ןעמענ

 ַאא ןטלַאהסיוא ,ןכַאמ .ןּבעגּפָא טָאטשנַא ,9
 .משטד -- ךַארּפשיללּכ רַאֿפ .וימ כרַא .ןּברעװ

 טרּבלעז ךיז טימ ןוּבשח ..., -- ןוּבש ח יִא

 ,...ןמגילעז אדוהי ירּב ביל הירא ,"ןגיל ּבָא

 -וֿבש א יִא .ט"ּפּת אדרויֿפ ,םידעומ ינוקיּת

 ,(טסנידסעטָאג ,טעּבעג הליֿפ ת יִא .הע

 ּבָאה ךיא, .ךיז ןַײז הדומ סָאד ,דלוש יד יָא

 ינוא דוֿבּכ שורג ןכלוז רַאֿפ גנוגָאזקנַאד ןַײמ

 ןַײז , .296 'ו ,הג ,"טגיליג ּבָא ןעניא ןַא החרט

 ,ןטרָאד ,יילעּב ליֿבשּב טגיליג ּפָא ןטנעמילּפמוק

 ןענַאלּפ ענעדישרַאֿפ ןּבױהעגנָא טָאה , ,294 יז

 -ַאֿפעג םעד חוּכמ ןטקעיָארּפ ןוא ןגײלוצּפָא

 ןוא רָאטקַאד רעד ,ליּבוס ןמלק ,"לדיימ םענעג

 -- ס ַאמ ַא יִא .1894 ןילּבול ,רעטכַאט ןַײז

 -אוקע יִא ,ערוט ַאמ יִא ,ןטסעמסיוא

 ףרַאד , .(עיצילַאג) ןטלַאהסיוא ,ןטלַאה -- ן עמ

 -דנַאל רעד ןיא יִא ןעמַאזקע ןייק בר רעד
 ,18 ןוו 1882 ,לָאֿפִי ,"עכַארּפש

 -ַפָא - ,טגַײלעגי-- ,ּפָא גַײל .ווזוקַצ -- ןגַַילּפָא
 ,סנגיל עטסואימ יד יִא .ןרענגילּפָא .סנגיל ןגָאז
 ,טשינ טמוק ןגער ןייק ןוא טניװ ןוא ערַאמכ;
 טימ ךיז טמירַאּב סָאװ שטנעמ רעד זיא ױזַא
 -ץגּפָא רָאג רע טָאה ףוס םוצ ןוא ּבָאג ןַײז
 .14 ,הכ ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"טגַײל

 ןגײלקעװַא .1 .ןגײלּפָא +-- -- ךיז ןגיײלּפָא
 ףיוא ךיז יַא .טַײצ עסיוװעג א ןּבַײלּברַאֿפ .ךיז

 עקשיֿפ , .קרַאּפ ןיא ןקיטכענרעּביא ןוא קנַאּב ַא

 ,סוממ ,"עּברָאט רעד טימ יִא ךַײא ַײּב ךיז טעװ
 .עקשיֿפ

 ךַאנ , ,(טעּבנקנַארק ַא ןיא) ךיז ןגיילרעדינַא .2

 עכעלטע ןגיל ױרֿפ יד זומ גנוצירּפשנַײא רעד

 ,"קינילק ַא ןיא יִא ךיז רעדָא טעּב ןיא ןכָאװ
 ,23 ןאמ ,1931 ענליוװ ,זעגֿפ

 ךיז טָאה טגײלעגּפָא, .ךיז ןגײלּפָארַא .9

 גָאט ןצנַאג א ןענַאטשעג זיא סָאװ ּביוטש רעד
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 עשרַאװ ,1 ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש ,"לַײז א יװ

 טגײלעגּפָא ךיז טָאה רעיורט א, .42 'ז ,2

 טקירד רע ןוא דרעֿפ-עירעליטרַא עכיוה יד ַײּב

 יַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"סנקור יד ףיוא יז

 טכא ענַײמ, .33 'ז ,1924 ןירַאּפ ,|| ערטסַאיל

 -ץגּפָא קיניײװ ךָאנ ךיז ןּבָאה רָאי קיצנַאװצ ןוא

 סָאד ,עֿפָאא לדוי ,"ּבַײל ןַײמ ףיוא טגייל

 ,1936 עװקסַָאמ ,למעדייא

 טעז ָאד, .ךיז ןצעזּפָארַא .ךיז ןצעזּפָא 4
 ,"ןגָאמ ןיא ּפָא ךיז טגייל ןסיּב רעדעי יװ ןעמ

 ,84 'ז ,1929 עװקסַָאמ ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי .י

 -טיוהרעטנוא יד ןיא ּבָא ךיז טגייל סָאװ ,סטעפ,

 ןֿפורסױרַא טינ טַײצ ערעגנעל ַא ןעק ,ןּבעװעג

 ,1931 ץנליװ ,זעגֿפ ,"ןעגנוריּפש ערעװש ןייק
 ,17 ןאפ

 ןֿפױא ,םישוח יד ףיוא גנוקריװ ַא ןּבָאה .8
 "תיּב ןוא ןטסַאקטסימ ןוֿפ חיר רעד; .ןורּכז

 רֿבח ,זיי ,"ּבוטש ןיא ּפָא רעוװש ךיז טגייל אסּכה

 ךיז ןּבָאה ןורּכז רעייז ןיא, .105 'ז ,ןמחנ

 .גח ,"ארמג רעטעלּב עטנרעלעגּפָא יד טגײלעגּפָא

 יד ףיוא ,טימעג ןֿפױא גנוקריװ ַא ןּבָאה .0

 ךיז טָאה טרָאװ ףיט סניּבר םעד, ,ןליֿפעג

 יד ןוֿפ ןעיירשעג יד, ,"רימ ףיוא טגײלעגּפָא

 ןטָאש ַא, ."ןצרַאה ןֿפױא ּפָא ךיז ןגייל עקנַארק

 סָאד, ."טימעג ןַײמ ףיוא ּפָא רימ ךיז טגייל

 ןוֿפ טלַארטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,טײקמערַאװ

 יּפֲא ךיז עלַא ףיוא טָאה ,םידיסח עדמערֿפ יד

 טקינײאעג ןוא ןעמונעגמורַא ןעמעלַא ,טגיילעג

 ףליה רעד טימ , .דוייםיליהּת ,שַא ,"ןעמַאזוצ

 השורי רעד ןוֿפ ,רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ

 ,"טימעג ןשידִיי ןיא טגײלעגּפָא ךיז טָאה סָאװ

 ןיא; ,.252 'ז , ...ןצנעדנעטיטנורג ,ןיקוויר .ּב

 -ליטש יד רעמ טגײלעגּפָא טינ ךיז טָאה םיא

 ,| ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"טייק

 ,53 'ז ,1924 זירַאּפ

 "רַאֿפ .ךיז ןטכַארטנַײרַא .ךיז ןָאטנַײרַא 1

 ,תוחּכ עלַא טימ ךיז יַא .סעּפע ףיוא ךיז ןגייל

 ךיז יִא ."ןינע ןֿפױא טגײלעגּפָא ךיז טָאה רע;

 ףיוא ךיז יִא .גנושרָאֿפ ַא ןיא ,םעלּבָארּפ א ןיא

 ףיוא טגײלעגּפָא ךיז טָאה רע ןוא,, .הזה-םלוע

 ,ית ,"...'והירכז ןוֿפ געט יד ןיא טָאג ןכוז

 ןינע רעד יװ םעדכָאנ, .5 ,וכ ,ב םימיהירֿבד

 ףיוא רע טקוק ,ּפָא טוג םיא ַײּב ךיז טגייל

 -רֿבד ַא ףיוא טקוק רענייא יװ ןינע םעד
 ,זנק ,ּבדל ,"ריוצמה

 תֿבוטל ,ךיז ןּבעגרעּביא .ךיז ןּבעגּפָא .8
 | ,ןצעמע

 ףיוא ןפוטשּפָא ךיז ,ןַײז החדַמ ךיז 9

 דגנ ןענַײז סָאװ תוריֿבע עלַא רַאֿפ, .רעטעּפש

 םוצ ףָארטש יד ּפָא ךיז טגייל השמ-תרוּת

 רַאֿפ רָאנ . . . רוד ןטירד ןוא (ןטייווצ = ןרעדנַא

 -ץגיטינ טֿפָארטשעג רע טרעװ העוֿבש-תרֿבעה

 :טסעֿפ ,זּביא ,יקסנילַאק ןיטנַאטסנָאק ,"טמַאז

 ,ה"צקּת אנדארוהו אנליװ ,םידוהי ןגעװ גנוצעז

 טַײצ ערעגנעל ַא .רעייא ןגייל ןרעהֿפױא ,0

 .רעניה ערעדנַא יד יװ רעגנעל ךיז יא .ןגייל

 סנגייא לסיּב ןוֿפ ,ןוה יד טינ טמערַאיל עס,

 .ס- ,רעד -- רעניײלּפָא

 ןע ,יד -- גנוקידיילּפָא

 ןקידיײלּפָא

 ,הלמ ,"טגײלעגּפָא ךיז טָאה יז ןעוו ,טגערעגנָא
 ,93 יז ,1934 י"נ ,װ רעדיל

 רַאגלואװ ,םייח-ילעּב ןגעװ) ןריובעג .1
 ?טגײלעגּפָא ךיז טָאה גיצ יד, ,(ןשטנעמ ןגעװ

 ,טַײז רעטייװצ ַא ףיוא ךיז ןגיילקירוצ ,2
 סנעי טעװ, .ןעייװצ ןיא ךיז ןעמענרעדנַאנוֿפ
 ,לכרעװ םוצ ןַײז טיינעגוצ טינ טנרָאֿפ לקיטש
 זַא ױזַא ,ןײלַא טַײז רעטשרעטנוא ןַא טימ רָאנ
 ,20 יז ,המלש ,סוממ ,"'ַא ןענעק ךיז לָאז סע
 יד ...ערויּב ַא ןוא לשיט רעניילק ַא,
 רַאֿפ ןעניד וצ םוא טגײלענּפָא ךיז טָאה ערויּב
 םלוע ,לַאגעס עּבױט ,"ךיוא שיטּבַײרש ַא

 ,1883 עשרַאװ ,השעמה
 ךָאנ טָאה עיסעס יד, -- שינעע .ץיכעי-

 מט ,ןילֿביר .מ ,"טנֿפעעג ךיז ץ'ַא ייװצ
 .ירע- .1265

 ,ס- ,עקי ,ןיי נװ ,1
 ,רעטעּפש ףיוא ּפָא טגייל סע רעװ

 סעּפע ּביוא, .םוקמ-אלממ ,רעטַײּברַאֿפ .2

 ייַא רעד ןַײז ךיא לָאז ,ןעשעג הלילח םיא ףרַאד
 ,25 ץווװ 1961 ,רַאֿפ ,שַאּב

 ,לגַײװצ ןּבָארגעגנַײא ןוא ןגױּבעגּפָארַא ןַא .9

 ּבײהנָא רעד ןַײז ןוא ןעלצרָאװ ןזָאל לָאזיס

 ךיוא ןרעװ ןצנַאלֿפ -רעמיצ , .םיוּב ַא ךָאנ רַאֿפ

 טילּבעג טיג גנוי ַא ...ס'ָא טימ טרעמרַאֿפ

 טֿפור רַאֿפרעד) טַײז ַא ןָא ּפָא ןעמ טגייּב לגַײװצ

 ַא טימ ...(ּפַא םיא טגײיל עמ ,יִא םיא ןעמ

 ,טינש א םיא ןיא ןעמ טכַאמ רעסעמ ןֿפראש

 ץנַאלֿפ-רעטומ ןַײז טימ ןדנוּברַאֿפ טּבַײלּב יא רעד

 ,"טינש ןוֿפ טרָא ןיא טלצרָאװַאּב טרעװ רע זיּב

 ענװָאק ןעמולּב רעמיצ עטסנעש יד ,ןײסַאר .י
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 רעדָא ןרעסעּב א ןוֿפ לגַײװצ .(לקָאל) 4

 טרעװ סָאװ ,םױּבטכורֿפ ןימ ןטנעָאנ ללכּב

 ,ןימ ןרעגרע ןַא ןוֿפ םיוּב ַא ןיא טצעזעגנַײרַא

 יד טָאה עמ סָאװ ,םעד ךרוד ןעמוקעגֿפױא,
 ה"ד ...ןעװעג ֿביּכרמ ןתוריּפ} םינימ ייווצ

 -ןַײרַא ןימ ןייא ןוֿפ סקעװעג ַא ןיא טָאה עמ

 ןיא סע טסייה יִא ןַא) לגַײװצ א טצנַאלֿפעג

 ןרעדנַא םעד ןוֿפ סקעװעג ןֿפױא (. . . ןילּבול

 ,4 ןאפ ,1928 ,ַאֿפי ,"ןימ

 .ערקיא ,ןגױר ּפָא טגײל סָאװ שיֿפ .פ

 ןעמוטש וטסזומ ,שיט אזַא טינ רעּבָא וטסָאה,

 טימ םיטניא ,ןאמייטש .א ,"ִא ןא שיֿפ ַא יװ

 ,57 יז ,1971 ָא"ּת ,טלעװ רעד

 רעדָא סעצָארּפ
 צכעלטנירג א ,(ךיז) ןקידײלּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,טײרגנָא ןצנאג א ןוֿפ יָא

 ,טקידיײלעגי- ,ּפָא קיד  .װרט -- ןקידיילּפָא
 ןַא ןקיניײרסױוא .ןכַאמ קידייל ,ןקידיילסױא .1
 .לּבעמ ןוֿפ רעמיצ סָאד יִא .סעּפע ןוֿפ טרַא

 ַא רעדָא לטיר א עקשַארומ א טּפעלש טָא,

 ןיא סעּפע ריא טָאה סע זַא . . .למערעװ ןטיוט

 ריא יַא תונמחר רַאֿפ ךיא געלֿפ ,טרעטשעג געוו

 ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"געװ םעד

 ןֿפרַאד ןשטַײד יד, .1930 ןזירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ

 יד ןלָאצאּב ,עירָאטירעט רעזדנוא יִא זדנוא

 ,"טכַאמעגנָא זדנוא ןּבָאה ייז סָאװ תוקזיה



 ןדַײלּפָא

 ,קיאורמוא ןיא כערזימ נֿפָא ,ןַאמגרעּב .ש

 ,1934 עװקסָאמ

 ,ןצעמע רַאֿפ רעדָא סעּפע רַאֿפ ַײרֿפ ןכַאמ .2

 -סקלָאֿפ רעסיורג א רַאֿפ ץַאלּפקרַאמ םעד יִא

 "רַאֿפ זיא סע לַײװ רעמיצ סָאד יִא .גנולמַאזרַאֿפ

 ...ךיז ןטַײּב רעּבָא ןעגנוגנידַאּב יד, .ןעגנוד

 ןֿפורעגסױרא זיא סָאװ ץלַא ךיוא זומ אליממ

 טלעװ רעד ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ . . . יז ןוֿפ ןרָאװעג

 סָאװ ןעגנונַײשרעד רַאֿפ ץַאלּפ םעד יִא ןוא

 ,"רדס םעַײנ םעד טימ ףיונוצ רעסעּב ןעמיטש

 .7 יז ,1921 י"נ ,וװ טישז

 ַא ןֿפרַאװּפָארא .לוע ןַא ןעמענּפָארַא .כרַא 3

 שמ ןוא א/גי בׂש .אׂשמ א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ,ךָאי

 ןגיּבלעז רעד ןיא,, .יָא :'קרּפי ןשטַײטרַאֿפ ב/בנ

 ץלַאה ןריא ןוֿפ טגידייליג ּבָא ןיּבָאה טַײצ -

 ,ןיטאק קלָאֿפ שד ינוא ןיסקַאז איד |זדלַאה =

 יד ןוֿפ ךָאי שד ןיסעה קלָאֿפ שד טזיא ׂשד

 .ח"נּת מדֿפ9פ ,דוד חמצ ,זנַאג דוד 'ר ,"םיימור

 םידוהי איד ןוֿפ ךָאי ׂשד ילַא ןּבָאה איד,

 טגינעּפש רדיװ ןּבָאה ינוא ,ךיז ןוֿפ טקידילגּבָא

 ,ןוֿפיסוי ,"םילשורי ןוֿפ גנוגיטלעװג איד ןגיק

 ןייא ןדניּב ליומ וצ טינ, .ב/גנק ,1743 טׂשמַא

 ןייא ןגדייל וצ ּפָא ינוא טשערד איז ןעו המהּב

 ה"ר רוזחמ ,"המהּב רעד ןוֿפ טסַאל ירעווש

 .ב/וצק ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו

 -ּפָארַא .םימש-לוע םעד ןֿפרַאװּפָארַא .כרַא 4

 רימ גלָאֿפ , .עא טֿפַאשדנַײֿפ ,דניז ךיז ןוֿפ ןעמענ

 גדיל (קֹורּפ הקדצ) טימ דניז ינייד ינוא

 ,מהס ,"זלה ןַײד ןוֿפ ּבָא איז ןקידייל=}

 ןיּבָאה טנרעליג רימ יװ ךַײלג , .27 ,ג ,לאינד

 ןוֿפ ןוַײמ טוט ךיז רעװ :תוֿבָאיקרּפ ןיא

 -טנַײֿפ ךיז ןוֿפ ּפָא טגידייל גיּבלעז רעד ןטכיר

 קרוּפ ,ןידה ןמ ומצע ךׂשוחהְו . . . בור ,טֿפַאש

 'שממ ןזח רזיל 'רּב והילא ,"ןלזגו הֿביא ונממ

 טׂשמַא ,ירסומ ןקחצ דימלּת ,זּביא ,סינטוק תחפ -

 ךָאי שד טגידיל ּבָא ךיז ןוֿפ רעד ינוא, ,ח"עּת

 ןהרוּת לוע ונממ קרוּפה לכו} הרוּת רד ןוֿפ

 איד ןוֿפ ךָאי שד םיא ףיױא ןמ טּביג אוז

 טׂשמַא ,מהמ ,זּביא טרוֿפקנרֿפ השמ ,"(הררׂש)

 ינוא טײהלױוֿפ איד טכַאמ שָאד, .א/הר ,2

 םשה =} י"שה ןָא ןּביילג טינ יז זא טייהגערט

 טָאּביג ׂשטָאג ןוֿפ ךָאי שד ןגידיל 'נוא {ךרּבתי

 .ד/י ,חע ,יּפָא ךיז ןוֿפ

 יּפָא ךיז ןּבָאה -- ולצנתיוע -- ךיז טימ

 ןּבָאה; :יִּת} .6 ,גל ,תומש ,חרוא ,"טקידיילעג

 ןוא ףיוה רעד ךיז טָאה ךָאנרעד, ן."ןָאטעגסיױא

 ,61 1967 ,זמט ,גח ,"טקידיײלעגּפָא ּבוטש יד

 -כרוד .ןטילעג-- ,ּפָא דַײל .וטוא -- ןדִיַילּפָא
 א ןעמוקּפָא .טַײצ ַא ןדַײל (ןּבעלכרוד) ןכַאמ

 ,דנַאטש ןַײז טנכערַאּב לַײװרעד ךיז טָאה .טַײצ

 קעװא זיא רע טַײצ ןטילעגּפָא ָאד טָאה רֶע סָאװ

 ןענוקטייא ,ליח תשא ,סיֿפא ,"ןרעטלע ענַײז ןוֿפ

 יד ךיוא ךָאנ זיא תולג יִא ןכָאנ ןוא/- ,3

 ,ץרּפ ,"ןרעװ וצ הלגתנ ןעמוקעג טינ טַײצ

 ,רעדיילק רעיורט יד ּפָארַא ףרַאװ, .'טוג יא'ס'
 ןעװעג טסיּב / ,ןטילעגּפָא טסָאה ,קלָאֿפ םערָא

 ,"רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ דניז יד רַאֿפ / הרּפּכ יד
 .ךיז טימ ךיוא .יומחנ תּבשי ,שָאוהי

 ,שינע-

 .ןע- ,יד -- גנוזיײלּפָא

1888 

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן- ,רעד -- זיײלּפָא
 םיוק יִא אזַא ךָאנ ןּבָאה ייז ,, .גנוזייל ,ןזײלּפַא

 ,שז ,"ךעלעטכַאש עקידייל ערעדנַא ןגָארקעג
 .107 'ז ,1951 ,רעדניק רעװָאלקש

 טלעג .1 .(רעד) ן" ,(יד) סָאד --- טלעגיזיילּפַא

 ,טַײצ רעסיוװעג ַא ןוֿפ ךשמּב ּפָא טזייל עמ סָאװ

 רעד ןוֿפ ךשמּב יג"ַא, .גָאטקרַאמ א ןיא יגיָא

 ןכַאמ וצ ףיא טשינ טקעלק ךָאװ רעצנַאג

 | ."תּבש

 ןענידַאּב טימרעד, .קנַאשעג .הנּתמ .הֿבדנ ..2

 םעד ךָאנ רענייא ןעמוק ןוא רעגענ יד ךיז

 'ג"יא רעייז ןגירק ,עיצַארָאטסער א ןיא ןרעדנא

 יד רָאנ ואװ ןרעדנַא ןיא רעטַײװ ןעייג ןוא

 ,31 ןאמ ,1865 ,מק ,"ןסע טַײל עסיורג

 ,-- גנוזײלּפָא ווזד .9

 ,טלעג-זיילסיוא .רֿפוּכ

 רדורּב ןייא , .ךיז ןֿפױקוצּפָא טלעג .ףיוקסיוא

 רע טינ ינוא ןַאמ ןייא ןזָאל ןָאק רע ןזָאל טינ

 .8 ,טמ ,םילהת} "גנוזילּבָא טָאג וצ ןּבעג ןָאק

 ,...השמל הלֿפּת ןרודיס| ,("זיילסיוא, :יּת
 ןצעצכַאלש ערעזדנואג .ב/ומש ,1696 יוסעד

 ַײב ןעגנורעדנילּפ יד ןּבָאה |ןצישטכַאילש =|

 ,ךיז רַאֿפ יִא ןַא סלַא טכַארטַאּב ןדִיי "ערעייז'
 םשרג ,"רעדניק ןוא רעּבַײװ ערעייז רַאֿפ

 -מעל ,רַאדנעלַאקסקלָאֿפ רעשידוי ,'דער ,רעדַאּב

 .ט"נרּת גרעּב

 -נַײרא .1 .טזיילעג-- ,ּפָא זייל .וורט---ןזיילּפָא
 ,הרוחס לסיּב ַא יִא .ןֿפױקרַאֿפ םַײּב טלעג ןגירק

 טימ רערעדעי טּֿפױקרַאֿפ ױזַא ןטלָאװ ייז ןעו,

 ףניֿפ ןעמַאזוצ טזײלעגּפָא יז ןטלָאװ ,חקמ ןַײז

 ,תֿבשחמ תכאלמ ,זמא ,"ןטַאקוד קיצנַאװצ ןוא -
 רעד זַא ,העש ןייא ןיא ןוא; .1864 ץענליוו

 ןצנאג א רַאֿפ ּפָא ןעמ טזייל ,חילצמ זיא ארוּב

 ,הדגה סעדייז ןַײמ ,ף"ירב לארׂשי . ,"גָאט

 ,ּפַאש עניילק א טָאה רע, .40 יז ,1908 ענליוו

 ףניֿפ יװ רעמ טינ ןטעּברַא סע עכלעװ ןיא

 יִא טינ רע ןעק ןגעװטסעדנוֿפ ןוא ,רעטעּברַא

 טגערֿפ רענייק םערָאװ ,הרוחס לסיּב ןַײז רַאֿפ

 רצי םעד ,יקסרַאיַָאב .מ .ג ,"טינ ריא ףיוא

 ןַאמ רעד, .1911 װָאקירטעיּפ ,עלהוש ס'ערה |

 א טימ ןעמוקעג םייהַא טשינ רעמ ןיוש זיא
 טלעג-עגשעק יד ןטישסיוא ןוֿפ גנילק ןקישיור
 ,"שיֿפ עקיוק רעד רַאֿפ יַא םעד ךָאנ ,שיט ןֿפױא
 ,125-124 יז ,יקרעּבערש' ,! סַײװ

 טימ) ןֿפױקסיױא .ןעַײרֿפַאּב .ןזיילסיוא .2

 יצנַאג א טקנעשעג םיא טָאה הררׂש רד, ,(טלעג

 םעד ןוֿפ םיא טָאה רע לַײװ םעד רֿפ טָאטש

 ןוֿפ הׂשעמ יכילרדניװ ןייא ,"טזיילג ּפָא טיוט

 ּביײהנָא רעדָא .18 ףוס} ?טרָא ,יקירֿפַא תונידמ

 ענַײמ ןיא ןֿפלעה רימ טעװ רעװ, .ןה"י .9

 ןַײמ ךָאנ ןקיש טעװ ןודקּפ-לעּב רעד זַא ,ןטיונ

 ןענעק טינ ךימ טעװ טוג-ןואיּבָאה ןַײמ ,המשנ
 הבושּת הנחּת ,שריה יֿבצ 'ר תּב אלממ ,ייָא

 עטַאט רעד, .ו"עקּת װעשטשַאל ,הקדצו הלֿפּתו
 יּפָא ןייק . . . ןסיוו ןלעװ ייז זַא ,דניק סָאד ןוא

 קישטשמַאיַאנ ןייק ,עיצנַאטיװק ןייק ,טלעגֿפױק

 ,מק ,"טסניד ןרעטילימ} םענוֿפ יִא טינ ןעק |

 .ס" ,רעד -- רעזיילּפָא

 ןירעזיײלּפָא

 םיא רַאֿפ ליװ רענייא ןעו ןוא , .46 ןאֵז ,0

 םיא ןעמ ןעק ,{ןטּפשמרַאֿפ ןרַאֿפ =| ןלָאצַאּב

 ,1878 ענליװ ,גָאט ןייא ןוא טנזױט ,י?יִא

 ,38 יז

 ,טרָא סמענעי ןעמענרַאֿפ ,ןצעמע ןטַײּברַאֿפ .9
 םעד יִא טמוק רענלעז רעד, .םענעי ןטערטרַאֿפ

 ,ּפָא םיא טזייל יז ,, ."ךאװ רעד ףיוא טייטש סָאװ

 ,"טעּברא יד רעּביא םיא ַײּב טמענ

 .שטעּפ ןגירק ,ןרעװ טֿפָארטשַאּב .(ריא) 4

 ,יוא, .ײרעלדיז רעדָא רסומ עיצרָאּפ ַא ןּפַאכ

 ןַײז טזײלעגּפָא רע טָאה !טּפַאכעגנַײרַא רע טָאה

 םַײּב; ."סנַײז טזײלעגּפָא טָאה רע; "!קלח

 ףַאלש ןעװעג םלוע רעד ךיוא זיא עציא רעטעֿפ

 עמולּב עמומ רעד רַאֿפ ,טזײלעגּפָא טָאה רע ןוא

 -קעלֿפ =} ףיט יָאנּפיס ןוֿפ ןּברַאטשעג זיא יז ---

 ,ארומ ךיא ּבָאה ,םירֿבח ,יוא, .ּבּפ ,"ןסוֿפיט

 ,"טעװענַאגילוכ עמ .יִא טינ ָאד לָאז רעצעמע

 ידע ,1934 עװקסָאמ ,סעטכַאש ,ןָאטרעּבלַא .מ

 ןעזעגנָא ךיז ,טעװעדירַאיעגנָא ךיז ןּבָאה םירעיופ

 ןּבָאה לייט ןשּפיה א ַײּב ןוא . . . טרעהעגנָא ןוא

 ןוֿפ ןּברַאק יד טרעַײֿפעג סעציײלּפ יד ףיוא ךָאנ

 ,"טזײלעגּפָא ןּבָאה ייז סָאװ ,סעקַײהַאנ יד
 ,1935 וװעיק ,גָאלָארּפ ,ַאקװָאלַאה .ַא ,זּביא

 ,שינעקירד ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .ןכַאמ זיול .פ

 סָאװ ןכַאז עכלָאז ןעקנירט וצ ןּבעג .. .,

 ...טסורּב רעד ןוֿפ ּפָא ןזייל ןוא ןרעדניל

 ,"...רעטַײרק עטירּבעגפיוא ,קינָאה ,ךעלימ
 ,ןעּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,גלש

 ,14 יז ,1908 עשרַאװ

 שיוא ׂשָאד (רֿפוּכ)ע .23 יִא װזד -- ךיז טימ

 ונַײהד ,תורישע ןַײז (ורשע) זיא ןמ ןוֿפ גנוזיל

 טלעג םונַײז טימ ךיז ןָאק רנייא זד דניֿפג ןמ

 רעד רע זד הקדצ רעד ךרוד ןזיל ּבָא טוט ןוֿפ

 ןעװ ןּכש לּכמ, ,8 ,גי ,ילשמ ,מהס ,"טּביג ןוֿפ

 ׂשורג איװ ,טגָאלש רד טנַאה רנַײז טימ רנייא

 ןיק טימ ךיז רע לָאז םורד ,הריֿבע איד זיא

 וד ןעװ, .א/וכק ,יעסמ ,הניאצ ,"ןזיל ּבָא טלעג

 וד ׂשָאװ ןעד ןוֿפ ךאז ןייא ןלייצרעד טׂשעװ

 ריד ףיוא טיוט ןייא דלּב טעװ וזַא ןרעה טשעוו

 ,"ןיזייל ּפָא טלעג ןייק טימ ךיז טשעוװ ינוא ןמוק

 תומה ךאלמ, .1771 װעקלָאשז ,ריזנהו ךלמה ןּב

 טסעװ ןשטנעמ =} וד ,חילש רעּברַאה א זיא .

 ,םיקידצ תוחרוא ,"םיא ןוֿפ יִא ןענָאק טינ ךיז

 ,ה"נקּת ענדָארג

 ,םיסנ ּבָאה'כ :ןירעלצטכיל . . . יד, -- ץכע-
 "תּבש ,ןַאמַײנ .מ .י ,"יָא ןַא ןַײז רימ לָאזיס זַא

 .שינע- .12 יז ,1923 עשרַאװ ,סּבױא

 טַײּברַאֿפ סָאװ רעד .1

 .רעטַײּברַאֿפ .טרָא ןַײז טמענרַאֿפ ,ןטייוװצ א

 טרַאװעג דלודעגמוא טימ טָאה רעטכעװו רעד,

 ןַײז עלַא טגעמ ץע, .הרּפּכ .2 ."יָא ןֿפױא

 לָאז טוט ןַײמ זַא ןליװ ןַײד ןַײז לָאז , ."יָא

 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"דניז ענַײמ עלַא רַאֿפ יִא ןַא ןַײז

 .25 או 0

 ןוֿפ .נװ .1 .עק- :פּפ .ס- ,יד -- ןירעזיילּפַא
 -עג זיא ץעמע סָאװ לָאמ סעדעיג .רעזײלּפַא

 זַא טָאג ןטעּבעג רעּבַײװ יד ןּבָאה קנַארק ןרָאװ

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"יִא סמענעי ןַײז לָאז עדײרֿפ



 ןטײלּפָא

 ,הנוז .עע04110056 :רֿפ טול .2 .211 8
 ,הנוז ןֿפורעג ןעסיל טָאה ןעמ , .עקטוטיטסָארּפ
 .שַאּב ,יָא . . . רוה

 ּפָא .1 .טיילעג'-- ,ּפָא טייל .וורט -- ןטיײלּפָא

 טימ טֿפָא .ןצלעמשּפָא ,ןטייל ךרוד סעּפע ןלייט

 -םוינימולַא ןַא ןּבָאה ךיז ַײּב ףראד עמ, --- ךיז

 ןטיילעגוצ ַא טימ רענעכעלּב ַא לַײװ ,קינַיײשט

 ךַײלג ךיז רעַײֿפ ןטשרע םעד ףיוא טעװ לטנעה
 -עּברַא ןרַאֿפ ךוּבטנַאה ,יקסנישטשעמ .ע ,"יָא

 ןטײלסױא .2 .19232 עװקסָאמ ,טסירוטירעט
 ,גנ/- ,ןיצ טימ ןטיילוצ

 .ָא-ץילּב .יָארענד .ס- ,רעד -- רעטיילּפָא
 סָאװ ,רעכעד יד ןוֿפ רעכעה ,גנַאטש רענרעזַײא

 ידרע רעד וצ ןצילּב יד (ּפָא טייל) ּפָא טריֿפ

 ףיוא ןזיא עקירעמַא ןוֿפ טעטשטּפיױה יד ןיא,

 'רענוד טעיארטסעגנַײא ןעװעג רעזַײה עלַא

 ענליװ ,ץטילּב רעד ןוא רענוד רעד ,די ,"ןסץָא

 טייטש קרַאמ ןטריקורּב-קיכַײּב ןטימ ןיא, ,4

 ןיא יַא-רענוד ַא טימ . . .ּפיוטס רעטרעיומעג ַא

 יַארענוד םעד ןֿפור רעּבַײװ . . .ץיּפש רעד

 :בָאס ,סילָאגרַאמ הידידי ,"רעכערּפשּפָא-רענוד

 | ,1941 עװקסָאמ ,םיר

 עטזיורּבעגפיא יד רַאֿפ יִא ןַא -- 9

 / ריד רַאֿפ ךיא ןיּב יִא ןַא יװ, .סעיצָאמע

 עלַא / :רענוד ַא ןוא ץילּב א ןוֿפ רַאֿפעג ןיא

 ,ּפעלק עלַא / ,רימ ןָא ךיז ּפָא ןגָאלש ּפעלק
 רעד ,ןיּפַאל .ּב ,"ןעמוק ןלעװ ריד וצ סָאװ

 רעד ןעװעג זיא רע, .'רעצנַאּפ ַאא ,גורק רעלופ

 ,ןשטנעמ ףיוא ןתומוערּת ענַײמ עלַא ןוֿפ יִא

 ענַײמ ,קומ ,"ייז ןגעק תונעט ענַײמ עלַא ןוֿפ

 ,18 '} ,ןשינעגעגַאּב

 ,טרעטַײלעג- ,ּפָא רעט- .ורט -- ןרעטַײלּפָא
 -יסילֿפ א) ןקיניײרסיוא ,ןרָאלקסיױא ,ןריליטסיד

 טרעװ יז זיּב ןײטשּפָא טײקיסילֿפ א ןזָאל .(טייק

 ,ןתּבש םוא| עװַאק טקנירט עמ זַא , .קיטכיזכרוד |

 ןוֿפ ןצנַאגניא עװַאק ענייר יד יִא טינ ןעמ רָאט

 ,תּבש ירמוש הרֿבח סרטנוק ,"ןטכעדעג םעד

 -נזדנעג לקיטש א ןעמענ , .ב/י ,1901 ,לשימעשּפ

 ,ןצלַאזעגמוא סטעֿפרעניה לקיטש ַא ןוא סטעֿפ

 רעכַאנ ,רעַײֿפ ןֿפױא . . . סטעֿפ סָאד ןזָאלוצסיױא

 ,וװ רַאט ,"לזעלג ַא ןיא סטעֿפ סָאד ןרעטַײלוצּפָא

 םיקידצ רעטיול ןַײז לָאז'ס ןעװ, :גיֿפ .19 יז

 ךיג ארוּב רעד טלָאװ ,םיעשר רעטיול ןוא

 ןַארַאֿפ זיא'ס זַא רעּבָא .גנירג ןוא טרעטַײלעגּפָא

 ןַאד ,םיעשר ןייק טינ לוֿפ ןוא םיקידצ קיצניװ

 ןרעװ ןלָאז עלא זיּב ןעמַאזוצ ןרעטַײל ךיז זומ

 ,יףַײז החדמ טינ םענייק ןעק ןעמ ,דנַאטש ןייא
  .ח"סרת סצדַא ,ונתרחּב התַא ,ןַאילימַאֿפ קחצי

 ןוא ּפָא ךיז טרעטַײל טֿפול יד, -- ךיז טימ
 .ׁשיִב .גנ! ,יןייש טרעװ סע

 רעדָא סעצָארּפ .ןעי ,רעד -- גנוטכַײלּפָא
 ןכַאמ וצ , .יָא עלעה ַא .ןטכַײלּפָא ןוֿפ טַאטלוזער
 רָאנ ,תויח רעייז ןוֿפ רקיע םעד ןּבעלַאּב יז
 ,אינּת ,"ייז ןיא ןָא ךיז טוט יִא ןַא סָאװטע
 -י | ,88 יז

 ,ןטכיולעג--+ ,ּפָא טכַײל .ורט -- ןטכַײלּפָא
 ,ןענַײשקירוצ .+- ןטכיול - :59 ,טכַײלעג =
 טָאה ערעשטעװ-הּפוח רעד וצ, .טכיל ןגָאלשּפָא

1884 

 ישיֿפ ןוא שיֿפ עטליֿפעגנָא . . . טגנַאלרעד ןעמ

 טכַײלענּפָא ןּבָאה סרעטומלרעּפ טימ ואוו ,ךיוי

 .י ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד ,"סעקלשזאס ענענָארטיצ

 ןיא, ,1925 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,לעּבַאּב

 ,רעמייּבלּפע יד ןוֿפ רעטעלּב יד ןּבָאה ןגרָאמירֿפ

 ךעלמעלֿפ יװ ןטכױלעגּפָא ,יוט ןוֿפ רעטכַײֿפ

 ,18 וצ 1959 ,רָאֿפ ,שאּב ,"טכיל ןוֿפ

 יּפָא ךיז ןּבָאה ֿבירעמ ףיוא; -- ךיז טימ

 רענייטשלזיק עכעלזָאר יד דלָאג ןיא טכַײלעג

 דָאלָאװעסװ ,זּביא ץישֿפיל .מ ,ײסעקּפָאס יד ןוֿפ

 ,1938 קסנימ ,14:69 גוצרעצנַאּפ ,װָאנַאװיא

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,טכיײל =

 ,ײרע- .רעד

 ,ּפָא טמייל .קינַאזרעפטירד .וטוא -- ןעמײלּפָא
 םיא טָאה סע, .ןעמענּפָא .רװ .טמיילעג -
 ,"סיֿפ ןוא טנעה יד טמײלעגּפָא

 ,ןגילעג-- ,ןעלעג -- ,ּפָא ַײל .וורט -- ןעַײלּפָא
 רעסיװעג ַא ףיוא טלעג ןעַײל .ןעַײלקירוצ .1

 טָאה סָאװ םעד ןוֿפ ןוא ,רעִירֿפ ןצעמע טַײצ

 ּבָאה ךיא, .האולה (עכַײלג) ַא ןגירק ןעילעג

 ײז טסָאה ןוא ךעלּברעק 100 ןגילטנַא ריד

 ...טנַײה .טנעצירפ ןָא םישדח 5 ןטלַאהעג

 100 ּפָא רימ ַײל ,טלעג ךיוא ךיא ףרַאדַאּב

 ,גרעּב ןידלַא ןיּביל ,"םישדח 5 ףיוא ךעלּברעק

 ן?װָאקלדס} װעשטידרַאּב ,תֿבשחמ תכאלמ

 ןרעדנא םעד ןעַײל וצ רוסָא זיא סע, ,ח"ּפקּת

 'ַא ךָאנרעד םיא לָאז רע סָאד יַאנּתּב טלעג

 ערעגנעל א ףיוא ןוא ליֿפ ױזַא לָאמ ייווצ קירוצ

 תיּב ,גיצנַאד םהרֿבַא ,ןזּביא ,זמא| ,"טַײצ

 | ,1865 ענליוו ,םהרֿבַא

 וצ ןצעמע ןּבעג .ןעַײלקעװַא .ןעַײלסױא ,2

 טָאה ה"ּבקה, .טַײצ רעסיװעג ַא ףיוא ןצינ

 ריא לֵא םירצמ ןעד ןלָאז יז לארׂשי ןׂשייהעג

 איז ןגָאז ןלעז איז ,ןאַײל ּבָא דלָאג ינוא רּבליִז

 גָאט יכילטע ןייא רָאנ רּבדמ רעד ןיא ןלעװ

 ,"ןלעטש וצ רדיװ ׂשע ךָאנ רעד ינוא ןראַָײֿפ
 .ב/סק ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש ...רוזחמ -

 .ׁשינע .װזק -- ךיז טימ

 -ץגי- ,ּפָא ןע- .װזוקא 6 ורט -- ןענעײלּפָא
 ןענעיילכרוד .ןענעייל ןקידנערַאֿפ .1 .טנעייל

 ןײטשרַאֿפ טינ ךָאד ןוא ווירּב א 'ִא .ףוס ןזיּב

 -רֿפס יד וצ ןעמ טכַאמ םורד, .ָאד ליוװ עמ סָאװ

 "טנעײלעגּפָא םענייא ןיוש טָאה עמ זַא ,הרוּת
 ,2טל ,ןתורוּת:-רֿפס ייווצ סױרַא טמענ עמ ּביואְו

 ןוא ןצנַאגניא טנעײלעגּפָא טָאה ֿבר רעד ,, ,ב/גנ

 עניילק סָאד ,סוממ ,"ןריּפַאּפ יד טגײלעגרעדינַא

 ,עלעשנעמ

 -ת איר ק יִא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא צעּפס

 ,קינייװנסיױא ףיוא טגָאז עמ ןעװ ךיוא ,ע מ ש

 ןעמ טֿפָאלש עמש-תאירק טנעײל עמ זַא;
 יִא ןטכַאנ יד| יז טעװ ליטש, .װש ,"קיאור
 יא ,עש ,"ןֿפָאלשנַײא טעװ ןוא 'עמש-תאירקי'

 יד יִא 162 'ז ,1937 י"נ ,רעּבַײרש עשיד

 -עצ יױװַא ךיז וטסָאה סָאװ אש; .הליגמ

 -ץגּפָא הליגמ יד ןיוש ךָאד טָאה'מ / ,טנייװ

 ןכָאנ םירוּפ ןקיטנַײה טָאה רע, .לֿפ ,"טנ{עןייל

 טונימ 25 ןיא הליגמ יד טנעײלעגּפָא תינעּת

 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ 'ידוי רעד ,"רעגייז ןֿפױא

 .רנ .משטד ,ידַא -- רַאּבנקיײלּפָא

 ןע" ,יד -- גנונעקיײלּפַא

 גנונעקיײלּפָא

 א רעייז ןעגנערּבסיױרַא :ךיוא ,164 'ז ,1

 טָאה ױזַא, .גנַאל רעייז ןדער ללּכּב .תונעט ךס

 -ץגּפָא לכלוקרעּביא ריא ףיוא עלעדנַײרּב ךיז

 טנעײלעגּפָא --- ןגָאז וצ רעכַײלג רעדָא --- טדער

  ליּבַײװ עיײַארטיגַא ,ןהָאזדוב .י ,"הליגמ יד

 ,11 יז ,1892 ץנליוו ,ןיּבעלח

 -סיוא :ךיוא .שמוח ןוֿפ -- הש רפ א יָא

 -ַּפָא םיא טָאה ןוא , ,תויאר יד ,תונעט יד ןגייל

 קידצהמ ארונ הׂשעמ ,"השרּפ ןַײז טנעיילעג

 גרעּבמעל ,ןַאלשימירּפמ לריאמ 'ר םסרוֿפמה

 ןוא ןענעייל -- ארמג טַאלּב ַא יא ,8

 לֿפיװ,; .םילוּפלּפ ןָא ,טשּפ םעד ןשטַײטסיױא

 טיג טָאג יװ -- ?לָאמ ןייא ףיוא ּפָא וטסנעייל

 לָאמַא -- דמלמ רעד טרעֿפטנעעגּפָא טָאה --

 עלעקעי ,דמא ,"רעמ לָאמַא ןוא דומצ ןייא

 ןַאד רַאװ ךיא ,, .1868 רימָאטישז ,רעגעלשדלָאג

 -עג ןיוש ּבָאה ךיא . . .ןוא רָאי ףלעװצ טלַא

 ,דמא ,"תוֿפסוּת טימ ארמג טַאלּב א יִא טנַאק

 ,1871 ענליװ ,אטיל ןיא ןעדוי איד

 ,העוֿבש א ןּבעגּפָא םַײּב -- הלל ק יד יָא

 ...הללק יד טנעייל םיאּבג יד ןוֿפ רענייא,

 ,העיקּת רע טגָאז ,ּפָא טנעייל רע זַא םעד ךָאנ

 -ללעּב רעד ןןוא| . . .העיקּת ,העורּת ,םירֿבש

 ןיטנַאטסנַאק ,"רֿפוש םעד ףיוא טזָאלּב העיקּת

 ,םידוהי ןגעװ גנוצעזטסעֿפ ,זּביא ,יקסנילַאק

 ,ה"צקּת ענדָארוהו ענליוו

 טנעייל רע, .טַײצ א ןענעייל ןיא ןטלַאה .2

 ."סאמנ םיא טרעװ סע זיּב ךוּב סָאד ּפָא

 .ןעגנוטַײצ עדייּב יִא .ןענעיילכרוד 9

 ,לוק ַא ןיא סעּפע ןענעקרעד ,ןײטשרַאֿפ .4

 ןענָאקרעד טלָאװעג ןּבָאה ייז , .עמיטש א ןיא

 םעד ןיא ,עמיטש עטנַאקַאּב ַא ןייוועג םעד ןיא

 ךיז טוט סע סָאװ ,םעד ןוֿפ סורג א יִא ןייוועג

 רעַײרֿפ טשרמולּכ ,רענעֿפָא רעד ןיא ןטרָאד

 ,1900 ווענעשז ,ףּפמַאק םיא ,ןדנוּב| ,"טלעוו

 ףיוא ןכָארקעגֿפױרַא זיא; -- ךיז טימ

 עמש-תאירק טנעײלעגּפָא ךיז טָאה ,ןוויוא םעד

 טָאה ןוא הנװּכ סיורג טימ ןכַאז ןּביז עלַא טימ

 ,"יחור דיקֿפַא ךדיּב :קוסּפ םעד טימ ןסיּברַאֿפ

 ,1874 עשרַאװ ,הֿבושּת:לעּב רעניילק רעד ,דמא

 עמ סָאװ

 ...סכעלנע ןוא ץלַא סָאד, .ןענעקײלּפָא ןעק

 רעד ןוֿפ עיסערגער ןוֿפ דליּב יִא טשינ ַא טֿפַאש

 ,זּביא ןַאמרעל הרׂש ,"טייקיטעט רעקיטסַײג

 ,ןסַאמ יד ןוֿפ עיגָאלָאכיספ יד ,דױרֿפ דנומגיז

 ןַא יװ רעּביא ןדנוא טשאר, .1928 עשראוו

 ,"ץיצַאיצָאסא עיִא טינ ךָאד ןוא עטרַאװרעדמוא |

 .(10) 3 ,פשי ,שנ|יקצערַאז א

 רימ ןֿפרַאד ץלַא ןוֿפ רעירֿפ, -- טייקד

 םעד ןוֿפ יַא ןוא טײקכַאװש יד ףיוא ןזַלװנָא |
 ,ןָאסרואינש לשיֿפ ,"טײקמַאזקרעמֿפױא סדניק)

 עקידנסקַאװ יד ןוא ןטַײצ עלַאֿפָארטסַאטַאק יד

 ,59 יז ,?רָאי ,ןילרעּב ,תורוד

 ּפָא ןוֿפ סעצָארּפ

 ןוֿפ ןעגנַאגעגרעּבירא ןענַײז ייז, .ןענעקייל

 -יריּפמע ךרוד יִא רעד וצ הריקח ךרוד יִא רעד
 רעד ןופ טײקשלַאֿפ יד ,יקסרַאיָאּב .מ .ג ,"עק



 ןענעקיײלּפָא

 -עדיא רעד, .1911 ֿבֹוקרטעיּפ ,םעטסיסיהריפּכ

 יַא יד ,טַײצ ןוא םיור ףיוא קילּב רעשיטסילַא

 םעד ןוֿפ ןסיורד ץנעטסיזקע רעלַאער רעייז ןוֿפ

 -קעלַאיד יד סױרַא טגנערּב ,טסַײג ןכעלשטנעמ

 יד, .88 'ז ,1917 י"נ ,שוו טישז ,"קיגָאל עשיט

 . . . טֿפַאשנסיװ רעד רַאֿפ רעכיג .זיא עיזַאטנַאֿפ

 רעד ןוֿפ יִא ןייק טינ זיא טֿפַאשנסיװ יד ןוא

 רעד ,יקסנעסַאי ָאנורּב ,זּביא ,"ץעיזַאטנַאֿפ

 ,6 קסנימ ,טיוה יד טַײּב שטנעמ

 -עג-- ,ּפָא ןק- .װטוא 6 ורט -- ןענעקיײלּפָא
 זַא סעּפע ףיוא ןגָאז .ןענעקייל .1 .טנקייל
 ,סעּפֶע ןענעקרענָא טינ .טשינ טריטסיסקע סע

 ּבָאה ?יִא ךיוא סָאד רימ רע טעװ רשֿפא ןוא,

 ןרעיוא ענעגייא ענַײמ טימ טשינ ןעד ךיא

 ,406 'ז ,1925 ענליוו ,עלעקרעס ,טע ,"?טרעהעג

 ,טנעיילעג ןגיוא ענַײמ טימ ּבָאה ךיא סָאװ,

 הלגמ ,פי ,"ַא טשינ רענייק רימ ךָאד טעװ

 ןגַײװשע .ן8-7 ,אוו לֹּבִיְו .יהמדקה' ,ןירימט

 ךיא זַא ןסייהעג טלָאװ סָאד םערָאװ ,טינ טסַאּפ

 יװ טַארוקַא ,רעּבַײװ רעקסּפולג ּפָא רָאג ןקייל

 ,"טלעו רעד ףיוא ןעװעג טינרָאג ןטלָאװ יז

 רעד וצ עגונּב, .65 'ז ,םײהַא קירוצ ,םוממ

 שרעדנַא ץנאג ןקוק רימ ןֿפרַאד טײהנעגנַאגרַאֿפ

 רימ ןעװ וליֿפַא ,ןטנעמעלע עקיזָאד יד ףיוא

 ,151 יז ,1912 יינ ,וװ טישז ,"ירמגל יָא ייז ןלָאז

 / :ןליצ ערעזדנוא ןיא ןענַײז רימ טנלע יװ,

 יּפשרַאֿפ סָאד ּפָא ןענעקייל סָאװ ,עטליּפשרַאֿפ

 ,73 'ו ,1948 י"נ ,(ןעמעָאּפ) ,רעטציא ,געס ,ײןל

 וליֿפַא םַאטש ןשידִיי םעד יִא טשינ רָאטימ,

 ,שֿפנה תרימש ,"הנּכס א טעיורד סע ןעװ

 ,14 יז ,ג"ישּת םילשורי

 -- ןייּב ןוא ןייטש יָאי* .טנוה ַא יװ יא

 שיסור טָאה רע טכעלש יװ; .ןצנַאגניא יִא

 ןױוש רע טָאה טנוה א יװ ןגַײל ,טדערעג

 ,"ןייּב ןוא ןייטש טנקײלעגּפָא טָאה רע ,טנעקעג
 וצ טַאהעג רע טָאה הנעט ַא; .24 ןא; ,1870 ,מק

 -טרעװ ןּבעגעג םיא טָאה רֶע לַײװ ,ןֿפלח םעד

 "סיורַא טינ טָאה רע רָאנ ,ןטלַאהַאּב וצ ןכַאז

 םעד ףיוא לטעצ:-שילש ןייק םיא ַײּב ןעמונעג

 ןייטש טנקײלעגּפָא ןֿפלח רעד טָאה . . . ןודקּפ

 ,אסעדָא ןופ היבצ ,רעדַאּב השמ קחצי ,יןייּב ןוא

 ,1905 גרעּבמעל

 ןוֿפ טייקיטכיר רעד טימ ןַײז םיּכסמ טינ .2
 זיאס זַא סעּפע ףיוא ןגָאז .ךאז רעד (ןיא)

 טינ ןוא יִא טינ .תמא טינ ,ןגיל ַא ,שלַאֿפ
 ...ןאַײרש וצ ןָא ּבוה רחוס רעד, .ןעמיטשוצ

 ליֿפ וזַא טימ לוֿפ זיא איד . . .שַאלֿפ איד

 טריװ רעד 'נוא ןזוװעג ןנירד ןטַאקוט םיֿפלַא

 . ..ןעלייּב=} הליּב ,"ןנקייל ּבָא ץלַא םיא רַאװ

 ,ץינזיור ןתנ ףולאה תּב לחר ,ץיװרוה תחּפשממ

 אּבה-םלוע וצ, .11700 גָארּפ} ,השעמ ןיש ןייא

 טׂשנירטיּב ץנמינ וד ׂשָאד םולש ךא וטׂשָאה

 .ב/זק ,וט7 ,"טשנקייל ּבָא טשינ ץנמינ ינוא

 טרַאװעג טָאה {אוה ךורּב=| ה"ּב טָאג לֿפיװ,
 טינ ןלָאז ייז ידּכ לוּבמה-רוד ןוֿפ טַײל יד וצ

 יִד ּפָא טנקייל ץלַא סָאד ןוא .םיעשר ןּברַאטש

 ...ןגָאז ייז סָאװ ,םיסרוקיּפַא יד ןוֿפ ארבס

 זַא ןרָאװעג ןֿפאשַאּב רָאנ זיא שטנעמ רעד זַא
 והילא ,"ןַײז םקונ םיא ןיא ךיז לָאז ה"ּב טָאג

 .ידַא -- שירענעק'ײלּפָא

 . .לָאענ ,רֶע- ,ן- ,סָאד -- טּכילּפָא

1858 

 זַאע .ג"צקּת ווָאקלידס ,רסומ טֿבש ,ןהּכה

 סע תמחמ יא סָאד :ןגָאז רעּבָא טעװ רענייא

 ,ריּפַאּפ םעד ףיוא טניט ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה

 א ױזַא ןוא ֿבתֹּכ א ױזַא ןרָאװעג ןיײלַא זיא

 ןזַײװַאּב ןוא ,יִא טינ סע םיא רימ ןענָאק ,ןושל

 א טזומעג טָאה סע זַא ךתוח תֿפֹומ ַא טימ

 טינ ןקייל ךיא , .30 יז ,ֿכהח ,"ןּביײרש שטנעמ

 טסנָאק ןוא ןַאמ רעקילייה א טסיּב וד סָאד ,ּפָא

 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,"תוחור ןרעװשַאּב

5, | 

 לָאז ןעמ, .ֿבוח ַא ןענעקײלרַאֿפ (ליגנוא) .8
 ,"ןרעדנַא םעד רַאֿפ טלעג יִא ,שלַאֿפ ןרעוװש שינ
 ,1935 'טינ ,וָאנָארװ ,תוצמה רֿפס

 ,ךַאז א) ןענעקרענָא ןלעװ טינ -- ךיז טימ
 עקרעּב טָאה ,רעדרעמ וד ַא; .((שטנעמ ַא

 לידַאג ,"!ןיינ . ..'ִא ךיז טסליװ וד .טגָאזעג

 עשראוו ,רעטעֿפ רעשינַאריט רעד ,ןירָאקנישרעק

 ןשטנעמ א ןוֿפ רעגייטש רעד, .65 '! ,6

 ךיז רֶע זיא ,ןכַײר א ֿבורק א טָאה רע זַא :זיא

 א רענַײמ זיא ריֿבג רענעי :םיא טימ סחיתמ

 א ֿבורק א טָאה רע רעּבָא ןעװ !ֿבורק א

 ,"םיא ןוֿפ ּפָא ךיז רע טנקייל ,ןַאמ םעניימעג
 תיּב םשּב שטַײט ירֿבע שוריּפ םע וּב לּכ רוזחמ

 ?רָאי ,י"נ ,לארׂשי

 ךיז טָאה יז רעֿפַײטש סָאװ, -- שינע-

 םיא זיא רעגנירג ץלַא ,יִא ריא ןיא ןטלאהעג

 ,...תהרֿפש ,ןירָאג .ּב ,"ןצרַאה ןֿפױא ןרָאװעג

 ,ייײרע .רע- 24 יז ,1910 יינ

 .ּפָא טנקייל סָאװ

 . . . עקידריװמוא ןא זיא טֿפַאשלעזעג עצנַאג יד,

 ענעגייא יד רָאנ טּבַײלּב סע ,ּפָא ץלַא טגערֿפ עמ

 יילק .ע ,"טייקכעלנעזרעּפ עיִא עשירעגערֿפּפָא

 .1935 ץװקסַאמ ,רעּבַײרש ןוא קרעװ ,קינעט

 יּפָא .טשיילעג-- יּפָא שייל .ורט -- ןׁשיילּפָא
 א יז ןוא תועּבטמ עשלַאֿפ ןעלמַאזנָא .ןדליג

 ץעכעלטע ןגירק ץעגרע טסלָאז ןעװ, .יִא לסיּב

 טלָאװ תויתוא יד יִא ןוא דלָאגשייל ךעלעטעלּב

 .ה ךונח ,"ןייש רעייז טקוקעגסיוא לרֿפס סָאד

 -סיוא ןּבָאה ייז, .(עיצילַאג-חרזמ) ןירעּפלַאה

 ןוֿפ לסּפ ַא ,טלַאטשעג ענרעצליה א טצינשעג

 טימ טשיײלעגּפָא םיא ןּבָאה ,ץעג ַא ,יבצ-יתּבש

 ,6 עו 1964 ,זמט ,רעלסער .3ב ,"דלָאג

 סָאװ טכיל

 .ץנַאלגּפָא .ןַײשּפָא .סעּפע ןוֿפ ּפָא טגָאלש

 דימ ַא יװ טֿפָאלש ןוא , .סקעלֿפער .ןַײשרעדיװ

 ,"ךיצ רעסַײװ רעשירֿפ ַא ןוֿפ יַא םעניא לצעק
 / ,סנגרָאּברַאֿפ א ,טעװ טרָאװ סָאד תעשּב, .דַאנ

 ןייװ ןוא / ןֿפע ןַא טכַאנ רעד ןיא ןּבעג טרָאד

 ןענָאילימ ןוֿפ יִא ןַא / ןֿפערט סע טעװ ,ןכוזרַאֿפ

 יװע .1940 ענליװ ,סקידלַאװ ,צוס ,"סנגרָאמ

 יִא ןַײז ןוֿפ קירוצ לּפענ רעד ּפָא טגָאלש'ס
 ןטיײװק ענעלַאטעמ ,קינַאמ ,"יַא ןַא

 -עג'- ,ּפָא קיט" .ורט 4 װטוא -- ןקיטכילּפָא
 .ןריטקעלֿפער .ןצנַאלגּפָא .ןענַײשּפָא ..טקיטכיל

 רעד, .ףמואירט ןטכירעגמוא םעד יִא ,דײרֿפ יִא

 טקיטכיל סע ןוא טכיל טימ ןסָאגרַאֿפ זיא ןינּב

 -נייש ריא, ."םורַא ןסַאג עלַא ןיא טכַאנַײּב ּפָא

 רוטַאקילּפַא

 ױלַא ףיוא לכיימש ַא טימ ּפָא טקיטכיל טייק

 ,"רעמינּפ סנעמ

 יולּב א ּפָא ךיז טקיטכילא -- ךיז טימ

 ,גנ/  .דַאנ ,"קנוֿפרעַײֿפ רעטיור

 .טריניל(עג)-- ,ּפָא רינ  .ורט -- ןרינילּפָא
 ַא טימ סעיניל ןכַאמ .ןעריווסיוא .ןעריװּפָא
 ,בםנו .עריוו

 יֵּפָא ,1 .טענילעג-- ,ּפָא ענ- .ורט -- ןענילּפָא
 ,רילָאק ןקידרעִירֿפ םעד ןרילרַאֿפ .ןעװעקַאילּב-

 רעדעי טעמּכ ּפָא טעניל ןוז רעד רעטנוא,

 -רַאֿפ 2 ."ןרילָאק עלעה עטלוּב טימ ףָאטש
 טמוק סע .ןרעדעֿפ ןרילרַאֿפ ,לעֿפ ןוֿפ רָאה ןריל

 ןּבױט יד, .ּפָא ןעניל דרעֿפ יד ןוא גנילירֿפ

 ןענײװטנַא ןכָאנ; ."טענילעגּפָא ןצנַאגניא ןּבָאה

 ...'ֵא לָאמ ןטשרע םוצ ךעלקילָארק יד ןעמענ

 ןּבָאה ןוא ,טיירגעגוצ ןַײז ייז ןֿפרַאד יא םוצ

 ,"ןעזסיוא ןטרעטיֿפעגנַײא ןוא ןרעטנומ ַא

 ,1 אט ,1932 װָאקרַאכ ,קינכעט יד נשרעהַאּב

 -רַאֿפ וצ ידֹּכת -- גנז- .ךיז טימ טֿפָא

 ןעמ ףרַאד ,ןענילּפָא ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןרעכיג

 יד ןוא גרַאװגנוי םעד דָאירעּפ-סגנונילּפָא ןזיּב

 -עלּב זיורנוז ןּבעג |ךעלקילָארק} ענעסקאוורעד

 װָאקרַאכ ,...קינכעט יד נשרעהַאּב ,"רעט

 .1 אה ,2

 ערעזדנוא, .+- ןעפולּפָא וזז -- ןעּפילּפָא
 ןֿפױא הלֿבנ ַא יִא טסלָאז :טגָאזעג ןּבַאה םימכח

 ,ןֿפרַאד שטנעמ ןייק וצ טסלָאז יּבַא ,קרַאמ

 וו/ רערהעלטַאװירפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ

 -ץגּפָא ּבָאה ךיא, ,35 'ז ,1898 שטיּבָאהָארד

 םענוֿפ טנאװ רעד ןוֿפ עלעדנייטש ַא טעּפיל

 "ורּב ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא סע ּבָאה ןוא םענורּב

 יץיציזיווקניא יד' ,ָאּפ ןעלע רַאגדע ,זּביא ,"םענ

 .{ן1904 סעדַא ,דמערֿפ רעד ןיאְו

 קלח, .+- ןרעװילּפָא -- וזז -- ןרעֿפילּפֲא
 לולא |שדוח-שָאר =} ח"ר םיערז רדסמ ןושאר

 ינש קלחו ,טזיא טרֿפילג ּבָא דנוא רמגנ רֿבעה

 אּבה =} ל"עּבה ךומס רדָא ח"ר ןיֿבוריע תּבשמ

 הצרי םא =} ה"יא ןרֿפילּבָא ןהֿבוטל ונילע

 "צלוז ,ּבּפ ,סיפדמ ןמלז םלשמ ,"ידרעװ {םשה

 עּברַא דעו ,ןירפלייה לארׂשיו ז"טקּת ךַאּב

 ןוֿפ םירעיוּפ , .{410 יז ,ה"שּת םילשורי ,תוצרַא

 ןעמענסורַא ןגעלֿפ טנגעגנוא רעשזדָאל רעד

 -סיוא ןלוטשּבעװ ףיוא ךיז ַײּב ןוא טעּברַא

 ןיא לָאמ ןייא ןוא הרוחס עיור יד ןקיטרַאֿפ
 ,ןורּכז ןַײמ ןיא שזדָאל ,ץנימ .פ ,"יָא יז ךָאװ

 ,םנ/ ,1958 א"ב

 יל(עג)-- ,ּפָא ריט- .חרט -- ןריטיצילּפָא
 יד יא .עיצַאטיציל ַא ףיוא ןֿפױקרַאֿפ ,טריטיצ

 וליֿפַא טָארקנַאּב ןכָאנ יִא .תורוחס עטריקסיֿפנָאק

 .ףנ!- .םָארק ןוֿפ קנַאּבמָאט םעד

 טקיטסעֿפעגוצ ּפמָאל .1 .ן  ,רעד -- ק"ילּפַא
 ַײלּב ןוֿפ ץלעמשֿפיונוצ .2 .טנַאװ רעד וצ
 .רעטכַײל ענע'ַא .ידַא -- ן'ַא  ,ןיצ ןוא

 .ז ,רעד -- רָאטַאקילּפַא
 - .םעטסיס-לייה ַא ןדנעװּוצנָא

 -רעגניֿפ .1 .(קיזומ) .ן- ,יד -- ר'וטַאקילּפַא

 ףיוא טַארַאּפַא



 טנַאקילּפַא

 ןגעװַאּב וצ ױזַא יװ ןֿפוא .קינכעט-רעגניֿפ ,ץַאז

 יד .2 .טנעמורטסניא ןא ףיוא רעגניֿפ יד
 רַאֿפ ןטָאנ יד ןיא ןּבעגעגנָא ןרעװ סָאװ סנכייצ

 -ַאֹּב ַא ןליּפש וצ ףיוא קינכעט-רעגניֿפ רעד

 ,שזַאסַאּפ ןטמיטש

 ןָא טיג סע רעװ .1 .ן ,רעד -- טנ'ַאקילּפַא
 .עיצַאלעּפַא ,השקּב ,עיצַאקילּפַא ןַא

 ןיא ,טמַא ןַא ןיא לעטש ַא טכוז סע רעװ .2

 םעד ןגעװ ךיז טדנעװ ןוא עיצוטיטסניא ןַא

 .ןֿפוא ןטלעטשעגנַײא ןטיול

 "עג סָאװ-רָאנ ,רעגנוי .:22: 801:4404 ,9
 ןַא ַײּב טריקיטקַארּפ סָאװ טַאקָאװדַא רעטקידנע

 ןלױּפ ןיא ןעװעג זיא רעטלַאה ףסוי, .ןרעטלע

 ,1 וצ 1962 ,רָאֿפ ,שאּב ,"טַאקָאװדַא ןַא ןוֿפ יא ןַא

 ןַא ןוֿפ לעטש ,קיטקַארּפ ,טעּברַא ,יד ,ר'ו-

 ,טנַאקילּפַא

 =:5/6: (ַאּפש) .סע- ,יד -- ןץ'ַאיסַאקילּפַא

 טימ ךיז טנרעל רעג .סַײלֿפ ,168

 ,"סעיֵא עטוג

 ,עיצַאלעּפַא ,השקּב ,1 .ס' ,יד -- עיצַאקילּפַא
 ןעמונעגנָא ,לעטש ַא ןגירק וצ גנודנעװ .עיציטעּפ
 ,עיצוטיטסניא-ןרעל רעכעה ַא ןיא ןרעװ וצ

 ,שומיש .עיצאזיליטוא .,גנודנעװנָא .2

 וצ ּבָארעדרַאג ןקיטרַאֿפ ַא ןוֿפ גנוסַאּפוצ .9

 ,טַײצ רעדנַא ןַא ןוֿפ גנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ַא

 זַײרקמַארד א זומ ללּכּב , .עא קלָאֿפ רעדנא ןַא

 רע .סי'ַא ןוֿפ פיצנירּפ ןֿפױא ןריטנעירָא ךיז

 ףָאטש ןסיװעג ַא וצ סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאּב

 וצ ןעמ טיינ ,שוּבלמ ןסיװעג א וצ רעדָא

 ןוֿפ םערָאֿפ רענעדײשרַאֿפ ןוֿפ גַײצ רעקיטש

 -עקוטשעגוצ יד טָא .גנוּברַאֿפאּב רענעדײשרַאֿפ

 דיילק םעד ,ףָאטש רעד וצ ןּביג ןלייט עטעװ

 ,יקסרימָאּבויל .י ,"רעטקַארַאכ םעַײנ ַא רָאג
 ,1937 עװקסָאמ ,לקַאטקעּפס א נטיירגוצ ױזַא יװ

 ,ץָאיצַאקילּפַא :םערָאֿפ ערעטלע

 .טרײקילּפַא ,רײקילּפַא .װורט -- ןריקילּפַא
 םעד ןליֿפסיױא ,עיצַאקילּפַא ןַא ןעגנַאלרעד .1

 -סיוא ,ןריזיליטוא .ןדנעװנָא ,2 .,ןגיױּבריקילּפַא

 טָאה'מ, .ןדנעװנָא .ןגײלֿפױרַא .ַאּפש ,9 .ןצינ
 ."סעזעּפ 100 ןוֿפ ףָארטש ַא טריקילּפַא םיא

 טריקילּפַא רעדנעלסיוא ענעשטנואוועגמוא רַאֿפ ,

 ."ץפזעג-עיצַאטרַאּפעד םעד גנוריגער יד

 ,=- ןעשטשולּפָא וזז -- ןעשטשילּפַא

 .6- ןעשטשולּפַא וז .1 -- ןעשילּפַא
 טעשילעגּפָא טָאה יּבר רעד, .ןסַײמשּפָא .2

 ."ןעלהשמ

 .ץנַארַאמ .ןיצלּפַא :8ּפ .ןע- ,רעד -- ןיפלּפַא
 (ןעװעג ןענַײז} ירדנַא איד ןיא ,, ,ץנַארעמָאּפ

 ישידנעל זיוא ןוֿפ לואו אוז תוריּפ יטׂשעּב איר

 ןיא יטשעּב יד ׂשילַא סיניז ליּפַא שינומיל ׂשילַא

 (תוריפ) יכלעװ, .297 יז ,הג ,"תוריּפ ישידנעל
 איז ןמ ׂשָאד ןיסקאװו 'נוא ןקעמש לואו איד

 ,ןינורטיצ ,ןיצנַארמוּב ,גורתא שלא ןָאק ןסע
 -גענ ,דנירמיצ ,סינ:טַאקשומ ,םינומיל ,ןניסילּפַא

 .ןע- ,יד -- גנוּבעלּפָא
 ןרָאא ערעטלע יד ןוֿפ יִא עקיאור א .ןּבעל |
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 חיר ןתונה} (הכרּב) יד ןמ טכַאמ .ןטיק ,ךיל

 טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"ןתוריֿפּב ֿבוט

 טנעה עקנילֿפ טימ טסַײר יז, .ג/בעק ,ח"קּת

 עניילק יד טכעטש נוא ...'ַא ןוֿפ טיוה יד

 ,"טגיוז ןוא ,שײלֿפ ןטיור ןיא ןייצ עסַײװ

 ,ריּפמַאװ-ןשינעטכודי ,שָאוהי

 ּפָא ןוֿפ סעצָארּפ ,1

 ,ןגָאז ןעמ ןעק ןָא ןַאד ןוֿפ , .גנוּבעלֿפױא .2

 ןהָאזלכימ .מ ,"ןליוּפ ןוֿפ יא יד ןָא ךיז טּבייה

 שואידַאט ,ןןייטשניּבור .מ ןוֿפ םינָאדװעסּפו

 קלָאֿפ םעד, .28 יז ,1904 ןָאדנָאל ,ָאקשויצָאק

 יד םיא ןשיװצ ןטײרּפשרַאֿפ ןוא ןרעטנומֿפױא

 ,ג"סרּת ,חול-טדָאטש רעקסניּפ ,יַא ןוֿפ עעדיא

 .טבעלעג-* ,ּפָא בעל .װטוא -- ןבעלּפָא

 ,"טלעוו |

 -קילג ןרָאי יד יַא .ןרָאא על ַא ןּבעלסיוא .1

 ךיא, .ןַײֿפ ןוא טוג טַײצ (ריא) ןַײז יא .ךעל

 ךיא ףרַאד ןטעּברַא ןוא ,טוג רעייז ּפָא רימ ּבעל

 -רעּפער ןשינחדּב ןוֿפי ,ןַאמרעּביל םייח ,ײטינ

 טָאה (קידצ רעדן; .4 'ז ,אוו ּפשֶי ,רַאוט

 טָאג יװ ױזַא ,טַײצ ןַײז רָאג םורֿפ טּבעלעגּפָא

 ץנליװ ,רעדיל ,טע ,"ּביל טָאה טָאג יװ ,טסייה

 טּבעל רֶע עשטַאכ ,עשר םעד ַײּב, .51 'ז ,5

 טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ,רָאי קיצעּביז ּפָא ךיוא ךָאד

 טָאה רע עכלעװ ןיא געט יװ טינ רעמ רע

 ץיװַאקידצ קיוצ ,"הװצמ א ןָאטעג סעפע

 ,בקעי תומיענ ,ץנַארק ֿבקעי 'ר ,זּביא קסניממ

 ןיא . . .ןרָאי לסיּב רעזדנוא יַאע .1869 ענליוו

 רעד ,דדונה ,ןיקװילס .ש .ח ,"תוקחד ןוא טנלע

 טלָאװ סעע .64 יז ,ג"נרּת עשרַאװ ,קינדנו ענ

 ,"זיולק ןיא יַא רָאי ענַײד טסלָאז ,דניז א ןעועג
 'ליִּב עשידָאמ טנַײה איד ,ןירעֿפליײיה .ל .ח

 ןוא ךלימ , .20 'ז ,ו"נרּת ענליוו ,...גנוד

 יא ץייוו יא גונעג ןַאהרַאֿפ ,ךס א טסילֿפ קינָאה

 ,לדוי ,סוממ ,"ןרָאי יד יַא טוג ןעק עמ ,ןרָאק

 לָאז ןתח רעד ידּכפ :ןּבעל איִא .10 יז

 יד י'ִא ןעמ ףרַאד ּבַײװ םעד טימ זַא ןּביױלג

 ךס א ןוֿפ ןעגנורדעגסיוא רע טָאה ,טלעװ

 ןוא עכילקילג ,ּפס ,"הרוּת רעד ןוֿפ רעטרע

 רעד ,קינשַאּפערָאה רעד, ,115 'ז ,עכילקילגמוא

 ןּבעל א טּבעלענּפָא . . . לָאמַא טָאה ,הכָאלמ-לעּב

 טינ ןליֿפא ןייש ןקיטכיל ןייק ךיז רַאֿפ ןוא

 ,רעכַאמוּפיז רעד לעיוש ,רעקנַאילַאּפ .ה ,"ןעזעג

 ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג, ,1928 וועל

 רעטנוא יװ ,טּבעלעגּפָא ןּבעל א / ,טולּב"רעטומ

 / ,טוג רַאֿפ זייּב סָאדלַא ןעמונעגנָא רָאנ / ,טור

 ,"טומ ןטוג ןיא טדיישעג טלעװ רעד טימ ךיז

 יַא* 174 'ו ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה

 .ןבעל עצנַאג סָאד ןּבעלכרוד -- טלעװ א

 "גרָאזרַאֿפ א ,רעקיטרַאֿפ א ןיוש ןעמ זיא ....,

 ןַײז יִא ךעלקילג ןיוש ןעק ןעמ ,שטנעמ רעט

 םיא טימ, .87 יז ,ֿפשטניװ ,םוממ

 ...ןּבעל עצנַאג סָאד ,טלעװ ַא יִא יז ףרַאדַאּב

 .203 יז ,ײװָאלַאס עליסוי ,עש "!קיּבייא ףיוא

 ןוֿפ לייט ַא ,ןרָאא לָאצ א ןּבעלכרוד .2

 ןרָאא עגנוי ענַײמ טּבעלעגּפָא ּבָאה'כ , .ןּבעל

 עזיד טימ, .לֿפ ,"ערַאמכ ערעטצניֿפ ַא ןיא יװ

 ,"געט ייווצ ךָאנ טּבעלעגּפָא יז ןּבָאה ,גנונעֿפָאה

 ןּבעלּפָא

 תּבש א יַא; .1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא

 ,58 'ז ,םינויבאו םיינע ,פס ,"סעדַא ןיא טָאג יו

 ןַײד ןעװ טציא / .טּבעלעגּפָא לֿבוי ןצנַאג ַא;

 םוצ וטסיּב ןעמוקעג / ,ןזיא יורג ןיוש רָאה

 ,"תועט ןיא טּבעלעג טסָאה וד / :סולשַאּב

 עשידִיי יד , ,1905 ,'רדח ןיא קידנעטשי ,שָאוהי

 דָאירעּפ א ןּבעלוצּפָא לזמ טַאהעג טָאה ענגילער

 עקירעּביא עלַא רעדייא ןרעגנעל ַא ,השודק ןוֿפ

 יּפָאע ,210 'ז ,1912 י"נ ,וש טישז ,"סעיגילער

 -עגסיוא רעדניק ,לטעטש ןיא טלעװ ַא טּבעלעג

 יד ףיוא סיֿפ יד ןּפַאכ רָאג גנילצולּפ ןוא ןּבעג

 -שידלעה עוויסַאּפ עסיורג ַא, .ּבמס ,"סעציילפ

 טימרעד ןיוש דִיי רעדעי ןזיװעגסױרַא טָאה טייק

 סע יװ הרוֿבג יד טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןיילַא

 םוהּת ןקיטולּב םעד ןיא גָאט ַא ןּבעלוצּפָא זיא

 ,11 אוו 1964 ,זמט ,טַײצ ,"ָאטעג א ןוֿפ

 .ּבַלװ ַא טימ רעדָא ןַאמ א טימ ןּבעל .2

 ."רָאא ןעצ טּבעלעגּפָא ריא טימ טָאה רע;ג

 טשינ זיא -- ןאמ א טימ ןּבעל א ןּבעלוצּפָא,

 ןיוש ּבָאה ךיא, .וש ,"ארמג טַאלּב א ןגָאזוצּפָא

 ּבָאה ךיא ,ןרָאא עכעלטע טּבעלעגּפָא ריא טימ

 'נוֿפ ,ךעלרעדניק קָאש א ריא טימ דלַאּב ןיוש

 .א ,"ןָא טשינ טכער יז ךיא קוק ןגעוװטסעד

 ,1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג יד עלעסעפ ,םוַאּבסונ

 ןרעוװ . . . ןקידנע טסעװ וד זא טֿפָאהעג , .32 יז

 ןטכער א 'ִא ריד רַאֿפ ךיא לעװ טסירוי א

 ,עקרעֿפרַאװןטרָאק יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןּבעל

 ןעמ ןעק . . .ןעד עשז יװ, .26 יז ,1888 סעדַא

 טָאה עמ ןכלעװ טימ ,ןַאמ ַא טימ ןעלדנַאה

 ,יקרעּבערש' ,ו סַײװ ,"?רָאי ןצֿפוֿפ טּבעלעגּפָא

 יּפַא טָאה יז ןעמעװ טימ רעד ךיוא, ,205 יז

 ןעגנַאגעגקעװַא זיא סעצנאג ַא ןּבעל ַא טּבעלעג

 ,וװ ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"ריא ןוֿפ

 . ...קידלוש טינ ןיּב ךיא , 48 'ז ,1924 זירַאּפ

 רימ רַאֿפ טסָאה וד סָאװ ,ןּבעל ןרעװש םעד רַאֿפ

 װעַיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"טּבעלעגּפָא

 ,35 'ז ,0

 ּפַא ןיוש זיא רע, .ןרעװ טרעטלערַאֿפ .4

 -עזדנוא יװ רָאנ טעז, ."ןלטּב"רֿבוע=} טּבעלעג

 ךיג ןרעװ ,ּפָא ךיג ןּבעל רעטכעט עשידִיי ער

 ,ןַאסלעדיא אדניה ,גרעּבניטש .ג .ק ."טלַא

 ,ד"סרּת עקָארק

 טָאה רע, .טרָא ןטמיטשַאּב א ןיא ןעניואו .פ

 ןזָאל, ."ןרָאא טימ טַײצ ַא טּבעלעגּפָא טרָאד

 יד רעזַײה עכלעװ ןיא ,ןסיװ רעדניק-סדניק

 טּבעלעגּפָא ןּבָאה ןוא ןסעזעג ןענַײז סעדייז

 ,סוממ ,"רעדניק טימ םענייאניא ןרָאי ערעייז
 םַײּב ץַאלַאּפ םענלמרימ א ןיא , ,11 יז ,{ המלש

 ןטימ טּבעלענּפָא ןעּבָאּב-רעטלע יד} יז טָאה םי

 ,"רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיּב ינַאזנאז ןדייז

 ,32 יז ,1967 ָא"ּת ,טּפַאשּביל ,פי

 ןָא גָאט םעד יִא .ןעמוקכרוד ,ןעמוקסיוא .0

 ,םיֿבורח ֿבק ַא טימ יִא .ןשָארג א

 יד ,, ,ןּברַאטש .ןּבעל ןרעהֿפױא .ןקלעװּפָא ./
 טָאה רע, ."טּבעלעגּפָא ךיוא ןיוש טָאה עדָאמ

 רעצ ןֿפיט ןיא , ."טַײצ ןַײז טּבעלעגּפָא ןיוש

 ןוֿפ יִא םענוֿפ העידי עקירעיורט יד רימ ןּביג

 -ָאק ,יסנָאנַא- ,ײ. . . ןכעלסעגרַאֿפמוא רעזדנוא



 ךיז ןעשטַאנעלּפָ
 יּפָא טָאה טלעװ עלַאנָאיצַאנ-םורֿפ יד , .ײמָאל

 עילָאר עכעלטכישעג ריא .טַײצ ריא טּבעלעג

 רעד ,שרוי ריא וצ ןּבעגרעּביא טזומעג יז טָאה

 י"נ ,וא טישז ,"עיצַאלימיסַא רעוװיסערגָארּפ

 יָאט עטסגרע סָאד ,ָאי רעמָאט, .132 יז ,9

 / ,רעמ ָאטינ דיל יד דיל ןַײמ ןיא / -- רעמ

 טסייה / -- טּפעװעגסױא ךיז -- גנאזעג סָאד

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײטּבעלעגּפָא טסָאה סנַײד ,סע

 ,149 יז ,1966 עװקסָאמ

 ןעמָאנ םעד, .קידעּבעל טיוט ןוֿפ ןרעװ .8

 ךיז טָאה סע סָאװ ןשטנעמ ַײרד| . . .ייז ןוֿפ

 ןעמ לָאז ןלַאֿפ טוט ַא יז ַײּב ןֿפָארטעג טינ

 -רָאטשעג ןַײד ןוֿפ הֿבצמ רעד ףיוא ןּבַײרשֿפױא

 ימכח ירופס ,דמא ;"יֵא ןַאד יז טעװ ,ױרֿפ ענעּב

 ,ד"כרּת ענליוו ,ןוי
 ןגירקקירוצ .ןּבעל וצ רעסעּב ןּבײהנָא 9

 ,שיגרענע ,ךעלײרֿפ ,רעטנומ ןרעװ .תוחוּכ

 טּבעל ,יז טעזרעד רע זַא, .יָא ןוא םייהַא ןעמוק

 "רַאֿפ קרַאטש ךיז טָאה לאומש 'ר, .ײּפָא רע

 ,"טּבעלעגּפָא ַײּברעד ךיוא טָאה ןוא ,טרעדנואוו

 ,56 'ז ,1865 ענליו ,החפמש ֿביר ,שטיװַאר .י .ג

 ךיז ןּבָאה ןּבעל ןַײז ןוא עטֿפערק ענַײז עלַא,

 רעדיוװ ןצנַאגניא טָאה רֶע ,טרעקעגקירוצ םיא וצ

 ,אושרַאװ ןיא ןעדיא איז ,דמא ,"טּבעלעגּפָא

 זַא ,טּבעלעגּפָא רעדיוװ ּבָאה ךיא, ,1869 ענליוו

 ךיז טסָאה ...וד זַא ...טרעהרעד ּבָאה ךיא

 ּבָאה ךיא , .85 יז ,1887 ,לַאל ,"ןגיוצרע ןײלַא

 ןטסעק ףיוא|} ָאד עשטָאכ לעװ ךיא זַא טרעלקעג

 ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב ,"לסיּב ַא יא

 ַײנ ןּבָאה עלַא; .26 'ז ,1887 עשרַאװ ,טַײצ

 זיא ןירעניװעג יד יװ םעד ךָאנ| טּבעלעגּפָא

 גרַאּב רערעװש א ,(ןעייװ יד ןעמוקעגרעּביא

 ,"סעציילּפ יד ןוֿפ טלקַײקענּפָארַא ךיז טָאה

 ,1893 ענליװ ,קינטנעצַארּפ רעַײנ רעד ,ָאדיוג .י

 ,רעּביל רימ טרעוװ ןּבעל סָאד ,דלעֿפ סָאד , 54 'ז

 ,געס ,"קירוצ ּפָא טּבעל זָארג רעדעי ןוא

 וצ םוק זיא, ,1916:1915 ,ןעמעָאּפ ,יַאניגערי
 יּפרַאק .א ,"ַא ָאד טסעװ ,{לארׂשי ןיא} זדנוא
 ,1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיוָאנ

 -עגנַײא םעד יִא ,ןּבעלֿפױא .װרט ךיוא ,0
 רעייז סיװעג זיא סע, .ןײארַאֿפ םענעֿפָאלש

 ַא ןיא ּפָא ןּבעל סע יװ ,ןעז וצ טנַאסערעטניא

 טכַאד ,ןיוש ןענַײז זָאװ תונויער םערָאֿפ רעַײנ

 ,"םירֿבק ערעייז ןיא ןרָאװעג טלױֿפעצ ,ךיז

 | ,67 יד ,1917 י"נ ,ע טישז

 ןַײז חמׂשמ .ךיז ןָאטליואװ .ןעילוהּפַא 1
 ּביל טסָאה, ,ןּבעל ַא ןכַאמ .גָאט א ןּבעל

 ר"הצי רעד סָאװ םיגונעּת טימ רָאנ ןּבעלוצּפָא

 סידנַארּב .ל .א ,"ןָא ךיד טצייר ןערה-רצי =|}

 ריא , ,58 יז ,1843 סָאי ,םינופס חיׂש רֿפס ,זּביא

 ןוא 'ִא ןיוש ריא טעװ טרָאד ,ןיּבר םוצ טרָאֿפ

 עכילקילג ,ּפס ,"תּבש ןצנַאג םעד ןעילוהּפָא

 ןענעז ךָאװ עצנאג א, ,92 יז ,עכילקילגמוא ןוא

 ...טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןסמעדייא ידו ײז

 ,רעװש םוצ ייז ןעמוק שיט ןקידתּבש םוצ רָאנ

 ,"קעװַא ןרָאֿפ ןוא תּבש ןכעליײרֿפ א ּפָא ןּבעל

 .קעשטינַאּפ ,םױּבטסַאמ לאוי

 רעטלע רעד ףיוא טעװ רע; -- ךיז טימ |

 ,"דוֿבּכ ןוא תחנ סיורג ןיא ןרָאי ענַײז יא ךיז

 .ן) ס- ,רעד -- רעגעלּפָא

1897 

 ןּבָאה ןרָאי ליֿפפ ,.167 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 רעטַײװ ךיז ּבָאה ךיא זיּב / ,טּבעװשעגקעװַא

 ,הדגה סעדייז ןַײמ ,ף"ירּב לארׂשי ,"טּבעלעגּפָא

 ןַאמערָא ןַא ןַארַאֿפ זיא ס9, .16 'ז ,1908 ענליוו

 / טלעװ ןַײז ךעלײרֿפ ּפָא ךיז טּבעל רע /

 שטָאכ / טוג קידנעטש ןיא םיא ,טינ טגרָאז

 י-הערֿפ עַײנ ,"טלעג ןשָארג ןייק טשינ טָאה רע

 יז ,1910 לשימעשפ , . . .רעדעיל סקלָאֿפ עכעל

 ,שינע- .ץכע- 3

 ,ּפָא ךיז טעשט- .װרט -- ךיז ןעשטַאגעלּפַא
 .=:8: 8626ע:8104  .ררװ .טעשטַאגעל -- ךיז

 ןוא יִא ךיז .סנגיוּבנלע יד ףיוא ןרַאּפשנָא ךיז

 .ןענעייל וװיטקַאּפש ַא טימ

 רעקילַײװטַײצ

 ןגיל .טרָאױר רעקילַײװטַײצ :ךיוא ,טרָא-ףָאלש

 -- םייה ַא ןּבָאה ךיא ליװ טּפיוהרעּביא ןוא, .יָא

 עלוֿפ ַא . . .יִא ףיוא יװ ױזַא ןעניואוו טשינ ןוא

 ,ןַאמזַײא .מ ,"ןעלצרָאװ ןָא טמענ עמ ואוו םייה

 ןעמענ טסימ ןוא ןיֵא ןשיװצ , ,18 ווו 1958 ,גָאט

 ןיא ןרעיוא עטנַאּפשעג יד טימ סיֿפ יד ןענַאּפש

 טימ ,עקידרעטנומ יוזא ןעגנאלק וצ יצעג ןייא

 ,1970  ָא"ּת ,רעדַײלשעג ,קׂשי ,"תוממורתה

 | ,156 'ז

 .צעּפס ,2 .+-- ןרעגַאלּפָא ווזד .1 -- ןרעגעלּפָא
 םי רעד, .ץרַא יִא .ץלַאז יִא ,טכיש א ןגײלֿפױרַא

 סָאד ףיוא סנייא ןזָארג ענַײז ּפָא טרעגעל

 :ץגּפָא טרעװ ןייטשעג עַײנ סָאד, ."ערעדנַא

 ןעמ טֿפור רַאֿפרעד ןוא ,ןטלַא ןֿפױא טרעגעל

 ,קז ,זּביא ,"ןעגנורעגעלּפָא ןענייטשעג עלַא

 ךיוא .30 יז ,1922 ןילרעּב ,דרע ןגעװ תויׂשעמ

 ,למיה ןעַײרֿפ ןרעטנוא יִא ךיז -- ךיז טימ

 ןטשער ענעּבָארגרַאֿפ יִא ןיא ןעניֿפעג, -- גנֹוה

 ןיא,, .ןסקיװעג ןוא םייח-ילעּב ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ

 יד ןיא דנַאלשטַײד ןיא ןעמ טָאה ...1

 ןוֿפ ןעגנולּפמעטשּפָא ייווצ ןענוֿפעג ןעיַא-רערוי

 .אי .מ ,"יוּבעג ןכעלרעדנואוו ַא טימ לגיוֿפ ַא

 .שינ .1933 װעיק ,עיגָאלָאָאז ,רעמזוצ

 װזד .ןזעלעג'- ,ּפָא זעל .װרט -- 1 ןזעלּפָא

 .==14114: 16960: =20: 1060 .+-- ןענעײלּפָא

 ןכַאמ ַאא וש) .משטד -- ךַארּפשיללּכ רַאֿפ

 קידנעטשַאּב ןענעייל ןרַאֿפ :דיישרעטנוא אאזֲא

 סעּבַאגסיוא עשידָאירעּפ רעדָא רעכיּב עכעלטלעוו

 עלא ןיא ,װזַאא יִא ,ןזעלכרוד ,ןזעל --

 ןענעײלּפָא ,ןענעײל -- ןלַאֿפ ערעדנַא
 טקידנעעג טָאה טנעדיזערּפ רעד יװ, {.װזַאא

 נעֿפעג ןיא טריֿפעגּפָא ןםיא| ןעמ טָאה ,ןדער

 "רַאֿפ טימ רעמיא ךיז טיײגַאּב עמ יװ ,שינעג

 ּפָא ייז רַאֿפ טזעל עמ יװ םעד ךָאנ רעכערּב
 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,זמא ,"טערקעד רעיײז

5, | 

 .טזעלעג'+ ,ּפָא זעל .װרט -- ןז ןועלּפָא
 .=161116: 8ט-106468, 1686: 22: 308

 ךיא, ,ןטסּברַאה .ןסַײרּפָא .ןּבַײלקּפָא .כרא .1

 טכירּפש ,ןיזעל ּבָא איז ליװ ןלימַאז ןַײא ליוו

 ןייק ינוא קָאטש ןַײװ םַא ןּביױרט ןייק זד ,טָאג

 ,ח ,רירעש ,"ןלוז ןּבַײלּב םיוּב ןגַײֿפ םַא ןגַײֿפ

 תּבש םא ןמ ןעװ ןַײז רהזנ ןמ זומ ךַא; ,13

 .ןע- ,רעד -- ןעלּפָא

 ןעקנעלּפָא

 ּבָא יטוג לָאמ ילַא ןמ ׂשד טוט ןיזעל .ןיטַאלׂש

 ןיזעל ּבָא טכעלש ׂשָאד טינ 'נוא טוט ןיזעל

 ,1723 טׂשמַא ,ו הׂש ,"ןּבַײלּב לָאז יטוג ׂשָאד ינוא

 ןסקַאװ תוריּפ סָאװ} רָאי ןידריֿפ ןיא , .ג/גס

 טינ . ..תוריּפ יד ןמ לָאז ןעד ןםיוּב א ףיוא

 ןמ לָאז ןעד .ןנַײז גיטַײצ גולעֿפ איז זיּב ןיִׂשע

 ,ןדנול ןמלז המלש ,"ןזעל ּבָא לָאמ ןייא טימ איז

 -- רצֿבת אל .ד"קּת טׂשמַא ,המלש תלהק

 ,ארקיו ,חרוא ,יןסַײר ,ןּבַײלק ,יָא טינ וטסלָאז

 ,ןײןטסּברַאה, :יּת| 5 ,הכ

 םַײּב ןסיגּפָא .(טעמַאז ,דנַאלרוק) לקָאל 2
 ַא טימ טַאלַאס םעד יִא .ןסע םוצ ןטיירגוצ

 ןוא רעסַאװ טימ סעדגַאי יד יִא .קיסע לסיּב

 ,טנַאמש ןּבעגוצ

 -סױרַא .לֵאענ .טלּפַאעג ,לּפַא .וטוא -- ןעלּפַא
 ןעמ סייוו'כ .ץענערג יד ןֿפױלכרודַא רָאנ, .ןקוק

 ײטש'כ / ,טלּפַא טֿפַאשקנעּב ןַײמ -- טיה

 ןטלַאהַאּב ָאד ךימ טֿפור טײהַײרֿפ יד / טֿפַאגרַאֿפ
 ,1960 ,דנַאלסור תליגמ ,בור ,"טַײװ טשינ ואו
 ,127 יד

 ןענעלּפָא ןוֿפ טקַא 1
 טנעל עמ סָאװ ףיוא סָאד .ןעלנָא 22 .(ךיז)

 םעד תעשּב קיטיינ טינ זיא יִא ןַא, ,ּפָא ךיז

 ,לוטש רעד ַײּב יִא ןַא ןַײז ףרַאד ךָאד ,ןּבַײרש

 רע םוא ,טציז רעדנעּבַײרש רעד רעכלעוו ףיוא

 יװ ,"טור רע ןעװ ןענעלּפָא ןענעק ךיז לָאז

 ,עשראװ ,דנוזעג ןַײז ןעטיהרעֿפ שנעמ ַא ףרַאד

 ?רָאי

 וזד ,1 .טנעלעג--- ,ּפָא ןעל .וורט --- ןענעלּפָא

 ַּפָא ,לסיּב א ןענעֿפעֿפױא .2 .+- ןענעלנָא
 ,גנונעֿפע-טלַאּפש ַא טימ זיולּב ריט ַא יִא .ןגיינ

 ןעגנונעֿפָאה ענַײז , .ןעמענוצ .ןעמענקעװַא .9

 -װַאשרַאװ רזוע ,ײןרָאװעג טנעלעגּפָא ךיג ןענעז

 ּפָא ,4 60,  יז ,1924 וירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,יקס
 .ברַא ,לטנעו שינַאּפש א יִא .טַײז ַא ןיא ןקור

 ילּפמוק יכילֿפיה טימ ןיוש ׂשיכלוז ךיא ,, .וימ

 יׂשורג יכלוז םיא 'ינוא ןיניל ּפא ןילַאװ טנעמ

 .ךיז טימ .256 ,הג ,"ןַײז ןיניזנא טינ החרט

 ,גנוז

 װטוא .טקנעלעג-- ,ּפָא קנעל -- ןעקנעלּפָא
 ,טַײז א ןיא ןרָאֿפקעװַא רעדָא ןייגקעװַא ---

 ,געװ ןוֿפ יַא .גנוטכיר עקידרענרֿפ יד ןזָאלרַאֿפ

 -קעװַא -- ורט .ןעגנוריֿפ ענעמונעגנָא ןוֿפ יָא

 יד ןזָאלרַאֿפ ןכַאמ .טַײז א ןיא ןדנעװּפָא ,ןריֿפ

 רעד ןוֿפ ךערּפשעג א יִא .גנוטכיר עקידרעירֿפ

 ןוֿפ גנוקעדטנא יד טָאה, .עמעט רעקיטכיוו

 ןוֿפ ןגעװסלדנַאה יד טקנעלעגּפָא עקירעמַא

 לדנַאה רעד זיא םעד ךרוד ןוא עּפָארײא-ןוֿפצ

 רעד וצ ויּב ןלַאֿפעג טעטש עשטַײד יד ןוֿפ

 ַא זיא סָאװ ,הקקעי וװַאטסוג ,זּביא ,"דרע

 רעטעּברא ןאו,} .1905 ווענעשז ,?עיצוטיטסנַאק

 רעד זַא טעז |ןָאיצאנ רעטקירדרעטנוא ןַא ןוֿפ

 רעד ףיוא ּפָא ךיז טֿפור קורד רעלַאנָאיצַאנ
 יֿפיױא ןַײז 'ִא ןעק סָאד ןוא ,ךיוא עיזַאושזרוּב

 "רַאֿפ ןשיװצ ןצעזנעגעג יד ןוֿפ טײקמַאזקרעמ

 ,ןעגנורעדָאֿפ ערעזנוא ,יקיּב .ּב ,"ןסַאלק ענעדיש

 רימ קילג ןַײמ ...טסָאה וד, .1905 ווענעשז
 עַײנ סָאז ,'רעגַײטשגרעּבי ,פד ,"!טקנעלעגּפַא



 ןעלקעלּפָא

 סָאװ ןכַײט יד, ,12 יז ,1913 ץרעמ י"נ ,ןעּבעל

 ןעגנערּב ןוא חלמה'םי ןיא ןַײרַא טציא ןסילֿפ

 ןוֿפ ןרעװ טקנעלעגּפָא ןֿפראד ,רעסַאװ סיז ןַײרא

 טצונַאּב ןוא גנוטכיר רעדנא ןַא ןיא טרָאד

 ,ןירעּפלַא .א ,"ןעקנירט םוצ רעסַאװ רַאֿפ ןרעװ

 ,ךוּבגָאט סלצרעה 'רד ,'טיצו| .30 עו 1964 ,זמט

 ןעלדנַאה טעװ {לארׂשיו ױזַא יו, .123 שווו 6

 יד יִא תמאּב ןלעװ רעוַארַא יד ןעװ לַאֿפ ןיא

 סָאװ רעסַאװ סָאד ןעלזגוצ ןוא ןלַאװק-ןדרי

 ,זמט ,רעקנילֿפ דוד ,"לארׂשי וצ טרעהעג

 .10 וו 5

 :טַאנָאמ יד, -- גנ/ .ךיז טימ ךיוא

 ךיוא ערעדנַא ַײּב ,געט 30-28 עלא ןעמוק עכעל

 -רָאנ ןוֿפ ןעיֶא ןַײז ךיוא ןענעקי'ס ,ןכָאװ 3 עלַא
 .5 ןט ,1924 ץנליוו ,זעגֿפ ,יּפיט ןלַאמ

 .טלקעלעג'- ,ּפָא לק- .װרט -- ןעלקעלּפָא

 .רָאה ּפָאק םעד יַא .ךעלעקעל עניילק ןיא ןקָאלּפָא |

 "ניא .1 .טקעלעג-- ,ּפָא קעל .ורט -- ןקעלּפָא
 .ךַאז ןייק קידנזָאלרעּביא טינ ,ןסעֿפױא ןצנַאג

 יִא יִא רעלעט םעד שזַא ןוא ןסעּפָא .ןגָאנּפָא

 עלַא ןגָאנסױא ,יָא .קידניא ןוֿפ רענייּב עלַא

 טינ ןלסיש =| לסיוש יד לוז ינוא, .רענייּבכרַאמ

 ּבָא טינ רגניֿפ יד לוז ןמ ינוא ןקעל זיוא

 שטנעמ א לָאז, .ב/זמק ,1626 ,טנַארּב ,"ןקעל

 ךיוא . . . ןזָאלרעּביא סעּפע דימּת ןסע םעד ַײּב

 ,ייז טימ טסע רע סָאװ טנעה יד יִא טינ רע לָאז

 ,"תעד'רּב ַא ראֿפ ןייש טינ זיא סָאד םערָאװ

 טכַאמ, .1897 עשראװ ,תוֿבוט תוגהנה ,זּביא

 ןעמעװ ןוֿפ| לדנח:הֿפינה א טימ סקוֿפ רעד

 א וק א ןוֿפ רעמָאט ן?ערַאװ א סע ריא טכַאמ

 י"יכדרמ 'ר ,ײי?לדנייּב א לָאמא טקעלעגּפָא ןרָאד

 'הֿפיסַא:הפיגמ יד' ,םילשמ ,על

 ןייק ןליװ רימ, .ןּבױא ןוֿפ ןקעלּפָארַא .2

 ןדנוא ןרעטקָאד רעד) רע טָאה ,ןעמענ תואופר

 םלוע רעד . . . רעקוצ טיִמ טשימרַאֿפ תואוֿפר יד

 תואוֿפר יד ןוא רעקוצ םעד ּפָא טקעל ךיא עז

 ,המדקה ,יןירימט הלגמי ,פי ,"ןָא טשינ ייז ןריר

 םעד טקעטשעגסױרַא ,ןגיױּבעגנַײא ךיז רע טָאה;,

 ,"טיורּב םענוֿפ סטעֿפ סָאד טקעלעגּפָא ןוא גנוצ

 ,1 װָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאלרַא .ה

 רעד טימ ןקעל ךרוד ןשיװמורַא ,ןשיװּפָא .2

 לודג דוֿבּכ םעד ןׂשיװ םדָא-ינּב יד ןטלָאװע; ,גנוצ

 ןיקעלּבָא ינוא ןישוק ןיטכאמ איז . . . ֿבקִעי ןוֿפ

 ,וצנ ,"רֿבק םנַײז וצ לַײמ אַלרד זיּב דרע איד

 ,ןלּבלעק סָאד| סע טעקעמ סָאד ,, .א/ב ,תומש

 ,ןגָאװצסיױא סע לָאז יז ,עמַאמ רעד וצ ךיז טעּב

 -םוי-תוֿפסוּת סָאד, ,סוממ ,"גנוצ רעד טימ יא

 ַא סָאװ עקיצנייא סָאד , ,46 'ז ,"לּבלעק-ֿבוט

 יד ןיא ,טַײל א ןרעװ לָאז סע ,ףרַאד ּבלַאק

 .ךָאטעילעֿפ א ךיואי ,ץרפ ,"יֵָא סע לָאז רעטומ

 וצ ןייגוצ ןעק סָאװ רעד זיא לארׂשי:ֿבהוא ןַא;

 ןעמָאנ ןיא ,"ךרַאּפ א יִא ןוא רעדניק עשידִיי
 ןּפיל יד יַאֹ* .רעװָאסַאס ּבייליהשמ יר ןוֿפ

 .האנה ןזַײװסױרַא (ּב .ּב ןקיטשרע ןטימ (א --

 ,ןּפיל יד ןצענּפָא (ג .ןקעלַאּב ךיז

 רעסיוװעג סָאד ,ןגער רעד (א :3ּב גיפ טימ .4

 ייַנׁש ןקידורּב טקעלענּפָא, .יינש םעד ּפָא ןקעל

 יַא .הדועס ַא

1898 

 ןוא ךעלדנעּפש טּפעלשעגטימ ,ןגערּב יד ןוֿפ

 א ,רעַײֿפ א (ּב .:1926 ,ןעמעַאּפ ,געס ,"ןגַײװצ

 -רעװלוּפ ןוא -ןליוק יד, .ּפָא ץלַא טקעל הֿפירׂש

 טָאטש יד ןָאק רעַײֿפ סָאד .ןסירעגֿפױא רעגַאל

 ,1929 ץעװקסָאמ ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי לדוי ,"יֵא

 יד טקעלעגּפָא ןּבָאה עלעה ןעמַאלֿפ, .16 יז

 ,"טנערּבעג טָאה םורַא :טכַאנ א ןוֿפ טײקצרַאװש

 .1930 װָאקרַאכ ,געװדייש ןֿפַא ,ןןאמטכעש עילע

 ןגירק (ד .ןדערַאּב -- רעגניצ יד טימ יִא (ג

 טנוה םעד ּביג ,טַאז טסיּב,, .ןַײז וצ םעוט סעּפע

 טָאה עמ ןעװ =} װש ,ןקעלוצּפָא ליומ סָאד

 .ןןגרַאק טינ ןעמ ףרַאד ,גונעג ךיז רַאֿפ

 א 'ִא קורדסיוא ןשיטַאמָאידיא ןטימ .5

 .ּב ןקיטשרע ןטימ (א :(לדנייּב א ןײּב

 טנוה רעשיטָאטש ןייק טינ ךיז טריר טסיזמוא,

 יץרחייאל ןַײז רַאֿפ . ..טסייװ רֶע ,טרָא ןוֿפ

 ,װ המלש ,סוממ ,"ןייּב ַא יִא םוצ ןעמוקַאּב

 -נַײרַא .(ל)טסנידרַאֿפ א ןּפַאכנַײרא (ּב .17 יז

 ןוא; .ךיז רַאֿפ סעּפע ןעניוװעג ,טלעג ןגירק

 ןַײמ ןוֿפ טעװ יז זַא טניימעג יז טָאה רעדיוװ

 רשעתנ רימ ןוֿפ טעװ יז ,לדנייּב א יַא רעטָאֿפ

 טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .ב ,"ןרעװ

 לָאז ןעד ןעמעװ ןוֿפ, ,23 יז ,1887 עשרַאװ ,וש

 -רּב ןטעֿפ ַא ןוֿפ טשינ זַא ,לדנייּב ַא יִא הרֿבח

 לֿפיװ, .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"?ןנימ

 טקעלעגּפָא ,רימ םורַא טּבעלעג ןּבָאה סרעלקעמ

 טֿפלעה, .37 יז ,לדנעמ םחנמ ,עש ,"לדנייּב א

 .ןייּב ַא ּפָא ךיוא טקעל !ןַײז םיגוויז גווזמ רימ

 ,ץרפ ,ײ!טשינ ןיִע רצ ןייק ,םולשו:-סח ןיּב ךיא

 ןלעװ ייז, .19 טקנוּפ ,,ךעלטעטש ןוא טעטש'

 ןוֿפ ןוּבשח םעד ףיוא ןרעװ ךַײר ,ןייּב ַא יִא

 טָאה טציא, .650 יז ,יזנּכשַא ,זיי ,"ןטידערק יד

 ָאד טָאה רע ןעמעװ טימ טסואוועג רעזײלָארס

 רע טעװ ,ןטימניא ןַײז ףרַאד רע זא ןוא ,ןָאט וצ

 ללכּב (ג .ו סַאלטַא חמצ ,גח ,"לדנייּב ַא יא

 ַײּב ןייּב א יִא .האנה עשיזיֿפ ןימ ןדעי ןּבָאה

 -כַאמ', .םייריש יד ןוֿפ ןייּב א

 השא ןַא לָאז -- טגָאזעג רע טָאה -- 'עסייט

 םויס רעד ,דמא ,"ייָא לדנייּב א ןוֿפרעד ךיוא

 ןענָאק ןעמ טעװ טציא , .1868 ענליוו ,הרותה

 טצרַאװשרַאֿפ ךיא ןיּב גונעג ןיוש .לדנייּב ַא יא

 עשרַאװ ,עסינמייהעג יד ,סילָאגרַאמ .א ,"ןרָאװעג

 ןדיי לטעטש עצנאג סָאד טעמּכ , .26 'ז ,2

 ...החמׂש רעקיזָאד רעד וצ טיירגעג ךיז טָאה

 ,יקסװַאשרַאװ ריקי ,ײלדנייּב א יִא ךיוא טעװ רע

 רעהַא טציא טלַאֿפ סע ןעװ, .'ץנימ ףסוי ירי

 ךיוא ,ןּבעלכ ,ךיא טלָאװ ,עלהריֿבע ןימ אזא

 ,"לדנייּב א יִא ןָאט װּורּפ ַא ןלעּב א ןעװעג

 א יִא :ךיוא .139 'ז ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ .ש

 ,ךס א רָאנ זד = (לדנייּב טעֿפ א) ןייּב ןטעפ

 יא ךיז ןוא ןסענָא ךיז -- ךיז טימ ךיוא

 .שינע-  .ץכע
 רעװ .ס" ,עק- ,ןיד נװ .ס" ,רעד -- רעקעלּפַא
 ,ּבַײלּברעּביא ןַא ןוֿפ רעסינעג ,ּפָא טקעל סע

 יז ןענַײז עדייּב,; .רעלעט עדמערֿפ ןוֿפ יִא

 יַא ,הריד רעמאזנייא ןַײז ןוֿפ רעכוזַאּב עטֿפָא

 ָא"ּת ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"שיט ןוֿפ

 ,63 יז ,6

 .רפ .1 .טרעלעג--- ,ּפָא רעל .ורט -- ןרעלּפָא

 ןענרעלּפָא

 ןוֿפ יִא .ןקיניײרסיוא .ןקידײלּפָא .רעל ןכַאמ

 :יּת| ןרעל ּבָא ןלוז איז ןוא, .ןזייּב םעלא

 ןלוז איז 'נוא לוטש רֿפּפוא ןעד {ןקינײרּפָא

 ,"ךַײז לּפרוּפ ךיילק ןייא םיא ףיוא ןטײרּפש

 רעד שילַאֿפ איד אוד ןעוו, ,13 ,ד רֹּבדמּב ,חט

 ,"ןרהעל ּבָא טשרעװ ּברע ןַײד ןוֿפ ינייר ןוא

 אז; .ב/דמק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ

 ןצנַאגניא עֿפַאק ןצראווש םעד רוסֶא זיא ךיוא

 ןצנַאגניא ןַײװ רעדָא ,דנורג םוצ זיּב ןעַײזוצּפָא

 תוכילה ,אדורּב .א ,"(רעגַאל) ןוֿפ ןרעלוצּפָא

 .ב/גמ ,1864 ראווגנוא ,םלוע

 ןטרעל ּבָא איז ןוא, .ןעמענּפָארַא .ןָאטסױא .2

 ֿברוח גרעּבכ ןוֿפ גנוריצ ריא לארׂשי רדניק

 גרַאּב םעד ַײּב ןגָארטעג ןּבָאה ייז סָאװ =ן

 .6 ,גל תומש ,חט ,"ןלגעה'אטח םדוק ֿברוח

 :שמ טשטַײטרַאֿפ (6 גל ,תומש) ולצנתיו

 ךיז ןּבָאה ייז :יּת| טרעליג ּבָא ןרַאװ יז ןוא;,

 ןייש ןַײד ןעהיצ ּפָא אוד טשלָאז , ."!ןָאטעגסיױא

 גנוריצ ןַײד ןירהעל ּפָא טׂשלָאז ינוא ,דמעה

 ןיא ןידיילק ןָא ךיד טשלָאז ינוא . . . ריד ןוֿפ

 ,ריזנהו ךלמה ןּב ,זּביא ,"רדיילק םיריזנ

 ,1771 װעקלָאשז

 טעּב ןיא עקנארק יד טָאה; -- ךיז טימ

 -רַאֿפ טימ טָאה יז סָאװ ,ּבױרטנַײװ ַא טגָאנעג

 סָאװ לגנעה א ןוֿפ טּפוצעגּפָא רעגניֿפ עטנטָאש

 ,ינטורקַא .י ,"לסיֿפ שירעניה א יװ ּפָא ךיז טרעל

 .1948 שזדָאל ,טנעװ ןיא םיױּב ַא

 ךעלעײא-טֿפיג יד זַא ןסייוו רימ, -- גנו-

 ןטײקנַארק עקינייא ַײּב . . . ךיז ןעניֿפעג . . .
 םירעדעג יד ןוֿפ ןעיֶא יד ןיא (ערעלַאכ ,סוֿפיט)

 עכילזיוה איד ,שטיװָאנַאמסוז .מ ,"(ןריסקַאל)

 ,1887 ענליוו ,ןיצידעמ

 ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװענרעלּפָא
 .ּבּפ ,דניקסיז ןתנ .ןוֿפרעד ןענרעלּפָא

 .טנרעלעג'- ,ּפָא ןרעל .װרט -- ןענרעלּפָא
 עמ סָאװ ןקידנערַאֿפ ןוא סעּפע ןענרעל .1

 .קוסּפ א ,הנשמ ַא ,ארמג טַאלּב א יִא .טנרעל

 עניילק יד ןיא ןקוקנַײרַא טנעקעג טָאה {ןרעו;

 קשח ןייק ןוא ,ארמג טַאלּב ַא יִא ,ךעלתויתוא

 ,93 'ז ,המלש ,סוממ ,"ןענרעל םוצ טַאהעג טינ

 א 'ִא יצ ,רֿפס א ןיא ןקוקנַײרַא טַײצ טָאה רע;

 ןעמ, ."ּתנטק' ,עש ,"ישר טימ שמוח השרּפ

 !קוח ַא :גָאט א ארמג טַאלּב א ּפָא טנרעל

 ,שידיסח ,ץרּפ ,"םוי-ריכׂש א יװ טעּברַאעגּפָא

 רעד ןיא רעכַײלג זיאס, .,75 'ז ,ןיקצעלקי

 יךלמה רעש' קיטש א ןענרעלוצּפָא טַײצ רעּבלעז

 םעד ןיא ןקוקוצנַײרא רֶעדָא ,ם"ּבמר ןֿפױא

 ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד ,"'הירא תגאשי

 רעד ,סַאּפש א; .9 'ז ,1 ןיוו ,ןעשינעהעשעג

 ַא וצרעד ןוא יַא תוינשמ קרּפ ַא טעװ םעדייא
 וליֿפַא רָאה יד רַאֿפ יז רֶע טעװ ,ןגָאז שידק
 רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"ןּפעלשסױרַא םונהיג ןוֿפ

 .9 יז ,1927 ענליװ ,תועט חקמ

 ןיא יַא .טַײצ ַא ןרידוטש ,ךיז ןענרעל .2

 ינוא ןיא יִא .הנותח רעד וצ זיּב תוֿבישי

 ןיק ןגירק טינ ןוא ןרָאא המּכ טעטיסרעוו

 םייהַא ןעמוקעג זיא ןעמ ןעװ רעּבָא; .םָאלּפיד

 -רעד לגנִיי םעד טָאה ,עלוש}-הכולמ} רעד ןוֿפ

 ןוא ,יּבר רעזייּב רעד ,רדח רעגנע רעד טרַאװ



 ךיז ןענרעלּפָא
 טימ טקידנערַאֿפ יִא סָאד ךיז טָאה טֿפָא רעייז

 .15 ווו 1958 ,רַאֿפ ,"דימלּת םעד ןגָאלש

 ןוֿפ רָאנ ןענרעל .ןענרעל סָאד ןרטּפּפָא .9
 יּפָא ?טנרעלעגּפָא ךיג ױזַא ןיוש , .ןגעװ אצוי

 ןייק ָאטינ ךָאנ זיא סע ךיז טכַאד ?ןּבירשעג

 םיוק טָאה רע, ,35 ןאנ ,רעטעלּב ,"העש לטרעֿפ

 ןעּפַארדּפָא ,ישר טימ שמוח השרּפ א יִא טנָאקעג

 ,23 וו 1964 ,זמט ,יַאדור .פ ,"שרדמ לטעלּב א

 טׂשלָאז אוד, .ןָאטכָאנ ןענרעלסיוא ךיז .4

 ןַײד ׂשָאד טימ רַאד ןיגָאלשרא רניד ןַײד לֵא

 ןיניא ןוֿפ טינ אַײרט םוא איד . . . רניד רימַאק

 איז אוד טיה, ,208 ,הג ,"ןינרעל ּפָא לָאז

 זד ונַײהד ,רוד ןזיּב ןעד רֿפ ןרעדניק יד =}

 ,"ןּבַײרט וצ תוליכר ןנרעל ּבָא טינ ןלָאז איז

 -לשיונוּבר=| ע"שּבר, .8 ,בי ,םילהּת מהס

 טרעגּב טינ ּבָאה ךיא ׂשלַא לחומ רימ אַײז ןםלוע

 איד ןוֿפ םיִׂשעמ עטוג איד ןנרעל וצ ּפָא

 ליֿפ ןָאטג רַאֿפ רד ּבָאה ךיא ינוא ,טַײל עמורֿפ

 1858 ענליװ ,תושקּבו תונחּת ,"(םיער םיׂשעמ)

 .א/חכ ,|1790 טרוֿפנרהיד ןוֿפ קורדרעּביא)

 רעייז טנרעלעגּפָא ךיא ּבָאה שדוח םעד ןיא,

 יז טימ טנָאקעג ןיוש ּבָאה ךיא סָאד ךַארּפש

 ,םיחא 'גמ תואילפ הׂשעמ ןזּביא| ,ײ"ןכערּפש טוג

 | ,9 יז ,1875 עשרַאװ

 רעד ןיא, .ןענרעלסױרַא ,ןעגנירדסיורַא .9

 רעד ןָאק ,ןּבָאה ןּבירשג רימ איד עירָאטשיה

 ה"ּבקה ןיוש םיא ןעװ ,ןנרעל ּבָא שנעמ

 ָאז ןַײז הֿבהַאּב לּבקמ ץלא רע זד ,טֿפַארטש

 ,תואֿבוצה תוארמ ,"רדיװ ה"ּבקה םיא טּפלעה

 טכיז ,טַײל הּביל ריא ןּכ לעע .ח"עּת קעּבזנַאװ

 ןנרעל וצ ּבָא םוא ,טײטנָא הׂשעמ ׂשָאד ׂשָאװ

 תוצמ ליֿפ לָאז שנעמ רעד ׂשָאד ,ןוֿפ רעד

 ןוט וצ רֿפ ןטיה ךיז ןוא ,ןוט ןתװצמ=|

 ,המלש תלהק ,ןזנול ןמלז המלש ,"תוריבע

 עז ,רעלױֿפ עקשירומ א וצ ייג, .ד"קּת טׂשמַא
 ,"ןַײז וצ גולק ּפָא ןרעל ןוא {!ןהגיהנה ריא וצ

 ןעמ ןעק םעד ןוֿפ, .6 ,ו ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ

 ןוא טנװַאד סָאװ רעד טוג טינ זיא סע זא 'ַא

 .ב/גי ,2טל ,"ןוֿפרעד שטַײט יד טינ טסיײיװ

 (ומע השמ םלוע ימי) טגָאזעג טָאה ה"ּבקה,

 ךַײלג זיא השמ זַא ּפָא רימ ןענרעל ןענַאד ןוֿפ

 ריִמ ןענרעל רעדיװ ןוא ,טלעװ עצנַאג סָאד יװ

 זיא קלָאֿפ םעד ןוֿפ גיהנמ ןוא העור רעד זַא ּפָא

 .א/חס ,2צנ ,"קלָאֿפ עצנַאג סָאד יװ ךַײלג

 עדמערֿפ א, .ריֿפסיױוא ןשיגָאל ַא ןכַאמ .0
 סיוא ןרעװ טנרעלעגּפָא ףרַאדַאּב יז סָאװ הלאש

 ַײרד יִא ןעק עמ, ,31 יז ,2הח ,"םיניד ערעדנַא

 ףיוא טקיטעּפשרַאֿפ עמ ּביוא :ןַאּב א ןוֿפ ןכַאז

 יד ןוֿפ גײנּפָא ןַא ;ןעמ טמַאזרַאֿפ --- טונימ ןייא

 טינ רָאט עמ ;עֿפַארטסאטַאק ַא וצ טריֿפ ןסלער-

 לארׂשי יר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,"טעליּב א ןָא ןרָאֿפ :

 ,רעטנַאלַאס

 יַּפָא זיא ןופרעד ,/ (+-) רמוחוילק א אײ

 ַא ,ּבלימ ַא ךָאד'המ' :רמוחו-לק ַא ןענרעלוצ
 א ןיוש ןּכשילּכ אל טנַײה ,ױזַא למערעו

 עניילק ,עש ,"ודִיי א ןּכש-לּכ אל ןוא ,שטנעמ

 ןענרעל טנַײה, .תוגׂשה עניילק טימ ךעלעשנעמ

 ַא ...המלש ךָאד'המו :רמוחו-לק ַא ּפָא רימ

 ןעװעג ףיט ױזַא דייר ענַײז ןענַײז םדוירׂשּב
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 רעכעלטיא זַא ,ןּכשילּכ ַא ןיוש זיא . . . הרוּת יד

 ,צונ ,"םינוילע תודוסו ןיזר המּכ . . . זיא רוּביד

 ,ב/ּפ

 ַא יִא (+-- לּכשה-רסומ ַא יִא .רסומ ַא יִא

 ,(+--) ללּכ ןֿפױא (+--) טרּפ ןוֿפ יַא ,(--) טשּפ

 ןוֿפ יִא .ןרעכייר ןוֿפ יִא .ןעניױאװעגּפָא .?

 ַײּב טֿפָא ןּבָאה טקיטכענעג, .ןדער םַײּב ןעַײּפש

 ןעמַאזוצ ץרַאה ןיא רימ ַײּב / ,ןרעטש יד רימ

 ןוֿפ ךימ טָאה טַײצ יד / .,.טכַאנ רעד טימ

 -סיוא השקשינ רָאג ןוא / טנרעלעגּפָא ןעמיורט

 -גרע סָאד ,טכַא תורוש עַײנ ,געס ,"טכַאלעג

 ,"עטס

 (ןצעמע טימ) ה ר ד ס יד יָא .ןענרעלנַא .8

 ןסקַאװ קעלש עלַא; .(+-) ןקעלָאּב) ק לב א
 ףָאה ךיא רָאנ ,קילושז ַא זיא סָאד ,םיא ןוֿפ רָאנ

 יניּבור .ז .צ ,"קלּב יִא םיא טימ לעװ ךיא זַא

 ,1883 סעדַא ,להָאמ סנק רעכילקערש רעד ,ןיטש

 עמ ױזַא יװ ןלייצרעד ךַײא ךיא לעװ טָא, .5 יז

 "ניּב .ל ,"רעּפַאכ א טימ קלּב טנרעלענּפָא טָאה

 ,1896 ֿבוֿבל ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קַאטש

 ףצעמע ןענרעל טימ ןלָאצּפָא ,ןענידּפָא .9

 יִא ,טלעג םענעילעג ןרַאֿפ רעדניק יד טימ יַא

 .בוח ןרַאֿפ

 ַא יװ ןעמעננָא .וֿפז +-- -- ךיז ןענרעלּפָא
 ןריֿפ ךיז םעד טיול ןוא ךיז רַאֿפ רעטסומ

 ןוֿפ יִא ךיז .טַײל עמורֿפ ןוא עטוג ןוֿפ ךיז יַא

 ךיז ה"ּבקה טָאה רֿבּכ, .ךיז ןקוקוצ םעד

 הכָאלמ ןייא טרעּבלעז טָאה ינוא טרדעֿפיג

 ןינרעל ּבָא םיא ןוֿפ ךיז לָאז ןעמ . . . ןָאטיג

 יג/די ,תישארּב ,וצנ ,"הכָאלמ ןייא ןָאט וצ ךַא

 עצּב-תֿבהַא . . . עּבילטסבלעז :תודימ עקיזָאד יד,

 ּפָא ךיוא דניק סָאד ךיז טנרעל טייקלטייא ןוא

 ןדִייא ,27 ןט ,1870 ,מק ,"רעיצרעד ענַײז ןוֿפ

 ןוא ןרעה וצ סָאװ ָאד דימּת זיא ,ןדער יז זַא

 סעומש רעייז םערָאװ ,ןענרעלוצּפָא ךיז סָאװ ןוֿפ

 ,סוממ ,"המכח טימ ןוא ץיװ טימ לוֿפ זיא

 ךעַײנש ךרודג .9 'ז ,'הלעמ לש הֿבישיּבי

 םוצ טגָאי ,טגָאי ןַאּב יד / עדאנַאק ןוֿפ רעדלעֿפ

 צג טלָאװ ךיא טכַארט ךיא / ;ןוז ןוֿפ דנַאל

 ,לה ,ײןוֿפרעד יִא ךיז טסיירט ַא / יאדװַא טֿפרַאד

 "ניואוועג ןַײז יװ ,ידּכ , .ידָאנעג ןוֿפ העש יד'

 ןוֿפ רסומ א ךיז ןענרעלוצּפָא ,ןעװעג זיא טייה

 רע טָאה ,הריש ןגָאז ייז יװ ,ךעלעגײֿפ יד

 טײרּפשעגסיױא טגיל יז יװ ,טלעװ יד ןעזרעד

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"סעקנָאל עטיירּב יד רעּביא

 רקיע רעד ,הרוּת ןענרעל טינ זיא רקיע רעד,

 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,"הרוּת רעד ןוֿפ 'ַא ךיז זיא

 .ןיּבר רעקצָאק

 ,ןיי) רעד .שינע- ,ץכע- ,גנו-
 | .ײרעד = .(עק
 ןשָאלעג-- ,ּפָא שעל .ורט -- { ןשעלּפָא

 רעד טימ רעַײֿפ ןוֿפ ןענערּב סָאד ןלעטשּפָא .1
 ַא יִא .ןשעלסיוא ,ןשעלרַאֿפ .רעסַאװ ןוֿפ ףליה

 םעזעּב רעד זַא, .ןליוק עקידנענערּב יִא .הֿפירׂש

 ,"ףַאשעמָאּפ ַא ןיא (ּפָא) םיא ןעמ טשעל ,טנערּב
 ןוא ,ןשָאלענּפָא דלַאּב הֿפירׂש יד טָאה עמ, .װש

 ,פס ,"טעװעטַארעגּפָא הרוחס יד טָאה עמ

 .30 'ו ,טסינַאלַאק רעשידוי

 ןשעלּפָא
 יַא .ןענערּב ןוֿפ גנוריּפש ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2

 טָאה יז; (רעסַאװ לסיּב ַא) טימ טשרָאד םעד

 ,טשרוד ריא ןשָאלעגּפָא רעסַאװ לסיּב ַא טימ

 ,"ןדנואוו עקידנענערּב עריא טליקעג סָאװטע ןוא
 ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד מא

 ,ןריצודָארּפ םִַײּב (טײקיסילֿפ) רעסַאװ ןצינ .2
 ,ןֿפנָארּב יַא .זַײּפש א ןכָאק םַײּב רעסַאװ ןסיגוצ

 זנוא ַײּב ןיכַאמ ןענָאק לָאז ןעמ, .ךלַאק יא
 לָאז עמ ןוא רעװקיל ןוא ןֿפנָארּב יִא וצ ּפָאריס

 לחיּב ןייא ,"שװַאק ייז טימ ןעקנירט ןענַאק

 װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד ׂשָאװ

 זדנוא ַײּב רעּבָא ןענַײז רקיע רעד, .ה"נקּת

 שידִיי םגה ,שיֿפ ןוֿפ ןצַײג יד טײרּפשרַאֿפ
 ץקינייא ןוא טכָאקעג גנַאל גוניג טרעװ 'שיֿפ

 .1 אש ,1924 לנליװ ,זעגֿפ ,"ןשָאלעגּפָא לָאמ

 . . . ַא ןעמענע .ןוַײא ןקידנעילג ַא ןליקּפָא .4
 רע סָאװ דימש א ןוֿפ רעסַאװ ןּפָאט עּבלַאה}

 ,שילױּפ ןוֿפ זּביא ,"ןזַײא יד ןענירעד ּפָא טשעל

 וצ , .ןה"י .19 ןוֿפ טֿפלעה .1| ,ענליוו ,ףסאמה

 טכאנרַאֿפ ךיז ןעמ לָאז :ןעלצרָאװ ןטכינרַאֿפ

 רעסַאװ ןיא ןעלצרָאװ יד ןוֿפ טרָא סָאד ןשַאװ

 ,"ףזוַײא ןשָאלעגּפָא םעד ןיא ןטָאה| ןעמ סָאװ

 ,45 יז ,ד"צרּת לשימעשּפ , . . .לאֿפר ךאלמ רעד

 ּפָא ָאד ןעמ טשעל סעװעקדָאּפ ןעינזוק ןיאן,

 ענַײמ ףַא ,ןיסעלעט עמַאיז ,"קישפ' א טימ

 ,1968 עװקסָאמ ,סעַײרכַא

 יַא ,ןקיטשרַאֿפ ,ןעשודרַאֿפ .ןעשודוצ .2

 ַא יִא ןוא ערדלַאק א ןֿפרַאװֿפױרַא ,ןליוק

 ,ןשעל שטַײט זיא ייּבכמ',, .דמַאז טימ יַא .רעַײֿפ

 יד ןענעגרה טגעלֿפ ןיּבּכמה הדוהיו רע ןוא

 ,"ןליוק ּפָא טשעל רענייא יו יױזַא םיאנוׂש

 .א/ח ,1863 עשרַאװ ,תומחלמ ירוּפס

 ןלעטשּפָא .ןליקּפָא .ןקיאורַאּב ,ןליטשנַײא .0

 א יִא .סעּכ םעד יִא .ןצרַאה ןוֿפ ןענערּב סָאד

 רימ ךאמ / ,עַײרטעג ,ןּבעל-ינעמַאמ , ,הוואּת

 ּפָא ןיוש שעל / ,ליד טשינ ּפָאק ןַײמ ןיוש

 ,ןיוש רימ ּביג ןוא / רֶעַײֿפ עשילעה סַָאד

 עכלעוו טימ דייר עגולק, .לֿפ ,"ליוו ךיא ןעמעוו

 .ּב ,"ץּבילרעדניק עלעקנוֿפ סָאד יִא לָאז רע

 ,1885 װוענעשעק ,ןתנויו דוד תֿבהַא ,ןַאמרעּבליז

 יד י'ַא טינ ןענעק ןרעסַאװ ליֿפ וליֿפַא, .9 יז

 רעד וצ טַאהעג טָאה ןנחוי 'ר סָאװ טֿפַאשּביל

 ,'ג קלח ,תּבש ןחלש ,ןַאמרעּבליז .ש .ח ,"הרוּת

 ,חײֿפרּת קלַאװּוס

 טיֿמ טירט יִא .ןקיטשרעד .ןּבױטּפָא .7
 ,תוליכר ַא יִא .גנאלק ַא יִא .ןשָאלַאק ענעמוג

 רעד טימ ףושיּכ ןכַאמ -- ןליוק יאי .8
 זָאלג א ןעמונעג טָאה עמ| .ןליוק יַא ןוֿפ ףליה

 ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא ץלַאז טישעגנַײרַא ,רעסַאװ

 ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןליוקצלָאה עקידנענערּב

 סהלוח םעד ןשַאװעג ןוא טנעװ יד טצירּפשַאּב
 ןוא רעסַאװ םעד טימ טסורּב יד ןוא ןרעטש

 א ןעמענ טזומעג הלוח רעד טָאה טצעלוצ

 ַא ךָאנ ןעמ טקיש, .ןקנַארטעג םעד ןוֿפ גנולש
 ,ןסיג סקַאװ ,ןכַאמ ןוידּפ א םיא טזָאל ,ןיּבר
 עטרַאנעג ,"סָאװ .רעדָא ,יִא ןליוק ,ןכערּפשנָא

 ,ן90 יז ,1940 עּבַאגסיוא .װָאס} ?1815 ,טלעװ

 ךעלקיטש ןעמענ לָאז עמ, -- ךיז טימ



 ןשעלּפָא

 ךעלַאק םעד ףיוא . . . םענעשָאלעגמוא ךעלַאק
 לָאז ךעלאק רעד ,גונעג רעסַאװ ןסיגֿפױרַא . . .

 רעכעה רעסאוו ןּבַײלּב ךָאנ לָאז סע ןוא יַא ךיז

 -רעּביא טסעװ , ,30 יז ,וװ ראט ,"ךעלאק רעד יװ

 זיִּב טכענ עכעלטע הנולמ ףיוא ָאד ןקיטכענ

 ארומ ַא ךָאד זיאס . .. יִא לסיּב א ךיז טעוו'ס

 ,1919 עשרַאװ ,םיֿבנג ,ָאקמיּב ,"ןייגוצסױרַא

 ,54 יז

 .טשעלעג'+ ּפָא שעל .װרט -- זז ןשעלּפָא
 ענעּבירשעגנָא-שירֿפ סָאד ןקעלקּפָא .משטד
 םעד ףיוא קירוצ טּבױה רע, .ריּפַאּפקעלק טימ
 א טימ קעלֿפטניט א ּפָא טשעל ,טּפירקסונַאמ

 י"נ ,רעדעֿפ ןוא טניט ,דַאנ ,"רעקוצ לֿפרעװ

 רָע .גנ- .4/ יז ,6

 א, .מטפ {- ןיסלעּפַא חזז -- ן"יצלּפַא
 סָאד םוא טקיטֿפעשַאּב רע רַאװ גָאט ןצנַאג |

 .1865 ענליװ ,קדפ ןּב ,דמא ,"ןקַאּפנַײא יא

 ןצנאלג / ,ןקעמש גורתא ןַײד טעװ רעדיװ,|

 ,119 יז ,1908 י"נ ,| רמ ,"ןיצלעּפַא ןַײד טעװ

 -עניצלעּפַא לֿפעל 2 ןוא רעסַאװ זָאלג עּבלאה א,

 ,1926 י"נ ,ךוּביךָאק 'טעגעװ ,װָאלישימ ,"טֿפאז

 ,191 יז

 ,ּפָא ץל .װרט 4 װטוא ןןצעל ...} -- ןצלּפָא

 א ןכאמ ,ןטָאּפשּפָא ,ןטעּפשּפָא - .טצלעגיד

 ָאא יַא/ .ןצעמע ןוֿפ ןכַאמ קזוח ,רעטכעלעג

 שיליוּפ ַא טכאמעג ןיילא --- !ןרָאי עטוג זיאיס

 ןוֿפ דיסח ןשילױּפ םעד ּפָא טצל סָאװ לגניי

 רימָאטישז ,תחלושמ סָאד ,ליי ,*סיֿפ יד זיּב ּפָאק

 ךיוא ןָאה א רַאֿפ טכער זיא, .27 יז ,ו"לרּת

 ןקערש ןוא יא יּבַא ןוא ןריקסַאמרַאֿפ ךיז

 רעד ןוֿפ רעדליּבי ,סעקצַאש .א .מ ,"ןשטנעמ
 ,1 ןש ,1888 ,קעטָאילּביּבסקלָאֿפ עשידוי ,'אטיל

 יִא רָאנ ןענעק ,וד יװ םידמלמ ױזַא, .170 יז

 ,גרעּבנַארּב והילא ,ײןכַאמ קזוח ןוא םענעי ןופ

 ,1927 קצול ,ךַאלעװירּב רעצָאלקעצַא

 ןוא ןיּבר ןטלַא ןוֿפ יִא -- ןעוועצל- 9
 ךיז ייז ןּבָאה, .אישק-ץָאלק ַא םיא ןגערֿפ

 ךעלגניצ יד ןֿפרַאש . . . ןעװעצלוצּפָא ןעמונעג

 -כעטש עקידלגילֿפ טימ ךיז ןֿפרַאװרעּביא ןוא

 עשרַאװ ,| ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"ךעלטרעוו

 טריזימעלָאּפ קרַאטש ּבָאה ךיא, ,235 'ז ,2

 ּבָאה ךיא . . .סעדער עקידתוֿפהלתה יד ןגעקַא

 ,ןעװעצלוצּפָא עלא ייז טַאהעג קשח קרַאטש

 ,9 ןיוו ,דנַאלמיײה ןַײמ ןוֿפ ,רעגניז לדנעמ

 ןַא טערּבצלַאז ַא .+-- עקלַאּפָא וזז -- עקלּפָא
 םענוֿפ טגנערּבעגנַײרַא טָאה עטרעיוּפ יד; .ָא

 -רַאֿפ , ."לֿפָאטרַאק עַײנ טימ יִא עלוֿפ ַא ןטרָאג

 ,די ,"רעקעּב ןוֿפ טיורּב יִא יד טּפעלשעג גָאט

 ,תֿפרצ גהנמ ןוֿפ ּבַײלּברעּביא ןַא, -- ם"ּפַא
 ,תֿפרצײלוג יד ךרוד עילַאטיא ןייק טכַארּבעג
 ןענעכיײצַאּב תר יד .ם"ּפַא גהנמ גא רעד זיא
 ,"ָאװלַאקנָאמ ןוא ָאנַאסָאּפ ,יטסַא תוליהק ַײרד !

 .תורעה ,שעג ,װמ

 -עגי-- ,ּפָא עוועיל .ורט -- ןעוװעילנַאמּפָא
 .+- ןעלגנַאמּפָא װחזד .ררװ ,1 .טעװעילגַאמ
 ,רענייּב יד ןכערּבנָא .2

1840 

 .טרעגָאמעג-- ,ּפָא רע" .װרט -- ןרעלָאמפָא
 +- ןרעגָאמסױא וזד .1 .ןרעגעמי- ;95
 ,ִא ןעמונעג סיֿפ יד םיא ןּבָאה ךָאנרעד, 4

 וצ טרעהעגֿפױא ןצנַאגניא םיא ןּכָאה ייז זיּב

 ,1930 ענליװ ,עמַאשז רעטעֿפ ,שז ,"ןעניד

 טכַײֿפ ןוא קירעדינ זיא ןדָאּב רעד, ,168 'ז

 ,"טרעגָאמעגּפָא טינ תינטק ךרוד טרעװ ןוא

 יד ,טַײצ-טעּברַא זיאס, .א/זק ,אעיצמ אֹֿבּב

 עמָאכלימ ,מּפ ,"ליוה ,טרעגָאמעגּפָא -- רעּבַײל

 ,44 יז ,1948 עװקסַאמ !!

 טשאוט וד ןעװ, .ךיז ןרעגָאמסיוא .כרַא .2
 'נוא טנַײה ןרגָאמּפָא וטׂשומ / ,ןגרָאז ליֿפ וצ
 טימ .ן.רנ ןרעגַאמי-} .ב/בכ ןויע ,"ןגרָאמ
 ,וויזירּפ ןרַאֿפ ךיז יַא -- ךיז

 ... עיציאוטניא ךרודג .ןעד ,יד -- גנו-

 ,ןַײװ ןוֿפ טֿפַארקלײה . ..יד קלָאֿפ סָאד טליֿפ

 ןעגנערּב סָאװ ןטייקנַארק יד ַײּב טּפיוהרעּביא

 -טולּב ,טכוזדניוש יװ ,יָא ןוא גנורעצּפָא וצ

 ,ץרַאװש .צ ןוא יקסֿבולַאגַאּב .י ,"ל"גדא טומרַא

 ײטשַא, .1927 עשרַאװ ,לעטימ-לייה סלַא ןַײװ

 א וצ ןריֿפ סָאװ ןטנעמַאקידעמ עלַא יד רעג

 ,23 ןט ,1928 ענליוו ,זעגֿפ ,יָא רעלענש

 -ַאמעג-- ,ּפָא עיעד ,װטוא -- ןעיעדַאמּפָא
 ןלַײװּפָא .ררװ .ןעייזדַאמ-- :59 .טעיעד
 .ןגינעגרַאֿפ ןָא ןוא ליצ ַא ןָא טַײצ ןעגנערּברַאֿפ

 ,לרעמיצ ןיא ךיז ַײּב ןיילַא ןטנװָא עלַא יִא

 .(ךיז) ןעידונּפָא -- ך יז טימ

 .רפ .טעװָאמעגי- ,ּפָא עו- .חרט -- ןעוַאמּפָא
 ןדער ןייק טינ,, .ןעלּפַאלסּפָא .ןרּבדּפָא .ןגָאזּפָא

 ,דֵי א; ."ויָא שירַאנ א רָאנ ,ןעועג סע זיא

 דיי א ןּבַײלּב ךיז ןָאק ,סנעַײס ןשטסירק טגָאז

 ךא ייז וצ ןעמוקנַײרַא ןגעװטסעדנוֿפ ןוא

 ,6 עו 1947 ,זמ ,רעלעט .ל .י ,יַא ןוא רעטסיולק

 .=- ןרעױמּפָא וזז .רקוא -- ןרעװַאמּפָא

 ,טלזָאמעג-- ,ּפָא לז .װטוא -- ןעלזָאמּפָא
 דניק סָאד טָאה םיוק, .ןעלזָאמ ןקידנערַאֿפ

 וצ ןּביױהעגנָא ערעדנַא סָאד טָאה ,טקָאּפעגּפָא
 טָאה ,טלזָאמעגּפָא סע טָאה םיוק ןוא ,ןעלזָאמ
 ,דמא ,"ןעמוקַאּב ןיטַאלרַאקס דניק עטירד סָאד
 רע, .1880 ענליװ ,קינַאלסָאפ רעשידיא רעד

 טסקַאװ ןוא טלזָאמעגּפָא ןוא טקָאּפעגּפָא טָאה
 טימ ךיוא .'. ..ט"שעּב רעדי' ,ץרפ ,"רעדיוו

 .ךיז

 ,טעשזאמעג-- ,ּפָא עשז- .ורט -- ןעשזַאמּפָא
 .לס .ןע(י)זַאמ-- ,ןעג(ש)זדַאמ-- 9
 יד יִא .ןקידורּבּפָא .ןעקשטַאּפּפָא .ןרימשּפָא
 ,ּברַאֿפ) טניט טימ יִא .טגָארט עמ סָאװ רעדיילק
 .ךיו טימ טֿפָא .ךעלטנעה יד (עטָאלּב
 ,שינע-

 ,טלטַאמעג-- ,ּפָא לט- .װרט -- ןעלטַאמּפָא
 יּבלעז יד רֹּבֲא; .+- ןטַאמּפָא װחזז .כרַא

 ןֿפַײרג ינוא קרַאטש איז לוגער ינוא תואוֿפר

 ילוח רכנעמ ךיז ׂשד ןהָא רהעז וצ טַײל איד

 איד ןוֿפ טלטַאמעגּבָא טרעװ רֶע טגָאלקּב טָאה

 טינ איז ןלעװ ןשנעמ ליֿפ ׂשָאד םיללּכ יליֿפ

 ,ב/י ,1766 ץצמ ,לארׂשי ןֿבא ,"ןרעה ןָא

 ןרעטַאמּפָא

 -עג-- ,ּפָא לט- .װרט 8 װטוא -- ןעלטַאמּפָא
 .ןעלּפַאלּפ טַײצ ערעגנעל ַא ,1 .דּפ .טלטָאמ

 ןלײצרעדנָא ,ןַײרַא טלעװ רעד ןיא םּתס ןדער

 סעקנַאשזעלָאק יד זַא, .תוליכר ןּבַײרט ,תויׂשעמ

 ףיט ויּב ּפָא ייז ןעלטָאמ ,ןעמאזוצ ךיז ןעמוק

 ,ָאהָא ,גָאט א טרטּפעג רעדיוװ, ."טכַאנ רעד ןיא
 זיוה סָאד ,ןַאמ לדנעמ ,ייֵָא סָאד ןענָאק יז

 ןרעהֿפױוא .2 .1960 ָא"ּת ,רענרעד ןשיװצ
 וצ ףרַאד עמ ,טלטָאמעגּפָא ןיוש ,ונ ,, ,ןעלטָאמ

 ייווצ , ,ןרַאנסױרַא ,ןרַאנּפָא ,2 .,"םיײהַא ןייג

 םעד יִא ליװ רעניא ןוא ןעגנוי עטֿפיּבעג

 ,"ןטייווצ

 ןכַאמ .טַאמעג-- ,ּפָא טַאמ .ורט -- ןטַאמּפָא

 ןוא ןרעטַאמּפָא .ןעשטומּפָא .ןכַאװשּפָא .טַאמ

 טימ טנעיצַאּפ םעד יִא .ןכַאמ רעכאווש טימרעד

 ,ענעגנַאֿפעג יד יִא .סעקשָארּפ ןוא ןליּפ ליֿפ וצ

 םעד יִא .עטעי;ד רעגנוה א ףיוא ייז ןטלַאה

 קינדָארגָא רעד, .,ןלַאֿפנָא עקידרדסּכ טימ אנוש

 .נ .מ ,"יַא םערעװ יד לָאז'ר ,תולועּפ ךס ַא טוט

 טימ ךיוא .1920 ןיו ,המחלמ יד ,ןַאמרעגנַאל

 ,גנ- .ךיז

 -ַאמעג- ,ּפָא עועט- .װרט -- ןעװעטַאמּפָא

 ַאזַאע .רילָאק א רעסַאלּב ןכַאמ .1 .טעװעט

 ןקיאַײרש םעד יִא זומ עמ .ןגיוא יד טסַײר טיור
 ןַײז טינ לָאז סע ןכַאמ ןוויּכּב ,2 ."רילָאק
 ,טעֿפוּב ןוֿפ ךעלריט יד יִַא .ףָאטש א יִא .טאלג

 ,טרעטַאמעג-- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעטַאמּפָא
 ַּפָא ,ןכַאװשּפָא .ןרעטראמ-- :59 .כרַא
 רעדָא ןַײּפ ,ןקיטיײװ ןֿפַאשרַאֿפ ךרוד ןעשטומ

 ןיא יִא .תוחוּכ יד רעּביא ןטעּברא וצ ןעגניווצ

 .סיוא טימ יִא .ןרעגאל-סטעּברא ןיא ,תוסיֿפּת

 טימ טכענק יד יִא .דנע ןא ןָא ןשינעגערֿפ

 תרחמל ןתחדק סָאד} ׂשע ךיא ןעוו, .ךרּפ-תדוֿבע

 ,טַאהיג טלעק תועש יצנַאג יד ךיא ּבָאה ןימוקיּב

 טזיא ןונ . . . ןימוקיּב ץטיה תועש 'ד הז רחאל

 טריטרַאמיג ּפָא זָאד ךימ איו ןיקנעדיג וצ לואוו

 טימ ךַײא טלָאז ריא; ,190 'ז ,הג ,"טָאה

 .סיוא ןוא ןסע טעװ ריא רעדייא יִא סָאװטע

 ,רסומה םעונ ,זּביא ,"ןסע רעַײא ךָאנ ןעורוצ

 טרעטַאמעגּפָא םיא ּבָאה ךיא ָאי, ,1863 ענליוו

 ךיא ּבָאה רַאֿפרעד ,{דָאּב ןיא רעסַײמש םעד =}

 אַײּב ,קָאטשניּב .ל .י ,"טנױלַאּב טוג טנַײה םיא

 ךיז, ,9 'ז ,1896 ֿבוֿבל ,רענילרעּב המלש יר

 /יּת ,"בַײל םעד ּפָא טרעטַאמ ליֿפ וצ ןעלּבירג

 ,12 ,ּבי ,תלהק

 יׂשורג ןיגנַאֿפיג ןָא רע ןיקזיּב,-- ךיז טימ

 וניתונװעּב =} ה"ועּב ךיז ינוא ןוט וצ ןיזַײר

 זָאד ןיריטרַאמ וצ ּפָא ןיגנַאֿפיג ןָא רעז {םיּברה
 רָאג וירוענ ימיּב ןםולשה וילע =} ה"ע רע

 "עג ==} טרידקָאדיג ליֿפ ינוא ןיזעװיג ךילקנערק

 לזייא םעד ןלעװ רימ , .69 יז ,הג ,"ןטרעטקָאד

 ךיז לָאז רע סָאד םוא ,רעגנערד ףיוא ןגָארט

 תרגא רדסמ ,יַא קראטש געװ םעד ףיוא טינ

 .101 יז ,1858 עשרַאװ ,שֹּב רעַײנ רעד רעדָא

 טָאה ריזנ רעד :רימ ןעניֿפעג ארמג רעד ןיא,

 ןעד טימ רע לַײװ ןּבָאה הרּפּכ א טזומעג

 :ץגּפָא ךיז רע סָאװ טָאה טקידניזעג {םעד=|

 םירדעה לא ,רעגניזעלש .י .ע ,"טָאה טרעטרַאמ



 ןעשטָאמּפָא

 ,טרעטַאמעגּפָא ךיז טָאה, .1869 ףובל ,ינשה

 וצ קירוצ ןכירקוצ טנעקעג םיוק טָאה יז סָאד

 ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,"רעגעלעג ןטרַאה ריא

 ,1895 ענליוו

 שטנעמ רעד ךָאד ןעק ןתּבש ןיא}, -- גנוי-

 ןַײז וצ ןוא ףוג ןַײז וצ גנואור ַא ןעניֿפעג

 טייקרעיורט ענַײז וצ גנוטסיירט א ןוא המשנ

 ענליװ ,ֿבקעי תומיענ ,ץנַארק ֿבקעי 'ר ,יַא ןוא

 הרע .שינ .9

 יָאמעג-- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטָאמּפָא
 'ַא ןקײװּפָא .לס .ןעצָאמ;- :89 .טעשט

 -רַאֿפ יִא .טּפעלקעגוצ ךיז טָאה סָאװ עטָאלּב

 -רַאֿפ ,ענערָאװעג ףַײטש יד יִא .טולּב טנקירט

 .שינע .ךיז טימ ךיוא .רעכיט טנערָארֿפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ךַאמּפָא

 -ַּפָא ,םּכסה .סולשַאּב ,טקַארטנַאק .ןכַאמּפָא ןוֿפ

 יָא רעכעלטפירש .סעּפע ןגעװ (סעומשּפָא) דייר

 יָא ןַא (ןכַאמ) ןסילש .יָא-תוֿפּתוש .יַא-טּפעשעג

 (ןטָאּברַאֿפ) טּבױלרעד .יַא ןַא (ןכערּב) ןטלַאה

 . ...סיוא טמוק יא םעד יּפילע .יִא ןטיול

 א טימ תוֿפּתוש ןוֿפ יא ןַא טסילש עמ רעדייא,

 ןוט א ןסעֿפיױא םיא טימ ןעמ ףרַאד ,ןשטנעמ

 ךיא ּביױא ,ּפָאק םעד ןכערּב לעװ ךיא , ."ץלַאז

 וצ ארומ סָאװ ָאטינ, ."יֵא םעד ןכערּב טינ לעװ

 ַײב עקַאט דלַאּב טנרָאװַאּב ךיא ּבָאה סָאד .ןּבָאה

 רעזדנוא ןסילש םַײּב עקַאט דלַאּב ,יַא רעזדנוא

 ,52 'ז ,טײצ'םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"תוֿפּתוש

 ןוֿפ גנוסילשרעּביא יד זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד עמ,

 ףיונוצ רָאיַײה טלַאֿפ ןיִא ןעוויטקע|לָאק יד

 -רַאג יד ,ײןטייקירעװש-סגנורענרעד עסיוועג טימ

 ,8 עװקסָאמ ,עמיטש רעטשרעּב ןוא רעּב

 -עדערנַײא ןקיזָאד םעד ןוֿפ רוקמ רעד, .2 ןא

 יַא ןקילעֿפנַײא םעד ןוֿפ םּתסה-ךמ טמַאטש שינ

 ,זעגפ ,יןענֿבל טימ טכַאמעג טָאה ֿבקעי סָאװ

 יִא ןא ןעמ טָאה רשֿפא, .8 ןאפ ,1924 ץענליוו

 וצ טקוקעג טשרמולּכ טָאה עמ תעּב ,ןסָאלשעג

 "וילק ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ,הלמ ,"ןרעטש יד

 יד טימ יִא ןעַײרֿפ ַא ןוֿפ טכער , .112 יז ,דנַאל

 ,18 יז ,1917 י"נ ,עװ טישז ,ײרעטעּברַאןיול
 ןרעװ טמיטשַאּב טשינ ןעק שלַאֿפ"תמא ..,,

 .64 ן ,אקװד ,ײיָא ןייק ךרוד

 יילש"ַא .גנוסילשייַא ,ןכײצײַא .(לןריּפַאּפ"ָא

 ןדיי עשילּביּב ַײּב; -- 'ץלאז ןוֿפ יִא .רעס

 סָאד ןטַײדאּב ןצעמע טימ ץלַאז ןסע' טגעלֿפ

 טרעװ ךנּת ןיא . . . יךיז ןדנַײרֿפאּב' סָאװ עּבלעז

 סָאד ןדוד וצ ןּבעגעג טָאה טָאג זַא ,טגָאזעג

 יּבוקַאי .א ,ייץלַאז ןוֿפ יא ןַא ךרוד ךַײרגינעק

 ןתנ לארׂשי יהולא} ,11 עו 1961 ,רַאֿפ ,ןָאז

 תירּב וינֿבלו ול םלועל לארׂשי לע דיודל הכלממ

 ןוֿפ טָאג רעד, :יּת ,5 ,גי ,1 םימיהיירֿבד ,יחלמ

 לארׂשי רעּביא הכולמ יד ןּבעגעג טָאה לארׂשי

 ענַײז וצ ןוא םיא וצ ,קיּבייא ףיוא ןדוד וצ

 .ןײץלַאז ןוֿפ דנוּב א ןיא רעדניק

 סעצָארּפ .ופז +- .ןעי ,יד -- אנֹוכַאמּפָא
 .ןעיֶא עמייהעג .ןכַאמּפָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 "עג ,טוַײּפשעג ייז ןּבָאה תוירּב יד רעּבַײװ יד,

 ,רָאא טרעדנוה רעּביא ,רַאֿפרעד קידנֿפָאה ,טכוש

 ,אּבה-םלוע רעייז ןוֿפ טֿפלעה ַא רעדָא ,קלח ַא

1841 

 ןיא סָאד, .24 'ו ,װ המלש ,סוממ ,ייָא טול

 ,טעטרַאװרעדמוא ,וויטקניטסניא ןעמוקעגסױורַא

 ,וא טישז ,"ןעיֶא ןוא סעירָאעט עלַא וצ ךפיהל

 ,195 'ו ,1919 יינ

 -כַאמעג--- ,ּפָא עועל- .וורט -- ןעװעלכַאמּפָא
 -עלכַאמעגּפָא םיא טָאה רע, .ןרַאנּפָא .טעװעל

 ."טלדניװשַאּב ,טרַאנרַאֿפ ,טרַאנעגּפָא ,טעװ

 יַפָא .1 .טכַאמעג-- ,ּפָא ךַאמ .ורט -- ןּכַאמּפָא

 .(טעּברַא ןַא) ןקידנערַאֿפ .ןקיטרַאֿפּפָא .ןקידנע
 ךָאנ ףרַאד ךיא ,לּביארַאֿפ ןייק טשינ סטָאה ,ַאנ,

 ּפַא טֿפעשעג קיטייג א ,ןייגוצ טרָא ןייא ףיוא

 ענליוװ ,עקירעמַא ןוֿפ רעטעֿפ רעד ,טע ,ײןכַאמוצ

 טכַאמענּפָא טשינ ךָאנ ?סָאװ, .506 'ז+ ,5

 ,םָאנָאקע םוצ ךיז יז טדנעװ -- ?טֿפעשעג סָאד

 ךיד ךָאד רע טעװ ןקידעּבעל ןייק ?זיא סָאװ ---

 :אֹּב ךיז , .דוייםיליהּת ,שַא ,"?ןסעֿפױא טשינ

 ;קיסעמלגער ךיז טקור ןישַאמ יד יװ ,טמיר

 רעקאה-ליוק א ןעװ ,רעטעמ א טונימ רעדעי

 טינ ױזַא רע טכַאמ ,טנעה קיצֿפוֿפ טימ זיא

 ,19234 עװקסָאמ ,סעטכַאש ,ןָאטרעּבלַא .מ ,ּפָא

 טכַאמעגּפָא ,טכַאמעג , .קסע ןַא ןריֿפכרוד .2

 ליג ַא יַא .לטרעװ "!קס9ע ןַא רוטּפ ןוא

 ,טוג = (קיציּפש ןוא קידכעלַײק) ח מ שאו

 טֿפעשעג ןייא ּפָא טכאמ רע, .ןריֿפכרוד טַאלג

 וצ רָאי 10 ףיוא גונעג ןיוש זיא ,ץירּפ א טימ

 רָאנ רימ טיג ריא, .11 אי ,1868 ,מק ,"ןּבעל
 סָאד ךיא לעװ ,ןייגוצ לָאז ךַאז יד יװ ,הצע ןַא

 ןוא קידכעלַײק ,חמׂשאו ליגַא יִא ןיוש ךַײא

 -ַארקָאטסירַא רעד ,ןַאמרעטוּפ .ז .י ,"קיציּפש

 טריֿפ , ,41 'ז ,1889 עשרַאװ , ... .קידצ רעשיט

 ַא ןָא ,טעליּב א ןָא קַאלדישז א סעפע ןעמ
 יּפָא רֶע זיא סעיצנאטס קיצנַאװצ יװ רעמ ,סַאּפ

 טימ רעכַאמ-רעכַאש טכַאמעגּפָא טָאה ,ןרַאֿפעג

 ןָאדנָאל ,לטלעװ ןיילק ,צלא ,"ןרָאטקודנָאק יד

 ריא זַא ,ךיא ןיימ 'רַאננ םעדא ,20 'ז ,4

 סּבַײװ רעַײא ןיציּבר רעד ןעקנעש ןזומ טעװ

 "ַצּפָא סָאד ױזַא יװ ןוא ,ישָארּב ןטימ גניריוא

 רָאנ רימ ריא טלָאז -- ?חמׂשאו ליגָא ןכַאמ

 ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"ןגלָאֿפ

 טינ גיוא םעד ןוֿפ טנַײה ךיד לעװ ךיא, ,149 יז

 יד רימ ןָא י'ִא טינ הלילח לָאז עמ ,ןזָאלּפָא

 ,זַא טָא; .עסקַאט יד ,סוממ ,"הנותח עצנַאג

 ןוא טַאלג ,קסע םעד יִא וטסלָאז ריד ךיא גָאז

 ,רעדידּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"קידכעלַײק

 ,21 יז ,1906 עשרַאװ

 ַאּב א ןריֿפכרוד .ןטעּברַאַאּב .ןטעּברַאסוא 9
 ,לרעדַײנש) טעּברַא ןוֿפ סעצָארּפ ןטמיטש

 עטשרע יד יִא .ךעלקנעּב יַא ,(אא ,ַײרעקורד

 ,לטנַאמ םעד יִא ,טַאלּב ןוֿפ טַײז

 ,םּכסה ַא ,ךַאמּפָא ןַא ןגעו ךיז ןדערֿפױנוצ ,4

 .עא הרשּפ א יִא .טקַארטנַאק א יִא .יאנּת א

 לחרּב יַאש ."!טכַאמעגּפָא ,טדערעגּפָא ,ללּכה,

 ךיוא|} .םיטרּפ עלא טימ ,יונעג --- "הנטקה ךֹּתּב
 ן"עסיורג יד האל טינ ןוא , :ּבָאגוצ ַא טימ

 ,קצ א? ."עטעקַאנה ְךּתֹּב לחרּב יַא, :ךיוא ריא

 ןַײז לָאז ,טכַאמעגּפָא ,ןגָאלשעגוצ ,ונ ,ףוס ַא

 ןעמענ ייז, ,40 יז ,ווװ המלש ,סוממ ,"!לזמ טימ

 ַא טקיש ןַאמ רעד ה"ד ,םיחולש ךרוד ןעױרֿפ

 ןכַאמּפָא

 ןוֿפ טקיש ױרֿפ יד ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ןוא חילש

 ּפָא ןכאמ םיחולש עדייּב יד ןוא חילש א ךיז

 ,1863 ענליו ,םירצמ עסמ ,דמא ,"ךודיש םעד

 ןּביוהעגנָא ראג טָאה ןןירעסייק יד =| יז

 ןענעק לָאז יז ,ןגַארֿפ עשיגָאלָאעט . . . ןרידוטש

 ,מק ,"טסּפוּפ םעד טימ טַאדרַאקנָאק ַא יא

 ַא טימ טכַאמעגּפָא ןּבָאה רימ, .45 ןא= ,6

 סָאװ גנידצלַא זַא ץֿפח-תטיקנ א ןוא ףּכ-תעיקמ

 לָאז . . .ןקישוצ זדנוא טעװ רעטשרעּבייא רעד

 :םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"סנדייּב רעזדנוא ןַײז

 ןּבָאה / טכַאנ רעד ןטימניא ןוא , ,8 יז ,טַײצ
 -עטַארטעצ ןטייק יד ןלָאז ייז / טכַאמעגּפָא יז

 ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"ןעװעטַאר ןוא / ןעוו

 ידָאד 'ר ַײּב עלעטש  ַא ּבָאה'כ ,עטַאט, .60 'ז

 ןמחנ רֿבח ,זיי ,"טרָאװ א יִא םוק .רענילּבול

 ,44 יז

 יּפָא ןַא ןוֿפ טײקטסעֿפ רעד ןָא) ןדערּפָא .8

 ךיז ןסעומשּפָא .םוקֿפיונוצ א ןגעװ יַא .(ךָאמ

 יז, .טיזיװ א ףיוא יִא .ףערטֿפױנוצ א ןגעוו

 זַא טכַאמעגּפָא םיא טימ ןּבָאה ןטַײלסלהק =|

 ,טשרעק .מ .י ,"תירחשילעּב רעייז ןַײז לָאז רע

 ,3 1967 רַאֿפ

 ןסילשַאּב .ךיז רַאֿפ סולשַאּב א ןעמעננָא .0

 .ךיז ןעלקנעוק א ךָאנ ,ןטכַארטרעּביא ןַא ךָאנ
 'ִא ןענעק טינ .קנאדעג םעד יִא .ךיז ַײּב יֵא

 ןיא זַא טכַאמעגּפָא ךיא ּבָאה ךיז ַײּב, .ךיז ַײּב

 ,"...ןכַאז ַײרד סיוא ךימ ךיא ןרעל עקירעמַא

 יּפֶא טָאה רע, .225 'ז ,| ...יסייּפ לטַאמ ,עש

 ,"הצע סניּבר ןַײז ןגלָאֿפ וצ ךיז ַײּב טכַאמעג

 :טכַאמענּפָא ךיז ַײּב טָאה רע, .דיי-םיליהת ,שַא

 טעװ טָאג זיּב םיוּב ןוֿפ ּפָארַא טשינ לעװ ךיא

 ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,"ןֿפלעה רימ

 ַײּב יז טָאה לָאמ ןייא ,, .102 'ז ,1929 עשרַאװ

 -- 'סוחִיי ןטסוּפ ןטימ סיוא' :טכַאמעגּפָא ךיז

 ,רעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"!סיוא זיא

 טכאמעגּפָא ּבָאה ךיז טימ ךיא , .9 יז ,1943 יינ

 ןַײמ ,לַאה ,"לעװ ךיא ךיז ןראנ טינ רעמ / --

 ,15 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא

 לענש .ןַײז אצוי יװ ,ךיג ךַאז א ןָאטּפָא .7
 יִא ,רוציקּב יִא .ןעמוקוצּפָא יװ יוזא ןקידנערַאֿפ

 ּפָא רע טכַאמ ,םכילע-םולש, .טנַאה רעד ןוֿפ

 טיירד ,ןגעװ אצוי ןוֿפ רָאנ קעמש א ,רוציקּב

 ,"רעטַײװ טֿפױל ןוא סיוא עקַאט דלַאּב ךיז

 רֶע סָאװ טסירדרַאֿפ םיא, .24 יז ,ו המלש ,סוממ

 ױזַא רָאג סעּפע ּפָא תודועס-שלש םעד טכַאמ

 "שלש ,יקסװָאקינרעיװ .י ,"טנַאה רעד ןוֿפ

 ,9 'ז ,1899 וװעשטידרַאּב ,טַײצ תודועס

 ַא יִא .ןגירקקירוצ ,ןלָאצקירוצ ,ןלָאצּפָא .8
 ... םיא טָאה טשריֿפ רעד; .ךַאז א רַאֿפ ךָאז

 זַא ,ןמיס ַא ןּבָאה רימ ,ןעמונעגֿפױא ךעלֿפעה

 ַא טכַאמעגּפָא םעדכָאנ םיא טָאה טשריֿפ רעד

 ןזַײװַאּב ךיא לעװ, .20 ןאפ ,1869 ,מק ,"טיזיוו

 רעמָאט ,טוג ךָאד זיא --- תואצוה יד ןכַאמוצּפָא

 ,"קילגמוא רעסיורג ןייק טינ ךיוא זיא --- טינ
 ,3 ווװ 1963 ,רָאֿפ ,ַאדָאגיװ .ש

 ןגירקּפָא .ןרעװ טקיטיגרַאֿפ ,ןקיטיגרַאֿפ .9

 ןכַאמ רעד, .ןדָאש ןרַאֿפ ןכַאמּפָא .חװר ַא טימ

 עמ זַא; .װש ,"יִא רעד רָאנ ,ןכַאמ רעד יװ

 עמ רע ליװ ,עלעקעה א ןדִיי א טעּפעשטרַאֿפ



 רעכַאמּפָא

 ךרוד ןעד , .װש ,"ןטֿפַאק ןצנַאג א יַא םיא לָאז

 ןענַײז רעדילק עטשרע יד סָאװ הּביס רעד

 ערעדנַא . . . טזומעג ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טעֿבנגעג

 ,'רּבדמּבי ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר "יא

 ןענַארָאטסער ןוא ןלעטָאה, .ב/ּפ ,ן"רּת ענליוו

 ןוֿפ טַײצ רעטכעלש רעד רַאֿפ ּפָא טציא ןכַאמ

 טלָאװעג ןיוש ןטלָאװ ןוא סיזירק ןטצעל םעד

 ,"ךיוא סיזירק ןדנעמוק םעד רַאֿפ יַא סנייא רַאֿפ

 טָאה רעטָאֿפ ןַײמ , .303 'ז ,1910 י"נ ,שו רמ

 ךָאנ יִא רימ טעװ רֶע ,טגָאזעגוצ ןיוש רימ

 עכלעו) םישוּבלמ יד רַאֿפ םישוּבלמ ערעסעּב

 ןילּבול ,תוחילס רדס ,ײןטקעלֿפרַאֿפ ּבָאה'כ

 .65 יז ,ד"צרּת

 םעד יִא .ןצַארקּפָא .ןקינײרּפָא .ןשיװּפָא .0

 ןמ ףרדיּב לגענ איד וזא ךַא, .ץלָאהרעגלַאװ

 טכַאמ זיא סָאל ׂשָאד טראַײנ ןצרק וצ טרה טינ

 ןטיק ,וװ םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,יּבָא ןמ

 רָאט ,רעװ גיטיוק רד ךוש ןייא , .ב/וט ,ז"עּת

 לגָאנ םנַײז טימ ןכַאמ ּבָא ןתּבש םוא} טינ ןמ

 ,רסעֿמ םנייא טימ טינ ןּכשילּכמ .רגניֿפ ןוֿפ

 שקאו ןעװ, .ב/זס ,וטל ,"רוסָא זיא ׂשע ןעד

 ןמ רָאט וזַא ,טֿפירטג רֿפס ןייא ףיוא רעװ

 זיא טשנוז ןכַאמ ּפָא טינ תּבש ןַא ׂשקַאװ ׂשָאד

 טָאה, .ג/זמ ,חע ,"(תאטח ןּברק ֿבײח) ןמ

 ןיא סָאװ ןזַײא ןֿפרַאש םעד וצ טעזױּפעגוצ

 ןכַאמוצּפָא םוא ריט רעד ַײּב ןגָאלשעגנַײרַא

 ענליװ ,עטכישעג רעּבױר ענייא ,דמא ,"סיֿפ יד

 טגָאז ,טכירעגנַײא לעמ ןיא טסיּב וד--, .ד"כרּת

 ריא טכַאמ רע ?ואוו -- ,רעטכעלעג א טימ רע

 רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"ליומ ןוֿפ לעמ יד ּפָא

 ,45 יז ,1893 ענליװ ,קינטנעצָארּפ

 טָאה דניק ןסָאדן, .ןקורּפָא .ןרַאשקעװַא 1

 ןקָאל ענעדלָאג יד טכַאמעגּפָא לטנעה ןַײז טימ

 רעד ,דמא ,ײלמינּפ ןעמורֿפ ןַײז ןוֿפ (ךעלזַײרג)

 טימ טכַאמעגּפָא טָאה ןרעןע .1866 ענליוו ,לאוג

 עטכידעג ןוא עטיירּב סָאד טנאה רעטכער רעד

 , . . .הרֿפש ,ןירָאג .ּב ,"ןךעלקערּב יד ןוֿפ} דרַאּב

 ,3 'ז ,1910 י"נ

 א יִא ,ןריֿפכרוד .ןטכירּפָא .ןעװארּפּפָא 2

 'ִא .הנותח יד יִא .הליֿפּת א יִא .העיסנ עטַײװ

 יד ןַאמ םעד טעצָאטעגסיױא יז טָאה, .שודיק

 םיוק טָאה רע סָאד ,רענייּב יד ןוֿפ ךרַאמ

 'ניצ רזוע ,דמא ,"הלדֿבה ןכַאמוצּפָא טּבעלרעד

 ןָאק ךיא; .1868 ענליװ ,גיצ איד ינוא סעק

 ןטימ ןוח םענייש רעַײא טימ ןַײז אצוי טשינ

 שודיק לוש ןיא טכַאמענּפָא טָאה סָאװ ,קידָאּפס

 ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש ,"ןדִיי עלַא רַאֿפ

 לוונייז 'ר זא ,סטכַאנוצ-תּבש טשרע, .96 יז

 ךיז ןּבָאה רימ ןוא הלדֿבה טכַאמענּפָא טָאה

 טָאה ,ייט ןעקנירט שיט םורַא טצעזעגרעדינַא
 .ל .י ,"סעומש ַא טכַאמעג לָאמַאכָאנ לוװנייז 'ר

 בוֿבל ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קַאטשניּב

 ץנַאג טכַאמעגּפָא ןעמ טָאה הנותח יד, ,6

 ,ןוחַא .מ ,"ןשטנעמ ענעגייא רעטנוא ,ליטש
 ,59 'ז ,ס"רּת ענליװ ,רעגעװש ייװצ יד

 ,ּפָאק ןוֿפ ןטכַארטסױא .,ןריזַאטנַאֿפּפָא 2

 ןםירעיוּפ יד ןוֿפ = ייז ןוֿפ ךיז ּבָאה ךיא יֹװ,

 ריא יװ טוג ױזַא טינ ייז ןּבעל ,טרעהעגנָא

 ,ס- ,רעד -- רעכַאמּפָא

 ידַא -- שירעכַאמּפָא
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 ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,יּפָא טכַאמ
 .28 'ז ,1906 עשראוו

 ענ א ק א יַא* --- .ןרַאננַײרַא .ןרַאנּפָא 4

 :שיקרעט ףיוא ןָאטּפָא ,ענַאק ַא ןקוררַאֿפ (א =
 טינ זדנוא טעװ סע, .סטכעלש ןַאטּפָא (ב
 זדנוא טעװ עמ ןעװ ןהנעט רעזדנוא ןֿפלעה
 לָאז סעלָאקש ןסייה ןעמ טעװ ,ענַאק יד יא
 יװ ןֿפלעה ליֿפ ױזַא ןעַײרש רעזדנוא טעװ ,ןַײז
 'יר אַײּב ,קַאטשניּב .ל .י ,"סעקנַאּב ןטוט א
 .20 יז ,1896 ֿפוֿבל ,רענילרעּב המלש

 פא ,ןטעּפשּפָא .ןעמירקכָאנ .ןכַאמכָאנ ,8
 יז יװ ,ןעלייּב היח ךָאנ גָאלק א ,ַײא , .ןקזֹוח
 .הצמ עמערָאי ,רַא ,"!לסיּב א ּפָא סָאד טכאמ

 .ןרילונַא .ןקעמּפָא ,ןֿפַאשּפָא .ןכַאמ לטּב 0
 ּבָא ׂשע רע טכַאמ טנערּב ךיז רנייא ןעו ינוא,
 ,"ןליק רֿפ וצ ףיורד טּבַײר ינוא טנעה ןַײז טימ
 טגילג זד ,ייא ןייא ןוֿפ ליטור ׂשד, .א/מ ,והח
 ּבָא ןכַאמ יד ,ויא לוֿפ הנבל יד ןעװ זיא
 1804 טרוֿפנרהיד ,רסומ טבש ,"םינּפ ןוֿפ ןקעלֿפ

 ןטָאּבעג טָאה ןוא ,, ,ן3 ןאמ ,1938 עשרַאװ ,ַאֿפייו
 ,עװטסטַאטוּפעד יד יִא םיא לָאז עמ עּבטמ ַא
 ,ריּפַאס .ַא ,"טנָאקעג טינ ןיוש טָאה עמ רָאנ
 .4 יז ,ג"מרּת ענליװ ,קינזרעטַאק רעניילק רעד

 פא םיא טָאה רע, .ןצומשּפָא .ןכאמַאּב .1
 ,"סיֿפ יד ויּב ּפָאק ןוֿפ טכאמעג

 ן א יַא* ,ןּברַאטש .ןּבעליס ןקידנערַאֿפ 8

 טכַאמ סָאװא .ףוע ןַא ןעליוק ןקיש -- ףוע
 ּפָא טצֿפיז ,טכַאמעגּפָא ןיוש טָאה רע -- ?רע
 זמט ,גח ,"ּבלעװעג ןַײז ןיא טֿפױל ןוא לקצַאכ
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 טנַאה רעד טימ יִא .2:=1: זמגסמ26 "ןעכַאמ'

 ,ןגילֿפ יד

 .שינע .ךיז טימ

 -סיוא ,רעכַאמ-הרשּפ

 ןיא הסנרּפ ןַײז, .ררוּב ,רָאטַארטיּברַא .רעכַײלג

 א תונותח ףיוא ,רוסרס ַא ןטַײצ וצ ,ןעװעג

 "תיּב ףיא ,ןכדש א עקידעּבעל ַײּב ,רעװרַאס

 ,"טלעג-הרוֿבק ַײּב יַא ןַא עטיוט יד ַײּב םלוע
 א ריא טַײז טסיזמוא טינ, ,77 יז ,1887 לַאל

 .עסקַאט ,סוממ ,יֵא רעטוג א ןוא ררֹוּב רעדליוו

 ַא ַײּב 'ַא ןַא ךיוא ןעװעג זיא סומינולק 'ר,

 -ינולק 'ר ןָא ןּבעל לָאז ֿבר רעד ןעד ,הרוּת-ןיד

 . ,"רעֿפעֿפ ןָא ןסע ןַא יװ ןעוועג זיא ןסומ

 ,13 יז ,1927 ענליװ ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב

 .יירע-

 ןיא סָאװ .קידהרשּפ

 .גנעג עיִא טימ .רעכַאמּפָא ןא (ַײּב יװ) ןוֿפ
 ,טייק-

 -אמעג-- ,ּפָא עװ .ורט -- ןעוװע(י)לַאמּפָא
 == 2: 8010215- ==: טתנ2100026 .טעוװע(י)ל

 ,ןּברַאֿפּפָא .רילָאק ַא טימ ןרימשּפָא 885
 יַא .ןֿפוא ןלענָאיסעֿפָארּפ א ףיוא טינ רעּבָא
 -סָארּפ ןענַײז קנעּב יד, .דַײרק טימ טנעװ יד
 ,קיא ,טנַאמַאיד .ז ,ָא ייז ףרַאד עמ ,עסַײװ ,עט
 ,ו"טשּת ה"ר

 -עג'-- ,טלָאמעג'-- ,ּפָא לָאמ .וורט -- 1 ןלָאמּפָא

 ןלַאמּפָא

 טימ דליּב ַא ןֿפַאש .1 .ןלעמ-- :89 ,ןלָאמ
 םעד, ."ןלָאמוצּפָא רָאנ --- ןייש, .(ן)ּברַאֿפ

 סָאד ,ןלָאצוצּפָא טשינרָאג זיא תורצוא סרעסייק

 "ַצּפָא טשינרָאג זיא דניק ןַײמ ןוֿפ טייקנייש

 ןיניש ןיטלַא ןייא ןאמ ןעוו רצקל, .לֿפ ,ײןלָאמ

 ריניש טינ ןיא ןַאמ טעה ,ןילַאמ ּפָא יטלוז ןַאמ

 זיא ןּבעל סיז ַא, ,156 'ז ,הג ,"ןילָאמ ּפָא ןינעק

 ,רעסַאװ / :טרָא ןייש א רַאֿפ סָאװ / ,טרָאד

 רעד' ,גּבא ,"ןלָאמוצּפָא רָאנ / ןלָאט ןוא גרעּב

 עטסערג יד ןוֿפ רענייא, ,ןו שה| יֿבעיק ןיא דוי

 ויא טָאה רע סָאװ טכָאקעצ ןעװעג זיא סרעלַאמ

 שינעּבױלרע יד ןעמוקַאּב טָאה ןוא . . . ןעזרעד

 ענליװ ,דלישטָאר תלודג ,זמא ,"ריא ןלָאמוצּפָא

 ,ראוּת-תֿפי עסיורג ַא ןעװעג ךיז זיא יז, ,5

 יז זַא |!} סערעלַאמ יד ןסייהעג רע טָאה

 .א/כ ,2צנ ,"טנַאװ רעד ףיוא הרוצ ריא יַא ןלָאז

  טלָאמעגּפָא רע טָאה ,ןעזעג םכח רעד םיא טָאה;

 םוצ טכַארּבעג םיא טָאה ןוא טערטרַאּפ ןַײז

 .'םכחו ךלמּב הׂשעמי ,ּבחנ ,"ךלמ

 .רעטרעװ טימ ןעזסיוא ןַא ןרעדלישּפָא .2

 .ןעזסיוא סניּבר םעד סעקוװעשטיּפ עלַא טימ יִא

 ריד ךיא לעװ .טנגעגַאּב טינ םיא טסָאה וד,

 רעַײא טסייה יװ, ."װירב םעד ןיא יִא םיא

 רעד ?רֶע טָאה םינּפ א רַאֿפ סָאװ ןוא דמלמ

 ,טסייה רע יװ טגָאזעג םיא טָאה ןַאמסֿפרַאד

 הלגמי' ,פי ,"טלָאמעגּפָא ץנַאג םיא טָאה ןוא

 רענוד םעד, 877 ,אווו לּביי| ,המדקה ,יןירימט

 טשינ רימ ןעק ץילּב רעד ,טינ ךיא דַײל

 יִא רעּבָא ,טינ רימ טרַא ןגיוּבנגער רעד ,ןָאט

 !בַײרש ,אנ, .62 'ז ,1887 ,לַאל ,"םיא ךיא ןעק

 םעד ןוֿפ ןוא ןגעװ האנה ןַײד ןוֿפ ּפָא יז לָאמ

 טָאה רע, .המלש ,סוממ ,"ןגעװ האנה סמלוע

 רָאה טלָאמעגּפָא ךַארּפשרעדליּב ןַײז ןיא זדנוא

 ,! מעּב ,"סנטָאש ןוא ןּברַאֿפ יד טימ רָאה ַײּב

 השמ טסייה רע . ..סעדא ןיא זיא רע, ,20 יז

 עג ןַײז טלָאמעגּפָא ייז רע טָאה ַײּברעד ןוא

 רעשינַאריט רעד ,ןירָאקנישרעק לידָאג ,"טכיז

 יז ריא טָאה טָא; ,58 יז ,1888 עשרַאװ ,רעטעֿפ

 א ,עקרעֿפראװןטרַאק יד / ,טלָאמעגּפָא יװ

 טלעװ עצנַאג יד סיוא טכוז -- ָאטשינ / ,הנקז

 ,וו גורֿפ ,"ענייא זיא יז ,ןכַײלג ריא ָאטשינ / --

 *עקרעֿפרַאװ-ןטרָאק ידי

 ןוֿפ ףליה רעד טימ ןײטשרַאֿפ וצ ןּבעג 9

 ידע .ןעגנולעטשרָאֿפ עשירעדליב ,עטערקנַאק

 ןלָאז איז זָאד / ,טַײצ ילא טער הרוּת עגילייה

 ץמינ ךיז זַא טימ רעד / ,טַײל יניימיג ןייטש רֿפ

 ּבָא ת"ישה הרוּת יד זָאד / ,טלָאז ןרדנואוו

 טעה ׂשלא ךַײלג ...'ה ןיע ,'ה די / ,טלָאמ

 ןוֿפ ןטשרע ןיא , .טכוצ ,"סיֿפ ינוא טנה י"שה

 רעד זיא ,יאֿביקע 'ר' ,דנעּבױאמָאר ייוװצ יד

 ןוֿפ סענעצס יִא ןיא ןָאטרַאֿפ רעמ רעלטסניק

 ,! שּבש ,"טנורגרעטניה ןשירָאטסיה-רוטלוק

 ,313 יז

 ריא רַאֿפ, .ךיז ןלעטשרָאֿפ -- ךיז טימ
 ןבעל סע דלימ ןוא טוג יװ ּפָא ךיז טלָאמ
 ,יקסנירטסָא .ל .י ,"רעטומ ןוא רעטָאֿפ ריא ךיז

 סָאד, .18 'ז ,1927 ענליװ ,טיוט ץכַאנ עּבעיל

 יז זַא ּפָא ךיז טלָאמ ןיז} . . . עקנַאמ טצנַאט



 ןלָאמּפָא

 .8 ,"ענירעלאּב ַא זיא

 ,1934 ווָאקרַאכ

 ,שינעד ,גנו-

 .יירעד

 ,טלָאמעג- ,ּפָא לָאמ .װרט -- 1 ןלָאמּפָא
 -עצ ,1 .277 +-- 1 ןלָאמסיוא ווזד ,ןלָאמעג =
 רעד, .ןרילונַארג .לימ א ןיא רענרעק ןלָאמ

 רַאּפ א רענלימ םעד טײנעגֿפױא טָאה רעטסוש

 רענלימ רעד םיא טָאה רַאֿפרעד ןוא ,לוויטש

 יד ,יקסװָאדַארּב .ח ,ײןרָאק ץערָאק א ןלָאמעגּפָא

 װעשטידרַאּב ,רֿבג ןויצע טדָאטש רעד ןיא הֿפיסַא

 יד ןוֿפ זַײא'ס ךרוד טקַאה רענלימ רעד, ,9

 עמ ,רעסַאװ ןיא רעדער יד ןוֿפ ןוא סעקָאטעל

 לטרעֿפ ַא יִא ,ןייטש םעד ןוָאלנָא ןענעק לָאז

 ,ןַאשּפָא .ה ,"ןרָאק לטסעמ א רעדָא ,ַײלַאמ

 טעגיס ,ףיוה סייּבר רעצינשזיװ -- לארׂשי תיּב

 :טלָאמעג ךיז עטשרע'ס ,ךיז טײטשרַאֿפ,, ,9

 סָאװ / ,טלָאמעגּפָא טשרע ,לעמ טימ קַאז ַא /

 ןַײמ ,לַאה ,"ּבױטש-ןעַײלק ןשירֿפ טימ טקעמש

 ,220 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא

 טוג ךיז, .סיֿפ ערעװש טימ ןטערט :גיֿפ .2

 סערװַאל יד זיּב רַאּבָאס ןוֿפ ,טרעטַאמעגנָא

 .ש ,"סיֿפ עטרעטַאמרַאֿפ יד טימ ןלָאמעגּפָא

 סעדַא ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב

 ,286 'ז ,2
 סָאד יִא .לענש ףיוא ןגָאזּפָא .ןּפַאכּפָא .9

 ןָאטעג ןֿפע ןַא ענטעמַאה ךיז טָאה; .ןענ(ע)וַאד
 סָאד ןֿפָאלעגנַײרַא זיא טעּפָאסרַאֿפ ןוא ,ריט יד

 -ןלָאמּפָא ךיג ,עקטסידָאמ ריא ןוֿפ לדיימ-ןרעל

 ךַײא ףרַאד עזָאר ,טמוק ,וינעכָאר יוא --- :קיד

 ,1928 עװקסָאמ ,ּבז ,ןעױרֿפ ,"ןּבָאה קיטיינ

 ןֿפױא ףױרַא טֿפרַאװ עמ סָאװ, -- ךיז טימ

 .װש ,"ּפָא ץלַא ךיז טלָאמ ,ןייטשלימ

 ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע- ,גנז

 ,ַײרעד = .(עקד
 -לַאמעג--- ,ּפָא עועּפ- .וורט -- ןעװעּפלַאמּפָא

 ,277 +- .ןעװעּפלַאמסיוא וזד ,טעװעּפ

 .טלגנַאמעג-- ,ּפָא לג- .ורט -- ןעלננַאמּפָא
 טָאה עמַאמ יד, .ןסערּפ ,ןעלגנַאמ ןקידנערַאֿפ

 ."רעכעלַײל רָאּפ א טלגנַאמעגּפָא

 .טנָאמעג-- ,ּפָא ןָאמ .װרט -- ןענַאמּפָא
 סָאװ ןטעּבקירוצ ,ןענָאמֿפױנוצ .ןענַאמֿפױא ,1

 רע ןעד, .רעכיּב עטגרָאּבעג יד יִא .טמוק סע

 לסקעװ טלַא ןַא ריד ַײּב טָאה ןע"שּבר רעד)

 עשרַאװ ,עזָאר-עילעדַא ,ףור .ּב .א ,"ןענָאמוצּפָא

 ןיא סיױרַא טֿפָא ןיוש ןגעלֿפ ייז , ,46 'ז ,5

 טשרמולּכ ,סָאד יִא ,ןגעלשעג ענעֿפָא טימ סַאג

 עװקסָאמ ,סענַאּברָאק ,סנ ,"טמוק יז ןסָאװְו

 טינ טלַײאעג ךיז ריא טָאה עשז ןיוש ,, ,3

 טַײז ריא יצ ,הווצמ-רּב סעמָאינ ןקיטעּפשרַאֿפ

 יד סָאװ ,השרד ענעּבעגעג-טינ יד יִא ןעמוקעג

 ףיוא ןסירעגרעּביא רימ ןּבָאה סעּבמָאּב עשטַײד
 עװקסַאמ ,סעריוד ןוֿפ טָארט ,מפ ,"הנותח רעַײא

6, 

 ,טמוק סע סָאװ ןגירקקירוצ ,ןגירקנַײרַא .2

 ,סעטַאר ענעזָאלעגכרוד יד יִא .ֿבוח ןטלַא ןַא יִא

 ,קירוצ ןרעװ טנָאמענּפָא טעװ רוד ןדעי רַאֿפ,

 ,ןעגנולייצרעד ,ָאטיס

 .(עק- ,ןיד) רעד

1842 

 ןרעװ טעװ טֿפַאשעגּפָא יעטרעשַאּב' סָאד ןוא

 ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,"רעקנעה יד רַאֿפ

 ,517 יז

 .ץכע- .גנז- .ךיז טימ

 .רעד = .(עקד ,ןיײ) רעד
 .טלקַאמעג-- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקַאמּפָא

 טימ ןגָאלשנָא .1 .לקמכ .ןעלקמ = :ךיוא
 טָאה רָאזיװער רעד, .ןקָאלֿפ א טימ ,ןקעטש א

 פא טָאה רֶע ןוא טול יװ טרוּכישעגנָא ךיז

 "יז עצינװָאּבויל רעד ,ריא רענייּב יד טלקאמעג

 ַײּב ןעיצסױרַא .2 .םינתּכ ,לורק םייח ,"רענ

 טָאה עמ, .ןליּפש ןטרָאק ךרוד טלעג םענייא

 ןיוש טעװ רֶע זַא ,טלקַאמעגּפָא ױזַא טנַײה םיא

 ,?ןטרָאק ןייק (ןיא) ןליּפש וצ ןטנעצ א ןגָאזרַאֿפ

 -עגי+ ,ּפָא עשט- .וזוקא -- ןעשטָארַאמּפָא
 -רַאֿפ .ןעלדניװשַאּב .ןרַאנּפָא .לס .טעשטָארָאמ
 טשינ טלעג סָאד ריד ַײּב לעװיכ, ,ּפָאק א ןעיירד
 -אּב) יַא טשינ ךיד לעװ'כ ןוא ,םייח ,ןרַאנסױא
 רַאֿפ סעצנַאװַאּברַאק ןעצ יד ףרַאד'כ .(ןעלדניווש
 יד ,סורּב ,"טיוט ןכָאנ גנוטַאטשסיױא ןַײמ
 ,122 יז ,דרע עליטש

 -עג-- ,ּפָא עװעד .חרט -- ןעװעדרַאמּפָא
 -ערָאה יד , .+-- ןרעטַאמּפָא וחזז ..טעװעדרָאמ
 ,סמ ,יּפָא םיא טעװעדרָאמ רַאנ א ןוֿפ עינַאװ
 ,15 ,י ,ט"עקּת ,תלהק

 ןוא גָאט ןצנַאג ַא ךיז יַאק -- ךיז טימ

 ."ןשָארג ַא ןָא םיהַא ןעמוק

 .(ךיז) ןרעטַאמּפָא +-- (ךיז) ןרעטרַאמּפָא

 -רַאמעגי- ,ּפָא רעמ- .װרט -- ןרעמרַאמּפָא

 -רימ ,רעמרַאמ ,רָאמרַאמ טימ ןקעדַאּב .טרעמ
 ,ץַאלַאּפ םוצ גנַאגוצ םעד יִא .ןייטשלמ

 .שינע-

 .טערָאמעג-- ,ּפָא עד .הרט -- ןערַאמּפָא
 יד י'ַא .ןרעגנוהרַאֿפ ,ןעשטומרַאֿפ .ןרעטַאמּפָא

 'רַאֿפ ןוא יִא ךיז -- ךיז טימ .ענעגנַאֿפעג

 .שינע- .טנוֿפ קיצנַאװצ רשֿפא ןריל

 -רַאמעגי- ,ּפָא רייק .ורט -- ןר'יקרַאמּפָא
 -עקרַאמ-- :ךיוא .ןקרַאמ;- :59 .טרייק
 ,גױא ןטימ ןצַאשּפָא ,ןטסעמּפָא .1 .ןעוו
 ,גיוא ןֿפױא

 א ןענעכיײצּפָא .םינמיס טימ ןצענערגּפָא .2

 ןיא רעּבָאק .ץענערג א יִא .ןצענערגאּב .ץענערג

 ןענַײז סעגַארּפ יד ןלעטש ןיא ןוא דלעֿפ סָאד יִא

 ,װמ ,"ןּבעל ןרַאֿפ ןוט וצ ןסיוא שוריֿפּב רימ

 .288 'ז ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 ריד טסלָאז; .געװ א ןרינַאלּפּפָא ,ןטיירגוצ .2

 ,2 ,טי םירֿבד ,יּת ,"געװ םעד יא

 ,217 .ךיז טימ

 ,ןריקרַאמּפָא +- ןקרַאמּפָא

 -עג'-- ,ּפָא עק" .וורט 8 װזוקַא -- ןעקרַאמּפָא
 -מוא ןעגנערּבסיױרַא ןכרוד ןגָאזּפָא ..טעקרַאמ

 ןא טימ . . . סורַא ךיא ןיּב, .ןעגנאלק ערַאלק

 -נַאש םעד טעקרָאמעגּפָא ןוא . . . ענימ רעטסנרע

 -"קעל ,גַײװצרעּבליז .ז| ןדַאֿפדלָאג .ַא ,"טענַאס

 רעד יו, ,|297 'ז ,| ,רעטַאעט 'דיא ןוֿפ ןָאקיס

 ןעקרָאמוצּפָא גָאט ןכרוד םיא טגנערּב לַאֿפוצ

 ,ז ,רעד -- שרַאמּפָא

 ןעניבמּפָא

 רע טגירק טרָאד ,ןענוװאד לקיטש ענדיּב סָאד

 טיט טינ ,ליי ,"ךיוא ןיליֿפּתו תילט . . . ןיוש

 זַא רָאנ, .65 'ז ,ח"נרּת ענליװ ,קידעּבעל טינ

 טרעטנַאלּפרַאֿפ . , . '"י תרמזו יזע' וצ טמוק סע

 ַא פָא טעקרָאמ ןוא ירֿבע רעד ןיא ךיז רע

 -נעזדנָאלּב ,עש ,"זָאנ רעד רעטנוא קיטש עצנַאג

 .שינע- 128 יז ,1922 עשרַאװ ,| ןרעטש עד

 טַאטלוזער רעדָא טקא

 ןוֿפ 'ִַא .קירוצ ףיוא שראמ .,ןרישרַאמּפָא ןוֿפ

 :ןלױֿפַאּב טָאה רעטסטלע, .אנוׂש םענעגָאלשעג

 ַאקיצרעּפ) ץרפ .א ,"!רעגַאל ןטלַא םוצ יִא --
 ,1952 גרוּבסינַאהָאי ןגעקטנַא לרוג םעד ,(ץיװ

 ,סרעלדיֿפ עקיטעמוא ,עטֿפַאגרַאֿפ ,ריא ןוא,

 ןיא ןעֿבנגסױרַא ךיז ריא טגעלֿפ טכאנַײּב סָאװ

 ןוֿפ ןּבָארגסיױא ןוא ... ןסיורד ןקידרעיול

 ֿברע עטצנַאלֿפעגנַײא ,ןעלדיֿפ ערעַײא דרערד

 םוצ' ,גנוטסעפ יד ,צוס ,"רעהַא ָאד יִא רעַײא

 ,הנ- .ירעטַאעטיָאטעג ןוֿפ גָאטרָאי

 -רַאמ(עג)י- ,ּפָא רייש- .װטוא -- ןרישרַאמּפָא
 יװ קידנרישרַאמ ןײגקעװַא ,ןײגּפָא .1 .טריש

 ןרישרַאמ סייוו ךיא יו, .טנָארּֿפ םוצ יִא .רענלעז

 םוצ רעטילימ עשיליוּפ עצנאג יד ּפָא ןגרָאמ

 ,טַײצלָאמ םיעֿבש רעד ,זמא  ײץַאלּפסגירק

 יִד טוָאלעג טָאה רעציֿפָא ןייא, ,1877 ענליוו

 ףיוה ןיא זיא סָאװ רעמיצ א ןיא יִא עכאוו

 ןוֿפ גינעק סעד דרָאמ עכילקערש רעד ,"ןגעלעג

 גָאט ןּבלעז םעד, .1903 גרעּבמעל ,ןעיסרעּפ

 טַאדלָאס המלש יװ טקוקעג ןדִיי עלַא ןּבָאה

 ףָארטש רעד טימ טָאטש ןוֿפ ּפָא טרישרַאמ

 ,הטיחש רעד ךָאנ ,גרעּבדלַאג .א ,"עיצידעּפסקע

 ,13 יז ,1927 לשימעשּפ

 ּפָא ןַא יװ ,ףָארטש ַא יװ ןרישרַאמכרוד .2

 .ןָאטעג טכעלש טָאה עמ סָאװ סעּפע רַאֿפ ןלָאצ

 -עגעג ןטיול טינ ,טכעלש רעװ ךיז טגעװַאּב,

 רעד ןיא לָאמ ןדעי רַאֿפ רע טעװ ,שרַאמ םענעּב

 ןעקיכעטש| עּבלעז יד ךרוד יא ןֿפרַאד טיירּב

 ַאקריצ ,גנעל רעד ןיא לָאמ טייווצ א ןסקיװעג

 ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"רעטעמ ןצנַײנ

 | ,240 'ז

 .(ןּברַאטש רַאֿפ .גיפ) .ןייגּפָא .ןײגקעװַא .9

 רעכַאֿפנײא ןַא . . . ןּברָאטשעג זיא לשיֿפ סָאד,

 ַא ןסעגרַאֿפ וליֿפא טָאה סע .טיוט רעליטש

 ,"טרישרַאמּפָא ױזַא טַאלג טָאה סע .ןָאט וצ ץנַאט

 ,9 'ז ,סע עז ךיא יװ ,גרעּבנעטלא ,זּביא ,דַאנ

 ,ּפָא עװעי) .ורט -- ןעװע(י)נעשַאמּפָא
 ריא זַא; .ןעלדניװשּפָא .טעװע(יננעשַאמעג -

 ןיוש ךיא לעװ ,קינעשַאמ ַא רַאֿפ ָאי ךימ טלַאה
 ,37 ןאט ,1870 ,מק ,ןרָאהנעשרעה .נ ,"יַא עקַאט

 זָאל ,ריא טגָאז 'קינעשַאמ א זיא דיי רעדי,

 יד ריא טגָאז סָאװ רָאנ ,תמא זיא סע ןַײז
 ,טסװעשטירק .ּפ ,"?יִא ךיז ןזָאל סָאװ ןרַאנ

 .1894 וועשטידרַאּב ,םוהטנעדוי דנוא ןעדוי

 ,ּפָא לוּבמ .װטוא ןןעלּבַאמ ...} -- ןלוּבמּפָא
 ןָא ,קרַאטש רעייז ןענעגערּפָא .טלוּבמעג---

 יּפָא טָאה סע, .סרעּבעצ טימ יװ ןסיג ,רעהֿפױא

 ."ךנַאנאכָאנ תעל-תעמ ייוװצ טלוּבמעג

 ןזח-) ןיֿכמ .ורט ןןענעוויימ . ..} -- ןעניֿבמּפָא



 ןרּבדמּפָא

 יֿבמ ןזַײװסױרַא .ןצַאשּפָא .טניֿבמעג-- ,ּפָא
 טָאה ןװּורּפ עטשרע ענַײז, ,ןטוג םוצ יִא .תונ
 רעד ןוֿפ יִא טזָאלעג רעטכיד רעקירָאינעצ רעד

 גנוֿפאש יד , ,271 יז ,1938 יינ ,| שּבש ,"ןעּבָאּב

 ןעניֿבמוצּפָא רעדָא ןרעלקרעד וצ ,ןטּפשמ וצ

 -המלש ,שטיװָאסַאנַאי קחצי ,"קַאמשעג ןַײז טיול

 ןּביוהעגנָא ךיז טָאה, .1967 ,י"נ ,ךוּבילֿבויילקיּב

 עשֿפיל ,"ןקעמשַאּב ַא ,ןטכַארטַאּב א ,ָא ןַא

 ,1968 ינוי-ַײמ ,לעװש ןפיוא ,ןַאמדיװ-ןאמסעטָאג

 ןַײזּפָא .חטוא ןןרעּבדימ . ..} -- ןרֿבדמּפָא

 "וצ ןעק עמ סָאװ טרָא ןַא ןיא ,רּבדמ ַא ןיא

 א ןיא יִא .אנָאזירא ןיא יִא ,רּבדמ ַא וצ ןכַײלג

 .ןּבעל ץנַאג א טעמּכ קעה

 פא? .ןעקנַאדּפָא .לָאענ -- ץינַא"הדומּפָא
 עגנאל ענַײמ וצ קנַאד א טימ טיינא-הדומעג

 ,װ רידַאנ השמ ןוֿפ קרעװ עטסַײנ יד ,דַאנ ,"סיֿפ

 .236 יז ,1931 יינ

 ,טקיטומעג-- ,ּפָא קיט- .װרט -- ןקיטומּפָא
 ,(סעּפע ןָאט וצ) טומ ןוֿפ ןגָאלשּפָארַא .ןטָארּפָא

 רע ,ּפָא טינ םיא טקיטומ , ,ןרישזַארוקסיד |

 ,"גרַאּב ןֿפױא ןכירקֿפױרַא ןריּבורּפ ךיוא געמ

 ,גנו-

 ,טעשטומעג--- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטומּפָא
 "נוּבעלרעּביא ,תורצ ,טעּברַא ךרוד) ןרעטַאמּפָא

 עשיזיֿפ ןֿפַאשרַאֿפ ,(עא ןעגנוגנערטשנָא ,ןעג

 קרַאטש טשינ רעּבָא יז, ,ןדַײל עקיטסַײג רעדָא

 ןעוט ןוא ןטעּברַא ךס א טימ / ןעשטוקָאד וצ

 תּבש ןסייהעג ייז / י'ִא םעד ךָאנ ,טָאג טָאה /

 יװא ,21 '| ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"ןעורּפָא

 ּפָארַא םעד טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ ןיוש זיא רע

 ,"טעשטומענּפָא טוג ץנַאג ךיז טָאה ןוא ,ןגָארט

 לריאמ 'ר יּבר םיסרופמה קידצהמ ארונ השעמ

 ויא טכעלש, .1878 גרעּבמעל ,ןַאלשימירּפמ

 תורצ טימ ןּבעל ןַײז יִא ףרַאד סָאװ ןטנלע םעד

 רעשידוי רעד ,ןנַאמרעקעּב .ב ,"ןדַײל ןוא

 רעּבָאא ,48 'ּפש ,1895 עשרַאװ ,ןּבז| לעגעיּפש

 ,ץיה לסיּב א ,גנוליקוצ א ,קנערק עקיטשינ ַא

 ךָאװ עגרַאק ַא טעשטומעגּפָא רימ ןּבָאה סָאװ

 'װַאס ,'סנגעװרעטנוא ,סינּפיק .יא ,"טַײצ

 ,5 אי ,1968 ,דנַאלמייה

 טימ יִא טינ ךיז לָאז עמ, .1 -- ךיז טימ
 םערָאװ ,ןערעלַאכ תעשּב| ןטעּברַא . . . ליֿפ וצ

 םעד ןוא ףוג םעד טכעװש עמ סָאװ םעד טימ

 ךיז ןלָאז סע ,קיטײרקנָא רעכיג ןעמ זיא חומ

 ,1884 ,לָאֿפי ,"ןטייקנארק טרא עלַא ןעּפעשטוצ

 ערעייז עלַא ּפָא ךיז ןעשטומ ןדִיי לֿפיװ, ,29 ןאנ

 ,"טרעטצניֿפרַאֿפ ,טצרַאװשרַאֿפ ןרעװ ,ןרָאי

 ןּבױהעגנָא, .25 'ז ,טַײצ:םרוטש ַא ןיא ,סוממ

 ןיא ױזַא ,רָאא עכעלטע ךיז קידיָא ןוא ןעקנערק

 ךעלציּפ ריֿפ קידנזָאלרעּביא ,ןּברָאטשעגקעװַא יז
 ַא ןוֿפ עיפַארגָאיּב ַא ,יקסנימַאק .ט ,"רעדניק

 .1913 וװעִלִק ,ןעלקילארׂשי

 ןעיײרדרַאֿפ ךיז .ןינע ןַא ןיא ךיז ןָאטנַײרַא .2

 .שינע .ץכע- .סעּפע טימ ּפָאק א

 -עג-- ,ּפָא רע" .וטוא 8 װרט -- ןרעױמּפָא
 ןעױּבּפָא 1 .ןרעװַָאמ-- :59 .טרעיומ
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 -פיוא ,2 .רעיומ ַא ןרעיומ ,ןעיוּב ןרעהֿפױא
 ,גנ/ .,נסֿפױא רעיומ ַא ןעיוּב

 :89 .טעילומעג-- ,ּפָא עיל- .ורט -- ןעילומּפָא
 ןּבַײרּפָא .1 .רקוא .לס ,ןעוועילומ .-
 ,ןזיוה יד ןיא ךָאל ַא יַא ,ןקירדּפָא .ןשטעװשּפָא

 יַא יז ןוא טלַאּפש ַא ןיא טנַאה א ןקורנַײרַא

 -- ךיז טימ  .רענייטש ןשיװצ סוֿפ א א

 .רעגניֿפ א יִא ךיז ןוא ךיש עגנע ןגָארט

 .שינע-  .ןֿפײזנַײא .ןֿפײזּפָא .2

 .טרילומעג-- ,ּפָא ריל .װרט -- ןרילומּפָא
 א, -- רֹעע .גנ/ .ןעלדניװשּפָא ,ןרַאנּפָא

 ."רעיֶא ןַא ,גיוא (ןוֿפ) ןסיוא לסַײװ ַא ,ֿבנג

 ,ּפָא (עווע)ריד .װרט -- ן(עוװע)ר'ידנומּפָא
 טימ (ןָאטנָא) ןדיילקַאּב ..ט(עװע)רידנומ(עג)'י-

 ןעמענ ןעמ לָאז (ןדיילקַאּב) יא ףיוא,, ,ןרידנומ

 ןזַײרּפ יד טול טלעג סעקישטַאוטַא יד ַײּב

 -סינימ ענעיָאװ םעד טסָאק גנודײלקַאּב יד סָאװ

 ,21/ .47 ןאפ ,1867 ,מק ,"םוירעט

 -נומעג-- ,ּפָא רעט- .װחקַא -- ןרעטנומּפָא
 ,טומ ןּבעגוצ .רעטנומ רעדיװ ןכַאמ .טרעט

 -רַאֿפ יד ,עקיטליגכַײלג יד ,ענעֿפָאלשרַאֿפ יד יא

 -פיוא טָאה סרעייז ןעמוקנָא סָאד, ,עטמעלק

 ,סוממ ,"טרעטנומעגּפָא ,לטעטש סָאד טרירעג

 ,גנה .ךיז טימ .29 יז , המלש

 ,ןרעטנימּפָא :לגרֿפ

 .טריסומ(עג)- ,ּפָא ריס- .װטוא -- ןריפומּפָא
 -רעצלעז, .ןעלזעלּב וצ ןרעהֿפױא .ןּפעװּפָא

 סעּבָאּב רעד טָאה טריסומּפָא טָאה סָאװ רעסאװ

 ."םעס

 -רעז ,ריּב יִא ידַא ,רַאֿפ יי טריסומּפָא

 .טייק- .טייה
 ,ּפָא רסומ .װרט ןןרעסיומ . . .} -- ןרפומּפָא

 "רעד .ןצעמע ןדיירסיוא טוג ,טרסומעגי--

 רעגיומש וד א, .רסומ עיצרַאּפ א ןעגנַאל

 וצ קידנעניװ ןָא ךיא ּבײה ... !עסַאנזעּב

 סָאװ רַאֿפ -- רעדורּב ןַײֿמ ףיוא ןעַײרש

 ,סיוא רַאה ?ןעד געמ עמ ?עמַאמ יד וטסטלעש

 !טלעװ רענעי ףיוא ןֿפָארטש ךיד טעװ טָאג

 ,ימעךּב ,"רעדורּב ןַײמ יױזַא טרסומענּפָא ןוא
 .םנו- ,1893 סעדַא ,הּכנח ןוֿפ טכַאנ עטשרע יד

 ,שיני

 ,ּפָא תֿפֹומ .װטוא ןזסעֿפיומ . . .} -- ןתֿפומּפָא
 ןזַײװסױרַא טַײצ ערעגנעל ַא ,טתֿפומעגי-

 ןוא ץלָאּפש ןייק ןעמוק .ןםיסֿפָאמ} םיתֿפומ

 ,רעקילדנעצרָאי יַא ןטרָאד

 ,טלמרומעג-- ,ּפָא למ- .ורט -- ןעלמרומּפָא
 ןוא ךיג ,ליטש סעּפע ןגָאזּפָא .ןעשטּפעשּפָא

 .ךורּפש א יִא .קידנעשטרוּב ןגָאזּפָא .רָאלקמוא

 ןוא . . .ךיז ןלַײא ייז ,, .סעינַאװעשטניװ יד יִא

 ּפָא ןעלמרומ ןוא ןיליֿפּת זיולּב רָאג ןגייל

 ץעשרַאװ ,םדָא ךרד ,"דניװשעג ןענװַאד סָאד

 תודיחי ןיא החנמ ןיוש טָאה רעדעיֵא; ,0

 ןוא -- ןעמ טגנירּפש השודק ַא ,טלמרומעגּפָא

 ךיז ןעמ טמענ ,ץילּב א יװ רעלענש ךָאנ ,דלַאּב

 ?טרָא ,להעצרעד ךיא ,יַאּבַאר .א ,"ֿבירעמ וצ

 טלמרומ ?ןענואד ןעװ ?ןענװַאד ואוו, .0

 ןדימּפָא

 יד ףיוא ךיז טצעז ןוא ...ּפָא טּפַאכ ,ּפָא
 ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"ןעלוסּפ-ףיירט

 ,שיגע- 4 יז ,1927 ענליוו

 :89 .טעקרומעג'- ,ּפָא עק -- ןעקרומּפָא
 א רעדָא ןרעהֿפױא -- װטוא  .ןעקורמ.-

 עכעלנע ןעגנאלק ןעגנערּבסיורא טַײצ ערעגנעל

 חזד -- חרט .ץַאק ַא יװ יִא .רומ-רומ וצ

 טעקרומ ...ךָאװ עצנַאג א; ,+-- ןעלמרומּפָא

 ,"עינלעק רעד ףיוא ןענװַאד לסיּב סָאד ּפָא ןעמ

 בובל ,רענילרעּב המלש י'ר אַײּב ,קָאטשניּב .ל .י

 .11 'ז ,6

 .ךיז טימ .שינע- .ץכץ-

 ,פָא ֿבשֹומ .וורט |ןוועשייומ . . .} -- ןבשומּפָא
 ,רעּביטש ץעלַא יִא .ןקידורּבּפָא  .טֿבשֹומעג י-*

 -שומ(עג)-- ,ּפָא ריט- .װרט -- ןריטשומּפָא

 -שומ ןרעהֿפױא .ןרירטשומ-- :89פ ,טריט
 יִא ,טַײצ ערעגנעל א ןָאט סע רעדָא ןריט

 .ךיז טימ ךיוא .סרעלטרָאּפס יִא .סרענלעז

 ,ץכע- ,גנו-

 .וטוא {. . . ןעיַאכעמ . . .} -- (ךיז) ןהיחמּפָא
 בעל ַא .טהיחמעגי- (ךיז) ,ּפָא (ךיז) היחמ

 ןקיװקרעד ךיז ,ןַײז היחמ ךיז טַײצ ערעג

 ךיא טלָאװ טנַאה רעד טימ ךַאמ יירד טימ,

 ןענעק ךיז לָאימ ,קיטש אזַא טעסָאקעגסיוא

 גָאט א . . .?ןעלצסוא ךיז ןוא ןגייל ַײרֿפ טרָאד

 ּפַאטסָא ,זּביא ,סינפיק .יא ,"ַא יוזַא וטסעװ

 ,1929 וװָאקרַאכ ,ןעלכיימש ,ַאינשיוו

 טָאה עמ; .ןעקוַאימּפָא ווזד -- ןעשטוַאימּפָא
 ּביל רַאֿפ יז טמענ קעלש . . . ןגָאלשעג ץַאק יד

 וַאימעגּפָא ,טצכערקעגּפָא םורֿפ טָאה יז . . .

 יץַאק עמורֿפ יד' ,ץרפ ,"טעשט

 ,ּפָא סואימ .ורט ןזסעיימ . . .} -- ןֿפואימּפָא
 ןכַאמ .ךַאז א ןסואימרַאֿפ .1 .,טסואימעגי-
 .ןעזסיוא סואימ לָאז רעצעמע רעדָא סעּפע זַא
 יסיירט .ל ,"טסואימעגּפָא רימ םיא טסָאה וד,
 = זיור ַא יֲאֹ* .1964 'טפעס ,קוצ ,רעט

 ןַא ,זיור ַא ףיוא ןַײז ןיּתשמ רַאֿפ היקנ ןושל
 ןיא לטימ-לייה א יװ ,01ע5126125 --- גנודניצנָא

 צג טָאה הנּתשה יד| .ןיצידעמ-סקלָאֿפ רעד
 טָאה עמ רעדייא ,ירֿפרעדניא ןוֿפ ןַײז טֿפראד
 וזד .2 .ןןסעגעג רעדָא ןעקנורטעג סעּפע

 ,גני .;-- 33 ןעלסּפּפָא

 ,טעקוַאימעגי- ,ּפָא עק- .וטוא -- ןעקוַאימּפָא
 (יו) ןעגנַאלק ןעגנערּבסױרַא טַײצ ערעגנעל א

 .ואימ-וַאימ וצ עכעלנע ,ץַאק א ןוֿפ

 ,טלגימעג-- ,ּפָא לג .װטוא -- ןעלנימּפָא
 ."ּפָא טלגימ רעּפמולש אזַא ןוֿפ,, .ןעלקעּפָא

 ןכַאמ .טדימעג"- ,ּפָא דימ .ורט -- ןדימּפָא

 טמירּב רטַײװ, .ןצימַאּב .ןעומּפָא .דימ קרַאטש

 ןיא ןּבָאה דניזג ינַײז זד שייוו טֹוג איװ ֿבויא ךיז

 טימיג ּבָא טָאה איז רע זד חּכֹמ טהיג טנַײֿפ

 רע זד ,גנוטסעג טימ ןןעימ -- ןוֿפ רשֿפאְו

 ,"ןזעויג םיחרוא סינכמ זיוה םינַײז ןיא טָאה
 טגעלֿפ ןרָאגַאטיּפ} רע, .31 ,א"ל ,בויא ,מהס

 ןלָאז ןייז| . . . ןדיירוצ םידימלּת ענַײז לָאמ עלַא



 ןגָאטימּפָא

 גנוגעװַאּב טימ רעּפרעק רעייז יִא גָאט עלַא

 ,דמא ,"(טעּברַא טימ רעדָא ןייג טימ טסייה סָאד)

 ,גנ/ .1864 ענליװ ,ןוי ימכח ירוּפס

 ,טגָאטימעג-- ,ּפָא גָאט- .וטוא -- ןהגָאטימּפָא

 לָאמנייא , .גָאטימ ןסעּפָא .ןקיטימ-- 9

 ןסעזעג . . . רעטרָאּפסקע-חול רעזדנוא זיא . .,

 ץנַאג טָאה רע ואװ ןַארָאטסער ןשידלי ןַײז ןיא

 א ו ֿבוט'םוי דוֿבּכל ,עש ,"טגָאטימעגּפָא ןַײֿפ

 ןּבָאה ...רעגערט עטּפָאכ א; .חסּפ רעורֿפ

 ףיוא ךיז טרעגלַאװעג ןוא טקיטימעגּפָא ןיוש

 ,זּביא יקצענעמַאק .ה ,"קידנעורּפָא דרע רעד

 ,! נעגנולייצרעד עטלייװרעדסיוא ,יקרָאג .ֿב

 ,1938 קסנימ

 ,לקַאל .טימעג-- ,ּפָא טימ .װרט -- ןפימּפָא

 עּבלַאה ַא יַא .הריד א ןעגנידרַאֿפ ..דנאלרוק

 ,בוטש

 ,טלדיימעג- ,ּפָא לד .ורט -- ןעלדיײמּפָא
 ןַײז סנַאמ .לדיימ סיוא ןכַאֿמ .ררװ

 -סַײמעגי- ,ּפָא רעט- .ורט -- ןרעטסַײמּפָא
 ןרעהֿפוא .ןעווערטסַײמ;- :99 .טרעט

 יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןָאט סע רעדָא ןרעטסַײמ

 ךָאנרעד ןוא םזינַאכעמ םענערָאװעג-עילַאק םעד

 ,בנו- .ןֿפרַאװקעװַא םיא

 :89 ,טעקיימעגי- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקיײמּפָא
 ןעקיימסיוא ,ןכערּבּפָא וו ,ןרעקיימ--
 ,שינע- ,ץכע- ' ד יז טימ ,1 +--)

 ,טרעדלימעג--- ,ּפָא רעד- .וורט -- ןרעדלימּפָא
 יִא .לעפאּב ןוֿפ ןָאט םעד יִא .רעדלימ ןכַאמ

 ,גנ/ .ךיז טימ : .ווירּב ןוֿפ חסונ םעד

 -ימ-- :59 .ןעילומּפָא ווזד --- ןע(י)לימּפָא

 .ךיו טימ .ןעוועל

 -ימי-- ,ּפָא ריֿפ- .ורט -- ןריֿפַארגַאעמימּפָא

 רעדַא ןריֿפַארגָאעמימ ןקידנערַאֿפ ,טריֿפַארגָאעמ

 ,בנ/ טַײצ ערעגנעל א ןָאט סע

 ,טרעטנימעג-- ,ּפָא רעט- .וורט -- ןרעטנימּפָא
 דנַאטשוצ ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא ,ןרעטנימרעד .1

 זיא ןוא יירשעג א ןּבעגעג יז טָאה, .תושלח ןוֿפ

 -נימעגּפַא יז טָאה עמ ,תושלח ןיא ןּבילּבעג

 רימָאטישז ,רעגעלשדלָאג עלעקעי ,דמא ,"טרצט

 ףיוא ןֿפרָאװעג ךיז ייז ןּבָאה טסלָאמַאד,/ ,8

 ןגיל ןּבילּבעג זיא רע זיּב . . .ןןגָאלש| םיא

 יד ןענוֿפעג םיא טָאה ןהעש ךָאנ טשרע .טיוט

 ,שַאּב ,"טרעטנימעגּפָא םיא . . . ןוא ,ןירעקוט

 ,טשלחעג טָאה עמַאמ יד, .ַײרָאג ןיא ןטׂש רעד

 ןיא געט ,דַאנ ,ײטרעטנימעגּפָא םיוק יז טָאה עמ

 םיא טָאה עמ ,טשלחעג טָאה רע, .װעיַארַאנ

 ,געס ,"טשלחעג רעדיװ רע טָאה ,טרעטנימעגּפָא

 ,137 יז ,1947 א"ּב ,דרע עטנערּבעג

 עטצעל סלרעדנעס , .ןּבעלּפָא ,ןּבעלֿפױא .2

 טרעטנימעגּפָא סנּפָארט יװ ױזַא ןּבָאה רעטרעוו

 ּפָא טרעטנימ,, ,38 יז ,תועסמ ,סוממ ,"ןענימינּב

 -טשלחרַאֿפ רעד ןוֿפ ןקשטיטלַא ןקידרענייּב םעד

 .10 או 1967 ,זמט ,גח ,"המיא ןוא טייק

 | ,+-- ןרעטנומּפָא ווזד .9

 רענרעזַײא רעד זיא לַאֿפ םעד ןיא , -- גנוי
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 ןלַאנָאיצאנ ןשידִיי םעד ןוֿפ יִא יד ןעװעג ףייר

 107 'ז ,1917 י"נ ,ץ טישז ,"ליֿפעג

 -ימעג'-- ,ּפָא עינ- .װרט 6 וטוא -- ןעינימּפָא
 -טגכרוד זיא ןַאּב א, .(ךיז) ןטַײּבּפָא ,טעינ

 ןוא קסַארט א טימ ךיז ןגָארטעגכרוד ,ןֿפָאל

 ןלַאנגיס ,טרעטיצעג ןּבָאה ןסלער ,םערַאילעג

 ,לזַײמ .א ,''ַא טכיל רעײז טלַײאעג ןּבָאה

 .8/ 'ז ,1939 י"נ ,ןעגנולייצרעד ענעּבילקעג

 .ךיז טימ

 .טרינימ(עג)י- ,ּפָא רינ- .חרט -- ן|רינימּפָא
 חטש א יא .געוו ַא יַא .סענימ ןגיילסיוא ,ןגײלּפָא

 .בםנ/ .ףישיֵַא .ןעײמרַא עדייּב ןשיװצ

 ;89 ,טצנימעגי-- ,ּפָא ץנימ .וורט -- ןצנימּפָא

 .תועּבטמ יִא ,ןּפמַאטשּפָא .ןעוועצנימ .-

 .ךיז טימ  .ןָאילַאדעמ ַא יִא .ןענָאטעשז יִא
 .שינע- .גנוד

 ,טקיטסימעג--+ ,ּפָא קיט- .ורט -- ןקיטסיטּפָא
 ןרעװ לָאז ןדָאּב רעד ידּכ טסימ טימ ןקעדאּב

 ,גנ/ .רעדלעֿפ יד יא .רעקיטכורֿפ

 .טקיסימעג'- ,ּפָא קיסס .ורט -- ןקיפימּפָא

 ,יײרֿפ ןַײז לָאז עמ ןכַאמ .:::242164: נוס

 םורד, -- ךיז טימ .ןעמונרַאֿפ ןַײז טינ

 ינוא ץנאג םיעשר יד רכילטיא ןייא ךיד לָאז

 םיקסע ןייק רָאג לָאז רע ,ןגיסימ ּבָא רָאג

 .א/ג"ק ,וטל ,יןּבָאה איז טימ

 ןֿפַאשרַאֿפ .טימעג -- ,ּפָא ימ .וורט -- ןעימּפָא

 בויא ,, .ןרעטַאמּפָא .ןעֶימַאֹּב קרַאטש .ימ ליֿפ וצ

 -סעג טימ טימיג ּבָא טָאה . . . דניזג ינַײז ..

 ןַײד טסָאה וד, .31 ,אל ,ֿבויא ,מהס ,יגנוט

 .רעדיל 67 ,שטיװַאר ךלמ ,"טימעגּפָא ןּבעל

 טֿפַאשנסיװ עשיטסירָאלקלָאֿפ יד ,, -- ך י ז טימ

 סנטסקינײװ ןעלמַאזֿפינוצ ּפָא גונעג ךיז טימ

 ,"הפ-לעּבש רוטלוק רעד ןוֿפ לַאירעטַאמ םעד
 :לגרֿפ .גנ} .272 יז ,1912 י"נ ,װ טישז

 .ןדימּפָא

 הכָאלמ .וורט (ןעכָאלעמ ...} -- ןהכַאלמּפָא
 ּפָא .ןעווהכָאלמ - :59 .טהכָאלמעגי-- ,ּפָא
 וצ ףרַאדַאּב סע יװ טינ טעּברַא לקיטש א ןָאט

 טהכָאלמעגּפָא ,טרימשעגּפָא ?קיטראֿפ ןיוש , .ןַײז

 (לדנוט) לכנוט ַא ױזַא ."?טנעװ ריֿפ עלא

 ןוא סנייא ןלַאֿפעצ ךיז ןלָאז ךעלטערּב יד

 .שינ .ךיז טימ ?ייווצ

 -יולמעג-- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטיולמּפָא
 ןעציילמ- ,ןעציולמ-- :85 .טעשט
 ןקידנערַאֿפ  .ןעצילמ-- ,ןעשטילמ'-
 ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךיז ןּבָאה רימ ,, .ןעציולמ

 עמאס ,םעראו ןעװעג ךָאנ זיא'ס זַא ,םייה רעד

 ךיז רימ ןּבָאה ,טעצױלמעגּפָא .ןעציולמ םוצ

 .א .קוא ןוֿפ זּביא ,"סעקירוּב ןּבָארג ןעמונעג

 ,1929 װָאקרַאכ ,ןַאירוּב ,ָאקװָאלָאה

 .חטוא ןזעװעמַאכלימ ... .} -- ןעװהמחלמּפָא
 "נערַאֿפ .1 .טעװהמחלמעג-- ,ּפָא עווהמחלמ

 סנַײד ןיוש טסָאה וד , .המחלמ ַא ןריֿפ ןקיד

 ןוֿפ זּביא ,"רענייא שטנעמ ,טעװהמחלמעגּפָא

 ,1937 װעשטידרַאּב ,רעטַײר ,יקסוָאנַאי ,וי .קוא

 ןעוװערדזעמּפָא

 טינ ןכער ךיא -- ,םייהַא ךָאד טסרָאֿפ וד;

 טציא ,טעװהמחלמעגּפָא ,ךעלרעדירּב ,שרעדנַא

 ,"טעּברַא רעד וצ ןוט םענ א ךיז |ןןעמ} ףרַאד

 .1940 עשטידרַאּב ,שרָאי עילע ,עירול חנ

 ןַארַאֿפ, .טַײצ ערעגנעל א תומחלמ ןריֿפ .2

 סָאד, ."גנַאל תורוד יִא ןענעק סָאװ םיטבש

 ןּבָאה ייז סָאװ םעד רַאֿפ טלָאצַאּב יז ןעמ טָאה

 יזימ וֿפַא ,ַאמגערּב .ש ,"טעװהמחלמענּפָא . . .

 .217 'ז ,1934 עװקסָאמ ,קוורמוא זיא כער

 ,טלמעג--- ,ּפָא למ .ורט ןזלַאמ ...} -- ןלמּפָא
 ןַײז למ סָאד ןקידנערַאֿפ .ןעלמי- :פפ
 ןענַײז סָאװ ךעלגנִיי רָאּפ יד טלמעגּפָא ןיוש,

 ,"דנַאּברַאֿפןטעװָאס ןוֿפ ןעמוקעג

 -ץג-- ,ּפָא רזממ |ןרעזמַאמ . . .} -- ןרוממּפָא
 נעל ַא -- װטוא ,ןריזממ-- :59 .טרזממ
 טימ ,רעלדניווש ַא יװ ןריֿפֿפױא ךיז טַײצ ערעג

 ײלרעלּכ ןָאטּפָא םּתס רעדָא ךעלגנעג ערטיכ

 יּפָא ןצעמע ןעלדניװשּפָא -- װרט .ךעלציּפש

 ,ֿבורק םענעגייא ןַא יִא .ןרָאנ

 ,ּפָא תיממ .ורט ןןסעמייימ .. .| -- ןתיממּפָא

 ,גנו- .רעגַאּב ןדעי יַא .ןטײטּפָא .טתיממעג =

 .ורט 8 װטוא ןןרעכסיימ . . .} -- ןרחהשסמּפָא

 .ןעלדנַאהּפָא וחזז .טרחסמעג-- ,ּפָא רחסמ

 -רעטנוא טימ קרַאמ ןוֿפ ּפָארַא ןוא יַא .ריא

 ןוֿפ טֿפלעה א ןגיילוצ .(ןטַײז) ןגיוא עטקַאהעג

 'ַא ןוא ןדנ

 ,פָא רסמ .װרט ןןרעסיַאמ ...} -- ןױשמּפַא

 א סנצעמע ןגעװ ןבעגרעּביא  .טרסמעגי--

 סעּפע ןגעק ןַײז רֿבוע ןא ,ךערּברַאֿפ א ,דניז

 ףיוא ךיז ןגָאלקֲאּב ,ןגָארטּפָא ,טכַאמ ַא וצ

 -לוש ,ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טנכער עמ סָאװ ןצעמע

 לֿבר ַא ןענוֿפעג ךָאד ךיז טָאה, .סעּפע רַאֿפ קיד

 טימ להק ןגייא ןַײז טרסמענּפָא טָאה סָאװ

 ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ ,"ןעמַאזוצ לארׂשי ללּכ

 טרסמעגּפָא רעסעּב רע טָאה רעמַא, .'ןּבעל

 טימ טגָאזעגנָא ןוא רענָאיצילימ םוצ ןקישטורק

 ,"ןטיהרעד םיא לָאז עמ ױזַא יװ ,םינמיס עלַא

 טימ .,1930 װעִיִק ,ןעגנולייצרעד ,סינפיק .יא

 .שינ .װזק --ךיז

 .טרעגעמעגי- ,ּפָא רעג- .װחרט -- ןרעגנעמּפָא
 עלַא רעּבָא ּבָאה ךיא; .+- ןרעגָאמּפָא ווזד

 וצ ןּבעל סָאד רָאנ .ןסעגעג רעמ טינ גָאט

 "עג טרעגעמעגּפָא רעייז ךיא ןיּב ,ןטלַאהרעד

 ףיוא טיוה יד ןּבילּבעג רָאנ רימ זיא סע ,ןרָאװ

 ,םיחַא 'גמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרַאמ ,"רענייּב יד

 ַא טקרעמַאּב טרעװ סע ןעװ, .1873 עשרַאװ

 ןעװ ןה ,גָאװ רעד ןוֿפ גנורעדנע עקידנטַײדַאּב

 ,זעג8 ,"קיד טרעװ עמ ןעװ ןה ,ּפָא טרעגעמ עמ

 .3"5 ןאפ ,1

 פָא עװעסל .חרט -- ןעװע(י)לדעמּפָא
 .ןינע ןַא ןּפעלשרַאֿפ  .לס .טעװע(י)לדעמעג --

 יִא .רעגנעל ןעיצ ךיז לָאז קסע ןַא זַא ןכַאמ
 .סעצָארּפ-טעּברַא ןַא יַא .ןעגנולדנאהרעטנוא יד

 -עג-- ,ּפָא עװער  .װרט -- ןעװערדזעמּפָא
 ןַא ןקידנערַאֿפ ,ןקיטרַאֿפּפָא .לס .טעװערדזעמ
 -רעּביא טינ . . . טָאה רע, .לָאמַאטימ טעּברַא



 ןעטעמּפָא

 ...ןגרָאמ ףיוא טעּברַא לקיטש ןייק טזָאלעג
 יז 'טעװערדזעמ' עמ זַא ,ּביל טָאה טעּברַא ןַא

 ,ןַאשזדיּב עריּב ,ןַאטרעּבלַא .מ ,"לָאמַאטימ ּפָא

 ,1931 װָאקרַאכ

 .טעטעמעג-- ,ּפָא עט .רט -- ןעטעמּפָא
 טימ 'ִא ןענעכיײצּפָא וזז .לס .=22: 42

 ,רעדלעֿפ יד ןוֿפ ןצענערג יד רענייטש

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- לעמּפַא
 ןלעטשֿפױא טסלָאז ןוא , ,ןלעמּפָא ,ןלָאמּפָא ןוֿפ

 ריד ןיא סָאװ יִא ןַײז יו ױזַא ןּכשמ םעד

 ,וכ ,תומש :יּת ,"גרַאּב ןֿפױא ןרָאװעג ןזיוװַאּב

 ןטֿפלעה עכַײלג ייווצ ןעמוקאּב רימ ןלעװ, .0

 ריא ןוא ךַאז ַא יװ ,דנַאנַאוצ ךעלנע ןענַײז סָאװ

 ,שטָאּב .ג ,זּביא ּבמָאלָאג .א ,"לגיּפש ןיא יִא

 ,28 'ז ,1920 עשרַאװ ,{ ןסקיװעג

 ןדלָאמעג-- ,ּפָא דלעמ .װרט -- ןרלעמּפָא
 רימ ןענָאק סָאד, .(283 +--) ןדלעמסיוא ווזד

 זדנוא סָאד טעװ יז . . , ןקידנוקרעד טכַײל ךיז

 ,ןאטלוס רעד ,דמא ,"רָאה א ףיוא זיּב א

 ןדלָאמעגּפָא רַאטָאנ רעד סָאד טָאה, ,1895 ענליוו

 -- לארׂשי תיּב ,ןַאשּפַא לצרעה ,"טכירעג םעד

 טימ .1929 טצענגיס ,ףיוה סייּבר רעצינשזיװ

 ,גנ6 .ךיז

 םיא טָאה רע, .+-- ! ןלָאמּפָא וזד -- ןלעמּפָא
 טָאה עמ יװ ,ןצנַאגניא טלעמעגּפָא סדרּפ םעד

 ןיא ןוא ןלעטש ןָאטעג ןכאז עלַא םיא ןיא

 -ןיּבור עשוהי ,"ןלעֿפ טשינ רָאג טוט סדרּפ םעד

 יד, ,1865 ענליװ ,הדיחו לשמ ,קסניממ קיצ

 ןיא סָאד ןעװעג הדומ ךיז ןּבָאה . . . רעדרעמ

 קיצנַײנ רעּביא טייטעג יז ןּבָאה טַײצ עצרוק א

 ןיא ןגיל ייז ואװ טלעמענּפָא ןּבָאה ןוא ןַאמ

 ענליװ ,דלַאװ ןיא הּכוס יד ,קילג .מ ,"דלַאװ

 -- טלעװ עטלַאק א ןעזרעד טסעװ, ,16 'ז ,4

 ןיא ץלָאה / .טלעמענּפָא ןסַײװ ןיא ךרוד /

 ןיא טלעג ןיק ןוא / עלעטַײש ןייק ּבוטש
 ,'דניק םוצ רעטומ ידי ,רא ,"עלעטַײּב

 ךיז טלעמ . ..ערה'רצי רעד, -- ךיז טימ

 רעיומ א ןוא גרַאּב ַא יװ רעּבָא רָאה ַא יװ ּפָא

 ץנליװ ,רסומה םעונ ,"קיד ךָאנרעד רע זיא
3, 

 ,טקלעמעג'- ,ּפָא קלעמ .ורט -- ןקלעמּפָא
 לייט ַא ןשטעװקסױרַא ,ןעֶזצּפָא ,ןקלָאמעג =

 ?ךעלעיק ריא גיוט סָאװ וצ ,, .רעטַײא ןוֿפ ךלימ

 ?ךלימ ריא גיוט סָאװ וצ / .ןקלעמוצּפָא ךלימ /

 רָאט השא ןַא; .לֿפ ,"ןּבעג וצ ךעלרעדניק /

 דניק ריא ןוֿפ ןַײרַא ילֹּכ א ןיא ךלימ יַא טינ

 ףיוא יִא ליואװ גָאמ יז רעּבָא ,ןגעו טנוזעג

 טסירּב יד ןענעק לָאז דניק סָאד ידּכ ,דרע רעד

 טשטעוװק סיֿפ יד טימ,, .ב/ע ,2ט7 ,"ןעמעננָא

 -עגמוא יד . ..לרעטלומקלעמ סָאד ףיונוצ רע

 ָאלעגנָא ךלימ ייז ַײּב זיא'ס סָאװ . . . עקידלוד

 לדַײּב ןיא גנומַאצרַאֿפ רעד ןוֿפ ךיז ןּפוטש ,ןֿפ

 ,גרעּבניניֿפ .ע ,"ַא רעכיג ייז לָאז עמ ,ןַײרַא

 רעד ,יקסניּבויצַאק ַאליַאכימ ,קוא ןוֿפ זּביא
 ,1928 וועיק ,ןעגנולייצ

 = 'ַא לסיּב א ךיז ליװ רע" -- ךיז טימ

 . ,רעד -- טסעמּפָא
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 ייימ ענַײז ןגָאזסױרַא ,ןלייצרעד סעּפע ליװ רע
 .שינע .ץכע- .גנוז .עא ןעגנונ
 -עג-+ ,ּפָא לשט- .װרט -- ןעלשטנעמּפָא

 .ןעלטערטרַאּפּפָא .ןריֿפַארגָאטָאֿפּפָא ,טלשטנעמ

 ,.גנה+ .ךיז טימ .םעטַײּב ריא טימ

 ,שינע-

 -עג-- ,ּפָא שטנעמ .װטוא -- ןשטנעמּפָא

 זַאג .שטנעמ ןַײז ןרעהֿפיוא .לָאענ ,טשטנעמ

 ,טיוט טגיל דרע יד ,טשטנעמענּפָא טָאה שטנעמ

 -ךר ןכיילּב םעד ףרַאד רעװ ,טרירֿפ למיה רעד

 -ארּב' ,1926 ,ו| לג ,טַײצ ,"?דלומ םעד ,דלונה

 ,"תיש

 "גיּפשּפָא ,ךיז ןריֿפַארגָאטָאֿפּפָא -- ך י ז טימ

 טשטנעמענּפָא ךיז טָאה םולח סרּתסנ, .ךיז ןעל

 ,שטד ,יןטֿפירש-סטַאנַאמ עשירַארעטיל' יד ןיא

 ןקימייל ןוֿפ רעסַאװ סָאד זיא הנס ַאק .ענליװ

 טָאה טשטנעמעגּפָא קילעֿפוצ ואװ / ,םענורּב

 ,67 'ז ,ןגָאװרעַײֿפ 'יצוס ,"לגָאװ ןַײמ ךיז

 ,גנו-

 ּפָא עװעשט - .װטוא -- ןעוועשטנעמּפָא
 .שטנעמ סיוא ןרעװ  .לָאענ .טעועשטנעמעגי-

 ,שטנעמ ַא לָאמא ןעוועג , .ןריטסיסקע ןרעהֿפױא

 ןיוש ,ןישַאמ רעד ַײּב ליטש ןלַאֿפעג ,ףאלקש א

 ,1919 ,יקסװָאזירק .י .א ,"טעװעשטנעמעגּפָא

 -לוזער רעדָא טקַא

 ידע .םזינַא כ9 מ"א .ןטסעמּפָא ןוֿפ טַאט

 טנעמורטסניא ןקיזָאד ןטימ טֿפַאשטנַאקַאּב

 ,קיטיינ טגנידַאּבמוא זיא ןלקריצןעגנַאטש =|}

 קירּבַאֿפ רעד ףיוא עיסרוקסקע ןַא תעּב ידּכ

 יא עטריצילּפמָאק יד ןיא ןּבַײלקרעדנַאנוֿפ ךיז

 ,הב/ 126 יז ,װ כַאי ,"ןעמזינַאכעמ

 ןטסָאמעג-- ,ּפָא טסעמ .װרט -- ןטסעמּפָא
 -כרוד ,ןטסעמ ןקידנערַאֿפ .1 .ןסעמ-- 39
 ,הרוחס יַא .יָא ןוא ןגעװּפָא .ןטסעמסיוא ,ןטסעמ

 ןוא יִא לָאמ ןעצ , ,ץיה יד יִא .ךייה סנצעמע יִא

 רעדייא ּפָא טוג טסעמ , ;"ןדַײנשּפָא לָאמ ןייא

 רּבַײװ יגימראּב רעד יד , .װש ,"ּפָא טסדַײנש וד

 ץרעייז| ןטסָאמיג ּפָא גָאט ילַא ןּבוה ...

 ןסקװג איז סָאװ י'נוא ןטסַײֿפ יד טימ {רעדניק

 ןּבעגיג דלָאג ליֿפ וזַא איז ןּבוה גָאט ילַא ןענַײז

 ןושל שוריפ םע תוניק ,"שדקמה'תיּב ןיא

 ק"קמ ןזח םייח 'ר ןּב רֿפוס ּביל יר ,זנּכשַא

 ןיאָו ןטנַאדנוקעס יד, .ט"סּת גָארּפ ,זּביא ןנזופ

 יד| יז טַײװ יװ ,טירט יד ּפָא ןטסעמ ןלעוד ַא

 םעד ןוֿפ רענייא ןייטש ןֿפרַאד ןןטנַאלעוד

 םָארקטינש רעזדנוא, ,44 אש רעטעלּב ,"ןטייווצ
 יַא טשינ ןעק ךיא לַײװ ,רימ רַאֿפ טשינ זיא

 רעשידִיי ,פס ,"ןישרַא ןַא רַאֿפ סעקשרעיװ ןצֿפוֿפ

 טעֿבנג דחּפ רעד יװ ליֿפ ךיא , ,11 יז ,טסינַאלָאק
 א יצ רעסיורג א . ..ךעלקניו עלַא ןוֿפ ךיז

 ,געס ,יָא טשינ םיא ןָאק ךיא .דחּפ רעניילק
 טגעלֿפ, .158 'ז ,1947 ַא"ּב ,זרע עטנערבעג

 ןוֿפ ןצלגיז יד ןסַײרֿפױא סרעקנעש יד ַײּב ןעמ

 ןעז וצ ךעלקעטש יד טימ יִא ןוא קיּפָאטש

 .קי ,"לסעֿפ ןיא ןּבילּבעג ךָאנ זיא ןֿפנָארּב לֿפיװ

 טָאה רע, .סָאמ עקידכרענַא יד ןזַײװנָא .2

 ,ץרפ ,"רעגניֿפ ןרָאד ןוֿפ לציּפ א ןטסָאמעגּפָא

 ןטסעמּפָא

 -עגמוא עּבָארג יד, 53 יז ,ןיקצעלק' ,שידיסח

 ןּבָאה סָאװ לטעטש םעד ןוֿפ ןשטנעמ עטנרעל

 םעד) םיא רַאֿפ םימכח ערעסערג ןעזעג טשינ

 םיא ייז ןעניײרקַאּב . . , ןםכח ןקידלטעטשניילק

 םיא ןטסעמ ייז ןוא ןלוטיט עטסערג יד טימ

 רֿפס ,ַאדנַאל .א ,"טרָאװק יד ףיוא ערע ּפָא

 ,3 יז ,?רָאי ,ןיװ ,והילא תרדה

 ַא ןוא ץרַאה א ןוא , .סָאמ א ןצַאשּפָא .2

 ידּכ ,טצעזעגנַײרא םיא ןיא וטסָאה רשיה-לכׂש

 ןוא ןליֿפ ,יִא ןוא ןגעװּפָא ןענַאק לָאז רע

 ,שַא ,"זיא טכעלש ןוא טוג סָאװ ,ןײטשרַאֿפ

 ּפָא ןטסעמ רעטכָאט ןוא עמַאמ , .דוי-םיליהּת

 ,עֿפָאא .י ,"ןגַײװש ןוא סכלהמ ענעגנַאגעגּפָא

 ןרעוע .9 'ז ,1929 עװקסָאמ ,ּבורג לסעק ןיא

 ןוא ןטסָאמעגּפָא גנורּפש סרענגעק םעד טָאה

 ליטש םעד זיּב רעסעמ עגנַאל סָאד {םיאו . . ;

 ,יסיװַאקרעּב .ק ,"טקירדעגנַײרַא טסורּב רעד ןיא

 ַא טימ , .טסוגיוא 1913 י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד

 ,ןרנבא-השמ ןטסָאמענּפָא רע טָאה קילּב ןֿפרַאש

 ריֿפ יד ּביױא ,ןַײז רעכיז ןלעװ טלָאװ רע ךַײלג

 ןַײז רַאֿפ ןַײז גונעג עקַאט ןלעװ עקרק ןלייא

 ןֿפױא ,םיוּבלטײט .ּב ,"ףוג ןטיירּב ןוא ןכיוה

 ,116 'ז ,1933 עשרַאװ ,לעװש

 ןוֿפ יִא .קוק ַא טימ ןשטנעמ ַא ןצַאשּפָא .4

 ּפָאק ןוֿפ יִא ,זיא רע סיורג יװ ,ּפָארַא ןּביוא

 רעדנוזַאּב ַא טימ ,קילּב ןטימ יִא .סיֿפ יד זיּב

 טסעמ ױזַא -- טסעמ שטנעמ א יװ, .עלעקוק

 לסָאי, .ןב/ח ,הטוס טױל} װש ,יּפָא םיא ןעמ

 רעד ןוֿפ .ּפָאק םעד ןזָאלּפָארַא קידזגורּב טגעלֿפ

 ןוא קילּב ןרעװש א טימ רעדורּב םעד יִא טַײז

 לעוו'כ , . . ןדליג א רימ גרָאּב . . . ןָאט םורּב ַא

 ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנּפ ,"ןּבעגּפָא ריד

 ךלמ רעד, ,1924 ןרוּבלעמ ,עילַארטסױא ןֿפ

 ןיִּב ּפָאק ןוֿפ ןטסָאמעגּפָא ףֹּכיּת םיא טָאה

 ,לַאה ,"ןלעֿפעג םיא זיא גנוי רעד --- טָארט

 ןיציּבר יד, .261 'ז ,1966 עװקסָאמ .רצוא ןַײמ

 ,ףרַאש ןטסָאמעגּפָא םיא לָאמ וצ לָאמ ןוֿפ טָאה

 ,4 שווװ 1967 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"ךעלזייּב ,קיטַײז

 טקיטרַאֿפ עמ רעדייא שוּבלמ ַא ןטסעמ .9
 ,טוג טסַאּפ עס יצ ּפָא סע

 ,ןגָאלש רעדָא ןטלעש טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .0
 רעּבָאק .רענייּב יד 'ַא .תוללק עטיוט טימ יִא

 אלמ לא' ןַא ןכאמ ןעמוקעג ריד ךיא ןיּב ךָאד

 וד עשטָאכ ,ץרַאה ץנַאג ןַײמ טימ 'םימחר

 ןטסָאמעגּפָא |ןּבעל םַײּב| גָאט ןדעי ריִמ טסָאה

 לגע ,ןרעטשנעגרַאמ .א ,"ץרַאק יד ףיוא תוללק

 טָאה ֿבנג רעד, .90 יז ,1898 עשרַאװ ,דהזה

 טָאה ,רענייא טייטש םיא רעטניה זַא טניימעג -

 א ןּבעגעג ךיז טָאה רע ןוא ןקָארשרעד ךיז רע
 ןסיורג א טַאהעג טָאה רעױּפ רעד .סיוא יירד
 טסעמ א ןּבעגעג דלַאּב םיא רע טָאה ,ןקעטש

 סָאד ֿבנג םעד זיא ,ןַײז וצ טכיורּב סע יװ ּפָא |

 מֿפ ,"טנַאה יד ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא דלַאּב רעסעמ
 יב ,12 הׂשעמ ,הֿבנג ןוא םיֿכנג' ,ןאמהעל .ש}
 -ֿפױא טָאה ןיקדירֿפ , ,ן1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא

 ַא טימ ןטסָאמעגּפָא םיא טָאה עמ ,טרעטיצעג

 טָאהיס זַא ,סעציילּפ יד רעּביא ןקעטש ןקיניײּב

 ,45 'ז ,ורּביה ,ַאפָא ,"ןָאטעג ירּב ַא שזַא םיא

 -- :ןטסָאמעגּפָא קרַאטש ךימ טָאה עטַאט רעד,



 קידװעטסעמּפָא

 םירֿפא ,יַּלֲא ,ןיהַא ןכירק ריד טסייה רעװ

 ןימלע-תיּב ןוֿפ לגילֿפ ןרעטנוא' ,יקסװַאנַאגַאק

 -קַאֿפ עשינָאלָאעדיא יד עגונּב" -- ךיז טימ

 טּפַאשנסיװ עשיטסיסקרַאמ יד ןיוש טייטש ןרָאט

 ןײלַא ךיז טָאה יז עכלעװ ךייה רענעי ףיוא

 ןוא, ,177 יז ,1912 יינ ,ווװ טישז ,"ןטסָאמענּפָא

 עדייּב ןּבָאה ךיז ןענעגעגנַא םַײּב ,לָאמ סעדעי

 .ּב ,"ךעלעקילּב עקיטַײז טימ ןטסָאמעגּפָא ךיז

 .שינע .ץכע- .19 טו 1966 רַאֿפ ,ןילּבמעד

 ּפָא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעטסעמּפָא

 ,טייקי- ,ןסיירג עיִא ,ןטסעמ

 טוה ָאד, ןטסעמּפָא וו .כרַא - ןסעמּפָא
 ּבָא טשַאג ןעד לוז ןמ טכענק ינַײז ןׂשייהג רע

 ,"טוה רע זַא טלעג ליֿפ וזַא ףיוא ןׂשעמ

 ֿבוחרל זיא ץעמנאטש 'נוא , ,במ קרּפ ,טנַארּב

 ןיהא ינוא ןיסעמיג ּבָא ינוא ןימוק םידוהיה

 'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ י"ּכ' ,"ןיראו טלעטשג

 "יג . . . ,ןיסעמיג ּבָא, .ן277 יפש ,וװ שֿפ)} 9

 ןירָאשיג ןוא טצעוויג ,טימשיג ,טרהָאּביג ,טלּבָאה

 יגיליווצרוק 'נוא ימאצלעז רגרוּבדליש' ,"טרעוו

 1479 יז ,וװ עװַא} 17 ּפַאק ,ייטכישיג

 טאטלוזער רעדָא טקַא .ז ,רעד -- קעמּפָא

 "עג יד ןטכַארטַאּב ףרַאדאּב עמ, .ןקעמּפָא ןוֿפ

 -טלעװ ֿברע ןַא ןוֿפ טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ןשינעעש

 גנושיװּפָא ןוֿפ המחלמ א . . .ַײרד רעמונ המחלמ

 ,"ןשטנעמ ןענָאילימ רעקילדנעצ ןוֿפ יִא ןוא

 ,14 וו 1965 ,זמט ,גי

 ןַײד וצ תוריֿבע ןוֿפ גנוקעמ ּבָא איד , ,גנוד

 רוזחמ ,"ןׂשיװ ןזָאל טׂשָאה אוד לארׂשי קלָאֿפ

 / .א/מק ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו ה"ר

 .ןקעמּפָא ןעק עמ סָאװ .יוא - ךעלקעמּפָא
 ,טייק-  ,גנונָאמרעד עא ןייק טינ .טֿפירש רעיא

 ;89 .טלקעמעג-- ,ּפָא לק- .וורט --- ןעלקעמּפָא
 רעדָא ףיױק ַא טכַאמ לטּב .ןרעלקעמ-
 -רַאֿפ רעדָא ןֿפױק ןוֿפ ןדערּפָא .ףױקרַאֿפ א

 .לַאֿפּפָא ליֿפ וצ טימ האוֿבּת יד יִא ,ןֿפױק

 .טקעמעג-- ,ּפָא קעמ .װרט -- ןקעמּפַא
 ,ענעּבירשעגנָא סָאד ןשיװּפָא ,ןקעמסיוא 1
 וד םיא דנוציא ןוא, .עטצירקעגסיוא סָאד

 -- טינ ּבוא ינוא ,דניז ריא ןגָארט רוֿפ טשליוו

 טׂשֹוה אוד ׂשד ךוּב םנַײד ןוֿפ ןונ ךימ ּבָא קעמ

 שטנעמ רעד זַא,, 32 ,ּבל ,תומש ,חט ,"ןּבירשיג

 "יג ןָא הריֿבע ןַײז טרעװ ןיזעװיג אטוח טָאה

 טקעמיג ּבָא טינ טרעװ 'נוא הלעמל טנכייצ

 ,וצנ ,"הֿבושּת הׂשורג ןוֿפ חוּכ טימ טראַײנ

 ַא ןייטש א ףיוא ןֿפערט ןוא ןייג לעוו'כ, .א/חי

 -הֿבצמ ןַײז ףיוא סױרַא זיא רע . . . ןציז רטֿפנ

 יד סָאװ ,םענַײז ןעמָאנ םעד ןצירקרעד ןייטש

 ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"טקעמעגּפָא טָאה טַײצ

 ,28 יז ,1962 יינ ,רעַײֿפ

 טינ ןמיס ןייק לָאז סע ןכַאמ .ןשיװּפָא .2

 סָאד ,דֵָיי םעד טינ טּבַײר עמ לֿפיװ ,, ,ןּבַײלּב

 חישמ זַא; .װש ,"יַא טינ ןעמ ןעק דיי עלעטניּפ

 םעד ןוֿפ תועמד יד יא ה"ּבקה טעװ ןעמוק טעװ

 ןוא תונוילעה תוֿבּכרמ יד טניימ סָאד ,םינּפ

 רימָאטישז ,צונ ,"ריסי ומֹע תפחו ךָאנרעד

1847 

 ןזעװעג רֿבוע טָאה . . . רע ןעוװ, .א/גי ,ג"כרּת

 םעד טינ הֿבושּת ןײלַא סָאװ תוריֿבע עכלעז

 יּוצּפָא ץנַאג המשנ יד ןוֿפ םגּפ םעד טָאה חוּכ

 תע ,ןיטשנעטכיל לליה ,ײןקעמוצּפָא ןוא ןשיװ

 ןוֿפ קורדרעּביא| ה"ּפרּת רעמטאס ,וװ תוׂשעל

 הֿפוקּת א ןוֿפ דניק א זיא רע" .א/זכ ןב"לרּת

 "ער ןשיװצ ןצענערג יד טקעמעגּפָא טָאה סָאװ

 'יֿמ ןוא טעטילַאער ,קיטסַאטנַאֿפ ןוא טעטילַא
 :.טעװַאס ןיא רעבײרש עשיד" ,נש ,"סָאט

 ,91 יז ,1958 יינ ,דנַאלסור

 ןייא ׂשָאװ זלַא, ,ןטכינרַאֿפ ,ןקיליטרַאֿפ .9
 ינוא טקעמ ּבָא רע ןדרע רעד ףיוא טָאה דנטשּב

 שלש רוזחמ ,ײלטֿבמ רַאװ רע סנטכעדג ריא

 טרעװ ת"ישה, .ב/הכק ,1713 טׂשמַא ,װ םילגר

 ,"טלעװ יד ןוֿפ ןקעמ ּבָא תיליל נוא ןטׂש ןעד

 יד ןוֿפ תוכז םעד ןיא, .ה"נקּת ָאנדָארוה ,הק

 טנַאה רעד ןוֿפ ןרעװ לוצינ ךיוא וטסלָאז ןדִיי

 ןריֿפסױא טעװ רע זַא םערָאװ ,רמוּכ םעד ןוֿפ

 יִא החּפשמ רעצנַאג ןַײד טימ ךיד רע טעװ .. .

 ,תויׂשעמ ירופיס ,זּביא ,"טלעװ רעד ןוֿפ

 ןיוש גנַאל ייז ןוֿפ טלָאװ סע, .1881 גרעּבמעל

 ןטלָאװ ייז ,ןּבילּבעג טינ טילּפו דירׂש ןייק

 ןענַײז'ס יװ ,דרע רעד ןוֿפ טקעמעגּפָא ןרָאװעג

 ,"רעקלעֿפ ערעדנַא עלַא ןרָאװעג טקעמענּפָא
 יא לעװ ךיא, .43 יז ,טַײצ:םרוטש ַא ןיא ,סוממ

 ,ית ,"ןֿפַאשַאּב ּבָאה ךיא סָאװ ןשטנעמ םעד

 ןוא טנערּב סָאװ אנוׂש רעד ידּכ , ,7 ,ו ,תישארּב

 ןוֿפ םינּפ םענוֿפ ןרעװ טקעמענּפָא לָאז טעדנעש

 א רַאֿפ ןיילא ךיז טעָאּפ רעד טָאה ,דרע רעד

 ןיא רעּבַײרש עשידיי ,נש ,"טכארּבעג ןּברק

 .414 'ז ,1958 י"נ ,דנַאלסוריטעװָאס

 לָאז ,ןדניװשרַאֿפ לָאז סעּפע זַא ןכַאמ 4

 .ןורּכז ןוֿפ ןקעמוצּפָא (טינ) .ןרעװ ןסעגרַאֿפ

 יד .ןרעװ טקעמעגּפָא טעװ רענַײז ןעמָאנ רעד

 --ןעיש ט ןַײז יִא .יִא טינ ךיז טזָאל הּפרח

 ינוא . ..טֹוג ךימ םירּב רעד, .דּפ ,ןטָאש ןַײז

 דיזמּב אוט ךיא ׂשָאװ טוטסימ ןַײמ ּבָא קעמ

 דניז יריא, ,3 ,אנ םיליהּת ,מהס ,"האנה ןָא

 .1 ,זי ,רירעש ,"ןיקעמ וצ ּבא לָאװ טינ ןַײז

 ,דניז ענַײמ ןקלָאװ א זַא ּפָא קעמ . . . טָאג;

 םעד טימ דניז ענַײמ ןוֿפ ןליוק יד שעלרַאֿפ

 ןוֿפ ןעניר ןעוט סָאװ ןרערט יד ןוֿפ רעסַאװ

 ,םירדס השש ,הנחּת סש עצצנ ןייא ,"ןגיוא ענַײמ

 טרעװ קלָאֿפ עצנַאג סָאד, ,1881 ווָאקירטעיּפ

 ןעמָאנ סלארׂשי ןוא ףָאש יװ טכַאלשעגסיוא

 ןפיל עריא ןוֿפ, .36 יז ,וװ לא ,"טקעמעגּפָא

 ,טרעטצניֿפרַאֿפ ,טשימעצ ץלַא טָאה רירַאּב רעד

 ,1918 ,,רע' ,לה ,ײןורּכז ןַײמ ןוֿפ טקעמענּפָא

 ןוֿפ גנוקעמ ּבָא איד, -- גנ 6 .ךיז טימ

 ןזָאל טׂשָאה אוד לארׂשי קלָאֿפ ןַײד וצ תוריֿבע

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"ןׂשיוו

 .ץכע- .א/מק
 .טעקעמעג'- ,ּפָא עק" .װטוא -- ןעקעמּפָא

 יִא ןעקעמ טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא

 -רַאֿפ ענעּבילּבעג יד, .עלעֿפעש קנַארק ַא יװ
 -טוג ַא ּפָא ןעקעמ ריט רעד ַײּב סנירעֿפױק

 רסיק ,שז ,"ןכַאמסױרַא ךיז ןליו ןוא ןגרָאמ

 ,16 יז ,ָאקיצי ,1 יּבר ןוא
 -עג- ,ּפָא לג- .ורט 8 וטוא -- ןעלנרעמּפַא

 ןהרוחש-הרמּפָא

 ,טלגרעמ
 .רעדניק

 עמערָא יד יִא .ןרעגָאמּפָא .ןרעצּפָא

 .טלמרעמעגי- ,ּפָא למ- .ורט -- ןעלמרעמּפָא
 יד ןרעדנא םַײּב רענייא . . ., .ןעלמרומּפָא ווזד

 טלמרעמענּפָא דניוושעג ןוא ןסירעגּפָארַא ןיליֿפּת

 ,רשוי ץילמ ,קיטסָאש קחצי 'ר ,"ןענװַאד סָאד
 ,38 יז ?רָאי ,ֿבוֿבל

 .טריקרעמעג-- ,ּפָא ריק- .ורט -- ןריקרעמּפָא
 דימּת, .סעּפע ףיוא טכַא ןגייל .ןריקרַאמּפָא ווזד

 רע לָאז תודימ ענַײז זא ןעז שטנעמ א לָאז

 ןעלטימ ןיא ןַײז ןלָאז ייז זַא יִא ןוא ןַײז רעשמ

 ,רסומ תחכות רֿפס ,ץיװָאלעסַאי ל"י ,"געװו

 ,בנ- .ךיז טימ ,10 יז ,ו"לרּת ענליוו

 .טקרעמעג-- ,ּפָא קרעמ .ורט -- ןקרעמּפָא
 ,רעַײלּב ַא טימ ןריקרַאמ .ןענעכײצרַאֿפ .1
 טַײצ יד יִא .סנכייצ ןקרעמנַא .עא ןעּפ א טימ

 ןַא זיא סָאד, .טעּברַא יד ןָא טבייה עמ ןעו

 טקרעמעגּפָא עינָאּפַאי ןיא זיא רעכלעװ ,תמא

 -רַאק עשיֿפַארגָאעג עשרעדניק יד ףיוא וליֿפא

 "יורג רעדָא רעליטש ,ןידיל .ליװ ,זּביא ,"סעט

 טימ סנכייצ טימ טיִנ; ,1936 קסנימ ,רעס

 ,"גנַאג ןַײמ טקרעמענּפָא ךיא ּבָאה עטקַאהרַאֿפ
 .57 'ז ,1940 עװקסָאמ ,ֿברעמ ןוא חרזמ ,שקַא

 יַא ןוא שירָאזוליא זיא סָאװ סָאד ןֿפרַאװּפָא .גיֿפ

 אקװד ,"קידתמא ןוא לַאער ןיא סָאװ סָאד

 ,60 ןאפ

 ןוֿפ לייט א רַאֿפ סנכייצ עלעיצעּפס ןכַאמ .2

 רַאֿפ ,םַארגַאיד א ןוֿפ ןלייט רַאֿפ ,רוגיֿפ א

 ערעטכידעג טימ יִא .עא ץּפַאמ א ןוֿפ ןלייט

 .דנַאל ןוֿפ ןלייט עטרעקלעּפַאּב רעמ יד ןכירטש

 א ןענעכייצסיוא .ןריקרַאמסיוא .ןלייטסיוא .3

 טימ ...תוילּת טימ, .שינעעשעג א ,עטַאד

 ...גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעמָארגָאּפ ןוא תוליזג

 ןטסישַאֿפ יד ּפָא ןקרעמ סע סָאװ טימ טָא

 -עט רעטּפַאכרַאֿפ רעד ףיוא שרַאמנַײרַא רעייז

 נדַיי רעדירּב ןיא ,קַאשרַאמ .אי .ס ,"ץירָאטיר

 1941 עװקסָאמ ,| טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ

 ,ןריקשַאּב עגיה ןטסַאֿפ דנַאנַאכרוד געט ףניֿפ ,

 ,"םירֿבח ףניֿפ ןוֿפ םוקמוא םעד ּפָא ןקרעמ
 עװקסָאֿמ ,לַארוא-מערָאד ֿפַא ,ךַאמלעטס ענַא

 גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה יוזַא ןואפ ,7

 עטַאד רעזדנוא ןקרעמוצּפָא ןדִיי ןעגנואווצעג

 זמט ,גי ,"גָאטרָאיײדנַאטשֿפױא-ָאטעג ןטס25 ןוֿפ

 ,19 וע 8
 הנה .רעד ,קרעמ-- .ךיז טימ

 .ןקרעמּפָא ,ןריקרעמּפָא .וזד -- ןעװועקרעמּפָא

 ,ּפָא רׂשעמ .ורט ןןרעטַײימ . ..} -- ןרשעמּפָא
 ,רׂשעמ ַא ןעמענּפָארַא ,ןלײטּפָא .,טרׂשעמעג'י--

 יִא .ןסקַאװעגֿפױא זיא סָאװ םעד ןוֿפ לטנעצ ַא

 ןוֿפ רׂשעמ ַא יִא .טַײלעמערָא רַאֿפ לטנעצ ַא

 | .םיחוור עלַא

 .חטוא |ןערױכשערָאמ. . .}-- ןדרוחשיהרמּפָא
 נַײרַא ..טהרוחש-הרמעג-- ,ּפָא הרוחש-הרמ

 -עמ א ןיא ןייז ןוא הרוחש-הרמ  ַא ןיא ןלַאֿפ

 -הרמעגּפָא ױזַא ןיוש טָאה רע, .ֿבצמ ןשילָאכנַאל

 רַאד סיוא רָאד ,מּפ ,"גָאטרַאֿפ זיּב טהרוחש

 ,1929 װָאקרַאכ ,ןַײא



 ןעקורמּפָא

 -עג'- ,ּפָא עק .װרט 8 װטוא -- ןעקורמּפָא

 יװ ,טָאה רע; .+-- ןעקרומּפָא וזז ..טעקורמ

 סָאד טעקורמעגּפָא ךיג ףיוא ,רעגייטש ןַײז

 עװקסָאמ ,רעּבשַאמ עכָאּפשימ יד ,סנ ,"ןענװַאד

 .שינע/ .ץכע .ךיז טימ .9

 חלשמ .װרט ןןכעיײלַאשעמ .. .} -- ןחלשמּפָא
 ,ּבָארג ןקישקעװַא ,ןקישּפָא ,טחלשמעגי- ,ּפָא

 םעד ןרטּפּפָא .הללק א טימ יִא ,לדייאמוא

 ,טסקַאװ רעֿפעֿפ ואוו יִא םיא ,קינדונ

 ,ּפָא לשמ .ורט ןןעלשָאמ ....} -- ןעלשמּפָא
 (לעמעג א) לשמ ַא ןּבעג . .טלשמעגי-

 ןרעלקֿפױא ,ןשטַײטסיױא .ןרירטסוליא וצ ףיוא

 עקשיּפי, .רּבשנה סרחּכ לשמ ַא יַא .לשמ א טימ

 וצ לשמ ַא ןרעװ טשרמולּכ לָאז 'רעמורק רעד

 עלעדנעמ זַא ,ללכּב טײקמערָא רעשידִיי רעד

 ןשידִי םעד יִא קרעװ ןקיזָאד םעד ןיא לָאז

 ,453 יז ,| ךות ןיא ,גי ,"ללּכ

 -ליּב ןלעטשרַאֿפ .ןלָאמּפָא .ןרעדלישּפָא .2

 ןוֿפ ןעזסיוא סָאד טלשמענגּפָא יז טָאה , .שירעד

 רָאנ רענייק טינ ןעװעג סָאד זיא ,ןטלַא םעד

 םיארונ תויׂשעמ ,"ל"קוצז רענימיזדָאר רעד

 ,ד"ערּת וָאקירטעיּפ ,(ןיּבר רענימיזדָאר ןוֿפ)

 ןוא האנק ,סַײװ ,"יַא טשינ ןעק ךיא,; .34 יז

 יַא טמענ למהרֿבַא, .23 יז ,'סערגָארּפי ,הװַאּת

 המחלמ טריֿפעג קידנֿפױל םולש 'ר טָאה'ס יו

 רעד ,ָאּבמ ,"םענַײז טַאלַאכ ןוֿפ סעלָאּפ יד טימ

 -סיוא םיא ןענעז ןסעיֿפַארגָאטָאֿפ יד} ייז, .רעײג

 טעמּכ ןעװעג זיא רֶעו טשיװרַאֿפ ןעמוקעג

 טלשמענּפָא םיא ייז ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןדנילּב

 ײז ןעמעװ ןוֿפ טגָאזעג רימ טָאה רע ןוא

 ,1949 ןרוּבלעמ ,שג ,רַאהדלָאג סחנפ ,"ןענעז

 ליומ ןפיוא ןגעלעג זיא יױזַא ,זיא יז ןייש יװע

 ,שַאּב ,ייַא טשינרָאג סָאד ןָאק עמ ,שינרעטיּב ַא
 ,21 וא 1968 ,רָאֿפ

 טּפשמ .װרט ןןטעּפשיײימ . ..| -- ןטּפשמּפָא
 ןטּפשמ ןקידנערַאֿפ .1 .טּפשמעג-- ,ּפָא
 רעד ,, ,ןטּפשמרַאֿפ .ןיד'קסּפ םעד ןגָארטסױרַא

 ןםיא| לָאז עמ סָאד . . . ןטלַאהעג טָאה ןָארַאּב

 ןיא ןעדיא איד ,דמא ,"טיוט םוצ יִא טינ . , ,

 טינ ךיז ןּביילג רימ , ,1869 ענליװ ,אושרַאװ

 ףיוא יא ןשטנעמ טעװ ןונחו םוחר לא רעד זַא

 -רעקעּב .ּב ,"טלעוו-רענעי ףיוא םירוסי עקיּבייא

 עשרַאװ ,{ּבז| לעגעיּפש רעשידוי רעד ,ןַאמ

 / גער ַא טייג ןסיורד ןיא; .119 'ז ,5

 רעװעשרַאװ רעד / ,עטָאלּב א ןרָאװעג זיא'ס

 / ,טּפשימעגּפָא ךימ טָאה ןדוס} יָאנשזורקָא

 ןרעקסטנַאטסערַא רעד ןיא ןַײנ טימ ַײרד

 ןוֿפ רעדיל-עּביל ,ןאמהעל .ש| לֿפ ,יעטָאר

 יד זַא לָאמַא טֿפערט , .ן299 יז ,| ש9 ,יםיבנג

 רעד וליֿפַא זַא ,ליֿפ יוזַא ךיז טקידניזרַאֿפ המשנ

 -ַאד ןוא ,קיצניװ ריא רַאֿפ ךיוא זיא םונהיג

 -לַאװּוצמורַא ךיז ,ּפָא ריא ןעמ טּפשמ טסלָאמ
 יסָא ל"י ,"טלעװ עקידניז רעזדנוא ףיוא ןרעג

 ,1927 ענליװ ,טלעװ רענעי ןוֿפ סעַײנ ,יקסנירט

 .5 יז

 -עמע) סעּפע רעּביא טּפשמ ַא ןּבעגסױרַא .2

 גנוניימ ַא ,העד א ןגָאזסױרַא ,ןצַאשּפָא .(ןצ

 .ןלַאװ יד ןריֿפכרוד לָאז עמ יװ יִא .סעּפע ןגעװ

1848 

 טָאה ,עּבָאדוכ סטנַאשזרעס םעד טּפשמעגּפָא,

 ףיוא סוֿפ ַא ןֿפרָאװרַאֿפ ,טצעזעגקעװַא ךיז {רעו

 -כרוד רענליװ םַײּב ,שטיװַָאניּפרַאק .א ,"סוֿפ ֹא

 ,1967 ָא"ּת ,ףיוה

 ךיז טַײצ ערעגנעל ַא .װזק -- ךיז טימ

 ,ןרָאי ןוא ןרָאי ךיז יִא .ןטּפשמ

 ,טַײצ ערעגנעל א ןעלּבַאנ .וורט -- ןעלּבַאנּפַא
 ,286 ,ןעלּבאנסיוא --

 .טלגָאנעג-+ ,ּפָא לג- .ורט -- ןעלגָאנּפָא
 ןכַאמ ןוא (לגענ יד) לגָאנ ַא ןעמענסורַא .1

 יד יִא .טקיטסעֿפעגוצ ןעװעג זיא סָאװ זיול

 ןעלגינּפָא חזז .2 .רעטערּב עטּפַאלקעגוצ

 ,371 בּב

 -ּפָא .1 .טגָאנעג-- ,ּפָא גָאנ .ורט -- ןגַאנּפָא
 ןּפיל יד טימ ןגױזסױרַא ,ןעִיצסױרַא .ןעשזירג

 ץרַאה סָאד יַא* ,ןייּב א 'ַא ,טײקיסילֿפ ,סטעֿפ

 ,ןרעטַאמּפָא .2 .קיטײװצרַאה ןֿפַאשרַאֿפ =

 עטצעל יד ּפָא ריא טגָאנ קירּבַאֿפ יד, .ןכַאװשּפָא

 ,"תוחוּכ

 ,ץכעז
 ,יירע-

 -עג-- ,ּפָא עוד .װרט -- ןע(י)דַאנּפָא
 .ןעשזודַאנ- ,ןעיזדַאנ-- :89 .טע(יודאנ

 סָאװ סעּפע ןָאט וצ ןענױאװעגּפָא ,ןענרעלּפָא
 םעד 'ִא .ןטייװצ ַא רַאֿפ םעװקַאּבמוא זיא
 ַײרד זדנוא וצ ןעמוקוצנַײרַא קינסַאּפ-ןוא-טסוּפ
 ןרעּביא ןכירק וצ ךעלגנַיי יד יִא .גָאט א לָאמ
 וצ ריזח םעד 'ִא .ןַײרַא דָאס ןיא ןַאקרַאּפ
 .ךיז טימ ךיוא .ןטייּב יד רעּביא ןכירק
 .שינע-

 ,עק- ןיי) רע .שינעד

 ,טלדָאנעג-- ,ּפָא לד .װרט -- ןעלדָאנּפָא
 .סעקליּפש רעדָא ןעלדָאנ טימ ןקעטשמורַא

 .טעװָאנעג-- ,ּפָא עװ .װרט -- ןעווַאנּפַא
 -נָאק ערעייז ןוֿפ טַײצ יד, .ןעַײנאּב .ציסור

 טינ ןלעװ ייז ןוא ןֿפױלּפָא דלַאּב ןלעװ ןטקַארט

 ,17 ע 1882 ,לָאֿפוי ,ײטקַארטנָאק םעד יִא ןרָאט

 ,טריטָאנ(עג)-- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטָאנּפָא

 סרָאסעֿפַארּפ םעד יִא .ןציטָאנ עצרוק ןכַאמ

 ,בנו-  .עיצקעל

 -ֿפיױא .טעיָאנעג -- ,ּפָא עי- .וטוא -- ןעיָאנּפָא
 ,טַײצ שרעגנעל א ןעיָאנ רעדָא ןעיֵאנ וצ ןרעה
 טכַאנ ענעצנַאג א טעיָאנעגּפָא רימ טָאה ןָאצ ַא;
 .שינע)- .יױֿפָאלש טנעקעג טינ ּבָאה ךיא ןוא

 "ימָאנ(עג)-- ,ּפָא רינ- .װרט -- ןרינימַָאנּפָא

 ןַא ףיוא ןטַאדידנַאק ןֿפורנָא ןקידנערַאֿפ .טרינ

 קיטרַאֿפ ןיא ןעמ זאק ,(ןטמַא ףיוא) טמַא

 טעמּכ זַא סױרַא ךיז טוַײװ ,יַא ןטימ ןרָאװעג

 ,?ןטַאדידנַאק ןענַײז גנולמאזרַאֿפ םעד ףיוא עלַא

 ,גנו-

 .משטד .סי ,יד -- עמַאנּפָא
 .ןעלקיטרַא עטלעטשאּב יד ןוֿפ

 .טלּפָאנעג-- ,ּפָא לפ- .ורט -- ןעלּפָאנּפָא
 ןַא ַײּב לּפָאנ םעד ןדַײנשרעּביא ,ןדַײנשּפָא

 יַא ,םענּפָא וזד

 ןריזילַאמרַאנּפָא

 סָאד יִא םוצ וצ טערט עמ, .דניק ןריוּבעג טשרע

 -לּפָאנ םעד רעגניֿפ יד טימ ןָא טמענ עמ .,דניק

 ַא טרַאד ךָאנ טּפאלק'ס יצ ,ןליֿפ וצ ידּכ רונש

 סָאד טינ רעמ ןיוש טליֿפ עמ ןעװ טשרע .קֿפוד

 1925 ענליװ ,זעגֿפ ,"ּפָא ןעמ טלּפָאנ ,ןּפַאלק

 | ,3 ןאפ

 רעד טעװ ןגרָאמ ,טנַײה; -- ךיז טימ

 ןזָאלסיורא ךיז ןוא דרע םעד ןוֿפ יִא ךיז שטנעמ

 ה"ר ,קיא ,ןַאמרעקוצ .ּב ,"הנֿבל רעד וצ . ..

 ,ג"כשּת

 ןֿפױא רונש-לּפָאנ םעד טזַאל עמ, ,גנו/

 רעקיזָאד רעד ךָאנ .העש 2412 ךיוּב סדניק

 םעד ןוֿפ לייט רעטסערג רעד טרעװ טַײצ

 -ץגּפָא רונש-לּפָאנ םענעּבילּבעגרעּביא ןקיזָאד

 .ג ירד ,יָא עצרוק יד ןעמ טּפור סָאד .ןטינש

 ןוֿפ עגעלֿפ יד ןוא גנַאגמורַא רעד ,רעטיר

 ,1926 עשרַאװ ,"דניקגיוז

 ּפָא .טקַאנעג-- ,ּפָא קַאנ .חרט -- ןקאנּפָא

 ןקַאנ ןיא רעדָא ןקַאנ םעד ןגָאלשּפָא ,ןקַאה

 .טעקאנעג-- ,ּפָא טעק- .ורט -- ןסעקַאנּפָא

 -רַאֿפ יד ןטעקַאנוצּפָא טכוזעג ...,, .לָאענ

 ,תוקושּת ןוא תוואּת עכעלשטנעמ עטסנגרָאּב

 טשינ ןעמָאנ ןייק רעירֿפ רָאג ןּבָאה סָאװ

 רעד ּפָא טעקַאנ, .1955 ,רעגַארּפ השמ ,"טַאהעג

 ,יקסֿבוילעש .י .מ ,"לכיימש ןַײז רעטסטלע

 ,263 'ז ,1961 ,םורַא ןרָאי ןיא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן  ,רעד -- רַאנּפָא

 !ןעגנורענירע ןוֿפ קיטייװ ָאע .(ךיז) ןרַאנּפָא ןוֿפ

 ךטָאש יד טָאה סָאװ ,טּבײהרעד סָאװ יִא ָא

 ,163 יז ,װ לא ,"ןעגנואװצַאּב טלעוו

 ףיזכַא ןוֿפ רעזַײה יד, .ןרַאנוצּפָא לטימ .2

 טימ יֿביזכַא ןוֿפ שװ} 'ַא םוצ ןרעװ ןלעװ

 ,יּּת ,"לארׂשי ןוֿפ םיכלמ יד רַאֿפ ןיֿבזכַאל'

 -לצוװ . . . (תואוֿפר) ןעלטימ עלַא, .14 ,א ,הכימ
 ןעגנוטַײצ יד ןיא ןטריסנָאנַא) טקורדעג ןרעװ עכ

 "רַאש ןוֿפ טֿפעשעג א ,יִא ןא יװ טינרעמ זיא

 לָאמַא, .11 ן; ,1923 ענליװ ,זעג9פ ,"סענַאטַאל

 (ןענעװַאד וצ טָאטשנַא| ריצַאּפשייָא ןַײז ףיוא

 ,", . .וצ זיּב ןעגנַאגרַאֿפ רעטכַארטרַאֿפ ַא רע זיא
 "ראכ ,גנאגרעטנוא סקעלַאֿפ עלע ,רעניװ ריאמ

 ,גנו- 61 יז ,1929 װָאק

 ,טעַײרַאנ(עג)י- ,ּפָא עייר- .ורט -- ןעַײרַאנּפָא
 ןרידנעמָאקער ,ןגײלרָאֿפ .ןעיארַאנ-- 9

 טָאה רע" ,ןֿפױק וצ טינ ,ןָאט וצ טינ סעּפע
 םיא טָאה עמ ,זיוה סָאד ןֿפױק טלָאװעג ןיוש
 ךודיש ַא ןוֿפ יִא ."ןוֿפרעד טעַײרַאנעגּפָא רעּבָא

 ,טכַארּבעגריֿפ טָאה ןכדש רעד סָאװ |

 לקיטש קיטַאלג .לֵאענ .ס" ,סָאד -- לרַאנּפ ַא
 סָאװ שיֿפ ןרַאנוצּפָא עקטנעװ א ףיוא לַאטעמ

 גנולש ַא סע ןּביג ןוא לשיֿפ ַא יװ ןָא סע ןעמענ

 ,21 וו 1961 ,רָאֿפ ,ישרַאל ןעּב .ןַײרַא

 -רָאנ-+ ,ּפָא ריז- .ורט -- ןריזילַאמרַאנּפָא
 לָאז סע ןכיירגרעד ,ןכַײלגסיוא .טריזילַאמ

 יד יִא ץנוק א טימ .לַאמרָאנ ןצנַאגניא ןרעוו

 ,גנ/ .עטעקנַא רעד ןוֿפ סרעֿפטנע



 ןרימרָאנּפָא

 -רָאנ(עג)-- ,ּפָא רימ- .ורט -- ןרימרָאנּפָא

 טיול ןרילוגער ,ןרימרָאנ ןקידנערַאֿפ  .טרימ
 רעצנאג רעד ןיא יוּב-רעזַײה םעד יִא .עמרָאנ ַא
 ,21/- .טָאטש

 -רַאֿפ .1 .טרַאנעגי-- ,ּפָא רַאנ .חרט -- ןרַאנּפָא

 ּפָאק ןוֿפ יִא .ראנ םוצ ןכַאמ .ןדנעלּברַאֿפ .ןריֿפ

 ןֿפױא יִא .ּפָארַא זיּב ןּביױא ןוֿפ ,סיֿפ יד זיּב

 טרֿפּבו) טינ ץנוק ןייק זיא יא; .טנַארֿפ ןצנַאג

 רעד, ;"לָאמ ןייא רָאנ ןעמ ןעק יַאע :"(רַאנ ַא
 ;?ןסואימ םעד רָאנ ,ּפָא טינ םענייק טרַאנ לגיּפש

 ךיז זיא ןרַאנוצּפָא ןשטנעמ ןטסגנירג םעד,

 טימ יִא יװ רעגרע זיא דייר טימ יא; :"ןײלַא

 טרַאנ םינּפ א, ;{חנ אעיצמ אֿבּב טיױל} "טלעג

 רעד| סע טמוק יִא םוצ, .װש ,"ּפָא לָאמַא

 יֿפױרַא ןצעמע ץונ וצ טוג ןםידש ןיא ןּביױלג

 ,טלעװ עטרַאנעג יד ,ַאי ,"ץוּפ א ףיוא ןריֿפוצ

 םעד וצ יײװ, .ן239 ,| 1931 עּבַאגסױא 'װָאס}

 רע סָאװ ,רמולּכ ,ּפָא םיא טרַאנ טלעוו יד סָאװ

 ,טלעװ עקיּבײיא ןא זיא טלעװ יד זַא טניימ

 ,"הזה:םלוע תואּת ןוט וצ ךָאנ רֶע טכוז םורד

 טבש ,ןהּכה והילא 'ר ,זּביא ,עטנ ןתנ ירּב השמ

 ןּבָאה ייז תעשּב; .ג"צקּת ווָאקלידס ,רסומ

 םעד ןוֿפ ןרָאװעג לוצינ זיא םהרֿבא זַא ןעזעג

 זדנוא טסָאה וד :טגָאזעג ייז ןּבָאה ,ןוויואכלַאק

 -תדוֿבע ןַײד טימ טריֿפרַאֿפ ןוא טראנעגּפָא

 ןשטנעמ ךימ ןּבָאה סע, .ג/חכ ,2צנ ,"םיֿבכוּכ

 -ליטש יד טָאה ןעד יצ / ,תומולח ןיא טרַאנעג

 'זַאק ןיא ,געס ,י?טרַאנעגּפָא ךיוא ךימ טייק

 ,25 יז ,1921 עשרַאװ ,שזרעמ

 ,ןלָאצרעד טינ .קסע-טלעג ַא ןיא ןעדווירק ,2

 ךעלרעמוא .ןלָאצרעּביא לָאז עמ ןעײרדרַאֿפ

 ַא ַײּב ,טֿפעשעג א ַײּב יַא ,טלעג ןגירקסיורַא

 ע ט ע ש ע ר ןיא יָא* .ןוּבשח ןיא יִא ,ןּתמודאׂשמ

 ןיא -- 'ַא; ןוּבשח א ןריֿפרעטנוא םַײּב --

 ױזַא טָאק .װש ,"(הֿבינג ךיוא זיא) ןענעֿבנג

 עמ -- ןתח א ּפָא ןעמ טראנ יוזַא טָא ןוא

 טינ םיא טיג עמ ,ןדנ ךס א וצ םיא טגָאז

 טָאג טימ טשרמולּכ ןדער, .לֿפ ,ןסָארג' ןייק

 -ּפָא ,ןרַאנוצּפָא הוצמ א רַאֿפ ןטלַאה ןוא .. ;

 ,"םורֿפ טינ ןענַײז סָאװ עקינעי יד ןּביױרוצ

 סקלָאֿפ רעשידוי רעד ,רעדניּבכוּב קחצי םהרֿבַא

 ךיז טֿפערט סע, .1890 סעדַא ,....רַאדנעלַאק

 ןרַאנ םידדצ עדייּב :ןכַאז ענױזַא ןדִיי ַײּב

 ,סוממ ,ײטינרָאג ןוא --- ּפָא ןרעדנַא םעד רענייא

 ַא טנידרַאֿפ ךיז טָאה רע, .39 ,תומהּבה רֿפס

 טָאה רע ...רחוס ןכעלרע ןַא ןוֿפ ןעמַאנ

 יָאק רעשידיי ,פס ,"טרַאנעגּפָא טשינ םענייק

 א"מ ,י'ִא טינ ןעמ רָאט ןשטנעמ ןייק , .טסינָאל

 ,םייח תוחרא ,רׁשָא וניּבר ,זּביא ןָאסנילייּב

 ,1898 סעדַא

 .ןַײז םייקמ טינ ןוא ןגָאזוצ .סנגיל ןגָאז

 רע ןוא עּביל ַא טריֿפעג םיא טימ ּבָאה ךיא,

 -ץגּפָא טָאה רעװ, .לֿפ ,ײטרַאנעגּפָא ךימ טָאה

 רעטוג א ,יוג עװָאװ ?עלעזייר ענייש יד טראנ

 זַא טרַאנעגּפָא עלַא ּבָאה ךיא ,, .לֿפ ,"רעדורּב

 -רָאטשעג סגעװרעטנוא זיא . . . רעגָאװש ןַײמ

 -רומַא ןיא לסיּב א ןליּפש , .עלעקרעס ,טע ,"ּב

 ,"גָאט ןטוג ַא ןוא -- לדיימ יד יִא ,סעקיצ
 -רַאװ ,הׂשעמה םלוע ,לַאגעס ןעּבױװט |ןילײרוןֿפ

1849 

 רענגיל א תורצ עלַא וצ ךָאנ טסיּב, .1883 עש

 ענעגייא ןַא ?ךָאנ ןעמעװ .ּפָא טסרַאנ --- ךיוא

 רָאנ ליװ עמ, ,67 'ז ,המלש ,סוממ ,"!ןעמַאמ

 ןדימשנַײא ןוא דייר עסיז טימ קלָאֿפ סָאד יִא

 סָאװ ,יקיּב .ּב ,"ןטייק עַײנילגָאּפש ןיא םיא

 װענעשז ,גנולמַאזרעֿפ עדנעריאוטיטסנַאק ַא זיא

 א ,דָאמָאק א טגָאזעגוצ רימ טסָאה, .5

 ,"?ךימ טרַאנעגּפָא ?ייז ןענַײז ואוו ,ןישַאמיינ

 עװקסָאמ ,ס9פינש רעד ,זּביא יקסרימַאּבויל .י .ה

2. 

 ַא יװ יִא .ןעװערטיכרעּביא .ןגילקרעּביא .4

 -ַאטַאלרַאש ןוֿפ ןרעװ טרַאנעגּפָא .דניק-םּפולמ

 / טלעטשעג תולדּב ןשטנעמ טָאה סָאװ רעד, .סענ

 טָאה רע / :ןרַאר ןיא תילט ןיא םורֿפ טנװַאד

 דניצא רע ליװ / ,טלעװ יד טרַאנעגּפָא ןיוש

 ,28 'ז ,1925 ץענליװ ,רעדיל ,טע ,""ַָא ךיוא טָאג

 ןדָיי יד זַא קידלוש רימ ןענַײז סָאװ ,אלימ,

 .111 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"?טרַאנעגּפָא ייז ןּבָאה

 ןוא רעװש ּפָא ןעמ טרַאנ ױזַא טָא ,יוזא טָא;

 רעצנַאג רעד ןוֿפ ןַײז ןליוו ייז ןעו ,רעגיווש

 .שו עטנעי רֹּב םושלש ינַא ,"רעגילק טלעװ

 ,1884 ווענעשעק ,האג לד עצכַאי 'ר ,(ןייטשנרעּב

 ןיא סָאװ סיוא םיא ףיוא טרער רע, .32 זז

 ...?טרָאק ןיא טייטש סָאװ -- טייטש טרָאק

 ,'ַא רעסעּב ןעק סע רעװ זַא טייטש טרָאק ןיא

 ,40 ןאפ רעטעלּב ,"טַאװכ א זיא --- ןעשַארטסּפָא

 רעצנאג רעד טימ ןעמוקסיוא טנָאקעג טָאה רע;

 יץלעּבַײט' ,עש ,"יָא רעדנוזַאּב ןדעי ה"ד ,טלעו

 יאדמשַא ןַײמ ּבָאה'כ, .ַײרטעגמוא ןַײז .ס

 .סיוא ,טרַאנעגּפָא םידש עלַא טימ ןטלַא םעד

 ןעױרֿפ; .תיליל טהנעט' ,טַײצ ,"טקידניזעג

 לּפָאק זַא ןעלהקבר ןגָאזּפָא ןעמוקעג ןענעז
 "עג טשינ טָאה עלהקֿבר רעּבָא .ּפָא יז טראנ

 ,8 אוו 1961 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןרעה טלָאװ
 זיא סע יװ שרעדנא ןעניימ לָאז עמ ןכַאמ .0

 טימ ןטסײרט ךיז = ה מ שנ יד ָא* .תמאּב

 םיּוקמ טינ ןעק סע זַא טסיײװ עמ סָאװ סעפע

 זַא ןײטשרַאֿפ וצ רעוװש רעייז זיא סע. .ןרעוו

 ,"יַא רעטָאֿפ םעד לָאז ֿבקעי קידצ רעסיורג רעד

 ,ה"לרּת ןילּבול ,דקעי לוק ,ץנַארק בקעי יר ,זּביא

 ןלאמס =|} םמ-ךמס רעד ןעװעג זיא רחוס רעד,

 רחוס א רַאֿפ טלעטשרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ןיײלַא

 ֿברֹּב השעמ' ,בחנ ,"טרַאנעגּפָא ייז טָאה ןוא

 / טרַאנעגּפָא ודנוא טָאה עמ ּביוא, .'דיחי ןּבו

 עצנאג יד ןוא / טכאלעגסיוא זדנוא טָאה עמ ןוא

 ,". . .טרַאװעג טסיזמוא רימ ןּבָאה / טכאנ עגנַאל

 טרַאנעגּפָא טָאה ןוז יד, .'רעליטש ,רעליטשי ,למ

 ,"ןּביולג ןוא טומ ןּבעגעג ןוא ןשטנעמ םעד
 .109 יז ,ביֿבָאּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס

 ךימ ןּבָאה ייז ,קידנליװ-טינ טַײל עטוג לֿפיװ,

 ,"טרַאװ ךיא ייז ףיוא טינ . . . טרַאנעגּפָא ןַאד
 .188 'ז ,רצוא ןַײמ ,לַאה

 יד ּפָא גנַאל ױזַא טרַאנ עמ, -- ךיז טימ

 .וש ,ּפָא ןײלַא ךיז טרַאנ עמ זיּב ,טלעוו

 ת"ישה (םכח אוה םגו) :טגָאז איֿבנה !יעשי,

 ךיז טעװ רע ןוא רעגולק ץנַאג ַא ךיוא זיא
 ומש ,"םיתוטש עכלעזַא טימ יא ןזָאל טשינ

 ,1893 גרעּבמעל ,םולשהו תמאה רֿפס ,יאנֿפ

 ץראה:םע םעד ןיא יִא ךיז ןעק עמ, .50 יז

 ןעלבנּפָא

 ,ןַאּפשנירג קחצי ,זּביא ,"רועיש א ןָא דיסח םעד

 ךיז טָאה רע, .ב"סרּת גרעּבמעל ,הצילמו לשמ

 א ןּפַאכ ,ןשַאנ טָאטשנַא :טרַאנעגּפָא סואימ ָאד

 טָאה עכלעוו הרוחס ןימ א . . . רע טניֿפעג ,קעל

 ,סוממ ,"טרעװ םוש ןייק ןגיוא ענַײז ןיא טינ

 ןעמ זומ ןֿפױק דלעֿפ םַײּב, .27 יז ,תומהּבה רֿפס

 ,יַא טשינ ךיז לָאז עמ טיהַאּב ןוא טנרָאװעג ןַײז

 ,65 'ו ,'ָאקיצצ בעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרפ

 טָאה סע ,טרַאנעגּפָא טלַאמעד ךיז ּבָאה ךיא,

 לּבור רעּבלַאה ַא יװ טכַאמעגסיוא טשינ רעמ

 רעטלַא רעד' ,רֵא ,"גָאט א ןדליג ריֿפ יצ

 רעלסעשט

 ,"ַא ףיוא טיײטשַאּב טלעװ יד, -- ץכעד

 טסיּב -- (עק- ,ןי) רע .שינע- .װש
 ,לה ,"וטסיּב יִא ןַא ,עטַאט רעתמא ןייק טינ

 זיא סָאװ, -- יירְע ...עקנילּבערט ןיא

 ,לה ,ײ!יַא טינ ּביױא ,ןגרָאמי

 יד טָאה ,ןעק סָאװ .ידַא - שירערַאנּפָא
 יד, .ןגָאזוצ עיִא .יִא ןעלכיימש .ןרַאנוצּפָא עֿבט
 ןשידִיי םעד ךיז וצ ןגיוצעג ןּבָאה ןטסיקלָאֿפ
 -יטקודָארּפ ןוֿפ גנוזָאל ןיִא ןטימ רעגריּבניילק

 ,ַאמכַארּב .א ,"ןסַאמ עשידיי יד ןוֿפ גנוריזיוו
 ,..ןעגנוגַײװצּפָא עשיטסיקלָאֿפ-שיטסילַאיצַאס יד

 ןוא יִא זיא ץרַאה סנשטנעמ םעד, ,1940 עגיר
 ,"?ןעוועטנורגרעד םעד וצ ךיז ןעק רעװ .ךאווש
 ךעלדנח יד, -- טייק- .װ סַאלטַא חמצ ,גח

 -סיורג טימ לוֿפ ןענעז םיא וצ טכַאמ יז סָאװ
 ,ןדיי-גרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"יֵא רעקיטָאטש

 ,1938 עשרַאװ

 -ַאנעג-- ,ּפָא עויש .װרט -- ןעוװישַאנּפָא
 -ֿפױרַא ,ןעיײנּפַא ..:20: םה57ש086 ,טפװיש

 ,לּברַא ןַא יִא .(קיטליגדנע טינ ,קילַײװרעד) ןעיינ

 ,סנגיוּבנלע יד ףיוא רעדעל יא

 ַא .טשַאנעג-- ,ּפָא שַאנ .ורט -- ןשַאנּפָא

 יד ןוא סינ יד יִא .ןּבױא ןוֿפ רָאנ ,ןשַאנ לסיּב

 -רעּביא ןוא ענעטעמס יד יִא .טרָאט ןוֿפ ןעלדנַאמ

 ,ךלימרעיוז יד ןזָאל

 ,ןטנװָא יד ןיא ,לסיּב ַא ןענרעל ךיז :גיֿפ ךיוא

 עטעֿפ יד יִא .ןסיװ'רוטַאנ ןוֿפ תודוסי יד יִא

 רע זיא, .יתיארה הֹּתַאי ןוֿפ קוסּפ א יַא .תוילע

 ַא רַאֿפ ןַאמגנוי ןשיריֿבג ַא וצ ןעמוקעגנָא

 א טשַאנעגּפָא טרָאד טָאה רע ואוו ,קיצלַאמ

 קיצרעּב ,שטיװעקצטַאמ יתּבש ,"הלּכׂשה לסיּב

 ,.1915 ענליוו ,םותי רעד

 .ַײרע- = .(עק- ,ןיי) רעד
 (לּב) יװ זיא סָאװ .יזַא -- שירעשַאנּפָא

 .טייק- .ךעלעּפיל עיִא עסיז טימ .רעשַאנּפָא ןַא

 ,פָא האוֿבנ .ורט ןןעואווענ ... .} -- ןהאובנּפָא
 .תואוֿבנ ,האוֿבנ ַא ןגָאזּפָא - .ריא .טהאוֿפנעג --
 ,ןקילג ענװָאדלַאװג יא

 ,ּפָא הלֿבנ .ווטוא ןןעלָאװעג . . .} -- ןהלבנּפָא

 -דגעש ןָאטּפָא טַײצ ערעגנעל א .טהלֿבנעגי--

 ןוא ןעמוקעג זיא ןעמ טניז יִא .ןכַאז עכעל

 ,רשּכ-לסיֿפ-ריזח ןלעטשסיורַא

 ,טלֿבנעגי-- ,ּפָא לֿבנ .ןןעלװַאנ . . .} -- ןעלֿבנּפָא
 זא 'ִא ױזַא .רעטרעװ עסואימ טימ ןעלדיזּפָא



 ןעגנּפָא

 טָאה יז סָאװ ןגָאזװצרעּביא הפרח ַא זיא סע
 ,טדערעגנָא

 ערעגנעל ַא .װרט ןןעגענ ...} -- ןעגנּפָא
 ,(ןנעמאמ יד יִא .ור וצ ןזָאל טינ ,ןעגנ טַײצ

 יֿפױוא -- ךיז טימ .סעקרעקוצ ןטעּב רדסּכ

 .שינע -  .ןעמַאמ רעד ןוֿפ ךיז יַא .ןעגנ ןרעה

 ףאונ .װרט 8 .וטוא ןןֿפעיונ ... ,} -- ןֿפאונּפָא
 ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא .טֿפאונעג--- ,ּפָא
 .ךיז טימ .,ןֿפאֹונ טַײצ

 .טע(יודונעג-- ,ּפָא ענד .ורט -- ןע(י)דונּפָא
 ןכַאמ .ןעשודונ- ,ןע(י)דונ-- 8

 .דַארג ןכיוה א זיּב קיסירדרעּביא ,קילַײװגנַאל

 .דייר עקיּבלעז יד טימ טיוט םוצ זיּב יִא

 -גקנַארק םַַײּב ,ףרָאד ןיא ךיז יִא -- ך יז טימ

 ּפָא ,קרָא-וינ ןיא ךיז טרעטַאמעגּפָא, .ַאא טעּב

 ןיא ךיז וטסָאה ,ןָאדנָאל ןיא ךיז טעידונעג

 .ץבע- 152 יז ,וװ רָאק ,"טורעגּפָא . . . זירַאּפ
 ,שינע-

 -ץטונעג'- ,ּפָא עועט- .װרט -- ןעװעטונּפָא
 עניד ןכַאמ ןקידנערַאֿפ  .(ַײרעילָאטס) .טעװ

 ןיא ןזָאלנַײרַא ייז ןוא ךעלטערּב ןוֿפ ןציּפש

 .רעטערּב ערעדנַא ןוֿפ סעניר

 ,גיײנּפָא -- -- גיונּפָא

 .ןגײנּפָא =- -- ןעלגױנּפָא

 ,רעלגײנּפָא +--- רעלנױנּפָא

 ,רעגײנּפָא +--- רעגיױנּפָא

 -עמונ(עג)י- ,ּפָא ריר- .װחרט -- ןרירעמונּפָא
 ןרעֿפיצ ,ןרעמונ ןּבַײרשנָא ,ןּבַײרשּפָא ..טריר

 לַאז ןיא ןזָאלעגנַײרַא, .רדס ןטמיטשַאּב ַא טיול

 ,"רעצעלּפציז יד טרירעמונּפָא טָאה עמ רעדייא

 ןיא ןטלַאהַאּב ייז ןוא ןטנעמוקָאד עלַא יִא

 ,ןריגָאלַאטַאק ייז ןוא רעכיּב יד יִא .װיכרַא

 ,גנו-

 ,טרעמונעגי-- ,ּפָא רעמ- .וטוא -- ןרעמ'ונּפָא
 עשיטעמטירַא ןוֿפ סרעֿפטנֶע יד ןלעטשקעװַא

 ַא סרֿבח ַא ןוֿפ ןּבַײרשּפָא םַײּב ןעגנוטינעג

 עסיורג עכלעזַא ןעלֿפּכ וצ יװ ןסיװ טינ .טֿפעה

 ,סרעֿפטנע יד יִא זיולּב ,ןלָאצ

 -עװ) .טפונעג-- ,ּפָא ּפונ .חרט -- ןֿפונּפָא
 :לגרפ .289 +-- ןּפונסיוא .וזז  .(ַײרעּב
 ,ןּפינּפָא

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד-- ץונּפָא

 ךיוא ןוּבשח ןיא ןענעכערנַײרַא .(ךיז) ןצונּפָא

 ןענישַאמ ןוֿפ עיצַאזיטרָאמַא יד ,ֶא םעד

 ריילק-הפוח סָאד ןעמענ .יִא ףיוא ןעַײל ,ןּבעג

 | .יָא ףיוא ,גָאט ןייא ףיוא

 רעד יּבגלא .קיטנעק טינ זיא יא יד -- גנוי

 ןלַאטעמ עצרַאװש ןוֿפ עיצקודָארּפ רעכעלרעי

 ןרָאלרַאֿפ ןלַאטעמ טְנעצָארּפ 12--10 ַײּב טייג

 יד ,ןיקּבָאד .י ,"ָא ןוֿפ רעדָא רעװַאשז ןוֿפ

 רעשיגרולַאטעמ רעצרַאװש רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 1932 עװקסָאמ ,.ר.ס.ס.8 ןיא עירטסודניא

 יַא יד ןעװ) יִא יד ןעמענ רע ןעק ליװ רע ןעוו;

 ,ב/זצ ,אמק אֹבּב ,(ןיול רעד יװ רעמ סיוא טכַאמ

1880 

 ידַא -- קיצונּפָא
 ,םילּכ יַא .קידװעצונּפָא

 .ןצונּפָא ןעק עמ סָאװ
 ,טייקיד

 ;לגרפ .טצונעגי- ,ּפָא ץונ .חרט -- ןצונּפַא
 .שוּבלמ ַא ןגָארטעצ ,ןגָארטּפָא .1 .ןצינ-
 ןעגנערּב וצ ,ןעניד וצ ףיוא טרעה סע זיּב ןצינ

 ןוומ לָאז עמ ,םישוּבלמ עקידרעטניװ יִא .ןצונ

 יד ויִּב ,תילט םעד יִא .עַײנ ןעײנֿפױא ןזָאל ךיז

 ןַײז ֿברקתמ ךיז לָאז יז, .סיוא ךיז טּבַײר הרטע

 עכלעזַא ןעַײל ייז לָאז ןוא םינכש עריא טימ

 .א/נ ,2טל ,"טצונעגּפָא טינ ןרעוו סָאװ םילּכ

 םעד יִא ,ןטייקכעלגעמ לָאצ ַא ןצונסיוא .2

 ,םָארק ןיא טאהעג טָאה עמ סָאװ טידערק ןצנַאג

 רע זַא ןֿפלָאהעג םיא טָאה ֿבקעי ןוֿפ הליֿפּת יד;

 רע טָאה תוכז ןַײז .וׂשֹע ןוֿפ ןרעװ לוצינ לָאז

 וצ טזָאלעג םיא טָאה רֶע ,יִא טלָאװעג טינ

 טינ טָאה יו; .ב/המ ,2צנ ,"רעדניק ענַײז

 יִא גינעק םַײּב תוֿבישה ריא דלַאּב טלָאװעג

 ,זרא ,"ןכַאמ וצ סיורג (ןיכדרמ| רעטעֿפ ריא

 42 ּבּב ,ןצונסיוא וזד .3 7 ןאֵי ,1866 ,מק
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 ,(עקי ,ןיד) רעד .ךיז טימ
 .יירע-

 ןצונּפָא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעצונּפָא

 ,טייקי- .ןלַאירעטַאמ עיֶא

 ןַא (ַײּב) יװ זיא סָאװ .ידַא -- שירעצונּפָא

 ,טייק- .טייקטנכערַאּבמוא עיִא .רעצונּפָא

 .חטוא ןןעמעקייונ...} -- ךיז ןעמקונּפָא
 .המקנ ןעמענ .טמקונעג-- ךיז ,ּפָא ךיז םקֹונ

 רַאֿפ סטכעלש טימ ןלָאצּפָא ,ןענעכערּפָא ךיז

 -ץגּפָא ךיז ןוא עמרוט ןוֿפ סױרַאפ .סטכעלש

 ,"ןטָאשרַאֿפ םיא טָאה סָאװ םעד ןיא טמקונ

 ,"קינהוואג-לעּב ןסואימ םעד ןיא ּפָא ךיז םקונ;
 ,28 וא 1962 ,רַאֿפ ,ןַאמרעטֿפעה ֿברה

 ,שינע-

 .טעקונעג-- ,ּפָא עקק .װטוא -- ןעקונּפָא
 -וצ .ןעקונ טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא
 ,ַא םעצולּפ ךָאנרעד ןוא דייר סנצעמע וצ ןעקונ

 .שינע .ךיז טימ .,טנװָא ןצנַאג א יִא

 ךיז ,ּפָא ךיז עק - .װטוא -- ךיז ןעקרונּפָא
 םַײּב ךיז ןעקנוטּפָא ןצנַאגניא - .טעקרונעגיד
 .ַאא ,םי ,ךַײט ןיא ךיז ןדָאּב

 ,טעקוַאינעגי- ,ּפָא עק- .וטוא -- ןעקוַאינּפָא
 ַא יװ ןעגנַאלק ןּבעגסױרַא טַײצ ערעגנעל ַא

 .ץַאק

 -נַאינעג- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטנַאינּפָא

 עּבָאּב יד .ןעשטנַאינ טַײצ ערעגנעל ַא .טעשט
 עלַא יד ךעלקינייא עריא טעשטנַאינעגּפָא טָאה

 טימ .טרידוטש טָאה עמַאמ יד ןעװ ,ןרָאי

 | .ךיז

 .גמ .טערַאינעג-- ,ּפָא ער- .ורט -- ןערָאינּפָא

 .ךיז טימ  .זַײּפש קיניײװ וצ טימ ןערָאמּפָא
 ,שינע-

 ,ּפָא ןוגינ .ורט ןןענעגינ ...} -- ןענונינּפָא
 א טימ סעּפע ןגָאזּפָא ,ןעגניזּפָא - ,טנוגינעג
 ּמַא רע טנוגינ קידנעלכיימש , .ןוגינ ןשוריֿפּב
 היחמ ַא זיא סע זַא שודיק םעד יִא ."ןיינ ןַײז
 | | .ךיז טימ .ןרעה וצ

 גײנּפָא

 .טלגינעג-- ,ּפָא לג .הרט -- ןעלנינּפָא
 .שיטנַאדעּפ ,טַארוקַא ןקינײרּפָא ,ןצוּפּפָא .1
 ןָא טוט עמ סָאװ שוּבלמ ןדעי יא

 יד 'ִא .רדס ןטסעּב ןיא ,ןייר ןטלַאה .2

 .ןעגנונעכער יד ,ןטיווק יד ,ןטנעמוקָאד

 .טעּברַא ןימ רעדעי ןקידנערַאֿפ טַארוקַא .9
 ילצװּוי ַא יװ יַא .רעקָאט רעטסעּב רעד יװ יא
 .גנושרָאֿפ א ,ייסע ןַא יִא .רער

 ַא יִא .עלעציּפ ןיילק ַא ןּבעגּפָא ,ןּבעג 4
 ,ןכוק ןוֿפ לקערּב

 ץעמע זַא ךיז ןעּפעשטּפָא -- ךיז טימ
 ךיז טָאה רע סע טסייה ,ךַײא וצ וצ טייטש
 .עקװַאיּפ -- 'לגינ ןוֿפ ךיז טמענ ;טלגינעגוצ
 רע' .לגינ א יװ רימ וצ ןענאטשעגוצ זיא רע
 ,נטורקַא .י ,"ןעמ טגָאז --- 'לגינ קיטש א זיא

 .שינע)  .ןלגינ +--| 20 ש 1962 ,א"ּב ,עסערפ

 .טרעדינעג-- ,ּפָא רעד .װרט -- ןרעדינּפָא
 :טשטַײטרַאֿפ שמ  ןרעדינּפָארַא .װזד .כרַא

 ּבא זד, .(5 ,גל ,תומש) 'ךידע תא דרֹוה הּתעוי

 רעד וצ רַאװ זע, .ן"ּפָארַא םענ ,, :יִּת} "ןרדינ

 עשוהי טטיּבג ָאד ,גניג רטנוא ןוז איד זד טַײצ

 ,"ןגלג ןעד ןוֿפ איז ןרדינ ּבָא טלָאז ןַאמ זד
 ,29 ,ח ,עשוהי ,מהס

 ,טריסנַאוינ-- ,ּפָא ריס- .וורט -- ןריסנַאינּפָא
 ,גנז- .290 +-- ןריסנַאוינסיױא ווזד

 ,טרילעווינ--- ,ּפָא ריל- .ורט -- ןרילעווינּפָא
 -לעזעג יִא ,ןכַײלגסױא ףוס ןזיּב ,ןצנַאגניא

 תודע-חרזמ יד ןוֿפ ןעמוק סָאװ יד ךעלטֿפַאש

 ,גנ- .ךיז טימ .ןדִיי עשיזנּכשַא יד טימ

 .טצעווינעג-- ,ּפָא ץעװ .װרט -- ןצקווינּפָא

 ןייג לָאז סע ןכַאמ .רנ ,ןשטץעווינ;- :ךיוא

 ןטסעּב םעד יִא .ןגָארטעצ ,ןצינּפָא .ץעווינ ןיא

 "יי ,שוּבלמ

 .טעכוינעג-- ,ּפָא עכ- .װרט -- ןעכוינּפָא
 יַאַּב ,ןעכוינ טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןרעהֿפױא

 יִא (ןשטנעמ ןגעװ ַאיעּפ ,תויח ןגעװ) ןקעמש

 א יװ ךעלעקניװ עלַא ןיא יִא .ןֿפױלקעװַא ןוא

 ,שינע- .טנוה

 -עגי- ,ּפָא (עווע)טינ .ורט -- ן(עוװע)טינּפָא
 יא .ןטינ ,ןטֿפיטש ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .(טעװע)טינ
 ,ואוושרעדנא ןצינסיוא ייז ןוא ךעלטערּב יד

 .ןעװעצינּפָא 4-- -- ןעוועשטינּפָא

 טקַא ,1 (רנ ,גיונ--| ץ ,רעד -- גיײנּפָא
 -ילָאמַאטימ .(ךיז) ןגיײנּפָא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 ,גײנּפָא רעכעלעמַאּפ רעדָא רעק

 ,געװ ןטמיטשַאּב א ןוֿפ דנעװּפָא ,רעקּפָא 2

 ןוֿפ יַא .ןּבעל ןיא ךרד ןטלעטשעגנַײא ןַא ןוֿפ

 'ַא ןשידיחי ַא וצ היטנ .רעגייטש ןקידרעירֿפ

 םעד טימ , .סעינָאמערעצ עטלעטשעגנַײא ןוֿפ

 יַא ןַא ןֿפָארטעג ךיז טָאה דיחי םענעי רעדָא |

 .354 יז ,ו שּבש ,"רזג ןשיללּכ ןוֿפ

 רעכעלנעזרעּפ רעטסדנימ רעדעי .וָאס 9

 יװ ,םזינומָאק ןוֿפ עירָאעט רעד ןיא שטַײטנַײרַא

 ןיא טשטַײטרַאֿפ ײטרַאּפ רעד ןוֿפ גנוריֿפנָא יד



 גנוניינּפָא

 יּפָא רעטסדנימ רעד רעדָא טנעמָאמ םענעּבעגעג

 -רָאֿפ טרעװ סע יװ ,קיטקַארּפ רעד ןוֿפ ךַײװ

 ר ע ט כ 9 ר .עיניל-ײטרַאּפ רעד ןוֿפ ןּבירשעג

 יַא רעשיטסילַאנָאיצַאנ .יִא ר עקניל רעדָא

 רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעד , .ארומ-יַא

 טינ הלילח לָאז רע ,ןקור ןֿפױא דימּת טֿפָאלש

 ,"ןטכער רעדָא ןקניל ,יַא ןַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא
 ,5 װָאקרַאכ ,?1נעשעג זיא סָאװ ,ַאטיס לורַיֿפ

 .ןיָא ןוא ןגייּברעּביא ךעלגעמ ןענַײז ךעלריטאנ,

 ןדיישוצרעטנוא ןײטשרַאֿפ קידנעטש זומ עמ רָאנ

 ,דנַאלמיײה 'װָאס ,"עיניל רעד ןוֿפ קיטקַארּפ יד

 ןענוגראֿפ ךיז טָאה קַאּבלוק, ,109 יז ,5 אפס ,5

 רעגײטשַא זיא םיא ַײּב :ןיָא עקידנּכוסמ ןעמ ךָאנ

 רענַאינעמלעז יד סַאלק א רַאֿפ סָאװ רָאלק טינ'

 ןיא רעּבַײרש .דִיי ,נש ,ירָאֿפ ךיז טימ ןלעטש

 ,.108 'ז ,1958 י"נ ,דנַאלסוריטעװַאס

 ןַא .רַאלוקידנעּפרעּפ ןוֿפ ךַײװּפָא (טַאמ) .4

 .ל ק גי װייָא .דַארג 30 ףיוא יִא

 ןע- .יד -- גנוגײנּפָא

 .(ךיז) ןגײנּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 יִא עקיליװנגײא ןַא .23 ,גיײנּפָא וזז .2

 ןוֿפ זַײװרעטרע יִא יד . . ., .יִא ערענָאיצולָאװער

 ןעלדנַאהַאּב םַײּב ןגעו ענעטָארטעגסיױא ןיוש יד

 .מ ,"עמעט עשילַאקיזיֿפ ערעדנַא רעדָא יד

 ,1929 קָאטסילַאיּב , ...עקיזיֿפ ,יקסװָאדולּבַאז

 ,2 יז

 -רעדיװ .גנודנעװּפָא עשיכיסּפ ,עקיטסַײג ,9

 'ִא ןַא ןליֿפ .(ןצעמע) סעּפע ןגעקַא היטנ ,ןליוו
 ַא ןגעק ,עיסעֿפָארּפ ַא ןגעק ,ןָאזרעּפ ַא ןגעק
 ּבָאה ךיא סָאװ --- תודמלמ , .װזַאא טרָאניױאוו

 -דניק ענַײמ ןוֿפ יִא עטסערג יד ריא וצ טַאהעג

 ענליװ ,ןעכדיימ טסניז ןעּביז ,דמא .ןיָא טייה

 יד ...ןעלצרַָאװסיױא ףרַאד לוש יד, ,3

 ,םי ,"טעּברַא רעשיזיֿפ ןוֿפ יִא עשיגָאלָאכיסּפ

 .1922 לושקלָאֿפ עכעלטייהנייא

 -סח יד ןקיטַײזַאּב . . .. .33ב ,גיינּפָא וזד .4

 -רַאג יד ,יזעיֶא עטנוזעגמוא ןדַײמסיױא ,תונור

 .54 ןט ,1924 עװקסָאמ ,עמיטש רעּב

 גנורעקּפָא ,גנוכַײװּפָא .עיצַאװירעד (קיזיֿפ) .8

 טייג סָאװ לַארטש רעד, .עיניל רעכַײלג ַא ןוֿפ

 רעכַײלג ןַײז ןוֿפ יַא ןַא טמוקַאּב ןוז רעד ַײּברַאֿפ

 קיטכיר ,ןוז רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא עיניל

 ,88 יז ,נטוג ,"רעוװש ןַײז לָאז רע יװ

 .חַאס .ס- ,ןי- נװ .ס' ,רעד -- רעלגיײנּפָא
 רענעמונעגנָא רעד ןוֿפ ּפָא ךיז טגיינ סָאװ רעד

 ןלַארטנעצ ןוֿפ טלעטשעגנַײא ,עינילייטרַאּפ

 .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ טעטימָאק

 ןּבָאה סיֶא עטכער יד, .סיִא עקניל רעדָא עטכער

 "רַאֿפ ,דנַאלסיױא ןיא טיורּב ןֿפױקנַײא ןטָארעג

 ,רַאטנַאק .ַא ,"גנואיוּב עשיטסילַאיצַאס יד ןצריק

 ,םזינינעל ןגעװ ןסעומש ,יקסניּפרַאק .װ ,זּביא

 ןּבָאה יִא ...זיולּב; .219 יז ,1934 עװקסַָאמ

 יװ ּפענ ןוֿפ דָאירעּפ םענעי ןלָאמסױא טנעקעג
 ,צענוד .כ ,"שראמקירוצ ןזיולּב ןוֿפ דָאירעּפ א

 / 1934 קסנימ ,סעמעט עשירַארעטיל פַא

 עיִא ענעטלַאהַאּב .טרָאװ יִא ןַא .ידַא -- שיז

 .תונווּכ

 .ידַא -- שירע(ל)ניינּפָא

 רעדָא סעצָארּפ .1

 -קַארַאכ זיא סָאװ

1881 

 יֵלָאַּפ ּבילוצ , .רעלגײנּפָא ןַא רַאֿפ שיטסירעט

 וצ ,עקניל יד ,ייז ןעמ טּביולרעד ןקעװצ עשיט

 רעלעיציֿפָא רעד ןוֿפ שירעגײנּפָא ןעלדנַאה

 .3 וש 1969 ,זמט ןרעטשנגרָאמ ןאמרעה ,"ץיניל

 ,טייק-

 .וחרט .טגיינעג-- ,ּפָא גײנ -- ןגיײנּפַא

 ,ךרד ןקיטכיר ןוֿפ ןצעמע ןדנעװּפָא ,ןרעקּפָא .1

 זיא סָאװ םעד ןוֿפ ,געװ ןטלעטשעגנַײא ןוֿפ

 .געװ ןקיטכיר ןוֿפ יַא .קיטכיר ,טכערעג ,תמא

 ןסהמלש| ענַײז, .ליִצ ןטקרעמעגנָא ןוֿפ יא

 ,יּת ,"ץ ר א ה ןַײז טגײנעגּפָא ןּבָאה רעּבַײװ

 גיניק ןטׂשגילק רלַא ןעד, .3 ,אי ,א םיכלמ

 ּבא ץרעה ןַײז רּבַײװ ינַײז ןּבָאה םעד המלש

 .ב/בכ ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,ײטָאג ןוֿפ טגייניג

 ןדנעליא טכיריג טגיינ ּבָא ָאד רעד טכולֿפ רוֿפ

 :יִת} 19 ,זכ ,םירֿבד ,חט ,"ןעװטיװ ינוא ןזַײװ

 ןוֿפ טּפשמ םעד טײרדרַאֿפ סָאװ רעד ןטלָאשרַאֿפ

 טלָאז ריא |."הנמלא ןא ןוא םותי א ,ןדמערֿפ ַא

 ןדִיי יד ףיוא טָאה ריא סָאװ טכַאמ רעַײא טימ

 געװ ןעמורק םעד ןוֿפ ןריֿפּפָארַא ןוא יִא ייז

 איד ,זדמא ,"ייז טריֿפרַאֿפ עמ ןכלעװ ףיוא

 סָאװ רעדע .1869 ענליװ ,איױשרַאװ ןוֿפ ןעדיא

 ךיוא םיא זיא ןיד םעד ןגײנוצּפָא דחוש טמענ

 ,ץיװָאלעסָאי .מ .י ,"ןָאט וצ הֿבושּת רעװש

 יזל יז ,ו"לרּת ענליװ ,(ם"ּבמר) רסומ תחכוּת

 יִא .ןסױטשּפָא .ןֿפרַאװּפָא .ןעמעננָא טינ .2

 ּבָא טׂשלָאז וד טינ, ,גנַאלרַאֿפ ַא ,השקּב ַא

 הלֿפּת ןרודיס} ,"טכענק ןַײד ןרָאצ טימ ןגיינ

 סנילײרֿפ; .ב/הלש ,1696 צסעד ,...השמל

 רעד טגײלעגרָאֿפ ןּבָאה . . .ןעױרֿפ עגנוי ןוא

 .המחלמ רעד ןיא ןייג ןליװ ייז זַא גנוריגער

 גָארטרָאֿפ רעייז טגײנעגּפָא טָאה גנוריגער יד |

 -עלּב ,"טסניד רעייז ןעמונעגנָא טינ טָאה ןוא
 2 ךיפ ,רעט

 ןעז וצ ריט יד יא .ןענעֿפעּפָא לסיּב ַא .3
 רעד ,רעטצנעֿפ א יִא ןטרָאד טייטש סע רעװ

 .סױרַא לָאז ךיור

 יד ןוֿפ ,געװ ןוֿפ ןרעקּפָא ןײלַא .1 .װטוא
 זיא סָאװ ,קיטכיר זיא סָאװ םעד ןוֿפ ,ןעגנוריֿפ

 יַא .געװ ןכַײלג ןוֿפ יִא .ןכַײװּפָא .וזַאא ךַײלג

 טשטַײטרַאֿפ ללמ .עא רשוי ןוֿפ ,טּפשמ ןוֿפ

 "טגייניג ּפָא? :(20 ,ה ,רּבדמּב) יתיטׂש יּכ ּתַאוו

 רֹּבָא רָאװ רֿפ, .ן"געװ ןוֿפ ּפָארא טסיּב וד, :יּת)

 ריװַאּפ .א ,". . ,טגיינ ּפָא רימ ןוֿפ ריא ןעו

 .ב/ומ ,ה"סקּת װעקלַאשז ,םלוע תוניחּב ,זּביא

 טגָאזעג ריד ּבָאה ךיא סָאװ סעלַא ,ןוז ןַײמ,

 יד ןוֿפ יִא טינ טסלָאז ןוא ןטיה סעלַא וטסלָאז

 .ר"ּת ענליװ ,םידליה ךוניח ןֿפוא ,זּביא ,"דייר

 ןוא געװ ןטוג םעד ןוֿפ טגײנעגנּפָא ןּבָאה רימ,

 שלש ןמ רוזחמ ,"לגע סָאד טכַאמעג ןּבָאה

 ןושאר םויל רצויי ,ח"רּת ץיװָאנרעשט ,םילגר

 ,"תווצמ ענַײד ןוֿפ יִא טשינ ךימ זָאל, .יחסּפ לש

 .דֶיי םיליהּת ,שַא

 רעד ןוֿפ יִא .קיטילָאּפ ַא ןוֿפ ןכַײװּפָא .2

 ןוֿפ ןסולשַאּב יד ןוֿפ יִא .עיניל רעשיאיײטרַאּפ

 "סיסקעָאק ןוֿפ קיטילָאּפ רעד ןוֿפ ,ןרעטניאמָאק

 נָא ןוא ײטרַאּפ רענעגייא רעד ןוֿפ יִא .ץנעט

 .עיציזָאּפָא רעד ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םעד ןעמענ

 .טיינעג-- ,ּפָא יינ .װרט -- ןעיײנּפָא

 םינּפַא

 .געװ ןכַײלג ןוֿפ יִא ךייז -- ךיז טימ

 יִד רימ רַאֿפ טגײנעגּפָא ךיז טָאה ןילעזייא יד,

 סלאומש| ייז, ,33 ,בכ ,-ּבדמּב ,יּת ,"לָאמ יירד

 ןּבָאה ןוא ןיװעג ךָאנ טגײנעגּפָא ךיז ןּבָאה |ןיז

 ,3 ,ח ,א לאומש ,יּת ,"דחֹוש ןעמונעג

 רעד  .(ןיד) רעד ..שינע- ..ץכעז
 .טקיטיינעג-- ,ּפָא קי .ורט -- ןקיטיינּפָא

 .ןָאט וצ סעּפע ןצעמע ןעגניווצ .ןעגניווװצֿפױרַא
 טָאה טכירעג סָאד רעדייא ךָאנ ןלָאצַאּב וצ יִא

 רענייא .רַאֿפ סָאװ , .לייטרוא םעד ןּבעגעגסױרַא

 ןםעד| ןקיטײנוצּפָא ןייטשרעטנוא ןענעק ךיז לָאז

 ,דמא ,"?ףיורעד העוֿבש א רעזייק ןשישטַײד
 .1866 ץענליוװ ,לאוג רעד

 .לָאענ .טניינעג'- ,ּפָא ןיינ .װרט -- ןעניינּפָא
 עלַא 'ִא .ןיינ :ץלַא ףיוא ןרעֿפטנע .ןריגענ

 ,ןלייטוצ ליװ עמ סָאװ דוֿבּכ םעד יִא ,ןטָאּבנָא

 -רַאֿפ ,1

 רעד, ."'ַא דלַאּב ןיוש ט'עמ,, .ןעיינ ןקידנע

 רעד וצ טריֿפעגנַײרַא ךימ טָאה ןרעדַײנשן

 טוג סע טָאה רע סָאד ריא ןזַײװ וצ םוא םאדאמ

 ענליװ ,טסינַאיפעטרַאֿפ רעד ,זמא ,"טײנעגּפָא

 טעּברַא יד זיא {ףרָאד ןיא} ןעױרֿפ ַײּב, ,8

 ,ףיוא טייטש יז רָאנ יװ . . .ערעװש ןייק טינ

 יד ןָא טעװעדָאה ,תומהּב יד סיוא יז טקלעמ

 סיוא טעטעי ,ןטרָאג םעד טּבָארגעצ ,רעדניק

 ,סינּפיק .יא ,ּפָא טיינ ,טשַאװעצ ,טייּב א

 .1922 וָאקרַאכ ,ַאינשיװ ּפַאטסָא ,זּביא

 ןיא טעּפש זיּב יִא .טַײצ ערעגנעל א ןעיינ .2

 .חטּפ דלַאּב טמוק סע לַײװ ,ןַײרַא טכַאנ רעד

 םעד, .ןעינ טימ ,יינעג טימ ןלָאצּפָא .2
 לּבור רָאּפ א טגרָאּבעגסױא ךיא ּבָאה רעדַײנש

 = ץלּּפוי ַא יַא .םרוטש ןיא ,עש ,"יָא ףיוא

 .סַאּפש ןכַאמ ,ןצעמע ןוֿפ ןכַאלּפָא

 רע .שינע .ץכע .ךיז טימ

 ײרע- .(עקי ,ןיד)

 .ןעװכילּפָא +- -- ןעװכינּפָא

 ,טרעטכינעג-- ,ּפָא רעט- .וורט -- ןרעטכינּפָא
 ,לָאהָאקלַא ןוֿפ גנוקריוו רעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .1

 לָאז עמ ןקריװ .2 .עװאק רעצרַאװש טימ יִא

 ,גנוּביילג א ןוֿפ ,הװאּת א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז

 יִא ,דַאשט ןשיגָאגַאמעד א ןוֿפ ,ףושיּכ א ןוֿפ

 "צר ןוֿפ יִא .טעדנעלּברַאֿפ סָאװ םזיא ןַא ןוֿפ

 -ריטַאנמוא רעד ןוֿפ יִא .טעּפמיא ןרענָאיצולָאװ

 .עביל רעכעל

 לקשילעק ןייא רָאנ ןעקנירט -- ךיז טימ

 ןיי)רע/ .שינ .גנו- .ךיז יַא ףיוא

 ,ַײרע- .(עק-

 םינּפ א טָאהכ2 .װדַא ,װז ןםינָאּפַאו -- םינּפַא

 טזַײװ סע ,סיוא טעז סע ...ןוֿפ ..,יװ

 ןעמעננָא ףרַאד עמ .תועמשמ .,קיטנָאק .סיוא

 ןעמ טרעװ ,טלעגייּבר טלָאצַאּב עמ זַא; ...זַא

 רונש יד ךָאנ ליװ יז יא" .װש ,"רעגילק יא

 ,...לרימ עצנירפש ,ע"רּבמי ,"ןּבעלרעּביא

 ַײז ,ּפָא רָאנ שיװ, ,45 'ז ,1878 טשפרַאקוּב

 תעשּב 'א טָאה הֿפוצח יד .םינּפ םעד ,לחומ

 ןוֿפ ןכלעג טימ טרימשעגסיוא ךיד הׂשעמ



 ןעמיסינּפָא

 וצ ךָאנ יא זיאיס, .58 יז ,תועסמ ,סוממ ,"רעייא

 ,װ גורֿפ ,"רוטָארעטיל ַא רַאֿפ ןדִיי ַײּב ירֿפ

 סָאװ זַא טסואוועג יַא טָאה'ס , .242 יז ,1910 יינ

 ,"לַאטש םעד וצ רעטנענ ןעמ טמוק -- רעטַײװ

 ךיד טרַא סע ,'ִא; .57 ,טסינָאלַאק רעשידִיי ,ּפס

 םעד טזָאלעגּפָא טָאה עמַאמ יד סָאװ --- קיצניװ

 .םחנמ ,עש ,"לרעטסעװש ןַײמ טימ ךודיש

 ריא ןוֿפ השוריּב, .89 'ז ,1937 י"נ ,לדנעמ

 יד טָא ריא וצ יא ןיוש זיא החּפשמ רעשיווטיל

 ,ןעמעלַא ךָאנ ,ש גרעּב ,"ןעגנאגעגרעּביא עֿבט

 טָאה ןזָאה רעד) רע, .66 'ז ,1922 ןילרעּב

 ,ַאּפָא ,". . . ןקָארשרעד י'ַא ךיז ,ןעקהרׂש ןעזרעד

 .10 'ז ןײלַא

 ,קידד
 ,טייקיז

 .ןקורדנַײא עא ,עקיֿפיױאנּבױא

 ,טמיסינעג-- ,ּפָא םיסינ .וטוא -- ןעמיטינּפָא
 עמ ןעװ ,טַײצ-הּכונח ןּבעלכרוד ,ןּבעלּפָא ,1

 ןּבעלכרוד ללּכּב .2 .(+--) 'םיסינה לע' טגָאז

 ןּבָאה דמערֿפ רעד ןיא רָאי ןעצ יד, .םיסינ טימ

 -ץנּפָא . ..ןּבָאה רימ ,טּבעלעגּפָא טינרָאג רימ

 ."טמיסינ

 ,טסינעג -- ,ןסָאנעג -- ,ּפָא סינ .ווטוא -- ןֿפינּפָא

 ןֿפױה א ןעיצנַײרַא .ןרעהֿפוא ןוא ןָאט סינ א

 ןָא יִא ןענעק טינ .יָא קיכליה ןוא קעּבַאטקעמש
 ךַײא טַאנ, .זָאנ יד ןקינײרּפָא ןוא יִא .קעּבַאט

 'רמ הׂשעמ ,'ַא ןימ טזָאל יּבַא ,לּבור ןעצ

 ,1 'ז ,1878 רימָאטישז ,הקדצ לעּב לאקזחי

 ךיז ןוא ןסָאנעגּפָא קַאמשעג ןּבָאה עדייּב,

 ,יַאדור סחנפ ,"ךַײא טנוזעג וצ' ןשטנואוועגוצ

 .ךיז טימ .27 אוו 1964 ,זמט

 ידעי)נעג- ,ּפָא עזד .ורט -- ןעזדע(י)נּפָא
 רעדניק .(הנװּכ ַא ןָא) ןרעטַאמּפָא .רּפ .טעז
 יּפָא קֿפס ילֹּב -- ךיז טימ  .ּפָא ןעזדע(יונ

 .ךיז ןעזדעינ

 .סעּב .טערעינעג--- ,ּפָא ער- .וורט -- ןערעינּפָא

 ,ןקידורּבּפָא .ןרימשּפָא .ןעקשטַאּפּפָא מור
 .ךיז טימ טֿפָא

 ,ןּפוצּפָא ,טּפינעג'-- ,ּפָא ּפינ .ורט -- ןֿפינּפָא

 "נישזָאר יד יִא .ךעקעל ךעלקיטש יָא .ןעלקערּבּפָא
 ,ןּפונּפָא :לגרֿפ .הלח רעד ןוֿפ סעק

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן  ,רעד -- ץינּפָא
 ,תוחוּכ ןוֿפ יִא .עיגרענע ןוֿפ יִא ,ןצינּפָא ןוֿפ

 -ַאמ ןוֿפ יִא .טצינעגּפָא טרעװ סָאװ לייט .2

 :לגרפ .גנ|/ .ןענישַאמ ןוֿפ יִא ,ןלַאירעט

 ,גנוצונּפָא ,ץונּפָא

 .מט8 רעמ רָאנ ,+-- ןצונּפָא .וזז -- ןצינּפָא

 טצינעגּפָא רעירֿפ ןיוש רע טָאה,, .תובָא-תוכז יִא

 ,עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"עקסַאל ןַײמ

 ןצינסוא = תו ֿביש ח יִא ,4 יז ,1910 יינ

 א, -- ךיז טימ .סוחי רעדָא עיצקעטָארּפ

 ןַײז זַא ליװ רע ןעװ ,טעּברא סָאװ שטנעמ

 ןּבָאה ףרַאד . . . יִא דלַאּב טינ ךיז לָאז רעּפרעק

 ,12 ןאמ ,רעטעלּב ,"ור עגנַאל תישאר

 (עק- ,ןיי) רע שיינע .ץכעי
 .ײרעד
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 טזָאל ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעצינּפָא

 .טייקי- ,ןֿפָאטש ,ןכַאז עיִא .ןצינּפָא (ךיז

 -עצינעגי- ,ּפָא עװעצ .װרט -- ןעוװעצינּפָא
 םעטַײּב ָאיעּפ ַא טימ ןצינּפָא .וזד ,1 ,טעװ

 ןקירעױדגנַאל ַא ףיוא זַײװנָא ןַא טימ רעדָא

 רעד ןוֿפ עטַאּפאק עקידתּבש יד ןגָארט .סעצָארּפ

 רעד ןוֿפ הנותח רעד וצ זיּב הנותח רענעגייא

 -ץגּפָא ןיוש ,עז :ןרעדנואװ ךיז ןוא עקניזימ

 ןגעװ יד ןיא יַא !עטָאּפַאק ערעַײט אזא טעװעצינ

 וצ סיוא טמוק סָאװרַאֿפ, .לצלעּפ ענעֿפָאש סָאד

 ךיז ןּבַײר ייז ?רעדיילק ערעזדנוא ןטכיררַאֿפ

 ,סלרעּב .ט ,"טעװעצינעגּפָא ןרעװ ייז ,סיוא
 -רעּביא ,2 9,  יז ,1927 וװעיק ,ןישַאמ-שטנעמ
 ,ןעועצינ

 ַאּב .טלקינעג-- ,ּפָא לק- .וורט -- ןעלקינּפָא
 ןטנעמורטסניא ,םילּכ יא .לקינ טימ ןקעד

 ,21/ .װזַאא

 ,טרעטשינעג--- ,ּפָא רעט- .ורט -- ןרעטשינּפָא

 יד 'ִא ןרעטשינ ןקרַאטש ןכָאנ ןכווּפָא .1

 ןטשרעטנוא ןיא ןגעלעג ןענַײז סָאװ ןעלסילש

 עלַא ןיא ןכוז .2 .ןלירּב יד יא .דָאלֿפוש
 גָאט ןצנַאג ַא יִא .טַײצ ערעגנעל א ךעלעקניוו

 .ןעניֿפעג טינ ייז ןוא ןעלסילש יד

 -שינעג-- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטשינּפָא

 ,ןרטּפ .ןגָארטּפָא .ןצינּפָא .ליוּפכ2 .לס ,טעשט

 ,טַײצ רָאי ןייא ןיא רעדיילק עטוג יָא

 ענכנ .וװרט ןןענכענ ,ןענכינ ...} -- ןענפנּפַא

 ןוא קינעטרעטנוא ןכַאמ .טענכנעג-- ,ּפָא

 ןכָאנ, .טַײצ ערעגנעל א קינעטרעטנוא ןטלַאה

 -כנעגּפָא ןעמ טָאה דנַאטשֿפױא םעד ןקיטשרעד

 -טלעו רעטשרע רעד וצ זיּב ןקַאילָאּפ יד טענ

 ."המחלמ

 .טכעּבענעג - ,ּפָא ךעּבעג .וטוא -- ןכעּכ'ענּפָא
 -רעטנוא ןַײז ,לכעּבענ ַא ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא

 -עגרעטנוא ,קידהענכה ןּבעל .ןעמעלַא קינעט

 ינש שמש רעד יװ יַא .ןעמעלַא רעטנוא ןֿפרָאװ

 -- ךיזו טימ .לשרדמ-תיּב םערָא ןַא ןיא

 רעד טָאה אתורֿבח ןַײז ןוא ןיילַא ךיז יִא ןכָאנ;

 ,זמט ,לקיּב .ש ,"...טרעֿפטנעעג לָארענעג
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 ,טקיטכענעגי-- ,ּפָא קיט- .וטוא -- ןקיטכענּפָא
 יַאװ ןעגנערּברַאֿפ רעדָא ןֿפָאלשכרוד זיא-טינייוו
 .עיצנַאטסדַאּב רעד ףיוא יִא .טכַאנ יד טייהרעכ

 רעסעּב ץלַא .קרַאּפ ןיא קנַאּב ַא ףיוא יא
 עיּבַאז .א .ּב ,"סַאג ןֿפױא טכַאנ ַא יִא רערייא

 ,1887 עשרַאװ ,וװ טַײצ ערעװש יד ,יקסניז
 ,גנו-

 טַאטלוזער רעדָא טקַא ,1 .ןע" ,רעד -- םענּפָא

 ןוֿפ יִא .ּפָא טמענ עמ סָאװ סָאד .ןעמענּפָא ןוֿפ

 םינימ ענעדײשרַאֿפ יד וצ ,, .תוחוּכ ןוֿפ ,גָאװ

 ,ןײגרַאֿפ ןוא ןרעװ :ןרעהעג ןעגנורעדנערַאֿפ
 :לעקניֿפ ָאעל ,י'ַא ןוא םענוצ ,ןרעװ שרעדנַא

 יָאליֿפ רעשידוי רעד ןוֿפ ןכירטש-טנורג ,ןײיטש

 יד ןוֿפ יַא רעקילַײא ןא .1937 עשרַאװ ,עיֿפָאז

 לדליּב .עיצילַאג .רפ .2 .תורוחס עטיירג
 ,פָא סע ךיז טקורד סע ןּפעלקוצ םַַײּב סָאװ

 ןעמענּפָא

 .שמטד .ידַא -- רַאּפמענּפָא

 .ןעמענּפָא

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנומענּפָא

 רַאֿפ סָאװ לוֿבגל ץוח, .ןעמענּפָא ןוֿפ טַאט

 ,ןעניואװ וצ קידנעטש טּביױלרעד זיא םידוהי

 ןַײז וצ טינרעמ ייז ךיז טּביולרעד ךעלטַײצ

 ,יקסנילַאק ןיטנַאטסנַאק ,". . . השורי יִא ןגעװ

 "והו אנליו ,םידוהי ןגעװ גנוצעזטסעֿפ ,זּביא

 ןַײװ ןיא ןרָאק ןדיז וצ . . ., ,ה"צקּת אנדָאר

 טימ סָאװ רעדילג ענױזַא וצ ןגיילוצ םערַאװ ןוא

 ,הכורַא הלעּת ,"ל"ר יִא זיא סָאד ,שילַארַאּפ

 ,1850 ֿבוֿבל

 ּפָא ןעק עמ סָאװ  .לָאענ .ידַא -- קימענּפָא
 ךָאנ טשרע יִא טרעװ סָאװ האוולה א .ןעמענ

 .טייקי-  .רָאי ַײרד

 :ךיוא) ןעמונעגי-- ,ּפָא םענ .ורט -- ןעמענּפָא
 -ענוצ .ןעמענקעװַא .1 .(גמ ,רפ ,ןעמענעג =
 -וקנָאקסיױא .דניק םענוֿפ סעקרעקוצ יד יא .ןעמ

 ,הסנרּפ לסיּב ןַײז םיא ןוֿפ יִא ,ןצעמע ןריר

 ןאד ,טומיג לָאװ רַאװ טריװו רעד 'נוא . .,,

 רֿפס ,"טוג ליֿפ ןמוניג ּבָא טָאה וזַא םיא רע

 ןוא טמוק טַײצ יד זַא, .ב/נ ,1686 ,| םילשמ

 יִא ןױרֿפ עטַאהעג הנותח יד| יז לָאז רענעי

 יז טָאה סָאװ ןּברַאטש שטנעמ רעד זומ ױזַא

 טגָאז רעמַא; .א/הכ ,2צנ ,"ןעמונעג רעירֿפ

 יד ַײּב ךלימ יד תוֿפשכמ יד ּפָא ןעמענ יװ ,רימ

 טּבעל סָאװ רעד, .20 ןאנ ,1869 מק ,"?תומהּב

 רעטַײװ ףיוא טנַאה ערשּכ ןַײז לָאז קיּבייא

 עשרַאװ ,עשטנחוי יּבר ,קָאנעצלָאװ .ש ,ייָא טינ

 סָאד ?ןָאט רע לָאז סָאװ -- דיי ַא; ,4 'ז ,23

 םעד זַא טנַײה .טינ רע רָאט סנפי ,טינ רע רָאט

 ךָאד זיא --- ּפָא םיא ַײּב ןעמ טמענ ןסיּב ןטצעל

 ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ השעמ יד ,"טלעוו סיוא טושּפ

 ,36 יז ,1906 עשרַאװ

 ןעק עמ זַאק .חוּכ טימ ןעמענוצ .צעּפס .2

 ,."קַאלוק טימ ּפָא ןעמ טמענ ,ּפָאק טימ יִא טינ

 ןרַאֿפ ןּפאכנָא .טנעה יד ןיא רעװעג טימ יא

 ,תוֿפיקּת טימ יִא .עטעֿבנגעג סָאד יִא ןוא ןקַאנ

 ןדנַײו ןַײז ּביור ןייא לואש גיניוק רעד ןעװ,

 ,"םַאק ןֿפוליג לארׂשי ןוֿב רטכוט יד .םאנ ּבַא

 איד ןמאנ אד; .871 עֿפָארטס ,ךוּב לאומש

 ןיּבאה ינוא ּבָא סנק שורג רדַײנש םעד (הררׂש)

 רֿפס ,"טריפיג (שימריו םוקמ) םעד זיוא םיא

 רע סָאװ רעד, .|476 'ז ,ןװ עװא| ,םיסנ הׂשעמ

 -סיוא רָאג ךיד לי הכולמ יד ןעמונעגּפָא טָאה

 ןּבב ךלמ ןּבמ השעמ' ,ּבחנ ,"םולשו-סח ןסַײר

 סרעייז ןּביג ייז סָאװ יד אל, ,וֿפלחנש החֿפש

 ןטיײװצ םַײּב החיצר טימ ּפָא ייז ןעמענ ,טינ

 עיֿפַארגָאטַאֿפ ַא ,רענװעל .ח .ג ,"סנַײז וליֿפַא

 .1884 סעדַא ,האװצ יד רעדָא עיצניװָארּפ ןופ

 יא למוטעג טימ וטסמוק ,םַאזיורג ,קיטכעמ;

 ַאיקַאס' ,שָאוה' ,"ןסיּב ןראד סנצּבק םעד

 ןָא רָאג יִא לָאז עמ ,ןַײז טינ ןָאק סע, .יינומ

 ,ןַאמגערּב .ש ,דרע יד םיצירפ יד ַײּב טלעג

 ,1934 צעװקסָאמ ,קיאורמוא זיא כערזימ נֿפַא

 טימ יִא ןוא ,ןטָארד יד יװ עטרַאה --- רעגניֿפ ,ה
 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןטָאּברַאֿפ --- דלַאװג

 0 ,232 'ז ,6

 ןעק עמ סָאװ



 ןעמענּפָא

 .טרעהעג רעירֿפ טָאה סע סָאװ ןגירקקירוצ 2
 נַײרַא .ןגירקנַײרַא .ןענָאמֿפױא .ןעמענקירוצ

 .לּפעט ענעילעג סָאד יִא ןוא הנכש רעד וצ ןייג

 -תולימג םעד יִא .ךּכו ךֹּכ ןטעליּב עלַא רַאֿפ יא

 ןטימ טינ, .סכמ יִא .ןטנעצָארּפ יד יִא .ױסח

 ןעמ טמענ (לָאמ ןייא טימ :רעדָא) לָאמ ןטשרע

 ,טלעג-הרוֿבק ּפָא טמענ עמ יּבֲא , :"בוח ַא פָא
 .וש ,"ןּבָארגַאּב ןיילַא תמ רעד ןיוש ךיז געמ

 ,קידלוש זיא הערּפ ׂשָאװ ֿבוח םעד ןמענוצ ּפָא;

 טשימ םיא טכַאמ 'נוא ץרַאה ןַײז טלייט םורד

 .א/אפק ,1721 טׂשמַא ,רוזחמ ,"...ןֿפַײרג

 רעד טעװ ,רעדלעֿפ יד ןֿפױקרַאֿפ ןעק הוול רעד,

 ןַײז ןעמענוצּפָא ןענַאװנוֿפ ןּבַאה טינ הוולמ

 טלעג סָאד יִא דלַאּב וטסלָאז, .ג/די ,מהש ,"ֿבוח

 ,לַאֹל ,"תונּתמ יד טימ ...םייהַא רָאֿפ ןוא

 טגעלֿפ ...טריװ רעד, .130 יז ,1887 ענליװ

 ,רַא ,"וידּפ יִא טגעלֿפ ןוא עסַאק רעד ַײּב ןציז
 ."טכאנ עצנַאג ַא'

 ןייא ןוֿפ ןעמענרעּבירַא .ןעמענרעביא .4

 ןוא ןטַאט ןטלַא ןוֿפ יִא .סנטייוװצ ַא ןיא תושר

 יד יא .ןיז יד ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא ןּבַײרשרעּביא

 ןיא ןעועג זיא םכח רעד, .גיניק ןוֿפ הכולמ

 טַאהעג טינ רענייק טָאה ,תונידמ עדמערֿפ

 םכחּב הׂשעמ' ,ּבחנ ,"זיוה סָאד ןעמענוצּפָא

 רַאֿפ עסקַאט יד יִא לָאז עמ הצע ןַײמ, .םּתו

 רעטשרעּבייא רעד , .עסקַאט ,סוממ ,ײטָאטש רעד

 ץייװ םעד ןעמענּפָא לָאז רע ,ןֿפלעה רָאנ לָאז
 ,ץרפ ,"ןּפַאכ יאדווא רע טעװ ןדליג ריֿפ ַא . . ,

 רעקיזָאד רעד טעװ סקַאלֿפ סָאד, .יחלושמ רעדי

 -שושעגנַײא רעצעמיא ןענמלז טָאה ,יָא עּבייל

 . .. ןלַאֿפעגנַײא םיא זיא , .יסקַאלֿפי ,רַא .ייטעק

 "סורַא רָאג רעדָא געט יד רעקסילישַאװ םַײּב יָא

 רעַײנ רעד ,אדיוג .י ,"לטעטש ןוֿפ םיא ןּבַײרט

 חוּכמ ..., .16 ןאמ ,1893 ץנליװ ,קינטנעצַארּפ

 -תיּב עטלַא סָאד ןרעטײרּברַאֿפ וצ ףיוא דלעֿפ יַא

 !שטַײד רעדי ,עש ,"םלוע

 ַא יִא .ןריּפוקָא .ןעגניװצַאּב .ןעמעננַײא .2

 -- ..טלעװ (עצנַאג) יד יִא .טנגעג ַא ,טָאטש

 רעייז ןרעװ (ּב ,החלצה סיורג ןּבָאה (א :ךיוא

 רעסיורג ַא ןרָאװעג ןיוש ןיּב ךיא זַא, .טמירַאּב

 עכעלטע ןטלַאהעג ןיוש ךיא ּבָאה ,םסרוֿפמ

 יּפָא טלעװ יד רעמ ךָאנ ּבָאה ןוא . . . סרעגניז

 ,21 יז ,ו"נרּת עשרַאװ ,לוגלג ,גּבא ,"ןעמונעג

 רע זַא המכח ַא ףיוא ןלַאֿפעג זיא ךלמ רעד,

 ,ּבחנ ,"המחלמ ןָא טלעװ יד רָאג יִא ןענעק לָאז

 טָאה .. . ךירדירֿפ רסיק רעד, .'םיסנ הׂשעמי

 ,"לארׂשי-ץרא ןעמונעגּפָא םירצמ ךלמ םעד ןוֿפ

 .ח"נמ מדֿפ9פ ,דוד חמצ ,זביא ,אנעה ןמלז יר

 ,"ןָאנּבױא םעד ןעמונעגּפָא ןּבָאה ךעלמַײרטש יד,

 ,1882 עשרַאװ ,עשטנחוי יּבר ,קָאנעצלָאװ .ש

 טסָאּפערק רעסיורג ןייא זיא . . . םורַא, .25 יז

 טװּורּפעג םיכלמ ליֿפ ןיוש ךיז ןּבָאה סע . .,

 טעגרהעג לייח ליֿפ טרָאד זיא סע רעּבָא ,יִא םיא

 .ל"רּת סעדַא ,הירַא רוג הׂשעמ ,ײןרָאװעג

 "וצ .ןענעכערּפָארַא .לייט ַא ןעמענּפָארַא .0

 ָארּפ ַא יִא .ןשָאלַאק יד יִא .ןלַאֿפּפָא .ןעיצקיר
 -עטַאמ לטרעֿפ ַא רשֿפא יִא .ןוּבשח ןוֿפ טנעצ

 אבּב תכסמ ןיא, ,ןטעּברַאסױא םַײּב לַאיר

 ןקנרק ןנייא וצ טיג אד רד ינייא :טייטש אעיצמ

1898 

 ןיא ןדרָאװיג ןרָאּבג ךַײלג ןיא טימ זיא ינוא

 ןוֿפ לייט גצכעז ןייא רע טמינ ָאד ,טַײצ רנייא

 א םעד ןוֿפ ּפָא םענ, .טנַארּב ,"ּבא קנערק רנַײז

 לחיּב ןייא ,ײ. . . לטוּב ַא ןַײרַא סיג ןוא טרָאװק

 װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןענירד ׂשָאװ

 דניז ערעזדנוא ךרוד ןּבָאה רימ סָאװ,, .ה"נקּת

 ןוֿפ תוכרּב ענַײז טָאג טָאה טציא . . . ןרָאלרַאֿפ

 נוא ענייש ןייא ,דמא ,"ןעמונעגּפָא דנאל םעד

 ענליװ ,לארׂשי ץרא ןוֿפ גנוּבַײרשעּב עגיטכיר

 ןרָאי ּבלַאה ןעמונעגּפָא רימ טָאה יז, ,ד"כרּת

 ,ןיקַאזָאק עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טנַײה

 -הנותח רעטקיטעּפשרַאֿפ א, ,40 יז ,1886 סעדַא

 לעװש רעד ףיוא טמענ סָאװ רעװרַאס םוצ טסַאג

 עלעדיֿפ ןיא סָאװ ,ץרפ ,"ּפָא ץלעּפ םעד

 . . .ןיוש זיא טלעג-עקּבָארָאק יד לַײװ, ,יטקעטש

 יד ןוֿפ יִא סָאד רע טעװ ןּכילע . . .ןעמונעגּפָא

 ריֿפַאס .י .א ,ײןַײז טעװ סע עכלעוו עקּבָארָאק

 ,1881 ענליװ ,{ .. .להקה תאטח ,קסנימ סיוא

 לָאז טנעצָארּפ ןסקַאװנָא טעװ סע סָאװ, ,77 יז

 ַא ןכַאמ ןוֿפרעד לָאז רע ןוא יא רָאזָאד רעד

 יד עשטניּב ,ןאמרעקעּב .ש  ,"הרוּת'דומלּת

 ךיא רָאנ יו, ,31 יז ,1882 עשרַאװ ,עטתקדצ

 ךיא לעװ ,ןּבָארגסױא ןרצוא םעד| םיא לעװ

 ,דרע עליטש יד ,סורּב ,"קלח ןַײמ ןעמענּפָא

 רַאֿפ ָאד יִא . . .ףָארטש לסיּב ַא יא; ,242 יז

 ,"דניק א יװ ןייר ןיהַא ןעמוק ,דניז ענַײמ

 ,הוּתה םלוע ןיא עזַײר ַא ,יקסװָארטסַא .א .מ

 ,אּבה םלוע טָאה רע; .10 'ז ,ג"מרּת עשרַאװ

 לָאז עמ זַא ןענערָאװַאּב וצ ןעז ךיז זומ רע רָאנ

 יד ֿביוחמ , .תוֿבָא ידסח רֿפס ,יײַא טשינ םיא ַײּב

 ...ןגעװ הװװאג ןוֿפ טינ . ..ןָאט וצ הווצמ

 ףיוא רכׂש ןַײז ּפָא רע טמענ טימרעד ןעד

 ,ב/ביק ,2טל ,"טלעוו-רעד

 סָאװ (טנעה יד ןיא) ןגירק .ןגירקנַײרַא .7

 ,טכַאמעג טָאה עמ סָאװ ,טקישעג טָאה עמ

 עיצנַאטס רעד ףיוא ןייג .טעּברַא רַאֿפ ןגירק

 ףיוא ווירּב ַא יַא .םייה רעד ןוֿפ לקעּפ א ָא

 ירַאמ יד יִא םַײּב רעדַײנש םעד ןלָאצ .טסָאּפ

 ,ןתח רעד ךיז טדמש , .תוריכׂש יד יִא .עקרַאנ

 תונכדש סָאד יּבַא -- הלּכ יד ךיז טדמש

 ןרעיא יד ןוא זָאנ יד זַא, .װש ,"ןעמונעגּפָא

 קרַאטש ןענעז ,ןעמונעגּפָא סרעייז ןיוש ןּבָאה

 ,סוממ ,"ןגיוא יד ךעּבענ טעּברַא רעד ןיא

 ...ןעמונעגּפָא טָאה ץימש קיצרעֿפ, .עקשיֿפ

 ,"דיי םעד דרע רעד ןוֿפ ןייטשפיוא ןֿפלעה רַאֿפ

 'ַא לָאז, ,48 'ז ,1948 עװקסָאמ ,עמַאכלימ ,מּפ

 ,זּביא ,ליּבוס ןמלק ,"החרט'-רכׂש ןַײז ךעּבענ

 ןילּבול ,רעטכָאט ןַײז טימ . ..רַאטקַאד רעד

4, 

 סורג ַא יִא .ס ו ר ג: ַא יִא ךיוא שיגָאלַאנַא
 רעטַײװ רעד ןיא ךיז טנרעל סָאװ ןוז ןוֿפ

 א רעייז ,רעייז ּפָא רע טמענ םעצולּפ, .הֿבישי

 טקנעּברַאֿפפ ,עש ,"םייה רעד ןוֿפ סורג ןטוג

 ּפָא רַאילָאטס לקעי טמענ ךָאנרעױזַא, .'םייהא

 ,לטעטש ַא שסַײװ ,"עשרַאװ יןַײז' ןוֿפ סורג ַא

 -םול ש יִא ךױא .15 יז ,יעגיל-רוטלוק'

 'ַא/ .םכילע-םולש ןּבעגּפָא ,ןגירק .םכילע

 -עמוקּפָא ןַא ,ץרפ ,"סיױרַא ןוא םכילע-םולש

 אוַא ןוֿפ טשּפ םעד טינ טסייו רעװ, ,ישינ

 ןעמענּפָא

 ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,ײ?יִַא םכילע-םולש ןימ

 םיא ַײּב טמענימ תעשּב טדער רע טינ, ,103 יז

 ןיא טלַאה רע רָאנ ,םכילע-םולש ּפָא טרָאד

 ,13 יז ,'קָאטסָאװ' ,וװ גרעּב ,"ןעלכיימש . . . ןייא

 טעּברַא יד ןריֿפכרוד .(ןירעניוװעג ַא ַײּב) .8

 ,דניק ַא יִא .םַאּבייה ַא ןוֿפ ,רָאשוקא ןא ןוֿפ

 םַאּביײה יד ןוא םישדח ןַײנ טגָארט עמַאמ יד,

 לָאז טּפַאכעג , .װש ,"טונימ ןַײנ ןיא ּפָא טמענ

 ,"!ןעמונעגּפָא םיא טָאה סָאװ עּבָאּב יד ןרעװ
 עג ןעייוװ ,תודוס-דוסּב ןגָארטעג טָאה, .הללק

 ןעמונעגּפָא טָאה דניק סָאד ,רעלעק ַא ןיא ןגירק

 יד, ,'למַײרטש סָאד' ,ץרפ ,"ץַאק עצראוש ַא

 ןיוש םענ'כ .רעדניק ענַײמ ןענעז טָאטש עצנַאג

 םַאּביה א זַא ...רָאי 50 רעּביא רעדניק ּפָא

 טָאה יז ןעמעװ רענייא רעדעי טמוק ,טּברַאטש

 ,ַאפָא ,"לטכיל ַא ריא לטעטש ןיא ןעמונעגּפָא

 ַײּב ךָאד ךיא ּבָאה רעדניק עלַא, .ילטּבירֿבוע'

 ןצנַאגניא .טרעטיּבעג יז טָאה ,ןעמונעגּפָא ריא

 ,ןמחנ רֿבח ,זיי ,"ןעגנַאגעגּפָא יז זיא טולּב ןיא

 .לּב לע ק א יִא :ךיוא שיגָאלַאנַא .21 יז

 .עיצוטיטסניא ןַא ןוֿפ ,לוש א ןוֿפ ןעמענוצ .9

 וצ ןעמעננַײרַא ןוא זיוה-םימותי ןוֿפ לגנִיי א יִא

 ןוֿפ ...ןרָאװשעג טסָאה וד; .ּבוטש ןיא ךיז

 ענליװ ,37 ירשי ,"ַא טינ ןוז םעד הרוּת רעד

 םעד ןוֿפ ןלעװ םיּתּב-לעּב יד זַא; .ב/י ,7

 יד 'ִא רימ ַײּב דלַאּב ייז ןלעװ ,ןרעװ רָאװעג

 .קי ,"םלועדןואג ַא ןַײז וליֿפא געמ ךיא ,רעדניק

 םענוֿפ ןעמענוצּפָא דניק סָאד טַײצ ןיוש זיאיס,

 ,"ןרעסערג ַא וצ ןּבעג םיא ןוא דמלמ-היבוּברע

 .1962 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב ,ןַאמטלַא השמ

 רדח ןוֿפ ןעמונעגּפָא םיא יז טָאה טשרעוצ,

 ,"געטקרַאמ יד ןיא זיולּב ,געט עּבלאה ףיוא רָאנ

 ןעמונעגּפָא םיא טָאה עמ, .דוייםיליהּת ,שַא

 "דומלּת ןיא ןּבעגעגקעװַא םיא ןוא רדח ןוֿפ

 ,רָאטקָאד סלַא רזממ רעד ,ןהָאסלעדוי .מ ,"הרוּת

 .12 יז ,1927 ענליוו

 ןעמענּפָארַא .ןעמוקנָא םַײּב ןענעגעגאּב ,0

 .ךיז וצ ןעגנערּב ןוא לטימ-רעקרַאֿפ ַא ןוֿפ

 רעד ןוֿפ רעטעֿפ םעד יִא .ךיז ַײּב ןטלַאה

 יד ןעמענוצּפָא דלעֿפילֿפ םוצ ןרָאֿפ .םייה רעטלַא

 ןואֿפ םיֿבורק יד יִא .לארׂשייץרא ןוֿפ טסעג

 ךימ ןייג טאהעג טשינ טַײצ ןייק טָאה יז , .ףיש

 ,149 יז ,ןּבעלי-רעמוז ,עש ;"ןַאּב רעד ןוֿפ יִא

 לָאז עמ , ,לזדניא ןַא ןוֿפ יַא :ךיוא שיגָאלַאנַא

 עטסיװ א ףיוא ןצעזסיורא רעכערּברַאֿפ םעד

 ןעמ טמענ ,סיוא סע טלַאה רע ןעװ . . . לזדניא

 ,1864 ענליװ ,םיה זועמ ,דמא ,"קירוצ ּפָא םיא

 סלַא; .ךיז ַײּב ןטלַאה .ךיז וצ ןעמענ ,1

 רעייז ןרָאװעג זיא ןעמָאנ ןסלטָאטסירַא| ןַײז

 ּפַא םיא ןדקומ ןוֿפ גיניק רעד טָאה . . . סיורג

 רַאֿפ טכַאמעג םיא טָאה ןוא ךיז וצ ןעמונעג

 ,ןוי ימכח ירופיס ,זמא ,ןוז ןַײז ןוֿפ רערעל א

 ,1864 ענליוו

 סרעטומ רעד ןוֿפ דניק א יִַא .ןענייװטנַא 2

 עכלעװ ּבילוצ זומ דניק סָאד ּביוא, ,טסורּב

 ןרעװ ןעמונעגּפָא טַײצ רעד רַאֿפ תוּביס זיאיס

 ןַא ןעמענ םיא וצ ןעמ זומ ,טסורּב רעד ןוֿפ
 ,7 ןאמ ,1925 ענליוו ,זעג9 ,ײםַא



 שירעמענּפָא

 ןוא גנוצירּפשנַײא ןַא ןכַאמ .ןעמענּפָארַא ,2
 יד זַא; .טנַאה א טימ יװ ץיה יד ןעמענּפָא

 יװ ּפָא טמענ ,גיוא-טוג ַא ּפָא טכערּפש רטומ

 יקערש רעד ייטשניּבור .ז .צ ,"טנעה יד טימ

 לָאז רע, .31 יז ,1882 סעדַא ,לַאמ'סנק רעכיל

 ,טֿפרעװ ריֿפ םיא רע לַײװ רעד ןאיירֿפ ךיז

 ,"ֹּבָא טימ רעד תוריֿבע ינַײז םיא טמענ רע ןעד
 ירדנַא רֿפ ףרד זא ןקנד טָאג זומ , .ב/הל ,!טל

 יִא .ב/הל ,ןויע ,"טוה ןַײז ןמענ וצ ּפָא טינ

 .ייןעמוקעג זיא סּכוד רעד יװ, .לטיה סָאד

 ץימ יד ןעמונעגּפָא דָארַאנ רעצנַאג רעד טָאה

 ,ןָאנדָארוהמ רעלימ} ם"רהומּב לארׂשי ,ײּפָאק ןוֿפ

 איד ןוא; .1873 עשרַאװ ,ף"יש ם"רהמ רעד

 ּבא טינ איז יד טסייה ...ןדנַאּב ןנוזַײא

 ןייא, .ב/גער ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןעמענ
 טכַאנ רֿפ לָאז רד ןראוו זיא ןגנַאהג רעד רגידניז

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןגלג ןוֿפ ןרעװ ןמונג ּבא

 .ב/דלר ,1713 טׂשמא

 ןענרעלּפָא = לש מ ַא ,רסומ ַא א

 'ִַא ןוֿפרעד ריד טסנעק וד, .ןעגנירדסיורַא

 זד ׂשד ןמענ ּבָא ןַאמ ןאק םורד, .*. .. זַא

 ,ןונא .חי קרּפ ,טנַארּב ,"םא רד ךָאנ טָארג דניק

 ליֿפ א יװ ןמענ ּבא ריא טנעק ,טַײל ןּביל ריא

 ,וטל ,"ןדיר ןעד ןַא ילַא ןגנעה ןכזןַאװז יזיּב

 ןיׂשייהג טריװ זלַא ןימ ןעד ןוֿפ ךיוא , .ב/ה

 שנעמ רעד זלַא ןמענ וצ ּבָא רסומ ןיא זיא י"ח

 חיׂש רֿפס ,"ןיטלןאןה הװאגּב טינ ךיז לָאז

 השרּפ רעד ךָאנ, .די קרּפ ,ז"צּת אדרויֿפ ,הדׂשה

 ּבָא השרּפ רעד ןוֿפ ׂשָאװ רסומ ירֿבד ןיש ןייא

 ,ס"קּת ךַאּבצלוז ,רשיו םּת רֿפס ,"טזיא ןמענ וצ

 .טַאלּב-רעש

 ןוֿפ קיגנעהּפָא ,1ב3 ענעדײשרַאֿפ טימ .4
 םעד ןּפַאכרַאֿפ -- גיוא ןא י'ִא .טקעיּבָא

 ןַא ּפָא טמענ'ס זַא ןעמָארק עֿפרַאש ,, .קילּב

 רּתסא זַא; .54 '} ,ײװַאלַאס עליסוי ,עש ,"גיוא

 יז טָאה ,ןַײרַא לטעטש ןיא ןעמוקעגּפָארַא זיא

 ,"גיוא סָאד ןעמונעגּפָא טייקנייש ריא טימ

 ןעמענ ןטֿפַאשדנַאל יד, .דרע ענעגייא ,יָאּבַאר .א

 יָאצַאק .אי ,"ענייש רעייז רעזַײה ,גיוא ןא ּפָא

 ןגיו א יד 'ַא טינ ,2341 יז ןּבעל רָאי 60 ,שטיװ

 ךיא, .קילּב םעד ןסַײרּפָא טינ ,ןדנעװּפָא טינ ---

 טינ םענ ןוא ןײװעג ךרוד קידײרֿפ לכיימש

 יִא יקלָאֿפ-םוּבלַא ןַא ,שַאוהי ,"ןגיוא יד ּפָא

 ןַא ןוֿפפ ןכַאמ עילַאק = טיטעּפא םעד
 דניק םעד ַײּב יַא ןעמ ןָאק קיטשירֿפ ןקיסעממוא

 הּכלמ ,"גָאט ןצנאג א ףיוא טיטעּפַא םעד

 ,18236 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב

 טמוק, .ןרילָארטנַאק --ןט עליּב יא .42'ז

 א ,עש ,"ןטעליּב יד יא רָאטקודנָאק רעד ןָא

 הריד א יִא .סערַײא-סָאנעוּב ןוֿפ שטנעמ

 רימ ךיא ּבָאה, .ןעגניד --- (עא ּבוטש ,רעמיצ)

 ,מק ,"זױהטסַאג ַא ןיא לּביטש א ןעמונעגּפָא

 ַא ןעמונעגּפָא רימ ּבָאה'כ; :ךיוא .38 ןאַפ ,4

 .27 אוו 1968 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טנַאװ רעד ןּבענ שיט

 עמ ןכאמ = גנונעֿפָאה ןעטצעל} יד א

 -עלעט עטצעל יד, .גנונעֿפָאה יד ןרילרַאֿפ לָאז

 ,"גנונעֿפָאה יד רימ ַײּב ןעמונעגּפַא טָאה עמארג

 ,גנורעצ בא, .גָאװ ןרילרַאֿפ = גָאװ יא

 ןוֿפ ןמָאז ןעד םענ -- ןימענ ּפַא םעד רַאֿפ

1804 

 ינוא ןַײװ ןקרַאטש ןיא זע דיז 'נוא ,שוֿבייּב

 דוד יר ,"...טכןַאװנ ילַא ןקנירט וצ םיא ביג

 -שרמליוו ,דוד תיּב ...יזנּכשַא ֿבקעי ירּב לֿבעט

 טגרָאזַאּב קרַאטש זיא רעטומ יד , .ד"צּת ףרָאד

 ןוֿפ ּפָא טמענ . ..יז ןעד ,ןּבעל סעריא םוא

 ,ןכדש סלַא דנוה ןייא ,זמא ,*גָאט וצ גָאט

 ןרָאֿפכרוד ןעניגרַאֿפ ךיז ןעק עמ, 1878 ענליוו

 ,קייטסימ רעד ,עש ,'יַא דַאּבנעירַאפ ןייק

 -עגנָא ךיז טָאה, .2 ןאֿפ ,1961 דנַאלמייה 'װַאס

 םורַא ױזַא ןוא ,גָאװ יִא . . . ,ןקינַײּפ וצ ןּבױה

 ןוֿפ ה"ד ,טנעה עשיאיוג ןוֿפ ןרעװ טַײרֿפַאּב

 רענעלק ללכּב .טיי ,"רעטילימ ןיא ןעניד

 ּבא הנֿבל איד ןעװ זיא טוג טינ ׂשע, .ןרעוו

 ,טרוֿפקנַארֿפ השמ 'יר ,"טרעװ ןיילק ינוא טמענ

 ,ב/איק ,1722 טׂשמַא ,מהמ

 נָאק פמוא| ם עט ַא םעד ּפַא טמענ סע"

 ַײרֿפ ןעמעטָא טינ טזָאל סע = ןעיצקורטס

 תולעֿפתה ,גנורעדנואוורַאֿפ ןוֿפ ,גנוגערֿפױא ןוֿפ)

 ...םעטָא םעד ּפָא רימ ַײּב טמענ . . ., .(ַאא

 .װעיַארַאנ ןיא געט ,דַאנ ,"ןֿפױלסױרַא ליוװ ךיא

 ,"ןעמונעגּפָא םעטָא רעד טָאה רוּביג םעד;
 ."םערוטש ןכָאע ,שָאוהי

 ןייג .רעכַאװש ,רעקיניײװ ןרעװ .חטוא ,8

 טמיילעג .ןרַאדנַײא .קירוצ ףיוא ,ּפָארַא ףיוא

 עצנַאג יד, .ןרינָאיצקנוֿפ וצ ןרעהֿפױא .ןרעו

 טרעװ םזַאיזוטנע ןַײז, .ּפָא טמענ גנוגעװַאּב

 ףיוא ןמַאנ איד ןנַײז איד 'נוא דוד, ."'ַא ךיג

 לֵא 'נוא .רעז רָאג ןרעקרַאטש ןרָאװעג =|

 ,ךוּבילאומש ,"רעז ראג ּבא ןמאנ לארׂשי דנוזיג

 ,ןיּבעגיג זיא ןדיר םוצ ליגרוג יד, .913 עֿפָארטס

 יד ...ןדנילש ןַײא םעד וצ טשװ ׂשַאד רּבָא

 רד ,רַאװ ןימוניג וצ רדוא ּבא טינ . . . ליגרוג

 ,". . . ןיּפמורשיג ןַײא רעז טשו שאד רּבא ןגיק
 יג חרֿפו רותֿפּכ רֿפס םעד זיא .. .הׂשעמ

 -נעמאזוצ טָאה עמ, .ג"ֿפּת אדרויֿפ ,טּביולק

 הנותח עמערַא ןַא ןוא ןדנ א ףיוא טגיילעג

 -תיּב םעד ףיוא ןעמ טָאה הּפוח יד .טכאמעג

 טײקנַארק יד ןוא טכַאמעג קיזומ טימ םייחה

 ןּבעגעגסיורא ,ייָא ןיא ה"ּב זיא ןערעלָאכ יד)

 ,האריה ךומע ,רעגניזעלש ףסוי אֿביקע ןוֿפ

 .וּפק יז ,1866 יושאק ,ישש קלח ,ןושאר ךרכ

 טמענ סע .ןעמונעגּפָא םיא טָאה דילג א

 (ךיז) טָאה סע .סי 9 ןוא טנע ה ּפָא םיא

 םיא לָאז יַאע :הללק .טנַאה א ןעמונעגּפָא םיא

 ו"ח םנייא ןעװ, ."(סיֿפ ןוא טנעה) טנעה יד

 ֿבורה לע ,דילג ןייא טמענ ּפָא ןםולשו-סח=}

 -םדוק םיא ןמ זומ אוז . . . סיֿפ רדא ןידנעה ןא

 יצ; .ב/וכ ,| רוס ,". . .ןיכאמ דאּב ןייא לּכ

 רעד רעדָא ןרָארֿפעגרעּביא ןזעוװעג זיא רע לַײװ

 ןעמונעגּפָא םיא ןוֿפ טָאה ֿבלה-תרֿבש רעסיורג

 ,םותי רעד ףסוי ,?דמא ,"ןטֿפערק ענַײז עלַא

 ,ךיד ךיא לעװ ןסעגרַאֿפ ּביוא, ,1865 ץענליוו

 עטכער יד זָאל ןעמענ רימ ּפָא ,דנַאל ןַײמ

 ןוא תוחוּכ יד, .79 'ז ,לדוי ,סוממ ,"טנַאה

 ףיוא} ןָא ןעגנַאֿפ ןשטנעמ םעד ןוֿפ ןטֿפאז

 ,"ןעמענוצּפָא ןוא ןרעװ וצ ךאווש ןרעטלע רעד
 ראמטאס וו תוׂשעל תע .ןײיטשנעטכיל לליה 'ר

 .א/ב ,ה"צרּת

 ןוא ןציז ,ּפָא םיא טמענ ןוש ל סָאד

 |- ,רעד -- ץענּפָא

 ץענּפָא

 :הללק .ןעמונעגּפָא טלָאװ ןושל סָאד יװ ןעמוטש

 :ךיוא ,לכׂש ןטימ) ןושל סָאד םיא לָאז יִא

 סָאד ,גנוצ יד ,םיט ש יד ּפָא טמענ סע

 םיא טָאה רעדָא םוטש רשֿפא רע זיא, .ליומ

 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,ײ"?ןעמונעגּפָא ןושל סָאד

 ןושל סָאד ןצנַאגניא םיא טלַאװ סע, .8 יז ,6

 עתמא ענייר ַא ןעװעג טלָאװ רע ןוא ןעמונעגּפָא

 ןיא חור א, ,33 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"המהּב

 ...!ןעמכילע-םולש םעד טָא ,ןַײרַא ןטַאט ןַײז

 עשידיא ,עש ,"ִויָא רָאנ םיא לָאז יז ,גנוצ ַא

 ריא לָאז גנוצ יד !טגַײװש יז, .13 יז ,רעּבַײרש

 "שוק רעד' ,רַא ,"!םלוע-לש-ונוּבר ,יָא רָאנ

 טמענ סע ,תושלח זיּב םדאדןּב ןוֿפ טלקע סע,

 .208 יז ,רעטציא ,געס ,"טרָאװ סָאד ּפָא ךימ

 סעּפע זיא טנַײה, .ּפָא םיא טמענ ל כ ׂש רעד

 םיא טָאה לכׂש רעד .חקיּפ רעזדנוא טימ ןעשעג

 ןַײז ,טּבירטּב טזיא ןּבעל ןַײז, ."ןעמונעגּפָא

 ,םינינפ רחבמ רֿפס ,יּבָא טמענ דנןאןטשרֿפ

 ּפָאק רעד ךיז טָאה םיא, .א/נ ,טײצּת גרוּבמוה

 ,ֿפס ,"ןעמונעגּפָא לכׂש רעד ןוא טרעקעגרעּביא
 .טסינָאלָאק רעשידוי

 ּבָא שנעמ רד ךיז לָאז וזַא; -- ךיז טימ

 אד ,רעװ טרימשּב ּבַײל רעד םיא אז ,ןמענ

 ןאק ׂשנמ ואוו לֵא רוּביא ּבָא ךיז ןֿמ טשזאָװ

 ןּבָאה סעקיטנעקניול יד , .המדקה ,טנַארּב ,"ןהיז

 ,ייז טקירדעג ,ןלעזעג יד ַײּב ןעמונעגּפָא ךיז

 .156 'ז ,יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"טשטעווקעג

 ,טשינ עקַאט רע טדער ןגעקטנַא טרָאװ ןייק,

 ,זמט ,גח ,"טייהרעליטש ּפָא ךיז טמענ רע רָאנ

 רסומ א ךיוא ןוֿפרעד ךַײא טמענ, .21 וש 7

 ןעגנַאלרַאֿפ טינ ףרַאד שטנעמ רעד זַא ּפָא

 .1865 עשרַאװ ,רעטומֿפיטש איד ,דמא ,"סדמערֿפ

 רע ןוא טלעג ךס א טַאהעג טציא טָאה רע;

 ןטַײצ עטכעלש יד רַאֿפ יִא ךיז טלָאװעג טָאה

 .14 אוו 1957 ,רַאֿפ ,שַאּב ,דנַאלסור ןיא

 ךיז םדָא ןּב רכלעוװ, .שינעע/ .ץיכעי-

 ףיוא טמוק ןיטצעל לא רּביא טלה הוואנּב

 .א/גמ ,ןויע ,ײלַאֿפמוא 'נוא שינמענּפָא ןייא םיא

 ,םינוק ןכוז ףרַאד עמ, -- (עק- ,ןיד) רעד
 ,רעטעלּב ,"תורוחס עטעּברַאעגסױא יד ןוֿפ סיָא
 רעד ןוֿפ סיָא יד ןעװעג ןענַײז ןדִייא .16 או
 "וזמּב טלָאצעג טָאה עמ עכלעװ רַאֿפ הרוחס
 .יירע- 101.  יז ,המלש ,סוממ ,"םינמ

 ןַא ַײּב יװ זיא סָאװ .ידא -- שירעמענּפָא
 טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןֿפױקנַײא .רעמענּפָא

 ,טייק- .טייקטיירּב רעיֶא טימ האוֿבּת

 ,טלטסענעגי- ,ּפָא לט- .חרט -- ןעלטסענּפָא
 קיא רנייא ןיא טרוד יז ןהַאז אדק .ןעיליּפשּפָא

 .ןגיל טרוד ליומ םנַײז ףיוא ןורבקמ ןקע=|

 ךַײלג ,ןזוּב ןַײז טימ טלטשעניג ּבָא ׂשָאװ 'נוא
 ,ךוּביאֿבּב ,"ןזולּב תחּת ןיא םיא ןא טלוז זַא
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 טַאטלוזער רעדָא טקא

 דניל ַא םיא ַײּב זיא עכורעװַאז ַא; .ןצענּפָא ןוֿפ

 "ַא ."ַא ןא רע טֿפור ןגערסקאלש ַא ,לטניוװ

 א ןיא ןעמוקנָא םַײּב טיג עמ סָאװ -- טלעג



 ןצענּפָא

 סָאװ ללּכּב רֶעדָא ּפַאש רעדָא טַאטשרַאװ םעַײנ
 הקשמ ןֿפױק וצ ףיוא החמׂשילעּב ַא טיג סע
 ,םירֿבח יד רַאֿפ

 ןכַאמ .1  .טצענעג-- ,ּפָא ץענ .ורט -- ןצענּפָא

 .הכרּב ַא ןכַאמ ןרַאֿפ טנעה יד יִא .סַאנ לסיּב א

 / טנעה יד, .(ןסערּפ) ןטעלּפ ןרַאֿפ שוּבלמ ַא יִא

 סיֿפ יד רָאנ* ."ִא טינ ,ןשַאװ ןעמ ףרַאד

 ,לבַײט א ןגעװ .ףיט טינ זיא סָאװ = ןצענוצּפָא

 .עא עשזולַאק ַא

 .רעסַאװ טימ ןסיגַאּב .ןצעננַײא ןצנַאגניא 2

 ןרַאּבידלַאװ טנוֿפ קיצרעֿפ רעדָא קיסַײרד םענ,

 לָאז ןוא ,ילּכ רעסיורג א ןיא ןַײרַא גייל ןוא

 . . . טימ יז יַא לָאז ךָאנרעד ןוא ,גָאט ַײרד ןייטש

 ןצנַאג א ךרוד ןקזיּב גָאט עלַא סָאד וט .רעסַאװ

 ,"קיסע ןטוג ןּבָאה וטסעװ ,ןצענוצּפָא טַאנָאמ
 ישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד שָאװ לחיּב ןייא

 םילּכ יד ןצענוצּפָא . . ., .ה"נקּת וװָאלקש ,יװַאק

 סיורג ןוֿפ ןרָאװעג ןטלָאּפשעצ ןענַײז ייז סָאװ

 ןוֿפ עירָאטסיה יכילרעדנואו ענײײש ןייא ,"ץיה

 .1855 עשראװ ,ֿבדנימע ןעכילקילגמוא םעד

 .הקשמ לסיּב ַא ןעמענ = ןפיל יד יא 2
 ַײּב םירֿבח יד) ןּבעג -- שוּבלמ (םעַײנ) ַא יַא

 םעַײנ ַא דוֿבּכל הקשמ לסיּב א (טעּברַא רעד

 ַײּב זד -- החמׂש יד ,ֿבוט-לזמ םעד יַא .שוּבלמ

 :ךיוא .ֿבוט-לזמ ּפָא טיג עמ ןעװ עיזַאקַא רעדעי

 ּבוטש ןיא ךיז ַײּב רעדָא קנעש ןיא ןײגנַײרַא

 טַײצ ןיוש ,טדערעג גונעג, .םייחל ַא ןכַאמ

 -עזייה ןרעװ געלֿפ ךיא זַא, ."גנוצ יד ןצענוצּפָא

 ,טרַאדרַאֿפ ןרעװ טגעלֿפ גנוצ ןַײמ ןוא קיר

 ידנַארּב ליֿפ רעייז טימ טצענעגּפָא סע ךיא ּבָאה

 ,?וגלג רעד ,זמא ,"רועיש א ןָא רָאג ןַײװ

 ,טָאטש ןיא טמוק עמ זַא; .1867 עשרַאװ

 ןעז ךיז רעכיג סָאװ ךַאז עטשרע יד ךיז טליוו

 םעד לסיּב ַא יִא ןוא ןשָארג ןקידעּבעל ןטימ

 עװקסָאמ ,םירעוּפ ,סילַאגרַאמ הידידי ,ײזדלַאה

 ןצענוצּפָא הקשמ ןּבעג לָאז עלעמיש, 9

 עשרַאװ ,ףגנ ןֿבא ,די ,"לװירּב ןעןרעַײט סָאד

 רעַײנ א ןעמוקעגנָא זיא סע, .86 יז ,2

 'וינעמ' א טגננַאלרעד םיא ןעמ טָאה . . . רעצעז

 ךיז טָאה רענעי . . .יִא זומ שטנעמ רעַײנ ַא . . ,

 ,"סּפַאנש ףיוא ןּבעג ןטימ טלַײאעג טינ רעּבָא

 "רעקורד ןוֿפ ןײרַאֿפ יֿפָארּפ ןוֿפ ךוּבילֿבוי

 םעד עװערָאה'כ , .1936 ,ענליו ןיא רעטעּברַא

 ךיוא טכַאנ עצנַאג יד לָאמַא ּפָא ץיז ,גָאט ןצנַאג
 עטנקירטעגסיוא ןַײמ סָאװ טימ טינ ּבָאה ןוא

 םעד לאֿפר ,ץיװעל .ל ,"ןצענוצּפָא ץרַאה

 ,1888 ענליו ,רעטכַאט סרעדַײנש

 ךעלקעּב יד יַא .ןרערט טימ ןכַאמ סָאנ 4
 ַא* (דניק ַא ןגעװ) ןעלכיימש ןּבײהנָא ןוא

 סָאדק .ןענייװסיוא טוג ךיז = ץר ַאה סָאד

 ,ץיװָאנַארַא .ל ,יָא לסיּב ַא ןרערט ןיא ץרַאה

 .| ,1913 י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,'היֿבצ'

 ּבוטש רעזדנוא; .ןענערּבּפָא --- שימינָאטנַא .8
 ןקידרעמוז םענעקורט ַא ןיא טצענעגּפָא טָאה

 ַא ןעװעג זיא קירוצ רָאי ַא טימ , ."גָאט

 'טע טצענעגּפָא טָאה סע .ןלצל-אנמחר ,הֿפירׂש

 ָאילּביּביטקלָאּפ עשידוי ,ז"הנּכי ,"רעזַײה עכעל
 ,283 יז ,1888 ,| קעט
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 שעל טימ טניט ןענעקירטּפָא .ןשעלּפָא .6
 יִא .טניט טימ ענעּבירשעגנָא סָאד יִא .ריּפַאּפ

 .דמַאז טימ ןקעלֿפטניט יד

 ןץץכע- .גנ- ..ךיז טימ

 .ירעה = .(עק ,ןיד) רעד
 -עצ .טקענעג-- ,ּפָא קענ .װרט -- ןקענּפָא

 טשטַײטרַאֿפ בװש .קינעג םעד ,ןקַאנ םעד ןכערּב

 ,ןקַאנּפָא לגרֿפ ."ןיקענ ּבא; --- 'ףרעי

 .שינעז

 םוקלוֿפ .טרענעג -- ,ּפָא רענ .ורט -- ןרענּפָא
 -"רעטסומ יד, .קיטסַײג רעדָא שיזיֿפ ןרענרעד

 קידנרעיוד זיא רעקיסַאלק יד ןוֿפ טײקיטֿפַאה

 ןוא תורוד עלַא ּפָא טרענ יז סָאװ רַאֿפרעד טינ

 ןוֿפ ליטס רעד ,עקרָאיװעװ .א ,"סעכַאּפע עלַא

 .19232 סעדַא ,רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעד

 ,ּפָא החיֿפנ .װטוא (ןעכיֿפענ . . .} -- ןהחיֿפנּפָא
 א רעדָא ןרעהֿפוא .לואװ ,טהחיֿפנעג י--

 "טעּב רעטלַא ןַא יװ יִא .ןהחיֿפנ טַײצ ערעגנעל

 .שינע .ךיז טימ ךיוא .רעל

 ּפָא לֿפנ .ורט ןןעלֿפײנ ...} -- ןעלֿפנּפַא
 ןַא ןריֿפכרוד .ןּבַײרטּפָא  .ּבַארג .טלֿפנעג-

 טַאהעג ןוא יִא טנעקעג טינ יז טָאה, .טרָאּבַא

 ."לרזממ סָאד

 ,ּפָא הקֿפנ .וטוא ןזעקֿפַאנ ...} -- ןהקֿפנּפָא
 -עגנעל ַא .לואװ ,ןאקֿפנ;- :59 ,טהקֿפנעגי--
 .הנוז א ,הקֿפנ א יװ ןריֿפֿפױא ךיז טַײצ ער
 ןוא טָאטש רעסיורג רעד ןיא קעװַא יז זיא,
 ."ןרָאװעג קנַארק זיא יז זיּב טהקֿפנעגּפָא טרָאד
 .שינע .ךיז טימ ךיוא

 רענעֿפָא .=:48: סעסמ פגסק .מַא --פַאׁש ןּפָא

 טיה סָאװ טַאטשרַאװ ,(ל)קירּבַאֿפ .יטַאטשרַאװ
 ָאיסעֿפָארּפ) סנָאינוי ןוֿפ סעיצַאלוגער יד ּפָא טינ
 סָאװ סרעטעּברַא ןָא טלעטש ,(ןענײארַאֿפ עלענ
 ךַאמּפָא ןייק טינ טָאה ,ןָאינוי ַא וצ טינ ןרעהעג
 ,ןָאינוי ןייק טימ

 ןּבעגּפָא .װרט ןןענעסיַאנ ...} -- ןענתנּפָא

 ,טנחקלעגוצ סע טסָאה וד זַא ןסייוו רימ , ,קירוצ

 ,ַײרד ייװצ:סנייא ּפָא טינ סע טסנתנ וד ּביױא

 ,?יײצילָאּפ ןיא רימ ןדלעמ

 0406: סט(2)6 .ספיוא וזז .כרַא -- סּפָא
 8 ןילכַײר טָאה (26 ,ט ,ֿבויא) 'הֿביא' טרָאװ םַײּב

 ."ׂשּבָא םירמוא-שי ַא

 ,טעשזַאסעג'- ,ּפָא עשז- .ורט -- ןעשזַאסּפָא

 -מורַא ןוא רעמינּפ יד יִא .עשזַאס טימ ןרימשּפָא

 ,םידש יװ ןֿפױל

 .טעינכָאסעג-- ,ּפָא עינ  .ורט -- ןעינכַאסּפָא
 טיורּב יִא .ןענעקירטסיוא ,ןענעקירטּפָא .?ס

 טעינכָאסעגּפָא .געװ ןטַײװ ןיא ןעמענוצטימ

 .ןוז רעסייה רעד ףיוא ןטעּברַא ןוֿפ ןרעוו

 ולַאס(עג)'- ,ּפָא רי- .װטוא -- ןריטולַאסּפָא
 ,ןריטולַאס ןַײז וצ אצוי זיולּב ןוא ךיג .טריט

 רעד טימ ןוא טנַאה ןייא טימ לריציֿפָא םעד יִא |

 ,םנו- .ענעשעק ןיא גַײֿפ א םיא ןזַײװ רעטייווצ

 -עגיי- ,ּפָא עווער- .ורט -- ןעװערטילַאטּפָא

 ןרעורַאסּפָא

 יא ,ערטילַאס טימ ןּבַײרּפָא ..טעװערטילַאס

 ,ןגײלנַײא סע ןוא שײלֿפטסורּב

 ּפָא עשזוד .װוט -- ןעשזדיײמעלַאסּפָא
 רָאלקמוא ,טכעלש ,ךיג .טעשזדיימעלאס(עג)יד

 ןֿפױל ןוא עוװקרעצ ןיא יַא ,ןעגניזּפָא ,ןגָאזּפָא

 סָאד יִא :ךיוא .סערעשטַאּפ יד יִא .קנעש ןיא

 -לעֹּב ןטכעלש א רעיז ןגעװ -- ןענװַאד

 עטעשטעילַאקעצ טימ ןעלּברוּבּפָא ןגעװ ,הליֿפּת

 ,שינע- .רעטרעוו

 -קַאּב) .רגכ2 ייא22 .ןע ,רעד -- ן|ינָאסּפָא
 םורעס-טולּב ןוֿפ לײטדנַאטשַאּב .(עיגָאלָאירעט

 ןַײרא ןעגנירד סָאװ סעירעטקַאּב זַא טּֿפלעה סָאװ

 יָאגַאֿפ יד ןוֿפ ןרעװ טרעצרַאֿפ ןלָאז טולּב ןיא

 -ילגנע רעד, .ךעלעקַײק-טולּב עסַײװ יד ,ןטיצ

 סָאװ ןטקודָארּפ יד טָאה טַײר רעטנרעלעג רעש

 ןֿפורעגנָא סעצָארּפ ןקיזָאד םעד ַײּב ךיז ןדליּב

 ,.6:5 ןאפ ,1923 ,זעג9 ,דַאּבַאש .צ ."ךיָא

 רעשייָא .ידַא -- שי .ןריז .ץיצַאז-

 .סקעדניא

 רעװש .װהטוא -- ןעֿפַאפ- ,ןעּפַאטּפָא

 ןֿפָא ןַא טימ ןוא זָאנ רעד ךרוד ןעמעטָאּפָא

 ךָאנ םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ךליהעג א טימ .ליומ

 ןכָאנ יִא .ןֿפױל ןכָאנ יִא .גנוגנערטשנָא ןַא

 ךיז טלעטש לַײװרעד, .גרַאּב ןֿפױא ןכירקֿפױרַא

 גנַאל ןיוש טָאה'ס ,יִא סע לָאז ,לדרעֿפ סָאד

 .'קנַאשעג-השרד' ,ץרּפ ,"טאהעג טשינ ליומ ןיא |

 טָאה -- ?טעּפַאסעגּפָא ןיוש טָאה שטינַאּפ רעד,

 סיואירָאד ,מּפ ,"ןירעריֿפ ןַײז ןָאטעג גערֿפ א

 -ָאמָאקָאל טימ ןענַאּב , .1929 וװָאקרַאכ ,ןַײא-רָאד

 ןעּפָאס ןוא ןכַײרּפ ,ןזָאלּב ןוא ןֿפַײֿפ . . . ןוויט

 תיּב ,ןַאשּפא לצרעה ,"קירעיורט ןוא רעװש ּפָא
 ,1939 טעגיס ,ףיוה סיּבר רעצינשזיװ ,לארׂשי

 רע טָאה ,םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא ,טעּפָאסעגּפָא;

 ,"ּפָאק ןרעטנוא טנעה עדייּב טגיילעגרעטנוא

 .17 שו 1962 ,זמט ,יַאדור סחנּפ

 ךיז ףרַאדַאּב, .ַא ךיז םיוק -- ךיז טימ

 ,"לסיּב א י'ַא ךיז לָאז עמ זא ןעורּפָא לסיּב ַא
 ול ייהיש תצק חונל ךירצשּכוי :ק"ל ןיא ּבחנ

 ירופיס ,ן'(ןופַאס ּפָא) ןירוקש הור תכירא

 . . . רענַאלוּב רעד, ,151 יז ,טײשּת י"נ ,תויׂשעמ

 ךיז זומ ןוא סייווש טימ ןסָאגעגּפָא ןיוש טרעוו

 'ר אַײּב ,קָאטשניּב בייל הדוהי ,"יַא גנַאל

 ךיז טָאה רע, .1896 ֿבוֿבל ,רענילרעּב המלש

 ,שז ,"ךיז טעּפָאסעגּפַא ,טצעזעגקעװַא לזמ טימ
 .שינע- ,"רעדניק רעװַאלקש

 .סַאצּפָא +-- -- ןץ'ַאטּפָא

 ,ּפָא עשט- .ורט 8 וטוא -- ןעשטַאקַאסּפָא
 ןעשטָאקָאס- :599 .,טעשטָאקַאסעגי-

 רעדָא ןרעהֿפױא .רקוא ,ררװ ,ןעצָאקאס =

 ַא יװ ןעקָאװק ,ןעשטָאקַאס טַײצ ערעגנעל ַא
 .ךיז טימ .ןוה

 .טעגראסעג-- ,ּפָא עג" .װרט -- ןעגרַאטּפָא
 יװ ךעלעזייה יד יִא .ןקיצומשּפָא ,ןרימשּפָא

 .עטָאלּב ןיא טרעגלַאװעג ךיז טלָאװ רע

 -רַאסעג-- ,ּפָא רע .װטוא -- ןרעװרַאסּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא .טרעװ



 ןרימרַאסּפָא

 יהדועס ,טַײצלָאמ א ַײּב ןענידַאּב ,ןרעװרַאס

 .ןעניגַאּב זיּב שזַא הנותח רעד ףיוא יַא

 ,טריטרָאס(עג)י- ,ּפָא רי- .ורט -- ןריטרָאשטּפָא
 סָאד ןלײטּפָא 1 .ןעוועטר'ַָאס-- 9
 .צינמוא) עטכעלש סָאד רעדָא (עכעלצינ) עטוג

 ערעסערג יד יַא .ןכַאז םוכס ןצנַאג ןוֿפ (עכעל

 לסיִּב א ןיוש ןענַײז סָאװ לּפע יד יִא .רעייא

 ןעק ייז טיול סָאװ ךעלטיווק יד יַא .טגיילעגוצ

 .טלעג סָאד ןענַאמנַײא ןעמ

 רעטמיטשַאּב א טיול ןרעדנוזּפָא ,ןלײטּפָא .2

 רעייז טיול ןטַאמָאט יִא .סקַאלֿפ יִא ,םעטסיס

 ,ןטנעמיד יִא .סיירג

 טַאהעג טָאה ףסוי,, .ןלייטסיוא ,ןדײשּפָא .9

 ןסהערּפ) םולח םעד ןריטרָאסוצּפָא דנאטשרַאֿפ

 ,ָאנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"תומולח עכעלנייוועג ןוֿפ

 'געמ יד, .א/בכ ,ן"רּת ענליװ ,המכח ילשמ

 ...דנַײֿפ א ןוֿפ דנַײרֿפ ַא יִא ןוֿפ טייקכעל

 יד עכלעװ תולעמ עטסערג יד ןוֿפ ענייא זיא

 האצי , . . . הּכז הלֿפּת ,"זנוא טנרעל עקיטקַארּפ

 ןָאדנָאל נַײרֿפ רעטיײּברַא תדוגא ידי לע רואל

 ,13 יז ,ב"סרּת

 .(עק- ,ןיי) רע-  .גנור .ךיז טימ
 ינַא -- ןרעדַאס .וּב -- ןרעדייס. . .} -- ןרדסּפָא

 -כרוד .1 .טרדסעג-- ,ּפָא רדס .וורט {ּבּב ערעד

 רעד ןיא ףיט זיּב יַא .רדס ןקידחסּפ םעד ןריֿפ

 טרדסענּפָא רימ ןּבָאה רדס ןטייוװצ םעד, .טכַאנ

 ."רעטעֿפ ןטלַא םַײּב

 לַאינָאמערעצ ןזעיגילער ַא ןריֿפכרוד .2

 ,הצילח י'ִא .רדס ןטלעטשעגנַײא םעד טיול

 -ץגּפָא ןוא ןישודיק יד טרדסעגּפָא טָאה . . .

 "ונעג רֶע טָאה ,תוכרּב הּפוח יד ךיג ףיוא טגָאז

 יַארעזיל .א .י ,"ןייגוצקעװא ןלַײא ךיז ןעמ

 ,13 'ז ,1919 דַארגָארטעּפ ,רעקידניז רעד ,שטיװ

 ַא ןלעטשנַײא .גנונעדרָא ןעגנערּבנַײרַא .9

 ץלַא יִא .(רעטעּפש סָאװ ןוא רעירֿפ סָאװ) ןַאלּפ

 לעװ ךיא; .ןָאט וצ טָאה עמ סָאװ יִא .ּפָאק ןיא

 ,סיוא-ואוו ןוא ןַײא-ואו ךָאװ עצנַאג יד יִא רימ

 וצ ךָאװ עצנַאג א ןרָאּפשרַאֿפ ןיוש לעװ ךיא

 .תורּבידה תרׂשע ידי ,ץרּפ ,"ןרעלק

 "נָא ןצנַאגניא זיא םינּפ ןַײזק -- ךיז טימ

 -עגּפָא ךיז ַײּב טָאה ןוא . . . ןרָאװעג ןדנוצעג

 יד ינ יַא יה ,"ןַײז םקונ . . . ךיז לָאז רֶע יװ טרדס

 ,דלָאהרעדנואװ המלש 'ר ,ןאנדורוהמ ןהֹּכ .ַאו

 ,גנו 1887 ענליוו

 .חרט 8 װטוא ןזעלװיוס ...} -- ןעלבוסּפָא
 קידלודעג .ןדַײלּפָא .טלֿבוסעג-- ,ּפָא לֿבוס

 ןוֿפ טלכוסעגּפָא גונעג ןיוש, .ןגָארטרעּבירַא

 ."ןזיילסיוא ךימ טעװ טג א רָאנ ,ריא

 ,טע(יודוסעג-- ,ּפָא עי)ד- .וורט -- ןע(י)דוטּפָא
 ַא ןוֿפ ןטּפשמּפָא .לס .ןעוועדוס--= 59

 ףָארטש ןלָאצ וצ י'ִא .טכירעג א ןוֿפ ,רעטכיר

 ...ןדִיי ייװצ, .עמרוט ןיא שדוח ַא וצ ןוא

 טָאה רוזחמ ןגָאז טלָאװעג אקווד ןּבָאה סָאװ

 .,"טסערַא גָאט ןעצ וצ ךיוא טעדוסעגּפָא ןעמ
 ,1 אי ,1888 ,קעטַאילּביּבסקלָאֿפ ידוי ןיא ,ז"הנּכי
 .ךיז טימ .291 יז
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 .װזק .װטוא ןןעדיוס ...} -- ךיז ןעדושּפָא
 ןסעומשּפָא .טעדוסעג-- ךיז ,ּפָא ךיז עדֹוס
 טינ לָאז רעקיטַײז ַא ,טייהרעליטש ,ךיז ןשיװצ
 סעטרֿבח ייווצ יד, .ךיז ןעדוס ןקידנערַאֿפ .ןרעה

 טינרָאג ןענעק ןוא ךיז ןעדֹוס ןוא ךיז ןעדֹוס
 ,אינסכַא . ..רעד ןיא ןעמוקעגנָא; ."'ַא ךיז
 ןַײמ זיא ,טַאקָאװדַא ןַײז טימ ךיז טעדֹוסעגּפַא
 ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד ,"...קדוּב רעװש
 .53 'ז ,1931 ןיװ ,ןעשינעהעשעג ןוא

 -עגי- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטנע(י)װוסּפַא
 -געווס - ,ןעצנעווס:-- :59 .טעשטנע(י)װס

 עג טימ ןצירּפשּפָא .1 .(טעמַאװ ןענעט
 ןףדמש .2 .(ןטסירק ןגעװ) רעסַאװ טקילײה
 טעשטנעיװסעגּפָא ךיז טָאה יז; -- ךיז טימ
 .ןירָאג .ּב ,"ןרָאװעג רקֿפה ץלא ןיוש זיא ,(רמש)

 -עגי- ,ּפָא עשטש .ורט -- ןעשטשיוװסּפָא
 -ץגּפָא םעד יִא .ֿפַײֿפּפָא .לס .טעשטשיװס

 .עידָאלעמ-ןסַאג א יִא ,ןכייצ ןטדער

 ןרעהֿפױא .װטוא ןזןרעכיוס ...} -- ןרחֹוסּפָא
 ,טריטָארקנַאּב, .רעלדנעה ַא ,רחֹוס ַא ןַײז וצ
 .ךיז טימ ."סיֿפ טלעטשעג ןוא טרחוסעגּפָא

 ,טעטוסעגי-- ,ּפָא עט- .װרט -- ן(ענ)עטוסּפָא
 "עג) ןכָאקּפָא .:2124: 8041061 .טעמַאז ,לקָאל

 סעװלוּב טימ גנודניּברַאֿפ ןיא רָאנ ךעלנייוו

 .((סעּבלוּב}

 .טרעכוסעג'- ,ּפָא רעכ- .װרט -- ןרעכופּפָא
 ןכַאמ .ןװיואקַאּב א ןיא ןענעקירטּפָא .לס
 ,טיורּב יָא .סערַאכוס

 .לס .טעשוסעג-- ,ּפָא עש- .ורט -- ןעשוטּפָא

 טימ .םידגּב עטצענעגכרוד יד יִא .ןענעקירטּפָא

 .ךיו

 -עגי- ,ּפָא רחס .װרט ןןרעכַאס} -- ןרהסּפָא
 ןֿפױקרַאֿפ .2 .ןרחֹוסּפָא וזז . .טרחס

 יד יִא .ןרעכַאשּפָא .זַײרּפ ןרעטנוא ,לװלָאװ
 .דנַאל ןוֿפ ןרָאֿפסױרַא ןוא ןילטלטמ

 .=: .לס .סעקנ ,רעד -- קענולַאטסּפָא
 ,גנולעטשַאּב ווזד ..0086413068

 -מָאטסּפָא ,עיּפ וטוא -- ןעיּפמָאטסּפָא
 .ןּבעגכָאנ 622: 004814016 .רפ .לס .טעיּפ

 -נעטש ריא רע טָאה הנותח רעד ךָאנ ,ןטערטּפָא
 ."טעיּפמָאטסּפָא קיד

 (+-) ןֿפמַאטשּפָא וצ 99 -- ןּפמַאטסּפָא

 ןייק ָאטינ זיאס ואו ןטנגעג לייט ןיא ְךיֹואְו
 ,ןש : ס שימֿפיונוצ

 .מַא .טּפַאטסעגי- ,ּפָא ּפַאטס -- ןֿפַאטסּפָא
 יַא .ךיז ןלעטשּפָא -- וטוא .:2/2: 10 פוסק

 יד יא ןלעטשּפָא -- װרט .ןאמסדנַאל ַא ַײּב
 ,גנוגעװַאּב עצנַאג

 -עגי- ,ּפָא עשט - .װטוא -- ןעשטרַאטסּפָא
 ןצרַאטשסױרַא ,ןצרַאטשּפָא וחזז ..טעשטרַאטס
 .ךיז טימ .ּפָא טלֹוּב ןעשטרַאטס סָאװ ןרעיוא

 .טגיוטסעג-- ,ּפָא גיוטס .װרט -- ןהױטסּפָא
 -ץּפש ןצינ וצ ןלײטּפָא .ןעוועגיוטס-- 9

 ןעיָארטסּפָא

 ,גיוטס א ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןגיײלֿפױנוצ ןוא רעט

 ,יורטש ,ייה יִא ,ץלָאה ךעלטייש יד יא

 .==18: 1084216 .מַא .ּבנ צמ ,רעד -- םײטסּפַא

 ןוֿפ לייט רעקידנוֿפצ .יטייטס ןוֿפ ףױרַא רעד'
 ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא טַאטש ַא
 רעצנַאג רעד טעמּכ :צעפס ,עקירעמַא-ןוֿפצ
 .קרָאי-וינ טָאטש רעד ןָא קרָאי-וינ טַאטש

 -עַײטסעג-- ,ּפָא עװ- .וטוא -- ןְשװעַײטסּפָא
 סעּפע ןלעוּפ .:: 8: הסיםעּפזזמ .לס .טעװ

 ידּכ ןצעמע ַײּב ןַײז לדּתשמ ךיז ,ןצעמע ַײּב

 "עג ןּבָאה לַײװרעד, .ןגָאלשרעד וצ סעּפע ךיז

 סָאד להק רערימדָאל וצ תולהק ַײרד יד ןּבירש

 רימ לָאז רע רֹׂש םעד ַײּב יִא רימ רַאֿפ ןלָאז ייז

 ,"ןזעװעג יװ ֿבר ַא ןטרָאד ןּבַײלּב וצ ןּביולרעד

 תוֿפסֹוּת רבחמה לעב ןואגהמ םירוּפס ,ןדמאו|

 ,81 יז ,1864 ץענליוו ,ֿבוט םוי

 ,ןּביױא .מַא .:22: ט0544115 .ודַא --ז' עטסּפַא

 יא סע ךוז; ."יַא ןֿפָאלש רימ , .ףױרַא-ּפערט

 -עגעגסיוא יד ןעניואו יא, ."ןעניֿפעג וטסעװ

 ,קָאטשרעּבײא -- בוס ךיוא ."רעטכעט ענעּב

 יד ןוֿפ ןעמונרַאֿפ זיא יא רעד, .ןרָאג רערעכעה

 ,"טסעג

 -עטסעג -- ,ּפָא עוועכ- .וורט -- ןעװעכעטסּפָא
 טָאה עמ סָאװ האיצמ יד יִא .ןטַײּבּפָא .טעוועכ

 ,טלדנַאהעגנַײא ןטכענ

 (עװע)לּפעמטס .ורט -- ן(עװ)עלּפמעטסּפָא
 .==2: ס81סזממ1ס026 .ט(עװע)לּפמעטסעג -- ,ּפָא
 .ןעלּפמעטשּפָא ווזד

 -עג-- ,ּפָא עװעּפ- .ורט -- ןעװעּפמעטסּפָא
 א טימ ןצענּפָא .(שירעדַײנש) .טעװעּפמעטס

 ןזיוה יד יִא .ןסערּפ ןרַאֿפ םָאװש א טימ ,לכיט

 .ןסערּפסיױא ןוא

 -מעטסעגי- ,ּפָא עּפ .ורט -- ןעּפמעטפּפָא
 לסיּב א 'ִא ךָאנ ףרַאד עמ, .ןסיוטשעצ .טעּפ
 גונעג ןַײז לָאז סע ,ץכעּבַײר-הצמ ףיוא תוצמ
 ,"ךעלדיינק ןכַאמ וצ ףיוא

 -עטס'- ,ּפָא ריז  .ורט -- ןריזילירעטסּפָא
 יד 'ִא ,ןליצַאּב ןוֿפ ןקינײרּפָא ,טריזיליר

 ,2נ/ .טעצנַאל םעד יִא .ןעלדָאנ

 ּפָא ריִּפ .װרט -- ןריּפיטָאערעטסּפָא
 ,פיטָאערעטס ַא ןכַאמ ,טריּפיטָאערעטס י-
 יד ןּבַאה, .םערָאֿפ עטלעטשעגנַײא ןַא ןּבעגוצ

 דנומ סנירעגָאז יד עּפישט-ענכַאי ןוֿפ ןטרָאװ
 -נעגרַא ךַאנ עזײר יד ,"טריּפיטָאערעטסּפָא . . .
 רָאדיזיא ןוא קינּבַאװדעי ּבָאקַאי טעּברַאַאּב ,אניט
 ,51 יז ,ב"נרּת עשרַאװ ,ןנַאמללעה

 -רעטסעג-- ,ּפָא עכ- .װחקַא -- ןעכרעטסּפָא
 'ִא .זיא:טיניװ ןעמוקכרוד ,ןעמוקּפָא .טעכ

 ףרַאד דיי ַאא .טסעק ערעגָאמ ףיוא רָאי רַאּפ א

 טימרעד ,הזה:םלוע ןוֿפ ןּבָאה האנה ןייק

 ,מק ,זרא ,יןֹּבעל ץנַאג א ּפָא רֶע טעכרעטס

 ,7 ןאפ ,0

 ,טעיַארטסעג-- ,ּפָא עי- .ורט -- ןעיַארטסּפָא
 לטעטש סָאד 'ַא רעדיװ .ןעױּבּפָא .1 .לס

 רעזַײה סריֿפג םעד, .רעַײֿפ ןטימ קעװַא זיא סָאװ



 ןריכַארטסּפָא

 . . . ןּבילּבעג טינ זיא סע . . .טנערּבעגּפָא ןּבָאה

 ֿבקעי ,ייָא טעװ רע ןענַאװזיּב ,גנוניואוו א ףיוא

 טָאג, ,1901 װעשטידרַאּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטַאס

 יד יִא טעװ סָאװ ֿבידנ א רעסָאװ ןקישוצ טעװ

 ,חול-טדָאטש רעקסניּפ ,"תוינומדק םינשּכ לוש

 ,ג"סרּת

 'ַא .ןענעדרַאנַײא ,גנונעדרָא ןיא ןעגנערּב .2

 ,טַאטשרַאװ םעד יִא .סעצילַאּפ יד ףיוא הרוחס יד

 טעיָארטסעגּפָא, .טנַאה רעד וצ ןַײז לָאז ץלַא

 ,"ייז ףיוא רָאי אזַא -- םילוח-רוקיּב ַא

 ,טנעמורטסניא ןשילַאקיזומ א ןעיָארטסנָא .9

 א .ןעגנַאלק עקיטכיר ןעמוקַאּב ךיז ןלָאז סע
 רעמזעלק ַא טינ טרעװ עמ, .קיוּפ א יִא ,לדיֿפ ַא

 .װש ,"םילּכ יד יִא ןעק עמ רעדייא

 ןּבַײלּב וצ יװ יִא .ןטכַארטסיױא .ןרינַאלּפ .4

 ...זיולק ןיא םירוחּב יד , .לדיימ ןטימ ןײלַא

 םעד ןענרעלוצנָא ױזַא יװ סענַאלּפ ּפָא ןעיַארטס

 ,גידעּבעל טינ ,טױט טינ ,ליי ,"ׂשמש ןטימ יאּבג

 ,21 יז ,ח"נרּת ענליוו

 .ץכע-

 ַארטסעג'- ,ּפָא ריי .ורט -- ןריכַארטסּפָא

 רעַײֿפ ןוֿפ יִא .ןרעכיזרַאֿפ ןצנַאגניא .1 .טריכ

 .ןקילגמוא ןוֿפ ןוא תוֿבינג ןוֿפ ,רעסַאװ ןוֿפ ןוא

 א ןעמענסיורא -- ןּבעל ןוֿפ יִא :קיסַאּפש

 'ַא .לָאצ ַא ןריכַארטס .2 .גנורעכיזרַאֿפ-ןּבעל
 .גנ- .ךיז טימ טֿפָא .עטנַאקַאּב עלַא

 ןעק עמ סָאװ .יזַא -- קיד(ו)עשַארטּפּפָא
 -רַאּפ רעיֶא ןַא ,רעקידרעטיצ א .ןעשַארטסּפָא

 ,ןיוש

 ,שינע- .ךיז טימ

 -ַארטסעג'- ,ּפָא עש - .װרט -- ןעשַארטסּפָא
 ןּבָאה ארומ לָאז עמ ןקערשּפָא .1 .טעש
 עמ רָארעט ןוֿפ ןעלטימ טימ יַא .ןָאט וצ סעּפע

 'ַא .טרָאװ א ןגָאז וצ ןגעװרעד טינ ךיז לָאז

 עגולק טימ יִא .ןרסמ טינ לָאז עמ ּפעלק טימ

 רעד טימ יִא .ןזָארג עקיטֿפיג יד ןוֿפ יִא .דייר

 ,לַאֿפנָא רעד ןעמוק רעדיװ ןעק סע זַא הנכס

 םעזיד ןוֿפ טעשַארטסענּפָא רעּבַײװ יד טָאה . . ,,

 יד טגָאירַאֿפ סָאװ עלדישַארטס א יװ ,רֿבק

 ,קינֿבושי רעד ,זמא ,"סעּברַא יד ןוֿפ ךעלגיײֿפ

 יד 'ִא ןליו ןטסילַאטיּפַאק יד, ,1867 ענליוו

 ערעדנַא ןוֿפ ּפָארַא ןעגנערּב ןוא רעטעּברַא

 -נוהרַאֿפ ,עכעלדנעטשרַאֿפמוא ,עליטש טעטש

 ענליװ ,דיגמ-טדַָאטש רעד ,"רעטעּברַא עטרעג

 יד ןּברָאװרעד ןּבָאה ןםינויצ יד| ייז,; ,7

 -רַאֿפ ,ןעירשרַאֿפ ןּבָאה ייז .עסערּפ עשידִיי

 ,ןעלדיז טימ ןעמעלַא טעשַארטסענּפָא ,טלמוט

 רענרעטטופ רעד ,לאנתנ ,"ןעלדַאט ,ןֿפמיש

 ,15 יז ,ד"סרּת װָאקירטעיּפ ,ןװייא

 ןענַײז רימ .רענגעק םעד יִא .ןקערשנַײא .2

 ."ַא טינ ןעמ טעװ זדנוא ,םינדחּפ ןייק טינ

 ,"טַאװכ א זיא יִא ...רעסעּב ןעק סע רעװ;
 ןכַאמ ...סרעליואװו הרבח, .40 ןאַי ,רעטעלּב

 -ענעשעק . ..םיצקש-רעלַײק יד טימ תחַאידי

 -נױשרַאּפ עלעדייא יד יִא ןענעק וצ . . . רעייג

 .8 ,"ןקלעמ טוג ןזָאל ךיז ןלָאז ייז . . . ךעלד

 יד טָאה ךימ ךיוא , .װיזירּפ ןרַאֿפ ,ָאקמיּב

1887 

 ,"טעשַארטסעגּפָא לסיּב ַא ךוּב . . . ןוֿפ המדקה
 ,23 ווו 1963 ,רַאֿפ ,רענֿפעש .ּב

 רע .שינע .ץבע .ךיז טימ

 -עג-- ,ּפָא עװעג - .ורט -- ןעװעגירטסּפָא

 "סיורַא ,ןעװעגירטסרַאֿפ ןוֿפ ךוּפיה .טעװעגירטס

 ןעװעגירטססיוא זד .סעגירטס(ר)ַאֿפ יד ןעִיצ

 .עא לּברַא יד ,עקרַאנירַאמ יד יַא .(296 +--)

 תוכאלמיילעּב ןַײז ןענרעלסיוא ךיז טליוװ ריא,

 ירטסעגּפָא םישדח רָאּפ ַא .קילּבנגױא ןייא ןיא

 ,ןַאהַאק .א ,"טלעג ןענידראֿפ ןיוש ןוא טעװעג

 ,204 'ז ,1935 וװצִיק ,ןַאמרעּביל ןרהַא

 -ירטסעג'-- ,ּפָא עשז- .וורט -- ןעשזירטסּפָא
 = שא: סצקעניזע (םֹוז סדץקע- .לס .טעשז

 סע, .ּפערט טימ ,קיטַאלג-טינ ןרעשּפָא .(6

 רע טמענ ,לשטַײד עוישרַאּפ א ןייגוצ טמוק

 יװ ליֿפ ױזַא . . . לדרעּב סָאד יַא רַאֿפ םיא ַײּב

 ,"ַּפָאק . . . םעד ןלָאגּפָא רַאֿפ ןדִיי ןטסָארּפ ַא ַײּב

 ,10 א; ,1868 ,מק

 -עג'-- ,ּפָא עועכ- .װרט -- ןעוװעכערטסּפַא
 -ענּפָארַא ..:22: פ9זעסםסש26 .טעװעכערטס

 טנַאה רעד טימ רַאש א טימ ןֿפרַאװּפָארַא ,ןעמ

 (טימ) טרָאװק א יִא .סָאמ ַא ןכַײלגסיױא ,ּפיוק א

 .רענרעק

 סָא) .1 .רג22 ייא2? .ץ ,רעד -- ד"יטּפָא
 -רָא רעשיטּפילע ןַא ןיא רעטנעצ (עימָאנַארט
 עקידכעלַײק-ּבלַאה (רוטקעטיכרַא) .2 .עטיּב
 לֵא- .ןינּב ַא ןוֿפ טַײז ןיא גנוצרַאטשסױרַא
 .ידַא ---

 -עטיסעגי- ,ּפָא עוועט- .ורט -- ןעװעטיסּפָא
 .קיסייווש ןכַאמ .:204: סעעאעז .רקוא .טעװ

 ףרַאד דרעצרַאװש , .טשרָאּב םעד יִא .טעֿפ ןכַאמ |
 רעד ַײּב ךיז יִא -- ךיז טימ .ייָא טינ ןעמ
 ,טעּברַא

 .רקוא .טעטיסעג-- ,ּפָא עט- .ורט -- ןעטיטשּפָא

 -סורַא .ץענ א ןוֿפ ןעַײרֿפאּב ..:2176:ס11מ

 ךעלעשיֿפ עניילק יד יִא .ץענ ַא ןוֿפ ןרעטנַאלּפ

 .ערעזָא ןיא ןֿפרַאװנַײרא קירוצ ייז ןוא

 ,ּפָא עװעט- .ורט 8 װטוא -- ןֶעועטייסּפָא

 .רקוא .ןעוועטיס-- :99 .טעװעטייסעגיר-

 "יװש ןכַאמ .ןעײרּפסוא .:21/8:סענעע

 סיֿפ יד ןוֿפ רעגניֿפ יד, .טעֿפ ןכַאמ .קיס

 עמ ןוא לכַײי א ךָאנ לכַײי א, ."ּפָא ןעוועטייס

 -- ךיז טימ ."לכַײּב סָאד ּפָא טעװעטיס

 .'ַא ךיז ןוא דש ַא יװ ןֿפױלמורַא

 -עגי- ,ּפָא םייס .װרט 6 װטוא -- ןעמיײקסּפָא

 ,ןעגנוציז יד ןקידנערַאֿפ .1 .םייסכ? ,טמייס
 סעּפע ןסילשַאּב .םייס ןשיליוּפ ןוֿפ עיסעס יד

 יּפָא לָאמ ןייא ןּבָאה םיצירּפ יד זַא, .םייס ןיא

 ,"ןּבַײלּברַאֿפ ױזַא ןיוש טעװ ,טמייסעג

 ןוא סעומש ןרעגנעל א ךיז ןשיװצ ןּבָאה .2

 ןטלאהעג ןסעומש=} עדעשעּב א, .ןסילשַאּב

 רענרַאמוק ,רעלזַײה ןמלק ,?טמײסעגּפָא ןוא

 ,10 יז ,ןענױשרַאּפ

 ןצנַאגניא 1 .װרט ןזקעלייס . . .} -- ןקוליטּפָא
 עמ זַא, .ןשָארג א זיּב ֿבוח םעד יִא .ןלָאצּפָא

 ןעשזולסּפָא

 .װש ,"ּפָאק רעד טנוזעג טרעװ ,ּפָא טקוליס

 ,טמכילע:םולשעגּפַא ריא טָאה רעּבָא םיוק;

 ערעַײא טקוליסעגּפָא ,טשודקענּפָא ,טיוכרּבעגּפָא

 ,126 'ז ,פשטניװ ,סוממ ,"סנמָא

 .ןרעֿפטנעּפָא .קספ ןכיג ַא טימ ןרטּפּפָא .2

 טָאה ןןשטַײד עשידיי יד| ייז ןוֿפ רענייא,
 "יא יד .ןעלעזַײא 'ר ןוֿפ ןקזֹוחּפָא ןּביױהעגנָא

 םעד ןטעּבעג ןּבָאה . . . ןרישזַאסַאּפ עקירעּב

 .מ ,"שטַײד ןקיזָאד םעד יִא טוג לָאז רע ןואג
 םינָאלס ,ליומ סעלעזַײא 'ר ןוֿפ ,ןָאזסעצייר

 ךיז טָאה סָאװ ּפָאק רעד וצ , .50 יז ,א"צרּת
 רעד טָאה ,גנילק ןֿפױא ריט ןיא ןזיװַאּב

 ,יר רעד טיול :טקוליסענּפָא . . . רעטסינימ
 ןַײא רָאד -- סא רָאד ,מּפ ."זַײװקיצנייא

 ןסָארדרַאֿפ רעדיװ טָאה םיא, .1929 װָאקרַאכ

 יסענּפָא לָאמַאטימ ױזַא םיא טָאה ענעי סָאװ
 ,1940 וװעלק ,טייג טַײצ יד ,סינּפיק .יא ,"טקול

 :89 ,טעליסעג"- ,ּפָא על- .װרט -- ןעליסּפָא
 -ֿפױרַא ,ןעליסֿפױרַא ןוֿפ ךופיה .ןעיליס;-
 -רעּביא ןוא לרעּפ יד יא .לרינש ַא ףיוא ןעֶיצ

 .שינע- .לרינש ןדַײז ַא ףיוא ןעליס

 -ניסעג-- ,ּפָא עועק- .װרט -- ןעװעקניטּפַא
 (עקניס ,סעליולּב) ץכעױלּב ןַאטנַײרַא .טעװעק

 .שעוו יד יִא .שעוװ ןשַאװ םַַײּב

 ,דיסּפַא .וזד -- םיטּפא

 -סיוא ,ףורסיוא .ק"ישּפַא :59 -- ק"יטּפַא
 םַײּב ,ןּבַײרטקעװַא םַײּב ץַאק ַא וצ יירשעג
 .ןּבַײרטסױרַא

 -רעס ,ןעכריס ...} -- ןהכ" ,ןאכר(י)טּפָא
 ,296 +-- ,ן(עננאכריססיוא װזז .װרט ןןעכ

 לּכה-ךס .ןזעלקַא(הנכַאס . . .} -- ןעלּכה"דסּפָא
 (ןצרוק) א ןכַאמ .חרט .טלּכה-ךסעג'- ,ּפָא

 ,רוד ןטצעל ןוֿפ ןעגנוכיירגרעד יד יא ,לּכה"ךס

 ,גנולָאצ רעטצעל רעד ןגעװ ןעמוקכרוד .װטוא

 'ִא ךיז ןשיװצ ןיילַא ,ןשטנעמ וצ ןייג טינ

 .וחזק -- ךיז טימ .טמוק סע ןעמעװ לֿפיװ

 -ךסּפָא ןיא ןעגנוכיירגרעד עטצעל יד, ,גנוי

 ,"רוטלוק רעשיטעָאּפ רעצנאג א ןוֿפ ןעגנולּכה
 ,23 וצ 1948 ,קיא ,סיי

 -ץגי-- ,ּפָא ךכס .ורט ןןכַאכס . . .} -- ןפכסּפָא

 םעד ןעמענּפָארַא .ןככסַאּב ןוֿפ ךופיה .טככס

 ,ךכס םעד ןענערּברַאֿפ ןוא הּכוס יד יִא .ךכס

 ,טכסעג-- ,ּפָא ךס .וורט ןןכאס . . ,} -- ןפסּפָא

 .ןרעסערגרַאֿפ .ךס ַא סעּפע ןוֿפ ןכַאמ .לַאענ

 רשֿפא ןוא טקינײװעגּפָא תּבש ןּבָאה רימ,

 ,60 יז ,העיקש . . . ,אֿפא ,"טכסעגּפָא

 .=2: 0081084 .רפ .לס .יד -- ע|נולסּפָא

 שטַא-  .ןענידַאּב ןוֿפ ןֿפוא .2 ,טֿפַאשרעניד .1
 ,רענידַאּב ---

 -עגי-- ,ּפָא עװעּב- .וטוא -- ןעװעּבשזולטּפָא
 .רעטילימ (רעשירַאצ) ןיא ןעניד .טעװעּבשזולס

 יִא .רָא 25 רענלעז רעקסװעַײלָאקינ ַא יװ יִא

 .רָאי ףניֿפ עלוֿפ יד ןעקַײלָאקינ רעטנוא

 .טעשזולסעג -- ,ּפָא עשז- .ווטוא -- ןעשזולסּפָא



 ןע(י)נילסּפָא

 -ןּבעל ַא .ןענידּפָא .1 .ןעוועגולס -- :ךיוא
 א, .{װיטַאד| סָאּבעלַאּב םעד יִא ַײרטעג גנַאל

 ןּבעל ןַײמ ּבָאה ךיא ?ןעװעג ריא ךיא ןיּב ןַאמ
 .װֿפד װחזז ,2 .,"טעשזולסעגּפָא ריא

 .טע(יונילסעג -- ,ּפָא עינג- .וורט -- ןע (י)נילטּפָא
 יד יִא .ץכעַײּפש טימ ,ענילס טימ ןרימשּפָא -

 ,ןץכע .ךיז טימ  .עטָאּפַאק עקידֿבוט-םוי

 .=2: 80022/6 .דפ .װרט -- ןעשוַאמסּפָא
 ןענערּבּפָא ךיז -- ךיז טימ .ןעלגערּפּפָא
 ,ןוז רעד ףיוא

 ּפָא וחזז -- ןעקצַאמס- ,ןעקשטָאמסּפָא

 יַא ןןַײז} ןוֿפ טנעמָאמ םעד ןיא , .ןעשטקָאמס
 עג א ןענַאטשעג ךיא ןיּב סעצנָאװ עסַאנ יד
 .רעדניק רעװַאלקש ,שז ,"רעטֿפעלּפ

 -ץגי- ,ּפָא עױל .װרט -- ןע(י)לַאמסּפָא
 פא 1 .ןענעלַאמם-- :פ9 .טעט)לַאמס
 יעֿפ ןוֿפ ןטשער ,ךעלרעדעֿפ עניילק ןענערּב

 זיא גהנמ רעד, .ןוה עטקילֿפעגּפָא יד יַא .ןרעד

 יד ּפָא טעלַאמס זדנעג ,רעניה . . .ןעמ סָאד
 ,ךורע ןחלש ,"ןרעדעֿפ עניילק יד ןוא רָאה

 .א"עקּת ענליוו ,םייח חרוא

 ןוֿפ סעצָארּפ ןטימ ןּבױא ןוֿפ ןענערּבּפָא .2

 רעשלַאֿפ רעד, .ּפָאק ןוֿפ רָאה יד יִא .ןע(יױלַאמס

 תוֿפוע יד ןוֿפ לגילֿפ יד 'ַא טינ טוט רעגנַאֿפ

 ,"ןעילֿפקעװַא ייז ןעוט םורעד ,טגנַאֿפ רע סָאװ

 127 יז ,ו"מרּת עשרַאװ ,תישארּב ,אמוחנּת

 רֶע טָאה, .|2/ ,בי ,ילשמ ןוֿפ ךמס ןֿפױא}

 ריא ןוא ךיוּב ןרַאֿפ בַײװ סָאד ןטלַאהעגוצ

 יד ,הלמ ,"םינּפ ןוֿפ רָאה יד טעילַאמסעגּפָא

 םעצולּפ, ,109 'ז ,דנַאלװילק ,עװַאּפ ענעדלָאג

 יּפַא ,טדנעלּברַאֿפ ךימ םַאלֿפ רעטיור א טָאה

 ,"ןָאטעג ייוװ טָאה'ס ,רעגניֿפ יד רימ טעילַאמסעג
 ,נטַײל ַאּב שטנעמ ַא ,יקרָאג .ֿב ,זביא עירול .נ

 ,1935 וועיק

 ַא טימ ןעמענוצ .ןּבױרַאּב .ןענעֿבנגַאּב .גיֿפ 9

 רָאנ ןּבילּבעג זיא רע זַא יִא םיא ױזַא .לציּפש

 עַײנ א רַאֿפ סָאװ, .ּבַײל ןֿפױא דמעה ןטימ

 ,"?טעילַאמסעגּפָא רעּבױר ןיוש יז ןּבָאה ןרעמונ

 ץעװקסָאמ ,לַארוא מערָאד ֿפַא ,כַאמלעטס ענוי

 ,38 'ז .,7

 ַא ַײּב ,הֿבינג ַא ַײּב ןלַאֿפנַײרַא .גיֿפ 4

 טּפאכעג ,טעילַאמסעגּפָא םיא טָאה עמ, .לדניווש

 ּפָארַא טסַײר רָארוקָארּפ רעד, ."טנַאה רעד ַײּב

 טינ טזָאל ןוא . . . ןטסירעֿפַא יד ןוֿפ עקסַאמ יד

 ,רעטעלּב ,"ּביור ןַײז יִא לָאז רעשלַאֿפ רעד זַא וצ
 ,36 ןאפ

 ןעמעלַא רַאֿפ ןזַײװ ןוא יִא ךיז -- ךיז טימ

 .שינע- .ןעמערּב יד ךיז יִא ,דנואװ יד

 ,טעלַאמסעג- ,ּפָא על- .ורט -- ןעלָאמטּפָא
 ,ךעלֿפיש יד יִא .עלָאמס טימ ןרימשּפָא

 ,ּפָא עשט- .חרט -- ןעצ" ,ןעשטקָאמסּפָא
 .ן(עוו)עקַאמם-- :ךיוא .טעשטקָאמסעג = |

 ,ןגױזּפָא .ךליהעג ַא טימ ןקעלּפָא ,ןעשזירגּפָא
 ,ןגָאנּפָא .גנוצ רעד טימ סטעֿפ ,טֿפַאז ןענצסױרַא
 יִא .ךעלדנייּב עלַא 'ִא .האנה טימ ןסַײּבמורַא
 ,ןייּב ןוֿפ ךרַאמ םעד

1888 

 -ץעג-- ,ּפָא עװעק  .ורט -- ןעװעקַאמסּפָא

 ךָאנ ןגינעגרַאֿפ ןזַײװסױרַא .1 .טעװעקַאמס

 רעקידמישוח רעדעי ךָאנ ,ןעקנירט ַא ,ןסע ןא
 ,ןַײװ ןרעַײט םעד יִא .ןסע עטעֿפ סָאד יַא .האנה

 ןוא רַאגיצ א טדַײנשַאּב, .רַאגיסיַאנַאװַאה א יִא

 טַײצ עצנַאג יד ...םַאוגנַאל םיא טרעכײררַאֿפ

 א ךָאנ טלַאה רענייא יװ ּפָא רע טעװעקַאמס

 ,ןּברק רעד ,גרעּבלעֿפפע .ה ,"סַײּברעּביא ןטוג

 -- ךיז טימ ךעלנייוועג .7 יז ,ח"סרּת עשרַאװ

 ןקעּבַאטקעמש טימ| טקעמשעגנָא ךיז טוג,
 ןוא טעװעקַאמסעגּפָא ךיז לָאמ עכעלטע ןוא

 ךַאז עיַאזּכ ןייא ,ןהָאזזחוּב .י ,"טצכַאעגּפָא

 ,3 יז ,1912 ץענליוו ,ןּבעליכ

 רעקיטסַײג ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ךיוא זד .2

 .ךעלהמכח סרענדער םעד ןוֿפ ךיז יִא .האנה

 -ץקַאמסָאּפ ךיז עלַא ןּבָאה --- !!םיאלּפיאלֿפ,

 -ץגּפָא לסיּב ַא רָאנ ךיז ןּבָאה ייז יװ ,טעװ

 -נַאירּב היעשי ,י. . . תֿפומ םעד ןיֿפ טעװעקַאמס

 .1887 גרוּברעטעּפ ,הריבע עטשרע איד ,יקס

 -ץעג-- ,ּפָא עװער- .ורט -- ןעװועױַאמפּפָא

 ןיא סָאװ סעּפע טימ ןרימשּפָא .טעװערַאמס

 רעדער יד יא .עטָאּפַאק יד יִא .קיצומש ןוא טעֿפ
 .םינּפ סָאד ךיז יִא -- ךיז טימ .ןגָאװ ןוֿפ

 .טערַאמסעג'- ,ּפָא ער- .וטוא -- ןערָאמסּפָא

 ,זָאנ רעטגײלרַאֿפ א טימ יִא .ןעּפָארכּפָא .1
 ןגעװ) ןעגנַאלק ערָאלקמוא ןעגנערּבסױרַא .2

 רעד ןוֿפ ּפָאק םעד ןּבײהֿפױא .(תומהּב ,דרעֿפ

 .שינע- .יִא ןוא עטערָאק

 ,פָא עק- .ורט -- ןעקרָאמפ* ,ןעקרַאמסּפָא
 ןערָאמס-- ךיא :99 .טעקרַאמסעגי-
 טימ שוּבלמ ַא יִא .ןקידורּבּפָא .ןצומשּפָא

 ןוֿפ ,זָאנ ןוֿפ גנודיישסיוא טימ ,ץכעַײּפש

 טימ  .עטָאלּב ןימ רעדעי טימ ,ללּכּב רעּפרעק

 ,ץכיע  .סיֿפ יד ויּב ּפָאק ןוֿפ ךיז יִא .ךיז

 ,שינע-

 -עג-- ,ּפָא עועל .װרט -- ןעװעלַאימסּפָא
 -רַאֿפ וצ ךיז קשח ןּבעגוצ .לס .טעװעלאימס

 -סױרַא ,ןגָאלש וצ ךיז ,תוחוּכ יד טימ ןטסעמ

 גנוי םעד יִא .טֿפַאשהירּב עכעלרעּפרעק ןזַײװּוצ

 עצנַאג יד יִא .ןרעכעה א טימ ןעלגנַאר וצ ךיז

 .ךףךיז טימ .לַאֿפכרוד ןכָאנ עדנַאמָאק

 -ימסעג--- ,ּפָא עוועל- .ורט -- ןעװעלימסּפָא
 ןייר ףיוא סעּפע טימ ןרימשּפָא .לס .טעװעל

 טימ לּבעמ יִא .סעגָאלדָאּפ יד יִא .ןכַאמ וצ

 ,לייא-ןירטיצ

 ,טעקימסעג-- ,ּפָא עק .חרט -- ןעקימסּפָא

 א טימ ןליּפשּפָא טכעלש .} .6:0/6:סנועט
 ןיא סָאװ עידָאלעמ א לדיֿפ ןֿפױא יִא .קישטימס

 ,הֿבקנ א יַא .לואװ ,2 .,ןענעקרעד וצ יז רעווש
 עמ , .::074: סאוגאגיזע ,ןּפוצּפָא ,ןקילֿפּפָא 8

 ."לּברַא ןּבלַאה ַא טעקימסעגּפָא םיא טָאה

 -עמסעג-- ,ּפָא עוועל- .חרט -- ןעװעלעמסּפָא
 -ימס = :ךיוא ,ןעוועלימס:- :59 .טעוװעל
 טַאלג .ןּבַײרּפָא ,ןקילֿפּפָא .ןטַײרּפָא .ןעוועק

 עלַא יִא .סַױרַא טצרַאטש סָאװ ץלַא יִא ,ןכַאמ
 ,ןקָאלֿפ ןטַאלג א ןכַאמ ןוא ךעלגַײװצ

 ןענעדונסּפא

 -עג'-- ,ּפָא םס .ורט {ןעמַאס .. .} -- ןעמסּפָא

 סָאװ טֿפיג ןּבעגנַײרַא .ןעמסרַאֿפ . .טמס
 ַא יִא .רעכעּב ןיא ןַײװ םעד יִא .ןטייט לָאז

 יד יִא .ןָארט ןֿפױא טנעדנעטערּפ א ,רענגעק

 טָאה עמ, .גנוצירּפשנַײא ןַא טימ יִא .ךעלעצעק

 רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,עכַאװש יד ןוא עטלַא יד

 ּפָא יז ךַײלג רָאנ ,טעּברַא ףיוא טינ טריֿפעג

 ןריֿפ וצ ןעגנערּב ןעמ טגעלֿפ ןיהַא, ."ןעמסוצ

 ןּבָארג ןגעלֿפ יז ,עּפָארײא-ֿברעמ ןוֿפ ןדִיי יד

 ,ןזַאג טימ יִא ייז ןגעלֿפ ןשטַײד יד ןוא רעבירג

 ,זּביא ,"סענָארטַאּפ ןייק ןעגנערּבוצסיוא טינ ידּכ

 עװקסָאמ ,רעקלעפ ןופ רעדרעמ ,גרוּבנערע איליא
4, 

 עלעשעלֿפ ַא טימ יַא ךיז -- ךיז טימ טֿפָא

 רע, .שיֿפ עטלױוֿפרַאֿפ טימ ךיז יַא .ילַאקנַאניצ

 םוצ ןעמונעג ךיז רֶע טָאה . . .ןעמוקעג זיא

 זנוא ַײּב| מֿפ ,"טמסעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןסע

 ךיז ןעק עמ" 166 'ז ,1923 עשרַאװ ,ןעדוי

 ,טלעֿפעג יז ,שירעגנויליואװ -- יא טינ ריא טימ

 ,ריא טימ רעקרַאֿפ א ןוֿפ האנה ןּבָאה ןעק עמ

 ןַא טימ ןרעטשעצ .ןכַאמ עילַאק ןצנַאגניא .2

 יִא .טֿפַאשדנַײרֿפ ַא ,עּביל א 'ִא .עגירטניא
 ,ןעגנואיצַאּב עכעלטֿפַאשלעזעג

 -הרמ וצ ןסיוטש ,רעטיּב ,רעװש ןכַאמ .9

 יד יא .ןּבעל ןלעװ טינ לָאז עמ ןכַאמ .הרוחש

 .רוטַאנ רעד ןוֿפ טייקנייש יד יִא .ןדײרֿפסנּבעל

 ןוא ןגרעװ לָאז קילגמוא סָאד זַא !ַײרש;

 ,געס ,"דרע רעד ףיוא ץלַא יִא ןוא ,ןעמעלק
 ןוא, .164 'ז ,1948 א"ב ,ןליוּפ ןוֿפ םיוּב ַא

 טגנעה ,ןעילג טינ ןּפלַא יד ןלָאז סע לֿפיװ

 ,רעטמסרַאֿפ-קיכױר רעד ןקלָאװ רעד רעטצניֿפ

 סָאװ רעמייּב עלַא ּפָא רימ רַאֿפ טמס סָאװ

 ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,יִדעְילּב

 ,138 יז

 ,קידתונּכס ,ךעלרעֿפעג ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .4
 -גודניּברַאֿפ טאהעג טָאה סָאװ עטסָאראטס רעד,

 -יטרַאּפ יד רַאֿפ טמסעגּפָא טָאה אנוׂש ןטימ ןעג

 רַאֿפ ארומ סיוא, ."ףרָאד עצנַאג סָאד רעגַאז

 רעזַײה עמערָא יד ךיוא ןענַײז יײצילָאּפ רעד

 ."ןרענָאיצולָאװער יד רַאֿפ טמסענּפָא ןרָאװעג

 ןזומ .ןֿפױקרעטנוא .דחוש טימ ןֿפױקּפָא .8

 יג, .ןדליג רָאּפ א טימ יִא .לּפענק ןדעי יִא

 ,ּפָא ייז םס ,עינַאמ ערעַײט ןַײֿמ ,טלעג טימ
 .דיל-םיֿבנג ,ײןַײז רעסעּב טעװ

 .ַײרע-  .(עקד) רעד = .גנוז
 ,עיצילַאג .ווווד וזד -- ןעשזד" ,ןעודנעמסּפָא

 לג- .ורט -- ןעלגרעמש" ,ןעלגרעמסּפָא
 ןֿפַאש ןוא ןעלגערּפּפָא .טלגרעמסעג'- ,ּפָא

 טימ ,עלַאס טימ יִא .חיר ןטכעלש ַא ַײּברעד
 ,ֿבלח

 .ןעקרָאמסּפָא ,ןעקרַאמסּפָא ווזד -- ןעגרעמסּפָא

 .טעדַארמסעג-- ,ּפָא עד" .ורט -- ןעדַארמסשּפָא

 -רַאֿפ .ןעקניטשּפָא .לס .ןעדָארמס-- 9

 ןוא ןעײװָארּפ יד ןוֿפ ןריֿפסיױרַא .ןעקניטש

 | .סַאג עצנַאג יד יַא

 ,טעדונסעגי- ,ּפָא עד" .װטוא -- ןענעדונטּפָא



 ןריגערגעסּפָא

 .ןעלמערדּפָא .=:121/: 5088, 802048 .רל

 .שינ} .לוטשרעטָאֿפ ןפיוא קידנציז יִא

 -ץרגעס'-- ,ּפָא ריר- .ורט -- ןרינערגעטּפָא
 ,רענעמ יד ןוֿפ ןעױרֿפ יד יִא ,ןלײטּפָא .טריג

 יד רעדנוזַאּב ןוא סרעגענ יד רעדנוזַאּב א

 .סוא 4-  .ןרעדנוזּפָא ,ןּבַײלקּפָא ,ןטַאלומ

 .גנ- .ךיז טימ ,297 ,ןריגערגעס

 הדועס .װטוא ןןעדיוא(עוס . ..} -- ןהדועסּפָא

 .הדועס א ןקידנערַאֿפ .לָאענ .טהדועסעג'- ,ּפָא

 טּביה עמ ,טשטנעּבעגּפָא ,טהדועסעגּפָא ןיוש ,

 ןוֿפ ,יקצילַא ּבייל ,"טרָא ןוֿפ ןףיוא=| ןָא ךיז

 ,.68 'ז ,1964 ָא"ּת ,דלעֿפ םענעגייא

 ,ןַײו טימ גנודניּברַאֿפ יא -- ט'עסּפַא
 -עצ ,טרעדורעצ .מַא .:4: טמ566 ןרעװ

 ,גנומיטש רעטכעלש ַא רעייז ןיא ,טלמוט

 .ןעװעקטעשּפָא +- -- ןעװעקטעסּפָא

 :5ּפ .טֿפיעסעג -- ,ּפָא ףיעס .ורט -- ןֿפיעטּפָא
 ךיא, .ןרָאּפשּפָא .:20: 5476 .מַא ,ןֿפײס =

 ןייא ןייק רעּבָא ,טלעג שּפיה טנידרַאֿפ ּבָאה

 ירעקַא ךענעה ,ײטֿפיעסעגּפָא טינ ךיא ּבָאה ינעּפ

 ,31 שוו 1960 ,גָאט ,ןַאמ

 .ןע(ינגכָאסּפָא ווזז -- ןע(י)נכעטּפָא

 ,6-- ןעװערטילַאסּפָא וזד -- ןעװערטילעטּפָא

 -עס-= ,ּפָא רינ- .ורט -- ןרינָאיצקעלעסּפָא
 ,ןלײטּפָא .ןרעדנוזּפָא .ןּבַײלקּפָא .,טרינָאיצקעל

 ןרַאֿפ הֿפוקּתיצַאנ רעד ןיא טצונעג טֿפָא

 ןוא ןרעגַאל יד ןיא טקיש עמ סָאװ יד ןלײטּפָא

 ןעגנערּבוצמוא ךַײלג ייז טקיש עמ סָאװ יד

 עלַא ןוא טעּברַא רַאֿפ לייט םעניילק ַא ִא

 .הנ/  .ןרעגַאל-טָארסיױא יד ןיא ערעדנַא

 -קעװַא וזז .טנעסּבא :89 .ן" ,יד -- ץנעטּפַא
 ,(13 +--) יטנעסּבַא :ךיוא ,(82 +--) טייקיאַײז

 ןעלטיה יד טימ רעכיּב ערעייז הרֿבח יד ןעמענ,

 יד ןּבַײלּב . . . סַאלק ןוֿפ סיורא ךיז ןרַאש ןוא

 :שרעה ,"טריוויטָאמ-טינ רעליש יד ןוֿפ ןא

 :.רעשט ,עיזַאנמיג ענַאיזַאק ,רעּבשזַאק ּבײל

 ,1937 ץיװָאנ

 -עס(עג)- ,ּפָא ריר- .װרט -- ןרירַאּפעטשּפָא
 יִא ,ןלײטּפָא .ןרעדנוזּפָא .ןדײשּפָא .טרירַאּפ

 יַא .ןֿפרַאװסיױרא ייז ןוא ןטקודָארּפ עטכעלש יד

 יּתּב ןוא ןלוש יד ןיא רענעמ יד ןוֿפ ןעױרֿפ יד

 עלעיצעּפס ןיא םידימלּת עטסעּב יד יַא .םישרדמ

 עכלעװ ןזַײרק עניילקא -- ךיז טימ .,ןסַאלק

 ,גָאט ,"ללּכ ןשידִיי ןוֿפ יא ךיז אקווד ןליוװ

 ,גנה .12ש7 2

 -קעס'- ,ּפָא ריר- .ורט -- ןרירטפעװקעסּפָא
 ,לעמרָאֿפ .ןריזיװקער קיטליגדנע .טרירטסעװ

 -לעּב ַא וצ םוטנגייא ןַא ןּבעגרעּביא ךעלצנעג

 ךיז טָאה ןוא ןעװעג פשַײמ ךיז טָאה רע .ֿבוח
 טָאה ןוא יִא ּבַײװ ןַײז ןוֿפ טזָאלעג טשרמולּכ

 ,"ךַארק ןסיורג ץנַאג א טעּברַאעגנָא ַײּברעד
 ,וש רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ

 ,גנ- 75 יז ,8 שטיּבָאהָארד

 -"רעס(עג)י- ,ּפָא ריװ .װחרט -- ןריוורעשּפָא

1889 

 עמ רעדייא, .שיט ןוֿפ ןעמענּפָארַא .1 .טריװ

 ןעמ טָאה ןסע סָאד ןקידנערַאֿפ וצ ןזיװַאּב טָאה

 .ןריוורעס ןקידנערַאֿפ ,2 .,"טריװרעסּפָא ןיוש

 ,טסעג עלַא ייווצ ןוא סנייא יִא

 זַאּפס(עג)י-- ,ּפָא רימ- .וטוא -- ןרימזַאּפסּפָא

 זיּב 'ִא .ןרימזַאּפס טַײצ ערעגנעל ַא טרימ

 ,גנוצירּפשנַײא ןַא ןּבעגעג טָאה רעטקָאד רעד

 ,גנוד

 ךיז ריז  .װטוא -- ךיז ןריזילַאיצעּפסּפָא
 לֿפיװ ,ןצנַאגניא .טריזילַאיצעּפס-- ךיז ,ּפָא

 ,ךַאֿפ א ןיא ןעמוקלוֿפרַאֿפ ךיז ךעלגעמ רָאנ

 ךיז יִא .ןסיװ ןוֿפ דלעֿפ ןגנע ןא ףיוא ,הכָאלמ

 ןיא ,הֿפוקּת-סנַאסענער רעד ןוֿפ ַײרעלָאמ ןיא

 -אֿבכוּכירּב ןוֿפ תועּבטמ ןיא ,ןעניּב ןוֿפ ןּבעל

 ,טַײצ

 -עּפס(עג)--- ,ּפָא ריל- .וטוא -- ןרילוקעּפטּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא .טרילוק

 טימ ןרילרַאֿפ וצ עקיזיר ףיוא ןייג ,ןרילוקעּפס

 .ךס א ןענידרַאֿפ וצ ,חור ןּבָאה וצ הנװּכ רעד

 ?רע --. .עזרעּב רעד ףיוא ןליּפש רדסּכ ןוא יַא

 "וּתחּת ןיא ןּבילּבעג ןוא טרילוקעּפסעגּפָא ןיוש

 ,גנ- .ךיז טימ ."םינ

 .טעװַארּפסעג-- ,ּפָא עװ- .וורט -- ןעוװַארּפסּפָא
 טימ ןַײז חלשמ .ןקישקעװַא .ןרטּפּפָא .לס

 ילעּב םעד יִא .קינדונ םעד יִא .ץוריּת א סעּפע

 ,ןצעמע ןוֿפ ןרעװ רוטּפ -- ךיז טימ ,בוח

 א ךָאנ טמוק סָאװ ןדִיי ןטימ ךיז יִא .סעּפע ןוֿפ

 ,תוֿבוח עניילק ןוֿפ ךיז יִא .הֿבדנ

 ּפָא עװעק- .װחרט -- ןעװעקשזנַארּפסּפָא

 ןענעֿפעּפָא .ּבװ ,ַאקסיּב .טעװעקשזנַארּפסעגי-

 יִא .עקשזנָארּפס א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .עקשזנָארּפס ַא

 ,ךיש יד יִא .לטנַאמ-ץלעּפ םעד יא .לטראג םעד

 -עג--- ,ּפָא עּב- .ורט -- ןעּבוקפ" ,ןעּבָאקסּפָא
 פא .1 .רקוא .::0/4:08968:ע .טעּבָאקס
 יד יַא .ןסַײּבמורַא .ןדנישּפָא .ןקילֿפּפָא ,ןּפוצ

 ,עקיקעסיורג ןשינעֿפעשַאּב, .ןייּב א יִא ,לעֿפ

 יִא טעּברַא ןא ןעמונעגֿפױא ךיז ןּבָאה ייז ןוא

 ,זּביא ,סינּפיק .א ,"ןקע יד ןטייווצ םַײּב סנייא

 טימ 1934 װעיק ,עקינוז יד ,יקסװָאקושט ,ק
 .ערעדנַא סָאד סנייא ןצַארקּפָא .װזק -- ךיז

 ,ךיז ןזױלּפָא
 -קעווַא ,םירעיוּפ עכַײר יד יא ,ןעװעּבַארַאּב .2

 . .תומהּב ערייז ןריֿפ

 .וטוא -- ןעשטיוו" ןעשטואווַאקסּפָא

 ='ש8: .רקוא .טעשטואװַאקסעגי- ,ּפָא עשטי

 -גענייוו ןליּב טַײצ ערעגנעל ַא ..ס88מעיזהיתעז

 .גיוצ א ךָאנ טקנעּב סָאװ ֿבלּכ א יװ יַא ,קיד

 קידוז טימ ןסָאגעגּפָא לטניה סָאד טָאה יז,

 א ןיא טעשטואװַאקסעגּפָא טָאה סע ןוא רעסַאװ

 ."ץלעקניוו

 ,טריּפלַאקס-- ,ּפָא ריפ- .וורט -- ןריּפלַאקסּפָא
 יד טימ טיוה יד ,ּפלַאקס םעד ןעמענּפָארַא
 ןּבילקעגסיוא ךיז טסָאה וד זיּב , .ּפָאק ןוֿפ רָאה
 ָאד ודנוא יז ןּבָאה ,ףליה וצ ןעמוק זדנוא
 קרַאמ ,זּביא סינּפיק .א ,יָא ןכעלטיא טנעקעג

 ,1929 וועיק ,ןיפ ירעּבלקעה ,ןעװט

 עּפָא

 -נָאקס(עג)- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטנָאקסּפָא
 לסקעװ א רַאֿפ םינמוזמ ןעמוקַאּב טריט

 -רַאֿפ , ,ןלָאצ וצ ןימרעט ןַײז טמוק סע רעדייא

 -- טנעצַארּפ ןסיורג א לסקעװ א יִא םַײּב ןריל

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"סיוא טינ ךיוא ןיוש טכַאמ

 ,199 יז

 ,טריציקס(עג)י-- ,ּפָא ריצ- .ורט -- ןריציקסּפָא

 עניימעגלא ןיא ןּבַײרשַאּב ,ןלַאמּפָא ןענעכײצּפָא

 סָאד יװ יִא .טקעיָארּפ א ,ןַאלּפ א יִא .ןכירטש

 .ןעשעג זיא

 ,טעּבָארקסעג י- ,ּפָא עּב- .ורט -- ןעּבַארקסּפָא
 ּפָארַא ,ןצַארקּפָא .ןעּבַארקש:-- :ךיוא

 'ַא ,ןקינײרּפָא רישכמ ןפרַאש ןדעי טימ .ןצַארק

 ,םייל ,ץומש יִא .למיש םעד יִא .רעסעמ א טימ

 -עגוצ סָאד יִא .ןרעמ ,לֿפָאטרַאק יִא .ןּפוש יד יִא

 .סיוא ךיז, .עא ןַאֿפ ןוֿפ ,ךעלּב ןוֿפ עטנערּב

 דוּפ א ךיז ןוֿפ טעּבָארקסעגּפָא . . . ןדָאּבעג

 טּפעלש, .240 יז ,דרע עליטש יד ,סורּב ,"ץומש
 רָאנ ,לזעק ןװָאטנַאמס א רעמע םענוֿפ סױרַא

 ףיוא ןגייל ןוא ּביוטש-ןליוק םעד ןעּבָארקסוצּפָא

 "ברוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"טיורּב

 .ץמע .ךיז טימ .1967 ָא"ּת ,ףיוה

 ,שינע-

 ,ּפָא טעכורקס סע .ּפמוא .װטוא -- ןעכורקסּפָא
 "ונעגכרוד .ןרעװ טרעטיצרַאֿפ .,טעכורקסעג ידי

 -עגּפָא םיא טָאה סע, ,ךורקס ַא ןוֿפ ןרעװ ןעמ
 ."ןעזסיוא סרֿבח ןַײז ןוֿפ טעכורקס

 ,טעפירקסעגי-- ,ּפָא עּפ- .וטוא -- ןעּפירקסּפָא
 -ץּפירקס ַא טימ ןרעֿפטנעּפָא טַײצ ערעגנעל ַא

 ,ןעּפירקס ןרעהֿפױא רעדָא ןּבײהנַא .גנַאלק ןקיד

 ."יז ןענעֿפע ןדעי ַײּב ּפָא טעפירקס ריט יד;

 טָאה טָארט רעדעי ןוא טירט ןלעטש ןעמונעג,

 טעמּכ קידנעַײרשעצ ךיז . . ,, ."טעּפירקסעגּפָא

 ןרעּביא ןוֿפ יַא ןקיכליה םעד טימ טּפול רעד ןיא

 ,46 יז ,'גנַאגרעּביא רעדי ,וו סַײװ ,"יינש ןטרַאה

 ,לואװ .וורט -- ןעט)לַארפר ,ןעשטַארסּפָא
 ,ןסָאדּפָא

 8 וטוא ןז(ענןעכרַאס ...} -- ן(ענ)עהרפּפָא
 .טנח- ,טעהרסעג'- !ּפָא ןחרס ,עחרס .װרט

 .ןעקניטשסיוא ,ןעקניטשּפָא .ּבָארג

 ,ןאכריסּפָא +-- -- ןהפ" ,ןאפרסּפָא

 ,ּפָא רסרס .ןןרעסריַאס .. ןרסרסּפָא

 ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא -- חטוא ..טרסרסעגיי

 יד ןּבעגסיוא ןוא רָאי עכעלטע יִא .רסרס ַא
 סעּפע ןריֿפכרוד .ןטַײּבּפָא -- ורט .רעטכעט
 זיא סע סָאװ תועּבטמ יד יַא ,רעלטימרַאֿפ א יװ
 סיורג ַא יַא .טרעוו א ךָאנ ןּבָאה ייז יצ קֿפס ַא
 ,טֿפעשעג

 -עג-- ,ּפָא עשז .װרט ןעשזערסּפָא
 .ףרַאש רעייז ןרעֿפטנעּפָא ./ .לס .טעשזערס
 ,סעומש ןייק רעמ ןזָאלרעד טינ .ןדַײנשּפָא
 ַא טסיּבי ,ףיוא ןיוש רעה' :יִא .חוּכיװ ןייק
 -כרוד .2 .,םיא ןוֿפ ןרעקּפָא ךיז ןוא 'רַאנ
 .ןעמַאזקע ןַא ַײּב ןֿפרַאװ

 06:60י:80 1100086:6/ ןוֿפ תר -- עֹּפָא
 גנוצריק .הלּכשהײציֿפמ הרֿבח +-- .2180668 =



 ךיז ןתודעּפָא

 . .. ןכערּבעצ,, .דנַאלסור ןיא טֿפָא ץנַאג טצינעג

 -סטעּברא עכעלטייהנייא יד ןעיוּב ,ןלוש סיעּפָא

 -סקלָאֿפ ,עטיל רַאֿפ טַאירַאסימַאק-סגנודליּב ,"לוש

 ,1 אפ ,1919 ענליוו ,גנודליּב

 תודע .וטוא ןןסעדיייא . . .} -- ךיז ןתודעּפָא
 יװ ןלעטשסױרַא .ריא .טתודעעגי-- ךיז ,ּפָא ךיז
 טינרָאג ַײּברעד זיא עמ זַא ןרעװש .תודע ןַא
 .רעדורּב םענעגייא ןטימ ךיז יִא ןוא ןעװעג
 ןצרַאװש ןטימ) ץַאק רעצרַאװש רעד טימ ךיז יִא

 .(רעטָאק

 ערעגנעל ַא .חטוא ןןסעזיַא . ..} -- ןתוועּפָא
 עגנוי עלַא יָא .קידתוזע ןריֿפּפױא ךיז ,ןַײז טַײצ
 .קסּפ ןתמא םעד טּפַאכ עמ זיּב ןרָאי

 ּפָא םוקמּב טמוק .ּברעװנַאק -- ֿסעּפָא

 שיטסירעטקַארַאכ .ּברעװ ןוֿפ םאטש ןכָאנ זיולּב

 טֿפָא רעייז) ןדייר ןֿפוא ןכעלמיטסקלָאֿפ ןרַאֿפ

 ןיא רענעטלעז ךס א ,רקוא ןיא ךיוא ,דל ןיא

 ַא רַאֿפ ,ץַאז ןוֿפ ףוס םַײּב ךיז טפערט .(דפ

 ןעו ,ןלַאֿפ ערעדנא ענעדײשרַאֿפ ןיא ןוא עזואּפ

 רעשימטיר ןכַאמ טֿפלעה טע- רעקירעּביא רעד

 ףלעװצ ןיוש טָאה רעגיז רעד, .דייר יד

 ןוֿפ .לּפ ,"םייהַא יִא ךימ ריֿפ ָאט ,ןגָאלשעג

 גָאז ןוא םענ, ;"טַײז א ןיא יִא טערט רע, :עש

 ,םולש יא ךַײא טַאנ, :"הריד רעד ןוֿפ יִא םיא

 רעטניװ אזא יִא גיל ךיא, ;"לדנעמ-םחנמ 'ר

 סָאװ, ."ןעמוק טינ תוחוּכ ענַײמ וצ ןעק ןוא

 'װָאס ,ןָאזרָאג .ש ,"!רימ טימ יִא ָאד טוט עמ

 ןֿפױא יִא ןטערט רימ , .3 ןט 1961 ,דנַאלמיײה

 ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"טנָארֿפ ןצנַאג

 :לגרֿפ .103 'ז ,1931 סְעדַא ,| עיצולָאװער

 .טעֿפיוא ,טעסיוא

 .(טָאּבפ .ל22 .יזַא .ידַא -- שילַאטעּפַא
 ןיא סָאװ .םולּב ןוא לטעלּב ןייק טינ טָאה סָאװ

 .ןעמולּב עיַא .לטעלּבניורק א ןָא

 ,טעזוטעּפָא(עג)י- ,ּפָא עז .ורט -- ןעזוטעּפָא
 .ןעסוטעּפַא ,ןעזוטעּפא ,ןעסוטעּפָא 9

 א ןטסױֿפ טימ ןּפַאלק ,ןגָאש .1 .רװכ2
 -ניא ,2 ןעקנעדעג וצ ןּבָאה לָאז רע ןצעמע

 ענייש יד, .ןעילעמשטירּפ .ןעלמוטעצ ןצנאג

 זיא שטנעמ רעד .טעסוטיּפַא םיא טָאה הרוׂשּב

 ."תושלח ןיא ןלַאֿפעג

 -עּפכ2 ,טעשוטעּפָא ,עש- .ורט -- ןעשוטעּפָאו
 .ןרעדורעצ ,ןעלמוטעצ .לס .ןָאה --- סור ,ךוט

 ענעצס עצנַאג יד טָאה ךימ , .ןעלמוטרַאֿפ

 ,וָאלעּפָאק .י ,"טעשוטעּפַא שממ טלָאמעד

 ,1926 י"נ ,ןעװעג זיא לַאמַא

 ,קשח .1 .ל22 ייאכ2 .ץ ,רעד -- ט'יטעּפַא
 רעגַאּב .זַײּפש ךיז ןיא ןגירקוצנַײרַא גנַאלרַאֿפ
 ןגירק ,ןּבָאה .ןעקנירט וצ (רעדָא) ןוא ןסע וצ
 ךיז טסקַאװ יא רעד .יא םעד ןֿפרַאש ,ןצייר .יא

 "ַא ןא (ןָא טּפַאכ) ןָא טמענ סע .רעדנַאנוֿפ

 טָאה יא רעד .יַא םעד ןרעטש .יַא םעד ןרילרַאֿפ
 -רַאֿפ=} ןענַאטשטנַא זיא יַא רעד .ןָאטעגּפָא ךיז

 'ַא ןַא .יַא םעד ןקיטשרעד ,ןּפמעטּפָא .ןןעגנַאג
 רעטקיטעזעגמוא .יא רעשיֿפלָאװ ,ןעַײלש ַא ןוֿפ
 טגָאז -- טסע ןעמ ןעװ ןעמוקנַײרַא םַײּב .יַא
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 :שיטָאּפש ."'ַא ליֿפ טימ , ,יֵא ןטוג טימ,, :ןעמ

 רעד זיא רעגנוה, ."טעּפמיא ןטוג ַא טימ,

 ;"ןסע ןטימ טמוק 'א רעד, :"'א רעטסעּב

 רעד ןסע םוצ 'ַא ןייק טינ טָאה רענייא,

 ףיוא, ;:"א םוצ ןסע ןייק טינ טָאה רערעדנַא

 .װש ,יַא ןטוג א ןעמ טגירק החמׂש א סמענעי

 יתיּבל רעװ ךיא ןעװ ,טכַאדיג ל"צז יִלְעּב,

 לכאמ בושח ןיכלוז ןידניֿפ רעװ ינוא . . . ןעמוק

 ,190 ,הג ,"ןיסע וצ ןיגירק טיטּפַא ךיא רעװ

 איד ןוֿפ ןגנַאג רַאֿפ יא רעד ןנהיא זיא ...,,

 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ,יןלוה וצ סיּפע תואוֿפר

 טּפַאלקעגֿפױא סָאד ןּבָאה הרֿבח,; .ב/י ,6

 ןיוש תמאּב ןּבָאה ייז יװ ךַײלג ,יִא אזא טימ

 ,עקװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"ןסעגעג טינ גנַאל

 ,152 יז

 .רעגַאּב ןכעלרעּפרעק ןימ ןדעי עגונּב זד ,2

 ןַא ריא וצ ןָא טמענ סע ,עקורֿפ א סָאד זיא;

 טימ ךיז ןעק עמ -- ?ריא וצ 'ַא טסָאה, ."'ַא

 ןעמ ףרַאד , ."ןּברָאדרַאֿפ טינ ןגָאמ םעד ריא

 עכלעזַא דלעֿפ םוצ רָאי עלַא ןּבַײלקרעטנוא ןעז

 ענעדײשרַאֿפ ןגָאז וצ יוזַא ןּנָאה סָאװ םינימ

 ,1928 ווציק ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ ,ארזיא .ע ,ײץיַא

 ,33 יז

 םוצ יִא ןַא .קשח ,רעגַאּב ןימ רעדעי .9

 רעריֿפ ,שָאר) יאּבג םעד ןעז וצ 'א ןַא .ןּבַײרש

 -שלטסניק ןּבָאה .טכַאמ וצ יַא .דוֿבּכ וצ יַא ,(עא

 ,ןקעמשַאּב םיוק טלעװ יד טסעװ ודפ .ןיַא עשיר

 / ,קעלַאּב םיוק ךיז םיגונעּת עריא טימ /

 ןוא / ןריּפשרעד טֿפיג ריא ןיוש וטסעװ ---

 ירמא ,דמא ,"ןרילרַאֿפ ריא וצ יא ןַײד ךַײלגוצ

 םעד טָאה ליומ סָאד, .ד"כרּת ענליװ ,הניּב

 רעד ןוא ,דיל א ןעגנוזעג טסױוֿפ רעד ןוא ךיוּב

 ,"...'א ,א :ןעװעג זיא דיל ןוֿפ ליּפשוצ
 ,יץנַאט-םידשי ,שָאוהי

 ױזַא, ,ךעלטיטעּפַא ווזד .לָאענ .ידַא -- קיד

 ,זּביא ,װמ ,קיַא טינ ױזַא ןוא ןצרַאה םוצ טינ

 ,זילַאנַאַאכיספ . . . דױרֿפ .ז

 'ַא ןָא זיא סָאװ .משטד .ידא -- זָאל'ַא
 רעטקָאד םעד, .טײקיײַא ןוֿפ ןדַײל .טייקיד

 טימ ןענעגעגַאּב וצ ךיז רעמ ץלַא סיוא טמוק

 -מוא רעד ףיוא ךיז ןגָאלק סָאװ סרעטומ ..

 ,זעגֿפ ,"רעדניק ערעייז ןוֿפ יא רעטרעלקרעד

 .10 א; ,1925 ענליוו

 ,טיטעּפַא םעד טקעװ סָאװ .ידצ -- ךעל'א
 יכילשנעמ ילַא, .טיטעּפַא ןַא סיורַא טֿפור סָאװ

 רֿפ ילֵא ןרעװ איד ןיכַאז יכילטיטּפַא יגיטשולג

 -- ךעליַא; .ב/ה ,עּב ,טשיװ רֿפ ינוא טּביױר

 רע ןעװ ,ןטייװצ םעד וצ / רענייא טרעטסילֿפ

 / קילּב טימ יז ןעגנילש ייז ןוא / ,טסערֿפ

 יד ,רַא ,"טסעשז ןוא ריא ןוֿפ רעק רעדעי

 -רַאֿפ ןּבָאה . . .ךעלעקשירק יד, .'ןירענלעק

 ,ןיַא ,ןּביל א ּבוטש רעצנַאג רעד רעּביא טײרּפש
 םעד ,יקצינטישז .ל .ה ,ײקַאמשעג ןקידתּבש

 .טייק- .לזַײה סנדיז

 טקעװ סָאװ זַײּפשרַאֿפ .סע- ,רעד -- קינ'ַא

 .קיניַא רענעצלַאזעג .טיטעּפַא םעד (ןקעװ ףרַאד)

 רעד, .ךעלטיטעּפַא ווזד .לס .ידַא - ץענ'א

 עלא ענ'ַא ױזַא טַײק סָאװ םזיאַאדושזד רעקיזָאד

 לעּפַא

 .סלדייא .ד ,"םישמרו םיצרש עקיטסַײג ינימ

 | ,13 וו 1953 זמט ,גרעּב

 ,טיִטעֶּפַא טימ לוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- לוֿפ'ַא |
 רעלוֿפיא ןַא .טסעג עלוֿפיא ,עטרעגנוהעגסיוא

 יז גנַאלרַאֿפ רעלוֿפא ,רעקידנצכעל ַא, .,גָאטימ

 ,"קרַאמ ןטַאװירּפ ןֿפױא ןריֿפסױרַא ןלוויטש ידו
 קסנימ ,גנוטײרגרַאֿפ נוֿפ געט ניא ,סעװיר י
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 .=12: 80ץס026ז .מַא .ס- ,רעד--רעזַײטעּפ א
 -טיטעּפא .טיטעּפא סיורא טֿפור סָאװ זַײּפשרַאֿפ

 ,!ןֿפנארּב עלעזעלג א זיא יא רעטסעּב רעד, .קינ

 טָאה רע, .ןעמעטָאּפָא וזז -- ןעמעט'עּפָא
 ַײרֿפ טנָאקעג טָאה רע ואװ ץַאלּפ א ןענוֿפעג
 ,שינע- 84 יז ,1919 יינ ,א טישז ,"יָא

 -ורטיּפַא טָאטשנַא .מטֿפ .ן- ,רעד -- ֿפַארטעּפַא
 .ס(ווּפ

 דזטרק .=/: סץעסס2מס בג -- ענשטעּכָא
 רעשידִיי א .ןלױּפ ,!װעיָאװ רעצלעק ןיא טָאטש

 טיהעגֿפױא ךיז טָאה יִא ןיא .ה"י ,14 טניז ֿבושי

 ןַײז סע לָאז עדנעגעל רעד טיול סָאװ זיוה ַא

 ,ן1697 +--| עקרּתסא ןוֿפ ּבוטש-ןריוּבעג יד

 ,ּפָא לוגיע .ורט ןןעלגיא ...} -- ןלוניעּפָא
 ,ןזַײרקמורַא .ןזַײרקּפָא ..לוגיעככ ,טלוגיעעגיר-

 יא זַײרק א יִא .זַײרק ַא טימ ןעמיױצמורַא

 .ךיז טימ .ןסערעט

 ,ּפָא שוּפיע .וטוא |ןשעּפייא . . ,} -- ןשוּפיעּפַא

 ןּבעגסױרַא טַײצ ערעגנעל א טשופיעעגי-

 ןטכעלש רעייז א ןּבעגוצסױרַא ןרעהֿפױא רעדָא

 ,ריוכט ַא יװ יא .עקרַאכַאמ טימ יִא .חיר

 .לָאענ ,טָאכעעג-- ,ּפָא ָאכע .וטוא -- ןָאפעּפָא
 ידע ,ןכליהּפָא ,ןעגנילקּפָא .ָאכע ןא יװ ןכליהּפָא

 סעּפע רָאנ ,טנעיילעג טינ יז ןּבָאה . . . קרעוװ

 ,גצּב ,"רעהא ףיוא טָאכעעגּפָא טָאה םעד ןוֿפ
 ,19 עו 1959 ,גָאט

 ,ףור .1 .ופ2 יא .ז ,רעד -- לעּפַא
 .עא תונמחר ,גנוציטשרעטנוא ,ףליה ךָאנ השקּב

 ןַא ןּבעג לָאז עמ יַא ןַא .יַא ןֿפױא ןֿפורּפָא ךיז
 עקיליװַײרֿפ זַא יַא ןַא .םיטילּפ יד רַאֿפ טרָא

 לקיטרַא ןַא .ײמרַא רעד ןיא ןטערטנַײרַא ןלָאז

 ,ןקינײארַאֿפ ךיז ןלָאז ןטסישידִיי זא י'ַא ןַא טימ

 ,ןציטש וצ עטלמַאזרַאֿפ וצ גנודנעוו .צעּפס ,2

 'אּב א רַאֿפ תובדנ ,ןעגנורעַײטשַײּב ןּבעג וצ

 ןטמיטשַאּב ַא ּבילוצ ,עיצַאזינַאגרָא רעטמיטש

 -ַײרַא .יַא ןַא ןכַאמ .ל'יּפא :מא 2:1 ּבּב ,ליצ
 -ןסַײר-ץרַאה ַא .יַא ןוֿפ עמוס עשּפיה ַא ןגירק

 'ַא רעקיד
 ןזומ סָאװ יד ןוֿפ ןעמענ יד ןֿפורנָא סָאד .9

 ןלָאז ענעֿפורעגנָא יד ,ןעייר ןיא ןלעטשסיוא ךיז

 טינ יװ רעדָא סיױרָאֿפ ןטערטסױרַא ,ןֿפורּפָא ךיז -

 'ַא ןַא .ַאד ןענַײז ייז זַא ןוַײװ שרעדנַא זיא

 סערַא יד ןוֿפ יַא ןַא .גנוטסעמרַאֿפ רעד רַאֿפ

 ןֿפױא ןלעטשסיוא ךיז .יִא רעשירעטילימ .ןטנַאט

 ַא רַאֿפ ץאלפ"א ןַא .א ןַא ןריֿפכרוד .יא

 .עמרַאזַאק
 יװ רעדָא ןעמענ יד ןֿפורנָא סָאד .צעפס 4

 רעדנוזַאּב ןרעדעי ןענעכייצַאּב שרעדנא זיא טינ

 ,עיצקעלעס ַא ַײּב ,לָארטנָאק ַא ַײּב ייר א ןוֿפ



 ויטַאלעּפַא

 ,רעגַאל-סטעּברַא ןיא 'א רעקידנגרָאמירֿפ רעד

 ןטכירעגמוא ןַא ףיוא טכַאנ ןטימגיא ןקעװֿפױא

 רעּביא ןלייצ ייז .'א ןֿפיוא ןעייטש עלַא, .יִא

 סָאװ רעד .טמיטש סע יצ סנקעטש יד טימ

 -רעמ טגירק ענורטס ַא יװ ךַײלג טשינ טייטש

 ףיױא ,סקירּב לאימחרי ,"ןגָאלשעג ךעלרעד

 גנורעטַײלסױא לקיטש א רעמָאט, .םשה שודיק

 ןיא זיא -- ן{הנֿבל יד ןַײז שדקמ ןענעק וצְ)

 :סעקארַאּב רעדַא 'א רעד סיעכהל רעגַאל

 .228 'ז ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"ערעּפש

 ןיא יא ...ןתעשּב ץרַאה ןַײד טקנעּב סָאװ,

 ןרעּביא ...רעגייז ,קינטעצ .ק ,"?ץיוושיוא

 טרעהעג עקַאט ךיז טָאה דלַאּב; .81 יז ,ּפַאק

 עג טָאה סָאװ םראלַא-רעגַאל רעטנאקַאּב רעד

 -גירטש .מ ,"ץַאלּפײַא ןֿפױא ךיז ןלעטש וצ ןֿפור

 ,37 'ז ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא ,רעל

 טריזירעטקַארַאכ סָאװ .ידַא -- ויטַאלעּפַא
 רעיא .רערעה ןֿפױא טקריװ סָאװ ,רערעה םעד
 ,טייק- .ףור

 ,ס- ,עק  ,ןיי :נװ .ז ,רעד -- טנ'אלעּפַא
 ַא וצ עיצַאלעּפַא ןַא טימ ךיז טדנעװ סע רעװ .1

 טנַאקילּפא םעד טָאה עמ, .ץנַאטסניא רערעכעה

 יװ רע טָאה ,לעטש רעד ףיוא ןעמונעגנָא טינ

 ."אֿפוג רעטסינימ םוצ טדנעװעג ךיז יא ןַא

 בֹּב ,לעּפַא ןַא טימ סױרַא טמוק סע רעװ .2

1, 

 ,גָארּפ ןיא ןיד-תיּב ןטסכעה ןוֿפ דילגטימ .2

 ןוֿפ ץיזרָאֿפ ןרעטנוא טריֿפעג ךיז טָאה סָאװ

 וצ הרֿבסו םעט ןייק זיא לריצ טימ , .ֿבר-טפיוה

 ריא טימ טשינ ןתןיועוֿבש יכלטע ּבָאה ,ןדיר

 רֿפ טקישּב לומתא ךימ איז טָאה ,ןוֿפרעד טעריג

 םוצ ךיא ןיּב ױזַאא ,50 ,ּבגָארּפ ,"ןיטנלּפַא

 רָאֿפ יכוה ילַא שיכלעוו ןידרָאװ טליװרַא טנליּפַא

 ,"טרעװ טּפשמג הנייא רֿפ םיטּפשמ יכילמענ

 ,הביא תליגמ י"כ' ,רעלעה ןַאמּפיל בוט'םוי

3, 

 שידירוי ,גנודנעו .1 .ס" ,יד -- עיצַאלעּפַא
 רערעכעה ַא וצ ןטּפשמרַאֿפ א ןוֿפ טריוװיטָאמ

 רעדָא ןכַאמ וצ לטּב ץנַאטסניא רעכעלטכירעג

 רערעקירעדינ רעד ןוֿפ לייטרוא םעד ןטַײּב וצ

 .ףיוה"א .רעמאק"א .טכירעגײַא ,ץנאטסניא

 ,57 ןש ,1868 ,מק ,"טֿפלעה 'א ןא זַא ןטלעז,

 לייטרוא םעד ןעמ טָאה טכירעג-א םעד ןיא;,

 . ,רעססעל ירד ,ײיטַײרֿפַאּב ייז ןוא טריסאק

 יװא .5 'ז ,1908 עשרַאװ ,ןעלטימ עשיניצידעמ

 טשינ טֿפירש ןימ אזַא רַאֿפ טכירעג ַא לָאז ױזַא

 'א אזא ןעמ לָאז ױזַא יװ ,ןּבָאה ץרא-ךרד

 תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,"ןצניװעג טשינ

 טיוט םוצ טּפשמרַאֿפ , ,1911 גרעּבמעל ,ב"ערּת

 ןוא רסיק ,שז ,"ַא ןַא ףיוא טכער םוש ןָא

 'ענשטעיוו א זיא ןּבַאה הנותח, ,211 יז ,ווװ יּבר

 ,"ַא ןייק ָאטינ זיא םעד ףיוא ןוא ,עגרָאטַאק

 ַא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטירָאניּפרַאק .א

7, 

 סָאװ םענייא ןוֿפ גנודנעװ ןימ רעדעי .2

 רַאֿפ ןעמעננָא ךיז לָאז עמ ,טלװעַאּב ךיז טליֿפ

 רעד זיא ,ןטַאט ןוֿפ רעטרסומעגנָא ןא , .םיא

 ךיז ."ןעמַאמ רעד וצ 'א ןַא טימ קעװַא לגנִיי

 .ידַא -- ךעלרילעּפא

 .טרילעּפַא ,ריל .װטוא -- ןרילעּפָא

1801 

 ,'א ןַא טימ ײטרַאּפ ןוֿפ רעציזרַאֿפ םוצ ןדנעװ

 "ונעגנַײרא טינ ...ןעמַאנ םעד טָאה עמ יאמל

 רימ ןזָאל; .המישר-ןטַאדידנַאק רעד ןיא ןעמ

 ךיא יוזא יװ ,לטרָאֿפ א ןטכַארטוצ ןעז רעסעּב

 ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ַא יד ןוֿפ ןרעװ לוצינ לָאז

 ,11 יז ,1883 עשרַאװ ,עטתקדצ יד עשטניּב

 .ןרילעּפַא ןעק עמ סָאװ
 ןַײז ןוא סעצָארּפ םעד ןריֿפ ןוֿפ ןֿפוא רעד
 .םייק- .יַא עדייּב ןענַײז לייטרוא

 ךיז .1

 וצ ,ףליה ךָאנ ףור א טימ ,השקּב ַא טימ ןדנעוו

 יד ןעמענוצנָא ךיז ,רשוימוא ןַא ןטכיררַאֿפ

 ,ץרַאה םוצ יא .עא ןטלװעַאּב א ןוֿפ עדווירק

 ןיא יא .רשוי ןוֿפ ליֿפעג םוצ ,ןסיוװעג םוצ

 םוצ יא .טֿפַאשדנַײרֿפ רעקילַאמַא ןוֿפ ןעמָאנ

 א ךָאנ ,ןעמיטש ךָאנ יא .םשילעּב םוצ ,ןיּבר

 וצ ןַײז םיּכסמ לָאז רע יא .טידערק ןרעסערג

 טָאג וצ רעירֿפ ןרילעּפַא רימ,, .ררוּב רעד ןרעװ

 רעטכָאט רעזדנוא ןגעװ ךַײא וצ ךָאנרעד ןוא

 ,דמא ,"ךודיש א ריא רַאֿפ ןעמ טמענ ואוו .. ,

 וצ יא רעמָאיעג טימ ,, ,1974 ענליװ ,ןכדש רעד

 ,"תונמחר םוא ןענַאילק ךיז ןוא תונרשי
 א ...רע טעז, .ףרערט ןוֿפ הלועּפ יד' ,שָאוהי

 סָאװ ...םענילק א עלעדיי א שינעעזרַאֿפ

 םיא םיור ןיא זומ עמ ןוא יא רַאזעצ םוצ טגאוו

 ,257 יז ,ןוו לַא ,"ןריֿפ

 .גנוריסערעטניארַאֿפ ,סערעטניא ןקעװ .2
 .ןרעװ ןלעֿפעג ,עיטַאּפמיס ,ליֿפעגטימ ןֿפורסױרַא

 וצ טינ טרילעּפַא גנומענרעטנוג עצנַאג רעַײא,

 -רקֿפה ןוא הּפצוח ןַײז וליֿפַא ,טומ ןַײז , ."רימ

 לייט ןייא וצ רָאנ יא יז, ."ריא וצ יַא ,טייקיד

 . . . רעזדנוא וצ -- ןּבעל ןקיטסַײג רעזדנוא ןוֿפ

 ,1959 א"ּב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"קיגָאל

 יז טָאה ןדָאירעּפ עשירעּֿפעש עריא ןיא ,, ,271 יז

 םעניא טנעמעלע-עדערעשט םוצ טינ טרילעּפַא

 ןלעודיװידניא ןעַײרֿפ ןַײז וצ רָאנ ,ןשטנעמ

 .136 יז ,1953 י"נ ,טלעװ ןוא דיא ,גירג ,"ןליוו

 ןּבָאה ,רעּברַאדרַאֿפ-טלעװ יד ,ןגָאגַאמעד יד,

 ,ןטקניטסניארוא וצ ,ןליֿפעג יד וצ טרילעּפַא

 ,נשטַארמ .מ ,"ןגיז ןטלַאהעגּפָא ייז ןּבָאה

 =!17: 1+ 80מס215 10 ---23ב מַא| .21 1961 ,שַאֿפ

 'ּבײרש ןוא -דייר ןיא טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ---
 |.ךַארּפש

 ,עיצַאלעּפַא ןַא טימ ןדנעװ ךיז .וורט ךיוא 3

 ַא וצ יַא ,לייטרוא םעד יא .ץעזעג םוצ יַא .וּב

 "עג רילעּפַא .טכירעג (ןטסכעה םוצ) ןרעכעה

 וצ ךיז טכירג רּבוא ןא רטנוא ןוֿפ יַאע ,טכיר

 אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,"ןֿפוריּב

 ּבוס=} טיטיזּבוז רעד טָאה . . ., .ּב/ז ,ד"לקּת

 רעטנוא} טרילאּפא טּפשמ סָאד . . .{טוטיטס

 י"כ2 ,"טנעמילרּפ ׂשד ןא ןלוגס א ןטייוװצ

 וו שֿפ} '1669 ,לוּבלּבטולּב רעצעמ ןגעװ

 ,רעהסדנַאל ןיא סע ךיא זומ יַאע 1256 יּפש

 ,"ןענעק ןטער טרָאד יז וד טסרעװ טכַײליֿפ
 ,47 יז ,1865 עשרַאװ ,עזָאר-עלעדַא ,ףור .ּב .א

 רעשירעיצרעד רעטקעריד רעד ךרוד, -- גנוד

 ?שיפ ,"ןַײזטסואװַאּבטֿפַאשלעזעג םוצ גנויַא

 עשרַאװ ,קיגַאגַאדעּפ לייה עמיטניא ,ןַאסרואינש

5, - 

 ,ר922 ייא?? ,ןע ,רעד -- ץיפלעּפא

 סק|ידנ'ץעּפא

 ץנַארַאמ

 -ןע'א .טּפַאזײַא .ןיצלּפא מטפ .ץנארעמָאּפ (+--)

 לואװ יד (תוריּפ) יכלעװ, .,רילָאקַא .םיוּב

 ,ןאק ןסע איז ןמ ׂשָאד ןיסקַאװ ינוא ןקעמש

 . . .ןניסילּפא ,ןינורטיצ ,ןיצנַארמוּב ,גורתא שלא

 וצ וצ רעד טמענ דנעה איד ןיא איז ןמ ןעוו

 ,שּפע ,"...(הכרּב) איד ןמ טכַאמ -- ןקעמש

 רעד} ריא ףיוא, .ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס

 יא ץּבָארג ןסקאװעג טציא ןענַײז ןדרע-עװַאל

 ,דרע ןגעװ תוישעמ ,זביא קז ,",..רצמייב

 יד ּפָא ןיוש ןעילב ַאד, .44 יז ,1922 ןילרעּב

 לוֿפ , ,179 'ז ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"ןע'א

 טסעשז סרעטקָאד םעד ןוֿפ גנורעדנואווַאּב טימ

 ,לה ,ַא ןא ןשיק ןַײמ רעטנוא ןגיילוצרעטנוא
 ,8 4 1951 גָאט

 טימ (לןטערּב טלּבוהעגמוא .סי ,יד -- עלעּפ ַא
 ,עקלַאּפָא +-- .סיִא ןוֿפ ןקרַאּפ א .ערָאק

 ,פָא עװעט- .װסוא -- ןעװעטנַאנעלעּפַא
 עטמיטשַאּב א (לוטיּב טימ) .טעװעטנַאגעלע-

 ןרעהֿפױא ךיוא .טנַאגעלע ןּבעל ,ןריֿפ ךיז טַײצ

 לָאז ּבַײװ יד ,קינטַײרלָא ןא ןרעוו .ןּבעל וצ ױזַא

 יָא ןוא דרוי א ןרעװ .יִא ןענעק

 .ןרילַאמעי-- ,ּפָא ריל .ורט -- ןרילַאמעּפָא
 ,גנ/ םילּכ יַא .לַאמע טימ ןקעדַאּב ןצנאגניא

 .טקידנעעג-- ,ּפָא קיד .װרט -- ןקידנעּפַא
 יַא .טעּברַא ןַא יִא .ןקידנערַאֿפ ןצנַאגניא .1

 טָאה עמ סָאװ טנעװ יד ןוֿפ ןלייט יד ןּברַאֿפ
 גנולעטשַאּב יד יִא .סַײװ טזַאלעג רעירֿפ ייז
 ,רעטעּפש ךָאװ ַא טשרע

 א ךָאנ םּכסה ןקיטליגטצעל א וצ ןעמוק .2

 ןוא ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד יִא .טקילֿפנַאק ןרעגנעל

 ךַאז יד יִא .טקַארטנָאק םעד ןּבײרשרעטנוא

 ןטיירג ןעמענ ךיז ןוא ןדנ ןגעװ יִא .הקיּתשּב

 ןדליג א ףיוא תו ֿבו ח יד יא .הנותח רעד וצ

 זַא ןעניימ רשֿפא ריא טנעק, .לּברעק א רַאֿפ

 ליװ ,לקעּפ אזַא ךיז ףיוא ּבָאה ךיא דלַאּביװ

 ,"?'ָא טינ רימ טימ יעװטסעשּבָא יד אמּתסמ

 סעצַארּפ רעד, -- ךיז טיֿמ .יףרׂשנ ַא ,עש

 ,גנ/ "יָא ךיז טעװ רע ,טיצ ןוא ךיז טיצ

 זַאנַא) .1 .לככ ייאככ .ץ" ,רעד -- טק|ידנ'עּפַא
 43 ןוֿפ עלעקשיק .עקשיק עדנילּב (עימָאט

 ןטרָאד ךיוּב ןיא סטכער ךיז טניֿפעג סָאװ לָאצ

 א ,עקשיק ץעּבָארג יד ןָא ךיז טּביה סע ואוו

 -עּפס ןייק טינ טָאה .םערָאװ א וצ ךעלנע לסיּב

 עיצַארעּפָא ןַא .רעּפרעק ןרַאֿפ עיצקנוֿפ עלעיצ
 םוצ ס ןָא ךיוא .יא םעד ןדַײנשסיױא .יַא ןֿפױא

 זַא . ..קידנעטש םיכאלמ ןוֿפ ךיא רעה, :ףוס

 עמ סָאװ .קידנעּפַא רעד רימ ַײּב טלױֿפ סע

 ,װ רעדיל ,הלמ ,"ןשטנעמ א סיוא טדַײנש

 ,160 יז

 -ונַאמ ,טנעמוקָאד ַא וצ הֿפסוה ,ּבָאגוצ .2

 ,ןסקעדניא ,ןעגנורעלקֿפױא טימ ךוּב ,טּפירקס
 .עא םירוקמ עשיֿפַארגָאילּביּב

 -ָארטנָאק וצ ןָאלַאּבטֿפול א ןוֿפ גנעהכָאנ .2
 ,טֿפול ןזָאלסױרַא ןוא ןעמעננַײרַא סָאד ןריל

 ַא םעד ןוֿפ גנודניצנָא .ן- ,רעד -- טי'צ-

 ןַײז סָאװ ,ּבָאגוצ רעכעלדעש א רעיײז -- 'א;



 ןרעדנעּפָא

 ַא ,טיצידנעּפַא םעד סױרַא טֿפור גנודניצנָא

 ,ןּבעל סָאד ,וַאקרעּב .נ .ק ,"קנערק עכעלרעֿפעג

 ,1925 קסנימ

 -סיוא עיצַארעּפָא -- ץימָאטקעדנעּפַא
 .יַא םעד ןדַײנשוצ

 .טרעדנעעג'- ,ּפָא רע/ .װרט -- ןרעדנעּפָא

 -הנמ ,ןעגנוריֿפ יִא .ןטַײּבּפָא .ןטַײּב קיטליגדנע

 סָאד יִא .ןײארַאֿפ ןוֿפ ןטוטַאטס יד יִא .עא םיג

 טגנַאלרַאֿפ טָאה טסּפָאּפ רעד , .טג ןגעװ ץעזעג

 טאדרָאקנַאק ןוֿפ ןטקנוּפ עכלעו . . . ןסיו וצ

 ןשטנעמ,, .11 אט ,1867 ,מק ,"'ָא ליװ ךַײרטסע

 ןוא גנונ{עןכערַאּב טימ קידנעטש ןּבעל סָאװ

 טשינרַאג ערעלָאכ רעד תעשּב ןלָאז שינעיגיה
 ,ןעּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,'ֵא

 ,39 יז ,1908 עשרַאװ

 -בכצלסיּב ךיז טרעדנע ןּבעלס, -- ךיז טימ

 דנַאלסיוא ןייק ןרָאֿפעג, -- 2נ/ .יּפָא זַײװ

 ןַײמ טסיירט ,זיײװש קרַאמ ,יָא ןוא ורּפָא ףיוא
 .קלָאֿפ

 ןוא םירֿפס עטלַא ןיא| .נג .1 -- םייהנעּפָא
 ןוא ה"א תר יד רעטנוא טנַאקאּב ת"וש ןיא

 ןקניל ןֿפױא דנַאלשטַײד ןיא טָאטש ןה"נּפָא

 ,ןעגנוּב --- ץנַײמ זַײרק ןיא ןַײר ךַײט ןוֿפ גערּב

 -ײטש ןוֿפ ןעמַאטש ןדִיי ןגעװ תועידי עטשרע

 ,1241 רָאי ןרַאֿפ תומישר-ןרע

 ןשיװצ ןעמָאנ:עילימַאֿפ רעטײרּפשרַאֿפ ,2

 טימ ןּבָאה ןיוװ ןוֿפ סיִא יד .דנַאלשטַײד ןוֿפ ןדִיי

 ,רעמײהנעּפָא ןֿפור ןּבױהעגנָא ךיז טַײצ רעד

 ףוס ןיוש טנָאמרעד טרעװ יִא ןעמָאנ רעד

 ,ה"י .3

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .סי ,רעד -- רעֿפטנעּפָא
 "ַא רעקילַײא ןַא .+- ןרעֿפטנעּפָא ןוֿפ טַאט

 .ָא רעטכַארטַאּב(מוא)

 ,גנוסירגַאּב ַא ףיוא יִא ןַא ,רעֿפטנע ווזד .2

 רעֿפרַאש רעד .גנורעדיוורעד .(גנו)דנעװּפָא .9

 א ןַא .הריקח רעצנַאג רעד (ףיוא) ןגעק יִא
 ,םיצוריּת עלוֿפ ףיוא

 ,רעֿפטנע ןַא ףיוא יִא ןַא .רעֿפטנעקירוצ 4

 תונעט יד ףיוא יִא ןַא .גנורעֿפטנערַאֿפ .ס

 .קיטילָאּפ רעד ןגעק

 א ףיוא ,גנוציר א ףיוא גנוריגַאער 0

 -טעי , .קיטייװ ףיוא סיִא ענעדײשרַאֿפ .לומיטס

 ןָא רימ ןֿפור גנוציירעצ א ףיוא יִא רעדיוװ

 ײװצ ֿפַא ֿפמַאק ,"עיצקַאער רעדָא . . . סקעלֿפער

 ,1932 װעשטידרַאּב ,קיגָאגַאדעּפ רעד ןיא נטנָארֿפ

 עַײנ יד ףיוא םלוע ןוֿפ יַא רעד .ףורּפָא .7

 -ץרַאװ ַא זיא ןסאמ יד ןוֿפ יִא רעד .ןעגנוזָאל

 וצ רָאי ןוֿפ רעקרַאטש ץלא טרעװ ןוא . . . רעמ
 .17 או 1961 זמט ,ןַאמליה .ז ,"רָאי

 'ַא רעקיצניג .יִא רעשיטירק .גנוצַאשּפָא .8

 ,"טײקשירַארעטיל ןוֿפ טַײװ ןעוװעג זיא יִא רעד,
 .18 או 1967 גָאט ,גצּב

 רעד ןיא עירָאעט ַא ןוֿפ יִא .גנולגיּפשּפָא .9

 שידִיי טשרע ןסעלעדנעמ} ןַײז ןיא , .קיטקַארּפ

 ... ךָאנ עיידיא עכעלטֿפַאשלעזעג יד זיא קרעוו

 -גסיורד רעד ףיוא יִא ןיא ןוא . . . קידנסיורד

 .ידַא -- ךעל" ,קיד|רעֿפטנעיּפָא
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 ...הׂשֲעמ יד ךיוא זיא עיידיא רעד ןוֿפ טייקיד

 ,רעקיאַאזָארפ ערעזדנוא ,ןיקוויר .ב ,"קידנסיורד

 ,20 יז

 -רָאֿפ רעמ טימ ךַײלגַאּב, יָא וזד -- גנוז

 עקידמיטרּפ ןעמוקַאּב רימ ןּבָאה ,ןעגנויָא עלַאמ

 .148 יז ,אאוש לּבי ,"ןזילַאנַא עטֿפיטרַאֿפ ןוא

 גנוֶא רעכעלרעניא טימ ןּבָאה ןטַאגעלעד,

 םענוֿפ תונויער עקידהרוּת יד ןעמונעגֿפױא

 ,10 או 1961 ,זמט ,"ןואג

 עמ סָאװ

 זַאּב (עכעליַא) עקייָא-גנירג ַא .ןרעֿפטנעּפָא ןעק
 -- קירעֿפטנע, .קידרעֿפטנע וזד .גנוקידלוש

 (ךעלרעֿפטניעּפָא) טנעצקא רעטלעּפָאט רעד ידּכ

 ,14 ןא ,ַאֿפי ,ומ ,"ןרעטש טינ לָאז

 ,פָא רעֿפפ .װורט 8 װטוא -- ןרעֿפטנעּפַא
 ןּבעג .1 .מטֿפ ,ןרעֿפני)-- :8ּפ ,טרעֿפטנעעג
 עלַא (ףיוא) יא .ףרַאש ןוא ץרוק יִא .רעֿפטנע ןַא

 ןיא ןגערֿפנָא ןעק רַאנ ןייא סָאװ , .סעגַארֿפ

 ןעצ ןיא יִא טינ םימכח ןעצ ןענעק העש ןייא

 עלא םיא טלעטש דניק סָאד, .װש ,"םישדח

 ןיא טלַאה רע ןוא ,תוישק עץַײנ טונימ רַאּפ

 יא רעגײזַא ןַײננ ,עלרעפ עשוהי ,"יַא ןייא

 ,ײרֿפרעד

 .עיצַאוטיס א ףיוא דייר טימ ןריגַאער .2
 טרעֿפטנע -- 'ױזַא ןַײז לָאז אלימ', .ךיז ןֿפורּפָא

 ינע רעד, ."ןגַײװש עלַא ןוא ,ּפָא רענייא רָאנ

 רעד 'נוא ,ךימ זַײּפש :רשוע םוצ טכירּפש

 ,ילשמ ,מהס ,". ..ּבא לּביא םיא טרֿפנע רישע

 ךיז ןלָאז ייז זַא ןעמוק םיכלמ ןגעלֿפ , .2 ,בכ

 עלַא יז טָאה יז ןוא ,ריא טימ ןַײז ךדשמ
 ,"ןליעל רּכזנּכ =| ל"נּכ טרעֿפנעעגּפָא ױזַא

 ןעק עב טימ, .יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ

 ,"העש ייווצ ּפָאק ַא ןָא טלוד סָאװ םענעי יִא ןעמ
 רעד טָאה יִא ריא ןוֿפ, .24 יז ,עקשיֿפ ,סוממ

 ןוא ןצנַאג םעד זא ןענַאטשרַאֿפ דלַאּב טֿפוש

 ןיק טעװ ןעמוקַאּב וצ ריא ןוֿפ תמא ןטכער

 ,זּביא ליּבוס ןמלק ,"ןעגנַאלרַאֿפ הכָאלמ עסיורג

 ,1894 ןילּבול ,רעטכָאט ןַײז טימ רָאטקָאד רעד

 רעד טימ רע טָאה .טמעשעג ךיז טָאה לאיחיי"

 :טרעֿפטנעעגּפָא ןוא טשיװעגּפָא ןרערט יד טנַאה

 ,שַא ,"!טשינרָאג ןייװ ךיא ?ןעד ןייוו ךיא'

 .דיייםיליהת

 עטרעקרַאֿפ ַא ןגָאזסױרַא .ןרעדיװרעד 9

 טינ .(ערעדנַא רעדָא ךיז) ןקידיײטרַאֿפ .גנוניימ

 םענעֿפײרט םעד יִא .סעּכ ןיא זיא סָאװ םעד א

 זיאס, .שיטסַאקרַאס ןוא שינָאקַאל יִא .גנוי

 -עצ ךיז רעדייא ןרעֿפטנעוצּפָא טינ רעיַאדּכ

 םעד טליק טרעֿפטנעעגּפָא עכייוו, ."ןעַײרש

 טָאה השמ, .1 ,וט ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"זגור

 יּפָא טינ םיא טָאה ריא ןוא טֿפָארטשעג ךַײא

 ,םירֿבד ,1851 רימָאטישז ,טעח ,"טרעֿפטנעעג

 עסואימ טדער סָאװ ןכלעזא ףיוא וליֿפַאג .1 ,א

 ןלַאֿפנָא טשינ ךיוא ןעמ ףרַאדַאּב םירוּביד

 .א .מ ,"תוזע טימ ןרעֿפטנעוצּפָא ןוא גנולצולּפ

 ,םייח תוחרא ,רשֲא וניבר ,זּביא ןָאסנילײּב

 ןעמ זַא ןרעה וצ רעסעּב זיא סע, .1898 סעדַא

 .י .א ,"ןרעֿפנעוצּפָא טינ ןוא . . . הזֿבמ םיא זיא

 .גי יז ,ט"סרּת גרעּבמעל ,וו םיטוקיל ,גנילרעּפש

 ןרעֿפטנעּפַא

 ןעװ . ..שינרעטיצ ַא ןּפַאכנָא טינ ךימ לָאז,

 םעד ַײּב טּפשמ םוצ ןיײטש ןוומ לעװ ךיא

 ,"תונװע יד ףיוא י'ַא ןוא הלעמ לש ןיד-תיּב

 װָאקירטעיּפ ,תוהמא הנחת ,הנחּת סש עַײנ ןייא

1, 

 ץלַא יַא זייּב .הנעט ַא ןֿפרַאװּפָא .ןדנעװּפָא .4

 יד טכַאוטַאּב ןוא שינַאל יִא .תונעמו תונעט

 ,קיטירק

 ףיוא רעֿפטנע ןַא ןּבעג .ןרעֿפטנעקירוצ .9

 ףיוא תוישק ןגױלֿפעג ןענַײז סע, .רעֿפטנע ןַא

 ןסײה םעד ןיא ס'ִא ןוא סרעֿפטנע ,תוישק

 ןייק ןַײז טינ לָאז סע ,יוזא ןרעֿפטנע ."חוּכיװ

 ,יָא םוש

 .םיׂשעמ רעדָא דייר סנצעמע ןרעֿפטנערַאֿפ .0
 ןוא דייר ענייש-טינ סנוז םעד יַא ךעלרעטָאֿפ

 ,גנוריֿפּפױא עלעדייאמוא ןַײז

 ,גנוצייר ַא ףיוא ,לומיטס ַא ףיוא ןריגאער .?

 -ירעּפסקע' סרעטקָאד םעד ףיוא דימו ףֹּכיּת יִא

 יַא ,גנוכוזרעטנוא רעכעלטנירג ַא ַײּב "ןריטנעמ

 יד ןטַײּב ןקיטסַאה םַײּב קיטליגכַײלג ץנַאג

 ,רוטַארעּפמעט

 יד ןזַײװסױרַא ַײּברעד ןוא ךיז ןֿפורּפָא .8

 רעד, .ןָאזרעּפ ַא וצ ,ןינע ןא וצ גנואיצַאּב

 םערוטש ַא טימ טרעֿפטנעעגּפָא טָאה םלוע

 ."רענדער ןוֿפ קיטירק רעד ףיוא ןטנעמסידָאלּפַא

 ךיז טָאה ייז ןיא סָאװ סעיצאוטיס עשיֿפיצעּפס,

 רַאֿפ ןזיװעגסױרַא יִא ןֿפוא רענעי רעדָא רעד

 ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"ןטָארעג

 ,108 יז

 ַאכע ןַא .ןגָאזכָאנ .ןעגנילקּפָא .ןכליהּפָא .9

 ,רעטרעװ טצעז ןרעטָאֿפ רעדן, .ּפָא טרעֿפטנע

 ...רעגייטש ןיא עלעזדלעה ןֿפױא ךיז טסיגעצ

 ַא ףיא ּפָא םיא טרעֿפטנע עלעשרעה ןוא

 טלַאװס יװ, ,57 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"שטיווק

 ...רצד ןוֿפ םעטיר םעד טליֿפרעד טולּב ריא

 ,עדליװ טימ טרעֿפטנעעגּפָא ריא סע טָאה דרע

 .דרע ,ןרָאק לחר ,"ץרַאה ןוֿפ ּפעלק עטרַאה

 ,טסָאגָאּפ ץנַאג ףיוא טָאה רֶע טכליהעגּפָא ןוא,
 ַאּבוק םיא סעּפעטס ןּבָאה טרעֿפטנעעגּפָא ןוא

 ,474 יז ,1956 יינ ,װ המחלמ ,מפ ,"רענ

 טימ יא .גנוסירגַאּב ַא ףיוא ןרעֿפטנע ,0

 טימ יִא .יםכילע-םולש' ַא ףיוא ,!םולש-םכילע'

 ירכנ א ןעװ; .ךָאװ טוג' א ףיוא ,!רָאי טוג' א

 ףיוא ןטלעש טינ םיא רע לָאז ,םולש םיא טיג

 זַא ידּכ ,טינ טײטשרַאֿפ רע סָאװ ןושל א ָאז

 ,"םולש ּפָא םיא טרעֿפטנע רע ,טניימ ירכנ רעד

 רע, .אנ ןמיס ?ז"עקּת ?ז"קּת ,םידיסח רֿפס

 ךַאנ זיּב 'רמאש ךורּב' ןוֿפ ןסעומש טינ לָאז

 יד טגָאז ןזח רעד תעשּב טינ ןוא הרׂשע-הנומש

 רעדָא הווצמ-רֿבד א . . . ןדַײס רָאנ ,ע"ש עכיוה

 ,זּביא ,"םולש ןרעֿפנעוצּפָא ןוא ןּבעג וצ םולש

 .ג"צקּת װָאקלידס ,רסומ טֿבש ,ןהּכה והילא 'ר

 ןכערּפשטנַא .סעּפע טימ םּכסהֹּב ןַײז .1

 ;דײר ענַײז יא ןֿפרַאד םיׂשעמ סנשטנעמ א;

 םעד יִא ךעלגימ טַײװ יװ ףרַאד גנוצעזרעּביא ןַא
 ,14 ןמ .ַאֿפַײ ,װמ ,"לַאניגירָא

 עַײנ יד (ףיוא) וויטיזָאּפ יִא .ןצַאשּפָא 2

 ןוֿפ קרעװ עַײנ סָאד יִא שיטירק-ףרַאש .רענעלּפ

 .רעּבַײרש ןרעלוּפָאּפ



 ּפַאש ןעּפָא

 ּפָא רדסּכ טרעֿפטנע ןעמ, .ןעלגיּפשּפָא ,
 יד ןוֿפ סעיֿפַאסָאליֿפ יד סעירָאעט צַײנ ןיא
 ."סרעקנעד עשיסַאלק

 .ַאכע ןַא ןגירק ,ןעגנילקּפָא -- ךיז טימ
 ןרעּביא ּפָא ךיז ןרעֿפטנע ןרענוד עטַײװ יד,
 ."גרעּבעג ןצנַאג

 רימ . .., .םעלּבָארּפ ַא ןרעֿפטנערַאֿפ ,4

 רעּביא עגַארֿפ יד יִא םַײּב טגָאזעג ןיוש ןּבָאה

 עקידעּבעל ןוֿפ טלעװ רעד ןוֿפ גנואיײטשטנַא רעד

 .י} ,זּביא גרעּבשריה לאונמע ,ײןשינעֿפעשַאּב

 ,1923 ןדָאל , . . .יהי ,טרעננעד

 ןוֿפ} טײקידװעליֿפ יד , .שיזיֿפ ןריגאער .8
 רעד ךרוד טקירדעגסיוא טרעװ ןלַאשגָאװ רעד

 יד ןכלעװ ףיוא לטכיוועג ןטסנעלק ןוֿפ גָאװ

 ,קסװָאדולּבֲאז .מ ,"ּפָא טרעֿפטנע לָאשגָאװ

 .שינ 136 יו ,1929 קָאטסילַאיּב ,עקיזיפ

 ,רעד

 .ּפַאש ןּפָא +-- -- ֿפַאש ןעּפָא

 -רַאֿפ .1 .ןסעגעגי- ,ּפָא סע .װרט -- ןסעּפָא

 ןוא יִא .עא ערעשטעװ ,גָאטימ יַא .ןסע ןקידנע

 טעקירּב -- ּפָא טסע רע זַא דיי א? .ןשטנעּב

 ערעשטעװ ןסעגעגּפָא ןּבָאה רימ ,, .װש ,"ךיז רע

 ףיוא ןגייל טלָאװעג לסיּב א ךימ ּבָאה ךיא ןוא

 ,1931 עּבַאגסױא ּװָאס ,| אי ,"העש רָאּפ ַא

 ךיז טָאה עמ זא ןודָא םוצ ןעמוקעגנַָא, .293 יז

 ןודָא רעד זיּב טרַאהעג רע טָאה .ןסע טצעזעג

 ךַײא טרעטש, .טשעּב יחֿבש ."ןסעגעגּפָא טָאה

 סעקניצ רזוע ,דמא ,"ּפָא טסע ,שיט רעַײא טינ

 -עגּפָא ןּבָאה ייז יװ; .1868 ענליװ ,גיצ יד ןוא

 ןלעװ ,סוּכ א זדנוא ּביג :םיא וצ ייז ןגָאז ,ןסעג

 ךיז ןעמענ ייז, .ב/אנק 2צנ ,"ןשטנעּב רימ

 א ןוא -- ּפָא ןסע ,הליכַא רעד וצ קַאמשעג

 :קיסַאּפש ,73 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"טכַאנ עטוג

 מא ןוא יִא טסלָאז -- יּתכרּבו ּתעבׂשו ּתלכָאו,

 ,?ןֿפױלטנַא ןוא ןרעװש

 ,ןֿפוא ןכעלנייוועג ןֿפױא ,קידנעטשַאּב ןסע .2

 רעד) וצ יִא .תּבש ךובּכל שיײלֿפ ןוא שיֿפ יִא

 ,עלַײװ א ףיוא רָאנ םייהא טמוק רע; .(טַאז

 טקיטכענ ,ּפָא טסע ,עיצנַאטס א ףיוא טסַאג ַא יװ

 ןיהַא עקַאט רעטַײװ ,ןיהַא שרַאמ ןוא רעּביא

 ןוא, .39 יז ,המלש ,סוממ ,"ןשרדמ-תיּב ןיאְו

 ןוֿפ ןסע טע'ס סָאװ יִא טעװ לדרעֿפ סָאד ךיוא

 י"נ ,ו רעדיל ,הלמ ,ײזַארג עלעגנִיי םִַײּב טנַאה

 ,149 'ז ,4

 ,שֿפניתמגע ןֿפַאשרַאֿפ -- ץ ר א ה סָאד א*

 -9ל יד ,לַאג יד יַא :ךיוא ,קיטײװצרַאה

 טימ טֿפַא .עק רינ יד ,ןרינ יד ,רעּב

 טשיול ןגיוניּב טינ שנייא ךיז ואוו ינוא, -- ךי ז

 לֵא ןאק 'נוא אור ןייק טכַאנ ךאנ גאט טוה רעד

 ןַײז ךיז טׂשיא 'נוא ןדרעװ ָארֿפ טינ גָאט ןַײז

 .גכ קרּפ ,טנַארּב ,יּבא ץרעה

 ַא ףיוא (ןּבעל) ןסע .ןצעמע ַײּב ןסע .9
 ךעלנייװעג -- ג ע ט יִא .ןוּבשח סנטייװצ

 רעדנא ןא ַײּב גָאט ןדעי ,םירוחּב-הֿבישי ןגעוו

 תיּבה:לעּב א וצ ןעמוקנַײרא םַײּב, .תיּבה:לעּב

 ."חתּפּב ינעּכ טליֿפעג ךיז ןעמ טָאה ,גָאט םעד יא

 ערעשטעװ רעד וצ ןגיוצעג ךיז עלהמלש טָאה,

1868 

 רעד ןיא ןיהַא ןייג ןוא טרָאד יִא ,גָאט ןַײז ףיוא

 ,09 'ז ,המלש ,סוממ ,"ןַײרא ור

 זיא סע יװ ,רעװש םַײּב -- ט ס ע ק (יד) יִא

 ,םיאנּת יד ןיא ןּבירשרַאֿפ ןוא טדערעגּפָא

 .טסעק יד יִא ןכָאנ תילכּת א ןגעװ ןטכַארט

 ןסע טַײצ ערעגנעל א -- פ ָאק םעד א

 .ןלעטש תולדּב םיא ןוא ןצעמע ַײּב (ןּבעל)

 קרַאק ןֿפױא ןצעז ךיז רשוי ןייק טינ ייאס,

 ּפָאק םעד ריד לעװ ךיא , .ײּפָאק םעד יִא ןוא

 יד יִא ."קעװַא ןיוש ךיא רַאֿפ ןגרָאמ ,יֵא טינ

 ַא רימ רעּביא טגיל טָאג .זד -- רצנײּב

 ,"רענייּב יד ּפָא רימ טסע ןוא . . . דיומ עסיורג

 רע לָאז, .333 'ז ,1923 ענליװ ,עלעקרעס ,טע

 ןוא תוֿפוע ןוא ךעלּבלעק ןטכעש לַײװרעד טרָאד

 ,"רענייּב יד ןסעוצּפָא רעװש םעד ןרעהֿפױא

 "עג, -- טיו ה יד יִא .21 וו 1959 ,גַאט ,טיי

 ,אּבמ ,"טיוה יד יִא ןוא ןציז רעטעֿפ םַײּב גונ

 ,רעיײג רעד

 -שירֿפ אזַא יַא .ןרעװ טַאז ןזיּב ,גונעג ןסע .4

 ךיא, .ערעשטעװ וצ זיּב ןקעלק לָאז סָאװ קיט

 יִא טסייה סָאװ םעט םעד טסואװעג טינ ּבָאה

 ןסע ןענעק טינ דלַאּב עקַאט לָאז ךיא זַא יױװַא
 טַאהעג ּביל טָאה שַא, .ןָאֿפ יד ,עש ,"לָאמַאכָאנ

 ַא עדייּב עקַאט רימ ןּבָאה ןטכענ ןוא ,ןסעוצּפָא

 .ש ,גרעּבנעזַאר .ש ,"טקידניזעגרעטנוא לסיּב

 ,196 'ו ,1958 ימַאימ ,טנעָאנ רעד ןוֿפ ׁשַא

 -לעּב םַײּב ןסע ךרוד ֿבוח ַא ןגירקסיורַא .5
 אינסכא ןיא יִא .ןסע ןּבעג טימ ןלָאצּפָא .ֿבוח

 ןעמ טנכער לעטָאה ןיא, .ץלָאה ןעגנערּב ןרַאֿפ

 יַא קירעהעג ן'רימ ,השקשינ ,רעַײט וצ זדנוא

 ןעז ךָאנ ךיז רדניילּב ןלעװ רימ , ."טלעג ןרַאֿפ

 ךַײא ַײּב יִא ןדיירֿפ ןיא םשה:הצרי:םא ןוא

 =} ךיוא ךעקעל ךָאנ רשֿפא ןוא סעקינערַאװ

 .עקשיֿפ ,סוממ ,ײ|ךודיש ַא ןסילש

 "נערּב .ןרעצרַאֿפ .ןסערֿפּפָא .ןעשזירגּפָא .0
 םעד יִא ןלָאז ייז ,ןגיצ יד ןזָאלנַײרַא .ןדָאש ןעג

 ןּבָאה םיתוּכ סָאװ רלעֿפ א, .ןטרָאג-ןסנירג

 -- ןסעגעגּפָא טָאה המהּב א רעדָא ןטינשעגּפָא

 .ב/די ,םיערז ,"האפ ןוֿפ רוטּפ דלעֿפ יד זיא

 ןַא ןוֿפ טלַאטשעג ןיא ּפָארַא טרעדינ ןטׂש רעד,

 ,רֹושה ךוחלּכ ּפָא יז רע טסע ױזַא , . . . סקָא

 ָאטישז ,צונ ,"זָארג סָאד ּפָא טסע סקָא ןַא יװ

 ץלַא יִא למעזעג סָאד טעװ, ,225 יז ,ג"מרּת רימ

 סָאד ּפָא טסע סקָא ןַא יװ ױזַא ,זדנוא םורא

 רע טָאה, ,4 ,בכ ,רּבדמּב ,יּת ,"דלעֿפ ןוֿפ זָארג -

 לָאז רֶע סָאד תמ םעד ףיוא תונמחר ןגירקעג

 'ַא ןלָאז תוער תויח ןוא םיֿבלּכ זַא ןויזּבּב ןגיל

 ,םירוחּב ןדע ןג איד ,"םיא ןוֿפ שיײלֿפ סָאד

 ,רעַײֿפ א ןועצרַאֿפ טעװ םיא, ,1885 עשרַאװ

 םעד יִא טעװ סע ;ןזָאלּבעגֿפױא טינ םענייק ןוֿפ

 ,26 ,כ ,ֿבויא ,יּת ,"טלעצעג ןַײז ןוֿפ בַײלּברעּביא

 ןײגקעװַא ןוא י'ַא קיאור ךיז -- ךיז טימ

 ,בנ- .ץר א ה סָאד יִא ךיז .טנוזעגַײז א ןַא

 .יירעד  .(עק- ,ןיד) רעד ..שינע- ..ץכעז
 קסע .װטוא ןןקעסיייא -- (ךיז) ןקסעּפָא

 טימ ךעלנייוועג) .טקסעעגי- (ךיז) ,ּפָא (ךיז)
 ןוא ןרעװ קיטרַאֿפ ,ןקידנערַאֿפ 1 .(ךיז
 יא ,טעּברַא ןַא ןוֿפ ,טֿפעשעג ַא ןוֿפ ןרעװ רוטּפ

 ןוקעּפָא

 טַײצ ערעגנעל א .2 .ןרָאֿפקעװַא ןוא (ךיז)

 ןישַאמ רעד ַײּב געט עכעלטע ךיז יִא .ןקסע ךיז

 ,ןטכיררַאֿפ יז ןענעק טינ ןוא

 (לָאטַאּפ) .רגכ2 ייאככ .ס- ,יד -- עיטוֿפ'ץּפַא
 ןלעֿפסױא סָאד .ףןכָאק ןוֿפ ןּבַײלּבסױא סָאד'

 ןדַײל .גנואַײדרַאֿפ עטכעלש ;גנואַײדרַאֿפ ןוֿפ

 .ידַא -- שימ- .עיסיַא ןוֿפ

 -עֿפע .טנֿפעעג--- ,ּפָא ןֿפע .ורט -- ןענעֿפעּפָא
 ,ןדָאלֿפוש ,רעסעלש עלַא יִא .ןצנַאגניא ןענ

 -רעדסיוא ,ץ ר ַא ה סָאד יא .חזאא רעטצנעֿפ

 טנֿפע ,עקשטיטסָאּבעלַאּב, .תודוס עלַא ןלייצ

 קוק א טיג ןוא תונמחר טָאה ,לריט יד ּפָא

 זאקוא ןַא סיורא זיא םורעד, .לפ ,"רימ ףיוא

 ןוֿפ ןעייג סָאװ װירּב עלַא סָאד רעזייק ןוֿפ

 ,זּביא ,"ןכוּת םעד ןעז ןוא יִא ןעמ לָאז ןליוּפ

 ,ד"מרּת עשרַאװ ,לַארענעג רעשלעגנייא רעד

 .גנוה 20 יז

 -עג'-- ,ּפָא הצע .ורט |ןעצייא .. .} -- ןהצעּפָא

 .ןָאט וצ טינ סעפע הצע ןא ןּבעג .טהצע

 ןרָאֿפ וצ טינ ּפָא ךיד הצע ךיא, .,ןטָארּפָא

 יד טהצעעגּפָא טָאה סּפורטוּפַא רעד, ."ןיהא

 ָארּפ רעד ןיא דניק סָאד ןקיש וצ טינ רעטומ

 ."לוש רעלענָאיסעֿפ

 .24704: ס(2סת .טצעעג -- ,ּפָא ץע .ורט--ןצעּפָא

 טשטַײטרַאֿפ שמ .ןסערֿפּפָא .ןעשזירגּפָא ,1 .כרַא
 ,בכ ,רּבדמּב) 'רושה ךוחלּכ ...וכחלי הּתְעִי

 ךונ, .ן"ןסעּפָא, :יּת| "ןיצטע ּבא ןרעװ יד, 4

 ןעד ןגיק דנוטש רעד רׂשורג ןייא סקוא ןייא

 רעד סקוא גיּבלעז רעד 'נוא |ןעגנַאז=| ןרהיע

 ּבָא טציע רע ינוא ןגנוצ ןַײז זיוא טקערטש

 .ב/יר ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפסוי ,"ןרהיע איד

 טימ לַאטעמ ןיא ןסעסיוא ךרוד ןריװַארגּפָא .2

 ,ג3/ .סרעַײז א

 ==: ס16- .עשי נו .ןע- ,ס- ,רעד -- ן'וקעּפָא
 .ס(וןּפורטוּפַא וזד 1 .אטמ, 2: 0תסאענז
 א ןוֿפ ,טכירעג ןוֿפ רעטמיטשַאּב א :צעּפס

 רָאנ סנייא ,, .רעעזֿפױא .רָאטַארוק .טמַא-הכולמ

 יִא ןטלא רעזודנוא -- ןעמַאנ ןּביל ןַײז :טּבַײלּב

 יוװ גורֿפ ,"ןטעּב םימחר קיּבייא ןוא טציא --

 סָאװ רעזַײרּב ןוא רעזַײה יד רעּביא, .193 יז

 ןוא הנמלא ןרעד| יד השוריּב ןּבילּבעג ןענַײז

 ַא ,ינולּפ ,יִזעיִא טכַאמעג ןעמ טָאה םימותי
 סםודקה רזעלא 'ר ןוֿפ עטכישעג עכילקערש

 ןיא םשה שודיק ףיוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ

 .ג"ערּת װָאקרטעיּפ ,1770 רהָאי ןיא ,ָאנדַארג

 רַאֿפ האווצ רעד ןיא טעשטאנזַאנ ןעוועג זיא יז,

 םעד רעּביא עשיִא רַאֿפ ,עציצשַאקירּפ עשוד ַא

 ןהכ .א| 'ךיניא'ה ,"ןוז ריא ןוֿפ ןגעמרַאֿפ

 ענליװ ,דלַאהרעדנאװ המלש 'ר ,ןאגדָארוהמ

 ריא טימ סניטנעילק יד ףיוא קידנקריװ, ,7

 יָא . ..רענעּבעגעגרעּביא ןַא ןוֿפ טעטירָאטױא

 בוא, .1929 עשרַאװ ,ןטֿפירש ,זַאט ,"ןירעצ
 א השורי ןוֿפ ןלאֿפ טעװ סע ידוהי ןכלעװ

 רע ןיא ,קיטנַאיאמ רעדָא טוג רעטנױאוורַאֿפ

 ,ןֿפױקרַאֿפ וצ םישדח 6 ןיא טוג םעד ֿביוחמ

 ,(ןריֿפכרוד| ןליֿפרע טינ סָאד טעװ רע ּבוא
 םענשטילּבוּפ טימ . . . ןרעװ טֿפױקרַאֿפ סָאד זומ



 קינעסרוקעּפַא

 ,ןרעװ טֿפױקרַאֿפ ןטעװ} טוג רעד זיּב . . . גרָאט

 ,"סעיִא וצ לַײװרעד ןּבעגקעװַא סע ןעמ טעװ
 גנוצעזטסעֿפי ,יקסנילאק  ןיטנַאטסנָאק ,זּביא

 .ה"צקּת ַאנדָארוהו אנליוו ,'םידוהי ןגעו

 :תונציל ףיוא ,הֿבוט-לעּב רעטשרמולּכ 2
 ןכַאמ סָאװ םינשרד עליואוו עלַא יד, .ןמױקיֿפא

 רעּביא סעיִא רַאֿפ טייהרענעטעּבעגמוא ךייז

 יד ,ץֹווֿבס- .םײהַא קירוצ ,סוממ ,"זדנוא
 ַא ןַא ןוֿפ טֿפאשנגייא רעדָא עיצקַא --

 ,עצינ -- נװ .סע- ,רעד -- קינעפר'וקעּפַא
 רעמָאט, .לוטיּב טימ ,סרוקיּפַא וחזז .מטֿפ .סי

 -חמי ַא ,טָאטש ןיא טלעֿפעג 'א ןא ךָאנ טָאה

 רעהַא רָאי-רעצרַאװש רעד םיא טָאה ,קינומש

 רעכילקערש רעד ,ןײטשניּבור .ז .צ ,"טכארּבעג

 ,1883 סעדַא ,לָאמ-סנק

 -אוקע'- ,ּפָא ריג- .ורט -- ןרינעמַאוקעּפָא
 ןיא יִא .ןרינעמאזקע ןקידנערַאֿפ - ,טרינעמ

 צלַא 'ַא .העש ייװצ ענייא ןיא םידומיל עלַא

 ,גנו- .םידימלּת

 -קע(עג)י- ,ּפָא ריט- .וטוא -- ןריטפיזקעּפָא

 ןרעהֿפוא .ןריטסיסקע;- :89 .טריטסיז
 ךעלקיטש, .ןריטסיזקע טַײצ ערעגנעל א רעדָא

 ןחָאװעג ןיוש זיא סָאװ . . .עטעמָאק ַא ןוֿפ

 ,טּבעלעגּפָא ןיוש טָאה סע לַײװ ,טלקערּבעצ

 זיא סָאװ טַײצ עסיװעג יד טריטסיסקעעגּפָא

 ,38 אט ,רעטעלּב ,"טמיטשַאּב ןעוװעג רַאֿפרעד

 .טלקעעג'- ,ּפָא טלקע .פמוא -- ןעלקעּפָא
 סָאד ןּבעלוצרעּביא ןרעהֿפױא רעדָא ןּבײהנָא

 ַאזַא ןוֿפ ּפָא ךימ טלקע סע .לקע ןוֿפ ליֿפעג

 ?ןַײז ךעלקילג ןַאמ אזא רַאֿפ ךיא ןעק, .ֿבצמ

 ,"ךודיש ןימ ַאזַא ןוֿפ ּפָא טסָארּפ ךימ טלקע סע
 ,עּבעיל רעשידַאמטנַײה ןוֿפ חול רעד ,ּב .ע

 .ךיז טימ 1892 ענליוו

 .טקעעג'- ,ּפָא קע .חרט א װטוא -- ןקעּפָא

 א 'ַא .ןצעמע וצ ,סעּפע וצ קע ןַא ,ףוס ַא ןכַאמ
 טַײצ ןיוש , .קנעש ןיא ןייג ןוא טעּברַא לקיטש

 אׂשמו:עגמ ןייק ןּבָאה טינ .ןקעוצּפָא ריד טימ

 ךיז טזָאל עמ רעדייא , ."ןיושרַאּפ ַאזַא טימ

 יד טימ טרָאד ןקעוצּפָא דמערֿפ רעד ןיא קעװַא

 יד טימ יִא רעירֿפ ןעמ ףרַאד ,עקיּביױלגמוא

 ,1886 ,לַאֿפי ,"טנעַאנ רעד ןוֿפ עקיּביולגמוא

 םיא טימ ךיא טלָאװ ,ןזָאל רימ טסלָאז,, .62 א;

 טימ טליטעצ ךיז ןטלָאװ רימ ןוא טקעעגּפָא

 ענייש איד ,רעדניּבכוב .י .א ,"השורי רעד

 ךיז טנדרַָא ץלַא, .1890 װעשטידרַאּב ,עזעיל

 -ילעּב יד טימ ןוא ,ךרּבתי-םשה ןעקנַאד ,ןַײא

 ךַאנ ,גרעּב ,"ּפָא זַײװכעלסיּב ןעמ טקע תובוח

 -- ךיז טימ .49 יז ,ש 'קָאטסָאװ' ,ןעמעלַא

 טינ ליװ עיגרענע-סנּבעל עטנַאּפשעגנַײא יד,

 ,ןיקװיר .ּב ,"ךיז וצ ןכַאמ ףוס א ,יַא ךיז ןזָאל
 ,198 'ז ,...ןצנעדנעטיטנורג

 ,ץיּפש .1 .ל22 יא? .ץ ,רעד -- טקעּפַא
 .ערעירַאק ַא ןוֿפ יא רעד .טקנוּפכױה

 רעשלמיה רעד ןיא טקנוּפ (נַארטסַא .2

 יד ךיז טגעװַאּב גנוטכיר ןַײז ןיא סָאװ ערעֿפס
 ,ןטענַאלּפ עלַא טימ ןוז

 ַא ןוֿפ ןַאגרָא ןַא ןוֿפ ץיּפש (עיגָאלָאיּב) .9

 .ס ,יד -- עקעּפָא

1864 

 ןקיציּפש ןטסקירעדינ ןוֿפ ,םזינַאגרָא ןקידעּבעל

 ןשלגױֿפ א ןוֿפ יא ,ןצרַאה םענוֿפ יַא .טרָא

 ,לּבָאנש

 זַא ןענעכיײצַאּב וצ לַאקָאװ א ףיוא לטניּפ .4

 ,רעגנאל א זיא רֶע

 -סיסקע'- ,ּפָא ריט- .װטוא -- ןריטסיטקעּפָא

 רעגנילדנעצ יִא טנעקעג טָאה ֿבושִיי רעשידִיי

 רעשידיי רעד ןוֿפ עטכישעג יד ,װמ ,"ןרָאי

 ,בנו 341,  יז ! ךַארּפש

 א/ ,ןריטסיסקע טַײצ ערעגנעל א טריט

 קידנעטשַאּב ..., .החגשה .טכיזֿפױא .(+-)

 א רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד ןטיהוצּפָא טימַאּב

 ,מק ,'ןרָאװעג ןּבעגעגרעביא םיא זיא סָאװ

 ןרעװ ןעמונעגנָא טינ ןרָאט סע, .29 ןט ,5

 יעלע עטקיטכעדרַאֿפ עלַא יד רעדילגטימ סלַא

 -רַאֿפ ןלוֿפ םעד טינ ןּבָאה סָאװ . . . ןטנעמ

 -לַאה .ּב ,"'ַא רעטנוא ךיז ןעניֿפעג ןוא דנאטש

 ,קנַאּבסקלַאֿפ ַא ...רַאֿפ ךוּבטנַאה ַַא ,ןרעפ

 ,1922 ענליוו

 ,ןצעמע רעּביא החגשה עקידװעגרַָאז םּתס 2

 -רָאּפ עכעלקילג סָאד ּפָא ךיז טּבעל ױזַא טָא |

 ןוֿפ יִא רעקידנעטשַאּב רעד רעטנוא . . . קלָאֿפ

 עשידיא ,עש ,"רעגיוש ןוא רעװש עַײרטעג

 ,172 '} ,ןענַאמָאר

 2476: סמעסז, .רעֿפּפָא :םּפ ,ס- ,רעד---רעּפָא

 ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ןּברק .1 .1
 ךיוא טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכייר .לַאוטיר ןזעיגילער

 ,ן"רעֿפּפָאצנאג , :יּת| יִא ,(10 ,גל ,םירֿבד) ילילּכ'

 ךיא, ."ראּפָאא -- "ףּברק' טשטַײטרַאֿפ ּבׂש

 ,"רימ טימ עג לאומש ,ןגנערּב רֿפּפוא ןייא ליו

 ןּבָאה רעהַא זיּב, .273 עֿפָארטס ,ןוּב'לאומש

 יז וצ .טכַאמ עשירעטעגּפָא וצ טנידעג רימ

 ענייש ןייא ,.ש .מ ,"טכַארּבעג יִא רימ ןּבָאה

 ,וטניּבר השמ ןוֿפ גנולהעצרע עכילרעדניװ נוא

 ,1989 גרעּבמעל

 -יװקיל עדעי, .קזיה ,רעװנָא ,ןּברק וזד .2

 ןוא יִא ליֿפ אליממ טסָאק תורוחס ןוֿפ עיצַאד

 ,מק ,"ןזַײרּפ יד ןיא סעקּפוטסוא עקרַאטש

 -מוא יא ןיא ןּבָאה סָאװ עלַא; .25 ןאה ,7

 ןגיל יײז ,רעטערּב יד ףיוא טֿפמעקעג עטסיז

 ,װ לַא ,"עטשימעגסיוא םוהּת ןיא ןּבָארגַאּב
 ,61 יז

 יקָאד 1 .ל22 ייאככ .ס" ,רעד -- רָאטַארעּפָא
 ,סעיצַארעּפָא עשיגרוריכ ךרוד טריֿפ סָאװ רעט

 ןוֿפ קידנצענערגַאּב ,עיזעטסענַא עקיטרָאק .גרוריכ

 םעד טריּפמערק ,דלעֿפ-עיצארעּפָא סָאד סױרָאֿפ

 רעטלַא ןַאמ .8 ןאש ,1940 ענליװ ,זעג9 ,ייָא

 א ףיוא ןועװעג ער-םש-אצומ טָאה . . .להומ

 שטָאכ . ..רעַײנ רעד ,רע זַא ...להומ םעַײנ

 -ַאיצעּפס' :ןטרַאק-טיזיװ ענַײז ףיוא טקורד רע

 ןעלצסיוא טשינ ןעק ,יָא-לַאוטיר רעשידִיי ,טסיל

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש ,ץרפ ,"לרעסעמ ןייק

 ,8 טקנוּפ

 ,ָאיָאניק ,-םליֿפ ,ןכַאֿפ לייט ןיא רעקינכעט .2

 ,ָא-ענימ .'ַאךָאֿפעלעט .יַא-ףארגעלעט

 -עג ןיא גלָאֿפרעד סיורג טָאה סע רעװ 9

 .ן- ,יד -- רטַארעּפָא

 ידַא -- ושיטַארעּפָא

 | ןוקעּפָא ןַא ןוֿפ הדֿבוע

 .לככ ייאכ2 .סי ,יד -- עי|צַארעּפָא

 ץיצַארעּפָא
 רעד .ןשטנעמ טימ ןעגנואיצַאּב ןיא ,ןטֿפעש
 .עזרעּב רעד ףיוא יִא רעטסקיטכיוו

 עשיטַאמעטַאמ ַא ןריֿפכרוד םִַײּב לָאּבמיס .4
 ,עיצַארעּפָא

 -ישכמ ,ןכַאז םוכס
 ,עיצַארעּפָא ןימ רעדעי ַײּב םיר

 טסַאּפעגוצ זיא סָאװ

 טרעװ סָאװ טייקיטעט ַא וצ ,עיצַארעּפָא ןַא וצ

 -רַאֿפ זיא ןוא ךָאנ ןַאלּפ א ךָאנ טריֿפעגכרוד

 ,חוּכ סױרַא טזַײװ סָאװ .טייקצנַאג ַא טימ ןדנוּב

 ,גנולדנַאהַאּב עיָא .םיטרּפ עיִא ,הלועּפ ,העּפשה

 עיִא .טנָארֿפ ןוֿפ תועידי עֶא .רעטנעצ רעיא

 ,רעװנַא רעיא .טֿפַאשטריװ רעד רַאֿפ ןעגנוזַײװנָא

 -עּפָא ןיא סָאװ עפורג .ן ,רעד ,ּבו ס ךיוא

 ִא ךיז טרעדָאֿפ ָאד -- טייק- .וויטַאר

 טנעגַא .וָאס .סעי ,רעד -- קינוויטַארעּפָא
 -םייהעג רעשיטעװַאס רעד ןוֿפ טסניד ןיא

 ,ייצילָאּפ

 ,טקַא .1

 רעדָא ןרינָאיצקנוֿפ ןוֿפ ןֿפוא רעדָא סעצָארּפ

 "כרוד ןוֿפ גנוקריוװ ,טייקכעלגעמ ,חוּכ .ןרירעּפָא

 ןיא טיײיקיטעט א רעדָא טעּברַא לייט א ןריֿפ

 יא עשירעטילימ .ןעגנואוט טייק רעצנַאג א

 "עטַאמ .עזַאּבָא .עװיסנעֿפָא ןַא ַײּב יִא עװיטקַא
 -טֿפַאשטריװ .יִא עשימעכ ,עשיזיֿפ .יִא עשיטַאמ

 ןוֿפ יִא .יַא עלעיצנַאניֿפ ,עלעיצרעמָאק ,עכעל

 ענעטָארעג(מוא) .יִא עשירעלטימרַאֿפ .ָאסַאקניא

 ןריֿפסױא ,ןריֿפכרוד .יִא עלענימירק .יַא-עזרעּב

 ןיא) ןערּב ןיא ןַײז .יָא ןַא ןלעטשּפָא .יִא ןַא
 ןּבָאה רענַאזיטרַאּפ יד, .יֵא ןַא ןוֿפ (ןטימ עמאס

 ֿפיוא ,יִא עכעלרעֿפעג א ןריֿפכרוד טֿפרַאדעג

 ץלַא טינ ךיז טכַאמ יװ ,ןונ, ."קירּב ַא ןסַײר

 טינ טּבַײלּב יװ ןוא ןטנַאמער =| יִא עַײנ ַא רָאי

 א ךָאנ וצרעד .הריד ַא טֿפָא קידייל ןייטש

 ,ןבַײלגסָאד ןוא שזָארטס א ,קעטַאדָאּפ רעַײנ

 פוטש ַא רימ טיג רענייא , ,1887 ענליװ ,לַאל

 טימ ךימ טּפוטש רערעדנא רעד . . . סטכער

 רימ -- סקניל ףיוא טעּפמיא םענעגייא םעד

 ,סוממ ,"ןגיוא יד ןיא קיטכיל יַא אזַא ןוֿפ טרעוו

 א ךָאנ טאהעג ייז ןּבָאה, .'הטמ לש הֿבישיּבי

 רסומ לסיּב א ןעלהרש -- עליֵא עלעקישטניילק

 סישעּבָאּב יד ,קרעּבערש ,ו סַײװ ,"ןגָאז וצ

 ץלַא . . . טסואוועג ןיוש טָאה הרוֿבד , .יןטיהּפָא

 יב טכַאמעג ןרעװ ן{יײצילַאּפ רעד ןוֿפ| סיָא

 ענליװ ,גָאט ףיוא קסַאילּב א ,רעללימ .ש ,"טכאנ

 ,44 'ז ,5

 ןלייה םַײּב גנושימנַײרַא עשיגרוריכ .צעּפס .2

 יד ףיוא ,גיוא ןַא ףיוא יִא ןַא .טײקנַארק ַא
 .שיטייָא ןֿפיױוא ןגיל .לַאז"ָא .װזַאא ןרינ

 ריא ןיא טָאה וורענ רעדעי, .יִא עשיגָאלָארוא

 ,דמא ,יֵא רערעװש א ךָאנ יװ ױזַא טקוצעג ךיז

 ןטינשעגּפָא טָאה עמ , .1895 ענליוװ ,ןַאטלוס רעד

 רעד רַאֿפ ןוא . . . רעדילג ייווצ ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ

 ןלָאצַאּב ןסייהעג קרַאמסיּב ךָאנ ךיז טָאה יִא

 ׁשידִיי, ,40 ן ,רעטעלּב ,"קנַארֿפ דרַאילימ 5

 רעלֿפַארגָאטרָא יד ןוֿפ שיטייָא ןֿפױא ןגעלעג זיא

 ,"רעּפרעק רעטריזָאקרַאנ רעמַאזנייא ןא יװ
 "סָאמ ,שידיא ןוֿפ גיילסיוא רעד ,ַאקרָאיװעװ .א



 ךַאּבנ(ע)ֿפַא עיצַארעּפָא

 ןענָאזרעּפ עקיד ַײּב יִא רעדיװטעי, ,1926 עוק

 ,1931 ענליװ ,זעגֿפ ,"טסנרע קידנעטש זיא

 .ידַא --לענָאי'ָא 13 א

 ןיא ןריציֿפָא -- ךַאּכנ(ע)ֿפָא עיצַארעּפָא
 -שטַײד ןטריּפוקַא ןיא ענָאז רענאקירעמַא רעד

 ןיא טלמַאזעגֿפױנוצ 1946 ןיא ןּבָאה דנַאל

 ןשיווְצ ,תורצוא-רוטלוק עלַאסָאלָאק ךַאּבנ(ע)ֿפָא

 טעװעּבַארעגנָא ןּבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,עשידִיי יז

 .ן282 יז ,2 'מונ ,אאוא לֹּבִי +--| .עּפָאריײא ןיא

 -עג-- ,ּפָא ֿברע .וטוא ןןװערע -- ןברעּפָא
 -כרוד .רקזו|ּב יהיו ֿברע יהיוכ? .לָאענ .טֿברע

 .געט ךס א ,ןטנװַא ךס ַא ןּבעלכרוד ,ןכאמ

 ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טשינ ךיז רעכיז טָאה רע;

 (+-) ןרקֹוּבּפָא ןוא יִא ןרָאי ןענָאיליּב ךָאנ זַא
 .שַאּב ,"ןילַאטס ַא ,רעלטיה א ןעמוק טעו

 ךיז ,ּפָא ךיז רעג- .װטוא -- ךיז ןרעגרעּפָא
 .ןרעגרע ךיז טַײצ ערעגנעל א .טרעגרעעגי-
 -ֿפוא טָאה ןוז רעד סָאװ םעד רעּביא ךיז יִא
 .ןּבַײרש וצ טרעהעג

 -נערּב וצ קיליװ ,טיירג .ידַא -- קיליװרעּפ' ָא
 טינ ןטלָאװ רימ,, .תונּברק רעדָא ןּברק ַא ןעג

 טינ ןטלָאװ רימ ּביױא ,קיליװַײרֿפ ןעמוקעג

 ."יַא ןעוועג

 רעטעּברא ןעװעג ןענַײז סָאד, -- טייקיד

 ףיוא ךיז ןגָאלשעג יִא סיורג טימ ןּבָאה סָאװ

 עװקסַאמ ,למעדייא סָאד ,עֿפָאי לדוי ,"ןדָאקירַאּב

 ןוֿפ ןלַײז ייווצ יד ןענעז יַא ןוא הנומא, ,6

 ,רענַאקירעמַא ,ןַאּבזיא .ש ,"גנוגעװַאּב רעד

 ,1 וא 1

 .ל22 יא? .ץז ,ס ,יד -- (ע)רוטרעּפַא
 ןענעֿפע ןוֿפ הגרדמ .(קיטסיװגניל) .גנונעֿפע

 .ןעגנַאלק-רעיודעג ןעגנערּבוצסױרַא ליומ סָאד

 -ַאסנָאק ַײּב יװ רעסערג זיא ןלַאקָאװ ַײּב יא יד,

 ,?ןטנַאנ

 עיַא ןַא .שידָאירעּפ-טינ .ידַא -- שידָאירעּפַא
 ,טייק- .סעיצַארּביװ עיַא .עּבַאגסיױא

 ,וו'יט- ךיוא .רפ22 .ן- ,רעד -- ף"ט|ירעּפַא
 לזעלג ,ןַײװ רעטעװַארּפעגוצ ןוא רעטכָאקעג

 ךַײרקנַארֿפ ןיא ןעמ ןעק יװ, .ןסע ןרַאֿפ רעקיל
 ןסייה ייז, ."?ןסע ןרַאֿפ יא ןַא ןָא ןעמוקסיוא
 ַאזא זיא סָאד --- יא ןא ןעװעדנוֿפ יז טלָאז ריא

 ךעלזעלג ןעצ ןעקנירטסיוא טנָאק ריא ,ןַײװ

 ,שַאּב ,"רוּכיש טשינ טרעװ עמ ןוא עניוזַא

 ,9 שוו 1967 ,רַאֿפ

 .רעטײרּפ'ַא :89 .ס- ,רעד -- רעטיײרעּפַא

 טעּברַא סע רעװ .1 .:22: 0001810/ .מֵא
 רעשידִיי רעד ןיא ,שידִיי ףיוא, .ןישַאמ ַא ַײּב

 טינ רָאטיײרעּפַא טרָאװ סָאד ןעמ ףרַאד סַאג

 טעּברא סָאװ רענייא :טַײטַאּב סע .ןרעלקרעד

 13 עץ 1966 ,זמט ,גצּב ,"ןישַאמײנ ַא ףיוא

 ַאֿפעלעט .2 .רמ ,ירעטיײרּפַא רעכיילּב רעד'
 .עזרעּב רעד ףיוא רעלקעמ .8 .עקטסינ

 -- חטוא  .טרירעּפָא ,ריד -- ן|רירעּפָא
 ַא סעּפע טימ עיצַארעּפָא ןַא ןריֿפכרוד ,ןטעּברַא
 טימ יִא .ןעקנַאדעג םעטסיס א ,לטימ ַא ,רישכמ
 "ניא עטסכעלטקניּפ יד טימ יִא ,ןטַארַאּפַא עַײנ

1869 

 רחוס א .עירָאעט רעַײנ א טימ יִא .ןטנעמורטס

 טימ יִא .לַאטיּפַאק ןסיורג ַא טימ יִא ןעק סָאװ

 יִא ןעמ ףראד יצ, .קרעװ עטלַא ןוֿפ ןטַאטיצ

 רָאלק !ןליּפשַײּב ןעשיגָאלמוא) טימ לוש ןיא

 -קאטניס ןגעװי ,יקצערַאז .א ,"טינ ףרַאד עמ זַא

 ,טנָארֿפכַארּפש נֿפַא ,ישידִיי ןשיטעװָאס ןוֿפ סיס

 ןוא םימכח:ידימלּת ןשיװצ ,, ,4-2 ,1925 וועִיק

 םעד טימ ןעמ טרירעּפָא ןשטנעמ:-טֿפַאשנסיװ

 לֹּבִי ,שטיװָאדיװַאר .ש ,"ףירגַאּב-תולג ןקיּבלעז

 טייקיטיינ יד זיא גָאט ןקיטנַײה ַײּב , .2 ,אאא

 וצ ןוא ןֿפירגַאּב עדייּב יד ןצענערגוצרעדנַאנוֿפ

 ,ומ ,"רימ רַאֿפ רערָאלק ךָאנ עדייּב טימ יִא

 .4 ,אוצ פשיי

 ,ןקנַארק ַא ףיוא עיצַארעּפָא ןריֿפכרוד --- וורט
 .עקשיק עדנילּב יד יִא ,ןקנַארק"ןּכוסמ םעד יִא
 ."לַאז רירעּפָא ןיא ןיוש זיא רעטקָאד רעד,
 רָאנ קידװעריּפשמוא ןרעװ לָאז טנעיצַאּפ רעד,
 ,זעג9 ,ייָא םיא ףרַאד עמ ואװ טרָא םעד ןיא
 םיא ןּבָאה םיריוטקָאד, .8 ןאי ,1940 ענליו
 טשינ טָאה יּבר רעד רעּבָא ,ןרירעּפָא טלָאװעג
 1962 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רעסעמ ןייק ןוֿפ ןטלַאהעג
 -ַאּביִא ,םיריש כמיָא .שיטיָא .7 וא
 -ץּפ'ַא מא .עטנָאקיָא .טכיר
 ,ןטייר

 -פָא :ֿפ9 .טרעּפָאעג ,רעּפָא .ורט -- ןרעּפָא

 -ערעצ עזעיגילער א ןריֿפכרוד .רנ ,ןרעפ

 .עלעֿפעש ַא יִא .ןּברק א ןעגנערּב ןוֿפ עינָאמ

 ןזיד ןיא ןרֿפּפוא ףוש ןטסׂשייו איד ליװ ךיא

 וצ נוא, .264 לֿפָארטס ,ךוּבלאומש ,"ןכַאז

 םוא (םינהּכ) ענַײד נוא קלָאֿפ םירָא ןַײד ןקיש

 ךירֿפ ןַײד נוא גנוטכעש ןַײד ןיטכעש וצ

 עמ, .ב/בי ,1764 ,אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,ןרֿפּפוא

 סענַארַאּב יד ןוא ןסקָא יד ןדניּבנָא טרָאד טגעלֿפ

 ,דמא ,"ןרעֿפּפָא וצ ןעגנערּב טגעלֿפ עמ סָאװ

 ,1877 ענליוװ ,הרונטרּב רעד

 ןעק םויאערבעה ןוֿפ ךלֹומ רעד, -- .גנוז

 .ןעגנויָא עקיזָאד יד טימ ןרעװ טקיטעזעגנָא טינ

 "קירָאי 624 ןַײז בירקמ דניצַא ןעמ ליװ

 ,מי ,ןשיאערּבעה ףיוא סנטרָאג-רעדניק ןגעוו)

 ,1924 לװַאש ,טַײצ ןיא

 .רעּפָא :99 .ל22 ייאכ .ס- ,יד -- ערעּפָא
 ואו קרעװ שיטַאמַארד-שילַאקיזומ .יקרעװ סָאד'

 "מָאקַא רעטנוא ןעגנוזעגסיוא ןרעװ סעלָאר עלא

 ןיא ןַײא טסילש יִא .רעטסעקרַא ןוֿפ טנעמינַאּפ

 וצ, .ץנעט ךיוא טֿפָא ,גנַאזעג-רָאכ ,סעירַא ךיז

 ,ןעגניז ייז ,ךַײלג רעדלעֿפ יד ןענַײז יִא ןָא

 ,הריש ,סוממ ,ײךַײר רעייז טצוּפעגסיױא ןענַײז יז

 ןאיינ ןנייא ףיא / ליּפש שורושחא , ,35 יז

 ןיוא זיא 'נוא / ארּפָא רנַײא ךיילג ןֿפוא

 -שורושחא ,"שרדמו ינש םוגרּת ןוֿפ ןיגָאציג

 !ן429 יּפש ,װ שֿפ ,װמ| 1718 טׂשמַא ,יליּפש

 סָאװ 'ִא ןַא וצ ןכַײלגרַאֿפ וצ זיא טלעװ יד,

 סרעיושוצ לייט א ריא ןיא ןענַײז ןשטנעמ יד
 סלַא דנוה ןייא ,זמא ,ײסרעליּפש-ןעלָאר לייט ַא/

 ןֿפױא רעטסוש א טייג, .1878 ענליו ,ןכדש

 א סעּפע ןייצ יד רעטנוא טלמרומ ןוא סאג

 ןיק טשינ לָאמניק סָאד ןיא ױזַא ,ןוגינ

 ןוֿפ לקיטש א זיא סע ...רעּפָא עקיטסול

 .עק'ַא :םּפ .ס- ,יד -- ע)טערעּפָא

 .כרַא .ז ,רעד -- לוטשרעּפָא

 לומשרעּפָא

 יר ,יד ינ יא 'ה ,"...רצימה-ךמ סנזח ןטצעל

 עמ, ,87 יז ,1887 ץענליװ ,דלָאהרעדנואװ המלש

 ,טַײצלָאמ א ןַײז אצוי עינַאֿפמיס ַא טימ טגעלֿפ

 יררעּבייא םעד ןצעזרַאֿפ ןעמ טגעלֿפ רעטניװ ןוא

 'לדיֿפ רעד' ,שָאוהי ,"יָא ןיא ןייג וצ םוא קָאר

 רעד טינ ןעװא .1909 י"נ ,'טנעה ןָא רעליּפש

 ןיא ןעגנאגעג . ..רע טלָאװ ,סקואו רעניילק

 .45 '1 ,רעדיל עלַא ,זיײװש קרַאמ ,"רעּפָא רעד

 -- (ק'ימָאקיַא) ,ףוּבײָא ,עיִא עשימָאק
 עשימָאק ןוא טלַאהניא ןטכַײל א טימ יַא ןַא

 -רַאֿפ עשיטּפָא -- יד ,ר עז ע ל גַא .סענעצס

 ףיוא ליּפש יד רערָאלק ןעז וצ רעזעלג-רעסערג

 טיוּבעג זיא סָאװ ןינּב -- זי ו ה"יַא .עניּב רעד

 .רעגניזַא .ןעלקַאטקעּפסייַא רַאֿפ לעיצעּפס

 עצרוק

 ואװ ,טלַאהניא ןשימָאק ןטכַײל א טימ ערעּפָא

 רעטושּפ ןיא ךעלנייװעג ןענַײז ןגָאלַאיד יד

 :ןָא עטסנעש יד ןריֿפסיוא טעװ רע, .עזָארּפ

 ,"המודכו 'טלעװרעטנוא רעד ןיא סואעֿפרָא

 ַא סעּפע טֿפַײּפעג ךעלײרֿפ , .14 ןאי ,1868 ,מק

 ךיא , ,15 יז ,תודוס פס ,ײעקיַא ןַא ןוֿפ וויטָאמ
 ןענעק ךיז לעװ ךיא סָאװ . . . ןדירֿפוצ רעייז ןיּב

 ,עש ,"עקיַא רעד ףיוא טנַײה ריד טימ ןעז

 יירש-עיִא .רעגניזע'ַא, .טיירפשעצ ןוא טייזעצ

 ןוֿפ גנוריֿפֿפױא ןַא .ידַא -- ׁשי'ַא  .רעּב

 ,ןימ ןשייַא

 .ל2 ײא22 .ס ,יד -- עיצּפע|צרעּפַא
 ןוֿפ טקַא (עיגָאלָאכיסֿפ ,יטײקיאעֿפ"ןעקרעדי
 ,תמא ןַא ,יידיא ןַא טונימ רעד ףיוא ןַײז סֿפוּת

 יד, .עיציאוטניא וצ טייקיאעֿפ ;ןינע ןרעכעה א

 לּכ םדוק ךיז ןקירד ןדיישרעטנוא עלַאנָאיצַאנ

 ָאיצַאנ רעד ןוֿפ טײקיטרַאנגײא רעד ןיא סיוא

 ײסּפ סלַא עיצולָאװער יד ,ןינַא .מ ,"יא רעלַאנ

 רעֿפטנע םעד, ,1923 עגיר ,סעצַארּפ רעשיגָאלַאכ

 ןוֿפ עירָאעט ןַײז ןיא רע טיג הלאש רעד ףיוא

 ,13 יז ,1912 יינ ,וצ טישז ,ייא רעלאנַאיצאנ רעד

 "וצ רעוװיטּפעא רעד, .ידַא -- וויטּפע'א
 םייח ," ...טנגוי-לארׂשיץרא רעד ןוֿפ גנַאג

 -טעי ַײּב, ,261 יז ,אא אוו א24| לבי ןַאימרַא

 סָאװ סנױזַא סָאװטע ןארַאֿפ זיא דיווידניא רעדיוו

 רעשיגָאלַאיּב ןַײז ךרוד טעּברַאעגסיױא זיא סע

 ןסייה סָאד לָאז . . . השורי רעלַאיצַאס ןוא

 -- 'ךיא ,ףוצרּפ רעקיטסַײג' ,'עסאמ עװיטּפעיַאי

 רימ סָאװ סע זיא סָאד טָא רעּבָא ,סנײאצלַא

 ,1945 עקיסקעמ ,וװ ּבמָאלָאג .ַא ,"ָאד ןעניימ

 .ורט -- ןריּפע"א  .יַאדךַארּפש ,113 יז

 .חּבומ װזד

 ראּב .חּבדמ טרָאװ סָאד יוזַא טשטַײטרַאֿפ ּבש

 .ִא ערעייז -- 'םתחּבזמ' טשטַײטרַאֿפ השמ

 רֿפ . . .סונרוטס ליּפמעט ׂשד ןיסָאלש רֿפ טה,

 ףיוא ראַָײֿפ ןד ףיוא ׂשרטשירּפ ינַײז טנערּב

 ,װ ןוֿפיסוי ,"רֿפיצול ןוֿפ לוטש רֿפּפוא ןעד

 סָאד) סע לָאז ןהֹּכ רעד; .א/ד ,1765 אדרויֿפ
 ןגרעוּפָא לָאז רע ןוא יִא םעד וצ ןענענעג {ףוע

 .15 ,א ,ארקיו ,ּתחח ,ײּפָאק ןַײז (ןּפַײנקּפָא :יּתְו

 יד ןגעק טסַאֿפעג גָאט ַײרד םורעד ּבָאה ךיא,

 ןדניּב וצ ןֿפָאלעג זיא (םהרֿבַא) סָאװ גָאט ַײרד

 'ר ,"ריד רַאֿפ לוטשרעֿפּפָא םעד ףיוא ןוז ןַײז



 ןעדַאּפּפָא

 עשרַאװ ,ןרהא חצמ רֿפס ,שאֿבירטמ ןרהא

 ,ב/אכ ,ג"רּת

 .טעדַאּפעג-- ,ּפָא עד .װטוא -- ןעדַאּפּפָא

 .ןעדַאּפמורַא טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןרעהֿפױא
 ךיז טימ ךיוא .ןטַאט ןקנַארק םעד םורָא יַא
 ,גָאט א ךיז יִא --

 -ַאּפ(עג)י-- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטנעטַאּפּפָא
 ןעגנַאלרעד .טנעטַאּפ א ןטעּברַאסױא .טריטנעט
 .סניֿפעגסױא ַײנ א יא ןוא ןריּפַאּפ עקיטיינ עלַא
 ,גנו-

 ןשטַאּפּפָא ןוֿפ טקא .ן ,רעד -- שטַאּפּפָא

 ךיוא ןעק עקליּפ רעד ןוֿפ יִא רעקרַאטש וצ ַא

 ,ןגיוט טינ

 ,ּפָא עװעט- .װחרט -- ןעװעט ַאשטַאּפּפָא
 ןַײז, .ןעלּפמעטשּפָא .לס טעװעטיַאשטַאּפעג =

 ."טעװעטַאשטַאּפעגּפָא ןיוש זיא לרוג

 .טשטַאּפעג-- ,ּפָא שטַאּפ .ורט -- ןׁשטַאּפּפָא

 ןָאט פאלק א לַאמ עכעלטע .שטעּפ ןּבעג .1

 סָארטַאמ םעד, .טנַאה רעד ןוֿפ ךַאלֿפ רעד טימ

 עמ ןוא טשטַאּפעגּפָא ,טשטַאּפעגּפָא ןעמ טָאה

 -רעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,ײטּפוטשעגסױרַא םיא טָאה

 ןיא ייז ןליּפש םעדכָאנ; .ג/מ ,'ינעהו ריג

 :רעדניק עקניניילק יװ רָאג עקַאט ,שטַאּפ-שטיּפ

 רָאנ רע טלעטש ,קירוצ ףיוא יִא טינ ןָאק ערָאצ

 :טשטַאּפ לּבֲאּב ןוא טנעה עדייּב ענַײז ןָא

 ינָאלּפ' ,ַאריּפַאש .מ ,"ייווצ-סנייא ,סנייא-סנייא

 ,12 ןא; ,1929 קסנימ ,ןרעטש ,'רעט

 א, .דוֿבּכ סנצעמע ןרירנָא .ןקידיילַאּב .2

 -רעווינוא ןַא טכאמעגכרוד . . .שטנעמ רעגנוי

 ךָאנ ןייג לדיימ זירּפַאק א ּבילוצ לָאז טעטיס

 טשטַאּפעגּפָא טינ סָאד טסייה ;לארׂשייץרא

 ַאלָאק יד ,להי ,"?עטרידוטשסיוא עלַא זדנוא

 .,96 יז ,ץירּת עשרַאװ ,1 ןטסינ

 ,רענדער םעד יִא .ןרידָאלּפַא .קיסַאּפש .ריא .9

 יד ןקַאהּפָא ,ןּפַאלקּפָא -- לגיל 9 יד ָא*

 ןרישזַארוקעד .טומ םעד ןגָאלשּפָא ,לגילֿפ

 ,שינעד

 -שטַאּפעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקשטַאּפּפָא
 ,ןעקשטַאּפסױא .1 .ןעקשטיּפ-- :89 .טעק
 -רַאֿפ ,ןרימשּפָא .2 ,ןכַאמ קידורּב ,קיצומש
 ,שינע .ךיז טימ טֿפָא ,ןרימש

 .לס ,טעיאּפעג-- ,ּפָא עיי .ורט -- ןעיַאּפּפָא

 םעד יִא .(תומהּב ןגעװ) ןעקנירט לָאז עמ ןכַאמ
 ,רעסאו רעמע ןַא דרעֿפ

 ילַאּפ-- ,ּפָא רוט- .ורט -- ןר/טילַאּפּפָא
 יד ןקידנערַאֿפ .ןרירוטילַָאּפ -- :59פ .טריוט
 סָאד 'ַא .רוטילָאּפ טימ ןקעדַאּב ןוֿפ טעּברַא

 ,.לּבעמ עצנַאג

 .טעילַאּפעג-- ,ּפָא עיל .װרט -- ןעילַאּפּפָא
 ךיז יִא - ךיז טימ .ןענערּבּפָא וזז .דּפ

 ,.שינע- .ןוז רעד ףיוא

 ,טרילַאפ(עג)-- ,ּפָא ריל- .ורט -- ןרילָאּפּפָא
 .ןצנַאלגּפָא .ןצוּפּפָא .ןטעלגּפָא .ןּבַײרּפָא .1

 .לּבעמ יִא .ןרילָאּפ ןוֿפ טעּברַא יד ןריֿפכרוד
 .ןרוטילָאּפּפָא .2 .דַײרק טימ ןלערק א
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 יַא .(קינַײש ןוא) טַאלג ןכַאמ .גי ֿפ ךיוא .9

 ,83/ .ןושל סָאד

 .טשילַאּפעג-- ,ּפָא שיל- .ורט -- ןשיל' ַאּפּפָא
 .ןרילָאּפּפָא ..::10: 10 ם0118ת .מַא

 וזד .טעלָאּפעגי-- ,ּפָא על" .װרט --- ןעלָאּפּפָא

 ,ןטרָאג ןצנַאג םעד יִא .ןטייּב יד יִא .ןטעיּפָא

 -עג-- ,ּפָא (עןּפמָאּפ .ורט -- ן(ע)ּפמַאּפּפָא
 א ןעוצּפָא .ן(ע)ּפמוּפ -- :8פ .ט(עןּפמָאּפ
 טֿפלעה א יִא .עּפמָאּפ א טימ טײקיסילֿפ לייט

 ,רעסַאװ

 ,ּפָא עוװעק- .וורט ןנ כייווו -- ןעװעקנַאּפּפָא
 יַיַּב םעד יא .ןעװעלַאּבעצ .טעװעקנַאּפעג י-

 ,ןטעּברַא רעמ ןלעװ טינ לָאז רענעי זַא קַאּב

 ךיז יִא .ןעלטרעצ ךיז .װזק .1 -- ךיז טימ

 .װטוא .2 .הנותח רעד ךָאנ רָאי עטשרע סָאד

 ןצעמע טימ ןָאט וצ ןּבָאה טַײצ ערעגנעל ַא

 רעדָא ןצעמע ןגעװ ךיז ןגרָאז .סעפע רעדָא

 א טוט ןוא ךיוא טמוק קינרַאסּפ רעד, .סעּפע

 יִצ ,טנוה א רע זיא סָאװ -- ַײּפש ןקרַאטש

 .טניה יד טימ ךיז טעװעקנַאּפעגּפָא גונעג ?סָאװ

 ,"טניה ןייק טימ ןָאט וצ ןּבָאה טינ רעמ ליװ רע

 ,1940 װָאװל ,גנילירֿפ ּבײהנָא ,ןאמקילַאֿפ .י

 טריסַאּפ .קינַאזרעּפטירד ,װטוא -- ןריסַאּפּפָא

 .ןןעשעג טַײצ ערעגנעל ַא .טריסַאּפ(עג)'- ,ּפָא

 טָאה קילדנעצ םעד טָא ןיא, ,ןריסַאּפ .ןֿפערט

 ,גצּב ,"טריסַאּפעגּפָא ןוא טריסַאּפ ליֿפ יוזא ךָאד

 ,2 | 1970 ,זמט

 ןיא| םיא ןיא ןעװעג זיא סע, -- ךיז טימ
 סָאװ עטכישעג עצנַאג יד ןּבירשרַאֿפ ןלאנרושז

 ּבײהנָא ןוֿפ טריסַאּפעגּפָא ייז טימ ךיז טָאה סע

 .1856 לנליװ ,'ה יאלפ ,זמא ,"עדנע וצ ויּב

 ,גנוד

 ךיז עװעק- .װטוא -- ךיז ןעוװעקַאמסַאּפּפָא
 ןזַײװסױרַא .טעװעקַאמסַאּפ(עג)-- ךיז ,ּפָא
 ןטימ ךיז יַא .ךַאז רעקַאמשעג ַא ןוֿפ ןגינעגרַאֿפ
 ,ןציװ עטלַא (ןוֿפ) טימ יַא :ךיוא .ןסיּב ןטעֿפ

 -- װזוקַא ,טסַאּפעג-- ,ּפָא סַאּפ -- ןסַאּפּפָא

 (ןֿפערט ,ןקַאּפ) ןּפַאכ וצ ףיוא ןטרַאװּפָא

 יד ןּפַאכ ןייז|, .ןּבעג גנוטכַא .ןעװעטַאשטּפָא

 יז ןסַאּפ ייז :לטימ גולק ַא טימ ןּביײל עגנוי

 ןעגנַאגעגקעװַא זיא ּבײל רעד ןעװ טַײצ יד ּפָא

 ,םידומל תישאר ,רהַאמ .מ .א ,"ןכוז ןסע ךיז

 א ,עקימייה א ךָאד טסיּב וד, .1862 גרעּבמעל

 ןסַאּפוצּפָא ןעועג ןיילק וטסיּב ,עקרעייג-קידייל

 ריד ַײּב טכער רַאװ סע ?דניק עקיצנייא ןַײד

 ןייא ןיא לארשי:רכוע םעד טימ ריא ןזָאל וצ

 םערָא רעציצנַאי רעד עקֿפעש ,דמא ,יּבוטש

 ,טכַאנ עצנַאג ַא ןַײז ךַאװ, .1872 ענליוװ ,רוחּב

 ןוט יירשעג א ןוא למיה ןיא טלַאּפש םעד א

 ךיא לָאז סָאװ ,ץרּפ ,"טייקיניילק ַא זיא --

 רעגיײזַא ייװצ טסַאּפעגּפָא רע טָאה, .י?ןלעװ
 סהררׂש םעד וצ ןעגנַאגעג זיא ןוא ... טכַאנידַײּב

 ,"הֿבנג ןוא םיֿבנגי ,ןעדוי זנוא ַײּב ,"ץעלַאּפ

 ,17 הׂשעמ

 ,6- ןעשַאּפּפָא וזז -- ןעשַאּפּפָא

 ן(עװ)עשטַאטרַאּפּפָא

 -פָא .1 .טּפַאּפעג--- ,ּפָא ּפַאּפ .ורט -- ןּכַאּפּפָא

 טנַאװ א יִא .רעטסיילק טימ ,ּפַאּפ טימ ןרימש

 א ןוֿפ ןעלװָאט יִא ,סעציּבָא טימ ןּפעלקַאּב ןוא

 טימ) טּפעלקעגוצ זיא סָאװ ןסַײרּפָא 2 .ךוּב

 המותי רעזדנוא טלָאװעג ןּבָאה רימ , ,(ּפַאּפ

 רע זא ןעניימ לָאז יז , . . . םענוֿפ יִא ןעלרּתסא

 -כענ רעד ,ינערעס .ּב ,"עּביל רעדנַא ןא טָאה

 ,34 יז ,1926 רָארָאהשזוא ,גַָאט רעגיט

 -ַאּפעגי-- ,ּפָא עװעּפ- .חרט -- ןעװעּפ'ַאּפּפָא
 ריּפֲאּפ טימ) עּפַאּפ טימ ןרימשּפָא .טעװעּפ
 .(דמַאז טימ ןטָאשַאּב ןוא עלָאמס טימ טרימשעג
 ."ךַאד םעד יִא רעדיװ ןיוש ףרַאד עמ,

 פא .טֿפָאּפעג--- ,ּפָא ףָאּפ .וטוא -- ןֿפָאּפּפָא
 לסיּב א ,קיטומטוג זיולּב טצינעג) .ןֿפָאלש

 רישזַאסַאּפ רעזדנוא טָאה, ,(ָאיעּפ רעדָא קיסַאּפש

 ,רַאֿפ ,"לַײמ טנזיוט רָאּפ ענייש א טּפַאּפעגּפָא

 .שיגע- 8 ווו 9

 -עגי- ,ּפָא עועט- .וטוא -- ןעװעטוקַאּפּפָא
 ףיוא ןּבָאה הטרח .ןָאט הֿבושּת . .טעװעטוקָאּפ

 וצ טיג טרָאװ עשיליוּפ'ס ןצינ סָאד| דניז

 גנַאל ןּבעל א ןענעֿבנג .ןעינָאריא ןוֿפ םעטַײב

 ,העש ןייא יא ןוא

 ,טרײקַאּפעג-- ,ּפָא רייק- .ורט -- ןריקַאּפּפָא
 -קיטרא ןגעװ צעּפס ,ןקַאּפּפָא וחזז (שירחוס)

 יִא ,טקַאּפעגנַײא טוג ןוא רעַײט ןענַײז סָאװ ןעל

 ,בנ/ .סעזַאװ יד

 :59 .טקַאּפעג-- ,ּפָא קַאּפ .װרט -- ןקַאּפּפָא

 ןעמענּפָארַא .ןקַאּפּפָארַא .1 .ןעװעקַאּפ--
 ןייא לָאמַא זיא וז"םג שיא םוחנ, .(קעּפ) קַאּפ א

 ,יּבר :טעריג םיא וצ 'נוא ןמוק םיא וצ ינע
 טרַאװ :טגָאזיג םיא וצ רע טָאה .ךימ טזַײּפש
 ,לזיא םעד ןוֿפ ןיקַאּפ ּבָא ןלעװ =} רעװ ךיא זיּב

 זיא ,טָאה טקַאּפיג ּבָא רע ןרעדייא=} יא 'נוא
 .א/זכ ,1723 טׂשמַא ,הׂש ,"ןּברָאטשיג ינע רעד

 ,גנ-/ ,302 +- .ֹוּב ןקַאּפסױא וזז .2

 ,שינע- .ץכע-

 .טקָאּפעג-- ,ּפָא קָאּפ .וסא -- ןקָאֿפּפַא

 ןַײז ןרעהֿפיוא ,טײקנַארק-ןקָאּפ יד ןכַאמכרוד

 דניק סָאד טָאה םיוק, ,ןקַאּפ ףיוא קנַארק

 וצ ןּבױהעגנָא ערעדנַא סָאד טָאה ,טקָאּפעגּפָא

 ענליוו ,קינַאלסָאּפ רעשידיא רעד ,דמא ,"ןעלזָאמ

 ןײגכרודַא -- ןעלזָאמּפָא ןוא יַאֹ* .0

 ןּבעלרעּביא ללּכּב ןוא ןטייקנַארק ענעדײשרַאֿפ

 -ץגּפָא ןוא טקָאּפעגּפָא טָאה סע, .ןטייקירעװש

 םשילעּב רעד' ,ץרּפ ,"רעדיוװ טסקַאװ ןוא טלזָאמ

 ךודיש א סיוא טריֿפ

 ,ּפָא ךיז עיס- .װטוא -- ךיז ןעיטָארָאּפּפָא
 .= 8: סתסטססעעמס5 .לס ,טעיסָארָאּפעג-- ךיז

 "ורעצ ןעװעג זיא ןרע1ק .ךעלמיריזח ןרעּבעג

 טָאה עכלעװ ,ענַײז עטריזח יד . . .סָאװ טרעד

 עג טָאה ,טעיסָארָאּפעגּפָא טַאהעג טשרעקָא ךיז

 טָאה רע יװ ,ךעלמיריזח טכַא טינ טכַארּב

 ,עירול עטָאנ ,"ףניֿפ ןצנַאגניא רָאנ ,טניימעג

 ,1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה

 ,ןעשָארּפּפָא +-- ןעש ָארָאּפּפָא

 (עונעשט- .חרט -- ן(עװ)עשט ַאטרַאּפּפָא



 ןעלטערטרָאּפּפָא

 "רַא ןַא ןָאטּפָא .ט(עװ)עשטיַאטרַאּפעג- ,ּפָא
 ןקידנעּפָא .ןֿפוא םענעטַארעג-טינ א ףיוא טעּב

 ןייק זיא ,תמא ןא סָאװ, .ענשטאטראפ סעפע

 טעװעשטַאטרַאּפעגּפָא ןעװעג טשינ קיטש ןייא

 ןקידרעטַײװ םוצ ןגיוט טשינ לָאז עס ,ױזַא

 -ַאה ןַאדגָאּב ,זּביא ,ןַאמרעטוג .י ,"ןטעּבראַאּב

 .1952 עשרָאװ ,עװעלּפ ליּפשַײּב םוצ ,ַארעמ

 עג-- ,ּפָא לט  .װרט -- ןעלטערטרָאּפּפָא
 (קיסַאּפש לסיּב ַא ,קיטומטוג) .טלטערטרָאּפ

 ןעמ יװ טסעז . . . ןאמ ןַײד, .ןריֿפַארגָאטַאֿפּפָא

 ןיא :ךעלקריװ ןוא ?טלטערטרַאּפעגּפָא םיא טָאה

 ,ניװעל ענַאכ ,"דליּב סנאי ןעװעג זיא לַאנרושז

 ץרוק ןרעװא .19233 װעשטידרַאּב ,נטייקיניילק

 יד טלטערטרָאּפעגּפָא ּביל ןוא קיֿפערט ןוא

 ,31 ש 1964 ,זמט ,לקיּב .ש ,"םיּתּב-ילעּב

 ןוא טקינײארַאֿפ ךיז ןּבָאקה -- ךיז טימ

 זיּב .ףַארגָאטָאֿפ םוצ קיטנוז ןייג טמיטשַאּב

 קיטנוז ןוא ןּבילקעג טלעג רימ ןּבָאה קיטנוז

 ,"ךיז טלטערטרָאּפעגּפָא ןוא קעװַא רימ ןענַײז
 ,בנ|- .1932 קסנימ ,כַאװ רעד ֿפַא ,זױהנַײװ .נ

 ,טרײרַאּפ(עג)- ,ּפָא ריר- .ורט -- ןרירַאּפּפָא
 .טעטירַאּפ ןלעטשנַײא ,ןלעטשּפָא .,ןכַײלגּפַא

 טימ .סעיצַאגילּבָא יִא .סעיצקא םינימ עדייּב יִא

 ,בנ-ה  .ךיז

 .טרָאּפעג-- ,ּפָא רָאּפ .װורט -- ןרָאּפַּפָא
 .זַײװרָאּפ ןלײטנַײא ,ןרָאּפ ןיא ןלייטסיוא .1
 רַאּפ סיוא ןכַאמ .רָאּפ ַא ןלײטרעדנַאנוֿפ .2

 ןוא הנּכס ַא ןוֿפ טנעמָאמ ןיא יַא .ןדיישעצ ךרוד
 -- ךיז טימ .ןעױרֿפ יד רעירֿפ ןעװעטַאר
 ידא .ןײגרעדנַאנוֿפ .ןדיישעצ ךיז ,ןזָאלרַאֿפ
 ערעייז ןוֿפ טרָאּפעגּפָא ךיז ןּבָאה דנַײרֿפ ייוװצ
 .בנ/  ."עקירעמא ןייק קעװַא ןוא סעטרֿבח-לוש

 :85 ,טעקסרָאּפעגי- ,ּפָא עק- -- ןעקפרָאּפּפָא

 -שרַאֿפ -- ,ןעקסרָאֿפ -  ,ןעקשרָאּפ =
 ןרעהֿפױא -- .וטוא ..=:2: ץ813426 .ןעק

 .דרעֿפ ַא ןוֿפ ןעגנַאלק ןעגנערּבסױרַא ,ןעקסרַָאּפ

 עמ , .ליומ'ס ןכַאמרַאֿפ ןוא ןגָאזנַײרַא --- ורט

 ,טדער סרעטלע ןעוו' :טעקסרָאּפעגּפָא זדנוא טָאה

 -- ךיז טימ ."'רעּביא טשינ ןעמ טגָאלש

 .שינע - .דרעֿפ ןגעוו

 ,טעראפעג-- ,ּפָא ערַאּפ .ורט -- ןערַאּפּפָא
 ןעמערַאװּפָא .ןכָאקּפָא .ןדיזּפָא .ןערַאּפרַאֿפ ,1
 ייז ןגָאז ,ןַאמרעגנוי,, .ייא ןַא יִא .ערַאּפ טימ

 ערַאּפ ןוא ּפָארַא ,לחומ ַײז ,ךיז ּפַאכ ,םיא וצ

 ?טכַאנַײּב ,גרעּב ,"ייט לקינַײשט א ּפָא זדנוא

 יַא .רעסַאװ (קידוז) סייה טימ ןשַאװּפָא .2

 ,טנעה עקידורּב יד

 .רעסַאװ (קידוז) סייה טימ ןעיורּבּפָא .2

 ,ךילגעממוא טושּפ זיא טשרע זיא הריד יד יװ;

 -לעּב ןַײמ . . , ןטכיררַאֿפ לסיּב ַא טֿפרַאד ריא

 :ץגֿפױא רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה תיּבה

 :עגּפָא םיא טלָאװכ יװ טרָא ןוֿפ ןעגנורּפש

 .ד"סרּת ענליװ ,חול-טדָאטש רעקסניּפ ,"טערַאּפ

 םיא ןוא ייט זָאלג סייה ַא טּפַאכעג ּבָאה ךיא,

 .רעכיּב סקעז ,דַאנ ,"םינּפ סָאד טצרַאּפעגּפָא

 ןעַײרעלדיז טימ ןצעמע ףיוא ןלַאֿפנָא .4

 ,דֿפאו רֿפע םיא ןוֿפ ןכַאמ ןוא ןדלַאװעג טימ

1864 

 ךרוד ןוא ןסיװ ןוא דייר סמענעי ןַײז לטבמ

 .רעטכערעג רעד ןַײז ןלעװ םעד

 רעד ףיוא) ינק יד ףיוא יִא (ַײרעדַײנש) .8

 ןיא) ערַאּפ טימ ,ץיה טימ ןעמענכרוד -- (טנַאה
 ,(שוּבלמ ַא ןסערּפ

 קיכָאק א טימ דָאֹּב ןיא ךיז יִא -- ך יז טימ

 .שינע .ץכע- .רעסַאװ לֿפעש

 .טערָאּפעג-- ,ּפָא ערָאּפ .װרט -- ןערָאּפּפָא
 -רַאֿפּפָא .טעּברַא ןַא ןקידנערַאֿפ (.גמ) .לקַאל
 ,טעּברַא ךיק רעדָא -ּבוטש צעּפס ,ןקיט

 .עיצילַאג .דפ .װֿפד +- -- ךיז ןערַָאּפּפָא
 ןקיטֿפעשַאּב ךיז ןרעהֿפױא .ךיז ןקיטרַאֿפּפָא .1

 ןענעק טשינרָאג לעװ ךיא, .סעּפע טימ טַײצ א

 -קיטַײרֿפ עלַא, ."(טעּברַא ליֿפ יוזַא ןוֿפ) ךיז יִא

 -עגּפָא שָאקַאי ןיוש ךיז טָאה רע ןעו ,סטכַאנוצ

 טינ ,ליי ,"תודיחיּב תּבש-תלּבק ןַײז טימ טערַאּפ

 א זיא יז, .ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ ,טױט

 סָאװ ענעי ןוֿפ ענייא רעּבָא ,שטנעמ רעליואוו

 רַאֿפ ,שַאּב ,"יֵא טשינ ךיז לָאמנייק ןענָאק

 .15 וו 3
 ,ןצעמע ןוֿפ ןרעװ רוטּפ ,ךיז ןעײרדסױרַא .2

 .קינדונ א טימ ךיז יִא

 יַאּב עכעלריטַאנ ףיוא ,תויקנ ףיוא ןייג .2

 ,םילודג) םיֿבקנ ףיוא ןײגסױרַא .ןשינעֿפרעד
 ןסע םעד רַאֿפ , .םינטק (טימ) ךיז יִא .(םינטק

 ףיוא . ..'ָא ךיז ןײגסױרַא טֿפרַאדַאּב רע טָאה

 ...דניק א וא ןעזעג דיי רעד טָאה סאג רעד

 טשינ זיא דניק סָאד ןוא ןיִּתשִמ זיא ןוא טייטש

 ,?רָאא לשימעשפ ,םולש רֿבוד רֿפס ,"טלמעג

 טֿפרַאדעג רע טָאה ןענרעל ןטימ ןיא , .ב/טמ

 טכַאמרַאֿפ רע טָאה ,ךרוצ ןַײז ןוט ןייגסיורא

 ,קידצ תיּב "יא ןעגנאגעג ךיז זיא ןוא רֿפס ןַײז

 זיא'ר זַא ךָאנרעד ןוא, .11 יז ,ז"פרּת עשרַאװ

 טייקנייר רעד ןיא םינֿפוא-לּכ ףיוא ןיוש רעכיז

 ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"םינטק ךיז יִא ךָאנ ןוא

 .שינע- .91 יז ,םייה

 -רַאּפ-- ,ּפָא רימ- .ורט -- ןרימוֿפרַאּפּפָא
 ןצירּפשּפָא .ןרימויפרַאּפ;-- :59 .טרײמוֿפ

 ,םוֿפרַאּפ טימ

 װטוא .טעקרָאּפעג-- ,ּפָא עק- -- ןעקרַאּפּפָא

 ךעלעקניוװ עלַא ןיא יִא .ןרעטשינּפָא ,ןכוזּפָא --

 סעּפע ןקידנערַאֿפ -- װרט .(ןעניֿפעג טינ ןוא)

 טינ זיא ןוא גנַאל טרעיודעג סָאװ טעּברא ןַא

 יּפָא וזז -- ךיז טימ .טריֿפעגכרוד טוג

 .שינע 2.  ּבּב ,ךיז ןערָאּפ

 ןרע1; .+- ןעשָאוּפּפָא וזז -- ןעשרַאּפּפָא

 ,טכַארּבעג גנונעדרָא ןיא רעדיילק ענַײז טָאה
 ,ךיש יד ןוֿפ ּבױטש םעד טעשרָאּפעגּפָא טָאה
 ענערָאװעג-וָארג ׁשֵא םענוֿפ יד טלטשרעּבעגּפָא
 ,םַאד-רטָאנ ,ָאגוה רָאטקיװ ,זּביא ,סנ ,ײלּברַא
 ,1929 וועיק

 .ןעקסרָאּפּפָא +- -- ןעקשרָאּפּפָא

 .טעשַאּפעג-- ,ּפָא עש .ורט -- ןעשַאּפּפָא

 ףיוא ךיז ןסענָא תומהּב ןזָאל .ןעשַאּפכרוד .1

 זָארג עצנַאג סָאד ןסעּפָא תומהּב ןזָאל .עשַאּפ
 זיא סָאד -- ּפָא טעשַאּפ רע ןוא, .עשַאּפ ַא ןוֿפ

 פָא קיוּפ -- ןקיופּפָא

 ןעילוּפּפָא

 ,אמק אֿבּב ,"(ןָאצ ןטימ ןקידעש סָאד ןש

 יד ףוס א ןכאמ וצ ןוא ןלעטשוצּפָא ידּכ, .ב/ב

 יד ןגעלֿפ ,סרעטוכ יד ןוֿפ ןעגנוּפַאכרַאֿפ-דרע

 רעדיװ סרעטוכ יד :ןעיישנַארט ןכַאמ סעינערוק

 עטײזרַאֿפ יד סעדַאטס ערעייז טימ יא ןגעלֿפ

 ,װ ,זּביא .מ .ד ,"ןקַאזָאק יד ןוֿפ רעדלעֿפ

 ,1931 קסנימ ,עיצנַאטס יד ,יקסװַאטס

 ףיא ןסע וצ טוג ןּבעג .ןעשַאּפסױא .2

 קיליּב רימ טכַאמ , .ןרעװ וצ טע8ֿ ןוא קרַאטש

 ,ןענעמרָאקּפָא ױזַא לַעװ ךיא ןוא ריּפַאּפ ןַײמ

 קרַאטש יוזא ןרעװ טעװ רע |זַא| ,םלוע םעד יַא

 עקיטכעמ פרעַײא ןרעטעמשעצ טעװ רע זַא ..,

 טעװיס, .272 'ז ,1910 י"נ ,שצו רמ ,"רעסעלש

 ענירג ,הפ ,ייָא םיא טסעװ וד זיּב ןעמענ גנַאל

 ,29 יז ,1954 ,רעדלנֿפ

 טוג ךיז טָאה רע תעשּבכג -- ךיז טימ

 טגעלֿפ ...ןשיט עדמערֿפ ףיוא טעשַאּפענּפָא

 סעלַא רע טגעלֿפ ,םייריש ןּבַײלּב סעּפע רָאנ

 ןעגנערּב ןוא לכיטזָאנ ןַײז ןיא ןעמענרַאֿפ

 יר ,ןאנדָארוהמ ןהכ .או '} ינ 'א 'ה ,"םײהַא

 .ץכע- .1887 ענליװ ,דלָאהרעדנואװ המלש
 .שינעז

 .טרעדופעג'- ,ּפָא רע/ .ורט -- ןרעדוּפּפָא
 .בנ- .ךיז טימ  .רעדוּפ טימ ןטישּפָא

 ּפָא .טעזיוּפעג-- ,ּפָא עז- .װטוא -- ןעזיוּפּפָא
 יצ , (ךיוּב ןֿפיױא) סיֿפ ןוא טנעה ףיוא ןכירק

 רעּביא ּפָארַא טעזױּפעגּפָא שטנעמ ַא טָאה סָאד

 יֿפיוא ןצעמע ןּבָאה סעטסוק יד יצ ,עּפושמ רעד

 עװקסָאמ ,סרעּבַאיטקַא 14 ,שקַא ידער ,"ןעמונעג

 -אלש טימ ...טָאה דניק סָאד,; .111 'ז ,1

 ןקורּפָא ךיג ףיוא ךיז טּפַאכעג ךעלסיֿפ עקירעּב

 עלַא ףיוא לסיּב ַא טעזױּפעגּפָא סע טָאה . ..

 עװקסָאֿמ ,וקָאטשניּב נשיװצ ,ןיּבָאד .ה ,"ריֿפ

 -ץגּפָא םיא טָאה סָאװ ךלהמ ןשּפיה םעד, ,1

 ןֿפױא טעזױּפעגּפָא רֶע טָאה זיוה םענוֿפ טלייט
 סע זיא גנַאל יװ ,ןַאמרעבליז םייח ,"ךיוּב

 .שינע- .1948 עװקסָאמ ,?נעװעג

 .חרט ,טקיוּפעג =

 -עטילימ א יא .קיוּפ א ףיוא סעּפֶע ןליּפשּפָא .1
 .החמׂש א ףיוא ןֿפורֿפױנוצ .2 .שרַאמ ןשיר

 ,טוג ,טוג, .(קיוומ טימ) החמׂש א ןטכירּפָא

 ַא יִא ןעז רימ ןלעװ ,ןעמוק רָאנ רע זָאל

 ןטס25 םעד ןיא, .11 ןאמ 1868 ,םק ,"ךיג הנותח

 ןרָאװעג עקַאט ןיוש ירַאליּבוי רעד זיא רָאי

 םעד ּפָא רָאנ טקױּפ עמ יװ ןוא . . .יסעּפעי

 ןיוש םיא ןעמ טעז רעמ !ַאטסַאּב -- זיא לֿבוי

 -נעגנַאגרַאֿפ ןַײז טימ ןיוש טּבעל רע . . . טינ

 .שינע .31 ןא ,רעטעלּב ,"טייה

 -ץכוּפעג'- ,ּפָא עועכ- .װרט -- ןעװעכוּפּפָא
 יז ערדלָאק יד יִא .ךופ ןּבעגנַײרַא .1 .טעװ

 עקידרעטניװ עטלַאק יד ןיא ןעניד ןענעק לָאז

 סנלטּב םעד יִא .ךוּפ טימ ןטישּפָא 2 .טכענ

 .עטַאּפאק

 :פּפ ,טעילוּפעג -- ,ּפָא עיל- .ורט -- ןעילוּפּפָא
 ןעַײרֿפַאּב .ןּבױטשּפַא .לט .(רל) ןעלוּפ
 רימ טָאה ױזַא, .ןצוּפּפָא ,ןקינײרּפָא .ּביוטש ןוֿפ
 פא ןוא טצוּפעגּפָא סעפע יװ ץלַא ןזיוועגסיוא



 ן(ע)ּפמוּפּפָא

 ,1857 ענליװ ,םייחצנה םייחה ,דמא ,"טעלוּפעג

 ַײּב טרעװעג ןדנוטש ייוװצ יװ רעקינייװ טינ,

 ,"ךַאז רעדעי ןעילוּפוצּפָא ןוא ןקינײרוצּפָא ריא
 ,1865 ענליוו ,םותי רעד ףסוי ,זּביא ס"מ א'יר

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 .ן(עּפמָאּפּפָא +-- -- ן(ע)ּפמוּפּפָא

 יּפָא .1 ,טצוּפעג-- ,ּפָא ץוּפ .וורט -- ןצוּפּפָא
 םעד יִא .ןעזסיוא קיצנַאלג א ןּבעגוצ .ןענַײש

 ענרעּפוק יד יַא (ס)רעטכַײל יד ,רַאװָאמַאס

 ,טנַאװ רעד ףיוא ךיק ןיא ןעגנעה סָאװ ןענַאֿפ

 ,"'ַא ןוא לוויטש יד ןעיצוצּפָא םיא טגעלֿפ רע,
 ,1865 עשרַאװ ,רעטומֿפיטש איד ,דמא

 רעד טימ ןוא, .ןרעּבױזּפָא .ןקינײרּפָא .2
 םעד ןֿפיורשוצ . . .ןעשטומעלַאּב וצ ךיז עקלול

 ןֿפַײלשוצּפָא ןוא ,לּפעק סָאד ןצוּפוצּפָא ,סָאגּפָא

 ,גנטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,"רעּפאנש םעד

 ,39 ןאפ ,7

 ,דלוש ַא ןוֿפ ןשַאװנײר : גיֿפ ךיוא .9

 ,סיֿפ יד וצ עקיּפמיטש יד ךיא ןיּב ןלַאֿפעג,

 ַײּב ,'רעדיל םיֿבנגי ,"'ַא ךימ לָאז יז ןטעּבעג

 ,ןןעדוי זדנוא

 .ןעלצנַארטסּפָא .ןכַאמ רענעש רעדָא ןייש .4

 ."הנותח רעד וצ יװ טצוּפעגּפָא יז טָאה עמ,

 ןרעסעּברַאֿפ ,ןרענעשרַאֿפ רעדָא ןקינײרּפָא .ס

 םעד יִא .ןרעשּפָא ,ןדַײנשּפָא ,ןקַאהּפָא ךרוד
 ןַײז ןיצוּפ ּבָא ךיז טזָאל, ,טכיל ַא ןוֿפ טיונק

 רעד זַא ךַײלג . . . לָאמ ןייא ףיוא תואּפ השמח

 ןיא טכאדעג הרוּת רעד ןיא טינ וַאל רוסיא

 תתחשה וַאל רוסיא לע רסומ ירֿבד תצק ,"ללּכ

 ?1692 טׂשמַא ,ןקזהו שארה תאפ

 ךימ ןּבָאה יז , .ןעלדניװשַאּב .ןרַאנּפָא .0
 ןוֿפ טעקַאנ סיורַא ןיּב ךיא ,טצוּפעגּפָא טוג

 ."טֿפעשעג

 יד פָא רענייא ךיז טצוּפ םיוק, -- ךיז טימ

 ,"ריטֿפמ ףיוא ןיוש םיא ןעמ טּפור ,לוויטש
 ןיג טינ וטׂשלָאז םורָאװ ,תּבש-ֿברע טַײה , .וש

 ּבָא תּבש דוֿבּכל ךיד טשלָאז ,רריּבלןֲאְּב םוצ

 תתחשה וַאל רוסיא לע רסומ ירֿבד תצק ,"ןצוּפ

 המשנ איד, 1692 טׂשמַא ,ןקזהו שארה תאפ

 ךיוא ,ףולש ןיכילּפַײל ריא ןוֿפ ךיז טקעװ רע

 ןוֿפ טײקצרַאװש יריא ןוֿפ ּבָא ךיז איז טצוּפ

 ,"ןילגניר םוא ריא איד ןיכַאז יכילטלעוװו . . . יד
 .ג/וכ ,עּב

 ,ץכעז
 ,יירע-

 ,ּפָא רטּפ .װרט ןןרעטַאיּפ ..,} -- ןרטּפּפָא
 רוטּפ ןרעװ לָאז עמ ןכַאמ .1/ .טרטּפעגי-
 ןַאט ןקידנערַאֿפ .ןצעמע ןוֿפ רעדָא סעּפע ןוֿפ

 ,טשינרָאג טימ יִא .זיא-טיניוו יִא .ןגעוו אצוי ןוֿפ

 ַא 'ַא ןגָאװצ טימ ,ץוריּת ןלױֿפ א טימ א

 ןּבעל ַא יַא .קיטרַאֿפ ןוא -- טרטּפענּפָא .ןענװאד

 לקיטש א טימ ןסע סָאד 'ִא ,יהּפיהש טימ

 ןציז לַײװ יניילק ןייא לָאז רע, .טיורּב ץרַאװש

 רעװ החמׂשה רע ןעװ זַא ,ןוט טינ לָאז ןוא

 ןציז זָאד ןעד ,ּתרטּפיג ּבָא טעה ןוֿפ שרע שאד

 .א/הכ ,וטל ,"הווצמ ןייא ְךַא זיא לוש רעד ןיא

 ;ןעמוקרעּביא יּבַא ?סיוא סע טכַאמ סָאװ ,טע,

 .(עק- ןי) רעה .שינעי

1808 

 ןּפאכ יּבא :ןסע סָאד טגָאזעג סנייטשימ יִא יּבֲא

 ןַײז אצוי יּבַא ,ןּבעלוצרעּביא טכַאנ ַא למערד א

 ,סוממ ,"המשנ יד ןטלַאהרעד זיא'ס יװ ןוא

 יװ טשינ ָאד רימ טייג סע, ,79 יז ,ֿפשטניװ

 סטָאג טימ ,רעה א יװ רָאנ ,טנַאטסערַא ןַא

 ,רעדַאּב .מ .י ,"יַא עֿפַארטש ןַײמ ךיא לעװ ףליה

 ייװצ יד, ,1905 גרעּבמעל ,ַאסעדָא ןוֿפ היֿבצ

 לענש ןוא ןעװערָאה ןַײז טיול ןּבָאה . . . דרעֿפ

 ןרעװש ןַײז טנעקרעד געט עטצעל יד ןיא יז יא

 ,זדרע רעדמערֿפ ףיוא ,ןַאקרַאב .ח ,"רעיורט

 ,121 יז ,1962 א"ּב

 טימ ,עמוס רערענעלק א טימ ןעמוקּפָא .2

 רעדָא טכירעג ךיז טָאה עמ יװ טלעג רעקינייװ

 ןא יִא .שוּביש א טימ יִא .קידרשוי זיא סע יװ

 ןטימ טֿפעשעג עצנַאג סָאד יַא ,םניח:-יצחּב קסע

 ןטימ תוֿבוח יד יִא .ךעלסקעוו עַײנ ןּבעגסיורא

 ךיא, .לּבור ַא רַאֿפ סעקיּפָאק קיצֿפוֿפ ןלָאצ

 ,ךיוא ױזַא טלעװ ןַײמ ןּבעלכרוד טנַאקעג ּבָאה

 טלעג קיטש א ױזַא סע רימ לָאז טצעי ןוא

 רע זַא טײרֿפעג םיא טָאה רעּבָא ךָאד !ןטסָאק

 םשילעּב רעד ,דמא ,"ליֿפ ױזַא טימ ּפָא טרטּפ

 רע טָאה ןענורג, .1869 ענליװ ,סענרַאז יד ןיא

 רֶע ןוא הּבותּכ לּבור טרעדנוה טימ טרטּפענּפָא

 .סנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טגעגּפָא ריא טָאה

 ןעמעלַא זדנוא, ,1887 סעדַא ,סָארּפָאװ רעק

 א רַאֿפ ןשַארג עכעלטע טימ ּפָא ןעמ טרטּפ

 עצנַאג יד ןּבַײלּב ןץירּפ םעד)| םיא ןוא גָאט

 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"תואוֿכּת

 טרָאס ערעכעה א ןעוועג ךיוא ןענַײז'ס,, 6

 טינ טָאה עמ עכלעװ 'םיסחוימ' ,טַײלעמערָא
 ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"ןשָארג א טימ יִא טנעקעג

 ,1930 ירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז

 ַא ןגָאזסױרַא רעדָא ןטּפשמּפָא קילַײא .9

 יד יִא ,ךיז ןטכַארטנַײרַא ןקיגונעג ןָא גנוניימ

 הטיש עצנַאג יד יִא .ייווצ ןוא סנייא ןלייטרוא

 טקעּפסער רעד, .לוטיּב טימ לוֿפ ,ץאז ןייא טימ

 ןרטּפוצּפָא ...טרעװרַאֿפ טָאה ןײלַא ךיז וצ

 עויסערגָארּפ רָאּפ ַא טימ םעלּבָארּפ םעד

 טָאה יז, .193 יז ,1917 י"נ ,שו טישז ,ײןזַארֿפ

 יַא טשינ ,ןײטשרַאֿפ ,ןסיוװ ,ןשרָאֿפ טלָאװעג סע

 ןֿפירגַאּב הלּכׂשה ענײמעגלַא עכלעזַא טימ סע

 ןוא קיטירק ,נש ,"'שינרעטצניֿפי ןוא 'טכיל' יװ

 -רדח יד יַא/ ,368 יז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק

 ,אֿפא ,"טשינ רימ ןענעק קזוח טימ קיגָאגַאדעּפ
 ץנַאג א, .115 יז ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג

 -עגּפָא יװ ,ןאמרעה טָאה --- ישטנעמ רעגולק
 ,ֿבר רעד' ,רא ,"גנוניימ ןַײז טרטּפ

 ,ףוס ןזיּב טעּברַא ןַא ןריֿפרעד ,ןקידנערַאֿפ .4

 / ,ליֿפ ױזַא טעּברַא ּפָא טרטּפ רע זַא ףוסל;

 ,"ליֿפעג טימ ףיוא ןגיוא יד טָאג וצ רֶע טּביײה

 ךערּפשעג סָאד טרטּפעגּפָא, .32 יז ,הריש ,סוממ

 עשז סָאװ / ,ךעק ןיא ךיז וצ קעװַא ןוא /
 -צניֿפ ַא ,וא / ?עכָאי רעזדנוא טרָאד טֿפערט

 ַא רסומי' ,םילשמ ,עליכדרמ 'ר ,"!הכרעמ ערעט

 ןּבַײלק סָאד טָאה / יז טרטּפעגּפָא ןעו , .יץַאק

 / לרצוא ןסיורג ריא טימ / יז טרעטַאלֿפ ---

 .ךיּב יד ,שאוהי ,"זיוה םעניילק ריא ןיא

 ןַא ןריֿפכרוד .ןקידנערַאֿפ ךיג ףיוא .ס

 -ֿפיונוצ סָאד יִא .טַײצ םומינימ ַא ןיא טעּברא

 ןעוװעלטיּפּפָא

 סע לַײװ ,העש עכעלטצ ןיא ןעגנאז יד ןעמענ

 א ןיא עיצַאוקַאװע יד יַא .ןגער ֿברע ןעוועג זיא

 טיזיװ םעד ךיא ּבָאה רעניּבאר םַײּב, .געט רָאּפ

 ?ריא טכַאמ סָאװ --- ,טרטּפעגּפָא ךיג ןוא טוג

 טרָאד ,תירּב ַא ָאד ,טע . . .?ךַאמ ךיא סָאװ --
 יּבַאר םַײּב עקוועניומש ןיאי ,וװ גורֿפ ,"טג ַא
 רעקיטנַײה ןַײמ ןוֿפ ןצענערג יד ןיא , .ירענ

 סיָאטסלָאט ןוֿפ עידעגַארט יד ךיא זומ עמעט

 ,18 יז ,1940 י"נ ,ו טישז ,"רוציקּב יִא . . . ןּבעל

 ןּבָאה ןה"י .19 ןויּב| ןַאד זיּב ןעוװעג זיא סָאװ;

 ךעלטַײז עכַײרלָאצ:טינ יד ףיוא טרטּפעגּפָא ייז

 רעּבַײרש עשידײ, ,ש ,"ןריֿפנַײרַא ערעייז ןוֿפ

 ,144 'ז ,1958 י"נ ,דנַאלסור טעװַאס ןיא

 יד יא .ץעװינ ןיא ןייג ןזָאל ,ןרטּפעצ 0
 טינ ךַאז ןייק ןוא ןרָאי עטסעּב יד יִא .ט ַײ צ

 ,ןעגנונעֿפָאה ,רענעלּפ סנצעמע יִא .ןָאטֿפױא

 ךימ ,עמַאמ ,וטסָאה סָאװ וצ , .עא ןטכיזסיוא

 ןרָאי ענַײמ ןרטּפוצּפָא ףיוא ? . . . ןריוּבעג

 ףיוא תוחטֿבה ןוא ןעגנונעֿפָאה עטוג טימ

 םש' ,סוממ ,"?ןטַײצ ערעסעּב ףיוא ,רעטעּפש

 םישוח ערעייז ןּבָארגַאּב יז, .19 יז ,י. . . תֿפיו
 קיטיינ זיא סע יװ ,טיװ ױזַא ייז ןצונַאּב ןוא

 ,! מעּב ,יןּבעל קידכשוח לקיטש סָאד ןרטּפוצּפָא

 ,47 יז

 זיא סע סָאװ סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז .4

 סָאװ ןצעמע ןוֿפ רעדָא ,ֿבוח ַא ,טסַאל א ןעװעג

 .םיא יּבגל ןעועג ֿבייחתמ טַאהעג ךיז טָאה עמ

 .עּבשזולס יד יִא .סנעמַאזקע יד יִא .וּב :לגרֿפ

 .ןעלסקעװ עַײנ טימ הוולמ םעד יִא .ןדנ םעד יַא

 טַײצ-טינש, .עיצקעל ןייא טימ דימלּת םעד יִא

 ןַײמ וצ ןעמונעג ךיז ףרָאד עצנַאג סָאד טָאה

 ,"יָא טלָאװעג רעירֿפ ךימ ןּבָאה ייז . . . האוֿבּת

 טימ ּפָא רע טרטּפ ייר ןיא עטשרעדָאֿפ יד , .קי
 ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"ןצנוק קיניײװ רָאג

 ,241 יז

 .געװ ןוֿפ ןעמױרּפָא ,ןצעמע ןרידיווקיל .8

 םעד ןרטּפוצּפָא ידּכ ןַײז ֿבירקמ ךיז .ןתיממעצ

 .עא רסומ םעד ,רָאטַאקָאװָארּפ םעד יִא .ןַאריט

 ,לסעג רעטצניֿפ ַא ןיא גנוי םעד יָא

 וצ ץלַא טכער רע טָאה יצ, -- ךיו טימ

 ,ךיז ןרטּפוצּפָא ץלַא ןוֿפ ,ךיז רעטניה ןֿפרַאװ

 .םיליהּת ,שַא ,"ןעװעטַאר וצ ןיײלַא ךיז רָאנ

 .שינה .גנו .דײ

 -עגי- ,ּפָא עװענ .װטוא -- ןעװענַאיּפּפָא

 טַײצ ערעגנעל ַא .(לדייאמוא) .לס .טעװענַאיּפ

 עמ סָאװ ץלַא קנעש ןיא ןּבעגסיױא .,ןרוּכיש

 ,רדסּכ תעל-תעמ רָאּפ א יִא ןוא טָאה

 ,טעקצַאיּפעגי- ,ּפָא עק" .ורט --- ןעקצַאיּפּפָא

 ,=- ןעקשטַאּפּפָא וזד ((לוטיּב טימ)

 -עלטייפעגי-- ,ּפָא עװ- .וורט -- ןעװעלט'יּפּפָא
 ןּבעגנַײרא .ןרעטיֿפּפָא ןעװַארּפפצ .לס .טעװ

 ךָאנ טעװ דרע עלעקיטש סָאד טָא; .גנורענ

 טוג ױװַא סע טָאה רע !ןּבַײלּב ךיוא םיא רַאֿפ

 סע זַא ,טעװעלטיּפעגּפָא טוג יוזא ,ןָאטעגנַײא

 סע .רעטציא ןענעקרעד וצ רעװש טושּפ זיא

 ,ױטַארעג וצ טוג ריא ףיוא ןּביױהעגנָא טָאה -
 ,דנַאלמייה ,ינרַאשט ַאמזוק ,זּביא וָאקַאּבַאק .ג

 ,1932 קסנימ-



 ןעקשטיּפּפָא
 ,טעקשטיּפעג--- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקשטיּפּפָא

 װזז .ןעוועקציּפ-- ,ןעווקקשטיפ :פ

 א טיירדעגסיוא ךיז טָאה, .+-- ןעקשטַאּטּפָא

 טימ רעטעװעקציּפעגּפָא ןַא ,םינּפ רעצרַאװש

 ,19231 װָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאלרָא .ה ,"עטָאלּב

 .שינע .ךיז טימ

 .מַא .טנייּפעג י-- ,ּפָא טנייּפ .װרט -- ןטנייפּפַא
 'ַא .ןעװעילַאמּפָא ,ןלָאמּפָא - .=212: 10 0106

 ,טגעװ יד

 ,טקינַײּפעג- ,ּפָא קינ .װרט -- ןקינַײּפּפַָא
 !רענייא שטַאגנוי וד, .ןרעטַאמּפָא .ןעשטומּפָא
 סע זָאל ,לטניה סָאד ןקינַײּפוצּפָא ףיוא רעה

 עכלעװ ,רענעמ יד, -- ךיז טימ ."!ור וצ
 תורצ ןיא ןּבעל ןצנַאג רעייז ּפָא ךיז ןקינַײּפ
 ךס ַא ַײּברעד קידנרילרַאֿפ . . . םירוסי ןוא
 :רעּבַײװ רעד ,טַארַאמ יבצ ,"עיגרענע-סנּבעל

 .(ןי) רעד .גנו- ?רָאי ,זירַאּפ ,םלוע רעש
 .יירע-

 ,טלקַײּפעג-- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקַײּפּפָא
 'ַא ןעלקַײּפ טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא

 ,שרַאמ םעד

 .6- ןעװענלפּפָא וזז -- ןעװענ'ַאליּפּפָא
 רעד ףיוא ןגעלעגּפָא רע זיא געט עצנַאג,

 ןגעװ טמיורטעג ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג ,עראנ

 רֶע טָאה םישדח רַאּפ ָא . ..הֿבינג רעטעֿפ א

 "סיורַא טמיטשעגנַײא ףוסל ןוא טעװענאליּפעגּפָא

 ,"טייקירעגַײנ סיוא רָאנ טעּברא רעד ףיוא ןייג
 ,1939 וועיק ,לגילֿפ ,ןידליג םייח

 ,טרעדליּפעג--- ,ּפָא רעד- .וטוא -- ןרעדליּפּפָא
 יַא .ןרעדליּפ טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןרעהֿפױא

 ,בנֹו גָאט ןצנַאג א

 -ליּפעגי-- ,ּפָא עװ- .ורט -- ןשווע(נ)ליּפּפָא
 -כַא .ןטכַאּפָא .ןטרַאװּפָא ,ןטיהּפָא . .טעװע(נ)

 -הוצמ א ּפָא טעװענליּפ סָאװ רעד, .ןּבעג גנוט

 ילשמ ,סמ ,"ךיז עקַאט טעװענליּפ רעד ,ךַאז

 רענַײמ ;ןייג ןיוש זומ ךיא, .16 ,טי ,ד"עקּת

 ןרָאװ ,ּפָא טעװעליּפ .ןעמוקמייהַא דלַאּב טעװ

 ,טיילק יד . . . ןגרָאמ ,טנַײה --- ליֿפ סייוו'כ ---

 ןה"י .19 ּבײהנָאו טלעװ עטרַאנעג ,"האווצ יד

 ,רַאנ ֹוד ,עשז עז, ,66 'ז ,1940 עּבַאגסיוא ווָאס

 רעדיװ טסעװ וד זא ,םשה-ןעמל ,ּפָא עוועליפ

 ,49 יז ,פי ,"ןרעוו רָאװעג סעּפע

 ,טלטניּפעג-- ,ּפָא לט- .װרט -- ןעלטניּפּפָא
 .שינע- .ךעלטניּפ טימ ןעװעסירּפָא ,ןענעכײצּפָא

 :פ9 .טעניפעג-- ,ּפָא עני .װרט -- ןעניּפּפָא |
 םעד ןעמענּפָארַא .ןעמױשּפָא .1 .ןענעיּפ =
 םעד יִא .ןכָאק רעדָא ןעלגערּפ םַײּב) םיוש
 ,םיוש ןדיישסיוא ,2 .,סטכַאמעגנַײא ןוֿפ םיוש
 יד טָאה סָאװ רעד, .ליומ ןוֿפ טײקיסילֿפ

 ,?טעניּפענּפָא טָאה עקילַאֿפ

 -עיּפעגי- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטעיּפּפָא
 .ןעלטרעצּפָא .ןעלכעקּפָא .ןעװעלַאּבּפָא .טעשט

 .ךיז טימ .דיחידזּב םעד יִא .ןעװעקנַאּפּפָא
 ,שינע-

 .טעילעיּפעג-- ,ּפָא עיל- .ורט -- ןעילעיּפּפָא
 .ןעלָאּפּפָא ןטעיּפָא װוזז .רּפ

1809 

 (עװנעק  .װחרט 6 וטוא -- ן(עועקּפיּפּפָא
 ןענעקּפיּפ-- :99 .ט(עװ)עקּפיּפעג-- ,ּפָא

 יַא .ןעקּפיּפ טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןרעהֿפױא
 םעד ןעקניטשרַאֿפ ןוא קעּבַאט ןקידנעקניטש
 .שינע .ץכש-ה .רעמיצ

 -ֿפוא ,1 .טקיּפעג-- ,ּפָא קיּפ ,ורט -- ןקיפּפָא
 ןקיּפ ךרוד (עא רענרעק) ןסעֿפױא ןוא ןּבַײלק

 יד ןקיּפ ןעמונעג ןּבָאה רעניה יד, .לּבָאנש ןטימ

 ,ץייװ ןוֿפ רענרעג ייז ןסע זַײר תמחמ ,זַײר

 יז ןּבָאה ,לָאמ עכעלטע רעּבָא טקיּפענּפָא

 ,"ץייװ לדנרעק ַײרֿפ א טקַאּפעג קילעֿפוצ

 ,19230 וװעַיק ,סעיַאכ ,אװָאנעמיּפ .ע ,זּביא

 ךעלטעלּב ,רָאה) ןסַײרּפָארַא .ןעוצסױרַא .2

 -גנירעה יד, .לּבָאנש ןטימ ןקיּפ ךרוד (עא

 ןטקיּפעגּפָא ןַא טימ קידנעיװַאקס טעװ עפלַאמ

 ,עֿפַאי לדוי ,"זַאּבַאל ןיא קירוצ ןזָאל ךיז קע
 ,1926 עװקסָאמ ,למעדייא סָאד

 ,טעקריּפעג-- ,ּפָא עק" .וטוא -- ןעקריּפּפָא
 וד .ןע(ט)כירּפ- ,ןעכריּפ-- ;ּפ
 י+-- ןעקשרָאּפּפָא

 -ץגי- ,ּפָא עשטש - .וטוא -- ןעשטשיּפּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא .טעשטשיּפ

 .שינע- .ןעשטשיפ

 .טשיפעג-- ,ּפָא שיּפ .װטוא -- ןֹׁשיֵּפֹּפָא
 ןיּתשמ ךרוד ןצענַאּב .ןשיּפַאּב (לדייאמוא) .1
 .ךיז טימ .ןשיּפ ןקידנערַאֿפ .2 .ןַײז

 ךיז ,ּפָא ךיז גָאלּפ .חטוא -- ךיז ןגָאלּפּפָא
 ,ךיז ןרעטַאמּפָא ,ךיז ןעשטומּפָא .טגָאלּפעג --

 טָאה רע, .ןשינרעטַאמ ןיא ןּבעלּפָא .ךיז ןדַײלנָא

 יד םישדח ַײרד עצנַאג טנַאלּפעגּפָא ךעּבענ ךיז

 טשינרַאג טָאה ןוא ןענדרָא וצ עסינטלעהרעֿפ

 טקלַאֿפ רעשידוי ,ידער רעדַאּב .ג ,"טלעוּפעג

 רעד טָא טָאה, ,ט"נרּת גרעּבמעל ,רַאדנעלַאק

 ...המשנ סנײטשנַײא טרעדורעגֿפױא קנאדעג

 םעד טימ יא ךיז גנַאל םישדח טגעלֿפ ןרעו

 ,טישז ,"?סנױזַא ָאד טקעטש סָאװ :קנַאדעג

 'ז ,....תיטַאלער ןוֿפ עירָאעט סנײטשנַײא .א

 קיטרַאֿפ דלַאּב םיא ַײּב ףרַאד םעד-ץוח,, 5

 ךיז טָאה רע רעכלעוו רעּביא ,טעּברַא ןַא ןרעוו

 ,"םישדח עכעלטע עשּפיה טגָאלּפעגּפָא ןיוש

 ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד

 ןֿפראד ךיא לעװ ױזַא ןוא , .66 'ד ,1931 ןיװ ,וו

 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"ןרָאא ערעטלע יד ךיז ִא

 .שינע- 365 בעל רָאי 0

 ַאלּפעגי- ,ּפָא עװ .ורט -- ןעװעטאלּפּפָא
 .קישטַאלּפ ,ךַאלֿפ ןכַאמ (ַײרעילָאטס) .טעװעט

 ןעגנוטכירנַײא ערעדנוזַאּב ןוֿפ ףליה רעד טימ,

 ,ןטונ ןכַאמ ןישַאמ-טכירּפָא רעד ףיוא ןעמ ןָאק

 ,"ןעוועלעק ןוא יִא םוצ ייז ןצונ ךיוא יװ ןשלעֿפ

 יה ,155 יז ,רעּב

 -עג-- ,ּפָא שטַאלּפ .װרט -- ןשטַאלּפּפָא

 ,קישטַאלּפ ,ךַאלֿפ ןצנאגניא ןכַאמ .טשטַאלּפ

 .ךיז טימ .רוזירֿפ ַא יִא .ןכעלּב יא

 -נָאלּפעג-- ,ּפָא (ר)עט- .וורט--ן(ר)עטנַאלּפּפָא
 -נולּפ - ,ןעװערטנָאלּפ - :99 .ט(ר)עט
 -ַאּב ,ןעמענסיורַא .ןרעטנָאלּפֿפױא .1 ,ןרעט

 ןרעדױלּפּפָא

 יִא .שינעשימעצ ַא יא .רעטנַאלּפ ַא ןוֿפ ןעַײרֿפ

 היעמש יװ :ןּבילּבעג זיא , .שינעײרדרַאֿפ א

 רע לָאז ױזַא ,טרעטנולּפרַאֿפ רעירֿפ טָאה

 ַײאנ רעד ,ןײטשַאלּב רזוע ,"ןרעטנולּפּפָא טצעי

 טלָאמציא .114 'ז ,1902 ץנליװ ,ןתח רעשידָאמ

 גונעג טָאה רע ּבױא ,ןֿפָאה ןיש רע ןעק

 "ףוס טעװ רע זַא ,טײקיאעֿפ גונעג ןוא דלודעג

 ,1926 ,זעגפ ,װמ ,"ליונק ןצנַאג םעד יִא ףוסילּכ

 ַא ןקידנערַאֿפ .קסע ןַא ןקיטרַאֿפּפָא .2 .5 א
 .ךַאז ַא ןכַײלגסױא .0 .טֿפעשעג א ,ךַאז

 .שינ(ר)ע- .גנורע- .סעּפע ןענעדרָאנַײא

 .טרינַאלּפ(עג)י-- ,ּפָא רינ- .ורט -- ןרינַאלּפּפָא
 -נערַאֿפ .ןעװענַאלּפ- ,ןענַאלּפ-- ;ּפ
 סָאװ עז, .ןרינַאלּפ טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקיד

 ןיוש ּבָאה ךיא זא ,ןצנַאגניא ןוֿפרעד ּבָאה ךיא

 -ַאלּפּפָא דנַאטשרַאֿפ ןַײמ טימ טלעװ עצנַאג יד

 ,1884 עשרַאװ ,לרוחּב לואװ ַא סירדָאט ,"טרינ

 רעטנוא ךיז ןלעטש וצ ןרעטיצ הלּכ"ןתח, ,8 יז

 -סױרַא ייז ןעמ טעװ רעמָאט ,רעקעלֿפ ריֿפ יד

 -שַאז יד יװ . . .הּפוח רעד רעטנוא ןוֿפ ןגָארט

 עריא רַאֿפ טרינַאלּפעגּפָא טָאה הלּכ ענטָאט

 טימ טסנָאק וד ,, .17 אי ,1887 ,לָאֿפי ,"ןרעטלע

 ,עדרע יד ,למיה םעד יִא ןעקנַאדעג ענַײד

 לארׂשי ,"קע וצ קע ןוֿפ טלעװ יד טסזַײרַאּב

 .5 'זו ,1893 סַאי ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרַא

 ,גנ- .ךיז טימ

 ריא ,יויא .ןרינַאלּפּפָא וזז -- ןענַאלּפּפָא
 יד יַא ריא טנָאק דנַאטשרַאֿפ רעַײא טימ ןשטנעמ
 ליגנוי לואװ ַא ןײטשנרָא לארׂשי ,"טלעו עצנאג

 ,1882 גרעבמעל ,ןיּבעלח

 ,טלּפַאלּפעג-- ,ּפָא לפ- .וטוא -- ןעלּפַאלּפּפָא
 ןיא םּתס ,םעט א ןָא ,ליצ א ןָא ךיז ןדערנָא

 ... עמומ יד ןיוש זיא ָאד, .ןַײרַא טלעװ רעד

 ףיוא טָאה ןוא ,ןסלער יד ןוֿפ ּפָארַא ןצנַאגניא

 סָאװ ,םעד ןגעװ טלּפַאלּפעגּפָא ןטַײז ריֿפ עצנַאג

 ןוא לעקניֿפ .א ,"זיא ריא ַײּב רעטקאראכ ארַאֿפ

 ,יקסנישטוװװארק-קַאינּפעטס ,זּביא שטיװרוה .ש

 ידע .1922 קסנימ ,עגלָאװ רעד ַײּב לזַײה ַא

 ןענַאּפש ןוא ּפָא לסיּב א ןעלּפאלּפ רעטעּברא

 -סױרַא םוצ קידנסַאּפש ןוא קידנכאל ,רעטנומ

 זַא? .1928 עװקסָאמ ,{ּבז| ןעיורֿפ ,"רעיױטיגנַאג

 ןָאק ,ןדער ןָא טּבייה ןוא וצ ךיז טעּפעשט רע

 ,21 עו 1963 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"ןגרָאמ זיּב יִא רע

 (עק- ןי) רעד .שינע/ .ךיז טימ
 ,יירע-

 -ַאלּפ(עג)י-- ,ּפָא ריק- .ורט -- ןריקַאלּפּפָא
 לַאטעמ ןרעַײט ַא ןעוצֿפױרא .ןגיילַאּב .,טריק

 יַא .רעּבליז טימ ךעלּב יַא .ןרעלעװלָאװ א ףיוא

 ,2נ/ .,דלַאג טימ שעמ

 -עגי-- ,ּפָא (עװ)עט- .וטוא -- ן(עו)עטולּפּפָא
 יװ ןריֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל ַא .ט(עװ)עטולּפ

 ןוא גנַאלןּבעל א יִא ,ּפָאקירד א ,טולּפ א

 ,םיכירכּת עדמערֿפ ןיא ןּברַאטש

 -יולַפעג-- ,ּפָא רעד  .וטוא -- ןרעדױלּפּפָא
 טנָאקעג . ...טָאה יז, .ןעלּפַאלּפּפָא וזז ,טרעד

 . . ןציּפש ,שעװרעטנוא ,ךיש ןגעװ ןהעש . . .יִא



 ן(ע)ּפמולּפּפָא

 ,"רעצכעקעמשַאּב ןוא ןּבלַאז ײלרעלַא ןוֿפ ןוא

 .25 או 1967 ,רָאֿפ

 -עג"- ,ּפָא (ע)ּפמולּפ .ורט -- ן(ע)ּפמולּפּפָא
 ּפַא זה .ןעלּפמולּפ - :99 .ט(עןּפמולּפ

 .ן(ע)ּפמָאּפ

 טַײצ ערעגנעל ַא .וטוא -- ןעװעקטָאילּפּפָא
 -טָאילּפ ןוא סעקנַאשזעלָאק ןציז? .ןעװעקטַאילּפ

 ."טנוָא ןצנַאג ַא ּפָא ןעוועק

 ,ּפָא עװער .װחרט -- ןעװערטנַא(י)לּפּפָא
 "גָאװ א טימ ןטסעמּפָא .טעװערטנַאי)לּפעג =

 ךעלטקניּפ זיא יז יצ ןעז וצ טנַאװ יד יַא .רונש

 ,לַאקיטרעװ

 ,טעכוילּפעג'- ,ּפָא עכ- .ורט -- ןעכוילּפּפָא
 טלַאה רענייק, .טעּפמיא טימ ,קיטסַאה ןסיגּפָא

 עמ סָאװ ,גנע זיא'ס סָאװ ,טקידיײלַאּב טינ ךיז

 ,לטיה א טערטעצ ,סוֿפ ַא ּפָא לָאמַא טשטעווק

 ,"ןרעדוילּפ יד ּפָא טעכוילּפ ריִּב דמערֿפ ןעוו

 טָאה, .1925 וועלק ,סונירּבמַאג ,ןירּפוק .א ,זּביא

 טָאה . . .רעסַאװ קידורּב רעמע ןַא טּפַאכעג רע

 יז יװ ןוא ,לּפַאטש ןֿפױא טעּפַארדעגֿפױרַא ךיז

 -עגּפָא ייז יטעדיונסעג' ךעלטיטעּפא יוזא ןּכָאה

 ,רַאילקש .ּב ,"ץומש ןקיּפעלק ןטימ טעכוילּפ

 םיא טָאה; .1939 סַאנַאק ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא

 םינּפ ןיא ריִּב לֿפוק ַא טימ טעכוילּפענּפָא יליל

 טימ .7 אוו 1969 ,רָאֿפ ,וָאלרעּפ .י ,"ןַײרַא

 .שינע- .ךיז

 עק- .ורט -- ןעקשוילּפ- ,ןעקסוילּפּפָא
 װזד .1 .טעקשוילּפעג-- ,טעקסוילפעג -- ,ּפָא
 .קשילּפ ןרעקיכליה א טימ רָאנ ,ןעכוילּפּפָא

 עדַאינג יד, .(ןעקנירט ןכָאנ) ןצירּפשּפָא .2

 -ַאו טעקסילּפעגּפָא קיטסַאה טָאה עשטַאילק

 עשרַאװ ,ךיז ןטַײּב ןטַײצ ,וָאלַאקס .ז ,"רעס

 .ךיז טימ .8

 -עגי- ,ּפָא ענ  .װרט 6 וטוא -- ןענילּפּפָא
 ןעַײּפשּפָא וחזז .רקוא .לס .טענילּפ

 טימ .ןעלּפַאלּפּפָא ז -- ןעשטעילּפּפָא
 .ךיז

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןי ,רעד -- קסעילּפּפָא
 ,םוא ךיז טקוקימ רעדייא,  .ןעקסעילּפּפָא ןוֿפ

 קעװַא טַײװ (ןייטש םעד =} םיא רע טֿפרַאװ

 "וו רעד ןיא .לגיּפש-רעסַאװ ןרעּביא רעּבירַא

 ןוֿפ יִא רעטַײװ ַא ךיז טרעה טֿפול רעקינ

 .1922 ץעשרַאװ , . . . רעמיוּבנעגַײֿפ ,טיי ,"רעסאוו

 -עג'-- ,ּפָא עק- .ורט 6 וטוא -- ןעקסעילּפּפָא
 ןעלקנירּפשּפָא .ןצירּפשּפָא .1 .טעקסעילּפ
 ,לרעטניט א ןיא ןייטש א ןַײרַא טֿפרַאװ עמ זַא;,
 .װש ,"רעסַאװ עקידורּב סָאד ּפָא טעקסעילּפ

 ןשטַאּפ ,ןרידָאלּפַא טַײצ ערעגנעל ַא ,לסיּב ַא .2

 ,טליּפש רעטסעקרָא רעד ןעוו יִא .טנעה יד טימ

 .שינע .ץכע- .ןירעצנעט רעד יַא

 .טעלּפעג-- ,ּפָא טעלּפ .ורט -- } ןטעלּפּפָא
 .טעצ טימ ײרעטַָאל ַא ףיוא סעּפע ןליּפשסיוא

 ,21/ .םכילעיםולש גנַאג א יִא .ךעל

 -ץלּפ- :5ּפ .וֿפד {-- .ורט -- זז ןטעלּפּפָא
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 יּפָא .2 .קישטַאלּפ ,ךַאלֿפ ןכַאמ .1 ,ןשט |
 ַא טימ ןכַאמ טַאלג .לסערּפ א טימ ןסערּפ
 ,(ּפָאק ַא) ןגָאלשעצ .0 ,ןזיײאטעלפ

 -עג-- ,ּפָא עק .װרט -- ןעקשטעלּפּפָא

 יװ ױזַא ,ןטענקּפָא טכעלש .ָאיעּפ .טעקשטעלּפ

 ןוֿפ ןעד ןיּב ךיא ?זיא סָאװ, .ןעקשטַאּפּפָא

 ןעװ ?סָאװ רעדָא טעקשטעלּפעגּפָא םייל רעדנַא

 טָא . . . רָאג ךיא טלָאװ רשֿפא . . . רערעדנַא ןוֿפ

 ,וָאנוּברָאג .ק ,זּביא סינפיק .יא ,"ןסעזעג ואוו

 1930 װעיק ,טייג זַײא סָאד

 .טֿפעלּפעג-- ,ּפָא ףעלּפ .ורט -- ןֿפעלּפּפַא
 זיא רערעדעװטעי, .ןעניוטשרעד .ןרעדנואװרַאֿפ

 טייטש לדניוש רעד לַײװ ,טֿפעלּפעגּפָא טנַײה

 ,טָארקנַאּב רעד ,ןײטשֿפַײלש .מ ,"ןָאסַאֿפ ןיא

 .שינע- .11 יז ,1894 עשרַאװ

 ,ּפָא לסּפ .װרט ןןעלסַאּפ . ..} -- ןעלטּפּפָא

 זַא ןרעלקרעד .ןכַאמ לוסּפ ./ טלסּפעג--

 .רׁשֹּכ טינ ,ןיד יּפ לע טינ ,רוסָא זיא סעּפע

 ,טג ַא יִא ,הטיחש יד יִא .ףוע ןַא יא

 זַא ןרעלקרעד .ןסילשסיוא .ןריקַארּבסױא ,2

 א יִא .טינ גיוט סע זַא ,טסַאּפעגוצ-טינ זיא סע

 ןתוחור רַאֿפ ארומ רעד ךרוד| םעדכרודג .עּבטמ

 ןשינעעזרַאֿפ דליװ א יװ דיי רעד רֶע זיא

 טלסּפעגּפָא ןרָאװעג ןָא הליחּתכל רעד ןוֿפ

 עטגיילעגוצ ערעדנַא ךָאנ טימ רעדיוו ןוֿפרעד ןוא

 האנׂש עדליוו יד ןעמונעג ךיז טָאה . . . ךעלטיינק

 ױװַא; .10 יז ,...הלוגס א ,סוממ ,י"ןדִיי וצ

 טימ סע טדער רע ,טניימ רע .רימ רע טעַײּב

 סָאװ ,רימ טימ טינ ,םירֿבח עטיירדעצ ענַײז

 . . . ךיא ןוא ,ןעניז םַײּב שטנעמ ַא ךָאנ ןיּב ךיא

 ,"ןעמוטש רימ ַײּב טּבַײלּב רע זַא ,ּפָא םיא לסּפ
 עװקסָאמ ,ענעגנַאגרַאֿפ געט ,ןיװעלךןַאמּפיל

 .דניק א ןסואימּפָא = דניק א יַא* .01

 טימ םינּפ סדניק ַא ןּבַײרסױא = ףושיּכ א

 = ץאַאק ַא ָא"* .ערה"יע ןגעקַא הנּתשה
 לָאז עמ ידּכ ,ץַאק ַא ַײּב לדייװ םעד ןקַאהּפָא

 ,םידש רַאֿפ דחּפ ןָא זיוה ןיא ןטלַאה ןענעק יז

 .ירע- .שינעז

 6 ורט ןןענ)עקסיַאּפ . . .} -- ן(ענ)עקסּפּפָא
 -טּפעגי- ,טנקסּפעגי- ,ּפָא עקסּפ ,ןקסּפ .וטוא

 ,הכלה יּפ-לע ןיד-קסּפ א ןּבעגסױרַא .1 .טעק
 ,הלעמ-לשןיד-תיּב ןוֿפ קסּפ ןּבעגסױרַא :ךיוא

 ַײּב טנקסּפענּפָא םיא טָאה'מ סָאװ שטנעמ ַא,

 סיורג ןּבעג םיא וצ לָאזימ הלעמ-לש-ןידיתיּב

 יד, .1857 ןגרעּבסגינעק} ,םירשיה ךרד ,"הלורג

 עמ ...ןטערטעגּפָא םיא ןוֿפ טָאה ...לּבַײװ

 עלעקעי ,דמא ,"תונוזמ טנקסּפעגּפָא ריא טָאה

 רענייא ןעװ, .1868 רימָאטישז ,רעגעלשדלָאג

 "נגייא . . .{ךרּבתי-םשה|} ת"ישה ןגעק טקידניז

 המכח ַא רַאֿפ ןעד זיא סָאװ עגַארֿפ א זיא ךעלט
 ,םולשהו תמאה ,"?טיוט םוצ ךַײלג ןםיא} יַא

 יִא ןוא ןטּפשמ טשינ לָאזימ ,, ,1992 גרעּבמעל

 ךרוד רָאנ םענייא ןוֿפ ןוגָאז תודע םעד ךרוד
 רֿפס ,"ףשטנעמ ערשּכ ייװצ ןוֿפ תודע םעד

 יגכ ,?רָאי ,זדָאל ,א"מיגרּת ינימ

 טכירעג א ןוֿפ לייטרוא ןַא ןּבעגסױרַא .2

 ןימ רעדעי ןוֿפ ללּכּב ןוא טכירעג-הנידמ ןוֿפ)

 .(טכירעג ןכעלטלעוו

 ןרעלדעּפּפָא

 ןיא) סױרָאֿפ ףיוא יִא .ךיז ַײּב ןעמיטשַאּב .8

 ."טנקסּפעגּפָא ךיז ַײּב טָאה רע. .(סױרָאֿפ

 ,ןעמיטשַאּב ,ןסילשַאּב .הלאש א ןענעקסּפ .4

 ּבייה, .טעטירָאטױא ןַא ,אכמסדרּב ַא יװ ןכַאמּפָא

 ןכעלטיירּב ַא טימ ןזָאלעצ וצ ןָא רימ ךיא

 ואװ קידנקסּפּפָא ,תונידמ יד רעּביא סעומש

 ,סוממ ,"ןדירֿפ ואװ ןוא תומחלמ ןַײז לָאז סע

 טעװ לָאמנייק זַא| ױזַא; ,135 יז ,עשטַאילק

 םַײּב תולג ןרעטצניֿפ םוצ ףוס ןייק ןעמוק טינ

 ,עקידלושמוא -- טנקסּפעגּפָא רימ ןּבָאה ןדמלמ

 ,װ עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"רעדניק עשירַאנ

 ןענעקסּפוצּפָא שלַאֿפ ןעוועג טלָאװ סע, .186 יז
 ייװצ טיול רָאטױא םענעי רעדָא םעד ןגעו

 .23 יז ,וצ מעּב ,"ןלעװָאנ ענלצנייא ַײרד רעדָא

 עינעמשז עשּפיה ַא . . .ןעמונעגנָא טָאה {רעו;

 -עגּפָא ןוא ןטַײז עלַא ןוֿפ סע טקוקַאּב ,רענרעק

 .ש ,"!ךַײא ַײּב ןיא העירז עטוג -- .טנקסּפ

 זיא, .1933 עװקסָאמ ,טכַאנ ןוא גָאט ,װָאסרעּפ

 סע ןעװ זַא ,ןענעקסּפוצּפָא ןלַאֿפעגנַײא םיא

 ,רוטַארעטיל רעד ןוֿפ םיקידצ יד וצ טמוק

 ןַײז דיּפקמ ןוא גנערטש רעייז ןַײז ןעמ ףרַאד

 "יטירק ןוא קיטירק ,נש ,"רָאה ַא ףיוא וליֿפַא

 ןכיג ַא ייז טיג רע; .144 יז ,1959 א"ּב ,רעק

 יד ןיא ןוא סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ ּפָאטסעמ

 ןקסּפ ַא טיג ,עלַא ןיא רשֿפא ,ןלַאֿפ עטסרעמ

 יד, .3 שוװ 1965 ,זמט ,ןירטיצ .נ .ש ,יּפָא

 ּבילוצ ,קיטירק ריא ןוא רוטַארעטיל עשידִיי

 טנקסּפ ,ץנעדנעט רעשיטסינָאמ רעשידִיי רעד

 סנייא ןענַײז טלַאהניא ןוא םערָאֿפ זַא ּפַא טֿפָא

 ,1966 ,קוצ ,רעֿפַאה לאיחי ,"עּבלעז סָאד ןוא

 ,ינוי-יימ

 .ןקידלושַאּב .ןטכעלש םוצ ןטּפשמרַאֿפ .2

 זיא ׂשע, ."טנקספעגּפָא רימ ַײּב זיא רע,

 ,טרעה טינ ׂשע רעד םנייא ןכולֿפ וצ טינ ןטָאּבעג

 טָאה ןֹוש םיא רע ןעװ (ןייד) ןייא טינ ךיוא

 שלש ,ינש קלח רוזחמ ,"ּתנקסּפג ּבָא ׂשָאװ

 רימ ןּבָאה אלימ ,, .ב/אלר ,1712 טׂשמַא ,םילגר

 קלָאֿפ עשידיי סָאד סָאװ סָאד זַא ,ןזיװעגסיוא

 ןיא ,םלועה-תומוא יד ַײּב טנקסּפענּפָא ןיא

 ,"חור ַא יװ םינּפ ַא טָאה סע לַײװ ,םעד תמחמ

 .12 'ז , ...הלוגס ַא ,סוממ

 .ןגָאזּפָא .ןכַאמ לטּב ,ןַײז לטבמ ,ןרילונַא .0

 רימ ןעק רענייק, .טכער סנצעמע ןעמענוצ

 ןדעי ּפָא טעקסּפ ...תודיסח יד; ."יֵא טינ

 םיא טגַאזטנע ,אּבהםלוע ןדנעקנעד-שרעדנַא

 ,דמא ,"טכער סנשטנעמ ךַײלגוצ ןוא ,המשנ א

 טָאה טָאג, .1886 ענליװ ,עקנימ ענייש איד

 הדוהי ,"טכער-רעטומ ןוֿפ טנקסּפעגּפָא ןענַײרּב

 טוג ןוא ּבַײל יִא .ןּבעל טמותירַאֿפ ַא ,גרעּבניטש

 ןריקסיֿפנָאק םוצ ןוא טיוט םוצ ןטּפשמרַאֿפ =

 רימ ףיוא ןגיינ ןַײז איז ןעד, .ןגעמרַאֿפ םעד

 ןעד רימ ןלעװ איז ,טכערנוא . . . דנַײֿפ ענַײמ

 ,שינע- .4 ,הנ ,םיליהּת ,מהס ,"ןקסּפ ּבָא זלה

 ,יירע-

 -דעּפעג-- ,ּפָא רע .חטוא -- ןרעלדעּפּפָא
 ערעגנעל ַא ןַײז .מַא ,ןעלדעּפ - :פ9 .טרעל
 טלדעּפעגּפָא ױזַא ּבָאה ךיא, .רעלדעּפ א טַײצ

 סענזיּב עלעגער ןיא ןַײרַא ןיּב ןוא רָאי רָאּפ א



 ןעװעטַאשטעּפּפָא

 ,ןַאמרעקַא .ה ,"ןןטֿפעשעג עטנדרָאעגנַײא =|}
 ,16 וו 1958 ,גָאט

 ּפָא עװעט- .ורט -- ןעװעטַאשטעּפּפָא

 .ןעלּפמעטשּפָא וזד .לס .טעװעטאשטעּפעג =

 .ןטנעמוקָאד יד ,ןטרעװנָאק יד יִא

 -עג-- ,ּפָא לשטעפ .װרט - ןעלשטעּפּפָא
 .ךעלשטעּפ עניילק טימ ןשטַאּפּפָא .טלשטעּפ

 .ךעלעקעּב עקכוּפ יד א

 פא .טכעּפעג-- ,ּפָא ךעּפ .ורט -- ןפעּפּפָא
 .ךיז טימ  .ךַאד םעד יִא .ְךעּפ טימ ןרימש

 ,טצלעפעג-- ,ּפָא ץלעּפ .װרט -- ןצלעּפּפָא
 םעד יִא .ץלעּפ א ןעמענּפָארַא רעדָא ןָאטֿפױרַא

 'ִא ןיוש ףראד עמ ,םעראו וצ זיא'ס , ,לטנַאמ

 א ןּבָאה לעװ ךיא ןוא ,לטנַאמ-רעטניװ םעד

 .שינע- .ײלטנַאמ-םינמזהדזיּב

 ,טלזדנעּפעג-- ,ּפָא לז- .ורט -- ןעלזדנעּפּפָא
 ,לזדנעּפ ַא טימ ןרימשּפָא .ןעלזדניּפ :פּפ
 .שינע)- .טנַאװ עצנַאג יד ,טערּב ַא יַא

 ,טעטנעפעג-- ,ּפָא עט- .װרט -- ןעטנעּפּפָא
 סעטנעּפ ןעמענּפָארַא .סעטנעּפ יד ןדניּבּפָא .1

 ןדרעֿפ םעד =|} םיא טָאה עמ ןעװ, .סיֿפ יד ןוֿפ

 ןקידװעריר ַא ןָאטעג ךיז רע טָאה ,טעטנעּפעגּפָא

 וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא דלַאּב ,ףיוא לעטש

 ,קירטעפ נוא מַאיל ,װק ,"סיֿפ עשרעטניה יד

 ,1932 וועיק

 ,ןדנוּבעגוצ ,ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ ןעַײרֿפַאּב .2

 -נעּפעגּפָא סעקושילָאּפ ןּבָאה ,טניװ ַא טיצ סע,

 טזָאלעג ןוא ןלימטניוװ רעד ןוֿפ} לגילֿפ יד טעט

 ,"טכַאנ רעצנַאג א ףיוא ןייטשלימ םעניילק םעד

 .1921 ָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאלרָא .ה

 רעד ףיוא קוק ַא טיג עילעג -- ךיז טימ

 ...ָאטינ זיא |דרעֿפ} רעצראװש רעד :עקנַאל

 -ענּפָא ןײלַא ךיז רעצרַאװש רעד טָאה סָאד

 עװקסָאמ ,מירעיוּפ ,סילָאגרַאמ הידידי ,"טעטנעּפ

 .שינע- .1939

 .טלקעּפעג-- ,ּפָא לק- .װרט -- ןעלקעּפּפָא
 ןּבעגּפָא קירוצ :רעדָא .טַײז ַא ןיא ןגײלּפָא .1

 עטעֿבנגעג יד יִא .לקעּפ ַא טײהרענעגרָאּברַאֿפ

 יַא .לקעּפ ַא ןוֿפ ןעמענסיורַא .2 .סרעטכַײל

 ,םירוזחמ עטקישעגוצ יד

 זומ, .ךיז ןעלצקירוצ ,ןטערטּפָא --- ך יז טימ

 טרָאד ןעק רע / ,ןֿפױלטנַא לטעטש ןוֿפ רע

 וִצ ייז טֿפרַאװ רע / ,ןֿפוא-ןיאּב ןּבַײלּב טינ

 -רעליטש ּפָא ךיז טלקעּפ ןוא / ,טייק ןוא דניק

 סעדַא ,םדס םוקמּב ליטדעטש ַא ,מי ,"טייה

 זַא ןענאטשרַאֿפ טָאה ןרהֲא 'רג .15 'ז ,5

 טינ שוק ןייק םיא טעװ שטַײד רעשירַאנ רעד

 טלקעּפעגּפָא דלַאּב ךיז רע טָאה ,קירוצ ןּבעג

 "ישז ,תחלשמ סָאז ,לײ ,"ןּבוטש ןוֿפ} סױרַא

 ,47 יז ,ו"לרּת רימָאט

 .טערעפעג-- ,ּפָא ערי .ורט -- ןערעּפּפָא
 ךעלמיצקש יד יִא .ןגָאלשּפָא מור ,עיצילַאג

 .ןָא ןלַאֿפ סָאװ

 יד טימ יד, .ךיז ןקידײטרַאֿפ -- ךיז טימ

 ןוא טציירעג םיא טימ ךיז ןּבָאה סענעקעטש

1811 

 ,"טנַאה ןייא טימ טערעּפעגּפָא ץלא ךיז טָאה רע

 ,3 סָאי ,לארׂשי תונויער ןײטשנרַא לארׂשי

 ,17 יז

 ָארּפ(עג)-- ,ּפָא ריּב .ורט -- ןריּבָארּפּפָא

 ןכַאמ .ןווורּפ-- ,ןריּבורּפ-- :89 .טריּב

 םעד ןשרַאֿפ .עּבָארּפ יד ןעניֿפעג .עּכָארּפ ַא

 -סיוק יד טזָאלעצ עמ, .ןֿפנָארּב יִא .דנַאטשַאּב

 ױזַא לָאמ ייווצ ןוֿפ ךרע ןַא ןיא עדָאס עשיט

 םעד טימ ּפָא טריּבָארּפ ןוא רעסַאװ עכייוו ליֿפ

 ךעלסיּב טסיג ,זָאלג רעדניליצ א ןיא סודַארג

 ,"קיטכיר ןעגַײז ןדָארג יד זיּב . . . וצ רעסַאװ

 יללּכה הרות דומלת תאמ ,ה"סרת תנשל חול

 טקרעמַאּב עמ זַא, .םילשורי ,םייח ץע תבישיו

 , . . ןירוא ןוֿפ גנַאגּפָא םעד ןיא גנורעדנערַאֿפ א

 ...טקרעמַאּבמוא ןזָאלַײּברַאֿפ טינ ןעמ ףרַאד

 ןריּבָארּפוצּפָא ןעז דלַאּב ןעמ ףרַאד סנטסקיניײװ

 ,גנז .37 א ,רעטעלּב ,"ןירוא יד

 רודָארּפ-- ,ּפָא ריצ- .װרט -- ןריצודָארּפּפָא

 ַארּפ טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ .טריצ

 ,בנ/  .,קיטסַאלּפ ןוֿפ ןעלקיטרא יַא ,ןריצוד

 .טעװַארּפעג-- ,ּפָא עו .חרט -- ןעװַארּפּפָא
 ןא ןריֿפכרוד ,ןָאטּפָא .ןכַאמּפָא .ןטעּברַאּפָא ,1

 עלַא יִא .טֿפעשעג ַא יִא ,םּכסה ַא יִא .טעּברַא
 ענַײז) םיא טימ טעװַארּפעגּפָא, .ןעגנולעטשַאּב

 רעּבָא; ."ןרעדנַא ןַא וצ ךיז רֶע טמענ ןקיטש

 ,טעװַארּפעגּפָא טֿפעשעג סָאד טָאה יז גולק יװ

 יז סָאד טנכערעג טינ רעמ סגנַאֿפנָא ןיא טָאהי'מ

 י .א ,"תועט א ןושֿפא=| טכַײליֿפ טָאה

 ענליוװ ,וו ...להקה תאטח ,קסנימ סיוא ריֿפַאס

 -ַאהעגּפָא ןיוש גָאט םעד ּבלַאה, .47 'ז ,1

 / ,טצװַארּפעגּפָא סעמרַאװ םעד ןוא / ,טעװ

 למערד א רָאנ / וצ עטאז ךיז טגייל עמ ןוא

 .יגרַאּב רעד' ,למ ,"ור ןיא ןָאט

 א טימ ןטכירּפָא ,ןריֿפכרוד ,ןענעדרָאנַײא .2

 םעד יִא .החמׂש א יִא .עינָאמערעצ רעטמיטשצאּב

 ךודיש ַא יִא .תוצח יִא .לַאוטיר ַא יִא .ֿבוט-םוי

 עלַא רָאג ןענעז ךעלרעדניק יד, ,ליטש רעד ןיא

 רדס םוצ ןסעזעג טינ רָאג ןוא ןרָאװעג ןֿפָאלשנַא

 יִּבַא ,זיא הׂשעמ יד יװ רָאנ ,ןןטייווצ םִַײּב)

 ןוא םולשּב עּבשזולס יד ה"ּב טעװַארּפעגּפָא

 ,חסּפ רַאֿפ יזוי רעד ,ֿפָאלש ךיז טגיילעג

 -עגּפָא טָאה םלוע רעד, .134 יז ,181 עשרַאװ

 ןיא קירוצ קעװַא זיא ןוא ךילשּת טעװַארּפ

 ןעמ לָאז, .'ךילשּת ךַאנ' ,וװ גורֿפ ,"לטעטש

 ךיז רע טעװ ,רעכַאנ ןוא ,טג םעד יִא םעד רַאֿפ

 ,...שידק רעד ,ּביָאט .צ .י ,"ןרַאנ טינ ןיוש

 טעװַארּפעגּפָא טָאה עמ ,, .12 יז ,ט"מרּת ענליוו

 ןקיזומ=} עקיזָאמ רעד טימ לָאמךתח םעד

 ,םימלענ חמנעֿפמ ,"ןֿפוא ןטסכעה םעד ףיוא

 רעװוש רעד טָאה לַײװרעד, .2 יז ,1889 עשרַאװ

 ןרןערעגנַיי רעד ַײּב הנותח ַא טעװַארּפעגּפַא

 ...םעדייא םעַײנ םעד ןעמונעג ןוא רעטכָאט

 ,קינטנעצַארּפ רעַײנ רעד ,ָאדיוג .י ,"טסעק ףיוא

 ןעמוקעג ןענעז רימ, .56 יז ,1893 ענליװ

 "יאצומ ןוא ,תּבש םעד טעװַארּפעגּפָא ,םייהַא

 סָאד ,ליי ,"לזמ וצ םיאנּת ןעוועג זיא . . . תּבש

 א ןיא, .15 'ו ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליוּפ

 א טעװַארּפעגּפָא רעגערּפ טָאה םורַא געט רַאּפ

 ןּפַארּפּפָא

 ,גרעּב ,"רעמיצ ןיא ךיז ַײּב לסּפענש ןכעלײרֿפ

 ,87 'ז ,יקָאטסָאװי ,ו גנַאגּפָא

 רעד, .ןַײז חלשמ .ןקישקעװַא .ןקישּפָא .פ

 ךיוא ,רעֿפיש םעד טעװַארּפעגּפָא טָאה רשוע

 יד ןגיצעגפיוא טָאה ןוא ןסָארטַאמ עלַא

 .4 'ז ,1879 עשרַאװ ,תועושי ןסוח ,"ןסורַאּפ

 .ןשינעֿפרעדַאּב ףיוא ,םיבקנ ףיוא ןייג .4

 ּפָא אסּכהיתיּב ןיא ןַײרַא עלַײװרעד ןיּב ךיא,

 ,אטיל ןיא ןעדוי איד ,דמא ,"תויקנ ןעװַארּפוצ

 ,1871 ענליוװ

 ןוֿפ ןרָאג ןטשרעּבייא םעד יִא .ןטכיררַאֿפ .8

 יַא .ןּברַאֿפּפָא רעדיװ םיא ,דַאסַאֿפ םעד יִא .זיוה

 ףיוא סעּפע זיא סע, .ןגָאװ םענעכָארּבעצ םעד

 רקעגֿפױרַא טיוה עַײנ א ןלוש רעד ףיוא} ריא

 טָאה עמ ,טלייצרעד ןיוש ןּבָאה רימ יװ . . . ןעמ

 ,15 אט ,1868 ,מק ,"טעװַארּפעגּפָא יז

 .דחוש ,רַאּבַאכ ןּבעג .ןרימשרעטנוא .0

 ַא ןּבעג (םידיסח ַײּב) .1 -- ךיז טימ

 םיא ַײּב ןטעּב ןוא ,ןיּבר ןשידיסח םעד לטיווק

 געװ ןוֿפ סָאװ רָאנ ,דֵיי רעדמערֿפ ַא , .הכרּב א

 ןיּבר םוצ טֿפרַאדַאּב טָאה סָאװ ,ןעמוקעגנָא

 טעװַארּפעגּפָא ןיוש ירֿפ ךיז טָאה ןוא קיטיײנ

 יּפָא ףיוא זיולק ןיא ןַײרַא רע זיא טציא ןוא

 עװקסָאמ ,רעּבשַאמ עכַאּפשימ יד ,סנ ,ײןענװַאד

 ךיז. .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה 22 9

 לדיימ ןטימ לרעמיצ ןטייווצ ןיא טעװַארּפעגּפָא

 ,װ רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ַײרעּברַאֿפ רעד ןוֿפ

 .שינע .ץכע- .414 יז ,יסעמצי

 -עג-+ ,ּפָא עשז .װרט -- ןעשזַארּפּפָא

 יִא .ןענערּבכרוד .ןערַאשזכרוד .טעשזַארּפ
 -עגקעװַא ייז ןּבָאה . . ., ,סעּברַא יִא .ךעלרעק
 םיא ףיוא ןוא . . .ןייטש ןסיורג ןייא טגייל
 -ץגּפָא ייז ,רענרעק יד ןטָאשעגנָא יז ןּבָאה
 ,ןּבעל םוצ ,סינּפיק .י ,"ןסעגעג ןוא טעשזַארּפ
 .ךיז ןעִירּבּפָא -- ךיז טימ 1969 עװקסָאמ
 ןשיװצ ןטרָאג ןיא ןכָארקעגנַײרא זיא דניק סָאד
 םעד טעשזַארּפעגּפָא ךיז טָאה ןוא ,ץכעיורּכ
 .שינע/ .ץכע- .יןטניה ןצנַאג

 עשזָארּפ , .+-- ןעשָארּפּפָא וזד -- ןעשזָארּפּפָא
 ּפאכ ,שעװ יד ןסערּפסיױא ףלעה ,ּביוטש םעד ּפָא

 .י .ד ,ֿפלעה וצ ךיק ןיא ןַײרַא לָאמַא ךימ

 'ז ,1916 ןיװ ,...ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז

 ןצנַאג ןוֿפ יַא ךיז -- ךיז טימ ךיוא .6

 ,קסע

 -עג-- ,ּפָא עשט- .װרט -- ןעשטַאיּפּפָא
 ַא ,שטַארּפ א טימ ןּפַאלקכרוד ,טעשטַארּפ

 ,טערג עסאנ סָאד יַא .קינלַארּפ

 .װטוא  .טלַארּפעג-- ,ּפָא לַארּפ -- ןלַארּפּפָא
 עצרַאװש, .ךיז ןּפוטשּפָא .ךיז ןסיױטשּפָא --

 ... םינּפ ןַײמ ןיא ןגױלֿפעגנָא ןענַײז ןרַאמָאק

 ,טַאהעג טינ הטילש םוש ןייק ןּבָאה ייז רעּבָא

 עצנַאג ןיא רימ ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָא ןוא טלַארּפעגּפַא
 ילעּב רעד ןוא קיזצ רעד ,רעגיט .י ,"סנֿפױה

 .לַאנק א טימ ןסױטשּפָא -- װרט .הֿבושּת

 .ךיז טימ .עקליּפ יד יִא .ןקַאנקּפָא

 .טּפָארּפעג-- ,ּפָא ּפָארּפ .ורט -- ןֿפַארּפּפָא



 ןעװעצַארּפּפָא

 "ןַײרַא ןיא סע סָאװ ןעיצסױרַא .ןעװעקרַאקּפָא

 ,דעמ רעשעלֿפ יד יִא .ןענעֿפע וצ ידּכ טּפָאטשעג

 -עג-- ,ּפָא עװעצ-  .וטוא -- ןעוװעצַארּפּפָא
 ,ןטעּברַאּפָא רעוש .ןעװערַאהּפָא ..טעװעצארּפ

 .רעילָאטס א ןעװעג זיא ןַאמ ןַײמ, .ןּבעל ַא יִא

 רע טגיל טציא ןוא טעװעצַארּפעגּפָא ןרָאי עלַא

 ירַאֿפ ,סעװיר .י ,"דרערד ןיא טַײצ רעד רַאֿפ

 טימ ךיוא 1 ץעװקסָאמ ,סעכיוק ענעגרָאּב

 .ךיז

 ,ּפָא ךיז רייס- .װטוא--- ךיז ןריסעצַארּפּפָא
 ךיז טַײצ ערעגנעל א .,טרײסעצַארּפ(עג)י- ךיז

 ,2117  .ןריסעצָארּפ

 -(עג)י- ,ּפָא רייצ- .וזקַא -- ןריציטקַארּפַּפָא

 א .ןריקיטקַארּפ-- :85 .טרײציטקַארּפ
 טעמּכ ןיצידעמ יִא .ןריציטקַארּפ טַײצ ערעגנעל

 ,רָאי קיסַײרד

 .טעשָארּפעגי- ,ּפָא עש- .װרט -- ןעשָארּפּפָא
 ּפָארַא .ּביוטש ןוֿפ ןקינײרּפָא .ןּבױטשּפָא .1

 -ּפָא .ּביוטש ןוָאלּבּפָארא ,ןרַאשּפָארא ,ןעמענ

 טעשַארּפעגּפָא טָאה רע, .ןעלסײרטּפָא ,ןעלקָאש

 רענלימ רעד, ,"ןויוה ענַײז ןוֿפ ּביוטש םעד

 ,סָארג ילּתֿפנ ,"לעמ סָאד ךיז ןוֿפ ּפָא טעשָארּפ

 ...רעגײזַא ןעצ םורַא, .םילשמ ןוא ךעלהׂשעמ

 יד ןוֿפ ךרָאּפ םעד טעשָארּפעגּפָא סָאװ רָאנ

 ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד ,"םישוּבלמ

 ,26 'ז ,1912 ןיװ ,ןעשינעהעשעג

 (בױטש יװ) ןרַאשּפָארַא ,ןעמענּפָארַא .2

 ּפָא םיא טעשָארּפ, .ןיד רעייז זיא סָאװ סעּפע

 .דַאנ ,"לדרעּב םענעדַײז םענוֿפ ןוטיט םעדָאֿפ א

 טעיליּפשרַאֿפ טָאה רע ןוא; -- ךיז טימ

 טעשַארּפעגּפָא ךיז טָאה רע ,טעדרעס םענירג ןַײז

 ףיוא רעסַאװ ןסָאגעגּפָא ,ןרעדעֿפ-ןענוה יד טימ

 ,"ךיז טרעטַײװרעד ןוא סעינָאלד עכײיװ יד
 ןעגנולייצרעד ,לעּבַאּב .י ,זביא ןַאמדלעֿפ .ד

 ,1925 ווָאקרַאכ

 עכַײר יד, .+-- ןריּבָארּפּפָא וזד -- ןריּבורּפּפַא

 טגָאז םַא יד סָאװ ןַײא טינ ךיז ןעיורט ןעױרֿפ

 ןעייג ייז ואוו ,דניק םעד טינ ריא ןּביג יז ...

 יתּבש ,"ךלימ יד יא רעטקָאד א וצ ןַײרַא טינ

 ,1913 ענליוװ ,םותי רעד קיצרעּב ,שטיװעקצטַאמ

 ,טװּורּפעג-- ,ּפָא וּורּפ .ורט - ןווּורּפּפָא
 ךיא לעװ דנוציא ןוא, .+-- ןריּבָארּפּפָא ווזד .1

 ןװּורּפוצּפָא ןסיוו טסלָאז וד ױזַא יװ ןענרעל ךיד

 תכאלמ ,"עלעטניפ ןטצעל םוצ זיּב רעּבליז

 אב םעד טיול, ,72 'ו ,1874 ענליװ ,תבשחמ

 ןטארַאּפַא יד וצ ןּבעגעגוצ טרעװ סָאװ גנוּבַײרש

 רעד ןוֿפ טײקשלַאֿפ סָאד דלַאּב ןזַײװַאּב עכלעווו

 פא שטנעמ ןדעי רַאֿפ טכַײל רָאג זיא ,{ךלימ
 ,זּביא ןינאד .א רעקימיכ"ירד ,"ךלימ יד ןװּורּפוצ

 ,1905 עשרָאװ ,דנוזעג ןוֿפ רעזַײװגעװ רעד

 רעד טכַאמ ןלעֿפ עכלעזא עלַא ןיא טעמּכ,

 סָאװ ,רעלעֿפ םעד םזילַאקידַאר רעכעלנייוועג

 -עניא ןַײז רָאנ טינ תמא םעד ּפָא טװּורּפ סע

 ,1912 י"נ ,ווװ טישז ,"טרעוו ןוא גָאװ ןטסקיניײװ
 .דד יז

 טַײנ יד יִא .ןריטנעמירעּפסקע ,ןרינימַאזקע .2

 ,טרעװ א טָאה סניֿפעגסיױא סָאד יצ יא .ןישַאמ

1812 

 טָאהיס . . . עלהמלש ןעװעג ךיוא זיא ןדירֿפוצ,

 -שָאלאק עַײנ יד יִא ןייג טלָאװעג רעייז םיא ךיז

 ,ןַאמטלַא השמ ,"שטילג ןשירֿפ ןֿפױא ךעל

 ,1926 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב

 ָאֿפ רעקיליײה רעזדנוא, .ןװּורּפסױא ווזד 2
 טֿפירּפעגּפַא םיא טָאה אוה-ךורּב טָאג סָאװ רעט

 יכדרמ ,"ןןעגנואװּורּפ=} קניװירפ ןעצ טימ

 "שזיװ ,תוכרֿבּבש םיללּכ ,גרעּבצרעה יולה םייח

 .שינע .ץכע .גנו .ן?1פ13} ץינ

 -עגי-- ,ּפָא ע(ט)כירּפ .װטוא -- ןע(ט)כירּפּפָא
 .ןעקריּפ- ,ןעכריפ-- :89 .טצ(ט)כירּפ
 יד; -- ךיו טימ . +-- ןעקשרָאּפּפָא חזד

 -ץגּפָא ךיז ,ןעקנורטעגנָא ךיז ןּבָאה . . . דרעֿפ

 ,םינפיק .יא ,"ןּבירטעגקעװַא -- ןוא טעטכירּפ

 יז ,1971 ַא"ּת ,וו ענשעװַאלס עלעטעטש ןַײמ

0, 

 ,טעדנירּפעג-- ,ּפָא עד .ורט -- ןעדנירּפּפָא
 .ןעלדנירּפ-- :85 .1619 ןעדנירּפנָא לגרֿפ
 ײז ןענַאֿפ ענרעּפוק יד יִא .ןצוּפּפָא קיאַײרש

 א יװ ךיז יִא -- ךיז טימ .ןענַײש ןלָאז

 .רערעקנעמיוק

 ,טצנירּפעג-- ,ּפָא ץנירּפ .ורט -- ןצנירּפּפָא
 רעדיילק ענייש טימ דניק א ןצופסיוא ,ןָאטנָא
 ,(ץנירּפ א יו)

 ,טעקסירּפעג -- ,ּפָא עקס- .ורט -- ןעקסירּפּפָא

 -םירּב- ,ןעגזירּב- .ןעקסירפ;- ;פּפ

 טימ םענעי יִא .ןצירּפשַאּב ,ןצירּפשּפָא .ןעק

 יִא ןוא לרעטניט א ןיא ןכירקנַײרא .רעסַאװ

 -- ךיז טימ .(עטָאלּב טימ) םורַא ןוא םורַא

 . .. םיא ךַאנ לרוֿפ סָאד ,ליטש יז טרָאֿפ דניצַא;

 ,"פַא ךיז טעקסירּפ דרעֿפ רעד יװ טרעה רע

 .שינע 65.  ןאנ ,19230 קסנימ ,ןרעטש

 ,ּפָא (ךיז) טער- .ּפמוא -- (ךיז) ןערקירּפּפָא
 ליֿפעג ַא טימ ןריגַאער .טערקירּפעג-- (ךיז)
 ןוֿפ ּפָא ריא טערקירּפ סע, .טייקערקירּפ ןוֿפ
 .שינע- .יױעַײרעמירַאּב ענַײז

 -ץג-- ,ּפָא עשטש- .ורט -- ןעשטשירּפּפָא
 ,ךיג ףיוא סעפע ןכָאקּפָא .לס .טעשטשירּפ

 עג סָאד ןכוזרַאֿפ טינ .שינעלַײא סיורג ןיא

 -- טכעלש ,טוג -- 'ַאע ,ןכַאק ןתעשּב סטכעק

 ."טכַאקענּפָא יּבא

 .טלגערּפעגי- ,ּפָא לג .װרט -- ןעלנערּפּפָא
 ןיא ןכָאקּפָא טוג ,ןַײֿפ .ןעלגערּפ ןקידנערַאֿפ

 א יַא .ןַאֿפ רענעֿפָא ,רעכַאלֿפ א ףיוא סטעֿפ

 ַײב עקנַאילמעז ןיא , ,סטכַאמעגנַײא יִא ,לכאמ

 םעדכָאנ טעװ . . . טײקמערַאװ טימ טרַאּפש םיא

 ףיא ךעלרעק טימ עדָארָאװָאקס עלוֿפ ַא א

 ,"ןקַאנק ןוא יורטש יד ףיוא ןגיל . . . למיוּב
 .1922 עװקסָאמ ,טפור ּפעטס רעד ,עירול עטָאנ

 ,ּפָא ןכָאק ,שיֿפ ןָא ןּפַאכ ,ןצענ ןֿפרַאװרַאֿפ רימ,

 ,"פלעזעלג א טימ ןעקנירטרַאֿפ ןוא ּפָא ןעלגערּפ
 ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ גנַאזעג סָאד ,שקַא 'דער

 טלגערּפעגֿפָא ןעמ טָאה , ,95 'ז ,1939 עװקסָאמ

 -סיוא ןַײֿפ ,ןוה א טימ עקשטַאק א רימ רַאֿפ

 ,1947 א"ב ,זדרע עטנערּבעג ,געס ,"ןטָארּבעג |

 .210 יז

 ןעלּפערּפּפָא

 .ץכע- .ןוז רעד ףיוא יִא ךיז -- ךיז טימ

 ,שינע-

 -ערפי- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטנעזערּפּפָא

 ןעמוקעג. .ןריטנעזערּפ (ןקידנערַאֿפ) .טריטנעז

 -עטיל עשטַײד יד ךיג ןריטנעזערּפוצּפָא ידּכ

 ,42 '} ,טרָאװ סָאד ,ןַאמרעמיציסָארג ,"רוטַאר

 .טסערּפעג'- ,ּפָא סערּפ .װחרט -- ןֿפערּפּפָא

 ןשטעװקּפָא .ןכַאמ וצ רעניד ףיוא ןקירדּפָא ,1

 א .טײקסַאנ ,טײקיסילֿפ ןגירקוצסיורא ףיוא

 ןוֿפ לװָאט א רעדיװ סױרַא טמענ רע, .זעק

 ןיטש ןרעױּפ רעד} רע טּבַײלּב . . . טנעמיד

 ,טצונ סָאד סָאװ ףיוא ןטכַארט ןָא טּבייה ןוא

 זעק יד טצונ סָאד זַא ...ּבַײװ סָאד טגָאז

 עמ, .זל ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,"ןסערּפוצּפָא

 ןֿבלח ןיא ןסרעַײז טעֿפ יד ןוֿפ} ייז ןוֿפ טכאמ

 ןעמ טסערּפ ןליקּפָא ןכָאנ ןוא ךעלעוועט עניד

 ,"סערּפ ןשילװַארדיה א רעטנוא ּפָא טוג יז
 עטכישעג יד ,ײדַארַאֿפ .מ ,זּביא ןישֿפעל .א .י

 .1922 טנליוװ ,טכיל ַא ןוֿפ

 טַאלג ףיוא ,ןכַײלגוצסיוא ףיוא ןקירדּפָא .2

 ,ןכַאמ וצ ךאלֿפ רערָא

 טימ שעװ יד יַא ,לסערּפ ַא טימ ןטעלּפּפָא .9

 ,לסערּפ א

 א ןיא טֿפירש ןקירדּפָא ,ןשטעװקּפָא 4
 א 'ִא .רעטרעװ יִא .תויתוא יִא .ַײרעקורד

 "רעװ ענעּבירשעג עטיור, .דליּב ַא ןוֿפ עיּפָאק

 טימ יװ ,םיא ףיוא ןָאטעג רַאּפש א ןּבָאה רעט

 יד טָא ןּבָאה סָאװ יד רַאֿפ . . . ןגיוא-קזוח

 ןיא ,ריּפַאּפ ןֿפױא טסערּפעגּפָא טיור רעטרעוו

 ,"ןעװעג טעטראװרעדמוא טינ המחלמ יד רָאג
 ,1940 עװקסָאמ ,סעכיוק עשירֿפ ,עֿפָאי לדוי

 ןרַאֿפ טייטש יז, .ןקירדנַײרַא ,ןשטעווקוצ .9

 ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא קידצרא-ךרד א טימ רעטָאֿפ

 עריא טימ עילַאט עלָאמש יד ּפָא טסערּפ ןוא

 ,לרוג ,ןיטשרוּב .מ ,"רעגניֿפ עסַײוו ,עגנַאל

 רעד רַאֿפ לָאמ ןטשרע םוצ, .6 יז ,1926 עשרַאװ

 ףיא שוק א טסערּפעגּפָא םיִא טַײצ רעצנַאג

 ,ןעמולּבנרָאק ,יקצַאש .ל .י ,"ןקַאּב עכיילּב ענַײז

 ,1935 קַאטסילַאיּב

 טינ טעװ סע, .ךיז ןקורּפָא .1 -- ךיז טימ

 סָאװ וצ ָאטינ זיא סע ןוא המחלמ ןייק ןַײז

 ,"קירוצ יא ךיז ףרַאד עמ . . . שיראנ ןכַאמ ךיז

 .19233 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװָאצַאק רעזייל

 ןלעוסקעס ןּבָאה .ךיז ןקורוצ ,ךיז ןסערּפוצ ,2

 ,שינע .ץכע/ .גנ/ .רעקרַאֿפ

 טכַאמ סָאװ רעד .ס' ,רעד -- רעפערּפּפָא
 ,ײרע  .דגּב ןֿפױא ןסערּפסױא עטצעל סָאד

 -ערּפי-- ,ּפָא ריר- .װרט -- ןרירַאּפערּפּפָא
 ,ןֿפוא ןלעיצעּפס ַא ףיוא ןטיירגוצ .טרירַאּפ
 וצ ידּכ ךעלניװעג) ליצ ןסיװעג ַא רַאֿפ
 יד (סיוא טדַײנש) ּפָא טרירַאּפערּפ , .(ןשרַאֿפ
 ,243 יז ו כַאי ,"םרָאװנגער ןוֿפ םעטסיסדןוװרענ
 ,גנוד

 ,טלּפערּפעג-- ,ּפָא לּפ .ורט -- ןעלּפערּכּפָא
 פא .רָאלקמוא ןוא ךיג ,ליטש ןגָאזסױרַא

 -אדיס יַא .ןעשטּפעשּפָא .ןעקרומּפָא .ןעלמרומ

 ןלױוֿפַאּב וליֿפַא םיא טָאה קערש יד, .ןענעוו



 ךיז ןעווהשרּפּפָא

 ,ץרַאה ןיא יודיו א ןעלפערּפוצּפָא טייהרעליטש

 -טיוט עכעלנייװעג ןיא לָאמנייק טלָאװ רע סָאװ

 ,רעלגירטש יכדרמ ,"ןָאטעג טשינ ןדנעטשמוא

 עמ ואו לּפמעט ןימ ַא, ,1952 א"ּב ,תולרוג

 ,זמט ,גי ,"ןַײז אצוי ןוא תוליֿפּת יִא טמוק

 .ירע .שינע .ץכע/ 18 או 6

 ווטוא ןןעװעשריאּפ . . ,} -- ךיז ןעווהשרּפּפָא
 -ץג-- ךיז ,ּפָא ךיז טעװהשרּפ .קינַאזרעּפטירד

 ןֿפערט .ןעשעג .ןריסַאּפ .לָאענ ,טעװהשרּפ

 ןוֿפ טכַאמ עמ סָאװ שינעעשעג א ןגעװ) ךיז

 "עג ,טָא; .(ןינע ןשיטילַאּפ ןקיטכיוװ א םעד

 -עגּפָא טאהעג זדנוא ַײּב ךיז טָאה ,רימ ןעקנעד

 טעגרהרעד טָאה סָאװ השרּפ ַא טעװהשרּפ

 ,סעַײנ עטצעל ,נַאצ ,"ןטרעװ ןוא ןשטנעמ

 ,16 ץוז 1

 .חטוא 6 װרט (ןעלטעשפ ...| -- ןעלטשּפּפָא
 ,טַײצ ערעגנעל ַא .טלטשּפעג-- ,ּפָא לטשּפ

 +-) ןעלטשּפסיוא םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא

 ,ךיז טימ .סעּפע 1

 (עג)-- ,ּפָא ריצ  .װרט -- ןריצירּכַאֿפּפָא
 יִד 'ִא .ןריצירּבַאֿפ ןקידנעראֿפ  .טריצירּכַאֿפ

 ,21/ .ןֿפוא םעַײנ א ףיוא ךעלקיטשדנומ

 .טרעדָאֿפעג-- ,ּפָא רע .ורט -- ןרעדָאֿפּפָא
 טרעדָאֿפ סָאּבעלַאּב רעד .ןעגנַאלרַאֿפ גנערטש .1

 יד 'ַא ןייא ןיא טלַאה עמ .טלעג"הריד ּפָא

 ןוֿפ רעה ַאד רעד רעכילטיא ןייא , .ןרעַײטש

 לעּב רעד לָאז ָאד . . . העוֿבש ןייא םנייא

 ןתונטק תוטורּפ יז) ק"ּפז ןּבעג סנק העובשה

 סנק ןעד לָאז רירעה רעד 'נוא דימו ףכיּת

 יגיהנמו ימכח תונקת ,"ןרעדָאֿפ ּבא םיא ןוֿפ

 .ב"עש גָארּפ ק"ק

 ןוא . . ., .ןגירק ןוא ןעגנַאלרַאֿפ גנערטש ,2

 ינוא ,ןידרָאװ טכַאמיג ןנהיא ןוֿפ ךלמ םוצ טזיא

 יד ןוֿפ טרדאֿפיג ּבא איז ןיּבָאה דימו ףכיּת

 ןמלז זּביא ,"םירצמ טֿפַאש דנַאל ץנַאג ייימור

 ,1698 ח"נּת ,מד99ֿ ,דוד חמצ ,אנעה

 יַא ,ֿבוח םעד יִא .קירוצ ףיוא ןעגנַאלרַאֿפ .9

 וזַאע .ןעילטנא טָאה עמ סָאװ לדנעֿפ סָאד

 רעד ןעד ,ןכערּב זגור ןַײז שנעמ רעד טרעהיג

 ןַײז טָאג ןעװ ,טינ טַײצ ןַײז שייװ שנעמ

 טׂשמַא , הש ,"טרדָאֿפ ּבָא םיא ןוֿפ ןודקּפ

 ןרָאצ ןַײז גנַאל טלַאה טָאג . . ., .א/במ ,3

 טשינ טקנעש רע ,סנַײז ּפָא טרעדָאֿפ רע רעּבָא

 ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"רָאה ןייא

 ,62761 'ז ,1898 עשראוו

 טינ גנַאל ןיש טָאהס, .ךיז טימ ךיוא

 יד ןסינַאּב ּפָא ךיז טרעדָאֿפ סע ןוא טנגערעג

 .שינ .גנ|ו/ ."רעדלעֿפ

 עֿבט יד טָאה סָאװ .ידַא -- שירערָאֿפּפָא
 ,טייק- .ןרעדָאֿפוצּפָא

 -עזַאֿפעג-- ,ּפָא עװעז .ורט -- ןעװעזַאפּפָא
 סעקנָאליּפ יד ןסַאּפנַײרַא .(ײײרעילָאטס) .טעװ

 יּפָא ידּכ ןעלּבוהמורַא לסיּב א ךָאנ .ריט ןיא

 .עקנָאליּפ יד ןעװעזַאֿפוצ

 (עג)'- ,ּפָא ריֿפ- .ורט -- ןריֿפַארגָאטַאֿפּפָא
 דליּב א ןעמענ ןקידנערַאֿפ .1 .טריֿפַארגָאטָאֿפ

 .ז- ,רעד -- לַאֿפּפָא

1873 

 עקידנעלכיימש יִא .טַאראּפא ןשיֿפַארגָאטַאֿפ טימ

 גנוטַײצ יד טָאה 1896 רָאי םעד ןיא , .רעמינּפ

 טֿפירשּפָא עשיֿפַארגָאטָאֿפ א ןעמוקַאּב 'ןיטַאמי

 ןיא יִא טזָאלעג רָאטקַאדער רעד טָאה סָאד . ..

 רעשידוי ,רעדַאּב םושרג ,ידער ,"יגנוטַײצ ןַײז

 ּפָא ,2 .,ט"נרּת גרעּבמעל ,רַאדנעלַאק-סקלָאֿפ

 טימ שינעעשעג א ןּבַײרשַאּב .סעּפע ןרעדליש

 ןגָאלש (שירעגנויליאו) .9 ,ןלַאטעד עלַא

 םענעֿפײרט םעד יִַא .רוסמ םעד יַא .םינּפ ןרעּביא

 ,ףוצרּפ

 ןזָאל סָאװ ןדִיי עמורֿפ ןַארַאֿפ .ךיז טימ

 ,בנו .יָא ךיז ןרָאֿפ הלּכ תח .יֵא טינ ךיז

 :פפ ,טכָאֿפעגי- ,ּפָא ְךָאֿפ .ורט -- ןכַאֿפּפָא
 םינּפ ןרַאֿפ טֿפול יד ןגעװַאּב .1 .ןעכָאֿפ -
 טכָאֿפ / ,סייה רָאג סע טרעװ ןוא,, .ןכַאמ וצ ליק

 ןירג ,שירֿפ א טימ / סייוש םעד ּפָא ןעמ

 ,41 יז ,1925 ץנליװ ,רעדיל ,טע ,"לגַײװצ

 ענדילז יד יִא ,קידנכָאֿפ ןגָאיּפָא ,ןּבַײרטּפָא .2

 ,ןגילֿפ

 ּוטסָאה טעכַאֿפעגּפָא. .ןענערָאװ ,ןעשַארטס .2

 עטַײרֿפַאּב יד ,מפ ,".,..דרעװש רעד טימ

 ,1939 קסנימ ,רעדירּב

 ןצעמע יִא .םינּפ סָאד ןשטַאּפנָא ,ןגָאלש .4

 ,תושלח זיּב יִא ,םינּפיס ןוויטאדו

 ,רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה .לואו ,9
 טּפַאכעגנָא ךיז ןּבָאה ךעלּבַײװװ .ךיז א

 -ַאֿפעגּפָא ךיז ןּבָאה סענעדִיי . . . ןקַאּב יד ַײּב

 ןַײמ ןיא ,שַאּב ,"!טלעװ קע זיא'ס ,יוא ,טעכ
 .שינ) 9.  יז ,ּבוטש-ןיד'תיּב סנטַאט

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 ןוא ּפָא ךיז ןסַײר רענייטש יד, .ןלַאֿפּפָא ןוֿפ

 רעקידארומ א טימ טֿפָא ,רעטנורַא ךיז ןעלקַײק

 יַאּבור .נ ,זּביא ,"'ַא --- ךיז טֿפור סָאד ,טֿפַארק

 ענליװ ,רוטַאנ רעד טימ המחלמ עגיּבייא יד ,ןיק

 ,12 'דז ,6

 ,לנסֿפױא יָא:לַאטעמ ןטעּברַאַאּב .תלוסּפ .2

 טיג ןעמ ןעװ, .ףָאטשנערּב רַאֿפ יַא-ץליהעג ןצינ

 ןּבעג ןעמ זומ ,טעּברַא רעד וצ רעּבליז ,דלָאג

 יד ןוֿפ ּפָא טלַאֿפ סע לַײװ . . .רעמ סָאװטע

 טליצרעד םורד ,טעּברַא רעד תעשּב לאטעמ

 ךָאנ טכַארּבעג ןּבָאה ייז ...הרוּת יד זנוא

 ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,ייָא ףיוא זיא גונעג סלא רעמ
 א, .א/ומ ,ן"רּת ץענליװ ,תומש ,המכח ילשמ

 רעמ ליֿפ קידנעטש טכַאמ רעטעּברַא רערוּכיש

 סָאװ ,זּביא ,"רערעטכינ א רעדייא (קַארּב) יַא

 ײז ןּביג סָאװ נוא נענַײז נעקנַארטעג ַא רַאֿפ

 רענלימ רעדעי , .1932 עװַאטלָאּפ ,מזינַאגרַא םעד

 רעד ןוֿפ יִא . . . םעד טאהעג ,לָאצּפָא ןצוח ,טָאה

 לֹּבי ,שטיװַָאמַארּבַא .ה ,"האוֿבּת רעטפיזעג

 ןעלטײטײָא -- "הרמּתה תולֿבונו, .1 א ,אאוו

 ןענַײז יז ןעוו ּפָארַא טֿפרַאװ טניװ רעד עכלעוו)

 .א ,א ,יאמד ,םיערז ,טעיפ ,(קיטַײצ טינ ךָאנ

 ,ןטקודָארּפײיַא

 יַא ,ןצּבק ,עילוה, .ּביױטש ,ץומש ,טסימ .2

 -עגלַא ןיא , .לװֿפ ,"לװלָאװ זיא (קערד ,טסימ)

 יד ןוא סנטסַאקטסימ ןייק טינ ןעמ טעז ןיימ

 רַאֿפ ןרעגַאל ןיֵא ײלרעלַא ןוא ןטייקיניירמוא

 ,1948 זירַאּפ ,זעגֿפ ,"ףייה יד ןיא רעזַײה יד

 ןּבלַאֿפּפָא

 טעּפמיא ןקיסעּכ טימ טייג טניװ רעד, .2 ךאנ

 עקידמַאז ןיא יִא םעד טרעדַײלש ןוא / רעּבירַא

 ,106 'ז ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"רעּבירג

 יח-לעּב ַא ןוֿפ םזינַאגרָא רעד סָאװ ףָאטש .4
 ,"יַא ריא טײרּפשרַאֿפ ףָאש א יװ, .סױרַא טיג
 טינ יד רעּפרעק ןוֿפ ןרעטַײװרעד ןרינ יד, .דַאנ

 .1925 קסנימ ,ןּבעל סָאד ,זּביא ,"ץיָא עקיצונ

 ,". . .לַאטש ַא םורָא וק א ןוֿפ יִא םעד וצ וליֿפא,

 ןגיוו ןזָארג יד' ,םיוּבלּפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה

 .ךיז

 רעלַאיצַאס רעטסקירעדינ ןוֿפ רעצעמע .9

 רעד, .אגרד-תוחנ רעכעלטֿפַאשלעזעג .הגרדמ

 ךלָאג ןטימ ןשימ ךיז טעװ רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ יִא

 ךַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ

 םהרבא; .228 'ז ,1930 ץשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפ

 קיּביײא טּבַײלּב טול ןוא םהרֿבַא קיּבייא טּבַײלּב

 ךיוא טָאה ױזַא, ,26 או 1961 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ָא

 -טימ זירַאּפ ןייק ץײלֿפנָא רעכעלשטנעמ רעד

 ,"טסימ-ןשטנעמ ,יַאךשטנעמ ךיז טימ ןגָארטעג

 ,31 א 1965 ,רַאֿפ ,ןילּבמעד .ּב

 ןוֿפ ןושל ןיא} רעקינירטּפָא ,רֿפוּכ .0

 .ןעמורֿפ

 ןשירעלטסניק ןָא טסנוק ןוֿפ טקודָארּפ ./
 טשינ יִא םעד ךיא לעװ ךַײא , .דנוש ,טרעוו

 טרעדנואו עמ, .יתונורכז ענַײמי ,ץרּפ ,"ןּבעג

 ןרָאװעג ןענַײז סרעלָאמ ערעדנא סָאװ ךיז

 -כָארּב ןוא יִא ןעמענ סָאװ . . . סעכָאלעמלַאּב

 ,"ןעמאזוצ קידשינעעזרַאֿפ סע ןלעטש ןוא גרַאװ
 ,19 וװ 1965 ,זמט ,גי

 ,סקולֿפער ,םי ןיא רעסַאװ ןוֿפ יצקירוצ .8

 ןגערּב יד ןוֿפ רעסַאװ סָאד ךיז טיצ ןיֵא תעשּב,

 ,רַאדנעלַאק רעכילצטינ רעד ,סוממ ,"קירוצ

 ,ּב"מרּת ענליוו

 רעד . .., .לָאט ןוֿפ לייט רעטסקירעדינ .9
 ןַײז טה הנוּתחּת הכירּב רדוא ךַײט רטנוא

 ףיוא טַאהיג ןויצ גרּב ןעד רטנוא גנורּפשרוא

 טֿפשוהי קמע רדוא לָאט רעד ואו טַײז רעד

 רדנסּכלַא 'ר ,"טָאה לַאֿפ ּבא ןד ֿברעמ ןגיק

 ךּביֿבוא ,הריחּבה תיּבר לארשי תיּב ,ןזיוהטע

 ,ט"לּת

 ָאטַא ןַא ךָאנ גנולַארטשסױא עכעלדעש ,0

 יָאטַא רעד טָאה גנַאלךרָאי, .סַײרֿפױא ןשימ

 ,"ַאמישַאריה רעּביא טּבעװשעג לַאֿפּפָא רעשימ

 .סיוא ןוא יִא ןשימָאטַא ןגעװ ןעגנושרָאֿפ ,

 ,11 א 1961 ,זמט ,"ןעגנולַארטש

 ןיא ּפָא ךיז טלעטש סָאװ עכעלדעש סָאד ,1

 -רעּביא ערעװש ןוֿפ טַאטלוזער ַא יװ ןליֿפעג

 ,ןסערעד טינ ,ןֿפָאלשרעד טינ ןוֿפ יַא, .ןעגנוּבעל

 טצעזעגּפָא ךיז טָאה . . , טסעטָארּפ ןרָאלקמוא

 ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"םינּפ ריא ןיא

 יז זיא רעגַאל םעד ןוֿפ , .37 יז ,1924 זירַאּפ ,וו

 המשנ רעד ןיא יַא ןרעװש א טימ ןעמוקעגקירוצ

 ."טנוזעג ריא ןיא ןוא

 טַאטלוזער רעדָא סעצַארּפ .ן- ,יד- ,בנוד

 ,לַאֿפּפָא חזז ,ןלַאֿפּפָא ןוֿפ

 ,טּבלַאֿפעג- ,ּפָא ּבלַאֿפ .ורט -- ןּבלַאֿפּפָא
 .ן(עװע)דלַאֿפ- ,ןעװעּבלַאֿפ- ;פפ
 יד יִא ,דיילק ַא יָא .ןדלַאֿפ ןכַאמ ןקידנערַאֿפ .1



 ןגלָאֿפּפַא

 .טַײצ ערעגנעל ַא ןדלַאֿפ ןכַאמ .2 .גנעהריֿפ

 םוצ ןוא דיילק-הפוח סָאד טעװעדלַאֿפעגּפָא;
 ."עטַאמש ַא יװ סיוא סע טעז ףוס

 -- װרט .טגלָאֿפעג-- ,ּפָא גלָאֿפ -- ןנלָאֿפּפָא
 ,(הֿבוט א רַאֿפ) סעפע טימ ןלָאצּפָא ,ןענידּפָא

 ןצראה ןיא רַאּבקנַאד ןעועג קיטנעק זיא לסיז,

 סע ןעװ יאדװַא ייז טעװ יז .הֿבוט אזַא רַאֿפ

 יא ,"ןַײז ךעלגעמ טעװ סע סָאװ טימ יא זיא

 0 וועַיק ,טיײג טַײצ יד ,סינפיק

 .ןצעמע ןגלָאֿפ ןרעהפיוא --- .וטוא 4 וזוקַא

 טָאה רע ,ןגלָאֿפ ןסייה טשינ ןיוש םיא ןָאק עמ

 ,טגלָאֿפעגּפָא ןיוש (ריא) יז

 רעד יִא .רנ .משטד .ןצעמע ןײגכָאנ --- װטוא

  ,ןיּבר םעד ,רעטסַײמ םעד יִא .ױרֿפ רענייש

 ןי) רע .שינעה/ .ץכע-ה  .גנוז

 ,ירע-  .(עקד

 .עטנעצַאלּפ ,טרָא .ן ,יד -- טױהילַאֿפּפָא
 ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא רעטסקינייװעניא רעד ףיוא,

 עקיטֿפַאז ,עקיד א ךיז טעדליּב רעטומּביײה רעד

 ענעֿפורעגנָא ױזַא יד ,לטַײה ץעכַײרטולּב ןוא

 ,18 ןאפ ,1928 ץענליוו ,זעג9 ,"יה"יָא

 סָאװ ,ןלַאֿפּפָא ןעק סָאװ .ידא -- קילַאֿפּפָא
 .לפע עיַא .טנוזעג-טינ ,טוג-טינ ,טסעֿפ-טשינ זיא
 .טייקי- .םירבא עקיצערק עא

 ןלַאֿפעג-- ןיּב .ּפָא לַאֿפ .וטוא -- ןלַאֿפּפָא
 ןלַאֿפ .1 .{265 יז ,ןֿפױלסיױא +- ּב ַא ה ןגעווו
 ןענַײז רעטעלּב יד .ּפָארַא ףיוא ןּבױא ןוֿפ

 זַא ךַײלג ןכילגיג ןנַײז םיעשר יד, .ןלַאֿפעגּפָא

 ןומ ךָאנ רד ינוא זיא טלַאֿפ רפ זד טיורק ןייא

 ףיוא טלױֿפ רֿפ ינוא ןילַאֿפ בא םיוּב ןוֿפ זע

 = לשנוא .ד/הכ ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"גיּבייא

 ,ב/זצ ,ללמ ,"ןילַאֿפּפָא

 .ןרַאדנַײא ,רערעגָאֿמ ,רעכַאװש ןרעװ .2

 .לװֿפ ,ײּפָא ןלאֿפ תוחוּכ יד ?ןעמ טוט סָאװ;,

 טעוו'ס .לװֿפ ,"שײלֿפ רעקיטש ּפָא ןלַאֿפ סע,

 ןיא) ג ָא װ ןיא יִא .יִא טינ ךאז ןייק ריד ןוֿפ

 ןֿפרעד טעװ דלָאג סָאד,ה .(רנ ,טכיװעג

 ןוא רעקנערק גָאט עלַא טרעװ רע, ."יֵא טינ

 עירָאטסיה ענייש ןייא ,שײלֿפ ןַײז ןוֿפ ּפָא טלַאֿפ

 "נַאטסנוק ןוֿפ רעטכָאט סֿבר ןגיטכעמ םנייא ןוֿפ

 .הי ,19 ּבײהנָא רעדָא ,18 ףוס ,לּפָאניט

 ןלַאֿפ ןזַײרּפ יד .רעמערָא ,רעקינייװ ןרעװ 9

 א לּבור ַײרד ןּבעג רימ זומ דניק סעדעי, .ּפָא

 רעיײז ןוֿפ ּפָא טלַאֿפ -- טינ ןעװ ןוא ,ךָאװ

 ,75 'ז ,1858 עשרַאװ ,תרגא רדסמ ,"לייטּברע

 ,ןלַאֿפעגּפָא םידירי ערעזדנוא ןענַײז לַײװרעד,

 יד זיא רָאיַײלה; .ןציקס ןוא רעדליּב ,ץרפ

 .15 אוו 1966 ,רַאֿפ ,ײןלַאֿפעגּפָא ץכעזייל

 םעד ןרילרַאֿפ ,הגרדמ רעד ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא .4

 ןּבעל ןוא ּבַײל (ןוא) ,סיֿפ ןוא טנעה, .טומ

 טשכיז אוד ןעו, .לװֿפ ,"ןלַאֿפעגּפָא םיא ןענַײז

 ןוֿפ ןיא ןילאפיג ּבָא אד רעד תיּבהילעּב ןייא

 ןגיוא ןַײד ןיא ךאווש טינ ןיא טלַאה ,טוג ןַײז

 ,"ןדרָאװיג םרָא זיא רע שאד ןגעװ ׂשעד ןוֿפ

 זיא רע . . , ךיז ַײּב ּפָא טלַאֿפ לסָאיא .ב/גמ ,וטל

 ןיא, .הֿפגמ תעשּב' ,ץרפ ,"רעכיז ױזַא טשינ
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 -קערש ַא ,ינולּפ ,"טומ רעד ןלַאֿפעגּפָא ןעמעלא

 -ירטציפ ,שודקה רךזעילא 'ר ןוֿפ עטכישעג עכיל

 .ג"ערּת ווָאק

 ןוֿפ טֿפלעה ַא .קזיה ןּבָאה ,סעּפע ןרילרַאֿפ .ס
 ,ןלַאֿפעגּפָא ןענַײז ןזַײרּפ יד ,ןלַאֿפעגּפָא זיא ןדנ

 ןוא ּפָארַא למעק םעד ןוֿפ ךיז טשטילג יז;

 -ץעקערשרעד רַאֿפ יִא ריא ןראוו םילותּב עריא

 | .הרשיייח ,רוצ ,"שינ

 "נָא ןוֿפ ,לַאירעטַאמ ןוֿפ לייט ןרילרַאֿפ .0

 ּפָא טלַאֿפ ,ךעלסיֿפ יד ןצינשסיוא םַָײּב , .ּבַײלק

 רעד, ."ץלָאה לסיב שפיה א רעקַאט םַײּב

 ךלָאג לייט א לַײװ ,קזיה טַאהעג טָאה דימשדלָאג

 ,"ןלַאֿפעגּפָא זיא

 -גַארק ןַײז רעּביא .טֿפַאשנגיײא ןרילרַאֿפ ./

 לָאמַאטימ, ,דלודעג ןַײז ןלַאֿפעגּפָא םיא זיא טַײק

 -ללױֿפ עפמעט יד ןקלַאֿפעגּפָא יוג םעד ןוֿפ זיא

 ,14 וו 1960 ,רָאֿפ ןילּבמעד .ּב ,"טייק

 ןטנעמוגרַא עקידרעירֿפ יד .ןרעװ לטּב .8

 ...טלָאצעג טשינ םישדח ןעצ ןיוש , .ּפָא ןלַאֿפ

 א ןעװעג זיא לָאמַא ,ץרפ ,*. . . ןלַאֿפעגּפָא

 טלָאצעגנַײא טָאה . . .רעה רעד, .68 יז ,ךלמ

 .ּב ,"ןלַאֿפעגּפָא זיא עיצַאטיציל יד ןוא .

 יז ,ח"סרּת עשרַאװ ,ןּברק רעד ,גרעּבלעֿפּפע

 יד ןוא . . . טלָאצעגנַײא טאהעג טשינ טָאה, 5

 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"ןלַאֿפעגּפָא זיא עיצארוקעסא

 .19 שווו 1

 ךַײט ןיא ןרעסַאװ ןוֿפ ךיז ןע:צקירוצ .9

 יד ךיז ןוֿפ טקישעגסיורא רֶע טָאה, .םי רעדָא

 ,ןלַאֿפעגּפָא זיא רעסַאװ סָאד ּביױא ןעז וצ ,ּביוט

 ...רערעזדנוא ךַײט רעד, .8 ,ח ,תישארּב ,יּת

 זַײװרעטרע זא ,ןלַאֿפעגּפָא רָאי רַאּפ יד ןיא זיא

 ,"סוֿפןקורט ןייגרעּביא םיא שממ ןעמ ןעק

 סעילַאװכ יד ןעװ, :גיֿפ .16 'ז ,תועסמ ,סוממ

 -עגּפָא ןענַײז עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ

 .ענליװ ,שטד ,ײןלַאֿפ

 א ןוֿפ ,הנומא ןַא ןוֿפ ךיז ןרעקּפָא .0
 אב ןּבילּביג ןנַײז רימ ׂשד, .גנוטכיר ,הטיש

 זַא ,ןלַאֿפיג ּבָא טינ ןנַײז נוא ןּביױלג ןרזדנוא

 ןוֿפ ןלַאֿפיגּבָא ןנַײז אד יד תומוא ליֿפ דניֿפ ןמ

 רדיװ טָאה רד, .א/ומק ,וטל ,"ןּביולג םריא

 הרוּת רעד ןוֿפ ןלַאֿפיג בא זיא רע !נוא טגינעּפש

 .ב/גע ,1661 טׂשמֲא ,ןופיסוי ,"ׂשטָאג ׂשנַײז

 איז ינוא ,הנומא יריא אַײּב ןּבילּב םידוהי ליֿפ,

 איז רד זלַא . ..ןיסע ןייר ןוא שקינ ןטלָאװ

 רֿפסו תידוהי רֿפס ,"ןלַאֿפ ּבא ץעזיג ריא ןוֿפ

 ,א"כקּת טׂשמא ,יּבּכמ אדוי

 דילגטימ ַא ןַײז ןרעהֿפױא קיליװַײרֿפ ,1
 -מוא יד, .עּפורג א ןוֿפ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןוֿפ

 ןענַײז גנוטלַאװרַאֿפ רעַײנ רעד טימ ענעדירֿפוצ

 ,"ןלַאֿפעגּפָא

 עלַא, .ןטערטּפָא .ןלַאֿפקעװַא .ךיז ןעֶיצּפָא 2
 הררׂש ַא ןוֿפ, ."ּפָא ןלַאֿפ סרעגנעהנָא ענַײז

 א רעיוּפ ןייק ןוֿפ טינ רעּבָא ,רעיוּפ א יִא ןעק
 .װש ,"הררׂש

 גנולקיװטנַא רעד ןיא גנַאלק ַא ןרילרַאֿפ 2

 א ןוֿפ ךיז ןעמערוֿפסױא םַַײּב ,ךַארּפש א ןוֿפ

 טרָאװ א ןעמענרעּבירַא םַײּב רעדָא טקעלַאיד

 ןּבָאה ה"י ןט19 ףוס .ךַארּפש רעדנַא ןַא ןוֿפ

 ןעֿפנַאֿפּפָא

 -זילַאנָאיצַאנרעטניא יד ןוֿפ סניע יד יִא ןעמונעג

 ןיא , .עא עמַארגעלעט ,ענישַאמ ,עקירבַאֿפ :ןעמ

 רעד ּפָא טֿפָא טלַאֿפ ןטקעלאיד עשינַײרקוא יד

 ירָאי .ו5ֿ םוצ ,רַאילקש .ה ,"טרָאװ ּבײהנָא 'ה

 ,1932 קסנימ ,עיצוילַאװער רעּבַאיטקַא גָאט

 ,4 יּב װטוא ,ןלַאֿפנַײא ווזז 4
 װזד .רֶע ,ז ,סָאד -- ץכעע .ךיז טימ

 טלקע סע, .לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב א טימ לַאֿפּפָא

 ּבא שאד רימ ןדרעװ ןאד, ."'ָא םעד ןוֿפ םיא

 ,ץילּב ,"ןיֿפיוק רַאֿפ ןירָאק שאד ןוֿפ ץטכלַאֿפ

 (עק- ןי) רע .שינע- .6 ,ח ,סומע
 ,יירע-

 ןכירטש יד טָאה סָאװ .ידַא -- שירעלַאֿפּפָא
 ,ןלַאֿפוצּפָא עבט יד טָאה סָאװ ,רעלַאֿפּפָא ןַא ןוֿפ

 ,טייק- .ןטנעמעלע טא

 ,ּפָא (עװע)צלַאֿפ .ורט -- ן(עװע)צלַאֿפּפָא
 רעדָא רעדעל ןכַאמ .1 .ט(עװע)צלַאֿפעג -+
 ןטעּברַאאּב םוצ ,ןגערּב יד ַײּב ןיד ריּפַאּפ
 סנגיוּב יד יִא .ןגײלֿפױנוצ ןוא ןשטײנקּפָא .2
 ,ןדניּבנַײא ןרַאֿפ

 ,ֿפָא (עװעוצלַאֿפ .חרט -- ן(עװע)צלַאֿפּפָא
 .ן(עווע)שטלַאֿפ-- :99 .ט(עװע)שלַאֿפעג-
 יַא קיצנוק .ןטנעמוקָאד ,טלעג ןכַאמכָאנ ,ןשלַאֿפ
 טכַאד רימ,, ,טֿפירשרעטנוא ןַא יִא ,סעיצַאנגיסַא
 ,"לווירּב ַא טעװעשלַאֿפעגּפָא ןטַאי יד ןּבָאה סָאד
 ,1939 ענװָאק ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא ,רַאילקש .ּב

 .ןעגנַאֿפעג-- ,ּפָא גנַאֿפ .חרט -- ןעגנַאֿפּפָא
 ,ןיגנֿפ וצ ּבא ןייווש ןדליװ יד, .ןּפַאכקירוצ
 ,תואוֿפרה רֿפס ,"טוט רעדָא גיטנּבעל ךַײלג

 רּבואּב סאלֿפ ק"קמ עטנ 'ר ,תוחלג ןוֿפ זּביא

 .ביּפּת ץינסעי ,ץלַאֿפ

 :5פ .טדנַאֿפעג- ,ּפָא דנַאֿפ .ורט -- ןדנַאֿפּפָא
 ַא ןעמוקַאּבקירוצ ,ןגירקקירוצ .,ןטנַאֿפ--
 ןרעדָאֿפ סע ואו ליּפש א ַײּב ,ןוּכשמ ַא ,דנַאֿפ
 רע טָאה לטיה סָאד יִא םַײּב, .ןדנַאֿפ ךיז
 ןעגניז ןוא סוֿפ ןייא ףיוא ןעגנירּפש טֿפרַאדעג
 ."לדיל א

 -נַאֿפ(עג)י-- ,ּפָא ריז .וטוא -- ןריזַאטנַאֿפּפָא
 .טייצ ערעגנעל ַא ןריזַאטנַאֿפ .1 .טריזַאט
 ץנירּפ ריא ןגעװ ןרָאי טריזַאטנַאֿפּפָא טָאה יז;
 ןרעהֿפױא .2 ."דיומ עטלַא ןַא ןּבילּברַאֿפ ןוא

 ריא ןוֿפ טריזַאטנַאֿפּפָא טָאה יז, .ןריזַאטנַאֿפ
 ."הכאלמ-לעּב ַא טימ טַאהעג הנותח ןוא ץנירּפ
 ,גנוד

 .עינָאֿפ?? ,טעינַאֿפעגי- ,ּפָא עינ- -- ןעינָאֿפּפָא
 קרַאמ ןֿפױא, .ןעלדניװשַאּב ,ןרַאנּפָא -- װרט
 ןעניד -- וטוא "טעינָאֿפעגּפָא םיא ןעמ טָאה
 .ןעינָאֿפ ןעניד ןקידנערַאֿפ רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא
 ףניֿפ עצנַאג יִא .ײמרַא רעשירַאצ רעד ןיא יָא
 ,רָאי

 ,טרינַאֿפעג-- ,ּפָא רינ .װרט -- ןרינַאֿפּפָא
 ץרָאטס םעד ךָאנרעד טעװ, .רינַאֿפ טימ ןקעדַאּב
 -רעטעּפ ,טעּברַא רעלשיט יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"יָא

 .בנו- 23 יז ,1912 גרוב

 .טעֿפנָאֿפעג-- ,ּפָא 98 .ורט -- ןעֿפנָאפּפָא
 -נוא ,רָאלקמוא ןגָאזּפָא .ןעוועפנַאפ-= 9



 ןטסַאֿפּפָא

 טימ ךיוא .ןגיל ַא יִא .השקּב א יַא .זָאנ רעד רעט

 .שינעע .ךיז

 ,טסַאֿפעג-- ,ּפָא טסַאֿפ .וזוקַא -- ןטסַאֿפּפָא
 ןצנַאג ַא ןטסַאֿפ .ןטסַאֿפ טַײצ ערעגנעל ַא 1

 זיא ןטסַאֿפ םוצ, .תעל-תעמ ןצנַאג א ,תינעּת

 טָאה יז ,טלעװ רעד ןיא הירּב ןייא ןעוװעג יז

 ,סוממ ,"טינרָאג ןוא געט עצנַאג יִא טנעקעג

 .38 'ז ,תומהּבה רֿפס

 ןכָאנ ןסע ,ןסַײּברַאֿפ ,ןטסַאֿפ ןרעהֿפױא ,2

 ,תינעּת ןרעװש ַא ךָאנ יִא קַאמשעג .תינעּת

 .װש ,"יַא טשינ ןעמ ןעק הנֿבל-שודיק טימ,

 סנייא ,ןטַײצלָאמ ייווצ ןטיירגוצ ףראד עמ,

 ,"ַא םוצ ערעדנא סָאד ןוא ןטסַאֿפרַאֿפ םוצ
 .4 א 1965 ,רָאֿפ

 םעד טָאטשנַא גָאט רעדנַא ןַא ןטסַאֿפ .9
 עמ סָאװ ןטסַאֿפ רעדָא תינעּת ןטלעטשעגנַײא

 סע זַא נוא, .ךיז ףיוא ןעמונעג ןיילַא טָאה

 -כרוד גָאט ייווצ ןטסַאֿפ וצ רעװש וצ םיא זיא

 ,א/טנ ,2טל ,יָא גָאט רעדנא ןא רע לָאז ,דנַאנַא

 םעד יִא לָאמ טרעדנא ןַא ףראד ןירָאטעּפמיק א,

 ,1860 עשרַאװ ,םדא ךרד ,"תינעת

 ןכָאװ עצנַאג ןטסַאֿפ טגעלפ- .ְךיז טימ

 ,"ץירָאקיצ טימ טיורּב לקיטש ַא טימ ךיז יִא ןוא

 .שינע- .גנו 22 יז ,1957 י"נ ,בדל

 ּפָא עװעג .ורט -- ןעוװענירטסַאּפּפָא
 -עגירטסרַאֿפ-- :99 .טעװעגירטסַאֿפעג-
 -(רוַאֿפּפָאא .ןעוועגירטס ןקידנערַאֿפ .1 .ןעוו
 עקיליּב טימ ,טענ עגנַאל טימ טעװעגירטס

 ַא ןעוועגירטס ,2 ,"םיכירכּת יד יָא ."ןריווצ

 רעד טעװ געט עצנַאג יִא ןוֿפ, .טַײצ ערעגנעל
 ,"?ַיײרעדַײנש ןענרעל רוחּב

 ץגי- .ּפָא סַאֿפ .וטוא 6 װרט -- ןפַאֿפּפָא

 וד זַא; .ןעמיטשַאּב ,ןסילשַאּב ,1 .טסַאֿפ

 ןךיד=} ריד ןעמ ןעק ,ּפָא סעּפע ריד טסַאֿפ
 -רַאװ ,"ןעגנירּבּפָארַא טשינ {ןוֿפרעד =} ןַאֿפאד

 "ץנוק, .21 'מונ ,1867 ,גנוטַײצ עשידוי רעיוש

 ןגיזַאּב זומ יז זַא טסַאֿפעגּפַא ךיז ַײּב טָאה עדנוג

 ,שַאּב ,"ןאמ ריא רַאֿפ ןכַאמ םיא ,סהרׂש ּבייל 'ר
 ,16 א 1967 ,רָאֿפ

 ּפָא גנַאל ןיוש ךיז רע טָאה, -- ךיז טימ

 ןטֿפעשעג ענַײז ןוֿפ ךיז לָאז רע זַא טסַאֿפעג

 יּפַא קיאור ןיוש ךיז לָאז רע . . . ןסילשסיוא

 עקַארק ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד ,ל"גס יול ,ייזּבעל

 ,8 'ז ,5

 -ָאק ַא זיא סע, .ךיז ַײּב יִא ,ןלעטשנַײא .2

 מק ,"חסונ םעד יַא םוצ ןרָאװעג טלייוװעג עיסימ

 ,13 ןאפ ,5

 .ןענרעל ךיז ןרַאֿפ וצ ךיז ַײ ּב יִא -- װטוא

 -יטשַאּב .סולשַאּב א ןעמעננָא .ךיז ַײּב ןכַאמּפָא

 ךיז ַײּב רעירֿפ טלָאז ריא ,קדצ םּתטֿפשו" .ןעמ

 ,"קסּפ םעד ןגָאזסיױא ךָאנרעד ,ןיד םעד ִא

 טָאה, .בכק ,ו"מרּת עשרַאװ ,תומש ,אמוחנּת

 גָאט ןקידנגרַאמ זא טסַאֿפעגּפָא ךיז ַײּב רע

 עסיורג סָאד ,"ןַײרַא טָאטש ןיא ןייג רֶע זומ

 ?רָאי ,גרעּבמעל ,טייהנעדורֿפ וצ רעד ןוֿפ קילג

 ןַײז זומ ךיא זַא טסַאֿפעגּפַא רימ ךיא ּבָאה,
 רֿפס ,"עיסימָאק רעד ךָאנ זיּב |!ןטקידלודעג

 יז ,רעד -- רָאֿפּפָא

1879 

 יד תמחמ" .17 'ז ,1895 ןילּבול ,הֿביא תלגמ

 ןיק ןעװעג טינ דַארג טנַײה זיא טעּברַא

 טינ רעמ ךיז ַײּב טסַאֿפעגּפָא רע טָאה ,עקילַײא

 ,שַאּב ,"טנַאה רעד ןיא לדָאנ ןוא רעש ןעמענ וצ

 ,"קיטַײרֿפ רעצרוק רעד'

 .טעֿפָאֿפעג-- .ּפָא 95 .הרט -- ןעֿפַאֿפּפָא
 א ןיּב ךיא, .ןעלדניװשַאּב ,(ן)רַאנ םוצ ןכַאמ

 טימ ךימ ליװ עמ זַא ןוא שטנעמ רעזייּב

 ןיא טנעה ענַײמ טינ ןגיל ,יָא ןטײקשירַאנ

 -קירוצ טג םעד ןוֿפ זיא ךלמ יװ, ."טעּפמיק

 ּפָאק םעד טשרע םיא טָאה עמ ןוא ןעמוקעג

 ,טעֿפָאֿפעגּפָא םיא טָאה ןעמ יװ ,טכַאמעגֿפױא

 ייוא .מ .מ ,"ןרָאװעג סעּכ ןיא קרַאטש רע זיא

 שטיּבָאהָארד ,רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעז

 .שינע- .{7

 -עג-- ,ּפָא ע(ק)צָאֿפ .וורט -- ןע(ק)צָאֿפּפָא
 טשרמולּכ .טַײצ יד ןרטּפּפָא .| .טע(קןצָאֿפ
 ,גָאט א טצ(קןצָאֿפעגּפָא טסָאה וד, .,ןטעּברַא
 ."טעּברַאקיטש ןיא ָאד זַא ןסעגרַאֿפ טסָאה
 ּפָא .2 ."טעּברַא רעד וצ ךיז םענ ,יָא גונעג,
 .ןסַײמשּפָא .0 .ןרָאנ

 .קַאמשעג ןָא ,קיאילרש ןצופסיוא .4

 טינרָאג ןוא ןעײרדמורַא ךיז .1 -- ךיז טימ
 ןעײרדמורַא .2 .גנַאלש-ןוא-גנילש ךיז יַא .ןָאט

 יִא ,ןֿפוא ןּבָארג ַא ףיוא ןריטעקָאק ןוא ךיז
 ,ןטניה ןטימ ןעיירד ןוא ךיז

 -עג-- ,ּפָא עװ .חטוא -- ןעװערטקַאֿפּפָא
 ןקיטֿפעשַאּב ךיז ןקידנערַאֿפ .1 .טעװערטקַאֿפ

 ןרָאװעג ןוא טעװערטקַאֿפעגּפָא .ַײרעלקעמ טימ

 טַײצ ערעגנעל ַא .2 .םָארק א טימ רחוס ַא

 טעװערטקַאֿפעגּפָא .ַײרעלקעמ טימ ןּבעגּפָא ךיז

 .ןגָאלשרעד ךיז טינרָאג וצ ןוא טכאנ ןוא גָאט

 ,טלקַאֿפעג-- ,ּפָא לקַאֿפ .ורט -- ןעלקַאֿפּפָא
 דוֿבּבל סַאג יד יִא ,ןעלקַאֿפ טימ ןטכױלַאּב
 ,הּכונח

 .ןרָאֿפּפָא ןוֿפ טקַא .1
 םוצ ךיז טָאה טיירגעג , .יִא רעקידמעצולּפ א

 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,"...טנָארֿפ ןֿפױא יִא

 ןטסיװ ַא ןגירק .ײרעלדיז 2 .561 'ז ,6

 ,ץַאל ּפײַא ,טרָאּפיַא ,לַאנגיסיָא .יא

 .ןַײ ׁשייַא

 ןרעוו "רַאֿפּפָא טימ ןּברעוװ ַײּב
 מינ ןוא ּפמיא טינ טצינעג טינ
 ןּברעװו יד טָא ןוֿפ לייט ַא .ציא
 לַײװװ ,טנכײצרַאֿפ טינ טרעוו
 יז ַײּב זיא -- ּפָא ןופ ּב רעד
 1 :רעקיּבלעז רעד קידנעטש
 ןָאמ .2 ; ננואוט א ןקידנערַאֿפ
 טיג רעדָא .8 ; טַײצ ערעגנעל א
 .ּב ןרעדנוזַאּב ןייק וצ טינ

 ,טּברַאֿפעג- ,ּפָא ּברַאֿפ .ורט -- ןּברַאֿפּפָא
 טימ ןקעדַאּב ןקידנערַאֿפ .| .ןּברַאֿפעג-

 .חסּפ רַאֿפ ןליד ןוא רעטצנעֿפ ,ןריט יא .ּברַאֿפ

 ׂשע יװ הרוצ יד טינ טָאה ׂשָאװ ךַאז ַא נוא,

 ּפָא טּברַאֿפ ןעמ איװ ךַײלג ןיֿפַאשּב ןירָאװ זיא
 ,טמ ,ווװ הח ,"ךַאז ןייא

 .ז ,סָאד -- טלענרָאֿפּפָא

 .ּבו צמ ,יד -- טרַאּפּפָא

 טלעג-קיטרַאֿפּפָא

 ,גנוּברַאֿפַאּב עלעיצעּפס ַא ןּבעגוצ .גיֿפ .2

 ַא יװ קרעװ ַא יַא .דלעה ַא יװ רעּבַײרש םעד יא

 רעד ןוֿפ טײקשירָאֿפַאטעמ יד, ,וטֿפױא ןסיורג

 ןָאטרעטנא רעשיגעלע רעד ןוא . . .ךַארּפש

 עמיטש יד ,"רעטרע עשיטעָאּפ יד . . . ּפָא טּברַאֿפ

 ,80 'דז ,1940 י"נ ,לָאט ןוֿפ

 ךיז טּברַאֿפ ןָאעלעמאכ רעד, -- ךיז טימ

 ."הֿביֿבס רעד ןוֿפ ןרילָאק יד ןיא ּפָא

 ןי) רע .שינע/ .ץכע- .גנוז

 .יירע- = .(עקד
 .ּבנ ציא פמיא .װחקַא -- ןעננערּברַאֿפּפָא

 -צעגרע ןַײזּפָא ,טגנערּברַאֿפ -- ,טכַארּברַאֿפ --
 ַײּברעד ןוא) טַײצ עסיוועג א ןצעמע ַײּב ,ואוו
 רוחּב ןרַאד ַא טנגעגַאּב, .(ןעגנערּברַאֿפ טוג
 ,"טכעג ענעצנַאג ּפָא םיא אב טגנערּברַאֿפ ןוא
 לװקסָאמ ,טַארַאֿפ ןוֿפ געוװ רעד ,שקַא 'דער ,ּבז

 ,75 'ז ,2

 ,טלעג(ט)צעל

 רעּביא טזָאל ןעמ סָאװ טלעג ,טלעג-ןגעזעג

 ,ןרַאֿפּפָא ןרַאֿפ סרענידַאּב ןוא רעדניק

 ,טנידרַאֿפ -- ,ּפָא ןידרַאֿפ .וורט -- ןענידרַאֿפּפָא
 ,טלעג ןענידרַאֿפ .חװר טימ ןעלדנַאהּפָא .1

 ןריא ןלָאציּב טינ איז זד ןגעװ ןוֿפ זיא שנייא,

 ,וטל ,"טָאה טניד רֿפ ּבָא ןניא ןמ ׂשָאװ ןול

 .ב/ונ

 .עא הֿבוט ,ֿבוח ַא רַאֿפ ןטעּברַאּפָא .2

 טינ ןיּבכ סָאװ ֿבוח ןרַאֿפ יַא ךייא לעװיכ,

 ,ןלָאצַאּב וצ חוּכּב

 ַא יִא ךיז טַאמָאטװַא םַײּב- -- ךיז טימ

 -לימ ,מּפ ,"ןקַאנוא-זדלַאה ןיא ַײלּב לקיטש

 ,46 יז ,1946 ץװקסָאמ ,עמָאכ

 הסיֿפּת ןיא ןציזּפָא רעדָא ןטעּברַאּפָא .9

 ןכָאװ ייווצ טימ יָא .ףָארטש-טלעג ַא טָאטשנַא

 ןטניה ןטימ יִא ."לָאקָאטָארּפ ןרַאֿפ אידג"דח

 רעד ןַאמ ןַײמ, -- רֶע/ע .גנ/ .(תחת)

 זיא רע ,רענידרַאֿפ רעּפַאנק ַא זיא רעניּפשדלָאג

 ."ַא ןַא זיולּב

 ןרעדָאֿפּפָא חזד .רנ ,כרַא -- ןרעדרַאֿפּפָא
 ןוט וצ ןרדרָאֿפ ּבא ליז ןַײז ןוֿפ רע לָאז . . .;

 ,"טגנערּב טימ לכׂש ןייז שאו הגיּבלעז ׂשד

 -רַאֿפ-- .ּבנ ציא פמיא .ורט -- ןרעכיזרַאֿפּפָא
 רעדָא ןשטנעמ לָאצ א ןרעכיזרַאֿפ . .טרעכיז

 ,ןריכַארטסּפָא ,ןלַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןגעק םענייא

 .סנּבעל ַא טימ יִא .הֿבנג ןוא הֿפרׂש ןגעק יִא

 ןיא טרעכיזרַאֿפּפָא ךימ רע טָאה , .גנורעכיזרַאֿפ

 דוד ,ייִו . . .טֿפַאשלעזעג-גנורעכיזרַאֿפ-סנּבעל ןַײז

 .3 (5) ןא ,1912 וועיק ,ןיהואוו ןיא ,ןַאמשירֿפ

 .ךיז טימ

 ,משטד .רָאֿפּפָא ווזד

 זיא ןטנַאיצילָאּפ יד ןוֿפ יִא םעד ךָאנ . . ., .רנ

 טימ רערעל-לוש רעד ןעמוקעגנַײרַא קנעש ןיא

 ,זירַאּפ ירתסמ ,קנומ .ג .י ,זביא ,ײּבַײװ ןַײז

 ,1865 עשרַאװ

 טלעג .ּבנ צמ ,סָאד -- טלעג"קיטרַאֿפּפָא



 ןקיטרַאֿפּפָא

 ןרעװ וצ רוטּפ ,סרעייג-הנידמ ,טַײלעמערַא רַאֿפ

 גיטרעֿפ ּפָא םהיא ישיײֿבל אלש ידּכ', .ייז ןוֿפ

 ,ֿביר| 1759 ,ײוּבל תֿבדנ יֿפּכ ןיּבעג וצ טלעג

 טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא , ,127 יז ,טלעג עשידוי

 ןעמונעג ןּבָאה ייז יא . . . ןּבעגעגנַײא טינ סע ךיז

 ,רענכַאּב יכדרמ ,ײתוֿבדנ ךָאנ ןעגנַאגעג יא יגדָא

 ,1949 ןכנימ ,וָאנַאשזכ רֿפס ןיא

 -רַאֿפעג-- ,ּפָא קיטרַאֿפ .װרט -- ןקיטרַאֿפּפָא
 ,קוסּפ טקיטרַאֿפעגּפָא .ןקידנערַאֿפ .1 .טקיט

 ןכָאנ . .., ."תוינשמ וצ ןעמענ ךיז רע טגעלֿפ

 ,"רימ וצ ןעמוק וטסלָאז טעּברַא יד יָא

 רכלָאז םוא, .ןַײז חלשמ ,ןצעמע ןרטּפּפָא .2

 דלַאּב אוזלַא ריסיק רעד טגיטרעֿפ ןיליוו ךאזרוא

 רנַײז ןוֿפ איז ,ּבא איז וצ ןיטנאזיג ןַײז

 רגרוּבדליש ,יןיּבעג וצ טכיר ךאנ טֿפנוקנַא

 ווו עװַא} יטכישיג יגיליװצרוק 'נוא ימַאצלעז

 םייח 'ר טָאה ,טכַאנ ןרָאװעג זיא'ס יו, .ן478 יז

 ,ינולּפ ,"םייהא הלגע-לעּב םעד טקיטרַאֿפעגּפָא

 ,שודקה רזעלא 'ר ןוֿפ עטכישעג עכילקערש ַא

 ןיוש טָאה עמ זַא ךָאנרעד ,, .ג"ערּת ,וָאקירטעיּפ

 ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה יוז ,טקיטרַאֿפעגּפָא עלַא

 'צּבק ינשמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,"רימ ֹוצ

 ,30 יז ,ח"נרּת ענליוו ,םינ

 ,"טקיטרַאֿפעגּפָא ןיוש טָאה רע, .ןּברַאטש .9
 עג רעװ ןטלעז טָאה עטעדנואװרַאֿפ יד ןוֿפ,

 -סורַא ןוא טקיטרַאֿפעגּפָא טָאה ןעמ ... טצכערק

 'מעד .מ 'רד ,"... םונהיג םעד ןוֿפ טריֿפעג

 ןוא עניװָאקוּב רעּביא ןקַאזָאק יד טימ ,יקסװַאּב

 ?רָאי ,קשיװָאקליװ ,ןעיצילַאג

 ענעגייא ןַא ןקידנערַאֿפ .1 -- ךיז טימ
 טכַאנרַאֿפ קיטַײרֿפ ןעז זומ דיי רעדעי, .טעּברַא

 ,ב/בנ ,אח ,יןקיטרַאֿפוצּפָא ןטַײצַאּב ךיז . . .

 עקיכלימ יד טימ טקיטרַאֿפעגּפָא ןיוש ךיז ןּבָאה;,

 -רַאֿפעגּפָא ,רוציקּב, .עקשיֿפ ,סוממ ,"ןשקָאל

 ,היֿבט ,עש ,"...רחסמ ןַײמ טימ ךיז טקיט

 טימ ,הסנרּפ טימ ךיז יַא .ןגרָאזַאּב 2 .78 זז

 טקיטרַאֿפעגּפָא לענש ךיז ּבָאה ךיא , .עא זיוה ַא

 ,געס ,"סַאג ןיא סױרַא קירוצ ןוא לעטָאה א טימ

 .1947 א"ב ,ביֿבָאלת ןיא רַאי ןּביז ענַײמ

 ,קינדונ ַא טימ ךיז יַא .ןרידיוקיל ,ןרעװ רוטּפ .9

 .בנ| .טסַאג םענעטעּברַאֿפמוא ןַא טימ ךיז יא

 ,טלטרָאֿפעג--- ,ּפָא לט- .ורט -- ןעלטרַאֿפּפָא
 ַא ,ץנוק א ,לטרַאֿפ א טימ סעּפע ןגירקסיורַא

 .עזיװ רעד ןוֿפ גנורעגנעלרַאֿפ יד יִא ,לדיירד

 ,שינע- .החנה ַא יִא

 -רַאֿפ--- ,ּפָא גנַאלרַאֿפ .ורט -- ןעגנַאלרַאֿפּפָא
 יד י'ַא .קירוצ ףיוא ןעגנַאלרַאֿפ .1 .טגנַאל
 -רַאֿפ םעד יַא רענייצקַאּב טימ .רעכיּב ענע;לעג
 ערעגנעל ַא ןעגנַאלרַאֿפ ,2 .ֿבוח ןקירָאיא

 ,יימע תא חלשי יִא .טַײצ

 ,ןרָאלרַאֿפ-- ,ּפָא רילרַאֿפ .ורט -- ןרילרַאֿפּפָא
 יד יַא .ןעניֿפעג וצ גנונעֿפָאה ןָא ןרילרַאֿפ
 :ךיוא .ריט יד ןסַײרֿפױא ןזומ ןוא ךעלעסילש
 ,טומ יִא

 -רַאֿפ -- .ּבנ ציא ,ּפמיא .ורט -- ןגָאמרַאֿפּפָא
 ףיוא ,ךס ַא ןגָאמרַאֿפ .טגעמרַאֿפ-- ,טגָאמ
 ףיוא יִא ןענעק ךיא טלָאװ יַאולה, .קידנעטש

1846 

 יד ןיא טרטּפעג ּבָאה ךיא סָאװ רעטלע רעד
 ."ןרָאי עגנוי

 -רַאֿפ(עג)י-- ,ּפָא רימ- .ורט -- ןרימרַאֿפּפָא
 ,לעדָאמ א יַא ,ןרימרָאֿפ ןקידנערַאֿפ .1 .טרימ
 -דרַאדנַאטס סָאד יִא .ןַאלּפ ַא ,טקעיָארּפ א יִא

 םענעגייא םעד יַא ןוװּורּפ .םעטסיס א יַא .ןושל
 ,םערָאֿפ א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב 2 .רעטקַארַאכ

 ,ןרָאֿפעג-- ןיּב ,ּפָא רָאֿפ .װטוא -- ןרָאֿפּפָא
 ןַא ןזָאלרַאֿפ .1 ,ןּבָאה ןגעװ ןֿפױלּפָא +-!
 ךיא ּבָאה ָאד; .לטימרעקרַאֿפ א טימ טרָא

 ,ןיֿפָארטיג ןא ןדנימ ןוֿפ ןּפס ןטנַאקיּב ןינייא

 ,ןיראֿפיגּפַא הלילל ךומס ףֹּכיּת ךָאנ טָאה רעד

 טוג טינ ךָאנ דניװ רעד לייװ, .387 'ז ,הג

 ,תואֿבוצה תוארמ ,"ןיראֿפ וצ ּבא םוא ןיראוו

 לעב רעד טָאה יִא םעד רַאֿפ, .ח"עּת קעּבזנַאװ

 ,המלש ,סוממ ,"ןענעקרעד טזָאלעג ךיז םש

 טרָאד ,'ִא ןיװ ןייק ןזומ ןלעװ רימ, ,49 יז

 .לֿפ ,"ןלעטש הּפוח א רימ ןלעוו

 ךיז ןּבײהנָא (לטימ-רעקרַאֿפ א ןגעװ) .2

 -עּפש לסיּב ַא ןרָאֿפעגּפָא זיא ןַאּכ יד .ןגעװַאּב

 ּפָא טרָאֿפ תֿפצ ןייק סוּבָאטױא רעד .רעט

 ,דלַאּב

 םעד יִא .חטש ןטמיטשַאּב א ןרָאֿפכרוד .9

 ןרָאֿפעגּפָא טינ ךָאנ ןענַײז ייז , .לָאט ןצנַאג

 ,זּביא ,",..טסרָאיװ ףניֿפ ןייק געװ יד ףיוא
 ,1874 ץנליװ ,קַאמרעי דלעה רעד

 ןענַײז רימ .טַײצ ערעגנעל ַא ןרָאֿפכרוד .4

 ּפָא זיא ןעמ , .טכענ עצנַאג ןרָאֿפעגּפָא ױזַא

 ,322 'ז ,ןיישּת י"נ ,בדל ,"העש רָאּפ א ןרָאֿפעג

 רעדָא ןעזנָא עקידרעִירֿפ סָאד ןרעװנָא .9

 לֹּבעמ עכעלכייו סָאד רָאנ לסיּב א? .ןעזסיוא

 ןעגנַאהרָאֿפ יד ךיוא לסיּב ַא ,טעװעקַאילּבעגּפָא

 -רָאק ,סנ ,"ןּברַאֿפ ןיא ןרָאֿפעגּפָא לָאמַא ןוֿפ

 ןרָאװעג ,ןרָאֿפעגּפָא .1943 עװקסָאמ ,סענַאּב

 ."רעקַאנק סיוא

 ,הגרדמ רעקידרעִירֿפ ןוֿפ ןרעדינּפָארַא .0

 עכעלקילג ענַײמ ןוֿפ ריזַאטנַאֿפ ןוא גיל ךיא,

 ןיוש ץלַא ןוֿפ ךיא ןיּב טנַײה רעּבָא . . . ןרָאי

 עשראװ ,ןעדוי זנוא ַײּב| ,לפ ,"ןרָאֿפעגּפָא

 ,136 'ז ,3

 טָאג ,טַײצ עסיוועג א ןעמוקּפָא ,ןּבעלּפָא ./

 ױזַא טָא ,ןרָאי לסיּב סָאד ּפָא ןעמ טרָאֿפ יוזא

 ףסוי ,"טלעװ עשיטקארּפ יד ּפָא ןעמ טרָאֿפ
 "ָשק ,טקנעדעג נוא טסע החלצה טימ ,קורא

 ,1894 ווענעש

 עמ זיּב ,גנַאל ױזַא טרַאֿפ ןעמ, .ןּברַאטש .8
 טַײצ א ךָאד טמוק סע, .לװֿפ ,ײּפָא טרָאֿפ

 ,יאלפ ,ײ. . .טלעװ רעד ןוֿפ יִא ףרַאד עמ סָאװ

 ,23 יז ,ב"נרּת עשראוו ,הקדצּב רּבדמה

 ,ןרָאֿפעגּפָא םיא טָאה רע, .װרט ,ןעלדיזּפָא .9
 ."ךַײלג עטַאלּב רעד טימ טכאמעג

 ןי) רעד .שינע/ .ץכע-  .גנוי

 .ַײרע .(עקי
 -רַאֿפ(עג)-- ,ּפָא ריס- .ורט -- ןריפרַאֿפּפָא

 יװ ױזַא רעדָא חוּכ טימ ןגירקסיורַא .טריס

 א ךָאנ 'ִא .ךַאמּפָא ןיא םייוניש יִא .חוּכ טימ

 .ג1/ .החנה

 ןעועגוֿפּפָא

 -רַאֿפעג-- ,ּפָא עוועס- .ורט -- ןעװעפרַאֿפּפָא
 רעדָא סרַאֿפ א ןריֿפכרוד ןקידנערַאֿפ ..טעוועס

 ענעּבעגעגוצ טימ עסעיּפ א יִא .סרַאֿפ א יװ ױזַא

 ןעוו ,ןכַאל לָאז עמ עלָאר ַא יִא .סענעצס עדליו

 -רַאֿפ א ןעװעג רָאג זיא רּבחמ ןוֿפ הנװּכ יד

 .עטרעק

 -טרָאֿפעגי- ,ּפָא עק- .וטוא -- ןעקסרַאֿפּפָא
 גנַאלק ַא ןזָאלסױרַא (דרעֿפ א ןגעװ) .1 .טעק

 ,ןצירּפשַאּב טימ ןעמאזוצ ,סססרֿפ וצ ךעלנע

 ,ָא ןוא ךיז ןעיאּפנָא ,ליומ ןוֿפ םיוש ןזַאלסיורַא

 .'ַא ןוא עטערַאק ןוֿפ ּפָאק םעד ןּבײהֿפױא

 ,ּבָארג ,ןשטנעמ ןגעװ זד .2

 ,דייר סנטייווצ ַא ןסַײררעּביא ,ןעלדיזּפָא .2

 גונעג טַאהעג טשינ ןּבָאה רימ ןעװ ,טֿפָא רָאג,

 ,ןגָאז עמַאמ-עטַאט סָאװ ןרעהוצסיוא דלודעג

 -לע ןעװ :טעקסרָאֿפעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה . ..

 בד ,"רעּביא טשינ ןעמ טגָאלש ,טדער סרעט

 טימ ,ח"כשּת ָא"ת ,תומכח ןוֿפ המכח יד ,ןדס

 .שינע .ךיז

 .בנ ציא פמיא .חרט -- ןרעֿפטנערַאֿפּפָא
 ןרעֿפטנערַאֿפ קיטליגדנע ,1 טרעֿפטנערַאֿפ --

 ,סעגַארֿפ לָאצ ַא ןרעֿפטנערַאֿפ .2 .ןצעמע

 יז ןעװ, .עטעקנא רעד ןוֿפ סעגַארֿפ עלַא יא

 יד טימ טלעטשעגקעװַא םיא ןגעק ךיז טָאה

 -ַאּב ןוא רעטָאֿפ ריא רַאֿפ ןעגנורעֿפטנערַאֿפ

 -טנערַאֿפעגּפָא םיא טָאה יז ןעװ . . , סרעדנוז

 טימ .,1943 ,עװקסָאמ ,סענָאּברַאק ,סנ ,"טרעֿפ

 ןַײז לחומ ןטעּב ,ןקידלושטנַא ךיז -- ךיז

 ןיא רע יַאמלה טרעֿפטנערַאֿפּפָא ךיז טָאה רע

 ,בנו .רדח ןיא ןעוװעג טינ ןטכענ

 -עגי-- ,טצרַאֿפעג-- ,ּפָא ץרַאֿפ -- ןצרַאֿפּפָא
 ץרעגנעל ַא רעדָא ןקידנערַאֿפ .וטוא  .ןצרָאֿפ

 .ךיז טימ טֿפָא .טניװכיוּב ןּבעגסױרַא טַײצ

 רעייז סעּפע ןָאטּפָא ראֿפ ּברעװ-םוקמּב -- ורט

 -ףלָאג טימ ןּבעל א יַא .ןטָארעגמוא ,טכעלש

 רע/ עא ןוגינ ַא יִא ,טנעװ יד יִא .טינרָאג

 .ירע- = .(עק ,ןיד)
 -רַאֿפ -- ,ּפָא ףױקרַאֿפ .ורט -- ןֿפױקרַאֿפּפָא

 ,הרוחס עצנַאג יד ,ץלַא ןֿפױקרַאֿפ .+ .טֿפױק
 ,טנַאה ןיא סע טָאה עמ רעדייא ךָאנ ןֿפױקרַאֿפ

 ןיוש ּבָאה'כ גנַאֿפ ןקירָאיַארעּביא ןצנַאג םעד,

 -עגֿפױא טיורּב םעד ןוא טֿפױקרַאֿפעגּפָא . . 

 וועיק ,טייג זַײא סָאד ,זביא ,סינפיק .י ,?ןסעג

 -רַאֿפ .עטֿפױקרַאֿפ סָאד ןֿפױקקירוצ 22 0

 .ךיז טימ .יַא ןוא ןּבָאה הטרח ,ןֿפױק

 רע- .שינע- .גנו- .רעד ,ףױקרַאֿפּפָא

 .(עק" ,ןיי)
 ,טשרַאֿפעג-- ,ּפָא שרָאֿפ .ורט -- ןשרָאֿפּפָא

 -נעל ַא ןינע ןַא ןשרַאֿפ .ןטשרָאֿפ-- 5
 ַא 'ַא ןטשרַאֿפ ןקידנערַאֿפ רעדָא טַײצ ערעג

 םוש ןייק וצ ןעמוק טינ ןוא קילדנעצרָאי

 א וצ ןעמענ ךיז ןוא ןינע ןייא יִא .טַאטלוזער
 ,הנ/- .םעלּבָארּפ רעטייווצ

 .ןעקסרָאֿפּפָא ווזד -- ןעקשרַאֿפּפָא

 -עגוֿפעגי-- ,ּפָא עװעג- .ורט -- ןעװענוֿפּפָא
 ּפָא .ןעװעגוֿפ ןקידנערַאֿפ (ַײרעילָאטס) .טעוו



 ןרירוטוֿפּפָא

 ןיא (ס)עניר יִא .ןעװעטַאלדּפָא ,ןגעזּפָא ,ןדַײנש

 .עא לטערּב ,ןילק א ןלעטשוצנַײרַא טערּב א

 -מוצ לַײװ, .ןרירעטָארֿפ {-- ןרירוטוֿפּפָא
 ,טרירוטוֿפּפָא טימ רעד ןיא ןעװעג זיא טשרע

 ,"ןייטש ןּבַײלּב יוזא טנעקעג ןיוש ייז ןּבָאה

 .185 '7 ,'טריֿפ לרוג רעד יוװ ,סַײװ

 ,טלגױֿפעג-- ,ּפָא לגױֿפ .ורט -- ןעלגױֿפּפַא
 ןעלדניװשאּב ,ןרַאנּפָא .1 .2426: טספס}ם

 -עגוצ ןוא טלגױֿפעגּפָא םיא טָאה רע; .ןצעמע
 .לואװ ,2 ."ןשָארג ןטצעל םוצ זיּב ןעמונ

 ןלעוסקעס ןּבָאה (וצ ידּכ ױרֿפ א ןרַאננַײרַא)
 ,רעקרַאֿפ

 ,טעדױֿפעג-- .ּפָא עד .הרט -- ןעדיױֿפּפָא
 יא ,ןֿפוא ןטכעלש ַא ףיוא ךַאז ַא ןטעּברַאסיױא
 ,טעּברַא ןַא יִא ,שוּבלמ א

 .טלױֿפעג-- ,ּפָא לױֿפ .וטוא -- ןלױֿפּפָא
 ,ןלױֿפ ןוֿפ בצמ ַא ןיא ןעניֿפעג ךיז רדסּכ .1

 ןוֿפ סעצָארּפ ןשינַאגרָא ןטסקיניײװעניא ןַא ןיא

 םַאטש רעדע .'ַא ןוא רעלעק ןיא ןגיל .לַאֿפעצ

 ןֿפױא ךָאד ןוא טלױֿפעגּפָא ןיוש זיא םיוּב ןוֿפ

 ךָאנ רעּבָאג ."ךעלגַײװצ עַײנ ךיז ןזַײװַאּב ץיּפש

 ףוג רעד ינוא הלעמל המשנ יד טיג גָאט גיטַײרד

 ה"בקה שלא טַײצ רעד וצ זיּב בא טלױֿפ

 אדרויּפ ,הדׂשה חיׂש ,ײןַײז (םיתמ היחמ) טרעו

 ,ּב קרפ ,7

 ץטכעלש ןיא טַײצ ערעגנעל ַא ןַײזּפָא .2

 רעד ןיא טצעזעגנַײרַא םיא טָאה, .ןעגנוגנידַאּב

 גָאט א טלױֿפעגּפָא טרָאד רֶע טָאה ,יײצילַאּפ

 רימָאטישז ,רעגעלשדלָאג עלעקעי ,דמַא ,"ןעצ

8,. 

 ןלױֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל א -- ךיז טימ

 ךיז טלוֿפעגּפָא .ןָאט סעּפע ,ןטעּברַא ןלעװ טינ

 ,גנז רעד -- לױֿפּפָא ..רעמוז ןצנַאג ַא
 .שינע-ה ,ץכע-

 .וטוא -- ןצנעלױֿפּפָא
 .טמערוֿפעג-- ,ּפָא םער- .ורט -- ןעמערוֿפּפָא

 ןימ םעַײנ א יִא .ןעמערוֿפ ןקידנערַאֿפ .1
 ,ןעלקיװטנַא .2 .ךעלּפמעל-הּכונח ,ךעלדיירד
 .רעטקַארַאכ ,טייקכעלנעזרעּפ א יִא .ןדליּבסיוא

 ,וֿפד װזד

 .גנ- .ךיז טימ

 ,ןעקסרָאֿפ-- וזד .װטוא -- ןעקשרוֿפּפָא
 .ךיז טימ ךעלטנייועע .ןעקשרַָאפ--
 :זדנַאג א ףיוא רעסַאװ יװ טקריװעג טָאה'ס,

 ןיא ,מי ,"גנונעג ןוא טעקשרוֿפעגּפָא ךיז

 .1933 עגיר ,קנַאדעג רעזדנוא

 -עשוֿפעג -- ,ּפָא עוועש- .וורט -- ןעװעשוֿפּפָא
 םעניימעג א ףיוא טעּברַא ןַא ןָאטּפָא .טעװ
 יַּפָא טָאה רע, .שטַאטרַאּפ ,רעשוֿפ ַא יװ ,ןֿפוא
 -עצ ,טעגרהעצ שממ ,טעּברַא יד טעװעשוֿפעג
 ."טעּברַא עצנַאג יד טתיממ

 .טרעשוֿפעג -- ,ּפָא רעש- .ורט -- ןרעשופּפָא
 דיישרעטנוא םעניילק טימ| ןעװעשוֿפּפָא וזד

 סע ןוא ,שרעדנַא טינ ןעק רעשוֿפ א :ּב ןיא

 ךיוא לָאז רעשוֿפ ןייק טינ זַא ןֿפערט ךיז ןעק

 .ןןעװעשוֿפּפָא

1817 

 .טרעּביֿפעג-- ,ּפָא רע .װטוא -- ןרעּכיֿפּפָא
 יֿפעגּפָא ױזַא ּבָאה'כ, .רעּביֿפ ןיא ןגילּפָא .1

 ןסַײװ ןזיּב ...טרעדַײלשעג ךיז ןוא טרעּב

 ןיא ןַײזּפָא 2 ,14 וװ 1970 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"גָאט
 -עגמוא ,טייקיאורמוא סיורג ןוֿפ דנַאטשוצ א
 .העידי א םיא ןוֿפ טמוקַאּב עמ זיּב יַא .דלוד
 .שינע- .גנוד

 עג -- ,ּפָא (עװע)לגיֿפ .ורט -- ןע(וװע)לגיֿפּפָא
 -עדנעלּב ,קיטשצנוק = עלגיֿפ22 .ט(עװע)לגיֿפ

 -צנוק א ןריֿפכרוד ןקידנערַאֿפ .1 .רקוא .שינ

 יד טימ ךיג סעּפע יִא .שינעדנעלּברַאֿפ ַא ,קיטש

 .ליומ ןוֿפ רעַײֿפ ןוא סעגנעטס יִא .טנעה

 יװ יִא ,ןֿפוא ןקיאַײרש א ףיוא ןצוּפסױא 2

 .קיסע ןוא קינַאה ןיא יִא .דרעֿפ סרסיק םעד

 .שינע .ץכש .ךיז טימ טֿפָא

 -ץעג- ,ּפַא לדיֿפ .װחרט ,װזוקַא -- ןעלדיֿפּפָא

 ךיז, .לדיֿפ ַא ףיוא ןליּפש ןקידנע .1 .טלדיֿפ

 ױזַא טלדיֿפעגּפָא . . .לדיֿפ םוצ ןַאטעג םענ א

 ןרָאװעג ןענַײז רעגניֿפ יד זיּב ,ןעצ טונימ א

 ןעלדיזּפָא 2 .רעלדנעל ַא ,אפֵא ,"ףַײטש

 א טימ טלדיֿפעגּפָא םיא טָאה רע, .ןצעמע

 עמ .ןרַאנּפָא ,ןעלדניװשַאּב .8 ."קוסּפ םענַײֿפ

 .לואװ ,4  ,ןטרָאק יד ַײּב טלדיֿפעגּפָא םיא טָאה
 קעװַא ןוא טלדיֿפעגּפָא, ,ױרֿפ א טימ ןרעקרַאֿפ

 ."טנוזעגַײז א ןַא

 "רַאֿפ ,טשינרָאג טימ ןּבעל ַא ןרטּפּפָא .פ

 סָאד טלדיֿפעגּפָא טָאה עמ .ערעיראק א ןליּפש

 .טינרָאג טימ ןּבעל

 הטרח ה"ד ,קירוצ ףיוא ןעלדיֿפ :קיסַאּפש 0
 רימ לדיֿפ ,טינ ליוו ךיא, .ךודיש א ףיוא ןּבָאה

 עטרעקרַאֿפ טליּפש ,רמזילּכ ,ןקירוצ| קירק ּפָא

 ,(טנגעגמוא ןוא װעליהָאמ) דייר ,"םינוגינ

 םינימ ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ברעװ םוקמּב ./

 .חֿבשל ןהו יאנגל ןה ,טעּברַא ןַא ןקידנערַאֿפ

 ייװצ טלדיֿפעגּפָא עילָאװַאּפ ױזַא טָא ןוא,

 ךָאנ לָאז סגעװקירוצ ףיוא סעּפע זַא ,ןָאזעס

 ,555 'ז ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,יןּבַײלּב

 .ירע- .רע- .שינע .ץכע- .גנו-

 .טרעטיֿפעגי- ,ּפָא רעט- .ורט -- ןרעטיֿפּפָא
 זדנעג יד יִא .םייח-ילעּב ןרעטיֿפ ןקידנערַאֿפ ,1

 ,המהּב יד יא .הּכונח זיּב

 טימ ןּפָאטשנַא ,ןסע ךס א ןּבעג .לדייאמוא ,2

 ,רענלעז קלָאּפ א יַא .ןסע

 ןַײּפש ,רעטוֿפ ןעמענקעװַא ,ןעמענוצ .3

 טרעטיֿפעגּפָא טָאה וק סלקנַאי, .תומהּב רַאֿפ

 רַאֿפ חול ,רעטייּברַאדנַאל רעד ,"ןטרָאג סלרעּב

 למיוועג סָאד , ,242 'ז ,1901 ענליװ ,ןטסינָאלַאק

 יד, ,14 ,פ ,תגנ ,"ַא םיא טוט דלעֿפ ןוֿפ

 ... רעדלעֿפ יד . .. טָאה ... ײמרַא עשירַאצ

 ,"טייקידנעװטיונ םוש ןייק ןָא . . . טרעטיֿפעגּפָא
 'ַאמ יד וצ גנורעקלעֿפַאּב רעד לכיּבקנעדעג

 -יװַאָאסָא ןוֿפ ,ײמרַא רעטיור רעד ןוֿפ סערװענ

 .גנ .ךיז טימ .1929 קסנימ ,םינכַא

 .שינ-

 .ןעקציֿפּפָא +-- -- ןעקשטיפּפָא

 .טכַײֿפעג- ,ּפָא טכַײֿפ .ורט -- ןטכַײֿפּפַא

 ןרירטליֿפּפָא

 ףרַאד רעדעל טרָאס אזא, .טכַײֿפ לסיּב ַא ןכַאמ

 ,בנ| יא זיולּב ,ןטכַײֿפסױא טינ ןעמ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- לַַײֿפּפָא
 ןוֿפ יַאע .ןלַײֿפ םַײּב לַאֿפּפָא ,2 ,ןלַײֿפּפָא ןוֿפ

 ,בנ/  ,ײדלַאג ןוֿפ טרעװ םעד טָאה דלָאג

 יּפָא .1 .טלַײֿפעג-- ,ּפָא לַײֿפ .ורט -- ןלַײֿפּפָא
 וצ קידנסַאּפוצ ,ןכַאמ רעצריק קידנלַײֿפ .ןֿפַײלש

 ,ןציּפש יד יא ,ןלַײֿפ ךרוד ןכַאמ רעטַאלג .סָאמ א

 יד, .ןכַאמ רעלעדייא :גיֿפ .2 .ןטנַאק יד א
 טֿפַײלש ... ןּבעל סָאד ןוא רוטַארעטיל יד ,עלוש

 עגנוי יד ןוֿפ טייקדליװ יד ּפָא טלַײֿפ ןוא

 ,ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,צווװ ץרפ ,"תומשנ

 ,404 יז

 רע .שינע/ .ץכע .ךיז טימ
 ,יירע-

 ןכַאמ .טנַײֿפעג-- ,ּפָא ןַײֿפ .וורט -- ןענַײֿפּפָא
 .רענַײֿפ ןרעװ רעדָא ןעזסיוא לָאז רעצעמע זַא

 וצ יִא .ץראה:םע םעד ,גנידּבָארג םעד יא

 ,רעלעדייא ןרעוו

 םענַײֿפ א ןוֿפ לעטשנַא ןַא ןכַאמ -- ך י ז טימ

 ןוא טנַײֿפעגּפָא ךיז טָאה דמושמ רעד, .ןשטנעמ

 ."הֿבדנ ַא ןּבעגעג

 .שרע-/ .(עקד ,ןיד) רעד .ץכעז

 .טרעַײֿפעג-- ,ּפָא רע  .װרט -- ןרעַײֿפּפָא
 'ַא .החמׂש א ןעװַארּפ ןקידנע ,ןֿבוט-םויּפָא .1

 .וצ ןעמענקירוצ ךיז ךָאנרעד ןוא ֿבוט-םוי םעד

 םוטעמוא וליֿפַא ןיוש טָאה עמ, .טעּברַא רעד

 םעד ןקיטעטשַאּב סָאד ןרעַײֿפוצּפָא ןזיװַאּב

 רעדייא , .1922 ענװַאק ,סַײנ ,מי ,"טַאדנַאמ

 רע זיא ,טרעַײֿפעגּפָא ֿבוט-םוי ןַײמ ךָאנ ּבָאה'כ

 טלעװ ,קַאסיל הּכלמ ,"טרעטשרַאֿפ ןיוש רימ

 .1923 עװקסָאמ ,לקניוװ

 רֶע טָאה סָאש ןַײז יא טימ,, .ןסישסיוא .2

 ןוא דיא ,נירג ,"טסעטָארּפ ןַײז טקירדעגסיוא

 ,275 'ז ,1953 י"נ ,טלעװ

 ,שינ .גנ- .ךיז טימ

 .ןֿפיֿפעג--) טֿפַײֿפעג -- ,ּפָא ףַײֿפ -- ןֿפַײֿפּפָא
 טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןקידנערַאֿפ -- חטוא

 ."טּפַײֿפעגּפָא ןיוש טָאה טניװ רעד, .,ןֿפַײֿפ

 ךרוד ןוגינ ַא ןעגנערּבסױרַא .1 -- װרט

 רעד, .יָא יז ןוא עידָאלעמ א ןּפַאכֿפױא .ןֿפַײֿפ

 ןוֿפ טֿפַײֿפעגּפָא ליּפשרַאֿפ ןַײז טָאה םערוטש

 רעד' ,שָאוהי ,"טלעװדקלָאװ א ןוֿפ ץעגרע

 ,ןֿפַײֿפנָא װזד ,ןרַאנּפָא ,2 .'יינש רעטשרע

 ,65 ּבּב

 רעדָא ןקידנערַאֿפ .װטוא -- ןריֿפָאזָאליֿפּפָא

 טָאה רע . .., .ןריֿפָאזָאליֿפ טַײצ ערעגנעל ַא

 ,"העש רעּבלַאה ַא ַײּב טריֿפָאזָאליֿפּפָא יוזא
 ילָאס רעװַארּב רעד ,קעשַאה וװַאלסָארַאי ,זּביא

 ,1931 ,עניארקוא ןיא ,קייװש טַאד

 (עג)-- ,ּפָא רירט  .חרט -- ןרירטליֿפּפַא
 ַא ןזָאלכרוד ,ןרירטליֿפ ןקידנערַאֿפ ..טרירטליֿפ

 טשימ; .ןעַײזּפָא ,רעטליֿפ א ךרוד טײקיסילֿפ

 לסיּב א . ...ּפָא טרירטליֿפ ןוא . . . סיוא טוג

 װעַיק ,סקיװעג סָאד ,יקסנַאיטרוּב י ,"רעסאו

 ,בנ/ .ךיז טימ .86 יז ,9



 ןליֿפּפָא

 ,טליֿפעג--- ,ּפָא ליֿפ- .וורט ןי עגנַאל| -- ןליֿפּפָא
 רע ,ָאי" ,ןליֿפעג עקרַאטש ןריּפשרעד .ןליֿפרעד

 סנטצעל ָאד ןיא סָאװ טייקגנע יד ּפָא טליֿפ

 ,לעװש ןֿפיוא ,םיוּבלטייט .ּב ,"ןענַאטשעגנָא

 א ךיז םורַא טליֿפעגּפָא רע טָאה, ,61 'ז ,3

 ,"טייקטסוּפ עכעלגערטרעדמוא טושּפ ,עטלַאק

 ,עװעלפ ליפשַײּב םוצ ,זּביא ,ןַאמרעטוג .י

 טײקנגיװשרַאֿפ-ליטש רעד ףיוא , ,1952 עשרַאװ

 ,לָאמ ,"ליורג םעד יִא טשינ ,ןעז טשינ ליומ ןוֿפ

 עג טָאה רע, ,57 'ז ,1936 עשרַאװ ,עקישזד

 ןליֿפוצּפָא שטנעמ ןוֿפ חוּכ םעד ןיא טּביײלג

 ,113 יז ,טֿפַאשּביל ,ןינַאצ ,"ןשינעעשעג

 ,רעירֿפ יװ רעכַאװש ךיז יִא -- ךיז טימ

 טגָאמרַאֿפפ -- ליֿפ- .שינע- .גנז
 ,"טרָאװ ןוֿפ ּבַײלקּפָא ןיא יִא ןטריניֿפַאר . . . ַא
 ,36 ןט ,הביֿבס ןיא ,ליירפ לאירֿבג

 -עג--- ,ּפָא (עװע)צליֿפ .ורט -- ן(עװע)צליֿפּפָא
 ,ץליֿפ טימ ןקעדַאּב . .ט(עװע)צליֿפ

 יד ןעניֿפעגסױא .עיצילַאג .ורט -- ןדניֿפּפָא
 רעשיכַײרטסע רעד ןלָאצַאּב ףרַאד עמ סָאװ עמוס

 ,זיצקַא ןטלָאצאּב-טינ רעירֿפ םעד רַאֿפ גנוריגער

 ינּב וגהנ הֹּתִע דעש ויצקַאה ןינעּב, ,גנוד

 ירּבלה םייח 'ר ,יַא קרו ורכׂשל אלש ֿבושיה

 ,ב/איק ,ב"סרּת ,וו םייח ירֿבז ת"וש ,םַאטש

 -צניֿפעגי-- ,ּפָא רעט- .ורט -- ןרעטצניֿפּפָא
 טכיל ןעלקנוטסיוא ,ןעלקנוטּפָא .1 .טרעט

 ןדַײמרַאֿפ ידּכ ,קיטכיזכרוד זיא סָאװ ץלַא ןוא

 רעטצנעֿפ עלַא יִא ,עקַאטַא-טֿפול א ןוֿפ תונּברק

 -ָאמָאטױא ןוֿפ ןרָאטקעשזַארּפ ןוא רעזַײה ןוֿפ

 ,ןליּב

 ןיא ןּבעלּפָא ,ןקינַײּפ ,ןדַײלּפָא .װזוקַא .2

 ...ּבָאה, .ןרָאא יד ,ןּבעל סָאד יִא .תוקחד

 -עטצניֿפ ןּביז רעדָא סקעז ַא . . . טרעטצניֿפעגּפָא

 טסול ןייא ,לעקנײרֿפ שריה ןרהַא ,"רָאי ער

 עקַאט ךיא לָאז, .1891 י"נ ,טנעירָא ךָאנ עזַײר

 עצרַאװש יד ,ןײטשָאלּב .ע ,"?טלפװ ןַײמ יַא יוזא

 טלָאװעג טינ טָאה רע; ,1894 ענליװ ,לדיימ

 יַא ןוא ,ַײלָאקינ רַאצ עשר םעד ןעניד ןייג

 ,"רעטילימ ןיא ריזח:עינַאֿפ ַײּב רָאא עכעלטע

 ,.ׁשינָע .15 שוװ 1965 ,זמט ,יַאדר 5

 .חטוא ,טלקניֿפעג-- ,ּפָא לק- -- ןעלקניֿפּפָא
 יּפָא זַײװעילַאװכ ,ןעשטשילּבּפָא ,ןענַײשּפָא --

 יַא ,רילָאק ןוא טכיל ןוֿפ ןעקנוֿפ טימ ןלַארטש

 יד ןּבָאה, .רעכעּב ןיא יִא .דלָאג ,רעּבליז טימ

 ןיא ןַײש רעכעלנירג ַא טימ טלקניֿפעגּפָא ןּפמָאל

 .װ סַאלטַא חמצ ,גח ,"רענייטשנקורּב עטכַײֿפ יד

 טָאה עלעקנַאי, .ןעלקניֿפ לָאז סע ןכַאמ --- וורט

 ,ַאּפָא ,"לויטש עטסַאֿפעג ענַײז טלקניֿפעגּפָא

 ,'בר םַַײּבי

 דלעֿפ םענוֿפ ןּברַאֿפ ללא; -- ךיז טימ

 עריא ןיא ,ןגיוא עריא ןיא ּפָא ךיז ןעלקניֿפ
 ,"ןגיוא-םירישה:ריש עטכַארטרַאֿפ ,עיולּב ,ענייש

 .גנ/ .64 יז ,חספ זיּב חספ ןוֿפ ,עש

 ,שינע-

 ,טעקציֿפעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקציֿפּפָא
 ןצעמע ןסַײמשּפָא 1 .ןעקשטיפ-- 9

 טגיײלעגקעװַא, .(לטיר ַא טימ) טנַאה רעד טימ

1878 

 -- טעקציֿפעגּפָא . . .לקנעּב ןֿפױא רוחֹּב םעד

 רעד ףיוא, .דירַאי םינוֿפ ,עש ,"!ייג ןוא

 ָאלטנַא םעד טעקציֿפעגּפָא טוג טונימ רעסייה

 ךָאנרעד . . . טשוקעגמורא . . . ךָאנרעד ,םענעֿפ

 ַא ,װעיאטַאק .װ זּביא ,"טעקציֿפעגּפָא רעדיוו

 ,1938 עװקסַָאמ ,טרירעמעש מַאזניא לגעז

 !ײטלוה ַאזַא; .ןעלדניװשַאּב ,ןרַאנּפָא .2

 ,הּפצוח ַאזַא .טעקציֿפעגּפָא טכער זדנוא טָאה רע

 "װַָאמחור לארׂשי ,ײטכַאמעג קזוח טָאטש ַא ןוֿפ

 ץלַא, ,1930 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקס

 טָאה עמ זַא ןעװעג זיא ןעמונַאּב ּבָאה ךיא סָאװ

 ,31 ווו 1963 ,רָאֿפ ,"טעקציֿפעגּפָא ךימ

 ייװ טעּברַא ןַא ןָאטּפָא רַאֿפ ברעװ-םוקמּב .9
 .שינע- .זיא-טינ

 .לואו .טקיֿפעג-- ,ּפָא קיֿפ .ורט --- ןקיֿפּפָא

 .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןקירנע

 .מַא .טסקיֿפעג-- ,ּפָא סקיֿפ .ורט -- ןפקיֿפּפָא
 ןוא ןעמוקעג זיא ןַאמ רעד, ,ןטכיררַאֿפ .1

 א ןָאטּפָא .2 ."עקנישַאמ יד טסקיֿפעגּפָא

 ןיש םיא טָאה ןעמ, .ןעלדניװשַאּב ,לציּפש

 ."טסקיֿפעגּפָא טוג לָאמנייא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ריֿפּפָא
 רצּפָא לטימ ,2 .יִא רעכעלעמַאּפ ,ןריֿפּפָא ןוֿפ

 , ג ַײ װ צא ,לּב ַײ ר טיָא .טײקיסילֿפ א ןריֿפ

 לטימ 9 .ןר עריֵא ,עיצ ַאזילַאנַאקיַא
 ,דַאלַאקָאשײַא .ןגָאמ םעד ןריֿפוצּפָא

 רעדָא סעצַארּפ .1 .ןעי ,יד -- גנוריֿפּפָא
 "סיוא יד ןוֿפ יִא יד .ןריֿפּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 .טּפעלשרַאֿפ גנַאל ךיז טָאה תורוחס עטעּברַאעג

 ענָאיזַאק ןוֿפ יִא חוּכמ ןטעּב ןענעק םידוהי;

 יַאק ןיטנַאטסנָאק ,זּביא ,"דרע עקידייל עטסוּפ

 "והו ענליוו ,םידוהי ןגעװ גנוצעזטסעֿפ ,יקסניל

 ,1828 ענדָאר

 םעד ןּבעג .ןגָאמ םעד ןקיניר וצ לטימ .2

 ךרוד טמוק ץרוטשטולּב רעד ןעװ, .יִא ןַא דניק

 ...וצ טוג זיא . . .ןלַארטש ןוֿפ גנוקריוו רעד

 ,"ןזַײּפש עקיסילֿפ ןכיורּבעג ןוא יִא ןַא ןעמענ
 טינ טכערּב הלוח רעד ּביױוא, .17 ןֵש רעטעלּב

 קיטכיזרָאֿפ םיא ןעמ ףרַאד ,ןעגנילש ןעק ןוא

 ,"ןגָאמ םעד טָאה רע זיּב יַא ןַא גנַאל ױזַא ןּבעג
 ,7 ןִא ,1924 ,ענליוװ ,זעגֿפ

 האֿפר .ןע- ,סָאד 8 רעד -- לטימריֿפּפָא
 ,תוריצע ןגעק האוֿפר ,ןגָאמ םעד ןקינײרוצּפָא

 רעדייא יַא סיז א רעסעּב ןַײא ןעמענ רעדניק,

 "רַאֿפ ןוא ירֿפרעדניא ןעמ לָאז, ."לייאנציר

 ןָא ןעמענ טינ . . . ןָאטעגנָא רעמערַאװ ןייג טכאנ

 ַײב, ,32 ןאמ ,1865 ,מק ,"ַא ןייק רעטקַאד א

 . . . ןריטסילק ןכַאמ ןעמ ןעק תוריצע עקרַאטש

 ,זעג9 ,"ןדַײמרַאֿפ ןעמ ףראד ןע'ַא עקרַאטש

 ,11 ר ,1923 ענליוו

 -ַאּב .1 טריֿפעג-- ,ּפָא ריֿפ .ורט -- ןריֿפּפָא
 יַא .םייהַא יִא .טרָא ןַא וצ ןצעמע ןריֿפ .ןטיילג

 רעַײט ןַײמ ,רעהא םוק ,יוא , .םערָא ןרעטנוא
 .לֿפ ,"!םיײהַא ּפַא ןיוש רימ ריֿפ ןוא ,ןּבעל

 רעד ןיא טריֿפעגּפָא זדנוא טָאה ןַאטיּפאק רעד,

 רע טמענ, .22 ןאמ ,1866 ,מק ,"טָאטש רעטנעָאנ

 ,"רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײז וצ סע יִא דניק סָאד

 ןריֿפּפָא

 עמ סָאװ ןליּפש סָאד, 43 'ז ,המלש ,סוממ

 םינּתוחמ יד הנותח רעד ןוֿפ יִא םַײב . . . טליּפש

 ,216 'ו ,ןענַאמַאר עשידיא ,עש ,"םייהא

 ,ײצילָאּפ ןיא יִא .ןריֿפקעװַא ללַאװגרעּביא .2

 ,װָאס = תויתוא ַײרד יד ןיא יִא ,הסיֿפּת ןיא

 ,ןא-עפ-עג ןיא

 טלעטשַאּב ,טמיטשַאּב א וצ הרוחס ןריֿפ .9
 .רעקוצ טימ קעז יד ןיזַאגַאמ ןיא יִא .טרָא

 ןּבעל ףָארג ןסיורג א וצ ךיוא טגעלֿפ ןוא,

 יחֿבש רפס ,ייַא ... שיײלֿפּבלַאק ... רָארּב

 ,29 יז ,?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר

 ןדָאש ןייק לָאז סע) טַײז א ןיא ןריֿפקעװַא 4

 .דרע רעד ןיא ץילּב םעד יא .(ןעגנערּב טינ

 ןשילױּפ םעד ּפָא טריֿפ ,לקַאװטיל סָאד ,רעע

 תולאש' ,ץרפ ,"ּפעק ערעזדנוא ןוֿפ רענוד

 .'תוֿבושּתו

 א ןסילש ןוֿפ יִא .סעּפע ןָאט ןוֿפ ןדערּפָא .ס
 ּבָאה , .ךַאֿפ אזַא ןּבַײלקסױא ןוֿפ יִא .תוֿפּתוש

 -סעװש ענַײמ ןטרַא עלא ףיוא טימאּב ךימ ךיא

 ,זּביא ,ןַאמדנַאז .ּפ ,"ןריֿפוצּפָא םעד ןוֿפ רעט

 .1852 עשרַאװ ,טכַאנ ענייא דנוא דנעזיוט יאַײנ

 ןכַײלג ןוֿפ ןריֿפּפָארַא .ןצעמע ןריֿפרַאֿפ .0

 ׂשע; .ןהוח טריֿפעגּפָא טָאה גנַאלש יד .געװ

 טלא זיא (ךלמה המלש) ׂשד טייצ איד ןיא ראוו

 ּבא רּבַײװ . ..ןַײז םיא ןּבָאה אוז ,ןרָאװעג

 טָאה רֶע 'נוא ,טײקמורֿפ ןַײז ןוֿפ טריֿפג

 ּפא טעה טַײל רע ןעװ, .ב/חס ,מהמ ,"טדניזג

 טַײל לָאז רע ןהעז רע לָאז געװ ןטוג ןוֿפ טריֿפג

 רע 'נוא, .א/דס ,חע ,"געװ ןטוג ןיא ןריֿפ

 ּבָא איז ינוא ןדיר רּביא וצ ןשנעמ ילא טׂשיוו

 ,ןוֿפיסוי ,"ןטלָאװ ןיג יז געװ ןעד ןוֿפ ןריֿפ וצ

 הצע ןייק רעמ ןיוש ןיּבָאה 'נוא , ,1764 אדרויֿפ

 ,"געװ ןיזייּב ןעד ןוֿפ ןריֿפ וצ ּפָא םיא טַאהיג

 א; ,1771 עקלַאשז ,זּביא ,ריזנהו ךלמה ןּב

 ךימ לָאז רע טּפַאכעגנָא ךימ טָאה שינרעטיצ

 ,47 יז ,פי ,"געו ןתמא םעד ןוֿפ יַא ו"ח טשינ

 וצ ןַײז םייקמ טינ ,ןּפוטשּפָא ,ןגײלּפָא .4

 ןעױּבֿפיױא ןויּב גנַאלםישדח 'ִא .טַײצ רעד

 ּפָא ױזַא ךימ טריפ הכָאלמ-לעּב רעד, .סעּפע

 ."חסּפ רַאֿפ ןוֿפ ךָאנ

 ןוא דלַאװ ןיא יִא ,ןרַאנרַאֿפ .ןרַאנּפָא .8

 = תונַצל יא ,ןַײרַא דַאּב ןיא יִא .ןּבױרַאּב

 .ןעװעצלפָא

 ןטמיטשַאב ַא רַאֿפ ןלייטוצ ,ןעמיטשַאּב .9

 ,םילוצ רַאֿפ ןינּב ןצנַאג ַא יִא .לי צ

 ַא ןיא . . .ןיו ןיא, .ןלײטּפָא .ןרילָאזיא .0

 רעקנַארק-סוֿפיט ןייא ןועוװעג זיא לעטָאה ןסיורג

 -יִצ ןטַײװ ַא טריֿפעגּפָא טָאה ןעמ ןכלעװ רַאֿפ

 עכילזיוה יד ,שטיװָאנַאמסוז .מ 'רד ,"רצעמ

 ,1887 ענליוו ,ןיצידעמ

 ,רעטניהַא ןקורּפָא .טַײז ַא ןיא ןקורקעװא .1

 ןיא לַאטנָאזירָאה טנעה יד ןּבײהֿפױא ....,

 ףיא רעטַײװ סָאװ ייז יִא ןוא ןטַײז עדייּב

 .5 ןא ,1922 ץנליװ ,זעג9 ,"ןטניה

 םעד יִא .ןַײז לטֿבמ .ןכַאמ לטּב ,ןרילונַא 2

 ,"ןרהיֿפ וצ ּבא דוֿבּכּב םיֿבתּכ ףוליח ןַײמ, .ֿבוח

 ןעמ טניימ סָאד הבושּת .ב/ח ,המלש תרגא

 ןופ ּפָא ןריֿפ יז .הקדצ ןוא הליֿפּת ןוא ,ןטסַאֿפ



 ץכץריֿפּפָא

 ןַאמקילג .א .מ ,"הריזג עטכעלש ַא ןשטנעמ

 ,1898 עשרַאװ ,ישֿפנ יכרּב רֿפס

 ןוֿפ יִא .ןגירקסיורַא ,ןעמוקַאּבסױרַא .9
 ךַאנ טלָאװ ךיא, .ןוידּפ םענייש א רחסמ םעד

 רימ ןלָאז . . . המהּב יד ןטלַאה הגׂשה א ןּבָאה

 ,סינפיק .י ,"עלעיק א ריא ןוֿפ יִא שטָאכ

 ,1930 וועיק ,ןעגנולייצרעד

 ןּבָאה ,ןריסקַאל ,ןגָאמ םעד ןקינײרּפָא 4
 םוצ, .רַאּברַאּבאר טימ ,לייאנציר טימ יִא .תויקנ

 ,"הלוגס א ךיוא ןרעטמַאל ַא לָאמַא זיא יא

 טריֿפעגּפָא םיא טָאה'ס, }1 ּב טימ שװ} .לװֿפ

 -ינהרומש ץלַא . . ., .לװֿפ ,"ןיװ ןייק זיּב שזַא

 םוצ לייאנציר ןעמונעגנייא חסּפ-ֿברע ןּבָאה סעק

 ,לעגנני עשיליוּפ סָאד ,ליי ,"ץמח םעד יא

 םיא טריֿפ סע -- פמוא ,78 יז ,1895 סעדַא

 ּפָא טריֿפ ןערעלַאכ ףיוא} ןקנַארק םעד, .ּפָא

 ערעלָאכ יד ,סקוֿפ .ל ירד ,ײגָאט א לָאמ 0

 ,1915 עשראװ ,רהיא ןעגעג ףמַאק רעד ןוא

 5 יז

 -כרוד ,ןעגנערּברַאֿפ ,ןּבעלּפָא .וזוקַא ,9

 יװ, ,ךיײרֿפ ןיא רעדָא תוגאד ,תוקחד ןיא ןכַאמ

 ןתֹּבשְו גָאט ןקיליײה םעד ּפָא ןריֿפ ןשטנעמ יד

 ןוא הׂשעמ:אֿבּב ,םיתוטש טימ ,םילֿבה טימ

 -עג ייז ןטלָאװ רעסעּב ,ןטיײקשירַאנ ערעדנַא

 ,המכח תישאר ,זּביא ,"שמוח-שטַײט טנעייל

 תויאר עקרַאטש, ,(37| יז ,1883 גרעּבמעל

 טריֿפעגּפָא טסָאה וד ױזַא יװ ... טגנערּבעג

 -צניֿפ רעד ןיא ןעגנַאגעג ,געט ןוא רַאי ענױזַא

 קוק ךיא זַא, .רַאטַאיעט ,"גצװ ַאזַא ןיא רעט

 ,לזמילש ןַײמ ןיא ךימ ךיא ןָאמרעד ,ןָא ךיד

 ,"טלעװ א טריֿפעגּפָא ּבָאה ךיא ןעמעװ טימ
 ,.14 'ז ,1882 עשראװ ,תירּב רענעטלעז ,סומלַאק

 ןיּב ןוא הרדס יד ןעוועג ריֿבעמ רימ ךיא ּבָאה,

 ּבָאה ךיא ,ללּכה. . . ןַײרַא הוקמ ןיא ןֿפָאלעג

 ,ןייטשנעסמיפ .ל ,"תּבש ןטוג ץנאג א טריֿפעגּפָא

 רָאנע ,49 יז ,1894 גרעּבמעל ,עלַאּבײל ןוקיּת

 ןֿפרַאד וטסלָאז סָאװרַאֿפ ,ןדִיי ךָאד ןענעז רימ

 'ר ,ןַאמרעקעּב .ּב ,"טלעװ ןַײד טנלע ױזַא יא

 סע. .12 יז ,1895 עשרַאװ ,זמלמ עקלאלצפ

 ץנַאג רעייז ּפָא ןריֿפ סָאװ ןשטנעמ ָאד ןענעז

 ,קילַאמ ֿבקעי השמ 'ר ,"תקולחמ טימ ןּבעל

 ,ח"צרּת רַאמשַאס ,לאירזע תלחנ

 ןעװעדליװ ,ןֿפיטש ,ןעלמוט .רֹל .וטוא ,0
 הרֿבה יד סָאװ, .(רעדניק ןגעװ ךעלטנייוועג)

 ,םיׂשעמ יִא --- וזקַא :ךיוא ,*!ּפָא ןטרָאד ןריֿפ

 רימ טסלָאז אוד ריד טעּב ךיא, -- ךיז טימ

 טָאה . . , ריד טימ יװ ןּבעג רעֿפטנע ןַא דלַאּב

 יד ןריֿפ ױזַא, ,19 'ז ,לַאל ,"טריֿפעגּפָא ךיז

 ,1864 ,מק ,"ןרָאי לסיּב רעייז ּפָא ךיז טַײל

 .65 ןֶאפ

 װזד צעּפס .רעי ,} ,סָאז -- ץכעריֿפּפָא
 טינ טָאה דניק סָאד ּבױא; ,2 ּב גנוריֿפּפָא

 ,"ָא ןַא ןּבעג םיא ןעמ ףרַאד ,גנַאגלוטש טאהעג
 ,ןיצידעמ עכילזיוה איד ,שטיװַאנַאמסוז .מ 'רד

 ,1887 ענליוו

 ּפָא וחזז צעפס .ץ ,סָאד -- שינעריֿפּפָא
 טשינ ץעמע ךיז טליֿפ םיק, .2 3 גנוריֿפ

1819 

 . . . תואוֿפר עשימייה טימ טכוז ןוא , . . טנוזעג

 ךיז ןוֿפ ןּבַײרטוצסױרַא --- ,לטימכערּב ,זיָא

 ,1883 לָאֿפי ,"טסַאג םענעטעּבעגמוא םעדז

 .3 ןאפ

 רעװ .1 .עקד ,ןי- נו .ס- ,רעד -- רעריֿפּפָא
 רישכמ ,לטימ .2 .טסימ ןוֿפ יַא .ּפָא טריֿפ סע

 -רעסַאװ .יָא ךיור .ןריֿפוצּפָא ףיוא ןישַאמ רעדָא

 .ײרע- .ַאא א

 ,עקשיק עקיד וזז .ס ,יד -- עקשיקיריפּפָא

 ַא .1 .טשיֿפעג-- ,ּפָא שיֿפ .ורט -- ןשיֿפַּפָא
 -תעמ ןצנַאג א יִא .שיֿפ ןּפַאכ טַײצ ערעגנעל

 ידע .לדניװש ךרוד ןגירקסיורַא .2 .תעל

 רעלָאט עכעלטע ענַײז ןָאי ַײּצ ןּבָאה ייווצ

 :סטּפעשעג סגינעק םעד ,עזיַאל ,ײטשיֿפעגּפָא

 ,טשערַאקוּב ,רעגרָאזרעֿפ

 ,טרעדַאלֿפעג = ,ּפָא רע- .טוא -- ןרעדַאלֿפּפָא
 ןרעהפיוא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןרעדַאלֿפ

 ךָאנרעד טשרע ןוא רָאי 30 זיּב יִא .ןרעדַאלֿפ

 .שינ - .ןּבָאה הנותח

 ַאלֿפעג- ,ּפָא רעט- .װטוא -- ןרעטַאלֿפּפָא
 ןעילֿפקעװַא .ןרעטַאלֿפ ןרעהֿפױא .1 .טרעט

 עגולק ענעי ןוֿפ ,עלעבַײט ,וטסייװ רשפא,

 -קירוצ רימ ןֿפלעה ןענעק ייז סָאװ / טַײל
 סָאװ געט עגנוי ענַײמ / ,טַײצ יד ןעיירדוצ
 ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"טרעטַאלֿפעגּפָא ןּבָאה

 ַא ןרעטַאלֿפ .2 .154 יז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ
 טרעטַאלֿפעגּפָא טָאה ןָאֿפ יד, .טַײצ ערעגנעל
 .שיג .גנ/ ."ןרָאװעג ןסירעצ זיא יז זיּב

 .טכַאלֿפעג-- ,ּפָא ךַאלֿפ .װרט -- ןכַאלֿפּפָא
 רעדניק, .דרע יד יִא .גיוטס םעד יִא .ךַאלֿפ ןכַאמ

 טלָאמעד ,סעװרַאּב עלוֿפַא ןֿפױלמורַא ןזומ

 ןקלַאּבסוֿפ ןוֿפ . ..ןעלקסומ יד ךיז ןקרַאטש

 ףוג רעצנַאג רעד םיא ףיוא טקירד סע ..;

 רעד טרעװ ,טסקַאװ ףוג רעד רעמ סָאװ . . . ןוא

 -ךנעגוט .ג 'רד ,זּביא ,ײטכַאלֿפעגּפָא רעמ סוֿפ

 ,1927 ןילרעּב ,דניקניילק םנוֿפ גנויצרעד ,ךַײר

 ױװַא ןּבעלירוטלוק עצנאג סָאד טרעװ, ,19 יז

 ,"ןעמעלּבָארּפ ןוֿפ טנגוי יד טכַײװ ,טכַאלֿפעגּפָא
 עקיסקעמ ,ןגעקטנַא ןגרָאמ םעד ,ּבמָאלָאג .א

 .9 'ז ,8

 .שינע .גנ- .ךיז טימ

 -לווער רעדָא טקַא .ןע- ,רעד -- םַאלֿפּפָא
 ,גנאגרעטנואךוז ןוֿפ יִא .ןעמַאלֿפּפָא ןוֿפ טַאט

 -רעד םיא רעסַאװ טימ גורק םעד ייז ןעוט . ..,

 םעד ןוֿפ . . . הרוֿבג טימ טּפעשעגנַא -- ,ןעגנַאל

 דוד' ,וװ לֵא ,"טולּב-דלעה יװ טיור ,יָא-טנװַָא

 ,גנ/ .יםלודצ ןיא

 ,טמַאלֿפעג- ,ּפָא םַאלֿפ .וטוא -- ןעמַאלֿפּפָא

 ,ץיה ןוֿפ רעקנַארק ַא? .ןעמַאלֿפ ןקידנערַאֿפ

 ,"טמַאלֿפעגּפָא ךייה רעד ןיא גָאט רעד טָאה

 ,1 ןש ,1947 עװקסָאמ ,דנַאלמייה ,רעֿפעֿפ קיציא

 טימ טכענ ,ןעמואװשרַאֿפ ןרעסַאװ טימ געט;

 ןוא כערזימ ,שקַא ,"טמַאלֿפעגּפָא סרעטַײש

 .שינקע- .59 יז ,1940 עװקסַאמ ,װערַײמ

 ,טצנַאלֿפעג-- ,ּפָא ץנַאלֿפ .ורט -- ןצנַאלֿפּפָא
 םעד יַא .דרע רעד ןיא ןצנַאלֿפ ןעלצרַאװנַײא .1

 ןרעדַאילֿפּפָא

 טימ ,סעקירוּב טימ חטש ןסיורג א 'ַא .ןטרָאג
 לָאז ןגער רעד .ןצנַאלֿפ ןקידנערַאֿפ ,2 .טיורק

 ןע;צסױרַא .9 .יִא ןכָאנ זיּב ןטרַאװ שטָאכ
 ,בנו .ןצנַאלֿפ

 -עגי- ,פָא רעט- .װרט -- ןרעטסאלֿפּפָא

 עלא יַא ןרעטסַאלֿפ ןקידנערַאֿפ  .טרעטסַאלֿפ

 ןוא רענייטש טימ קורּב סעד יִא .טנעװ ריֿפ

 .עקנימש טימ יִא ךיז -- ךיז טימ .טנעמעצ

 ,גנוד

 .ןעקסַאילֿפּפָא +- -- ןעקסַאלֿפּפָא
 יַאלֿפעג-- ,ּפָא רעק - .וטוא -- ןרעקַאלֿפּפָא

 -רַאֿפ רעדָא ןרעקַאלֿפ טַײצ ערעגנעל א .טרעק

 ןגַײװצ ךָאנ ןגיילרעטנוא .ןרעקַאלֿפ ןקידנע

 טימ יִא .טכַאנ עצנאג א יִא לָאז רעַײֿפ סָאד

 רעליק ןרעװ ןוא ןרָאי עגנוי יד ןיא תוֿבהלתה

 רעקַאלֿפ א ,ןדניצנָא ךיז .רעטלע רעד ףיוא

 ,תםנ/ .ףךיז טימ : .יִא ךיג רָאג ןוא ןָאט

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- םולֿפּפָא
 א .ןרעסַאװ ןוֿפ יִא רעקילַײא .,ןסילֿפּפָא ןוֿפ

 ,לּבַײרטײַא ,ךָאליַא ,ּבורגײַא ,לַאנַאק יָא ,עניר

 ,גערּב ןוֿפ ןרעסַאװ-םי ןוֿפ ןסילֿפּפָא סָאד .2

 ,סולֿפוצ ןוֿפ ךוּפיה

 רעסַאװ ןוֿפ ךיז ןענצקירוצ ,ןלַאֿפּפָא סָאד .3

 ךָאנ רעסַאװ ןוֿפ ךיז ןעיצקירוצ סָאד .ןכַײט ןיא

 ,סולינ ןוֿפ 'ִא רעקיסעמלגער רעד .רעסיוועג ַא

 סָאד ,ןדניװשרַאֿפ סָאד ,ןייגקעװַא סָאד 4

 יד ןוֿפ םירעיוּפ ןוֿפ יִא רעד .רעקינייװ ןרעװ

 לַאטיּפַאק ןוֿפ גנוגעװַאּב עַײרֿפ יד , .ןטריװלָאק

 ןוא סולֿפוצ ןלעטשוצנַײא ףיוא גנידַאּב ַא זיא

 ,זּביא ,לכיור דוד ,"לַאטיּפַאק םעד ןוֿפ יא

 .ענליװ ,לַאטיּפַאק-ץנַאניֿפ ,גנידרעֿפליה .ר

 רעקיטסַײג ןוֿפ ךיז ןרענימרַאֿפ סָאד .גיפ .9

 םעד ןענעכײצרַאֿפ, .עיגרענע רעשיזיֿפ רעדָא

 ,"ןעגנוּבעלרעּביא עשיגָאלָאכיסּפ ענַײז ןוֿפ יִא
 ײירַאטעלָארּפ רעד נוֿפ ליטס רעד ,עקרַאיװעװ .א

 סולֿפוצ טימ לוֿפ , ,1932 סעדַא ,רוטַארעטיל רעש

 קיטירק ,נש ,"ןּבעל סרעטכיד םעד זיא יִא ןוא

 .40 יז ,1954 א"ַּב ,רעקיטירק ןוא

 .רנ ,משטד .ידַא -- רַאּכפולֿפּפָא
 .קיסולֿפ

 ךיז טדניּב סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיפולֿפּפָא
 ,לַאטיּפַאק רעיא ,רעַײרֿפ .סולֿפּפָא ןַא טימ
 ,טייקיד

 יַא .ןענלֿפּפָא ןוֿפ טקַא .ןע ,רעד -- ילֿפּפָא
 -כירעגמוא .ןַאלּפָארע םעד ןוֿפ יא .לגױֿפ א ןוֿפ

 -רָאֿפ טֿפרַאדעג טָאה סע, .יִא רעמייהעג ,רעט

 רעַײנ א ןוֿפ ןַאלּפָארע ןַא ןוֿפ יִא רעד ןעמוק
 ,ַאטעלָא ירוי ,זּביא ,רענידַאג .ש ,"עיצקורטסנָאק

 סָאװ קילג ַאזַא זיאס, ,1931 קסנימ ,עניק

 ןגייל'ס סָאװ ,ענירג ךָאנ ןעוװערוש רעטעלּב

 ,װ המחלמ ,מּפ ,"גָאט ןדעי יִא םעד ּפָא לגיײֿפ

 יד -- גנוא- 569 יז ,1956 י"נ

 ַאילֿפעג- ,ּפָא רע" .וטוא -- ןרעדַאילֿפּפָא
 ןּבעל ,ןרעדַאילֿפ טַײצ טרעגנעל ַא .טרעד

 .ןעװעסַאּפעטסוּפ ,קיניזטכַײל

 יּפֲא ווזד



 ןעװערדַאילֿפּפָא

 דַאילֿפעג'- ,ּפָא עוער- -- ןעװערדַאילֿפּפָא
 םיא טָאה רע .ןעלדניװשַאּב -- װרט .טעװער

 .טזָאלעג ךיז טָאה סע לֿפיװ טעװערדַאילֿפענּפָא

 ,ןרעדַאילֿפּפָא ווזד --- װטוא

 -עגי+ ,ּפָא עקק .ורט -- ןעקסַא(י)לֿפּפָא
 ,עטָאלּב טימ ןצירּפשּפָא .1 .טעקסַאט)לֿפ

 עטָאלּב טימ ןײלַא ןרע) עקַאט זיא, .ץומש
 -רַאמוק ,רעלזייה .ק ,"ןרָאװעג טעקסַאילֿפעגּפָא

 רע, .ןשטַאּפּפָא ,2 .,53 יז ,ןעניושרַאּפ רענ

 -סױרַא ןוא םינּפיס טעקסַאילֿפעגּפָא םיא טָאה

 .שינע .װזק -- ךיז טימ ."ןּבירטעג

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן' ,רעד -- ץיײלֿפּפָא
 ַא טרָאד טרעװ טַײצ-גנילירֿפ .ןציײלֿפּפָא ןוֿפ

 טכַארּבעג טָאה טניװ-ןוסנַאמ רעד .יִא רערעװש

 ךיז טָאה יִא םענוֿפ רעסַאװ עליוֿפ סָאד, .יִא ןַא

 ,נידיל .װ ,זּביא ,"גערּב םעניא טעקסעלּפעג

 "ַא 1936 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש

 -נירטרעד ןעמ טגעלֿפ רעדניק עשידִיי ,, .לַאנַאק

 ןיא ןֿפרַאװנַײרא רעדָא רעּבירג-םייל יד ןיא ןעק

 רעװעשרַאװ ןוֿפ עטכישעג יד' ,ין'קַא יד

 ,1946 לירּפַא ,ןרוּבלעמ ,יוּבֿפיוא ,ָאטעג

 -ץג'-- ,ּפָא ץיילֿפ .ורט 4 װטוא --- ןציײלֿפּפָא

 .טײקיסילֿפ ךס ַא טימ ןסילֿפּפָא .1 .טצײלֿפ
 גָאט ןטירד םעד ףיוא ןּבָאה ןרעסַאװ יד,

 רעטרע עכעלטע ןיא םיא טעװ, ."טצײלֿפעגּפָא

 רע ,טנַאה רעקניל רעד ןוֿפ רעדָא ןא ןענעֿפע

 רעד ,דמא ,"טולּב טימ ןרעװ טצײלֿפעגּפָא לָאז

 ּפָא ןּבָאה סנגער ןעמי .1895 ענליװ ,ןַאטלוס

 ,"ןעמואװשעגּפָא ןענעז ןדיי ןעמי ,טצײלֿפעג

 ּפָא .2 .א"כשּת ה"ר ,קיא ןײטשנַײװ שירעּב
 -ץגּפָא םיא ןעמ טָאה קידנעייגכרוד .ןעקנעװש

 .שינע- .גנ| ,יסיֿפ זיִּב ּפָאק ןוֿפ טצײלֿפ

 ,טשײלֿפעג -- ,ּפָא שײלֿפ .ורט -- ןשיײלֿפּפָא
 יד (ןוֿפ) יַא .שײלֿפ ןדַײנשּפָארַא ,ןעמענּפָארַא
 .סּפעש ןוֿפ לטַײז א יִא .רענייּב

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- םילֿפּפָא
 -ידמַאז ןיא רעסַאװ ןוֿפ יִא רעד ,ןסילֿפּפָא ןוֿפ
 .גנ/ .דרע רעק

 יא .ןסילֿפּפָא ןעק סָאװ .ידא -- קיסילֿפּפָא
 .טייקי- .רעסַאװ

 (ןיּב) ּבָאה ,ּפָא סילֿפ .װזוקַא ,װטוא -- ןסילֿפּפָא

 "רַאֿפ רעדָא ןּבײהנַא ,ןסילֿפקעװַא .ןסָאלֿפעג י*

 -ייטש יד ןשיװצ ןוֿפ , .ןענירּפָא ,ןסילֿפ ןקידנע

 רע, ."םָארטש רעניילק ַא ןסָאלֿפעגּפָא טָאה רענ

 ןאויל ןעד ףיוא ןכילקיטֿפערק אוז ףראוו

 ןרוא ןַײז רבא טולּב טור ׂשד םיא ׂשד ,שורג

 רד ינוא , ,316 עֿפָארטס ,ךוּב -לאומש ,"ׂשולו ּבֹא

 איד ׂשד ןֿפרעװ רֹׂשֲאו זאד ןיא רע סיל ןּבלה

 איד ּבא רֹׂשֲַאװ זאד ןסילֿפ ןהעז זאד איד טַײל

 ,יןׂשע זע ןטלָאז 'נוא ןגנַאֿפ ףיוא זע ןטלָאז

 ןוא ןגערו לייט רעטייװצ ַאע .ומ הׂשעמ ,ּבמ

 ןלָאט יד ןיא רעדלעֿפ יד ןוֿפ ּפָא טסילֿפ ןיינש

 עטסקיטיונ יד ,ןַאמטוג .ק 'רגַא ,"ךצלכַײט ןוא

 .1929 סאקרעשט ,"...סעידעי עשימָאנַארגַא

 .שינעע .ץכע/ .ךיז טימ

1880 

 (ּבָאה) ןיּב ,ּפָא ילֿפ .װטוא -- ןעילֿפּפָא
 ןַא ןזָאלרַאֿפ ,ןעילֿפקעװַא .1 .ןגױלֿפעג --

 ןענַײז ךעלעגײֿפ עלַא; .ןעילֿפ ךרוד טרָא

 רעד ."ןלַאֿפ דלַאּב טעװ יינש רעד ,ןגױלֿפעגּפָא

 ענַײמ ,, .ירֿפרעדניא ןגרָאמ ּפָא טילפ ןַאלּפָארע

 ,"ןגױלֿפעגּפָא רימ ןוֿפ ןענעז ,ןּבױט יװ ,ןקיטייװ

 יד תעשּב טַײצףעיסָא ןיא, .רעּבמיא .י .ש

 עמעראו יד ןיא ּפָא ןיוש ןעילֿפ ןּבלַאװש

 ,1866 ענליװ ,רערָאנש רעד ,דמא ,"... רעדנעל

 ןיא טַײצ ַא ןַײזּפָא ,טַײצ ערעגנעל ַא ןעַילֿפ .2
 שדוח א ךָאנ, .טכַאנ עצנַאג א יִא ,טֿפול רעד

 ןטכעררַאֿפ ןוא ןלעטשּפָא םיא ןעמ ףרַאד יִא

 ,"ןרָאטָאמ יד

 ןגױלֿפעגּפָא ןיוש , .ןעילֿפ ןקידנערַאֿפ .9
 ."טסענ א יז טיוּב טציא ,סריא

 א ,רעטרע לָאצ ַא רעּביא ןעי:לֿפכרוד .4

 טילֿפ רע, .עּפָארײא ץנַאג יִא ,ךלהמ ןסיורג

 רֶע טילֿפ לגילֿפ יד טימ ךַאמ א סָאװ ,קיטסַאה

 יװא .144 'ו ,עשטַאילק ,סוממ ,"טלעװ א ּפָא

 טימ ןוא ,למיה םעד ףיוא טֿפױל עמ ענדָאמ

 לשיֿפ ,"טלעוװ א ּפָא ןעמ טילֿפ ףיול ןדעי

 ,1928 ענליוו ,דָאהַארַאק ,ןַאסרואינש

 -רעדניק יד, .ןדניװשרַאֿפ ,ןײגרַאֿפ ךיג .פ
 ,"ךיג ױזַא ןגױלֿפעגּפָא ןענַײז ןרָאי

 גונעג , .ךיז ןעילֿפנָא טָאטשנַא -- ך י ז טימ

 .ץכע- .יןרָאי עטצעל יד ןיא ךיז ןגױלֿפעגּפָא

 יירעש- .שינעי

 .ן- ,רעד -- קילֿפּפָא
 ,בנו- .ןקילֿפּפָא ןוֿפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 .טקילֿפעג-- ,ּפָא קילֿפ .ורט -- ןקילֿפּפָא
 .רעגניֿפ יד טימ ןסַײרסױרַא ןקידנערַאֿפ .1

 ןוא זיוהטכעש ןיא ןציז סענעדיי עמערָא;

 טשינ יוג רעד לָאז ןּכילע, ."רעניה ּפָא ןקילֿפ

 ןענעק לָאז תיּבה-לעּב רעד זַא ידכּב ףוע סָאד יִא

 -נָא ?װעקלָאשז} ,וו ךורע ןחלש ,"ןענעקרעד
 טעליוק סָאװ רעכילטיא, .א/ח ,ןה"י ,19 ּבייה

 יד י'ִא בוטש ןיא טחוש םעד ַײּב זומ ףוע ןַא

 .עסקַאט ,סוממ ,"ןרעדעֿפ

 רענעי טסיּב וד, .דלַאװגרעּביא ןסַײרּפָא .2

 ןוֿפ םולּב יד טקילֿפעגּפָא . . . טָאה . . . סָאװ

 ,1910 י"נ ,ַאהטַאװַאַײה ,זּביא ,שָאוהי ,"ירײרֿפ

 -סנטַאט ןוֿפ טָאטש יד טשיװעגּפָא זיא, ,15 יז

 ,"ריט יד טקילֿפעגּפָא שרדמה-תיּב ןוֿפ ןוא ןטַאט
 ,53 יז ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס

 ַא ַײב ךעלעגילֿפ יד יִא .ללכּב ןסַײרּפָא .9
 טכורֿפ יד יִא .רעמייּב יד ןוֿפ תוריּפ יִא .גילֿפ

 ןוא עלעּפע ןַא יא .ןגַײװצ יד ןכערּבעצ ןוא

 -רַאֿפ שמ .לװֿפ ,"םיוּבלפע םעד ןגעזרעטנוא

 :(26 ,גכ ,םירֿבד) 'ךדיּב תלילמ ּתֿפטקוי טשטַײט

 .ןױסַײרּפָא וטסגעמ , יּת| ."יֵא טׂשלָאז וד,

 רעטעלּב סלַא ןּבָאה ןּביורט רעמ םיסדה יד ןעװ;

 ןיא ,ץרַאװש רעדָא טיור ןענַײז ןּביורט יד ןוא

 רענימ רֶעדָא טסַײרּפָא יז ןעמ זיּב לוסּפ סע

 ,ַא טינ יז ןעמ רָאט ֿבוט-םוי םוא ןוא ,טכַאמ
 .א"עקּת ענליוו ,םייח חרוא ךורע ןחלש

 ,ןגָאלש םַײּב ןָאט ייװ קרַאטש ,ןסַײרּפָא .4

 ,טנַאה ַא יִא שממ .רעיוא ןַא יִא

 ןקעלֿפּפָא

 ,ןטייוצ ןוֿפ םענייא ןליײטּפָא דלַאװגרעּביא .9

 ייװצ חוּכ טימ ןעמענרעדנַאנוֿפ .עפורג ַא ןוֿפ

 .(ךיז ןּביל רעדָא) ךיז ןגָאלש סָאװ רעמ רעדָא

 ריד טָאה רעװ, .ןטייװצ א ןוֿפ רוּכיש א יא

 יּפָא סָאד טָאה רעװ ?ןסירעגּפָא רימ ןוֿפ |ךידו

 ריֿפַאס .י .א ,ײ?זיוה ןַײמ ןוֿפ םולּב יד טקילֿפעג

 ,1881 ענליוו ,וװ ...להקה תאטח ,קסנימ סיוא

 . . . לגנַארעג ַא יז ןשיװצ רָאֿפ טמוק סע, .34 יז

 ...זַאל א ךיז רֶע טוט ,לגנארעג םעד ןעזרעד

 ,יקסרימָאּביל .י ,יּפָא קילֿפ א םיא טיג ןוא

 א יװ ךיוא .1922 עװקסַאמ ,סּפינש רעד ,זּביא

 ןויציאנוׂש יד ןלָאז טקילֿפעגּפַא :הללק

 !ןרעו

 טָאה ןעמ .טלעג ןגירקסױרַא ,ןעלדניװשַאּב .0

 ןֿפױוא דמעה ןטימ טזָאלעגרעּביא ןוא יִא םיא

 טָאה ןעדלעז זַא סורג א קידנעמוקַאּב , .ּבַײל

 רעטעֿפ ןטימ יז זיא ,טקילֿפעגּפָא שירֿפ ןעמ

 ןעמַאזוצ ךיז לָאז עמ ידּכ ,ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג

 ,ןקידלַאװגרַאֿפ (.לואו) ,/ .ּבמס ,"ןטָארַאּב

 רע .שינע .ץכע .ךיז טימ

 רע .(עק- ,ןיד)

 -עג-- ,ּפָא עװעט- .װטוא -- ןשועטרילֿפּפַא
 ןעװעטרילֿפ טַײצ ערעגנעל א .טעװעטרילֿפ

 יװצ טימ יִא .ןעװעטרילֿפ ןקידנערַאֿפ רעדַא

 ןיוש .ןטירד א טימ ןּבָאה הנותח ןוא םירוחּב

 ןטסנרע םוצ ןעמונעג ךיז ןוא טעװעטרילֿפעגּפָא

 ,ןענרעל

 ,טלטכעלֿפעג--- ,ּפָא לט- .וורט --ןעלטכעלֿפּפָא
 יד יִא .ךעלעטכעלֿפ עניילק טימ רָאנ ,וװד ווזד

 .ןעלטשרַאּבסיוא ייז ןוא רָאה

 ,ןטכָאלֿפעג-- ,ּפָא טכעלֿפ .ורט -- ןטכעלֿפּפָא
 ןקידנערַאֿפ רעדָא ןטכעלֿפ טַײצ ערעגנעל א 1

 טייטש יװ, .תולח יד יִא ,ּפָאצ ַא יִא ,ןטכעלֿפ

 ייווַצ ּפָא טכעלֿפ ןוא העש ןצרעֿפ שטנעמ א סָאד

 ,22 וא 1964 ,רָאֿפ ,יקסװוָאנשזולד .מ ,"ךעלקירטש

 א יִא .ענעטכַאלֿפעגֿפױנוצ סָאד ןעמענעצ .2

 ילֿפּכ סָאד יִא .עא ךוש א ןוֿפ לדנעּב א ,רונש

 ןתּבש| טינ רָאטמ , .טכעלֿפעג עקידהנומש

 רעדָא ּפָאק ןוֿפ רָאה יד יִא רעדָא ןטכעלֿפרַאֿפ

 ,שינע .ךיז טימ .ו ישס ,"לטַײש ןוֿפ

 ,טלמעלֿפעג-- ,ּפָא למ- .ווטוא -- ןעלמעלֿפּפָא
 טימ ןענערּב טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא

 ןיסָארעק .טכַאנ עצנַאג יד יִא .םַאלֿפ םעניילק ַא

 סָאד ןוא ןעװעג טינ ןיוש עלעּפמעל ןיא זיא

 ,טלמעלֿפעגּפָא טָאה לּפמעל

 ,טמעלֿפעגי- ,ּפָא םעלֿפ .ורט -- ןעמעלֿפּפָא
 ,םעלֿפ א ןעגנאלרעד .ןָאט פאלק ןקרַאטש א

 ,םינּפ סנצעמע יִא ,םינּפ ןיא ןצעמע יִא

 ,טלקעלֿפעג-- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקעלֿפּפַא
 טימ עװשעדָאּפ א ןּפאלקֿפױרַא (יירעטסוש)

 ,רעטסוש ַא טעמּכ ןיוש זיא רע? .ךעלקעלֿפ

 ."סעװשעדַאּפ יד טלקעלֿפעגּפָא

 .טקעלֿפעג- ,ּפָא קעלֿפ .ורט -- ןקעלֿפּפָא
 עַײנ יד יִא .ןצומשרַאֿפ ,ןקעלֿפרַאֿפ קרַאטש .1
 טימ ריּפַאּפ ןגיוּב םענייר םעד יִא .עטַאּפַאק
 ןצוּפּפָא ,ןקעלֿפ ןוֿפ ןקינײרּפָא ,2 .טניט



 ןגעֿפּפָא

 ןקיצומש םעד ןעמ טעװ ַײרעשעװ רעטוג ַא ןיא

 טימ ."ַײנ יװ ןעזסיוא טעװ רֶע ,יַא שובלמ

 ,גנ- .ךיו

 ,פָא געֿפ .ורט .20:26: טספסמ -- ןגעֿפּפָא
 ,ןרעקּפָא ,ןטשרַאּבּפָא .רנ .משטד .טגעפעגי--

 ,ןקינײרּפָא

 -ּפָא ךיז ,ןקינײרּפָא ךיז .כרַא -- ךיז טימ

 ןיק ןעק ןמ ואװ ינוא, .ץומש ןוֿפ ןּבַײר

 טימ ןגעֿפ ּבא ךיז ןמ גאמ ,ןגירק רׂשאוו

 ןייר איד ןכַאז ירדנַא טשנוז רדוא דרע ןלָארש

 הכרּב איד ןיא ןגָאז ןמ לָאז ןעד 'נוא ןכאמ

 ,"םידי תליטנ לע טָאטש ןא (םידי תויקנ לע)

 .ב/ד ,ג"עת טׂשמַא ,םילגר שלש ,רוזחמ

 ,טרעדעֿפעג-- ,ּפָא רעד- .ורט -- 1 ןרעדעפּפָא
 יד יִא ןרעדעֿפ טימ ןקעדַאּב ,ןרעדעֿפַאּב .1
 ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2 ,דיילק ןטעמַאס א יִא .רָאה
 טימ .עטָאּפַאק יד ןטשרַאּבּפָא ןוא יִא .ןרעדעֿפ
 ,גנ- .ךיז

 .=- ןרעדָאֿפּפָא חזז .כרא -- ןז ןרעדעֿפּפָא
 לארׂשי קלָאֿפ םענַײז ןוֿפ טּפשמ ׂשָאד טוט רע,

 ,ןיד ןריא ּבא איז טרדעֿפ רע ןטשרע םא ינוא

 ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"טרעװ גינרָאצ רע זד יא

1881 

 זיא , .לװֿפ ,"תולד םעד יא טמוק עמ, .תוֿבוח

 םיא ַײּב טָאה ןעמ ןוא יִא םיא ןעמוקעג ןעמ

 ,רעקצעמ .י ,"טנאװעגטעּב סָאד ןעמונעגוצ
 .רעדלעֿפ סנדייז ןֿפיוא

 ,רעד .שינע- ,גנוד

 .טקיטסעֿפעג י-- ,ּפָא קיט- .ורט -- ןקיטסעֿפּפָא
 .ןקרַאטשרַאֿפ ,טסעֿפ ןכַאמ ,ןקיטסעֿפרַאֿפ .1

 .עא רעיומ ַא יִא ,טיױלּפ ןוֿפ סעּפולס יד יִא

 ידו .ןעַײרֿפַאּב ,ןקיטסעֿפוצ ןוֿפ ךוּפיה .2

 וצ ארומ ןטנורג עלַא טַאהעג ןּבָאה {םיצירּפ

 ןטסערג םעד דרע רעד ןוֿפ יַא סָאד זא ,ןּבָאה

 םעד ייז ַײּב ןעמענּפָא טעװ . . . םירעיוּפ לייט

 ,יקסװָארקָאּפ .נ .מ ,זּביא ,"קארטַאּב ןלעװלָאװ

 1933 עװקסַאמ ,וװ עטכישעג עשיסור

 ,ה:- .ךיז טימ

 ,טרעֿפעֿפעג-- ,ּפָא רעֿפ- .ורט -- ןרעֿפעֿפּפָא
 ןטישַאּב .זַײּפש ַא ןיא רעֿפעֿפ ןָאטנַײרַא ,1

 ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2 .לכאמ א יַא .רעֿפעֿפ טימ
 יד יא ןוא רעסַאװ ךָאנ ןסיגוצ .רעֿפעֿפ ליֿפ וצ

 ,טימעג סָאד ןכַאמ רעגנירג :גיֿפ ךיוא .ךיוי

 ןוא ןסױטשעגּפָא סרעגרָאזרַאֿפ . . . יד טָאה רע,

 .ןע- ,רעד -- ןַײוו"רעּפּפָא

 .ידַא -- קיליױװירעֿפּפָא

 .ןע- ,יד -- גנורעּפּפָא

 ןרעֿפּפָא

 ןַײװ רערעטיול

 וצ ןּברק א יװ חּבזמ ןֿפױא ןסָאגעג טרעװ סָאװ

 ןסיג לָאז ,!װָא יװ ,יוט רעשירֿפ יװ ױזַא; .טָאג

 טסלָאז ודי ,לה ,"ןַײש רעסַײװ רעד רימ ףיוא ךיז

 ,ירימ וצ

 ןליוו םעד טָאה סָאװ

 ,ןַײז וצ ֿבירקמ ךיז רעדָא ןּברק א ןעגנערּב וצ

 וצ ןֿפורַאּב זיא סָאװ סַאלק א זיא ןעמ זַא,

 ןעַײרֿפַאּב וצ --- טעּברַא רעיװיַא רעסיורג רעד

 ,1910 ץשרַאװ ,טיורץרַאװש ,אד ,"טלעװ יד

 טגנעה עיצולַאװער יד ..., .טייקי .,124 יז

 ,", . ."ָא רעזדנוא ןוֿפ . . . ןליו רעזדנוא ןוֿפ ּפָא

 "ער עלַאיצַאס ַא רעדָא עשיטילַאּפ ַא ,שֿפוחרּב

 ,1905 ,עיצולָאװ

 ער רעדָא סעצַארּפ
 יַא עקיצרַאהטיירּב .(ךיז) ןרעֿפּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 .משטד ,+- ןקיטרַאֿפּפָא וזד -- ןקיטרעֿפּפָא
 ןרָאװעג ייז ןענַײז ןרעדנא ןכָאנ סנייא, .רנ

 אּב ןוא םיריטקָאד יד ךרוד טקיטרעֿפעגּפָא

 ,קסװַאשרַאװ רזוע ,"ייז םורא ןוֿפ טקיטַײז

 ,55 'ז ,1924 !ירַאּפ ,װ ערטסַאילַאכ

 .רַאטלַא ,חּבמ .ז ,רעד -- שיטירעֿפּפָא רעד ,רעגיט .י ,"ץ ר א ה סָאד טרעֿפעֿפעגּפָא
 סָאד ,ןיײסַאּב םענרעּפוק ןטריצַאּב-טכַארּפ םעד; 217 הּבושּתילעּב רעד ןוא קידצ

 | גורֿפ ,"ץטײָא יד ןוֿפ רעּבליז ןוא דלָאג

 ."ךדרזוֿבני

 -(עג)י-- ,ּפָא ריט- .חטוא -- ןריטנעמרעפּפָא

 ,א/הנ ,1721 גרוּבמוה

 :9פ .טעֿפעג-- ,ּפָא טעֿפ .ורט -- ןטעֿפּפָא
 ַאּב 1 .ןקיטעפ.- ,ןצעפ-- ,ןסטעפ--

 יד ,לויטש יד יִא .סטעֿפ טימ סעּפע ןרימש

 ,םייח-ילעּב ןוֿפ ּביױטש, .ךייוו ןַײז לָאז רעדעל

 שמטד .כרַא .צא יװ צמ .(סד) ן" ,רעד -- רעֿפּפָא
 .=:2426: סץ1ס1 ,טצינעג-טּפָא .ךַארּפש-ללּכ רַאֿפ

 גיניוק רעד ךַארּפש אד,ע ןּברק .רעּפָא +-

 רָאה ,לעֿפ ןריטרָאס םַײּב טייטשטנא רעכלעוו

 ,ןשולעּפַאק ןוֿפ גנוטעּבראסיוא רעד ַײּב יַא .. .

 ןיא ּבױטש טימ ףמַאק רעד ,"...ןצליֿפ

 ןּבעגעגסיורא ,ןטַאטשרַאװ ןיא ןוא ןקירּבַאֿפ

 ךעלגנייירדח,, .8 יז ,1927 עשרַאװ ,זַאט ךרוד

 ,סענרעטמַאל ענרעצליה עסיורג ןגָארטעג ןּבָאה

 רַאנ ,זָאלג ןוֿפ ןעװעג טינ ןענַײז ךעלּבַײש יד

 ןוָאלכרוד ןלָאז ייז ידּכ ,ריּפַאּפ טעֿפעגּפָא ןוֿפ

 -גרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"לטכיל ןוֿפ ןַײש יד

 ,סטעֿפ ןוֿפ ןעַײרֿפַאב .2 .1938 עשרַאװ ,ןדִוי

 ,ּפוז יד יא

 .טרעכעֿפעג-- ,ּפָא רע .ורט -- ןרעכעֿפּפָא
 ,רעכעֿפ ַא טימ ןליקּפָא .רעכעֿפ א טימ ןכָאֿפּפָא
 ךעלטנייװעג .ץיה רעד טָא ןיא םינּפ סָאד יִא

 .ךיז טימ

 פַא יװ רעטֿפָא ןוא וזז -- ןש(ט)לעֿפּפָא
 .-- ן(עװע)שלַאֿפ

 ,ּפָא טלעֿפ .קינָאזרעּפטירד .װטוא -- ןלעֿפּפָא
 זיא סע זַא ,טלעֿפ סע זַא ןליֿפ ..טלעֿפעג =

 עַײרטעג ּפָא ןלעֿפ ןיּבר םעד .ןלעֿפסױא .ָאטינ

 'ַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןטנעמסידָאלּפַא .םידיסח

 רימ טלעֿפ ,תחדק ץוח, .רָאיטקַא ןטלַא םעד

 טעװ טלעװ רעד, .לװֿפ ,"ּפָא טינ ךַאז ןייק

 ,"ןלעּפסױא טעװ רע סָאװ טימרעד יִא טינרָאג
 ,שיי

 .טדנעֿפעג-- .ּפָא דנעֿפ .ורט -- ןדנעֿפּפָא
 ןעמענוצ .ןגעמרַאֿפ ןרירטסעװקעס .(עיצילַאג)

 ימדַא ןוֿפ רֶעדָא טכירעג ןוֿפ לעֿפַאּב א טיול)

 עטלָאצַאּבטשינ רַאֿפ (טכַאמ רעויטַארטסינ

 .ידַא -- טיירג"רעפּפָא

 איד ןוא .ןגאלש רד ךיא ּבאה גניד לֵא :לואש

 ,"ןגארט רפּפוא וצ ךיא לי איד ףוש ןטׂשַײו
 גניג ןאיורֿפ רנייקא ,269 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש

 ןעד ןוֿפ קַאמשיג ןעד ןוֿפ ּבא דניק ןייק טינ

 ןעד ףיוא טנערּב רַאֿפ ןמ שאד שיילפ ןגילייה

 יוסעד ,השמל הליֿפּת ןרודס| ,"לוטש רֿפּפוא

 ןעמ שאד חּבומ םעד ףיוא ןוא , .ב/הכק ,6

 תונחּת ,"טכַארּביג ףיוא יִא יד םיא ףיוא טאה

 ןוֿפ קורדרעּביא| .א/זכ ,1858 ענליו ,תושקּבו

 ןוז ןַײד ףיוא גנערּבפ ,|1790 ,טרוֿפנרהיד

 טליֿפ רעמיצ רעד , .אריו ,רוצ ,יָא וצ ןקחציו

 םעד ןוֿפ תולוק עכעלרעמָאי טימ ןָא ךיז

 עשרַאװ ,ןטֿפירש ,טַאטשלעדע דוד ,"יַא ןעמערָא

 ,"ןַײל-דערּב, יד ָאד טייטש סע, ,22 'ז ,6

 וצ טונימ ןוֿפ טמוק ןוא / גנַאל זיא עייר יד

 יִא יד ןענַײז סָאד / ...וצ רעמ ץלַא טונימ

 לקניװ ןייק ןּבָאה סָאװ / ,ּבױר רעקיגָאט ןוֿפ

 ,ןַײל-דערּב יד' ,רַא ,ײור ןייק ןּבָאה ןוא

 ףיוא טיירג זיא סָאװ

 רערעװש רעזדנוא ןיא, טייק .,ןּברק א

 "גואו ןוא עטכישעג ךיז טֿפַאש "טַײצ-עזַארּפ

 ןוֿפ ןטַײצ ערעטעּפש רַאֿפ סָאּפע רעכעלרעד

 ןוֿפ יג"ַא ןוא טײקיליװ-רעֿפּפָא רעסיורג רעד

 .1934 עװקסָאמ ,טעטשטּפיוה ,סנ ,"ןסַאמ יד

 ןגעװ שיטסימעֿפײא) .וטוא -- ןעוועדרעּפּפָא
 ןרילרַאֿפ ,דרעֿפ א ןַײז ןרעהֿפוא .(דרעֿפ א

 ,לדרעֿפ סָאד, .ןרגּפ .ןלַאֿפקעװַא .תוחוּכ יד
 ןיוש ,שטַײּב רעד רעטנוא ןלַאֿפעג זיא ,ךעּבענ

 ךעלגעמ .יקסװָאזירק .א ,ײטעװעדרעֿפעגּפָא
 .ןעלדרעֿפ - :ךיוא

 יָארּפ םעד ןצנַאגניא ןכַאמכרוד .טריטנעמרעֿפ

 רעד ןוא דעמ רעד, .ןריטנעמרעֿפ ןוֿפ סעצ

 ,גני ,ײיטריטנעמרעֿפּפָא ןיוש ןּבַאה סַאװק

 ==117:4: .טרעֿפּפָאעג ,רעֿפּפָא .ורט -- ןרעֿפּפָא
 ןּברק א ןעגנערּב ,1 ,רעֿפּפָא 6-- .סק1סזמ

 וניֿבָא םהרֿבַא אד, .טָאג ַא ןוֿפ חּבזמ א ףיוא

 ,"ןוז ןַײז טאטש ןא טרֿפּפואיג םַאל שאד טָאה
 ,א/חמק ,וטל

 רַאֿפ ןגעמרַאֿפ רעדָא ןּבעל סָאד ןּבעגּפָא .2

 .קילײה זיא רֶע זא טלַאה עמ סָאװ קעװצ א

 ןסיורג םעניא ןּבעל עצנאג סָאד עּביל טימ יָא;

 ,290 'ז ,1910 י"נ ,ו גורֿפ ,"ףמאק

 ַא רַאֿפ סעּפע רעדָא ןצעמע ןַײז ֿבירקמ .9
 יַא ,דנַאל ןרַאֿפ רעדניק יד יִא .ליצ ןקיטכיוו

 ןוב על סָאד יֵא* .עטסנעש ןוא עסטעּב סָאד

 .ןצעמע רַאֿפ סטוג ןָאט ,ןֿפלעה :ךיוא ...רַאֿפ

 ןבעל רעייז יִא ןלָאז ייז וצ ייז עװעשטניוװ,

 ,יז"הנקיי ,עש ,"ערעדנַא סָאד רַאֿפ סנייא

 ןַא ּבילוצ ןצעמע טימ ןענעכער טינ ךיז 4

 רעד סָאד ןעזעגנַײא טָאה יז, ,ליצ םענעגייא

 ,"ןצוננגייא ענַײז םוא יִא ריא ליװ רעטָאֿפ
 ,ןּברק ַא רַאֿפ בױט עגנוי ַא ,ּבמַאלָאג .נ .צ

 ,1895 ענליוו

 -רַאֿפ זיא סָאװ סנױזַא ןצעמע ןגײלרָאֿפ ,9

 רַאֿפ שָאװ טימ , .גנוגנערטשנָא ,ימ טימ ןדנוּב

 לָאז ןרישארוקניא ךימ סַײלֿפ 'נוא רֿפײא

 ענַײמ הזיד רעזעל ןּביל 'נוא ןגיטׂשניג םעד

 ףסוי ,"ַא וצ ףיוא טשניד יטשגנעטרטנוא

 ,המדקה ,ד"צּת ,טׂשמַא ,ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ

 .טיונ ןיא דנַײרֿפ א רַאֿפ ךיז יִא :ךיז טימ



 ןצענרעֿפּפָא

 ןיא טגָאז ןעמ תעשּב, .לאעדיא ןַא רַאֿפ ךיז יִא

 ךיז טלָאמעד ןעמ לָאז ,יּתֿבהָאי עמש-תאירק

 ןיוש זיא ןעמ יװ ,הֿבשחמ רעד ןיא ןלעטשרָאֿפ

 ןצנַאג ןטימ ןוא ןּבעל ןוא ּבַײל טימ קיטרַאֿפ

 ,"ןעמָאנ ןקילייה ןַײז רַאֿפ יַא וצ ךיז ,סנגייא

 ,1898 סעדַא ,םייח תוחרא ,ןָאסנילייּב א"מ זּביא

 -רעד ךיז יִא וצ ןוא ןעלטרעצ וצ דניק סָאד;

 .43 יז ,1956 י"נ ,ּבלַאק עשָאי ,זיי ,"רַאֿפ

 ,גנוד

 .טצענרעֿפעג -- ,ּפָא ץענ- .וורט -- ןצענר'עֿפּפָא
 ןרַאֿפ רעטערּב יד יִא .ץענרעֿפ טימ ןרימשּפָא
 ,ןּברַאֿפ

 וצ לגוסמ זיא סָאװ .ידַא -- קיאעֿפ"רעּפּפָא
 ןּברק א רַאֿפ ךיז ןעגנערּב ,תונּברק ןעגנערּב

 ןעוװעג טינ קיליײה ױזַא לָאמנייקק .טייקיד

 ןַײז זיאס ןעװ ,טציא יװ טײהַײרֿפ ןַײז זיא

 רעדעי ןַײז קילג רַאֿפ יַא ןוא טכַאלש לרוג

 ,528 'ז ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,ײטָארט

 ,חּבזמ רַאֿפ ווט .כרַא .ז" ,רעד -- לוטשרעֿפּפָא
 ינריֿפּפוק שד לוטש ריֿפּפַא שאד ןוא ..., .רַאטלא

 רעװ ךיא ןעװ ןילַײװ רטנוא רימ וצ ןַײז לָאז

 ןעד, .ב/כק ,מהס ,"ןירעגיּב 'נוא ןישרָאֿפ ׂשצ

 רֿפּפוא ןייא טניימג זיא (המּב) טרָאװ ׂשד

 .ב/אּפ ,מהס ,"לוטש

 ַארֿפ(עג)-- ,ּפָא ריט- .װרט -- ןריטָארֿפּפָא
 םעד יִא .ןּבַײרנַײא ,ןריטָארֿפ ןקידנע .1 .טריט

 .ןצופּפָא ,ןּבַײרּפָא .2 .סקַאװ טימ ליד ןצנַאג

 ,23/  רוטילָאּפ טימ שיט ַא יִא

 -עג -+ ,ּפָא עװעט- .וטוא -- ןשװעטנַארֿפּפָא
 ןעװעטנַארֿפ טַײצ ערעגנעל א .טעװעטנַארֿפ

 רעד ךָאנ ןיוש .ןעװעטנַארֿפ ןרעהֿפױא רעדָא

 -סיוא ןוא יַא .טעװעטנַארֿפעגּפָא ןיוש ,הנותח

 ,רעדיילק ףיוא טנידרַאֿפ עמ סָאװ ץלא ןּבעג

 ,טעקסַארֿפעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקסַארֿפּפָא
 םעד ,קינהּפצוח םעד יִא .קסערֿפ ךס א ןּבעג
 ןטלַאה ןוא ןעקנעדעג לָאז רע קינמינפ-תוזע
 .שינע- .ליומיס

 ןריֿפכרד .װרט ש װטוא -- ןרעּפכורֿפּפָא
 ןכַאמ וצ רעדָא קירעּפכורֿפ ןייז ןוֿפ טקַא םעד

 גנ/ .ךיז טימ ךעלנייוועג .קירעּפכורֿפ

 רעייז ןליֿפרעד ןכָאנ ןּברַאטש סָאװ . . ., --

 ,גרוּבצרַאװש .ל .א ,"יָא ןוֿפ גנַארד ןכעלריטַאנ

 ןעגנולייצרעד רעריּביס

 -עג-- ,ּפָא ךיז םורֿפ .ווטוא -- ךיז ןעמורפּפָא
 ןיא רֶעע .םורֿפ ןַײז ןרעהֿפױא .טמורֿפ
 ."טמורֿפעגּפָא ךיז ןוא םייה רעד ןוֿפ קעװַא

 ךיז ,ּפָא ךיז ײרֿפ .װטוא -- ךיז ןעיירֿפּפַא

 ךיז רעדַא ןעיײרֿפ ךיז ןרעהֿפיוױא .טײרֿפעג +=

 ןַא טימ יִא ךיז .טַײצ ערעגנעל א ןעײרֿפ

 זיִּב דניק ַא טימ יִא ךיז .הנּתמ רעטכירעגמוא

 סע םעצולּפ ןוא גָאטסטרוּבעג ןטנעצ ןַײז

 עשטיא 'ר , ,ןֿפוא ןכעלקערש א ףיוא ןרילרַאֿפ

 לג יײז טָאה רע טוג יװ יא טינרָאג ךיז ןעק

 עשראװ ,עסינמייהעג יד ,סילָאגרַאמ .א ,"ןּבירש
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 טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה ךַאד, .8 'ז ,2

 ייװצ עכלעזא טקַאּפעג טָאה רע ...סָאװ יִא

 ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,"טכעה

 ,טרעַײרֿפעג-- ,ּפָא רע- .װרט -- ןרעַײרֿפּפָא
 ןכַאמ ,ןרַאנסױרַא סעּפע ,ןצעמע ןעלדניװשַאּב

 רעד :ןגָאלשעג םניחּב ךיז ןּבַאה ייז, .רַאנ םוצ

 זנוא ַײּב ,"טרעַײרֿפעגּפָא ייז טָאה קינהבישי

 ךיז ַײּב טלעוּפעג, .67 'ז ,1923 עשראװ ,ןעדוי

 ,"ָא ןדמערֿפ םעד ןעק עמ ןוא ףראד עמ זַא
 ,טשצרַאקוּב ,ןעגנילרעטעמש ,ןַאמטלַא השמ

 ךַײא קשח עקַאט ךיא ּבָאה; .118 'ז ?רָאי

 ןטלַאה ייז .סָאּבעלַאּב רעד טכַאל !ןקילֿפמורַא

 ּפַא ?סע טסייה יִא :קיטומטוג רעטנוא םיא

 שטנעמ א ,יקרָאג .מ ,זּביא ,עירול .נ ,"?ןצַאד

 ןעמ ףרַאד שטַײד א 'ַאע ,1925 ווע;ק ,נטַײל ַאּב

 טָארט ,מּפ ,"םכח רעסיורג ןייק ןַײז טינ רָאג

 ,1966 עװקסָאמ ,סעריוד ןוֿפ

 -עג-- ,ּפָא עװעצ .װרט -- ןעװעצירפּפָא
 רימָאל זיא, .+-- ןרעַײרֿפּפָא וזז .טעװעצירֿפ

 ,זּביא ,"ןרעדנַא םעד רענייא יַא . . .ןזָאל יז

 טרָאד ןוא , ,1935 וועלק ,גנילירֿפ ,ָאקנעטיקימ .יא

 טָאטש א ,טָאטש א טעװעצירֿפעגּפָא עקעי טָאה

 ,מּפ ,"טרָאד רע טָאה טרַאנעגּפָא ןדִיי טימ

 ,151 יז ,1956 י"נ ,המחלמ

 ןרָארֿפעג-- ,ּפָא רירֿפ .חרט -- ןרירֿפּפָא
 .ןןרעירֿפ-- :טדערעגסױרַא דל ןיא} .ןרױרֿפעג =

 יד יַא .ןרעיוא יד יִא .טסָארֿפ טימ ןעמענכרוד ,1
 טרירֿפ ןרירֿפ , .ןטסַאקזַײא ןיא טשרָאּב יַא .סיֿפ

 ַא;/ .לװֿפ ,"ּפָאק ַא טינ ,ןטניה א ּפָא ןעמ

 יּפָא תחּת םעד ,ןרָאװעגנָא קישטיּפס ,קישטַאּפ

 רעד, .לק ,"ןרָאֿפעגסױא טינרָאג ןוא ןרָארֿפעג

 "!רענייּב עלַא ערעַײא ןרורֿפעגּפָא טָאה טסָארֿפ

 ,1885 סעדַא ,קינוּבלּכ רעניילק רעד ,ליײ ,בז

 ןרעיוא עדייּב זַא רימ רע טרעֿפטנע, ,27 יז

 ענעדלַאג יד ,הלמ ,"ןרױרֿפעגּפָא םיא ַײּב ןענַײז

 ,716 'ז ,עװַאּפ

 ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןרירֿפ .2

 ,רעטניװ ןגנַאל ,ןצנַאג ַא יִא חסּפ זיּב .ןרירֿפ

 ,"ּפַָא טרירֿפ סע ,ךיז טכערּב זַײא סָאד,

 ךיש עגנע טגָארט סע רעװא -- ךיו טימ

 רע טרירֿפ רעטניװ ןוא ןגיוארעניה טמוקַאּב

 שטנעמ ַא ףרַאד יװ ,"רעגניֿפ יד ּפָא טכַײל ךיז

 ,בנו ?רָאי ,עשרַאװ ,דנוזעג ןַײז ןטיהרַאֿפ

 טכַאמעג ךיז ןּבָאה עכלעוו . . . ןריוושעג וצ,

 ,37 יז ,רַאט ,"ַא ןַא ךרוד דילג א ףיוא
 ,שינע-

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- שירֿפּפָא
 טימ שידִיי ןוֿפ םַארג רעד, .ןשירֿפּפָא ןוֿפ

 ,אֿפא ,'יַא רעשירעלטסניק ַא זיא שיאערּבעה

 .23/ .ּפעטס רעד זיא ךַאװ

 -עג'- ,ּפָא קיטש  .װטוא -- ןקיטשירֿפּפָא
 א טימ 'ַא .קיטשירֿפ ןסעּפַא ..טקיטשירֿפ

 -שירֿפוצּפָא ןזיװַאּב ןיוש טָאה ריא .,ןכוקנַאֿפ

 -ץגּפָא ,ץַאלַאּפ ןיא ןַײרַא ןענַײז רימ , ?ןקיט

 ,זביא ,ץענוד .כ ,"...ךיג ףיוא טקיטשירֿפ

 ,גנ/ .1929 קסנימ ,ײװַאלָאס רעד

 ,טשירֿפעג-- ,ּפָא שירֿפ .װחרט -- ןשירֿפּפָא

 ןגערֿפּפָא

 םעד יִא ,טיורּב יִא .(רע)שירֿפ ַײנסֿפױא ןכַאמ

 .ךעּפעט ןטעװעקַאלּבענּפָא ןוֿפ ןרילָאק יִא ,ןורּכז

 טימ טֿפול יד ּפָא ןשירֿפ סָאװ ןענַאטנַאֿפ

 ץנליװ ,עינעגװע ,דמא ,"ןלַארטש-רעסַאװ ערעייז

 עטלַא ענַײמ טשירֿפעגּפָא טָאה רע/ ,9

 ,הדגה סנדייז ןַײמ ,ףירּב לארׂשי ,?ןדנואוו

 ףָאטשרעיױז רעד תעשּב, .14 יז ,1908 לנליוו

 טשירֿפ ,ןעגנול יד ןיא זדנוא וצ ןַײרַא טגנירד

 ,ּבעילטטָאג .מ ירד ,"טולּב רעזדנוא ּפָא טרָאד רע

 ,1908 עשראוו ,עינעגיה ענײײמעגלַא ערעלוּפָאּפ

 ,6 יז

 ןיא ךיז יִא ,ץרַאה סָאד ךיז יִא -- ך יז טימ

 טדיינ רע זד טנגוט יד טוה אד רעװ, .עא דָאּב

 ןַײז טריל רו ,ּבא ץרעה ןַײז ךיז טשירו יד

 ,טנַארּב ,"טרגאמ רֿפ טרעװ ינוא םינּפ ןוֿפ ברו

 יװ רהוז טּפוזעג רע טָאה ױזַא; ,דמ קרּכ

 ,ןײלַא רעטרעװ יד טימ רָאנ ךיז יא ,רעסַאװ

 ךיז ןּבָאה םידיסח יד, ,96 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 םעד ףיוא םוקמ-אלממ א קידנעעז טשירֿפעגּפָא

 ,ןץכע .טעק יז ,ּבדל ,"תואיׂשנה'אסּכ
 ,שינע-

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- גערֿפּפָא
 ןגעקטנַא אישק ,עגַארֿפ ,הלאש א .ןגערֿפּפָא ןוֿפ

 רָאנ, .'ַא ןַא טימ תוֿפסוּת ַא .גנוטּפױהַאּב ַא

 רעשידיא רעד ,"יָא ַאזַא ןלעטש זדנוא ןעק ןעמ

 ,רעקנעד, .16 ךןאמ ,1904 װענעשז ,רעטעּברַא

 טינ לָאמ ןייק ךָאנ זיא סע טֿפַארק סעמעװ

 .טישז ,"ַא ןַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא

 ,םנוד

 ןַאק רעדָא ףרַאד סָאװ .ידא -- ךעלנערֿפּפָא
 עשידִיי ןיא טמוק עמ ןעװ. .ןרעװ טגערֿפעגּפָא
 ,רעטרעװ טימ ןוא ןעמרָאֿפ טימ אֿפוג ךַארּפש
 סָאװ רעדָא יִא רעדָא קידהנושמ ןענַײז ייז סָאװ
 שיטקַאֿפ ןיא סָאװ םעד וצ הריּתס א ןענַײז
 פשיי ,מי ,"ךַארּפש-ללּכ רעזדנוא ןיא ןעמונעגנָא
 ,טייק- 36 יז ,2 אאווו

 .טגערֿפעג* ,ּפָא גערֿפ .ורט -- ןגערֿפּפָא
 ,קֿפס ַא רעטנוא ןלעטש .ןכַאמ לטּב ,ןרילונַא .1
 ךרוד ןַײז לטֿבמ .סעגַארֿפ טימ ןענײנרַאֿפ

 קיזיֿפ עשימָאטַא יד .ןכַאמ טשינ וצ ,תוישק

 רענייא ןעוו 'נוא , .תוחנה עטלַא יד ּפָא טגערֿפ

 ןדנַאהרַאֿפ זיא סכלעזא וא ןגָאז זדנוא לָאז

 ערעזדנוא טימ ךַאז יד ןעז טינ ןלָאז רימ ינוא

 -עקייל וצ םיא טלַײאעג ךיז רימ ןטלָאװ ,ןגיוא

 ,וװ הח ,"דייר ענַײז ףיוא ןגערֿפוצּפָא ןוא ןענ

 ןעק עמ ןכלעװ רמוחו-לק א זיא סָאד , .זסר יז

 ןקיוװייל} סָאװ, .א/הצ ,אעיצמ אֿבּב ,יָא טינ

 ןוא רעשילּביּב רעד ןוֿפ לַארָאמ יד יא זיא ,ליוו

 ,370 יז ,קיװייל .ה ,נש ,"הדקע רעדנא רעדעי ןוֿפ

 ַא ,הרֿבס א ףיוא ןַײז השקמ ,ןגערֿפ .2

 הנשמ יד סָאװ . . . ןַײז ריּבסמ , .גנוטּפוהַאּב

 תוֿפסוּת סָאװ ,טנרעל ארמג יד סָאװ ,טגָאז

 ,"טשטצווק א"שרהמ םעד סָאװ ןוא ּפָא טגערֿפ

 ןרעֿפטנערַאֿפ .9 .12 או 1964 ,זמט ,רעגנוא .מ
 ֿבשַײמ ,ןַײז ריּבסמ ,ץוריּת א טימ אישק א

 טָאה ,טגערֿפעג אישק א םיא רֶע טָאה, .ןַײז

 ,ןגערֿפ ןקידנערַאֿפ 4 ."טגערֿפעגּפָא םיא רע



 שירעגערֿפּפָא

 רעֿפטנע ןייק ןוא ןעמעלַא ַײּב ןיוש טגערֿפעגּפָא

 .ןעמוקַאּב טשינ

 ךיז .סעגַארֿפ (לָאצ) א ןגערֿפ -- ךיז טימ

 ץחרמ ןיא ןעגנַאגעג זיא ריֿבג רעד, .ןגערֿפכָאנ

 "םוקמ ןכלעװ ןיא טגערֿפעגּפָא ךיז טָאה ,ןַײרַא

 ,1882 גרעּבמעל ,ּבחנ ,"טנװַאד ֿבר רעד שווק

 יג רעקירעגנוה רעד זַא סיוא רעּבָא טזַײװ;

 "ערדא רעטכעלש א ףיוא טגערֿפעגּפָא ךיז טָאה

 טלָאװ יַאװלה , .1919 ןיװ ,שג ,ּבַארג ףסוי ,"ץס

 ךיוּב סעמאמ רעד ןיא ןענורעגסיוא ןעוועג ךיא

 ַאזַא וצ יִא טֿפרַאדַאּב ךיז ּבָאה ךיא רעדייא

 יצ עלעטיג ,סעלעשעה .י ,"דניקרעטסעוושעג

 .ײרע .רע- .שינע- .ץכע- .עקנַאג

 יקַארַאכ זיא סָאװ .ידַא - שירעגערֿפּפָא
 ,תונעט עיִא .רעגערֿפּפָא ןַא רַאֿפ שיטסירעט
 .טייק-

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- דמערֿפּפָא
 ּביל טינ ּבָאה ךיא יװ ױזַא, .ןדמערֿפּפָא ןוֿפ

 רעשטַײד א זיא סָאװ ,רעטרעװ וצ . . . ןּבָאגוצ

 רצקמ סָאד ךיא ּבָאה ,ןושל רעודנוא וצ קע

 בנו .1 3 1965 ,זמט ,גצּב ,"יַא ףיוא ןעװעג

 .טדמערֿפעג -- ,ּפָא דמערֿפ .וורט -- ןדמערֿפּפָא
 רוד רעקידניז א? .ןרעטַײװרעד ,דמערֿפ ןכַאמ

 רעדניק יד ןענַײז ,רעדניק יד טדמערֿפעגּפָא טָאה -

 יִא טַײצ יד ןעקק ."ןרָאװעג טדמערֿפעגּפָא

 ענייש איד ,לַאגעס עּבױט ,"?עּביל עכעלריטַאנ

 ךימ ןסיױטשעגּפָא טינ, .19023 ענליװ ,ןירעטיינ

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײטדמערֿפעגּפָא טינ ,םיא ןוֿפ

 סרענעיײל עשידִיי יד, .28 'ז ,1966 עװקסָאמ

 ,"ךיז ןוֿפ טדמערֿפעגּפָא יז . . . טָאה שא סָאװ

 ,307 יז ,שַא םולש ,נש

 .ידַא -- שירעפערֿפּפָא

 .ז  ,רעד -- לָאצּפָא

 סי ,יד -- עקַאטא" ַא

1888 

 סנטייווצ ןֿפױא ןסע ןוֿפ ןלעטש תולדּב = ּפ ַא ק
 ןַײמ ףיוא ּבוטש ןיא רימ ַײּב טגיל, ,ןוּבשח
 םירֿפא ,"ךרַאמ ןַײמ ּפָא רימ טסערֿפ ןוא קרַאק
 ,4 עשראוו ,ןרעטלע ענענוֿפעג ,תוילגרמ

 ,5 יז

 .ךיז טימ

 .(עק" ,ןיי)
 רעד .שינע/ .ץכעז

 ,יירעד

 ַײב (יו) זיא סָאװ

 ,טייק- .הװאּת עיִא .רעסערֿפּפָא ןַא

 םינ טניֿפעג עמ סםָאװ רעטרעוו יד

 יַּפָא, ::לשמל ,"ׁשטּפָא ןכוז -- צַּפֶא טימ
 יּפָא +-- "ןעצכַאצּפָא, :ןעּבָאשטּפָא +-- "ןעּבָאצ

 .ןעשטכאשט

 טאטלוזער רעדָא טקַא

 .הנקּתיָא .טקנוּפײָא .טלעגַא .ןלָאצּפָא ןוֿפ

 .ָא-הסנכה .יָא-טלעג-הריד .יָא-ץענערג .יָא-ריֿפנַײא

 -לּפמעטש .יָא-עירַאלעצנַאק ,יָא-דילגטימ .יָא-ֿבוח

 שײלֿפ רַאװ סלָאמַאד , .עא יָא-דומיל-רכׂש .יָא

 יִא רעסיורג ןייא רַאװ סע ןעד . . .רעַײט רעייז

 ינשמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,"שײלֿפ ןוֿפ

 זומ יִא רעד ןוא ,, .3 יז ,ח"נרּת ענליוװ ,םינצּבק

 טרעװ גנוטיװק יד רעדייא ןרעװ טקידיילרע

 ,ןרעּפלַאה .ּב ,"רעמענּפָא םעד ןּכעגעגרעּביא

 ענליװ ,קנַאּבסקלָאֿפ א רַאֿפ ...ךוּב טנַאה א

 ץוחמ ןעװעג זיא רעַײטש רעד, .72 יז ,2

 -עגרעסיוא ןוא עכעלטנייועג ערעדנַא עלַא יד

 ,171 יז ,צוװ דש ,זּביא מי ,"ץיָא עכעלטנייוו

 .המקנ ןעמענ ןוֿפ טקַא
 ךיז ןרעה ,יַאיָא ןוֿפ ,גנונָאמ רעטכערעג ןוֿפ,
 ,291 יז ,רעדיל ,לה ,"טירט . . . ןיוש

 ןעקנַאצּפָא
 ךוּת ינוא ןיזעװיג ֿביײח ןינַײז רימ םעװ טלָאציּב

 טָאה רע, .210 יז ,הג ,"טלָאציג ּפָא ץנג הנש יא

 טלָאצעגּפָא ןדליג ענרעּבליז ןעצ ןוא טּפַאכעג

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"םינמוזמּב לּבלעק םעד רַאֿפ

 ,213 יז

 ןיא טלעג סעמוס עטמיטשַאּב ןלָאצ .2

 :הריד שדוח ןדעי יִא .ןענימרעט עטמיטשַאּב

 .עא דומיל-רכׂש ,טלעג

 תֿבוטל רעדָא ןצעמע ןָאט רעדָא ןּבעגּפָא .2

 ןּבעגעג טָאה רענעי סָאװ סָאד טקנוּפ ןצעמע

 טימ יִא .הֿבוט א ,טיזיװ א יִא .ןָאטעג יצ

 תורצוא סרעסייק םעד, .,ןֿפנַארּב ןוא ךעקעל

 ןוֿפ טייקנייש סָאד / ,ןלָאצוצּפָא טינרַאג זיא

 .0 ,ײןלָאמוצּפָא טינרַאג זיא דניק ןַײמ

 תוכז ַא רַאֿפ ןענױלַאּב ,ןּבעג סעפע 4

 יּביל טימ יִא .תוריֿבע רַאֿפ ןֿפָארטשַאּב רעדָא

 ןציטש טימ ,טֿפַאשדנַײרֿפ רעתמא טימ ,טֿפַאש

 .ךעלטרעװכעטש טימ ,האנׂש טימ יא .םיא

 ןטעֿפ ַא ףיוא ךיז טכיר סָאװ ןצעמע ןגעװ ריא

 ,"זָאנ יד ןצַײנשסיױא רַאֿפ ּפָא םיא לָאצ, :יָא

 םענעי ןעמ טגָאז ,טלַאֿפ רעצעמע ןעװ .לװֿפ

 ךָאד טָאה רעװ ײטרָא ןרַאֿפ ּפָא לָאצ , :קיסַאּפש

 וזַאק .ןןלַאֿפעג זיא רע ואװ טרָא םעד טצינעג

 ןוֿפ טׂשָאה אוד ׂשָאװ םדא ןּב ןעד ןוֿפ ךיוא

 טינ שמיא לָאצ ,הֿבוט ןייא ןזעוװיג לּבקמ םיא

 -כעלטנערָא רעזדנוא רַאֿפ , .א/זי ,ןויע ,"הֿבוחל

 ריא טלָאצ ,טֿפַאשּביל רעזדנוא רַאֿפ ,טייק

 יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"רענייטש טימ ּפָא זדנוא

 .22 'ו ,1886 סעדא ,ןיקַאזָאק עשידוי

 רע רָאנ ,גנַאל טגַײװש טָאג, .המקנ ןעמענ .9
 ,יקסװָארַאמַאמ .א ,"םיאנוׂש יד טוג ּפָא טלָאצ

 ,1908 סעדא ,טַײז רעקניל רעד ןוֿפ הדגה יד
 עסיורג יד, .רנ ,משטד ,ידַא -- רַאּבלַאצּפָא

 .קילָאצּפָא +-- ."'ַא טינ זיא הֿבוט

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנולָאצּפָא

 רע .שינע .ךיז טימ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן  ,רעד -- פערֿפּפָא

 ,"זייּב רַאֿפ ןלָאצּפָא ןוא ןַײז םקונ ךיז, .26 יז
 .127 יז ,1947 א"ב ,ןליוּפ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס

 םענייק רַאֿפ זיא יִא רעייז ךָאנ,, .ןסערֿפּפָא ןוֿפ

 ,הנו  .יןּבילּבעג טינ ןסיּב ןייק

 ןסערֿפעג- ,ּפָא סערֿפ .חרט -- ןפערֿפּפָא
 ןסערֿפ .הװאּת טימ ,ןסע ךס א ןקידנערַאֿפ 1

 יּכע :טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןדָאש ןַײז םרוג ןוא

 ."ןיסערֿפ ּפָא? (38 ,חכ ,םירֿבד) ,"הּברַאה ונלסחי

 סָאד} סע ןּבָאה ןקירעשייה. .ן"ןרעצרַאֿפ , :יּתְו

 איד, .ב/הק ,אעיצמיאֿבּב ,"ןסערֿפעגּפָא ןדלעֿפ

 זעק ןייא ... ןּבאה ... לזיװ ׂשד ינוא זיומ

 ,"ןסערֿפיג ּבא טנור איז ןּבאה ינוא . . . ןהעזיג

 וצ ידכּבת .ז"נקּת ,אהרטסוא ,ינומדקה לשמ

 רעכעד עשידִיי ןוֿפ יורטש יד יִא ןרָאּפשרַאֿפ

 ,סוממ ,"שרדמה-תיּב ןוֿפ טנעװ יד ןקעל ןוא

 ,16 יז ,ֿפשטניװ
 .ןכַאמ רענעלק ,סעּפע ןוֿפ ןעמענּפָארַא .2

 עריא טימ ןסערֿפעגּפָא ןיוש ריד טָאה טַײצ יד,

 עקָארק ,ןעידָאלעמ ,ריֿפַאש .ּב ,"ןייצ עֿפרַאש

 ןייא ןיא ןטרָאד טלַאה םי רעד, .15 'ז ,6

 ןיא זַא יא ,השּבי רעקיטש עצנַאג ןסערֿפ

 םי רעד טָאה רָאי קיסַײרד עטצעל יד ןוֿפ ךשמ

 ,זמט ,ןַאמנַײֿפ .א ,"דרע קיטש ַא ןסערֿפעגּפָא
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 ךס א ןעקנירט ןוא ןסע .ןצעמע ןצינסיוא .2

 םעד ןצעמע יָא" .ןוּבשח סנטייװצ א ףיוא

 .לָאענ .ידַא -- קילָאצּפָא

 ךיז ןענעק טינ .לָאצּפָא ווזד .ןלָאצּפָא ןוֿפ טַאט

 .רָאא ןעצ ןוֿפ ךשמּב יִא .יִא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 ןח-אׂשונ הררׂש םעד ַײּב . ..רענייא טָאה,

 ריּפַאּפ א ןּבעגעגסױרַא םיא טָאה ןוא ןעװעג

 רעטנוא ןעניואו טעװ רע טרָא ןכלעװ ןיא סָאד

 יןעיֶא עלַא ןוֿפ ןַײז רוטּפ רע לָאז ,םיא

 ,ג"רּת ענליו ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי יר

 רָאנ ןַײז טינ רע לָאז ןָא רָאי 21 ןוֿפ, ,40 יז

 טינ ןוא ןעיֶא וצ רעגריּב א ,ןרגּפ םוצ גיצ א

 :עג רעטַײּברַא עשיגלעּב יד ןבָאה יװ ,יירצמ

 ,1898 לירּפַא ,טײהַײרֿפ רעד רַאֿפ ןעטירטש

 ,18 יז

 ּפֶא ןעק סָאװ
 .הֿבוט עיָא-טינ .ֿפוח רעיא .ןרעװ טלָאצעג
 .טייקי-

 -רַאֿפ .1 .טלָאצעג - ,ּפָא לָאצ .וורט -- ןלָאצּפָא
 "יוקיל .עמוס עצנַאג יד ןּבעגּפָא .ןלָאצ ןקידנע

 ןֿפױא ךַײלג טלעג עצנַאג סָאד יִא .ֿבוח ַא ןריד

 טלָאצעגּפָא ,זדלַאה ןוֿפ לוע ןַא ּפָארַא, .טרָא

 ,הריד רקוע ליװ ָאד רעד ,רע טּביג ,, ."ֿבוח םעד

 ֿביוחמ ןיימ טשינ זיא ,'ודג ד"מ דע 'ודג הרׂשע

 .קקת ,"זיא ןיׂשעז רֿפ רע זָאװ ןילָאציצּפָא

 ףכיּת ךיא ּבָאה ןימוקיג ןיא טזיא תועמ ׂשָאװ,

 בנ צא ,יד -- טעקשזנַאצּפָא

 ןֿפױא טיורּב ןַײד קעװַא זָאל -- ךיז טימ

 טַײצ רעד טימ ריד ךיז טעװ סע ,רעסַאװ

 סָאד ןטעּבוצרעטנוא טעּברַא יד, ."ןלָאצּפָא

 א טגנערּב סע לַײװ ,ּפָא ךיז טלָאצ טסימ:-סּפעש

 ידלעֿפ רעשידוי רעד ,רעּבעװ .מ ,"ןצונ ןסיורג

 םענעי זיאק .38 יז ,1891 עשרַאװ ,רעטיײּברַא

 ַא ֿבוח-לעּב ןַײז רעּביא טיג ,ֿבוח ַא קידלוש

 ,48 יז ,וװ ישס ,"ןלָאצוצּפָא ךיז ןוֿפרעד דלעֿפ

 .(עק ןי) רע" .שינע .ץכעז
 .יירע-

 ,םָאצ-- .דל--שמַאצ-- ,גנומַאצ-----םַאצּפָא
 -סױרַא עקידמורד -- ןעמָאצ - ,גנומַאצ -

 ןעמױצּפָא ,גנומוצּפָא ,םיוצּפָא וזז ןדייר

 =2; .דַּפ

 .עלעגנעווצ - ....1ׂ

 -ענָאצעג - ,ּפָא עװענ- .װרט -- ןעװעגנַאצּפָא

 לּבוה ַא טימ ןטעּברַאּפָא .(לרעילַאטס) .טעװ
 ,ןרינַאֿפ ןרַאֿפ

 .טקנַאצעג'- ,ּפָא קנַאצ .וטוא -- ןעקנַאצּפַא

 יד .ןרעװ ןשָאלעגסיױא ,ןעקנַאצ ןרעהֿפױא .1

 ןעקנַאצ ןעמַאלֿפ יד .טקנַאצעגּפָא ןּבָאה ךעלטכיל

 טימ ןעמוקעג זיא שינעלקנוט יד; .ךעלעמַאּפ ּפָא



 סַאצּפָא

 ,גי ,"טקנַאצעגּפָא טָאה ץלַא ןוא ור רעליטש

 ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ

 ןיוש. .ןּברַאטש ,ןססוג ןקידנערַאֿפ .גיֿפ .2

 ."ןּבײהוצּפָא םיא ןֿפור ףראד עמ .טקנאצעגּפָא

 ,שינע-

 .=2 =:/ ץַאוּפָא? .{ ,רעד -- םסַאצּפָא

 לייט רערעכעה .קירָאק ,לצעלק ,ךוש ןוֿפ לֿפַאנק

 ןוֿפ לייט םוצ ,רעדעל ןוֿפ טכאמעג ליוז ןוֿפ

 ךוש ןוֿפ לייט רעטשרעטניה .ימוג ןוֿפ ,ץלָאה

 ,ןטנוא

 ןכַאמ ךיז (א :ךיוא = ץָא יד טימ ןּפאלק*

 ,ןצנַאט םַײּב םעטיר םעד ןּפַאלקסיוא (ּב ;קיטכיװ

 סָאװ סעּפע ןָאט = יִא םוצ לטעלּב א ןּפעלקוצ*

 ןייגאּב ךיז ןעק עמ סָאװ ,ןצונ ןייק טינ טגנערּב

 ןֿפױא) ןיִא יד ףיוא ןעיירד ךיז* .םעד ןָא

 טינ ךיז ןוא ןגָאז סעּפע ןלעװ (א = (קירָאק

 ,ןריטעקָאק (ּב :ןעלקנעווק ךיז ,ןסילשַאּב ןענעק
 ןיא הלותּכ א* .ןקרעמַאּב לָאז עמ ןלעװ

 ,ײרֿפ ךיז טריֿפ סָאװ ױרֿפ ַא ,ריא --- יא

 ענעשעמ א טימ וצרעד ,יָא ןַא ןענוֿפעג טָאה ,

 ,ןעינילַָאװ ןיא קַאװטיל רעד ,דזמא ,"עוועקדָאּפ

 ...ןיַא עכיוה טימ ךיש עגנע, .1870 ענליוװ

 ,םולש-םכילע-םולש ,"?ןדִיי רַאֿפ סָאד טסַאּפ

 ,ןעניזומיל ןיא, .1908 ,סעַײנ טלעװ ענעגושמ

 ןיא ךיז ןראש ... ,ןיָא עשלדיימ יװ טכַײל

 ערעװש ףיוא ,למ ,"ךיור ןוֿפ ןרעיילש עיולּב

 יּפָא עכיוה ענַײז ףיוא טיירדעגמוא , .ירעסעלש

 -סיוא ידּכ ןגָארטעג טָאה רע עכלעװ ,ךעלסַאצ

 .5 יז ן יּבר ןוא רסיק ,שז ,"רעקיסקואוו ןעזוצ

 טקעטשעגנַא ...רעמ ץלַא טרעװ םלוע רעד,

 רענעֿפורעג וזַא רעד ןוֿפ ץנַאלג ןטסוּפ טימ

 -נעלַאק ךַאנַאמלַא רעטרירטסוליא ,"רוטלוקדזיַא

 (עצישזער| ענקעזער ,ש"ּת 'ה רָאי ןֿפיױא רַאז

 ,ןיהואו / :ץֵא יד ןּפַאלקק סע .40 'ו ,9

 / ןסאג רענליו עטלַא ןוֿפ / ?ןיהואוו ,ןיהואוו

 , װפ ,צוס ,"ןילרעּב ןייק זדנוא טּבַײרט עמ
 ,215 יז

 -עג'-+ ,ּפָא לפ- .ווזוקא 4 וטוא --- ןעלּפַאצּפָא

 עשירֿפ ,, .ןרעטיצ ,ןעלּפַאצ ןרעהֿפױא .טלּפַאצ

 טימ טלּפַאצענּפָא ןיוש ןּבַאה יז ?ריא טגָאז שיֿפ

 טלּפַאצעגּפָא ,טכַײקעג ,טנייװעג , ."קירוצ ךָאװ ַא

 ןיא ץענ א, ."ןֿפלָאהעג טינרָאג טָאה'ס ןוא

 -סָארג ,"ןרָאיא יד ּפָא ןעלּפַאצ ייז רעכלעוו

 ,31 'ז ,טרָאװ סָאד ,ןַאמרעמיצ

 ...ּפָא ךָאנ ךיז ןעלּפַאצ סע; -- ךיז טימ

 ,35 'ז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"ןרָאי-המחלמ יד

 -סױרַא .1 .טּפַאצעג--- ,ּפָא ּפַאצ .וורט---ןּפַאצּפָא

 ,גנונעֿפע ןַא ךרוד ילּכ א ןוֿפ טײקיסילֿפ א ןסיג

 ,סַאֿפ ןוֿפ ןַײװ יא .טנוּפש ַא טימ ,ןּפאצ ַא טימ

 טוג יז טנוּפשרַאֿפ , .רַאװָאמַאס ןוֿפ רעסַאװ יִא

 ךָאנרעד ןוא ןכָאװ ריֿפ יוזַא ןייטש לָאז ןוא
 ןנירד ׂשָאװ לחיּב ןייא ,"ןֿפױקרַאֿפ ןוא יִא

 ,ה"נקּת וָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג

 ףיוא טײקיסילֿפ ןימ ןדעי ןגירקסיורַא .2

 ליפ ןטנורג יד ןוֿפ . . . טָאג טָאה, .ןֿפוא רעדעי

 יִא .24 'ז ,הריש ,סוממ ,טּפַאצעגּפָא רעסאו

 -סקלָאֿפ ןיא לטימלייה טײרּפשרַאֿפ -- ט ו לֹּב

 טָאה םענייא זא ןרָאי עקילָאמַא, .ןיצידעמ
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 טָאה ,ןצרעמשי-ּפָאק ןוֿפ ןטילעג . . . ןכַאטשעג

 סעקנאּב ,סעקװַאיּפ ןלעטש ןסייהעג םיא ןעמ

 ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טולּב עטכעלש סָאד יִא ףיוא

 ,.33 'ז ,1887 סצדַא ,סָארֿפָאװ רעקסנעשז רעד

 -רעגרע ,תורצ ןֿפַאשרַאֿפ = טול ּב א*

 ןעמַאמ ןַײמ ַײּב ּבָאה ךיא ךלימ לֿפיװ, .ןשינ

 -עגּפַָא רימ וטסָאה טולּב ליֿפ יוזא ,ןגיוזעג

 ףרעט שנעמ ןייק ןמ ןעװ ןונ, .לֿפ ,"טּפַאצ

 טולּב ןַײז ְךא םיא ןמ ףרעט ,ןטיט ןףרַאד=!}

 טולּב לֿפיװ . . . , .חלק ,ראש ,"ןּפַאצ ּבָא טינ

 ךיא ןוא ,רָאּביװ ןדעי ַײּב ּפָא רימ ןעמ טּפַאצ

 ירעקעּב .ש ,*, . . ןֿפרַאװעגרעטנוא ןַײז ףראד

 ןעװ, ,8 יז ,ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמ

 יז ַײּב ךיא טלָאװ ,ךאז אזא רימ ףיוא טמוק סע

 ,ןשטנעמ' ,עש ,*!טולּב סעקָא ַײרד טּפַאצעגּפָא

 ,רעקיניײװ ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןרענימרַאֿפ .9

 ןּפַאצוצּפָא זַײװכעלסיּב ךָאװ עלַא ןָא יז טּבייה,

 ןוֿפ ןירעזעל ידי ,רא ,"לכיּב|רָאּפש| ןוֿפ

 ןוֿפ ןטַײצ יד ןעװעג ךיוא זיא סָאד , ,יידלריַאװ

 ןוֿפ טּפַאצעגּפָא טָאה סָאװ עיצַאלימיסא רעד

 -עגנַײרַא ןוא ןטֿפַאז עטסעּב ערעזדנוא זדנוא

 ץקימורַא יד ןוֿפ ןורעדַא יד ןיא ייז ןסָאג

 ,166 'ו ,1912 י"נ ,וו טישז ,"רעקלעֿפ

 .שינע .ץכע- ,גנו- .ךייז טימ ךיוא

 .ַײרע- = .(עק- ,ןיי) רעד
 ,טעקצַאצעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקצַאצּפָא

 ןַא ןקידנערַאֿפ . .ןעוועקצַאצ-- ;ּפ
 ,ןלַאטעד עניילק ןיא ימ ןגײלנַײרַא ןטימ טעּברַא

 -ץלָאה טימ לשיט ַא יִא ,ןטעּברַאסיױא ןַײֿפ

 ,לרעצינש

 טימ ןּבַײרשנָא ,ןלָאמנָא ,ןצוּפַאּב ךס ַא .2

 ,המיתח א יִא ,ווירּב א יַא ,תויתוא עטלקיצעג

 ןערּב א טימ , .ַײרעלַאמ-ןעמולּב טימ גורק ַא יִא

 ...טלָאמ ןוא לזדנעּפ םוצ וצ ךיז וע טּפַאכ

 טעװ ,טנַאה רעד ןיא ןעמוק טשינ לָאז םיא סָאװ

 עשידוי ןגעװ ,נש ,"ןענעקצַאצּפָא ,ןלָאמסיוא רע

 ,53 יז ,| רעּבַײרש

 עשלַאֿפ ,ןגיל ןגָאז ןֿפוא ןקיצנוק א ףיוא 9

 יװ רעסעּב ןזיײװסיױוא ךיז לָאז סע ןכַאמ .תודע

 .עא ןיּבר םעד ,טֿפוש םעד רעֿפטנע ןא יִא .זיא'ס

 ןעגנערּברַאֿפ ,טַײצ ןרילרַאֿפ -- ךיז טימ

 ,ןעַײרעליּפש טימ יִא ךיז .ןכאז עכעלצונמוא טימ

 .ײרע- .שינע- .עא םינינע עקיטשינ טימ

 .טעקַאצעג-- ,ּפָא עק .ורט -- ןעקַאצּפָא

 ,ןכליהּפָא ,ןּפַאלקּפָא .1 .=:04: סאדע

 עטקיטעּפשרַאֿפ ןוֿפ ןעָאלט עטצעל ּפָא ןעקָאצ,

 קידנרזחרעּביא ,ןגערֿפ רדסּכ .2 ."רעטַײר

 -רעטנוא קינװַאקלָאּפ רעד זיא , .ןסָאװ =} יָאצי

 רע טָאה ?ָאצ ?ָאצ ?ָאצ :לוטש ןוֿפ ןעגנורּפשעג

 ,זּביא וָאקַאּבַאק .נ ,"ילרד לָאמא טעקַאצעגּפָא

 ,.19236 קסנימ ,ּפמוז ,סַאלַאק ּבוקָאי

 ="/: סטסס- .סעצוו ,רעד--ל"עוַאיַארקַאצּפָא
 רעניואוונַײא ,רעדמערֿפ .לס .דפ .4121סט60

 ןוֿפ ןרָאי .20 ּבײהנָא .טילּפ ,דנַאל דמערֿפ ַא ןוֿפ

 .סעיִא טנכיײצַאּב ןדִי ךס א ןעמ טָאה ה"י 0

 -ַאצ(עג)-- ,פָא עּפ .ורט -- ןעּפַארַאצּפָא
 ,לגענ טימ ןעמענּפָארַא ,ןצַארקּפָא ,טעּפַאר |

 .ז ,רעד -- גֹוצֹּפָא

 גוצּפָא

 -ץגּפָא ?רעװע ןֿפױא םיא ַײּב זיא סָאװ ...,

 ָאצַאק רעזייל ,"סיוא טעז ,ץעגרע טעפַאראצ

 ,1933 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװ

 -עג-- ,ּפָא ןרָאצ .װטוא -- ןענ(ע)רָאצּפָא
 ,ןרָאצ ןזַײװסױרַא טַײצ ערעגנעל ַא .1 .טנרָאצ
 ןצנַאג ַא 'ִא ןוא ןעשטרָאװ ןייא ןיא ןטלַאה

 ,תעל-תעמ |

 ןוא טנרָאצעגּפָא .ןענ(ע)רָאצ ןקידנערַאֿפ ,2
 ,ןטעּבעגרעּביא ךיז

 עשט- .חטוא 4 װזוקַא -- ןעשטַאי(ע)ובצּפָא

 -ץקֿאובצ- :99 ,טעשטַאי(עוװֿבצ(ענ)יי* ,ּפָא
 פא .ב/בכ ,הטוס טול ,עוֿבצכ? .ןעוו

 -שלַאֿפ טימ ,קַאיע)בצ א יװ ןּבעלכרוד ,ןּבעל

 טלעװ יד ּפָא ןעצאיובצ סָאװ עכלעזַא, .טייק

 ןקריװ ןוא ...עװטצַאיובצ עטסערג יד טימ

 יד ןיא םשילעּב רעד ,דמא ,"ןומה םעד ףיוא

 ,1869 ענליוו ,סענרַאז

 ןוֿפ יִא .סולֿפּפָא 1
 .ןּבָארגַא ,ךָאלי-יָא ,לַאנַאקיַא ,רערַא .רעסַאװ

 סקעז ...ןכַאמ ןזָאל, .ןגיוּב רוטקערָאק .2

 ךַאז רעדעי ןוֿפ ץָא'רוטקערָאק ןּביז רעדָא
 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"טקורדעג טָאה רע סָאװ

 ןיק קידנּבָאה טינ; ,331 'ז ,| רעקיטירק

 רעקנירט יד ןגעלֿפ ,ןֿפנַארּב ףיוא טידערק

 סָאװ ןיַא-רוטקערָאק יד . . . קנעש ןיא ןצעזרַאֿפ

 שזַאּפנַארטעמ םעד ןלעטשוצ טֿפרַאדעג ןּבָאה יז

 ןופ ןייארַאֿפ ןופ ךוּבילֿבוי ,"גנונעכער םוצ

 ,19236 ,ענליװ ןיא רעטעּברַאירעקורד

 ,אנוׂש א רַאֿפ ןטערטּפָא סָאד .טירטקירוצ .9

 ןַא ןכאמ .געלשעג א (רַאֿפ) ןוֿפ ןֿפיױלטנַא סָאד

 חרֿביו,א .רעגעלש םעד טעזרעד עמ רַאנ יװ יא

 ילֲא ןיא, ."'ַא ןַא ןכאמ ,סיֿפ ןלעטש :טַײטַאּב

 זיּב ,טסיּביג ןייא ןזירו ןיּבָאה ןיטכאלש ריֿפ

 וצ דלעג ליֿפ ןיּבָאה ןײטַאּברא ךיז איז זד

 רַאֿפ סמ ךילרהעי ןהיא ינוא קוצ ּבא םוצ ןּבעג

 אנעה ןמלז ,"רּבליז דנוֿפּפ טרדנוה רהָאי ןייא

 רעד; .ח"נּת מדפֿפ ,דוד חמצ ,זנַאג דוד ,זּביא

 ,דמא ,"םייהעג ץנאג ןעשעג זומ ,יה ןוֿפ יא
 -עגקירוצ דךלַאּב ןוא רענעּבירטעגסיױרַא רעד

 יד קרוט רעד, .1877 ענליװ ,ףעזָאי רענעֿפור

 ןוֿפ קוצ ּבא ןריא ינוא טוה טרגעלּב טיטש

 .שינרעגעלַאּב ,"ןיוו

 ןוֿפ רוסיח ,ןוּבשח ןוֿפ ןעמענּפָארַא סָאד ,4
 טנעצָארּפ ףניֿפ ןוֿפ יַא .טנעצָארּפ ןטמיטשַצאּב א

 טּפיױק רֿפ לּכה תורוחסהו, .ןמוזמּב ןלָאצ ןרַאֿפ

 ךאנ ךיז גארטּב ןוּבשח ידנגיל ןיא טיול ןַײז

 ךונח ,ןשרַאמ .י ,"תואצוה ילא ןוֿפ גוצ ּבא

 וצ| ןעלטעצ יד, .ב/ח ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל

 יא טימ טֿפױקרַאֿפ ןרעװ ןטלעג-הקולח ןגירק

 דנַאטש םעד ךַאנ טיול ,טנעצָארּפ 1512 ןוֿפ

 ,"עורעּבתורטש רעד ףיוא ללוּכ םעד ןוֿפ

 .טלעג .תֹועמײֲא ,42 ן ,1886 ,לַאֿפוי

 טזיא ןונ, .ךַאמּפָא ןַא ןכערּב ןרַאֿפ ףָארטש

 ןעד ,לודג דוסּב ריּבא ןירָאװיג טגיליג סנקה

 רימ רעד ןַײז םיסרֿפמ ןילָאװ טינ ׂשע ּבָאה

 תועמ קוצ ּפא תודוא ןידנַאטשיג ףיורד הנּכס

 ,הג ,"טשָאקיג תואמ המּכ ךימ טעה הצע ןמ
 ,277 יז



 ןגָאװצּפָא

 ךָאנ אֿפוג ןעױרֿפ ןוֿפ ןרילָארטנָאק סָאד .פ

 ;ױזַא ןַײז ףרַאד יִא רעד, .תויקנ-תקידּב ,הדינ

 טרָא םעד םורא ןוא טרָא סָאד ןשַאװמורַא טוג

 טשינ . . . ןעמענ . . .דמעה רָאלק א ןָאטנָא ןוא

 ןַא רָאנ ,סֿפַײטש ןַײק טשינ ןוא לכיט ַײנ ,ייק

 ןוא . ..ןלװַאּב רעדָא טנװַײל ןוֿפ} לכיט טלַא

 לכיט סָאד . . . הקידּב יד ןכַאמ לכיט םעד טימ

 רעגניֿפ םעד טימ טרָא םעד ןיא ןעגנערּבנַײרַא

 ,ןהּכה .מ .י ,ײןַײז קדוּב טוג ךיז . . . ףיט ץנַאג

 ןוא, .31 'ז ,ב"נרּת עשרַאװ ,םלוע רדג רפס

 םעד ףיוא ךעלטיור סעּפע טניֿפעג יז ּביוא

 ֿברה ,ייֵא ןכַאמ ןגרָאמ טשרע יז זומ לכיט

 ,רוהט ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד םיובלטײט

 ףרַאד הלּכ ַא ,שטַײטס, .וט ןמיס ?רָאי ?טרָא

 ןייג ןוא יִא ןַא ןכאמ ,געט ןלייצ רעירֿפ ךָאד

 ,95 יז ,1963 י"נ ,םֹּת לּפמיג ,שַאּב ,"הוקמ ןיא

 רוגיֿפ ַא טימ ןטערטּפָא סָאד .ליּפשכָאש .0
 סָאװ רוגיֿפ א קנַאדַא ךַאש ַא ףיוא טקעד סָאװ

 גנַאג ַא ,לשמל .טלעטשרַאֿפ ןעוועג רעירֿפ זיא

 קנַאדַא ךאשייָא ןַא טֿפַאש סָאװ רעגנירּפש טימ

 ,רעגנירּפש םעד רעטניה ןוֿפ רעֿפַאל םעד

 .ןגָאװצעג-- ,ּפָא גָאװצ .ורט -- ןגָאװצּפָא

 ןוא ףייז טימ ןּבַײרנַײא ,רָאה יד ןשַאװּפָא ,1
 ןעמ טגָאװצ גָאטימכָאנ קיטַײרֿפ .ןעקנעװשּפָא

 ץַאק יד יװ ךַײלג ,ןגָאװצעגּפָא .רעדניק יד ּפָא

 .רָאה יד טקעלענּפָא ריא טלָאװ

 םעד טימ הרדס יד טניל רע .ךיז טימ

 ץנַאג ּפָא ךָאנרעד ךיז טשַאװ ןוא טגָאװצ ,ּפָארט

 ,23 'ז ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"ןייש

 קינבושי םעד, .ןרַאנּפָא ,ןעלדניװשַאּב .2

 -ץגּפָא ןוא טֿפײזעגּפָא טָאטש ןיא ןעמ טָאה

 ...רָאּב ַא טכַאמעג םיא טָאה עמ, ."ןגָאװצ

 ּפָא ,טלדניװשַאּב = ןגָאװצעגּפָא םיא טָאה עמ

 ,ַאֿפי ,"סטכעלש ןָאטעג ,לציּפש א ןַאטעג

 ,3 ןאנ ,1938 עשרַאװ

 ,ןקידיײלַאּב ,קסּפ ַא ןצעמע ןּבעג ,ןעלדיזּפָא 2

 םיא טָאה רע .עצינומַאּפ ַא טימ ןגָאװצּפָא

 לאיחי טרעװע .ּפָארַא זיּב ןּביוא ןוֿפ ןגָאװצעגּפָא

 טלָאװ עמ יװ טייקידועמעש טימ ןסָאגַאּב . . ;

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ןגָאװצעגּפָא םיא

 .ירע- .שינע/ .ץכע- .ךיז טימ

 ןוֿפ ,ןזַײא ןוֿפ רישכמ .ןעי ,יד -- גנ'ַאוצּפָא
 "וצנָא ףיוא ,םיקלח עטּפױרשעגנעמַאזוצ ייווצ

 -נעװצּפָא ךיוא .ןקַאהוצּפָא רעדָא סעּפע ןּפַאכ

 ,גנַאװצ ,גנעװצּפָא ,לגנעװצּפָא ,עג

 ,1923 װָאקרַאכ ,ּבװ ינכעט ידי ,לעקניֿפ .א .ח

 ץיגָאלָאנימרעטי ,ו כַאי

 ,טעקַאװצעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקַאװצּפָא
 ,סנשָארג רָאּפ א יַא .ךיז ןוֿפ ןרָאּפשּפָא .1
 .סעּפע רעדָא ןצעמע ןרעטַײװרעד .ןפוטשּפָא .2
 .שינע- .עא שינעקישנָא ןַא יַא ,קיגדונ םעד יִא

 ,טעטיווצעג-- ,ּפָא עט- .װטוא -- ןעטיוצּפָא

 טנייװעג, .ןרעװ טענַאיװרַאֿפ ,ןעֶילּב ןרעהֿפױא

 יז ,ירֿפרעדניא ןצנַאג א סעילָאּפָאט יד ןּבָאה

 ןוא ןעגנַאגעגֿפױא ָאד דרע רעד ףיוא ןענַײז

 ,1948 עװקסָאמ ,עמָאכלימ ,מּפ ,"טעטיװצעגּפָא

 גנאל ןיוש ןּבָאה . . . רעמייּב-עּפיל יד , .62 יז

 .ן- ,רעד -- גַײװצּפָא

1668 

 ,?סַײװ רעד ַײּב ,ןַאמ לדנעמ ,"טעטיװצעגּפָא

 ףרַאש טרעה ןיילַא רָאנ טייקליטש יד, ,224 יז

 רעד ,נַאמ ,"טיוצ רעד ּפַא טעטיװצ'ס יװ

 .'. . . ןלעזעג-רעדַײנש

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 ,טרעטיווצעג *- ,ּפָא רע" .ווטוא -- ןרעטיווצּפָא
 א רעדָא ןרעהֿפוא .ן(ר)עשטיווצ 9
 ,יווצ --- יװצ ןעגנאלק ןּבעגסױרַא טַײצ ערעגנעל

 טָאה גנילירֿפ רעזדנוא,, .עלעגייֿפ א יװ ןעגניזּפָא

 ּבַײל טימ ,גרעּבכױג .י ,"טרעטיװצעגּפָא ןיוש

 ןּבעל ןוא

 .לוזער רעדָא טקַא .1
 ,םיוּב ןוֿפ יִא רעכיוה .(ךיז) ןגַײװצּפָא ןוֿפ טַאט

 ןוֿפ לַארטשּפָא ןא ,ןעמַאטש ןוֿפ יִא ןא;

 ןעמ טרעמרַאֿפ ןַאליטוּבא םעד, .לה ,"ןעמַאלֿפ

 ןרעװ סָאװ סרעצעזּפָא טימ רעדָא . . . טָאז טימ

 ,"ךעליַא עגנוי ַײּב ןציּפש יד ןוֿפ ןטינשענּפָא
 ,ןעמולּב רעמיצ עטסנעש יד ,ןיסַאר .י םַאנַארגַא

 ,1932 ענװָאק

 -ניא ןוֿפ יִא .עמריֿפ א ןוֿפ יִא .לײטּפָא .2

 "רָאי ,17 טֿפלעה רעטייווצ רעד טניז , .עירטסוד

 יָא-טּפיוה רעד ןרָאװעג יירעקנעש זיא טרעדנוה

 ,"ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא לדנַאה ןשידִיי ןוֿפ
 ,78 יז ,שוו דש ,זּביא מי

 געװ ןּבלַאה ןֿפױא; ,עינילדַאּב עקיטַײז
 ,"עינילדַאּב רעד ןוֿפ יַא ןַא ָאד זיא זדנוא ןוֿפ
 ,| סקיּב רעד טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש

 ,125 'ז ,1933 עװקסָאמ

 ןַא .םױּבעילימַאֿפ ןוֿפ לייט ,םַאטשּפָא .4
 'ַא ןא -- ,ךיא , .החּפשמ רעסיורג רעד ןוֿפ יִא

 ,ץלַאמ לואש ,"רָאװ רעשלַאֿפ ןוֿפ רוד א ןוֿפ

 ּבָאה ךיא, .113 'ז ,1923 ,רעגנוה ןוֿפ תורוׂשּב

 ןיִּב יִא ןַא סָאװ ,טלאטשעג סָאד טנַאמרעד ךימ

 ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ .י ,"טולּב ןַײז ןוֿפ ךיא

 ,19 יז ,1964 ָא"ּת ,רעדנַאװ ןַײד

 טינ לָאמנייק טָאה םוטנדיי-חרזמ סָאד , -- גנ7

 ןעלקיװטנַא וצ ךיז ,ךיז ןרעדנע וצ טרעהעגֿפױא

 ילרעלא טימ םזינַאגרַא רעקידעּבעל א יװ

 ,139 יז ,1940 י"נ ,וו רָאק ,יןעיֶא

 ,טגַײװצעגי- ,ּפָא גַײװצ .ורט -- ןֿפײײװצּפָא
 םעד רַאֿפ , .םיוּב ַא ןוֿפ ןגַײװצ ןדַײנשּפָא .1

 ."רעמייּב יד יִא ןעמ ףרַאד רעטניוו

 -ּבלעז ןכַאמ ,ןלײטּפָא ,ןעמענרעדנַאנוֿפ .2

 א ןויװַאּב ךיז לילג ןיא . . . טָאה, .קידנעטש

 ןוֿפ טָאה רעכלעװ ,רעירָאטעלָארּפ רעשידִיי

 ,ןיקװיר .ּב ,"ץיגילער א טגַײװצעגּפָא םוטנדִיי

 .216 'ז ,...ןצנעדנעט טנורג

 זיא ךַארּפש עטמיטשַאּב ַא זַא, -- ךיז טימ

 "סיוא טלָאמעי טשרע רימ ןענָאק ןָאגרַאשז' א

 םעד טימ יז ןכַײלגרַאֿפ רימ ןעװ ,ןעניֿפעג

 -עגּפָא ךיז טָאה יז ןכלעװ ןוֿפ ,םַאטשרעטומ

 ןּבָאה סע, .135 יז ,1912 יינ ,וש טישז ,"טגַײװצ
 ךָאנ ןעייר יד טָא ןוֿפ יִא טלָאזעג טשינ ךיז

 בעד .ע ,זּביא גרעּבשריה .ע ,"םינימ צרעדנא

 ,ץכע- ,1923 שזדָאל ,...יהי ,טרענ

 ,שינע-

 .ןעגנואווצעג'-- ,ּפָא גניווצ .וורט -- ןעהניוװצּפָא

 .ס ,יד -- (ע)גנעװצּפָא

 ןקעװצּפָא

 ,חוּכ טימ ןעמוקַאּבסױרַא .ןעמענוצ ,ןעמענקעווא

 וצ יִא .רעֿפטנע ןַא יִא ןוא ןקינַײּפ .דלַאװג טימ

 בא איז רֶע זד ינוא . . ., .ןרעַײטש יד ןלָאצאּב

 רֿפ ינוא ןּבַאה איז שאו הגיריא ׂשד טגניווצ

 סודרוה טכַארּב אד, .א/זנ ,! הח ,"איז טהעמש

 ןוֿפ טָאה ןיגנואװצג ּבָא רֶע שד זניצ ןעד . . .

 .ב/זצ ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"הדוהי קלָאֿפ ׂשד

 ָארּפ עשיטילָאּפ סָאד טלעטשעגטסעֿפ טרעװ,

 ּבלעװעג א ,זיוה א ךָאנ זיוה א יַא ןוֿפ םארג

 ,םיוּבסונ ר"די ,ץרפ ,"ּבלעװעג א ךָאנ

 ןי) רע .שינעע .ץכע- .גנוז

 :ַײרע- .(עקד
 ,טלקיווצעג- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקיװצּפָא

 ןכַאמ וצ רעטיירּב ידּכ לקיווצ ַא ןעײננַײרַא .1

 ןסקַאװ רעדניק, .טישנַײא ןַא רעדַא שוּבלמ א

 ."ךעלדמעה יד יִא ןעמ ףרַאד ,רעטנוא

 טימ ןכוק ַא יַאע .ןצוּפסױא ,ןעקצַאצּפָא .2

 . . .ךיז ןרעהרַאֿפ רעּבַײװ, ."רעקוצ ןוֿפ םולּב ַא

 יִא ןוא שטעליוק-םירוּפ םעד ןטכעלֿפסיױא ןיא

 ,49 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ךעלעשיק יד

 .שינעת .ץכע- .רעד ,לקיווצ =

 .טקיװצעג-- ,ּפָא קיװצ .װרט -- ןקיווװצּפָא

 טרָאּב ןייק רנייא ליװ, .ןּפוצסיוא ,ןּפוצּפָא .1

 םעד טיִמ ואוו ,ןזָאל ךיז איז ןלָאז וזַא . . . ןּבַאה

 רעש קיװצ רעד טימ ,זיא רוסָא רסעמ רעש

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןקיװצ ּבָא ןזָאל

 רעש ןייק ראג טרעהג ןמ, .א/גע ,ה"מּת מדפ

 רעד טימ 'נוא טרָאּב םוצ ןגנערּב וצ רעסעמ

 ןעד ,אייז ןקיװצקעװַא טָאלג ץנַאג טינ רעש

 ,"ןקיווצ ּבא טַאלג ץנַאג ןמ גָאמ ןיק םעד רטנוא
 ןטימ . . . ןרעשּפָאק .ד/הֹע ,1723 טׂשמַא ,| הש

 :רערעש רעזדָאל יד ַײּב טסייה לדנישאמרעש

 ,3 א ,1938 ,ַאֿפוי ,יַא

 .שינעּבױלרעד א ןָא ןעמענ ,ןּפַאכּפָארַא .2

 טמענ רישניימ טשניד איד, .ןעַײרעשַאנ יא

 איז ןיכאמ גנוטלַאה זיוה ןא / ,טימ ךיוא ןאמ

 ןהוט וַײּפש ןרדעי ןייא ןוֿפ / ,טיֿפָארּפ שורג

 ןרהיא ׂשֹע ןינאק יז יד / ,ןיקיוצ ּבא איז

 דיל ןיש ןייא  ,סוקיזומ דוד ,יןקיש ןטׂשּביל

 ,ןו שּפ} 1775 ,יטַײל שקרעװ דנה יד ןוֿפ

 ןי) רע .שינע .ץכע-ה .גנוז

 .ַײרע .(עק
 ,גנַאװצּפָא ווזד

 יָא עֿפרַאש .ץעגנייװצּפָא ;טֿפָא גיילסיוא

 תעשּב ,יָא יד םיא ןעגנאלרעד, .יִא עקידכעלַײק

 ,עש ,"קָאיװצ א ןּבָאה טֿפרַאדַאּב טָאה רע

 רע טֹוט יִא ןא טימ, .יהכוס א לָאמנייא ןיושי

 ןטכער םעד רעכערּברַאֿפ םעד ּפָא קישט א

 רע, .1924 עװקסָאמ ,טעטשּפיוה ,סנ ,"רעיוא

 סעּפֶע טנַאה ןיא ןגָארטעג קידנעטש . . . טָאה

 ,רעמַאה א ,ןקעטש א :טײקשיטַאּבעלַאּב רעד ןוֿפ

 ,קסּבוילעש לדוי השמ ,"עיַא ןַא ,רעּבגע ןַא
 ,144 'ז ,1961 ָא"ּת ,םורַא ןרָאי ןיא

 ,טקעוװצעג-- ,ּפָא קעװצ .ורט -- 1 ןקעווצּפָא
 ,ליצ ,הנװּכ א וצ ןייגרעד ,ןעניז ןיא ןּבָאה

 -ַּפָא ,טגָאזעג סגייטשמוא ,ןיוש רע טָאה סָאװ,

 ."?טימרעד טקעװצעג



 ןענעכײצּפַא 106 ןעקעווצּפָא

 -טסניק ןעיצּפָא . . . ןעמ ףרַאד, .טייקיסילֿפ ןעיצ ,טרַאװ, .ךיז ןעכושטּפָא +- ךיז ןעכוצּפַא  .טעקעוװצעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןז ןעקעוװצּפָא

 סעקעװצ ןעמענסיורַא .ןעקעוושט-- 9

 עמ ,ךעלקנעּב יד יִא .ךעלטערּב יד יִא .סעּפע ןוֿפ

 ,ייז ףיוא ןצעזקעװַא ךיז ןענעק לָאז

 -עג'-- ,ּפָא רעּב- .חטוא 8 ורט -- ןרעּפױצּפָא

 יִא .ןֿפושיּכּפָא טַײצ ערעגנעל ַא ./ .טרעּבױצ

 .סעידָאלעמ עכעלרעדנואוו (טימ) טכאנ עצנַאג א

 טימ טרעּבױצעגּפָא .ףושיּכ ןכַאמ ןקידנערַאֿפ .2

 ,תולד-דןצּבק א ןּבילּברַאֿפ ןוא רעּבליז ןוא דלָאג

 א טימ יװ ןצעמע ףיוא ןקריװ לָאמַאטימ .9

 יד ןוֿפ קילּב ןייא טימ רוחּב םעד יא .ףושיּכ

 ,ןגיוא עצרַאװש

 ;דל ,םַאצ-- :פ9 ןע ,רעד -- םיֹױצּפָא
 -לוזער רעדָא טקַא ,1 .רקוא .דפ ,םָאצ--
 ,טיולּפ .2 .יָא רענרענייטש .ןעמױצּפָא ןוֿפ טַאט

 טניֿפעג רוטַארטסיגער יד, .ץענערג ,הציחמ

 ירעפ .ש ,"ָאךטעכַאטש םעד רעטניה . . . ךיז

 סָאװ, .1933 עװקסָאמ ,טכאנ ןוא גָאט ,וָאס

 יַא ןַא רעטניה ןוֿפ םיריסַא . . . רימ ןּבָאה

 ,10 ךש ,1967 ,דנַאלמייה 'װָאס ,"?ןָאט טנָאקעג

 טַאטלוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- .גנוד

 ןצנַאג א טרעיודעג טָאה יַא יד .ןעמױצּפָא ןוֿפ

 .שדוח

 .טמיוצעג-- ,ּפָא םיוצ .װרט -- ןעמיױצּפָא
 ,ןעמאיצ-- 159 ןשרטיל ןיא ךעלטנייװעג)

 ,ןלײטּפָא .1 .רקוא .דפ ,ןעמָאצ;- .דל
 יִא .ףיױה םעד יִא .םיוצ ַא טימ ןצענערגּפָא

 ,לַאװ א טימ יִא .סעקטנָאיַאמ סנכש ןוֿפ דלעֿפ סָאד

 ןצעמע ןלײטּפָא .ןרירַאּפעס ,ןרעדנוזּפָא .2

 עמורֿפ יד יַא .ללּכ ןרעסערג א ןוֿפ סעּפע רעדָא

 .טלעװ רעשיאיג רעקימורא רעד ןוֿפ ןדִיי

 ןרימ ּביוא ,זדנוא וצ ןַײז טעװ ייװ ןוא ךָא;

 ןצנַאג ןוֿפ ידנוּבפ םעד יִא רעטַײװ ףיוא ךיוא

 -על שריה ,שקַא ,"סַאלק-טעּברַא ןשידנעלסור

 ןּבָאה טנַאװ-ןזיר א יװ, .1930 װָאקרַאכ ,טרעק

 טמַאצעגּפָא דנַאל ןיא םוטעמוא לוש ןוא רדח

 -װילק ,עװַאּפ ענעדלַאג ,הלמ ,"טלעוו רעד ןוֿפ

 ,155 יז ,דנַאל

 עצנאג יד ךיז טיירג טסיזמוא, -- ךיז טימ

 רעד ןוֿפ יִא ךיז עּפָארייא עשיטסילַאטיּפאק

 ריא טימ טָאה יז עכלעוו רעדנעל יד ןוֿפ המקנ

 ץרַאװש ,אד ,"טכַארּבעגמוא קיטילָאּפ רעקיריג

 םּבמר רעד, .56 'ז ,1910 עשרַאװ ,טיור ןוא

 ,קיזיֿפַאטעמ רעד ןוֿפ טמַאצעגּפָא ךיז טָאה

 ,"רעטּברַאֿפעג-שיגָאלָאעט רעד ןוֿפ סלַאֿפנדעי

 ,20 יז ,1938 ייינ ,ן רָאק

 ...ךורּבע .םיוצ ןוֿפ דרעֿפ א ןעַײרֿפַאּב .9

 . . .םענורּב םוצ עלעגעוו ןַײז טעװעריקרַאֿפ טָאה

 -- ,לדרעֿפ סָאד טמױצעגּפָא ןוא ןכָארקעגּפָארַא

 -נירט םוצ לדרעֿפ ןרַאֿפ . . . רעסַאװ טּפעשעגנָא
 -- ץכעע .25 1959 ,זמט ,יַאדור .8ֿ ,"ןעק

 ןיא יַא ןא ןכַאמ טינ ךיז ןדמל א לָאז סָאװרַאֿפ;

 לָאז רֶע זַא עשטָאכ טרָא םעניילק א ,ּבוטש

 ןסינ 'ר ,"הרהטּב הרוּת ןטרָאד ןענרעל ןענעק

 װָאקירטעיּפ ,תוֿברע תוחיׂש ,יקסניװעל יולה

 .ה"ּפרּת

 ,נרעד .שינע- .(עק- ,ןיד) רעד

 .ן- ,רעד -- קוצּפָא

 יןע- ,רעד -- יצֿפָא

 .ּב .ע ,"קיטײװצרַאה ןוֿפ לסיּב א ּפָא ךיז עכוצ
 קעװַא זיא עלעגײֿפ יד ,{ןײטשָאלּב רוועו

 ,30 יז ?רָאי ,ענליװ ,ןעגױלֿפיג

 ַא .1 .טּפוצעג-- ,ּפָא פוצ .ורט -- ןֿפוצּפָא

 -ךליו יד יִא .ןקילֿפּפָא .ןסַײרּפָא ןוא ןָאט ּפעלש

 ּפָא ןעמ טּפוצ / רעטַײװ ךָאנ ןעמ טייג, .ןזָארג

 .41 יז ,1925 ענליװ ,רעדיל טע ,"רעטַײרק

 סעקרעשטַאּפ עטצעל יד יִא רעדניק יד טוָאלימ,

 ,ײרָאג ןיא ןטׂש רעד ,שַאּב ,"סעּבוש יד ןוֿפ

 יד טריֿפעגסיורא רע טָאהע .26 'ז ,1946 יינ

 יִא ןלָאז ייז זא ןרעטיֿפ םוצ ךעלעֿפעש עניילק

 'דער ,שיי ,"ןזָארג עגנוי יד ןוֿפ ןציּפש יד

 עטקערטשעגסיוא טימ , .רצוא רעזנוא ןוֿפ בז

 סָאד יִא ןליװ ןוא ןֿפארישז ןרעװילג רעזדלעה

 שטנעמ רעד ,גח ,"גרַאּב ןטסכעה ןוֿפ זָארג

 טּפוצעגּפָא יװ םחנמ טָאה, ,77 יז ,רעַײֿפ ןוֿפ

 רעד ןגָארטעגרעטנוא סע ןוא קעּבַאט עלעֿפַײה א

 ,ח"כשּת ה"ר ,קיא ,יננח ףסוי ,"זָאנ

 ַײּב יִא |ןָאעלָאּפאנ} ליוו, :ןסַײרּפָא ללכּב .2

 ,30 ןש ,1864 ,מק ,"ןצניװָארּפןַײר יד ןסַײרּפ

 -נידּפָא ,רעקינײװ ןענידרַאֿפ וצ ןּבעג :גיֿפ ,9

 רַאי ץנַאג א, .זַײרּפ ןוֿפ ןשָארג רָאּפ א יַא .ןעג

 . . . ןגײלֿפױנוצ ,יִא תודמלמ ןַײז ןוֿפ רֶע טגעלֿפ

 ,"ןיילא ךיז רַאֿפ גורתא ןַא ןֿפױק ןענעק וצ

 .1946 טשצרַאקוּב ,געװ ןֿפוא ,רעגַאה ךורּב

 תוריכׂש עּבלעז יד רעטַײװ ריד ןלָאצ רעּבָא;

 .פ ,"יַא סעּפע טרַאֿפ ןומ ךיא ,טינ ךיא ןַאק

 ,12 ש 1963 ,זמט ,יָאדור

 .ץכע- .גנו- .רעד ,ֿפוצ- .ךיז טימ

 .ירע- = .(עקד ,ןיד) רעד .שינעד
 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 -קירטש ,2 .,דלַאװגרעּביא יִא ןַא .ןקוצּפָא ןוֿפ

 סָאװ לַאירעטַאמ .ןגוצּפָא :רשֿפאו ַײרעכַאמ

 רעדָא סקַאלֿפ ןטעּברַאסיוא םַײּב ךיז טמוקַאּב

 ,עילּפָאנַאק

 ,ןסַײרּפָא .טקוצעג-- ,ּפָא קוצ .ורט -- ןקוצּפָא
 ןעגנעה סָאװ םעדעֿפ יִא .ןּפַאכסױרַא ,ןּפוצסיורא

 רעד ןוֿפ עלעֿפעש א יִא .ףָאטש ןוֿפ סױרַא

 .שינע- ,21/ .עדערעשט

 ,טרעקוצעג'- ,ּפָא רע .װרט -- ןירעקוצּפָא
 ,ךעלכיק יד יַא .רעקוצ טימ סעּפע ןטישּפָא .1

 .רעקוצ ןטישנַײרַא .2 .ןשַאטױמה יד א

 טימ ייט יד טרעקוצענּפָא ןּבָאה רעדניק יד,
 .שַאּב ,"רעקוצןַײֿפ

 חוור ןטוג ַא (רַאֿפ) טימ ןֿפױקרַאֿפ :גיֿפ .9

 'ַא ךָאנ טעװ עמ ,טינ ךַײא טגרָאז, .(זַײרּפ)

 ."הרוחס לקיטש סָאד

 .שינ .גנ- .ךיז טימ

 .חטוא ןז(ענ)עקכַאצ . ..} -- ן(ענ)עקחצּפָא
 ,טעקחצעג-- ,טנקחצעג-- ,ּפָא עקחצ ,ןקחצ

 -ּפָא? .רעטכעלעג קיכליה ,סיורג ַא טימ ןכַאלּפָא

 -ץגּפָא ךָאנ ןוא טלעג סָאד םיא ַײּב ןענואוועג

 ,"םיא (סיוא) ןוֿפ טנקחצ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 -ןצּפָא רישכמ -- טאר ַאּפ ַאיָא .ןעוצּפָא ןוֿפ

 -עּפס טימ רעדָא טנעה יד טימ ךלימ יד ךעל

 חזד .2 .,4 א ,1949 ,זעגפ ,"טַארַאּפַאַא ןלעיצ

 רעדָא סעצָארּפ -- תנֹוא .41 ּבּב ,גוצּפָא

 רעייז ךיוא ןּבָאה ייז, .ןעוצּפָא ןוֿפ טאטלוזער

 ,21 יז ו סֿפלַא ,"ָאיגוצ םעד ַײּב עװטילָאמ

 -צעג-- ,ּפָא רענ .װורט -- ןרענַײגיצּפָא

 =: .רפ -- ןעינַאניצ:- :ךיוא} .טרענַײג
 -עֿבנגַאּב ,ןעלדניװשַאּב ,ןרַאנּפָא ..(06

 זיּב ּפָאק ןוֿפ יִא .לדנער ןטצעל םוצ זיּב יִא .ןענ

 .ךיז טימ .סיֿפ יד

 זאב .טלגיצעג -- ,ּפָא לג- .ורט -- ןעלגיצּפָא
 עויטַארַאקעד טימ טנַאװ ַא יִא .לגיצ טימ ןקעד

 רעדָא ךעלעגיצ ןּבַאה -- ךיז טימ .לגיצ

 ךַײא ַײּב ךָאד ךיז ןלעװ ךעלעמעל, .ךעלעֿפעש

 ,"...ןײלַא רענייא ךיא ףרַאד ןעװעדָאה ןוא יִא

 ,1929 ווָאקרַאכ ,ןעלכיימש ,אינשיוו ּפַאטסָא ,זּביא

 ,טריטיצ(עג)- ,ּפָא ריט- .װרט -- ןריטיצּפָא
 ןָאטעג קוק ַא ךעלײרֿפ, .ןריטיצ ןקידנערַאֿפ
 ינעגװעי ןוֿפ טריטיצּפָא ןוא רֿבח ןַײז ףיוא
 וועלק ,גנילירֿפ ,ָאקנעטיקימ .יא זּביא ,"יןיגעינָא
 ,םנה .5

 ,טרעטיצעג-- ,ּפָא רע" .װטוא -- ןרעטיצּפָא
 רַאֿפ יַא .ןרעהֿפױא ןוא טַײצ עסיוװעג א ןרעטיצ

 'ַא ,רעַײֿפ סָאד ןזָאלּבּפױא טעװ עמ זיּב טלעק

 ןּבעל לזַײמ סָאד לָאז, .טכַאנולסּכ עצנַאג א

 ,ןצנַאטמורַא לסיּב א סע לָאז ...עגר ַא ךָאנ

 טימ,, .יץַאק עמורֿפ ידי ,ץרפ ,ןגָאז יודיװ ,יָא

 רעד ןיא ןעגנולקעג םיטש ןַײז טָאה םערוטש

 טימ טכַאנ רעד ןיא טרעטיצעגּפָא ןוא טַײװ

 ,168 'ז ,1956 י"נ ,| המחלמ ,מּפ ,"הרוחש-הרמ

 .שינ .גנז רעד ,רעטיצ:-

 ךיז ,ּפָא ךיז לג- .װטוא -- ךיז ןעלגַײצּפָא
 ץירּפ םַײּב, .ךעלטניה ןּבָאה .טלגַײצעג י-

 ."לָאמַאטימ ןגיוצ ייווצ טלגַײצעגּפָא ךיז ןּבָאה

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ס" ,רעד -- ןפײצּפָא
 ,גנַאר ַא רַאֿפ ןמיס .2 .ןענעכײצּפָא ןוֿפ טַאט

 ןֿפױא יִא .טסורּב רעד ףיוא יִא .עא דַארג ַא

 ,ס'ַא ייװצ טגָארט רעטכעװטכַאנ רעד, .לּברַא

 ."לּברַא ןקניל םעד ףיוא ןוא לטיה ןֿפױא

 ַא ןדרָא ןַא וצ . . .ןעגנאלַאּב סָאװ רעלטעּב

 ןוא םינמיס עמייהעג ענעגייא טימ ,עטקעס
 ,35 יז ,ווװ רָאק ,"סיָא

 ,טנכייצעג- ,ּפָא ןכייצ .ורט -- ןענעכיײצּפָא
 ףיוא (םינמיס) ןמיס ַא ןכַאמ ,ןריקרַאמּפָא .1

 רעד ףיוא ןוַײװ סָאװ סעּפולס יד יִא .סעּפע

 ןייא; .ךעלקער עשירעטילימ יד יִא .ץענערג

 רע ןעװ ,ןאיוּב ׂשילַאּפ ןייא לי ךיז רעד ךלמ
 יד איװ טנכיצ ּבא דרע איד ןיא טשרע טינ

 יד, .ב/גכר ,מהמ ,"ןַײז לָאז ןוֿפ רד דנורג

 סע טנכייצ ןעמ ,ןטנעמוקַאדסאּפ יד ,סעזיוו

 ,ןליופ ןיא םיוּב ַא ,געס ,"רעמונ א טימ ּפָא

 ,37 יז ,1945 א"ּב

 .ןעוועסיר ,ןלָאמ ,ןענעכייצ ןקידנערַאֿפ .2

 ןּפַאכוצֿפױא ידּכ,, .שזַאסייּפ ַא ,טערטרָאּפ ַא יִא

 ןעמ ףרַאד ,םינּפ ןוֿפ תולעמ ןוא תונורסח יד



 לייצּפָא

 ליֿפָארּפ ןיא םינּפ סָאד יִא עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ןוֿפ
 ,ןרָאיטקַא ןוֿפ ךוּבטנַאה ,ןַאגזוּב .ח ,"סַאֿפנַא ןוא

 ,1937 עשרַאװ

 -רַאװ רעד, ,ןרירטסנָאמעד ,ןזַײװסױרַא .9

 טנכײצעגּפָא טָאה . . . דנַאטשֿפױא-ָאטעג רעוועש

 -סיוא ןוֿפ הרוֿבג עשירָאטסיה עטלמַאזעגנָא יד

 ,24 וש 1964 ,זמט ,גי ,"השודק ןוא רעיוד

 ןּבָאה ןשינעעשעג לָאצ א ןָא, -- ךיז טימ

 ,טלוּב ױזַא עלַא ,עגר ןייא ןיא טנכײצעגּפָא ךיז

 ,'יירעשטניל' ,ַאּפָא ,"רָאלק

 (עק- ,ןיי) רע .שינע- .גנוי

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .| ,רעד -- לײצּפָא
 םנ// .יָא רעכעלטקניּפ .ןלײצּפָא ןוֿפ

 .טלײצעג'- ,ּפָא ליצ .הרט -- ןליײצּפָא
 תחַא ,תֹהַאו תחַא יִא .ןלייצ ןקידנערַאֿפ .1

 םַײּב (א = ר עגני 9 יד ףיוא יִא ,םיּתשִו

 ןגָאמרַאֿפ (ב :ןענעכער ,ןלייצ ןֿפוא ןוויטימירּפ

 -טימ עריא סָאװ עּפורג ַא .לָאצ עניילק א רָאנ

 ,רעגניֿפ יד ףיוא יִא ןענעק ןעמ טלָאװ רעדילג

 יד ןעק עמ רעכלעװ ןיא ,עילימַאֿפ ַא ןיא,

 .ַא| } 'נ 'א 'ה ,"רעגניֿפ יד ףיוא יִא סענעלצ

 ,דלָאהרעדנואװ המלש 'ר ,{צגדָארג ןוֿפ ןַאגַאק

 א ןיא ןיא רענייא ןעװ, .81 ') ,1887 ענליװ

 ןעװ ,טינ סייװ ןוא הסיֿפּת ַא ןיא רעדָא רּבדמ

 םעד ןוא געט סקעז ּפָא רע טלייצ ,תּבש זיא סע

 ,ב/דנ ,אח ,"תּבש רֶע טכַאמ גָאט ןטעביז

 סָאד ...תּבשה תרחממ םכל םּתרֿפסו . . .,

 טעװ ריא ןעװ ,תּבש ךָאנ ןגרָאמ ןוֿפ טסייה

 עצנַאג ןּביז יַא ריא טלָאז ,רמוע םעד ןעגנערּב

 ,ץנַארק ֿבקעי 'ר ,זּביא ץיװָאקידצ קידצ ,"םיתּבש

 ,1869 ענליוו ,1קעי תומיענ

 םעד יִא .ןמוזמ טימ ,טלעג טימ ןלָאצּפָא .2

 ןֿבואר 'ר טָאה ךָאנ רדע .עא רדנ ַא יִא .ןדנ

 :טיעריג טָאה ינוא ןמונעג שט רד ׂשיוא טלעג

 וצ ןּבוהיג ןא םיקילא י'ר טָאה אד .ּבא שריד ליצ

 ,ןו שה} וּפ ,1599 ןילּבול ,ל"שרהמ ּת"וש ,"ןליצ
 ּפַא דיסח לאומש יּבר ןעד טָאה רחוס רעד,

 -סױרַא טָאה ןוא . . . ןדליג דלָאג טנזיוט טלייצעג

 ןוֿפ עירָאטסיה הנייש ןייא ,"םיֿבתּכ ןעמונעג

 ,ינשה ץנַארֿפ תלשממ תחּת ,בוֿבל ,טַײל אטרד

 טלעג סָאד ּפָא טינ םיא טלייצ ןעמ טענַאװזיּב ,

 ,"ףךיוש רע טּביילג סלָאמַאד ,ןַײרַא טנַאה ןיא
 ,| ןילהָאצסיוא ףיוא ןתח ַא ,יקסנירענ רעטלַא

 ,15 'ז ,1886 ווענעשעק

 יעג טָאה יז, ,ןטלעש .ןעלדיז ,ןסַײמש .9
 טלײצעגּפָא םיא טָאה ןוא םעזעּב םעד טּפַאכ

 רּבחמה םש םלענ ,". . . סנייא רעקיצניוװ קיצרעֿפ

 ,1895 ןילּבברל ,רקשהו תמאה .סֹומּכ םעטמ

 םיא טלָאװ ןערּב א טימ ןַאמרעגנוי ַא ,יאדווַא,

 ,"ןַײרַא ןטַאט ןיא טלײצעגּפָא לָאמ 18 ןיוש

 ,ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ ,טױט טינ ,ליי

 ,79 יז

 רע .שינע .ץכעעק .דיז טימ

 ;ַײרעד = .(עק" ,ןיי)
 .ןעמױצּפָא +-- -- ןעמייצּפָא

 ,טלקייצעג-- ,ּפָא לק- .װרט -- ןעלקיײצּפָא
 ,ךעלעֿפלעװ רעדָא ךעלטניה ןּבָאהּפָא

 .ז- ,רעד -- ליצּפָא

 ,טליצעג -+ ,ּפָא ליצ .וורט -- ןליצּפָא

 ,טניצעג -- ,ּפָא ןיצ .וורט -- ןעניצּפָא

187 

 ,טלכיצעג-- ,ּפָא לכ" .װרט -- ןעלכיצּפָא

 ,סנשיק יד יִא .ךעלכיצ ןעמענּפָארַא ,ןעֶוצּפָא

 .ןלוטש עכייוו יד יא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 יּביִל ריא, .ליצ .ןיימ .הנװּכ .2 .ןליצּפָא ןוֿפ

 שאד ןןעניימ} ןנַאמ טכַײליֿפ טכעמ ריא ,םינזח

 רונ רהעװ םימעט תוניגנ יד ןוֿפ להיצ ּבָא רעד

 ,"!הלילח .ןגניז וצ רמז ןיא ,קיסומ יניש ןייא

 ,א/ט ,1766 ץצמ ,לארׂשי ןֿבא

 ןליצ .1

 םעד ףיוא סקיּב יד יַא .רעוועג טימ סעּפע ףיוא

 ,לטצרּבליצ ןוֿפ גיוא םעד ףיוא לַײֿפ ַא יִא ,אנוׂש

 ייז ךײרֿפָארטש יד יא ,הנוװּכ א ,ליצ ַא ןּבָאה .2

 תוליֿפּת יד יִא .העּפשה ַא ןּבָאה עקַאט ןלָאז

 .שינע- .םימחרה-רעש םוצ

 .טעט)ליצעג--- ,ּפָא ע(יול- .ורט -- ןע(י)ליצּפָא
 ןלערק יד, .(םעדָאֿפ) לרינש ַא ןוֿפ ןעמענּפָארַא

 יז ןעמ ףרַאד ,טעיליצעגֿפױא טוג טינ ןענַײז

 ךעלגנעהרָאֿפ יד יִא ןעמ ףרַאד חסּפ-ֿברע, ."יָא

 ,שינע- ."ןשַאװ ייז ןוא

 ,טלּבמיצעגי- ,ּפָא לַּב- .װרט -- ןעלּבמיצּפָא

 רעדָא לּבמיצ ַא ףיוא ןליּפש ןקידנערַאֿפ .1

 ,טנעמורטסניא-ּפַאלק ןקיגנילק רעדנַא ןַא ףיוא

 םירוּפ יִא .סכעלײרֿפ א יַא .דיל-רענַײגיצ ַא יִא

 סנדַאֿפדלָאג 'ַא/ .תודועס עשידיי עלַא ףיוא

 ,!ןיוש ןוא ָאנַאיּפ ףיוא "ןענורּב ןטימ ץטַאק,
 טסילַאּבמיצ רעד , .12 אט ,1894 ,םכח דנַאל רעד

 רַאֿפ טלּבמיצענּפָא . . . טָאה . . . טעראּבאק ןוֿפ

 ןשידַיי ןיא .רַא ,"ךעלָאװ א ,דוֿבּכל ַא טסעג יד

 ,'טערַאּבאק

 תעל-תעמ ַא יַא ,טַײצ ערעגנעל א ןעלּבמיצ ,2

 ,ענעשעק רעקידייל א טימ םייהא ןעמוק ןוא

 לָאז ןעמ זַא ,טרעװ טינ וטסיּב, .ןסַײמשּפָא 9

 ןוא סעקװעלַאנ יד ןטימניא ןגײלרעדינַא ךיד

 לָאמַא ךימ טָאה, .דַאּבנעירַאמ ,עש ,"?ךיד יא

 טלּבמיצעגּפָא קינדַאירוא רעד קנַאּב רעד ףיוא

 געלֿפ עמ סָאװ ,ךעלעטַײצ ןעועג ןענַײזיס . . .

 .זּביא ,סינּפיק יא ,"!ןלייצנַײרַא ןוא ןטישנַײרַא

 ,1920 וװעלק ,טייג זַײא סָאד ,וָאנוּברָאג .ק

 ,קסּפ ַא ןצעמע ןּבעג ,ןעַײרש ,ןעלדיז .4
 א יִא ,רָאיצרַאװש ַא יִא .לַאדנַאקס ַא ןכַאמ

 ,ףוס ןטסיװ

 רע, .ןרַאנסױרַא ,ןרַאנּפָא ,ןעלדניװשַאּב .5
 ןעטצעל םעד ןעמונעגוצ ,טלּבמיצעגּפָא םיא טָאה

 לסַײװ סָאד יִא .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ יִא ."ןשַארג

 ,גיוא ןוֿפ

 -ץגּפָא .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה .לואו 0
 .ןֿפָאלטנַא ןוא טלּבמיצ

 .'בע .דיז טימ

 .יירע-  .(עק- ,ןיי)
 רעד .שינע-

 ןקעדאּב
 ,(ילּכ ַא ןוֿפ) ןיצ ןעמענּפָארַא רעדָא ןיצ טימ
 ,ּפעט עקידחסּפ יד 'ַא

 ,ּפָא (עװעקניצ .װחרט -- ן(עװ)עקניצּפָא
 ,ךעלּב יִא .קניצ טימ ןקעדַאּב .ט(עװע)קניצעג-

 .ל22 .יא22 יד -- עיצּפָא

 ידַא -- קידוועִיצּפָא

 ,ןגיוצעג -- ,ּפָא יצ .וטוא -- ןעוצּפָֿא

 ןעֶיצּפָא

 ,טייקכפעלגעמ

 ןלײװּוצסױא רעטעּפש טכער רעדָא טײהַײרֿפ

 ףיוא טקַארטנַאק א ןענעמתח .ןסילשַאּב וצ רעדָא

 ,רָאי ייװצ ךָאנ רַאֿפ יִא ןַא טימ רָאי ַײרד

 וצ טכער סָאד טסייה סָאד "טכערײָא סָאד,

 -רעגריּב יד ןטלַאהנַײא ןליװ ייז זַא ןרירַאלקעד

 לֹּבי ,"הכולמ רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןוֿפ טֿפאש

 לארׂשי זַא רעּבָא ייז ןטלאה , .162 יז ,אווו

 ,"םולש ַא רַאֿפ סיִא עלַא ןֿפָא ןטלַאה ףרַאד

 ,9 עוו 1969 ,זמט ,רעקנילֿפ .ד

 .ןעֶוצּפָא ןעק ןעמ סָאװ
 .טייקי- .סעצָארֿפ רעיֶא ןַא

 יּפָא ,1
 יַא/ .רעדנעל ענעמונעגנַײא יד ןוֿפ יִא ,ןטערט

 טנעקעג טינ טָאה עמ סָאװ טָאטש רעד ןוֿפ

 רעַײא ןצַײר ןא טינ ךַײא לוז, .ןעמעננַײא

 ןרעװ םידׂשּכ איד ...ןדיר רּביא ינוא רּבַײל

 ּבָא טינ ןרעװ איז -- ןהיצ ּבָא זנוא ןוֿפ רדיוו

 סונינוטנא זד ןטרַאװ רד, .12 ,זל ,רירעש ,"ןהיצ

 םנַײז טימ ןהיצ ּבָא םילשורי ןוֿפ לָאז רסיק

 ,זּביא ,אנרַאמָאק ק"קמ ןזח םוקילא 'יר ,ײקלָאֿפ

 ןסואעּפמָאּפ) רע טָאה ָאד, .ס"ּת טׂשמַא ,יש

 ,"טָאטש איד ןוֿפ ןהיצ וצ ּבא ּבוא טכַאדג ךיז

 ןמוק זיא ךאלמ ןייא , .וּפ ,1743 טׂשמַא ןופיסוי

 לואש אד -- תקולחמה עלס ןעד אַײּב לואש וצ

 ,'א לאומש) מהס ,"דוד ןוֿפ . . . ןגוציג ּבָא זיא

 ,ךיז קידנענעגעזעג דלַאװ ןיא טָאה, ,(28-27 ,גכ

 ,272 'ז ,1956 י"ג ,| המחלמ ,מּפ ,"ןגױצעגּפָא

 ןענורטנַא ,ןֿפױלטנַא (שירעגנויליואו) .2

 ךַאמ , .רעטילימ ןוֿפ יַא .הנּכס ַא ןוֿפ יַא .ןרעו
 ,ּפָא יצ, "!זָאה א רעװ ,ּפָא יצ ,חרֿביו ַא
 ."ענַײד ןייצ יד ןּבױלק דלַאּב וטסעװ טינַא

 ץלַא . . . רעטצנעֿפ ַא ךרוד ןגױצעגּפָא ּבָאה ךיא, |
 ,םיֿבנג ,ָאקמיּב ,"ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָא טזומעג

 פַא לַײװרעד טָאה . .., .37 'ז ,1919 עשרַאװ

 ַאדַאטס א רעטניה ןטלַאהַאּב ךיז ןוא ןגיוצעג

 ףיוא ךיז קידנטכיר,ג .ידלַאװ ןיא' ,ַאּפָא ,"על

 טָאה ,סָאּבעלַאּב ןַײז ןוֿפ ףָארטש רעצנַאג רעד

 רעדָא ןטלַאהַאּבסיוא טװּורּפעג טשינ ךיז רע

 ַא טימ ןרָאֿפכָאנ ןלעװ, ,'טָאטש-טלא ,זיי יָא

 ןעװ ,ךַײלג יִא ןוא םיא ןעמענוצֿפױא עקשָארד

 ,שטיװַאניּפרַאק .א ,"םעלַא ךָאנ ןַײז טעװיס

 7 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײב

 ,ןעמיװשּפָא ,ןרָאֿפּפָא .ןײגקעװַא ,ןזַײרּפָא .9

 ךיוי יא םוי) ןעד, .ףיש א טימ יִא .ןעילֿפּפָא

 םיא ןּבָאה ׂשע .ןגָאצג ּבא ןאּכמ רע זיא (ןויס

 ,ראש ,"(השודקה הליהקה לֹּכ שממ) טיײלּב

 ןמוק ...ׂשָאװ (תולייח) רֹּבא ןיֿפיש , .ב/מק

 ,ד/טס ,חע ,"(דעומה לוח) ןא ּפָא ןהיצ ןּבָא

 ןענייז ,ןגיױצעגּפָא ןיוש ןּבָאה תועירק יד סלַא;

 ,"זײא ליֿפ רעייז לזדניא ןַײמ םורַא ןּבילּבעג
 טַײלעמערָא יד, .1864 ענליװ ,םיה זועמ ,דמא

 ערעדנַא ןיא יַא םורַא טַײצ עצרוק א ןיא ןגעלֿפ

 א, :גיֿפ .תועּבטמ עשידִיי ,רא ,"תומוקמ

 ןקיזָאר ןוֿפ ןגיױצעגּפָא טָאה ןגיוּבנגער רעּבלַאה

 .א"כשּת ה"ר ,קיא ,ןײטשנַײװ שירעּב ,"דלַאװ

 -סיוא טעװ'ס , .זיא ןעמ ואוװ ןנַײלּברַאֿפ .4

 ,"רָאי רַאּפ א ןעֶיצוצּפָא ךָאנ ָאד ןעמוק



 ןעִיצּפָא

 .חרט יִא ןוֿפ 766 ּבּב וצ לעלַארַאּפ .2
 ןרַאֿפ יִא ריד ךיא לעװ ,רעהַא םוק ,עקּבייל;

 ,"רֿפעךכֹוש א ןוֿפ טדערעג טָאה עמ ,לרעיוא
 "צג ךיא ּבָאה; ,38 'ז ,םימיענהו םיֿבהאנה ,די

 ּפָא ןוא ןגױצעגּפָא ,טכַאנ רעד ןיא טעשזדנַאלּב

 ןּביז ענַײמ ,געס ,"ןֿפָאלש ןַײמ טי מ ןגיוצעג

 +-) 105 'ז ,1941 א"ּב ,ֿביֿבָאילּת ןיא רָאי

 ,|16 ּב ,װװד

 עטגָאמרעדירעירֿפ יד טימ .1 -- ךיז טימ
 ןטרַאװ טלָאװעג טשינ רעּבָא טָאה ןוז יד, .ּבֹּב

 ןעמונעג ןוא םּכסה א וצ ןעמוק טעװ עמ זיּב

 ,זמט ,סוקרַאמ .פ ,"ןיַאמ ךַײט ןרעטניה יִא ךיז

 -לע ענַײמ רעװ ךיז קידנסיװרעד, 17 וש 4

 דלַאּב ןוא ןגױצעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןענַײז ןרעט

 ס'רעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל .ל ,"ןרָאֿפעגּפָא

 טינ ךיז טסיצ, ,45 'ז ,1888 ענליװ ,רעטכַאט

 ךַאילש ,קׂשי ,"רענערָאלרַאֿפ ַא וטסיּב --- ּפָא

 ןעיצרַאֿפ .ןרעיודעג .2 .,272 יז ,געװמוא ןוא

 טיצ סע וליֿפַא זַײװכעלסיּב רֶע טדַײנש, .ךיז

 ױזַא; .א/וֿמ ,םיערז ,"ֿבוט-םוי ךָאנ זיּב ּפָא ךיז

 ךיא ןוא םישדח ייווצ עצנַאג ןגױצעגּפָא ךיז טָאה

 ,"טקידנעעג טינ ןשַאמָאק יד ץלַא ךָאנ ּבָאה
 ,לעגעיפש רעשידוי רעד ןּבז| ןיא ,ןַאמרעקעּב .ּב

 ,27 'ז ,1895 עשרַאװ

 ןיא 6 כרַא ,1 .װֿפז +- .װרט -- ןְשיצּפָא
 ,ןּפעלשּפָארַא ,ןעיצּפָארַא .ןושל ןטריזיאַאכרַא

 ןַײז ּבא םיא ךוצ רֶע .דלַאװגרעּביא ןָאטסיױא

 רֶע / .טרעװש ׂשטוג ןַײז םיא םַאנ ינוא ןֿפואוװ

 לו טׂשיא זע ,ןטלַאהיּב שליו ךיא :ךַארּפש

 אד, .377 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"טרעוו גינעֿפּפ

 רנייא ּבא ןגוצ איז ינוא רדנסּכלא רעד טָאּביג

 ָאזלַא איז ןטריֿפ איז ינוא רדיילק יריא ןאיורֿפ

 ,ב/נ ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"םיא וצ גידנקַאנ

 ןםירצימ עטיוט יד ןוֿפ} טשרע איז ןגוצ ןעד,

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"ּבָא דלָאג ינוא רּבליז ׂשָאד

 רעד| ריא טכוצ 'נוא; .ב/יק ,1713 טׂשמַא

 איד ריא טכילֿפ 'נוא ּבָא רעיילש ןעד ןהטוס

 טימ אד ,טיטש ןיראה ןיא איז זד ,ףיוא ּפפעצ

 טּפַאכ, .,דנ קרּפ ,טנַארּב ,"ןמעש לָאז ךיז איז זד

 ןוֿפ ּפָא םיא טיצ ןוא / זיר א יװ ןלזג ַא םיא

 טעקַאנ רֶע זיא ָאד ןוא . . . / ,סיֿפ יד זיּב ּפָאק

 ,84 'ז ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"זיולּב ןוא

 טיצ ,ןױשרַאּפ רעדמערֿפ א דוד ןּב אסּכ ףיוא,

 ,ץרפ ,"ןיורק יד ּפָא טסַײר ,לטנַאמ םעד ּפָא

 ןוֿפ יַא* .המלש אסּכ' ןעמעָאּפ ןוא רעדיל

 ,תולדּב ןלעטש םיא = ד מ 9 ה סָאד ןצעמע

 גניק ןייא; .רעדיילק יד יַאֵ* :כרַא ךיוא ױזַא

 רזנוא טָאה ןגָאצג ּבָא אוז שנוא רעד ןזעװג

 םוטכַײר ןייק םנייק טאה רֶע 'נוא ,רדיילק

 ,זלק ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טזָאלג

 טוה ןַײד, .ןעמענּפָארא .ןָאטסױא .כרַא 2

 / .איצּפָא םיא ןיגיק ןַאמ ןכילרע ןכילטיא

 זיא, :טכוצ ,"אימ ןייק ןַײז זלַא זָאד ריד זָאל

 רטכעלש ןייא ןעװ זד ןמוק רעה גהנמ רעד

 רדוא טזיא ןדנַאטש ןרעקירעדינ א ןוֿפ =ן

 ןעד רע טהיצ וזַא -- טזיא ןירדנא םעד ךַײלג

 גהנמ רעזיד ריּבָא .ּבָא ןירדנַא םעד רַאֿפ טוה
 ןמלז ,"םירצונ ןעד אַײּב זלַא רטַײװ טינ טיג

 טגָאז רע ינואע .1698 ,דוד חמצ ,זּביא אנעה

1888 

 ךוצ רע ינוא -- ריד וד ףיוק :זעֹוּב וצ רזיל רד

 ּבָא רע גוצ אד, .8 ,ד ,תור ,חט ,ךוש ןַײז ּבָא

 ,..ּבַײל םנַײז ןוֿפ לטריג ןניש ןייא טנה וצ

 'נעצטיװ ףסוי ,"ּבַײװ םניש םעד ׂשרע טכַײר

 שיטרַא גיניק ןוֿפ הׂשעמ ןיש ןייא ,ןעזיוה

 טהיצ שדוח שאר ןא, .א"מקּת אדרויֿפ ,ףיוה

 לוח ןַא 'נוא ףסומ רֿפ ּפָא |ןיליֿפּת יד) איז ןמ

 .ב/גל ,חע ,"ללה רֿפ פא יז ןמ טהיצ דעומה

 ןוא ךוש ןַײז ןגױצעגּפָא טָאה אדוהי 'ר ןעוו

 טגעלֿפ ,ןגעװ ןגער ןוֿפ ןָאטעג הליֿפּת טָאה

 טשעװ וד איו, ,א/זט ,2 הח ,"ןגער ןייג ףּכיּת

 ּפָא אוד טׂשלָאז ,אירֿפ שניגרָאמ וצ ןײטשֿפױא

 ,ריזנהו ךלמה ןּב ,"דמעה ןייש ןַײד ןעהיצ

 סיוא ךיז טוט עמ ןעװ, .1771 װעקלָאשז ,זּביא

 ןקניל םעד ּפָא רעירֿפ ןעמ טיצ ,רעדיילק יד

 ,א/גל ,אח ,"ןטכער םעד ךָאנרעד ,לּברַא

 לעֿפ יד יא .טיוה יד ןעמענּפָארַא ,ןדנישּפָא .9

 ךַײא לעוװוכ, .ןטכעש ןכָאנ ךַײלג למעל ןוֿפ

 טשטַײטרַאֿפ שמ ."!יַא טיוה יד ךַײא ןוֿפ ,ןתיממ

 רע ןוא, :(ו ,א ,ארקיו) יהלועה תא טישֿפהוי

 ןּבאה איז; .ן"ןדנישּפָא; :ית} "ןהיצ ּבא לָאז

 קלָאֿפ ןַײמ ןוֿפ שײלֿפ שאד (ראש) ןסעג ןונ

 ,"איז ּבא ןוֿפ ןגוציג ּבא טיוה ריא ןּבוה ינוא

 וטסָאה ,אוה-ךורּב טָאג, .2 ,ג ,הכימ ,מהס
 ֿבושח שיא ןַא טָאה עמ יװ ןעזוצ טנָאקעג

 הׂשעמ ,"ןגױצעגּפָא טיוה יד טייהרעקידעּבעל

 ןעד ךיא ןעװ :רעיוּפ רעד טכַאדיג אד, .ןמוא

 ךיא ליװ ןוא ,ןכַאמ גידנּבעל ןאק רעמ טינ לזיא

 ,לכיּב טׂשנוק ,'ןהיֵצ ּבא טיוה יד ךָאד םיא

 לעֿפ סָאד י'ִא טסייה ארמג יד, .ח"עּת טשמא

 -רַאֿפ וצ סעּפע םוא סאג ןטימניא הלבנ א ןוֿפ

 רעסיורג א זיא ןעמ זַא ןגָאז וצ טינ ןוא ןעניד

 -רָאװ ,עטּבילרעֿפ עטנַאקעגמוא יד ,ל"הי ,"ןַאמ

 א סעקַאשק סצירּפ ןיא, .151 'ז ,1901 עש

 ןעמוק ןעמ זומ -- ןגױצעגּפָא ,טּפַאכעג לזעה

 ,ןדָאל ןשידיי א ןיא ןּפַאלקנָא ןוא טכַאנַײּב

 ןוֿפ ןעמונעגסיורַא טָאה יז, .יגנָארד רעד' ,ץרפ

 ,ַאפָא ,"ןגױצעגּפָא םיא ,גנירעה א לקנעשזַײא

 ,יילילי

 םעד יִא .ןדנעװּפָא .ןעמענוצ .ןעמענקעװַא .4

 יא ,ּבַײװ ןוֿפ סעּכ םעד יִא .ןדִיי םעד ןוֿפ דשח

 -פיוא יד יִא .געװ ןכַײלג ןוֿפ גנילכַאװש םעד

 ןוֿפ ,סעּפע ןוֿפ (קרעמֿפױא םעד) טייקמאזקרעמ

 ,ףמַאקנסַאלק ןוֿפ רעטעּברַא םעד יִא .ןצעמע

 ךלמ| רע, ."ןּבעל ןוֿפ יִא טינ ףרַאד לוש יד,

 ןד ןדנעל ירזנוא ןוֿפ ןָאט ּבא לָאז ןחישמהי

 זנוא ןוֿפ ןהיצ ּבָא רע לָאז ְךַא תולג יטּבירטּב

 (רקיה רדאנפ .ג/במ ,עּב ,"תולג ןוֿפ םיוצ ןעד

 שדקמה תיּב זד -- זיא גידריװ יד טייהנוש ןייא

 טגידריװטנַא ּבוה טָאג ךיא זד (יּתרקי רשא) ...

 גיבלעז יד איז ּבוה ךיא רמולּכ ,איז ןוֿפ

 ,ןב"נּת גָארּפפ מהס ,"ןגוציג בא טייקדריו

 השוּב איד ןוֿפ קעד איד רע, ,12 ,אי ,הירכז

 רֿפ טמעש ׂשקינ ךיז רֶע זד ,טהיצ ּבָא ךיז ןוֿפ

 םעד יִא לָאז רֶע ,טעּבע .א/טל ,1 הח ,"ןטַײל

 ...ןַײד רעּביא ךיז טָאה סָאװ ןקלָאװ ןצראווש

 "רימ טימ טשינ יג ,ץרפ ,"טגיילעג למיה

 ןרָאצ ןצנַאג םעד ןעיצוצּפָא טגילקעג ךיז טָאה;

 ןעִיצּפָא

 ,"?ןעטכַאלּפ עכמיס ףיוא יוג םענעגושמ םענוֿפ

 ,30 אוו 1960 ,זמט ,טיי

 ,סעּפע ןוֿפ רעדַא ןצעמע ןוֿפ ןרעטַײװרעד .9

 םעד יִא .הנוק א יִא .ןרעדנוזּפָא .ןַײז קיחרמ

 רעמונג א עיצַאלוקריצ רעד ןוֿפ יִא ,טידערק

 סָאװ טרעהעג ריא טָאה יצ, ,לאנרושז ַא ןוֿפ

 ךיז טָאה עלעזייר . . . / ?ןֿפָארטעג ךיז טָאה סע

 ןוֿפ םיא טָאה ןוא / טּבילרַאֿפ ןעלדנעמ ןיא

 ימ סיורג טימ, .לֿפ ,"ןגױצעגּפָא דניק ןוא ּבַײװ

 -םי ןוֿפ ןדִיי יד ןגױצעגּפָא וניּבר השמ טָאה

 ןצעזַאּב טלַאװעג ךיז ןּבָאה ייז ןעד ,ףוס

 עשראו ,תמא ךרד רֿפס ,וָאקלַאמ .ַא ,"ןטרָאד

 טָאה ןמ זד טכַאמיג רע טָאה; .4 'ז ,4

 אַײנ ןייא ,"ןגוציג ּבָא טלעג יטעלּפ זד ׂשנוא

 -קנַארֿפ ןוֿפ תרשמ ןייא ףיוא . . . דיל גאלק

 ךיז ןקיטֿפעשַאּב , ,ןוו שֿפ} 1708 ױנַאה ,'טרוֿפ

 -מוא ןוֿפ ּפָא טיצ סָאד לַײװ . . , טרַאּפס טימ

 ,ט 'רד ,זביא ,"סנגינעגרַאֿפ עּבָארג ,ענייר

 ראו ,עטעטַארײהרַאֿפנוא רַאֿפ ענעיגיה ,גינרָאק

 רעד ןוֿפ טעטירָאיאמ יד, .46 'ז ,1908 עש

 ןרעװ ןגױצעגּפָא לָאז . . . גנורעקלעֿפאּב רעשידִיי

 -ַאקע ןַא רָאֿפ טמוק סע ואװ ןרעֿפס ענעי ןוֿפ

 ,241 יז ,1912 י"נ ,שו טישז ,"ףמַאק רעשימָאנ

 םעד יִא .ןעוצרַאֿפ .ןרעגנעלרַאֿפ .ןגײלּפָא .0
 טרעװ ןיגולק ןעד אֵייּב, .ןינע ןא יִא ,סעצָארּפ

 ,זּביא ,"ןגיוצג ּפָא גנןַאל ףיוא טּפשמ ׂשָאד

 יד ןעװא .1771 עקלָאשז ,ריזנהו ךלמה ןּב

 ןרעװ ןגױצעגּפָא ןענעק לָאז ןהרומש| הצמ

 ,הלּכ עכילקילג יד ,זּביא ,"העש ריֿפ טַײצ

 טינ טַײצ ךס ןייק ןּבָאה ייז, .1865 עשרַאװ

 עקיטראסיורג אזַא טכַאמעג ןּבָאה ייז ,ןגיוצעגּפָא

 ,"ןיװ ץנַאג ןיא טשערעג טָאה סע זא הנותח
 סעדא ,ןרעטש ןעגרָאמ רעד ,ןַאמרעקעּב .ש

 ןיא ןענַאטשַאּב זיא םעטסיס ןַײז,, .30 'ז ,4

 רעמ סָאװ ןוא ,ןעיצקעװא ,ןעיצרַאֿפ ,יָא ,ןעוצ

 לװלעוי ,עש ,"רעסעּב ץלַא זיא -- ןגיוצעג

 -עד א ןעיצוצּפָא ךוזרַאֿפ רעדעי, .יַאטעּבמאג

 ,"ץנַארעלָאטמוא רעזעיגילער ןגעק עיצַארַאלק

 ,10 עוו 1963 ,זמט

 -ֿפיױרַא .ןעיצּפָארַא .טַײז א ןיא ןע;צקעװַא .?

 ןסילֿפּפָא לָאז סע ,קעװא לָאז סע ןכַאמ .ןעֶוְצ

 יד יא ,לַאנַאק ַא ,ךַײט א יִא ,רעסַאװ יַא .עא

 -ינעג עשיטסַאנמיג ַײּב) רעטניהַא ףיוא טנעה

 ןליוז יד יַא רעסַאװ ןיא ןקייװ ןכָאנ .(ןעגנוט

 ןטימ ּפָא טיצ, .עטעּפָאק א ףיוא ,ןזַײא ןא ףיוא

 א ןיא ןםערָאװ םעד ַײּב| גנילש םעד טעצניפ

 ...טשינ טרעֿפטנע יז, ,244 יז ,| כאי ,"טַײז

 ,לדיילק עצרוק'ס ּפָא טיצ ,ןקָאל יד ןָא טלדיירד

 -רעלעק א ןיא' ,אּפָא ,"לּפע ןַא שיט ןוֿפ טּפאכ

 עקנַארגַאװ ןוֿפ לייט עטשרעּבייא יד, ,יּבוטש

 ,זּביא ינרַאכַאס ,"ןזַאג יד ןעיצוצּפָא רָאנ טניד

 ַא ןגעװ ...ןסיװ ןעמ ףרַאד סַאװ ,ןימורֿפ .ל

 :גיֿפ ךיוא .28 יז ,1932 װָאקרַאכ ,עקנַארגַאװ

 ,עפורג א ןוֿפ ,גנוגעװַאּב א ןוֿפ תוחוּכ יד יִא

 ןעמענּפָארַא .ןענעכערּפָארַא .ןרענימרַאֿפ .8

 'ַא ,גָאװ ןרילרַאֿפ לָאז עמ ןכַאמ .לָאצ ַא ןוֿפ

 ןוֿפ ֿבוח םעד יִא .גרַאװרעדעל ןוֿפ זַײרּפ םעד

 םעד יִא .ןיול ןוֿפ ןרעַלטש יד יִא .תוריכׂש יד

 ׂשד ןיזעװויג החמׂשּב הרשּפ יד ןיּב ךיא, .קזנ



 ךיז ןעשעיצּפָא
 תוילגרמה תמחמ םאה רלט '9 יד ךיז רע

 ךומילה רדס, .346 'ז ,הג ,"ןאיצ ּבא ןׂשָאל

 טכַאװ טגָאז אד רעד . . . שרעפלעהּבו םידימלּתמ

 . . .לקוּפיסמ ו םויּב {זַײרג=} סַײרק לּכמ םיא

 ןיצקה לש ןיולקה לש תונקּת' ,"ןגָאציגּפָא

 ,1708 'םייהנמּב םינַאגניר השמ ירּב ילמעל

 ,לארׂשיּב ךונחה תוזלוּתל תורוקמ ,ףסָא .שן

 ךּכ רַאֿפ הולמ רעד ןימרעט םוצ זיּב, ,ןג9 ,ד

 יכזדרמ ֿברה ,"ךעלרעי ֿבוח ןוֿפ טיצּפָא ךּכו

 ,1866 רָאװגנוא ,'יכדרמ תשרפ רֿפס ,ץיװרוה

 וצ טגָאז רע ןעװ ?ַאתוציק זיא סָאװא .א/ל

 ןוא ןתוריּפ יד) ןסע ךיא לעװ רָאי ףניֿפ :םיא

 עלַא ןצַאש ריד ךיא לעװ ןַא ןַאד ןוֿפ ,יִא טינ

 םעד ןוֿפ טרעװ םעד ןענעכערּפָארַא ןוא|} תוריּפ

 .ב/זס ,אעיצמ'אֿבּב ,"ןןסינעג לעװ ךיא סָאװ

 ,"ץרַאה ןוֿפ ץלַאמש םעד יִא תואופר ךרוד,
 .12 'ז ,ד"צרּת לשימעשּפ ,לאֿפר ךאלמ רעד

 "עג ןגױצעגּפָא ןוא סַאלּב רעייז זיא דניק סָאד,

 ,זמט ,טַאּפ לאונמע ירד ,"םינּפ ןַײז ףיוא ןרָאװ

 ,14 א)| 8

 ןע;צסױרַא .טקודָארּפ ַא ןעמוקַאּבסױרַא .9

 עטשרע סָאד,, .ןרָאק ןוֿפ ןֿפנארּב יִא ,ןווייה יא

 ןטסורּב רעד ןוֿפ| ךלימ יד יִא ןעמ לָאז לָאמ

 ךלימ יד יִא ןעק עמ .זיא ךעלגעמ רָאנ סָאװ טימ

 ץשּפ ,לאֿפר ךאלמ רעד ,ײלרעִיצּפָא ןַא טימ

 ,29 יז ,ד"ערּת לשימ

 ּפָא .רעניד ,ןיד ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .0

 ןיטש א ףיוא רעסעמלָאג ַא יִא .,ןֿפרַאש

 רמלמ ַא; .ףלח ַא 'ַא .קיסאּפ א ףיוא רעדָא

 א 'ִא טינ ןעק סָאװ ,ףלא ןא טינ ןעק סָאװ
 טכיורּבעג טרעװ יז סָאװ הרוחס א; .לװֿפ ,"ףלח

 ףיוא ןעֶיְצוצּפָא ןוא ןרילָאּפ םוצ עידניא ןיא

 א 'ַא :ךיוא .47 ןאט ,1869 ,מק ,"סרעסעמ ייז

 א ןעילגעצ טעּברַאלַאטעמ ייּב -- ןּפַאצ
 .רעניד ןכַאמ וצ ןזַײא גנַאטש

 .ןעמעננַײרַא .ןעמוקַאּבנַײרַא .ןגירקנַײרַא 1

 .טעליּב ַא ןָא רעטַאעט ןיא ןייג וצ סעקרַאמ יִא

 ןגעלֿפ םירחוס-עדַײרטעג ןוא -ץלָאה עשיסור יד,

 ןֿפױק ןגעלֿפ ייז ה"ד ,ןקרַאמ יִא ןגיצנאד ןיאְו

 ,"גָאט ןוֿפ סרוק םעד ךָאנ טנַארוק זדנוא ַײּב

 רע טיצ ,ןסע םיא טיג עמ, .22 ןֵא רעטעלּב

 ןיא סָאװ ,ץרפ ,"עלעגײֿפ א יװ ּפָא סעפצ

 .טקַא רעטג ,יטקעטש עלעדיֿפ

 ןעגנוריצ יד יִא .ןענעבנגוצ .ןענעֿבנגּפָא ,2

 ,דָאמָאק ןיא ןגיל סָאװ

 ַא ףיוא ןקורדּפָא .ןריֿפַארגָאטיל(ַאקניצ) ,8

 -קע לָאצ עניילק ַא ןקורדּפָא .ןישַאמ רעניילק
 .ןגיוּב רוטקערָאק ַא ןשטעװקּפָא ,ןרָאלּפמעז

 א ןעמענואֿפ טעװ ףורֿפױא רעצנַאג רעדע

 ףיוא ריּפַאּפ גונעג זיא טָא .תורוש קיצנַאװצ

 ןעמ טלָאװ לָאמ טנזיוט יִא ףיוא, ."םיא יִא

 טיצ, ."טכאנ עצנאג א ָאד ןציז ףרַאדַאּב

 ןלעװ רימ,, ."סנגױּב רוטקערַאק יד ּפָא רעסעּב

 עקליּפש יד ןוא ...יָא ןוֿפרעד דליּב סָאד רָאנ

 השמ קחצ' ,"ןעקנעדנָא םוצ ריד טּבַײלּב

 ,1905 גרּבמעל ,ַאסעדַא ןוֿפ היֿבצ ,רעדַאּב

 -ַאס ןוֿפ רעסַאװ קידוז יַא .ןסיגרעביא ,4

 רַאדנערַא םעד ןסייהעג רע טָאה; .רַאװָאמ
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 'ַא ןַײװ ןעד רעלעק ןיא םיא לָאז רע ,םענַײז

 | ,50 יז ,ּפי ,"ןַײרַא סעקלעטוּב ןיא

 קסוּפ סָאד, .הדינ ךָאנ ןרילָארטנָאק .2
 יא ןֿפור רעּבַײװ יד סָאװ טסייה --- ןַײז הרהטּב

 רַאֿפ ,תושמשהדייּב ,טכאנרַאֿפ ןַײז זומ --

 לָאז ,יָא סָאד ןכַאמ ליװ יז ןעװ .ןענװַאד בירעמ

 ,"םוקמ ותואּב גנע לכיט סַײװ א ןָאטנַײרַא יז
 ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד םיוּבלטיט .מ ֿברה

 ,ט ,די ןמיס ?רָאי ?טרָא ,רוהט

 יִא .רעּבעל א יִא ,ןליוק ףיוא ןטָארּבּפָא .0

 ,ןטעלטַאק

 רוחּב םעד יִא ,ןסײמשוצּפָא ןגיילקעװַא 7
 ןרעּביא לגניי-רדח ַא יִא .ןעלּבמיצנַײרַא םיא ןוא

 ןיא ןעגנאגעג ןטכענרעייא זיא ןיז|? .לקנעּב

 ּפָא יז ןעמ טָאה ,סעדגַאי ןּבַײלק ןַײרַא דלַאװ

 ,"ןעוועג דּבכמ ןשטַײּב רַאּפ א טימ ןוא ןגיוצעג
 רצדי' ,עזַײר:ץניװַארּפ ַא ןוֿפ רעדליּב ,ץרפ

 ,'טנַארגימע

 םעד יִא .ןעמעטָאּפָא ַײרֿפ ,ףיט .װזוקַא ,8

 ןוֿפ גָאט ַא ךָאנ םעטָא םעד יִא .םעטָא
 םעד ןיא טרַאּפשעגנַײא,, .עינַאװערַאה רערעטיב

 טנעקעג טָאה לגניי רעד ןואווו . . . רדח םעניילק

 ענעמָאקעגקירוצ יד ,ד"ּפא ,ײַא םעטָא םעד םיוק

 םעד ּפָא טיצ לדנעמ , .3 יז ,1894 ץנליוװ ,עּביל

 -ּפָארַא םיא ךיז טָאה גרַאּב רערעװש א ;םעטָא

 רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"ץרַאה םענוֿפ טלקַײקעג

 עמַאמ יד טגָאז, .5 יז ,1893 ענליװ ,קינטנעצָארּפ

 זיא ריא .םעטָא םעד ּפָא טיצ ןוא עטײרֿפרעד ַא

 1967 ,זמט ,גח ,"ןצרַאה ןוֿפ ןייטש א ּפָארַא

 ,17 וו

 ןעִיצנָא טָאטשנַא טצינעג שיטקעלַאד .9

 סָאד . . . ןָאטנַײרַא ןעמ לָאז ןכָאק םעד תעשּב,

 לָאז רעסַאװ םעד ןוֿפ ןוא יִא ןזָאל ןעמ לָאז

 ,90 יז ,וו רַאט ,"ןעקנירט יז

 .וזק ןעװ ,לֿפר ןעװ םוטעמוא -- ךי ז טימ

 -- 2 ב םוצ צעּפס ,ךיז רַאֿפ :ּב ןטימ םוטעמוא

 עמַאמ יד יװ ןּבַײלּב ןוא םישוּבלמ עלַא יִא ךיז

 עטכעלש ןוֿפ ךיז יִא -- 4 ב םוצ .טַאהעג טָאה

 ןטקַארטסּבַא ןוֿפ טײקיאעֿפ יד , .עא תודימ ,ןטינ

 ןעיצוצּפָא ךיז טייקכעלגעמ יד ה"ד ,ןעקנעד

 וצ סֿפוּת ידּכ ןטֿפַאשנגײא ערעדנַא ליֿפ ןוֿפ

 "קה ,ןטוג ,ײןטֿפַאשנגײא . . .עטסכעה יד ןַײז

 וצרעד ךָאנ רַאװ ..,, -- 5 ב םוצ .המד

 ןוֿפ ןגױצעגּפָא ךיז טָאה ןוא קירעיורט ץנַאג

 געט ענעצנַאג ןסעזעג ךיז זיא ןוא ,ןשטנעמ

 ,1865 ענליו ,סעקרעמערק איד ,דזמא ,"םַאזנייא

 ,עש ,"'ַא ךיז וצניהַא רַאֿפ ךיא; -- 8 3 םוצ

 זַא; -- 15 ּב םוצ .'רעדעּבמערַאװ יד ןיאי

 געמ ,געט ענייר יד רַאֿפ יִא ךיז ףרַאד השא יד

 -םוי םוא ךיוא| ןשאוװרעטנוא לסיּב ַא ךיז יז

 ,ה"נרּת שטַאקנומ ,הכרּבה רוקמ רפס ,ןרוּפיּכ

 רעד ּפָא ךיז טיצ סע, -- 18 ּב םוצ  .ב/וצ

 עמ ןוא ,רענייּב יד ּפָא ךיז ןעור סע ,םעטָא
 ,ביֿבָא'לת ןיא רַאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"טדפר

 ,91 יז ,1947 א"ב

 ץלַא ךָאנ ןּבָאה ןעױרֿפ יד, -- ץיכעז

 טָאה יִא עטסנעלק יד .ןרעגנוה טצעזעגרָאֿפ

 ,"םוקמוא ןכעלדַײמרַאֿפמוא טימ טָארדעג ייז

 ןעקריצּפָא

 רעד רעטנוא ,ןָאק סקילעֿפ ,זּביא ,סינּפיק .יא

 ,1933 עשטידרַאּב ,עיצוילָאװער ןוֿפ ןָאֿפ

 עטסואוַאּבמוא ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז -- ש'ינעד

 ןסערגנַאק רעד ןיא| יא רעגנַאל ךָאנ, .ץיַא

 'וצ ךורּב ,"ןרָאװעג ןֿפורעגנעמַאזוצ גנילצולּפ

 .ז"טשת חסּפ ,קיא ,ןַאמרעק

 ,ּפָא טיצ סע רעװ -- (עק- ,ןיד) רעד
 טנעמורטסניא ,רישכמ ןימ רעדעי -- צעּפס

 ךע- ,סָאד -- לרְע- .טײקיסילֿפ א ןע;צוצּפָא
 ךלימ ןע;צוצּפָא זָאלג ןוא ימוג ןוֿפ רישכמ --

 .יירע-  .טסורּב סױרֿפ ַא ןוֿפ

 .וטוא -- ךיז ןעשעיצּפָא
 .ןעשעיצ וצ ךיז ןרעהֿפױא .ךיז

 שטוטס א ּבװה 722 .װרט -- ןרעּפיצּפָא
 .ןרינָאיּפשּפָא .ןטיהּפַא .ןסַאֿפּפָא .ןקוקּפָא ,1

 ,וװװד +--

 ןעשעיט'- ווזד

 ,טרעֿפיצעג-- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעֿפיצּפָא
 א יִא ,טַאלּב א יִא .ןרעֿפיצ ןענעכיײצּפָא .1

 טַאלּברעֿפיצ א ַײנסֿפױא יִא .ךעלטיווק לטֿפעה

 פא ,ןטרַאװּפָא 2 .עא רעגייז ןטלַא ןַא ןוֿפ
 ךיא ּבָאה, .רעגייז ןֿפױא טַײצ עצרוק א ןטסעמ

 ַא ךיז ױזַא ןוא עלעקטונימ ַא טרעֿפיצענּפָא

 ַארא רעדנאסקעלא ,זּביא סנ ,". , . ןוטעג גצרֿפ

 ,21/ .1927 װעיק ,גנַאל טינ טשרע װעיס

 -עג'- ,ּפָא לק- .װרט 8 װטוא -- ןעלקיצּפָא
 "נוק רָאג ןענעכײצּפָא ,ןּבַײרשּפָא .1 .טלקיצ
 ייירד טימ ןעגניזּפָא .2 .ךעלעקצַאצ טימ ,קיצ

 ךיז טימ .עידָאלעמ עכַאֿפנײא ןַא 'ַא .ךעלעד
 .שינע-  .ךעלעגיצ ןּבָאה --

 .טעקיצעג-- ,ּפָא עקק .װטוא -- ןעקיצּפָא
 ןעגנערּבסױרַא טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהפיוא

 .ציצ רעדָא יצ-יצ ןעגנַאלק

 "רַאֿפ .טריצעג'- ,ּפָא ריצ .חרט -- ןריצּפָא
 םעד יִא ,ןצופסיוא ןצנַאגניא ,ןריצַאּב ןקידנע

 טימ ךיוא .ןעַײרעלַאמ טימ לַאז-םענֿפױא

 .שינע- .גנ- .ךיז

 -יצעג-- ,ּפָא עװער  .ורט -- ןעװעריצּפָא
 רעדָא ןקידנערַאֿפ .ןעווערעצ - :89 .טעוװער

 ןצנַאג ַא ןקָאז יַא .ןעװעריצ טַײצ ערעגנעל ַא

 ,טנװָא

 ,טלקריצעג"- ,ּפָא לק- .װרט -- ןעלקריצּפָא
 -רַאֿפ .ןזַײרק ןכַאמ .1 .ןעלקרעצ-- :ּפ
 'ַא .סעּפע טימ רעדָא ףיוא ןעלקריצ ןקידנע
 -מצּב ןלײטרעדנַאנוֿפ ,ןלײטּפָא 2 .ךעלעדער
 ןוא ןטסָאמענּפָא טלָאװ עמ יװ ױזַא ,גרַאק ,םוצ
 עמערָא יד יַא .לקריצ ַא טימ טלזַײרקעגמורַא

 ןוא קיצנוק ןרעֿפטנעּפָא .8 ,טיורּב עיצרָאּפ
 יד טײרדרַאֿפ . . . טָאה קַאזָאק רעד, .קיטַאלג
 טָאה ןוא ףױרַא ףיוא סעצנָאװ עטכידעג עלעג
 דרע טימ ןוא -- טלקריצעגּפָא קיטולּבטלַאק
 ,ןַאמגעדּב .ש "??טנגונַאּב ןַײז ןיוש ןעמ ןעק
 ,1924 עװקסָאמ .קװרמוא זיא כערזימ וֿפַא

 .שינע/ .גנ- .ךיז טימ

 .טעקריצעג-- ,ּפָא עק- .וטוא -- ןעקריצּפָא
 א רעדָא ןרעהיוא .+- ןעקרישט-- 9



 ן(ע)שיצּפָא

 יקרצ :ןעגנַאלק ןעגנערּבסױרַא טַײצ ערעגנעל

 .קרצ

 -עג-- ,ּפָא (עשיצ .װטוא -- ן(ע)שיצּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ ..ט(ע)שיצ

 .שיצ-שיצ וצ עכעלנע ןעגנאלק ןעגנערּבסױרַא

 ,שינע- .גנַאלש א יװ יא

 ,ּפָא םלצ .װרט ןןעמעלעצ ...} -- ןעמלצּפָא
 ןמיס םעד ןצעמע ףיוא ןכַאמ ..טמלצעגי-

 רעייז טָאה דחּפ רַאֿפ ןוא , .םלצ ,ץיירק ןוֿפ
 רעד ,זּביא ,ליּבוס ןמלק ,"טמלצעגּפָא םורֿפ

 .1894 ןילּבול ,רעטכָאט ןַײז טימ רָאטקָאד

 ןוֿפ רע טָאה ...,, .ךיז טימ ךעלטנייוועג
 טמלצעגּפָא ךַײלג ךיז ,ןגיּפשעגסיוא סורדרַאֿפ
 ,ַאּפָא ,"טזָאלעגּפָארַא ךיז ץכערק ַא טימ ןוא
 .'רענילגיצ/'

 ,טעקָאמצעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקַאמצּפָא
 .ןעקָאמשט = װזד

 -עגי-- ,ּפָא (עו)עט- .ורט -- ן(עװו)עטומצּפָא
 ןוא ןייש ןדייר .ןרַאנּפָא .רװכ2 .ט(עװ)עטומצ
 יװרעּפ קעוֿבצ א זיא רע . . ., .ןגַײצרעּביא
 ןטסערג םעד יִא ןוא ןדייר טוג ןעק רע ,טרָאס
 ,קַאסעצַארוד ןיא םיחרוא יד ,זמא ,"ןשטנעמ

 ,1872 ענליו

 :99 .מטפ ..22: 06ח1ע2 .ציסור -- ץצּפָא
 -לֵא ןיא ,ללּכּב טָאטשנַא טצינעג .,ץשטּפָא

 ןַא זיאס = "סָארּפָאװ יִא ןא זיא'ס, .ןיימעג

 ,2ל ,עגַארֿפ עניײמעגלַא

 ,טרעּבעצעגי- ,ּפָא רעב .װרט -- ןרעּבעצּפָא

 .רעסַאװ עקידורּב סָאד יִא ,רעּבעצ ַא ןיא ןסיגּפָא

 ּפָא טרַאנ סע רעװ .ס' ,רעד -- רענעצּפָא

 ןעמענ ןוא יִא ןא ןרעװ לָאז ךיא, .זַײרּפ ןיא

 ךַאז יד לֿפיװ ליֿפ ױזַא לָאמ ייוװצ ךַאז א רַאֿפ

 "מייה ןַײמ ,רעגנוא סחנּפ'םהרֿבַא ,"?ךימ טסָאק

 ,207-206 'ז ,1957 י"נ ,וָאקירטס לטעטש

 ,טרעגעצעג-- ,ּפָא רעג .װרט -- ןרעגנעצּפָא
 -רַאֿפ ,ןע;צרַאֿפ ,ןגײלּפָא .1 .עיצילַאג ,רפ

 ךרוד ןצינסיוא .2 .רעֿפטנע ןַא יִא .ןּפעלש
 ,הרוחס רַאֿפ זַײרּפ ןכיוה א ןעמענ ,ןרילוקעּפש

 ,3 ּב .װרט ,ןעֶיצּפָא לגרֿפ .טיוה יד םענעי ַײּב יִא
 ,יירעד

 -עצ(עג)י-- ,ּפָא ריט- .װרט -- ןריטנעמעצּפָא
 -רַאֿפ .טנעמעצ טימ ןקרַאטשרַאֿפ ..טריטנעמ

 ,גנז  ,ןריטנעמעצ ןקידנע

 ּפָא ,עגנעװצּפָא חזז .ס' ,יד -- עגנעצּפָא
 סרעמַאה-טעלג ,סרעמַאהסייווש ןוא . . ,, .גנַאװצ
 .29 | 1961 ,זמט ,ןינוי ףלָאװ ,"סעגנעצּפָא ןוא

 -נעצ(עג)'-- ,ּפָא ריר- .ורט -- ןרירוונעצּפָא

 -נעצ גנערטש ,ןרירוזנעצ ןקידנערַאֿפ .טרירוז

 .בנו .טרָאװ טקורדעג ךעלטיא יא .ןרירוז

 -(עג)י- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטעמיטנעצּפָא

 יּפָא .ןריטעמיטנעס:- :99 ,טריטעמיטנעצ

 ,(רעטעמיטנעס) רעטעמיטנעצ ַא טימ ןטסעמ

 ַּפַא (ךַארּפש-םיֿבנג) .חטוא -- ןעװעטנעצּפָא
 ,הסיֿפּת ןיא ןציז
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 -עג-- ,פָא (עוועּפ .ורט -- ן(עװ)עּפעצּפָא
 סע ןכַאמ .1 .ןעּפעשט - :59פ .ט(עװ)עּפעצ
 טֿפרַאדעג ןעמ טָאה, .טעּפעשטעגוצ ןַײז טינ לָאז

 יז טימ ןרָאֿפֿפױרַא ןוא . . .סענָאגַאװ 15 יִא

 ּפָארַא .2 .17 אש ,רעטעלּב ,"דזעיזַאר ןֿפױא
 -מורַא ןעוועג זיא ריא טימ סָאװ טייק א ןעמענ

 ןַא טכַאמעג .טָאטש לייט א ,סַאג ַא טלגנירעג

 ָאװַארּפ ןָא ןדִיי רָאּפ א טּפַאכעג ,עװַאלּבָא

 פא ךָאנרעד ןוא ןטכערניואו=} עװטסלעטישז

 .סאג יד טעװעּפעצעג

 ןעּפעשטּפָא +- -- (ךיז) ן(ענ)עּפעצּפָא
 .(ךיז)

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןעי ,יד -- גנורעצּפָא
 ,טלַאטשנַא-יָא .ןוויּכּב יִא .ןרעצּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,זעגֿפ ,"עטעיד יד ןעקנערשַאּב ךרוד יא יד,

 רעד ןוא רעגנוה רעד יָא; ,22 ןאפ ,1927 ענליוו

 ,שָאוהי ,"!רעגנוה ןוֿפ יִא יד ,ָא !רעּביֿפ

 ךיוא .זָאלוקרעּבוט ,טכוזדניווש .2 .ַאטַאװאייה
 א טרילרַאֿפ עמ ןעװ טייקנארק ערעדנַא עדעי

 ,"גנורעצ ּבא ארקנה ףוגה תושבי , .גָאװ ךס
 ,דוד תיּב ,יזנּכשַא ֿבקעי ירּב לֿבעט דוד 'ר

 ןעמ טָאה יִא ןגעק,ע .ד"צת ףרָאדׂשרעמליװ

 -ןַײװ ןסע וצ ןוא ןַײװ ןעקנירט וצ ןּבעגעג

 רעיײז סָאװ ,עקנַארק ןגיל טרָאד, ."ןּביורט

 ,שוּברעּבליז .ד ,""ָא עקידהנּכס א זיא תאלוח

 טקנערקעג גנַאל; .12 'ז ,1921 ןיװ ,ןעציקס

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ַא ןוֿפ ןעגנאגעגסיוא זיא ןוא

 ,23 אוו 6

 .טלטרעצעגי-- ,ּפָא לט- .ורט -- ןעלטרעצּפָא
 ערעגנעל ַא ןעלטרעצ רעדָא ןעלטרעצ ןרעהֿפױא
 עמ סָאװ יד יִא זגורּב ןייא טימ רעװש .טַײצ
 ,טנַאקַאּב ךיז טָאה עמ טניז יִא .טלטרעצ
 .שינע- .װזק -- ךיו טימ ךעלטנייוועג

 ןכַאמ .1 .טרעצעג -- ,ּפָא רעצ .וורט -- ןרעצּפָא
 ןרעװ לָאז עמ ןכַאמ .גָאװ ןרילרַאֿפ לָאז עמ

 וצ ןענַײז עכלעװ ןשטנעמ יד, .רַאד ,רעגָאמ

 עכלעוו רעדעּב עכלעזַא ןיא ןרָאֿפ ןזומ . . . טעֿפ

 ,לאֿפר ךאלמ רעד ,ײ, ,.ןשטנעמ םעד ּפָא ןרעצ

 2400: .כרַא .2 .12 יו ,ד"ערּת לשימעשּפ

 8 ןילכַײר ,ןדַײנשּפָא ,ןסיײרסיױא .20620116ת

 :יּת| "אּבאריצ" (29 ,ז הימרי) ייזג' :טשטַײטרַאֿפ

 ,ןּפָא דַײנש ,

 ןרעגנוהסיוא טינ רָאט רע ..., .ךיז טימ

 עצנַאג ןַײז ןּבעגקעװַא ןוא ךיז יִא ןוא ךיז
 1960 ,רענַאקירעמַא ,ןיקסילפ .ש ֿברה ,"ןַײּפש
 קַאּב -- שינע-ה .ץכע-ה .גנו 25 או
 יָא ןוֿפ (יװ) טרַאדעגסיױא .יָא ןא ןעמ

 .ןעװעריצּפָא +- -- ןעווערעצּפָא

 ךיז טימ .ןרעצּפָא וזד -- ןעוװערעצּפָא

 א יװ רעמ טשינ זיא הנװּכ עצנַאג רעייז, --

 -יורג ַא זיא סָאװ . . .יװ ךיז ןעװערעצּפָא לסיּב

 ,174 יז ,ןעּבעלירעמוז ,עש ,"רׂשּבילעּב רעס

 -המחלמ, .+-- ןעלקריצּפָא וווד -- ןעלקרעצּפָא
 לקיטש סָאד טלקרעצעגּפָא ןעמ טָאה טַײצ

 ,עיצקַאדער ןיא ווירּב א ןיא ,ינטורקַא .י ,"טיורּב
 ,20 ש 1962 ,א"ּב

 ןרעטָאקּפָא

 ,טעקרעצעג-- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקרעצּפָא
 -ןגער סָאד יִא ןענירּפָא לָאז סע ןכַאפ .ררװ

 ,רעסַאװ

 .טעװָאקעג-- ,ּפָא עװ .װרט -- ןעװַאקּפָא

 -סיוא .גַײצעג ןרעזַײא ןטעּברַאּפָא .ןדימשּפָא .1

 .ןעװָאק

 ןוא םיא יַאע ,ןטייק ןָאטנָא .ןטײקנַײא .2

 ,טסערַא ןיא ןצעזנַײרַא

 ,ןטייק ןָאטסױא .ןטייק ןוֿפ ןדניבֿפױא .9

 -יװקניא רעד ןעמוקעג זיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ,

 טעװָאקעגּפָא טָאה עמ ,טַאק םעד טימ רָאטיז

 טריֿפעג םיא ןוא לַײװ א ףיוא . . . ןדִיי . . . םעד

 ,1940 ,וװ רַאק ,"גנוקינַײּפ ןוֿפ רדח םעד ןיא

 ,244 יז

 יד דרעֿפ ַא ןָאטֿפױרַא -- דרעֿפ ַא יַא 4

 .סעװעקדָאּפ

 ,סעװעקדָאּפ יד ןעמענּפָארַא 9

 -ַײא ןלעטשנַײרַא (אא ָאװ ,לרעילָאטס) .0
 -צ = טעּב יד יִא .לּבעמ ןיא ןלייט ענרעז

 סנקָאה יד ןלעטשנַײרַא .טעּב א ןלעטשנעמַאז

 ענרעזַײא יד ןוא טעּב ןוֿפ ןטַײז יד ןיא (סעקָאה)

 יד ןָא ךיז ןעוט'ס עכלעװ ףיוא) ךעלטנערּפ

 .טעּב ןוֿפ סעּפַאק יד ףיוא (סנקָאה

 ,פָא (ךיז) על- .װטוא -- (ךיז) ןעלזָאקּפָא
 .עלעגיצ ַא (ןרעּבעג) ןּבָאה  .טעלזָאקעג -- (ךיז)
 קָאּב רעד ?ריד ףיוא החמׂש יד זיא סָאװ;
 ."!טעלזָאקעגּפָא ךיז טָאה (לעזָאק)

 ,ּפָא עװעג .װטא -- ןעװעגרָאט ַאקּפָא
 -ענ'ַאשזרָאטַאק :99 ,טעװעגרָאטַאקעג
 ןוֿפ ןימרעט ַא ןענידּפָא ,ןטעּברַאּפָא .1 .ןעוו
 ,ןטנַאטסערַא .טעּברַא-ףָארטש ןוֿפ ,עגרָאטַאק
 ַא טעװעגרָאטַאקעגּפָא טַאהעג ןּבָאה עכלעװ
 ,רָאֿפ ,סילע .ּב ,". . .רעגַאל ןרָאי ןוֿפ ןימרעט

 רעטיּב ןוא רעװש ןטעּברַאּפָא 2 .28 א| 5
 טעּברַא רעד ףיוא, .טעּברַא ענשזרָאטַאק ףיוא יװ
 ...טעװענַאשזרָאטַאקעגּפָא .טינ רעמ ךיא ייג
 טָארט ,מפ ,"ןכוז אמּתסמ ךימ טעװ עמ .גונעג
 ,1966 עװקסָאמ ,סעריוד ןוֿפ

 -ַאקעגי- ,ּפָא עװעט- .ורט -- ןעװעטַאקּפָא
 עקידקיטײװ רעײז טימ ןסַײמשּפָא .טצוװעט
 ןטניה ןַײז ןוא רע ,גנוי ןדליװ םעד יא .ץימש

 .ןעקנעדעג וצ ןּבָאה ןלָאז

 -עג-- ,ּפָא עק  .חרט -- ןעקנירעטַאקּפָא
 ףיוא עידָאלעמ א ןליּפשּפָא .1 .טעקנירעטַאק

 יא סָאװ סעּפע ןגָאזּפָא .2 .עקנירעטַאק ַא
 ,רַאֿפרעד רָאנ עקַאט, .לוק ַא ףיוא ךיוה לַאנַאּב

 ןוא {שידִיי =} ןָאגרַאשז טדערעג טָאה רע לַײװ

 צּפָא קילג סָאד טינ ךעּבענ טָאה ןָאגרַאשז
 -ָאלּבעגסױא עטסוּפ טנזיוט ןצכַא ןעקנירעטַאק

 -ירפ ,ליי ,"שיאערּבעה סָאד יװ ןזַארֿפ ענעז

 ,7 יז ,1876 סעדַא ,ו עפעשט

 ,טרעטָאקעגי- ,ּפָא רעט- .װרט -- ןרעטָאקּפָא

 ןַײז הנזמ ,ןַײז לעֹוּב ,ןֿפאֹונּפָא (לואו) .1

 (ןטרָאק ןיא יצ ךעלטיווק ןיא) ןעניװעגּפָא .2
 ,ןצַאדּפָא .סרעליּפשטימ יד ַײּב טלעג עצנַאג סָאד
 ּפָא .ןעלדניװשַאּב .2 .ןצעמע ןקידיילסוא



 ןעשטַאקּפָא

 -רַאֿפ ,4 .לדניווש ךרוד טלעג'ס ןעמענוצ .ןרַאנ

 .רעכָאװ ךרוד יִא .ןענצּבקרַאֿפ ,ןעמערָא

 .טעשטַאקעג -- ,ּפָא עשט- .וורט -- ןעשטַאקּפָא
 רעדָא ןגיײּברַאֿפ ,ןרעגלעװֿפױא ,ןעלקיװֿפױא ,1

 לייט) ַא טַײז רעטייוצ רעד ףיוא ןעיירדסיוא

 ... זַא טלייצרעד . . . טָאה ןרעװ. .דגּב (ַא ןוֿפ

 ,ןזיוה לָאלּב לעניש ןרעטנוא טגָארט ןרענעיו

 ַא טימ ,ןֿפרָאװעגרעּביא לװיטש יד רעּביא

 א םיא ףרַאד עמ . . . טלטרַאגַאּב לטראג םענירג

 ןיא ,עֿפָאי לדוי ,"שטָאכ ןָאט קוק א ,יָא עלָאּפ

 ,112 יז ,1929 עװקסָאמ ,ּבורג לסעק

 ,רעדער ףיוא) ןרעגלַאװּפָא ,ןעלקַײקּפָא .2

 יד ןיא ןירעטעּברא ענעזעוװעג ַא ךיוא ,, ,(ןסלער

 יד טימ סעקשטַאט יד טגעלֿפ יז ,ןּבורג-ןליוק

 אמזוק ,רװ ןוֿפ זּביא ,וָאקַאּבַאק .ג ,יַא ןליוק

 ,1932 קסנימ ,דנַאלמייה ,ינרַאשט

 .(עקלשטַאק א טימ) ןעלגיּבּפָא ,ןסערּפּפָא .2

 עמ ןעװ, .טַײז א ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ

 -כרוד טוג טינ זיא סָאװ) רעדעל אזַא טגייּב

 ּפָא ךיז ןעשטַאק ,רעהַא ןוא ןיהַא {טעּברַאעג
 יז רעדָא ,ןדלַאֿפ ןדליּב ןוא ןטַײז ייװצ יד

 רַאֿפ לכיּב טנַאה ,ךַאלואװ ,"ןכָארּבעצ רָאג ןרעוו

 ,28 'ז ,1922 דארגָארטעּפ ,| טעּברַאסיוא רעדעל

 .שינע-

 יּפָא ךיז עשט- .װטוא -- ךיז ןעשטָאקּפָא
 :99פ .רפ .=:2: סא0016 80 ,טעשטָאקעג'- ךיז

 ךיז ןעלצעקּפָא חזז .ררװ ,ךיז ןעיצָאקּפָא
 .לואװ ,ױרֿפ ַא ןגעוו ,(4-)

 רעטעּברַאענימ .ס' ,רעד -- רעשטַאקּפָא

 טימ ךעלדנָאגַאװ ,סעקשטַאט ּפָא טרעגלַאװ סָאװ

 יד ןעװעג סֿפֹוּת השנמ טָאה רעטעּפש , ,ןליוק

 -ערָאהעג רע טָאה . . . יַא ןַא ןוֿפ טעּברַא עצנַאג

 -רעּבלַא .מ ,"סענָאגַאװ יד טעשטַאקעג ןוא טעו

 ,1934 עװקסָאמ ,סעטכַאש ,ןָאט

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ךָאקּפָא

 עטריסנעדנָאק וצ} רעסַאװ טָאטש.; .ןכָאקּפָא ןוֿפ

 ןוֿפ 'ִא ןַא ןצונַאּב ךיא ןעמ ןעק ןךלימ
 ,לֵאֹפ ,"לעמ-רעּבָאה ןוֿפ רעדָא -- ןטשרעג

 ןעמיז:סקַאלֿפ יד יװ יוזא; .14 ןװ ,3

 ןיא ייז ןעמ טצונַאּב ,םיילש ךס א ןגָאמרַאֿפ

 ךעלטַײּב סערּפמָאק ןוא יִא ןַא) ןיצידעמ רעד

 ָאטָא ,זּביא ,גרעּבכַאה .ד ,"(ןעמיוזןענַײל ןוֿפ

 ,32 'ז ,1920 עװקסַאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .ןע- ,יד -- גנוכָאקּפָא
 ןוֿפ ךרע ןַא . . .טמענ עמ, .ןכָאקּפָא ןוֿפ טַאט

 יד ןיא סָאד טכָאק עמ . . .לצרָאװנֿפײז טנוֿפ ג
 יַא יד רעּביא ןעמ טרעַײז ךָאנרעד . . . רעסַאװ

 ,ַאריּפש .ש ,"טנװַײל ַא ךרוד רעדָא ּפיז ַא ךרוד

 ןרע}, .39 יז ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ-רעדיײילק

 ...לכאמ ןימ א ןּבעג עקנַארק-ץיה יד טגעלֿפ

 טימ יָאןטשרעג ַא ןוֿפ גנושימ ַא זיא סָאד
 ,ץרַאװש .צ ןוא יקסּבולַאגַאּב י ,"רעסאאװ-קינָאה

 ,1927 עשראװ ,לעטימ לייה סלַא ןַײװ

 ֿפױא .1 .טכָאקעג--- ,ּפָא ךָאק .ורט -- ןכַאקּפָא
 קיטרַאֿפ טרעװ סע זיּב ןכַאק .ןדיוּפָא .ןכָאק
 ַא ,ייט ןעירּברַאֿפ :טגָאז עמ, .(ןסע םוצ)

 .מטפ .ורט -- ןרימַאלַאקּפָא

1891 

 ףרַאד םורד ןוא, .דפ ,"ךלימ ןלעװּפָא ,עװַאק

 ןייא ןוֿפ תונוזמ ןיכָאק וצ ּבָא טינ שנעמ רעד

 ןימוניג שיוא ץוח . . .ןירדנַא ןעד ףיוא גָאט

 ,ג/גי ,תומש ,וצנ ,"תּבש ףיוא תּבש ֿברע ןוֿפ

 עראד טימ רעטעלּב-סענעצ יִא ןקַאּפטניװ וצ,

 ,1850 ֿבוֿבל ,הכורַא הלעּת ,"ןסע ןוא ןעמױלֿפ

 ןוא סטכעקעג סָאד טלעטשעגוצ ןיילַא רע טָאה,

 ,הירא רוג הׂשעמ ,יטכָאקענּפָא ןיילַא סָאד טָאה

 ןהאוֿפר א רַאֿפ טגייל הנכש|} יד, .1869 סעדַא

 ןרעכיוררעטנוא רעדָא עקטַאימ לסיּב א יא . . ,

 ,"רעטָאק ןצרַאװש ַא ןוֿפ רָאה לסיּב א טימ
 .עגַאלַײּב ,16 ןאפ ,1888 ,לָאֿפי ,ינרַאשט ֿבקעי

 ,ּבעל ךיא תוקחד ןיא יװ ,ָאי ךָאד טסייװ וד;
 ... ןּבעל לָאז היח ןַײמ סָאװ לֿפָאטרַאק לּפעט א

 עקידנעטש רעזדנוא ...זיא סָאד ,ּפָא טכָאק

 עמ, .24 יז ,. ..תֿפי ןוא םשי ,סוממ ,ײזַײּפש

 ַא ןּפוטשּפָא ,ךלימ טימ עשַאק א לָאמַא יִא ןעק
 "רעדַײנש רעטֿפושיּכרַאֿפ ,עש ,"סעמערַאװ

 ןָאק ענעדַיי רעדָא דָיי א רַאֿפ סָאװ םערָאװ;

 ,"?שיײלֿפ לקיטש א טימ קינּפורק א יַא טשינ

 .קי

 ןצײרנָא ,ןצעהעטנוא (א = סטכעקעג א ָא*

 -רַאֿפ ,לציּפש א ןָאטּפָא (ּב :תקולחמ ןַײז םרוג

 ,עלהריֿבע ןַא ןייגאּב ,עלעגירטניא ןַא ןריֿפ

 רַאֿפ ךיז טעװ רענייק, .עשאק א ןכָאקרַאֿפ
 "עג א טכָאקעגּפָא טסָאה ,ןעמעננָא טינ ריד

 ץיי ר ג ַא יַאֹ* ."ףיוא ןיילַא סע סע ,סטכעק

 ,סטכעקעג ַא יַא וזד = (עשרַאװ)

 יִא .רעסַאװ קידוז טימ ןסיגּפָא ,ןעִירּבּפָא .2

 טּפעלשעגקעװַא טָאה סָאװ (טנוה םעד) ץַאק יד

 ,ךיז טעּפעלט סָאװ גנוי םעד יִא .שײלֿפ קיטש א

 םיא טלָאװ עמ יװ טּפַאכעגֿפױא ךיז טָאה ןרעז"

 ,247 יז ,או ,עש ,ײרעסַאװ קידוז טימ טכַאקעגּפָא

 ןעײרדרַאֿפ .ןרַאנעג .ןעלדניװשַאּב ,ןרַאנּפָא .9

 -לעּב ןַײד ,לחרז ,טינ ּביײלג, .ןעלדיזּפָא ,ּפָאק ַא

 ,51 ןאפ ,1887 ,לָאֿפִיי ,"!'ַא ריד טעװ רֶע ,ץעוי

 ,"יַא טלָאװעג םיא טָאה רע יוזַא יװ, .עגַאלַײּב

 "מאפ עריא יצ, ,40 'ז ,קנַאלּב רעדנעס ,עש

 ןּבָאה ןגיוא עשיֿבנג עריא ןוא ןקַאּב -עקשעּפ

 ,קיא ,טעפ .ח ,"?ןליּבצנַאמ יד טכָאקעגּפָא סָאד

 ,29 עוו 0

 סע סָאװ ,ַײרעכָאק עצנאג יד; -- ךיז טימ

 דנַאל 'םענעגייא ןוֿפ טלעװ ַא ּפָא ךיז טכָאק

 עטלַא ןַא טינ רעמ זיא . . .דנַאל ןדמערֿפי ןוא

 איד ,םױּבנעגַײֿפ .ּב ,"שינעדערנַײא עשירַאנ

 ךיז טָאה ךלימ יד, .43 'ז ,18923 י"נ ,הלואג

 זיא יז לַײװ ,טכָאקעגֿפױנוצ ךיז ,טכָאקעגּפָא

 .שינ)} ."קירוצ געט עכעלטע ןוֿפ ןעוועג

 רעד = .(עקד ,ןיי) רעד
 ןוֿפ טײרדרַאֿפ

 טנוזעג לָאז ןיציּבר יד . . . יא; .ןרימַאלקערּפָא

 ,20 ןאפ ,1870 ,מק ,"ןייז

 ןַײד זַא, .ךיז ןּבלעקּפָא +-- -- ךיז ןּבלַאקּפָא
 ןַא ןּבָאה ךיוא רימ ןלעװ ,יָא ךיז טעװ עצילעט

 סנדייז ןֿפױא ,רעקצעמ .י ,"המהּב ענעגייא

 .רעדלעֿפ

 -(עג)-- ,ּפָא (ע)ציול- .וטוא --- ן(ע)צױלַאקּפָא

 -ַאק-- ,ןע(ש)טָאלַאק-- :פ9 .ט(ע)צױלַאק

 ןכלַאקּפָא

 שימעג ַא זַא ןכַאמ .רקוא .ררװ .ןע(ש)טָאל
 לייטדנאטשאּב א ןרעדנווּפָא .ןצעזּפָא ךיז לָאז

 ,םייל ןוֿפ שימעג ַא וצ טיירג, .שימעג ַא ןוֿפ

 ךיז ...דמַאז יד טזָאל . ..רעסַאװ ןוא דמַאז

 . . .רעסַאװ עקימייל יד . , . ּפָא טסיג . . . ןצעזּפָא

 טעװ ...רעסַאװ סָאד זיּב ...לָאמ פעכעלטע

 ןעמ ףרַאד יִא סָאד .ענטומַאלאק ןרעװ טינ ןיוש

 ,157 'ז ! כַאי ,"רעסאװ ךעלסיּב טימ ןכַאמ

 םייל ןוֿפ טײטשַאּב דרע לסיּב ןּבילּבעג סָאד;

 ןעמ ןעק דמַאז רעד ןוֿפ םייל יד . . . דמַאז טימ

 ,"רעסַאװ טימ סָאד קידנעצױלַאקּפָא ,ןלײטּפָא

 ,1929 ווצַיֹק ,סקיװעג סָאד ,יקסנַאיטרוּב .י

 ,157 יז ,|} כַאי -- 2נ:/ .ךיז טימ

 .שינע- .ץכע-

 .טעּפולַאקעג-- ,ּפָא עפ- .ורט -- ןעּפולַאקּפָא
 ןטימ) ןלײשּפָא .רקוא ,דל ,ןעּפילק;- :פּפ
 א ןוֿפ ערָאק יִא .ןעּפַארדּפָא .ןצַארקּפָא .(לגָאנ

 עג ךיז רע טָאה, .טנַאװ ןוֿפ קניט יִא ,םיוּב

 ,"רעטערּב יד ןשיװצ ץלָאה ךעלקיטש יִא טװּורּפ
 רעד לעומַאס ,רעלקניס ןָאטּפע ,זּביא ,ֿפָאה

 טָאה -- סָאװ טָאק .1928 ווצִיק ,רעכוזיסעמע

 לגָאנ ןטימ קידנעּפולַאקּפָא ,ןָאטעג גָאז א רע

 ,"סקַאװיוט לקיטש ןטנקירטרַאֿפ ַא שיט ןוֿפ
 יד טַײּב שטנעמ רעד ,יקסנעסַאי ָאנורּב ,זּביא

 .ןץכע/ .ךיז טימ .1936 קסנימ ,טיוה
 ,שינע-

 .טעקַאילַאקעג-- ,ּפָא עק- -- ןעקַאילַאקּפָא
 -מוא ןגעװ ךס א ןדערּפָא .ןעלּפַאלּפּפָא .וטוא

 טעּפש ויּב סעטרֿבח יד טימ יִא .ןכַאז עקיטכיוו

 יִא .ךעלתוליכר ןדערּפָא -- װרט .טנװָא ןיא

 ,טייטש טרָאק ןיא סָאװ עטרֿבח רעד ףיוא

 .טעײלַאקעג- ,ּפָא עייל- .ורט -- ןעיײלַאקּפָא
 ,ןרירֿפּפָא .לס .ןעִילָאק-- ,ןעיײלַאק- 9
 רעטניוװ ןצנַאג א ףיוא ןּבילּבעג, .ןרירֿפ קרַאטש

 טימ ,ףרָאד א טָאה רעטניװ ַא . . . גנוצייה ןָא

 -עגּפָא טַײל עטלַא טימ ,רעדניק טימ ,רעּבײװ

 יורטש טימ ןשילָאק ענסיּפ יד טכָאקעג ,טעִילַאק

 נענַײז נריֿפניא ,דנַאלרָא .ה ,"סעכירטס יד ןוֿפ

 ,1940 וועִיק ,נרָאֿפעג רימ

 -(עג)י- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטעילַאקּפָא

 -אק-- ,ן(ענ)וצעלאק:= :5פ .טעשטעילַאק
 ,עקילַאק ַא רַאֿפ ןכַאמ .ןדנואװרַאֿפ .ןעציל
 ,הכָאלמ-לעּב רעד ,קינשַאּפערָאה רעד, .לּפירק ַא

 ה"ד ,ןּבעל ַא טעשטעילַאקענּפָא לָאמַא טָאה

 עקיטכיל ןייק ךיז רַאֿפ ןוא ןּבעל א טּבעלעגּפָא

 לעיוש ,רעקנַאילַאּפ .ה ,"ןעזעג טינ וליֿפַא ןַײש

 .ׁשינעע/ 1938 װעצַיק ,רעכַאמנּפיז רעד

 ַאקעג- ,ּפָא על .װרט -- ןע(י)לַאקּפָא
 ךעלעניק יִא .ןטלַאּפשּפָא ,ןקַאהּפָא .לס טעט)ל

 ,ץלָאה טַײש א ןוֿפ

 .טרילָאקעג-- ,ּפָא ריל .ורט -- ןרילַאקּפָא
 ןוַײז|; .ןּברַאֿפּפָא .ןרילָאק טימ ןעװעלַאמּפָא
 ןייק ןוא רָארוקָארּפ ןַײז ןעװעג זיא טוה עסַײװ
 ןשיװּפָא טנעקעג טינ סע טָאה טַאקָאװדַא םוש

 ,ץכע- .גנו- .17 צו 1960 ,רַאֿפ ,יָא רעדָא

 ,טכלַאקעג-- ,ּפָא ךלַאק .װרט -- ןכלַאקּפָא



 ןלָאקּפָא

 ,בבטטש א יִא .ךלַאק טימ ןסַײװּפָא ,ןרימשּפָא

 םעד ןרָאֿפרעּביא טעװ ריא סָאװ גָאט םעד ןיא,

 ןלעטשֿפיוא ןדרי ןיא ריד וטסלָאז . . .ןדרי

 טימ יִא ייז טסלָאז וד ןוא . . . רענייטש עסיורג

 טרעװ רע זַאק .2 ,זכ ,םירֿבד ,טעח ,"ךלַאק

 טיג ,ללח םענוֿפ רָאטקעס ןייא יִא ןטימ קיטרַאֿפ

 ,"!קיטראֿפ :סיוא יירשעג ןקירעזיה א רע

 יד; ,1925 ץעװקסַאמ ,סּבעװנייטש ,ןַאמזָאלג ךורּב

 ךאז עטסעּב יד זיא {רעמיצ-רעדניק ןיא| טנעוו

 "נַארק רעקידנקעטשנָא ןַא ךָאנ . . . ןכלַאקוצּפָא
 קיליּב ןריצקעֿפניזעד רעמיצ םעד ןעמ ןעק טייק

 ּפָא טצַארק עמ סָאװ םעדכרוד ךעלדנירג ןוא

 יד סיוא טעװעקניט עמ ןוא ךלַאק ןטלַא םעד

 גנַאגמורַא רעד ,רעטיר .ג ,"ַײנסָאדֿפױא טנעװ

 ,1926 עשראװ ,רעדניקגיוז ןוֿפ עגעלֿפ יד ןוא

 יז טלָאװ עמ יװ עסַײװ עלַא ןענַײז דרעֿפ יד,

 "םוי םוצ טצוּפעגוצ ןוא טכלַאקעגּפָא לעיצעּפס

 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװָאצַאק רעזייל ,"ֿבוט

 טנַײה / רעטשרע רעד יינש רעד זיא'ס,,} ,32

 / ,רעּביטש יד טכלַאקעגּפָא / ;ןלַאֿפעגסױרַא

 רעדי ,שג ,קינלָאר ףסוי ,ײןלַאטש יד טסַײװעגּפָא

 .שינע- .גנ|ה ,ייינש רעטשרע

 ,ברַא .טלָאקעגי- ,ּפָא לָאק .ורט -- 1 ןלָאקּפָא

 רָאג ןלָאק טַײל יכנַאמ , .(+--) ןלָאגּפָא װזד

 ,"ץמק ןייא זַא ךַײלג רָאה רּביא ןזָאל ינוא ּבָא
 תאּפ תתחשה ואל רוסיא לע רסומ ירֿבד תצק

 ,ן?בײנּת| טׂשמַא ,ןקזהו שארה

 .מַא .טלָאקעג-- ,ּפָא לָאק .וורט -- זז ןלָאקּפָא
 -עט .ןַאֿפעלעט ןֿפױא ןֿפורּפָא .:22: 0211 טמ

 ?טלָאקענּפָא ןצעמיא טָאהיר, .ןצעמע ןרינָאֿפעל

 ,זמט ,רעלסער .ּב ,*?ןַאֿפעלעט ןֿפױא ןֿפורעג

 ,26 שווו 1

 עשט .װרט 8 װטוא -- ןעשטַאקעלַאקּפָא

 -ָאקַאלַאק-- :99 .טעשטָאקעלַאקעג --  ,ּפָא
 .לוק א ףיוא ךיוה ןעלּפַאלּפּפָא .ןעש'ט

 .טַײצ ערעגנעל א ,ךס א ןדער קידלמוט
 .שינע-

 ,טרעלָאקעג- ,ּפָא רעל- .חרט -- ןרעלַאקּפָא
 ,ןעלקַײקּפָא .ןדל ןיא ָאטינ| .ןרעליוק 9
 .עא רעסעֿפ ,רענייטש ,רעצעלק יִא .ןרעגלַאװּפָא
 -אלֿפ ...ןָאּבָא עשיאײימרַאפ -- ךיז טימ

 ,רעדניק ןוֿפ ןייװעג ַא ןוא ןטכַאלש עקידנרעק
 ךיז ךעלטַײװ ןּבָאה ,ןילַא ענייא ענעזָאלעג
 ,"דרע רענעסירעצ רעד רעּביא טרעלָאקעגּפָא
 ,1948 שזדָאל ,טניװ ןיא םיוּב ַא ,ינטורקָא .י

 -(עג)-- ,ּפָא ריד .ורט -- ןרידנַאמַאקּפָא
 טימ ,לעֿפַאּב א ךרוד ןקישּפָא  .טרידנַאמָאק

 ,(רעטילימ ןיא צעּפס) תוחילש א טימ ,עיסימ א

 -קישעג א ךָאד וטסניּב ?ןזָאלּפָא טסייה סָאװ,
 ריד ךיא לָאז ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ רעהַא רעט
 ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ ,"?'ָא קירוצ

 טָאה קינװָאקלָאּפ רעד, ,37 'ז ,1929 קסנימ

 לעֿפַאּב םעד טנַאה ןיא טקירדעגֿפױנוצ ןטלַאהעג

 ,פָאה ,"ּבַאטש ןוֿפ תושר ןיא ןםיא|} יִא ןגעוו
 47 נגעװ גנולייצרעד ,ןייטשניּבור װעל ,זּביא

 ּפָא ךימ טרידנאמָאק, .1935 וועלק ,נטַאדלָאס

 ןעמ טעװ ,ךיא ןיימ ןטרָאד . . . עװקסָאמ ןייק

1892 

 ,לװ ,זּביא ,ןַאמדירֿפ .י ,"ןצונסיוא ןענַאק ךימ

 ,1926 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש ,נידיל

 טָאה ןכָאװ עטצעל יד ןוֿפ ףױלרַאֿפ ןיא,

 סיוא-גנעל . . . טרידנַאמָאקּפָא דנַאלסור-טעװָאס

 -יד ץטריזירָאטָאמ לָאצ א עניכ ןוֿפ ןצענערג יד

 .111967 ,זמט ,ןַאמרעדַײנש .ל .ש ,"סליזיוו

 ,גנוד

 ּפָא עװעד .װטוא -- ןעװעדנ'ַאמַאקּפָא |
 .ןעוועדנ'ַאמַאק-- :59 ,טעװעדנַאמָאקעג-=
 רעג .ןעװעיאװּפָא .ןעװעדליװּפָא ,ןֿפיטשּפָא .1

 ּפָא טעװעדנַאמאק רע סָאװ !ץעגייש אזַא זיא

 ןיא ןּבעגרעּביא טינ ןעמ ןעק ,םירֿבח ענַײז טימ

 סרעטסעווש ןַײז ןגעוװו ןעקנַאדעג ..., ."רעטרעוו

 ..."ןיוה' ןיא ןרָאי עשלדיימ . . , לדנייש ---

 טעװעדנַאמָאקענּפָא יז טָאה ,ןעמ טגָאז ךיק ןיא

 . .. עלעדנייש א לָאמ ןייא ןיוש --- !ןּבעל א ָאד

 ,"ןעלּבצנַאמ ןעצ ןרַאּפשרעּביא ריד ןַאק יז
 ,89 יז ,'סעמעי ;| רעֿפעיוד םַאּב ,גרעּב

 ןלעֿפַאּב לוק ַא ףיוא ךיוה ןּבעגסױרַא .2

 ואװ עיצַאזינַאגרָא ןימ רעדעי ןיא ,יימרַא ןיא)

 -טרָאּפס יד רעּביא יִא .(ןלעֿפַאּב סיורא טיג עמ

 ,סרעל

 .ןעמעקּפָא +- -- ןעמַאקּפָא

 יָאק-- ,ּפָא רייט- .ורט -- ןריטנעמַאקּפָא
 -עג (עשיטילַאּפ) א ןשטַײטסױא .טר'יטנעמ
 .טעטירָאטיױא ןַא (ןוֿפ לעטשנָא ןַא) טימ שינעעש
 .רעימערּפ ןוֿפ טערטסױרַא ןטצעל םעד א
 ,גנוז

 -(עג)י-- ,ּפָא ריימ- .ורט -- ןרימירּפמָאקּפָא
 -מָאק יד ,קורד םעד ןזָאלּפָא ..טרײמירּפמָאק
 .עיסערּפ

 ּפָא עװעס: .װטוא -- ןעװעשערגנַאקּפָא
 גנולמַאזרַאֿפ א ןיא / .לָאענ ,טעװעסערגנָאקעג י*

 -פיונוצ .תילכּת א ןָא ךיז ןדערסיוא ,ןדערנָא

 רימ ןּבָאה, .סערגנָאק ַא םּתס ףיוא ךיז ןעמוק

 -עסערגנָאקוצּפָא טָאלג טינ . . . טלמַאזרַאֿפ ךיז

 1948 גָאט ,לה ,"ךיז ןייגרעדנאנוֿפ ןוא ןעוו

 ,26 וא

 ,טרײדנַאקעג--- ,ּפָא רייד- .ורט -- ןרידנַאקּפָא
 .קבא .רעקוצ(-לדנַאק) טימ ןטישַאּב .ןקעדַאּב

 -(עג)י-- ,ּפָא רייא- .ורט -- ןיריאָאװנַאקּפָא
 ,ןקישּפָא .ןעיַָאוונָאק- :59 .טרײאָאװנָאק

 ןוֿפ ,רעטילימ ןוֿפ) יָאװנָאק א טימ ןריֿפרעּבירא

 ןײגרעּבירַא ןּבילקעג ךיז טָאה רע, ,(יײצילָאּפ

 -ץגּפָא ,ןגָאז וצ ױזַא ,םיא טָאה ,טנָארֿפ םעד

 -ץגּפָא ןײלַא םיא ןּבָאה ןצירֿפ יד -- טקילג

 1968 ,דנַאלמיײה 'װָאס ,"זדנוא וצ טריאָאװנָאק

 .2נ-7/ פרס

 ױנַאקעג--- ,ּפָא עק- .וטוא -- ןעקױנַאקּפָא
 ,רעטָאק) טנוה א יװ ןענייוו ,ןגָאלק ,טעק

 רענעגָאלשעג א יװ יִא .טַײצ ערעגנעל ַא (ץַאק
 ,טנוה

 ;8פ ,טנַאקעג-- ,ּפָא טנַאק .ורט -- ןטנַאקּפָא

 ּפָא ,ןטנַאק עטלוּב ןכַאמ .ןעװעטנַאק--
 "מורא .רעדעל ןוֿפ ,ךעלּב א ןוֿפ ןטנַאק ןגייּב

 ןטסָאקּפָא

 ףיוא ןכעלּב יִא ,סעקיסַאּפ יד יִא ןוא ןדַײנש

 -טנַאקּפָא .גנ/ .ךַאד םעד ןקעד וצ

 ,ךעלּב ןגייּב וצ ןישַאמ -- ןישַאמ

 -(עג)-- ,ּפָא רייל .ורט -- ןרילָארטנַאקּפָא
 ערעגנעל א רעדָא ןקידנערַאֿפ  ,טרײלָארטנַאק

 םעד ןוֿפ תונוּבשח עלַא יִא .ןרילָארטנַאק טַײצ

 ,גנז/ .קנַאּבסקלַאֿפ

 -עג-- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטנָאקּפָא

 ןעגנערּב .ןכאמ קיטרַאֿפ ,ןקידנעּפָא .טעשטנָאק

 יּפֲא ,ןשטנעמ עטעװערָאהעגנָא יד, .ףוס א וצ

 ןַײרַא ןלַאֿפ ,טעּברַא עלַא ערעייז קידנעשטנָאק

 ,"טנװָא ןליק ןיא סיוא ךיז ןעור ןוא ּבוטש ןיא

 ,4 ענליוו ,ץטילּב רעד ןוא רענוד רעד ,די

 יד ,ןעועג יז ןיוש ךָאד טָאה עמַאמ יד;

 ,יֵא ףרַאדימ ,טינ טֿפלעה'ס ןוא . . . עקניצרַאװש
 טניז, .1930 וװעיק ,ןעגנולייצרעד ,סינּפיק .יא

 טימ טעשטנָאקעגּפָא טָאה עטבצק יד עקסַאכ

 יד עצינרעקוצ רעד ףיוא טרעטיצ ,ןעקרעטלַא

 .ד ש 1967 ,זמט ,גח ,"טיוה

 םיא רימ טסעװ וד דלַאּביװא -- ךיז טימ

 ,"ןּבעל ןַײמ ּפָא ךיז טעשטנַאק / ,ןּבעג טינ
 ,שינע- .לֿפ

 -ץג-- ,ּפָא עשט - .װטוא -- ןעשטוינַאקּפָא
 (יװ ױזַא) .ןעניײװּפָא .ןגָאלקּפָא ..טעשטוינַאק

 ַא יִא .טלעװ ַא יִא .ןעמוקּפָא .+-- ןעקוינַאקּפָא
 טעשטינַאקעגּפָא ןעמ טָאה יוזַא ,רוציקּב, .ןּבעל

 טזָאלעג זדנוא טָאה עמ ןוא טכַאנרַאֿפ זיּב

 .שינע- .31 ןט ,1867 ,מק ,ליי ,"םייהַא

 -(טג)'- ,ּפָא רייט- .װטוא -- ןריטרעצנָאקּפָא
 ןליּפש .טרעצנָאק ַא ןליּפשּפָא ..טרייטרעצנָאק
 ,23/ .ןרעה ןזָאל ךיז .לוק א ףיוא ךיוה

 -נָאק(עג)י-- ,ּפָא רייר- .ורט -- ןרירוקנָאקּפָא
 ינָאק .תוחוּכ ןיא ךיז ןטסעמרַאֿפ .טריירוק
 ,סרוקנָאק ַא ןריֿפ .טַײצ ערעגנעל א ןריטסעט
 -ביײרש עדייּב יד יװ םעדכָאנ, .ץנערוקנָאק ַא
 ךיז ןשיװצ טרירוקנָאקעגּפָא ןּבָאה ןעמעטסיס
 "ניּפ עצרַאװש יד ,װמ ,"רָאי 500 ערעסָאװ א

 ,19239 ענליוו ,ךעלעט ,גנוד

 .טסָאקעג-- ,ּפָא טסָאק .װטוא -- ןטפָאקּפָא
 ,טלעג ןטסָאקסיוא .רעַײט ןַײז .ךס ַא ןטסָאק .1
 ,חרֹוק-ךוממ א יִא .ןגעמרַאֿפ א יִא .רצוא ןַא יִא

 ּפַא טציא ןטסָאק תוריד, .דלָאג עּבָארג סָאד יָא

 ."קירוצ רָאי ַײרד טימ יװ ליֿפ ױזַא לָאמ ַײרד

 טסָאקעגּפָא רימ טָאה ךיוּב רעּבָארג רעד לֿפיװ;

 טרעװ זיא רֶע לֿפיװ ,ןגָאמרַאֿפ סע ךיא לָאז --

 .לװֿפ ,"םיאנוׂש ענַײמ ןגָאמרַאֿפ סע ןלָאז --

 / ,רלָאג ןָאילימ א ךימ וטסָאה טסָאקעגּפָא;

 טסָאה וד זַא / ,ןסיװ ןשטנעמ ּבעשטָאכ ןזָאל

 טֿפעשעג סָאד לֿפיװ עדוי-ימ,, .לֿפ ,"טלָאװעג ךימ

 ןיא ןעגנַאגעגקעװַא סע זיא הּתע-תעל .יִא טעװ
 עשטניּב ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןַײרַא ענרעּבָאג יד

 טלָאז ריא ןעװ, .7 יז ,1883 עשרַאװ ,עטתקדצ יד

 רימ טָאה ןוז . . . רעד סָאװ רַאּב ןיא ןּבָאה סָאד

 ַא ןַײז טכיורּבעג טשינ ריא טלָאװ ,טסָאקעגּפָא

 ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,*טרָא ןרעטיּב םעד ףיוא ןזח

 עקיטנַײה ַײּב , ,101 יז ,1898 עשרַאװ ,בהזה לגע

 טימ ןומטמ א יַא סָאד ףרַאד זָאלג ףיוא תורקי



 ןעסָאקּפָא

 עװקסַאמ ,טכַאנ ןוא גָאט ,װָאסרעּפ .ש ,"טלעג

 טסָאקעגּפָא לסיּב שּפיה א טָאה ןסען/ ,3

 תוחּפשמ עטריגעליװירּפ יד ,ןדִיי רעניװ יד

 ,"יקיּתֹוּפַא ןַא טלָאצעג טכערניואוו רַאֿפ ןּבָאה

 ,183 יז ,צוו דש ,זּביא ,מי

 .ןרעװ ןּבעגעגקעװַא .ןרעװ ןּבעגעגסיױא .2

 יצ / ;טלעג ןוא תוחֹוּכ ליֿפ ּפָא טסָאק סע;

 טמעלק סע, .לֿפ ,"ןַײז רעגרע ןעד רימ ןעק

 ׁשידָיי ליֿפ ױזַא טעז עמ ןעװ ,ץרַאה םַײּב ךָאד

 םעד ּפַא טסָאק טעּברא ליֿפ ױזַא ןוא ,טלעג

 -וצ ןַײז לָאז רענייא ןטלעז ץנאג ןוא םלֹוע

 ,סלשרעה עדייּב יד ,ןץיװָאנַאמיײנ} ץ"נה ,"ןדירֿפ

 ,ןצנַאגניא ךימ קידנסעגרַאֿפ, .1898 עשרַאװ

 ,ימ ,טלעג טסָאקעגּפָא רימ טָאה סָאד לֿפיװ
 ַא ,סוממ ,"דוֿבּכמוא ןוא טעּבעג ,שינעֿפױל

 א ןֿפָאלעג ןיּב ךיא, .12 'ז ,'רָאה עיורג

 ןּבַײרשַאּב וצ טשינ ,רעטגָאלּפעג ןוא רעטגָאיעג

 טָאה ןֿפױל סָאד סָאװ םירוסי יד ןוא ימ יד

 ,1947 א"ַּב ,דרע עטנערּבעג ,געס ,"טסָאקעגּפָא

 .שינע- .241 יז

 :99 .טעסָאקעגי- ,ּפָא עס- .ורט -- ןעפַאקּפָא

 ןדַײנשּפָא .1 .ןע(י)שַאק-- ,ןעיסָאק--
 ַא 'ִא .זָארג סָאד יִא .ייה יִא .עסָאק ַא טימ
 ּפָא ןעמ טעסָאק ןרָאד ןטימ ןעמַאזוצ ,, ,דלעֿפ

 סָאד ןסייהעג זדנוא רע טָאה, .װש ,"םולּב יד

 יַא זדנוא םורַא ץַאלּפ קיטש ןסיורג א ןלָאז רימ

 וצ ןעמוקוצ טינ לָאז רעַײֿפ רעד ידּכ ,זָארג יד

 ,טכענ רעטניװ עגנַאל אַײרד איד ,דמא ,"זדנוא

 ענרעצול טרעוו טֿפָא רעייז, .1863 עשראוו

 ץייװכוּב רעטנוא טייזעג ןסעּברַא עדליוו =|

 עדיירטעג םינימ יד ןוא שזריה רעטנוא רעדָא

 רעד ,רעּבעװ .מ ,"טעסָאקעגּפָא רעירֿפ ןרעװ

 .87 'ז ,1891 עשרַאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי

 טסקַאװ ,ּפָא ירֿפ טדַײנש עמ סָאװ ,רעװַאה רעד,

 ןעמ ןָאק רעּבירעד ,ןָא ךיג ךעלנייוועגרעסיוא

 םעד ןוא ןייא ףיוא רעמוז ןוֿפ ךשמ ןיא

 יד נשרעהַאּב ,"לָאמ יײרד-ייוװצ יִא חטש ןקיּבלעז

 ,.2 ןט ,1932 װָאקרַאכ , . ..קינכעט

 ןרטּפקעװַא .(דלעֿפ ןוֿפ) ןעמענקעװַא | 2. 

 ייוװצ יװ סנטַײװרעדנוֿפ קידנעעז; .ןרידיווקיל

 טָאטש ןיא קירוצ ךימ ןריֿפ . . . סעצװַאּפַאטסעג

 ,קירוצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה קעדאלוו . ..

 טָאה םענייא . . .ןסישוצּפָא ייז ןוֿפ ךימ ידּכ

 ַאניפרַאק .ַא ,"טעסַאקעגּפָא ךַײלג קעדַאלװ

 ,7 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװ

 ,שינע-

 לָאז רעע .ןרעּפשַאקּפָא +- -- ןרעּפסַאקּפָא
 -עגּפָא טָאה רע יװ ,ןרעּפסאק . . .ךַײא טינ

 .דמא ,"ךעלטעטש עקירעּביא עלַא יד טרעּפסַאק

 .| ,רעד -- פַאקּפָא

 ,ּפָארַא טלַאֿפ רעסַאװנגער

 סָאד ואװ ךַאד ןוֿפ קע

 -ַאקעג- ,ּפָא עיַאּפ .ורט -- ןעי ַאּפַאקּפָא
 טמוק עמ זיּב םייל יָא .ןּבָארגּפָא .לס .טעיַאּפ

 .ךעלמייּב ןצנַאלֿפרַאֿפ ןעק עמ ואװ ןדָאּב א וצ

 -ּפָאקעג-- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטּפָאקּפָא
 ץרַאװש ןכַאמ ,עשזַאס טימ ןקעדַאּב .טעשט
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 יד ,לּפמעל ןוֿפ לזעלג סָאד יִא .ןעשטּפָאק ךרוד
 יד טעשטּפָאקעגּפָא ןוא טרעכיירעג טָאה עּבורה
 ,טנעוו

 ,טעיײּפַאק(עג)--- ,ּפָא עייּפ- .וורט -- ןעייּפָאקּפָא

 .ןצעזרעּביא .ןּבַײרשרעּביא .ןריּפָאקּפָא .כרַא
 רימ זד ײֿבוט רֿפס זַאד זד ןׂשיװ ןמ זומ ךיוא;

 ןידרָאװ טאייּפוק ּבָא טזיא ירֿבע ףיוא ןיּבָאה !
 ןאיטסעּפעש ךרוד ירֿבע ףיוא ןײטַאל םעד זיוא
 ַאנעה ןמלז 'ר ,"ליזַאּב טָאטש ןיא רטׂשנומ

 .ה"נּת מד89ֿ ,דוד חמצ ,זנַאג ךוד 'ר ,זביא

 ,טרייּפַאק(עג)-- ,ּפָא רייפ- .ורט -- ןריֿפַאקּפָא

 ןכַאמכָאנ .סעיּפָאק רעדָא ץיּפָאק ַא ןכַאמ
 ןיא זיא טֿפול יד, .,ןּבַײרשרעּביא .ןּבַײרשכָאנ

 לגיּפש א יװ ןריּפָאקוצּפָא ,ןעלגיּטשוצּפָא דנַאטש

 ,"קיטכיר קידנעטש טינ ,טוג קידנעטש טינ רעּבָא

 ןענעז תומולח עקיזָאד יד, .7 אט ,רעטעלּב

 רעדנעּב דיאָאלולעצ ףיוא ןרָאװעג טריּפָאקעגּפָא

 ןרָאװעג טקישעצ סעיּפָאק טנזיוט ןיא ןוא

 אס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"דנַאל ןצנַאג ןרעּביא

 ,224 'ז ,1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארֿפ

 ןכלעװ ןוֿפ ,רעטסומ א; -- ךיו טימ

 .ּב ,"ַא ךיז ןלעװ ייז רעטעּפש רעדָא רעִירֿפ

 .גנ/ .209 יז ,...ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקוויר

 -ּפאקעג"- ,ּפָא עיינ .װרט -- ןעײנּפַאקּפַא
 ,זַײװנשָארג ,זַײװכעלסיּב ןלָאצּפָא .רפ .טעיינ

 -םידסח-תולימג רעד ןיא ֿבוח ַא יִא .זַײװנדליג

 .עסַאק

 -עגי- ,ּפָא עפ- .וטוא 8 חרט -- ןעּפַאקּפָא

 ,סנּפָארט ןיא ןענירּפָא .ןֿפירטּפָא .1 .טעּפַאק

 שיילֿפ סָאד ןטָארּב ןוא ןעליוק סָאד לָאז עמ,

 שײלֿפ םעד ןוֿפ טעװ סע ּבױא ,זיּפש ַא ףיוא
 טלעװ סירעמָאש ,"טנוה א סָאד זיא ןּפָארט יִא

 .װָעשטידרַאּב ,ד"ערת רָאי םעד ףיוא רַאדנעלַאק

 ןוא סנּפָארט ןיא ןענירסיוא ,ןֿפירטסױא ,2

 יד, ,טײקיסילֿפ א) ןרעװ רעקיצניװ ַײּברעד -

 ."ךָאל ןכרוד ּפָא טעּפאק ךלימ

 יִא .סנּפָארט ,סעילּפַאק עכעלטע ןעיצּפָא .9
 ,םירצמ-תוּכמ ןעצ יד רַאֿפ (רדס םַַײּב)

 יַא .סנּפָארט טימ ןסיגּפָא ךרוד ןצענַאּב .4

 -ךאירעלאװ קיצנַאװצ רעקוצ לקיטש ןֿפױא

 ,סנּפָארט

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 .טעּפָאקעג-- ,ּפָא עפ- .ורט -- ןעּפָאקּפָא
 ךיז ןוֿפ ןרַאשּפָארא ,ןֿפרַאװּפָארַא .ןעקירּבּפָא

 ןטָאה) ...עמַאמ יד, .ףָאלש ןיא עקעד ַא)
 ףָאלש ןיא ןּבָאה סָאװ ,ךעלדיימ יד טקעדעגנַײא |

 ןיא' ,ַאּפָא ,"סערדלָאק יד ךיז ןוֿפ טעּפָאקענּפָא

 .שינע- .ידמערֿפ רעד

 -(עג)י- ,ּפָא עַײר- .וזוקא -- ןש ַײרעּפַאקּפָא
 ,ןהרפּכ .ןער'ַאּפַאק-- :99 .טעַײרעּפַאק
 ן.888ס30, 82ת2קעזנע :קוא ןיא ןַײרַא)

 א יא ,טיונ ןוא תורצ ןדַײל .ןעשטומ ךיז .גמ

 םיא ַײּב טָאה יז ?ןּבעל א ךיוא זיא זָאד ,, .ןּבעל

 סָאװ רעסעּב ןיוש .ןרָאי עלַא טעַײרעּפַאקּפָא

 ."קעװַא זיא רע

 ,ךיז ןעלצעקּפָא 4-- -- ךיז ןעיצַאקּפָא

 ןעמרַאקּפַא

 .לואװ .טקַאקעג-- ,ּפָא קַאק -- ןקַאקּפָא
 ,האוצ ןעגנערּבסױרַא ןקידנערַאֿפ --- .װטוא

 ּפָא .2 .האוצ טימ ןרימשּפָא .1 -- װרט
 רעײז טעּברַא ןַא ןָאטּפָא .9 .ןעלדניווש

 .'ַא יאס ,ןכלַאקּפָא טינ יא'ס ,טכעלש

 -עקָאק-- ,ּפָא רייט- .וטוא -- ןריטעקָאקּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפוא .טרייט

 ,גנ/ .רעקיצעּביז יד ןיא זיּב יַא .ןריטעקָאק

 ןצריקּפָא .לס .װהרט -- ןעײטַארַאקּפָא
 ןימ אזַא טימ ןרָאי ענַײמ יִא לָאז ךיא ליוו רע,

 ,תיחקפ יד עצנירפש ,ןײטשַאלּב .ע ,"עלעצוצ

 .22 יז ,1895 ענליוו

 -עג'- ,ּפָא עקס- .וטוא -- ןעקפ(ַא)רַאקּפָא
 ּפָא .ןצַארקּפָא .טילכ2 .רל .טעקס(ַא)רַאק
 םעד, -- ךיז טימ ךיוא .ןעלּבַארגּפָא .ןעּפארד

 טּפעלקעגוצ םיא ןעמ טָאה . . . ןעמָאנ ןטייוװצ
 ןקיצנייאנואנייא ןַא ,עלַא יװ ,טגָאמרַאֿפ רע . . .
 ,עגַאלַײּב ַא וצ ןגייל ןטאי זַא רָאנ . . . ןעמָאנ
 ,רעיוּב ,רַאיטכעד עטָאמ ,"יָא ךיז רעש ןיוש זיא
 ,19236 קסנימ

 ,טּברַאקעג-- ,ּפָא ּברַאק .װרט -- ןּברַאקּפָא
 ןעניד ןלָאז סָאװ ןטינשנַײא ןכַאמ ןקידנערַאֿפ
 לָאז רערעדעי ידּכ סנקעטש יד יִא .םינמיס יו
 .סנַײז ןענעקרעד

 ,טגרַאקעג-- ,ּפָא גרַאק .װרט -- ןהרַאקּפָא

 ןַײז גרַאק .ןעגנערּבנַײא ,ןרָאּפשנַײא .ןרָאּפשּפָא
 ,טגרַאקענּפָא ןײלַא ךיז ןוֿפ , .ןּבעגקעװַא טינ ןוא
 / ןסיּב ןרַאד םענעקורט ןטצעל םעד / ןסירענּפָא
 ,"ליומ רעייז ןיא טגיילעג ןגינעגרַאֿפ טימ ןוא
 ,1893 עשרַאװ ,עללַא ריֿפ לעגעיפש רעד ,ם"דא
 / ?םַאכרעדומ לרעיוּפ סָאד זיא ואו, .5 יז
 / טגרַאקענּפָא רימ קיטנָאיַאמ ןצנַאג ןַײז ןוֿפ
 / ,טנרַאװ סָאװ ,טיורּב עטרַאה עלעקיטש ַא
 ,! רעדיל ,הלמ ,"םס רעתמא יװ ,ױזַא טינ ריש
 .שינע .ךיז טימ .82 ז

 -(טג)י-- ,ּפָא ריינ- .ורט -- ןרינ|ָאדרַאקּפָא
 ,ןָאדרָאק א ןענעֿפעֿפױא .לָאענ ,טרײנָאדרָאק
 ,ןטַאדלָאס ןוֿפ טייק א

 א ,ץענערג ַא ןעמענּפָארַא -- ןעווענ-

 .ּפָא טצענערג סָאװ קירטש א רעדָא םיױּבגַאלש

 ןדַײנשּפָא .דפ .װחרט -- ןעשטַאװרַאקּפָא
 ,רעסעמ ּפמעט ַא טימ ןדַײנשּפָא .טרעּפמולעגמוא
 .טיורּב יא

 ,טעמרָאקעגי- ,ּפָא עמ- .ורט -- ןעמרָאקּפָא
 .ןעשַאּפּפָא .ןרעטיֿפּפָא .ןעוועמרָאק-- 9
 "סיוא ןכַאמ ,טעֿפ ,קיד ןכַאמ .ןסע טימ ןליֿפנָא

 טינ זָאל, .עדאטס יד יִא .טקיטעזעגנָא טוג ןעז

 ךיז ןעניֿפעג סע ןעד / ,לכַײּב ןַײד ליֿפ וצ יִא

 ןַא ןּבעגכָאנ ריד ןלעװ סָאװ / ןגיוא רעטנזיוט

 לכַײב רעד רָאנ ריד ןעק סָאװ / .ערה"ןיע

 ,"?הררׂש סיוא לָאמַא טסּבַײלּב וד זַא / ,ןגיוט
 ןרעטעּברַא| ריא , .1873 ענליװ ,האוצ יד ,דמא

 ...סייוװש רעַײא טימ ,טולּב רעַײא טימ טָאה

 ,טקרַאטשרַאֿפ ןּבעל ןוא טנוזעג רעַײא טימ

 -ילעּב ערעַײא טכַאמעג טעֿפ ןוא טעמרָאקעגּפָא

 ,טכענקּביל .װ ,זּביא ,"רעקירדרעטנוא יד םיּתַּב



 ןסעװ)ערָאקּפָא

 וד , .1903 ןָאדנָאל ,ןעגילֿפ יד ןוא ןעניּפש יד

 לעװ ךיא ,טייהרעטצעזעצ ןסערֿפ ןיוש טסעװ

 ,1908 י"נ ,וװ רמ ,"רחַא-רֿבד א יװ יִא ךיד

 .שינע .ךיז טימ .7

 .=:8: םאפקצפ:ז8 .װרט -- ן(עװ)ערַאקּפָא
 א יִא .ערָאק יד ןעמענּפָארַא ..2: סאסזסי6

 ,גַײװצ א ,ץָאלק

 ,ּפָא (עװע)קרָאק .װרט -- ן(עװע)קרָאקּפָא
 .ק(ינרָאק ַא ןענצסױרַא .1 .ט(עװע)קרָאקעגי--
 םעד ןעיצסױרַא ךרוד (שַאלֿפ א) ןענעֿפעֿפױא

 עלעטוּב ַא טעװעקרָאקעגּפָא יז טָאה,  .ק(י)רָאק
 עמ, .1889 ענליװ ,עינעגװע ,דמא ,"עדַאנָאמיל

 ,עוװייל טגָאז --- ןֿפנַארּב לסיּב א ןעמענ ףרַאד

 ,טריּבלַא ףסוי ,"שַאלֿפ יד ּפָא טעװעקרָאק ןוא
 .1937 עדיל ,סעקינשַאּפערַאה

 -טגרהנָא .ןגָאלשנָא .ןשטַײבנָא .ןסַײמשנָא .2

 ןדניש םיא ןוא שיט ןֿפױא ןע;צֿפױרַא םיא, .ןענ

 :ןושל שידיסח ןיא טגָאז עמ יװ רעדָא טיוה יד

 סע זַאע .50 'ז ,װ ...םיֿבהאנה ,די ,ייַָא טוג'

 טינ זיא'ס ..,דניק א דיגנ ַא ַײּב טּברַאטש

 טסייה עמ .םיאטח זיא'ס ,טָאטש ןיא ליטש

 א טּפָאכ עמ ,תוזוזמ עלַא ןעזרעּביא דלַאּב

 -רָאק עמ ןוא 'עקינעי יד ןוֿפ גנוי א ,קענש

 .ד .ח ,"החמׂשו הלהצ ריעהו ּפָא םיא טצוװעק

 ,1895 ענליוו ,דנַאה ןיא ןטׂש ןַײּב ,טטַאלּבנעדליג

 .-- ןעט)סָאקּפָא .וזד .1 -- ןע(י)שָאקּפָא
 טכַאמעגּפָא יז טימ ךיא ּבָאה ,ײה-עטָאלּב חֹוּכמ,

 ןריֿפנַײרַא ןוא טפלעה ַא יִא :טֿפלעה רעד ףיוא

 .קי ,"ייז וצ טֿפלעה ַא ןוא רעַײש ןיא רימ וצ

 .ןסּפעש ןרעשּפָא .ררװ .לקָאל .2

 ןרעשּפָא ךיז געלֿפ ךיא ןעװא -- ךיז טימ

 :ןגָאז רימ וצ עּבָאּב יד טגעלֿפ ,ּפָאק םוצ טַאלג

 "?סּפעש א יװ טעישַאקעגּפָא ןיוש ךיז טסָאה וד

 יד ןדַײנשּפָא ןרעּביא טיײהרענעדירֿפוצמוא|}
 ,ןתואּפ

 ,טרישַאק(עג)-- ,ּפָא ריש- .וורט -- ןריׂשַאקּפָא
 ןכַאמ  .(ַײרעדניּבכוּב) .=210: 16830016זס0

 םעד יא ,דנוּבנַײא ןַא ןוֿפ ןקור םעד קידכעלַײק
 ,גנ/ .ןקור

 -(טג)י- ,ּפָא ערַאװ- .ורט -- ןערַאװעשַאקּפָא
 סנייא טַײצלָאמ א ןכָאקּפָא .ציסור .טערַאװעשַאק
 וצ טשינ ,ןוֿפרעד ןרעװ וצ רוטּפ יּבַא ,יײװצ ןוא
 ,טמעטַאּב ןייז לָאז סע זַא ימ יד ךיז ןּבעג
 יד יִא ןעק יז ;ריא ןוֿפ ןדער וצ זיא סָאװ;
 ןשיװצ רעדניק יד טימ ןַאמ ןרַאֿפ ערעשטעוו
 ,"ךיינ ןוא ָאי

 -ַאק(עג)י-- ,ּפָא עייוו- .וורט -- ןעיײװעשַאקּפָא
 ,(ןסע ןַא) ןכָאקּפָא זיא-טינ-יװ .ציסור .טעייוװעש
 יז סָאװ םיוק ,סַאנ ןענעז ץלָאה ךעלטַײש יד,
 זַא םיסינ טימ זיא ,עּבורה רעד ןיא ןענערּב
 -עג לסיּב סָאד יִא טנעקעג םיוק ּבָאה ךיא
 ,"סטכצק

 .טרעשַאקעג -- ,ּפָא רעש- .ורט -- ןרעשַאקּפָא
 ,ןרעשַאקרַאֿפ ,479 +-- ןרעשַאקֿפיוא ווזד 1
 ּפָא קענעּפ טרעשַאק קידנֿפױל,, .ןרעשַאקֿפױרַא
 טכַארטרַאֿפ ,טנַאה ַא רענייא ףיוא לּברֲא םעד
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 םַאֹּב ,גרעּב ,"ןייטש טּבַײלּב גנולצולּפ .ךיז

 ןזָאלּפָארַא 2 .226 יז ,'סעמע' ,| רעֿפעינד
 ןוא טעּברַא יד ןקידנע ,עטרעשַאקעגּפױא סָאד

 ,לּברַא יד יִא

 -ץג-+ ,ּפָא רעפי .ורט -- ןרעּפשַאקּפָא

 יּפָא .ןרַאנּפָא ,ןרעּפסַאק:- :89 .טרעּפשַאק

 -סיורַא .ןעלדניושסיורא .ןעלדניװשּפָא .ןענעֿבנג

 יי .ןענעֿבנג

 ,ּפָא שודק .וטוא (ןשעדָאק . . .} -- ןשודקּפָא
 השודק וצ שודק ןעגנירּפשּפָא .,טשודקעגי-

 -ּפָא ריא טָאה רעּבָא םיוק, .(הרׂשע-הנומש ןיא)

 -ּפָא ,טשודקעגּפָא ,טוכרּבעגּפָא ,טמכילע-םולשעג

 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"סנמָא ערעַײא טקוליסעג

8. 

 תחדק .װטוא ןןסעכַאדַאק ...} -- ןתחרקּפָא

 א ןוֿפ ןדַײל .ןעקנערקּפָא .טתחדקעגי- ,ּפָא

 ַײב טעװ רע, .טַײצ ערעגנעל א טייקנַארק-ץיה

 ,"סנַײז וצ ןגָאלשרעד ךיז טעװ רע זיּב יַא רימ

 -ֿפוא .װטוא ןזלָאהיָאק . ..| -- ךיז ןלחהקּפָא
 םיא טָאה עמ ,קנַאד וצ טָאג, .ןלהק ךיז ןרעה

 רענַײמ טָאה הרירּב תיל ןוא יאּבג סיוא טכַאמעג

 ,"טלהקענּפָא ךיז

 -טרּבוקעגי- ,ּפָא עװ .ורט -- ןעוערּפוקּפָא
 ,שַאלֿפ ַא ןכַאמֿפױוא .ןעװעקרַאקּפָא  .טעװ

 -סומ רעד ןשיװצ קוליח םעד . . . טכַײלגרַאֿפ ,

 םַײּב ןוא טנעה עליוה יד טימ טעּברַא-לוק

 םינימ עקידנעגלָאֿפ ַײּב רעּבײה ַא ןדנעװנָא

 א יִא ,קָאיװצ ַא ןּפעלשסױרַא . . . םַײּב :טעּברַא

 .שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"סונ א ןקאנקעצ ,שַאלֿפ
 ,76 'ז ,1927 וועיק ,ןישַאמ

 ,טלדוקעג-- ,ּפָא לדד .װרט -- ןעלדוקּפָא
 א םענ, .עטַאװעלדוק ןַײז טינ לָאז סע ןכַאמ

 ,"רָאה יד ּפָא לדוק ןוא םאק

 ,ּפָא (ךיז) רייט- .װטוא -- (ךיז) ןריטַאװקּפָא
 (ךיז) ןריטיװקּפָא וחזז ,טרײטַאװק(עג)- (ךיז)

 ןָא ןרָא עטכעלש טּבעלרַאֿפ ּבָאה ךיא,, .+--

 ןוא גנוי רעמ טשינ ןיוש ןיּב ךיא . . . ןדיײרֿפ

 -ַאװקּפָא ןיוש טלעװ רעד טימ ךימ ּבָאה ךיא

 ,1885 גרעּבמעל ,הסדהו הּכלמ ,זמא ,"טריט

 סָאד ןגָאז טקישעג ריא וצ ריֿבג רעד טָאה;

 ,ןדנ םוש ַא ןָא ןעמענ וצ ריא ןדירֿפוצ זיא רע

 עריא עלַא טימ ןייר יִא ךיז לָאז יז ןֿפֹואּב רָאנ

 ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"תוֿבֹוח-ילעּב

 ,ב/הכ ,ן"רּת ענליוו

 .טשטַאװקעג-- ,ּפָא שטַאװק -- ןשטַאװקּפָא

 טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןרעהֿפוא -- ורט

 ןטענקּפָא -- .װטוא .ןטײקשירַאנ ןעלּפַאלּפ

 ,גייט ןיא יִא .גנַאלק ןשיטסירעטקַארַאכ ןטימ
 / .שינע- .עא עטָאלּב ןיא ,םייל ןיא

 -עג'- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטַאװקּפָא
 -רַאּפּפָא .ןענהכָאלמּפָא .ןרעשוֿפּפָא ,טעשטַאװק
 + .שינש-  .טעּברַא לקיטש ַא ןעװעשטַאט

 -עג-+ ,ּפָא עק .װרט -- ןעקשטַאװקּפָא
 .ןרימשּפָא .ןעקשטַאּפּפָא .+ .טעקשטַאװק
 ,קיטָאלּב ןוא סַאנ ןכַאמ .קישטַאװק ןכַאמ .2

 ןטיװקּפָא

 ןדָאּב ןקימייל םעד 'ִא רָאנ ןעק ןגער אזא
 ."שינעקירט אזַא ךָאנ גונעג טינ זיא רעבָא |

 זַא, .טַײצ ןרטּפּפָא ,ןּבעגּפָא -- ךיז טימ

 . . . רע טזָאל ,עקטַאי ןיא . . . ןַײרַא ךיז טקור יז

 טימ ּפָא ךיז טעקשטַאװק ןוא . . . רעּבַײװ עלַא

 . .. עקַאט ריא טיג ןוא העש ייווצ ַא . . . ןריאנ

 ַאמַאט .מ ,"עטסעּב יד ןוֿפ ןוא עטסנעש יד ןוֿפ
 הירֿפ ןֿפיוא רעּבַײװ ייװצ ןוֿפ ךערּפשעג ַא ,וָאר

 .שינ)}/ 1913 ריזָאמ ,ןעגרָאמ

 .ןעקָאװקּפָא +-- -- ןעקשטָאװקּפָא

 ,טלַאװקעג-- ,ּפָא לַאװק .וטוא -- ןלַאװקּפָא
 ןיוש טֿפַאנ טָאה ַאד, .ןלַאװק וצ ןרעהֿפױא

 ,?טלַאװקענּפָא

 .ןעקָאװקּפָא +- -- ןעשטקָאװקּפָא
 .טעקַאװקעגי- ,ּפָא עק  .וטוא -- ןעקַאװקּפָא

 'ַא ןעקאוק טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןרעהֿפיוא

 .שינע- .עּבַאשז א יו

 ,טעקָאװקעג-- ,ּפָא עק- .וטוא -- ןעקַאװקּפָא

 ןעשטקַָאװק- ,ןעקשטַאװקה 9

 ,ןעקָאװק טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא

 ןצעז ךיז ףרַאד סָאװ ןוה א יװ יִא .ןעשטקָאװק

 ,שינע- .ייא ןַא ןגיילוצסיוא

 ,טרַאװקעג- ,ּפָא רַאװק .וטוא -- ןרַאװקּפָא

 ןרַאדּפָא .רַאװק ןוא רַאד טַײצ ערעגנעל ַא ןַײז

 יָא ןוא

 -יװק(עג)-* ,ּפָא רייט- .ורט -- ןריטיװקּפָא
 ךיז ןענעכערּפָא .ןריטַאוװק:-- :99 .טרייט
 ,(העיֿבּת א רעדָא ֿבוח ַא ןגעוו) טיווק ןרעװ ןוא

 ,ךַײלג ףיוא ךַײלג ןרעװ .תוֿבֹוח יד ןלָאצּפָא

 םעד 'ִא .המקנ ןעמענ ךרוד ןכערּברַאֿפ ַא יִא

 ,ֿבֹוח ןסיורג

 טלַא ןיוש רַאװ רעטָאֿפ רעד, -- ךיז טימ

 טריטיװקעגּפָא ןגָאז וצ יװ ןיוש ךיז טָאה ןוא

 ,1889 ץענליװ ,עינעגװע ,דמא ,"טלעװ רעד טימ

 טימ ךיז יַא ןגעו ,ןקיטיגרַאֿפ ןגעו טדער עמ,

 עשידִיי סָאד ןָאק יװ רעּבָא ,קלָאֿפ-רעדרעמ םעד

 ,גי ,"לָאטרעמָאי ןקיזיר םעד ןסעגרַאֿפ קלָאֿפ
 ,םנ// 19 שווװ 1966 ,זמט

 ;89 ,טיווקעג-- ,ּפָא טיװק .ורט -- ןפיװקּפָא

 .גי ,ןקיטיווק:- :ךיוא .ן(עוו)עטיווק --

 ןיִּב ךיא לַײװ :טינ גָאז, .ןריטיװקּפָא וזד .1

 ץמ ּביוא רָאנ עז ,ךַײר ךיא ןיּב רעּבירעד ,םורֿפ

 רכׂש ןצנַאג ןַײד טימ ּפָא טשינ ךיד טעטיװק

 וניּבר ,זּביא ,ןָאסנילייּב א"מ ,"טלעוו רעד ףיוא

 | ,1898 סעדַא ,םייח תוחרָא ,רשָא
 ץקַאט וטסָאה ךיז י'ִא ,וד ,ךעא -- ךיוז טימ

 ,ךעלדיימ יד תֿבוטל ייווצ ףיוא ַײרד .ןזיװַאּב טינ
 לָאמ טייװצ ַא .ןצרַאה םוצ טינ ךיז םענ ,ונ

 ,טיירג ַײז ,"ןּפַאלקנַײרַא ןלָאג ַײרד וטסעװ

 ךיז רימ ןּבָאה ךַײא טימ,, .5 ןאַנ ,1941 וועיק
 .ס ,ּביא ,ןַאהַאק םהרֿבא ,"טעװעטיװקעגּפָא
 װעשטידרַאּב ,סרָאשטש ַאלָאקימ ,ָאקנערַאילקס
0, 

 -וקיטעטשַאּב ,תולּבק ,ןטיװק ןּבעגסױרַא .2
 .ׁשינע .ּבװה .טלעג ףיוא ןעג



 ןעשטיװקּפָא

 -עג-- ,ּפָא עשט- .װטוא -- ןעשטיווקּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפױא .טעשטיווק

 .שינע)- .טכַאנ עצנַאג א יִא .ןעשטיווק

 .טקיװקעג-- ,ּפָא קיוק .װורט -- ןקיװקּפָא

 -לָאט, .האנה ןַײז םרוג .ןקיוקרעד .ןשירֿפרעד

 לסיּב ַא רימ טָאה ,ןַײז טנוזעג לָאז עקניצ

 רעד ,םַאהרונ .א ,"ץרַאה ןַײמ טקיװקעגּפָא

 .ךיז טימ .19232 סַאנוַאק ,לֵאּב רעקיכלימ
 ,שינע-  .ץכץעז

 רעדָא טקַא 1 .ן ,רעד - שטעוװקּפָא
 יַא רעקידקיטיײװ ַא .ןשטעװקּפַא ןוֿפ טאטלוזער

 -ילֿפ ןקירדסיוא ,ןשטעװקוצּפָא ףיוא סערּפ .2

 .ּבװֿפ .סעּפע ןוֿפ טײקסַאנ רעדָא טייקיס

 -עג-- ,ּפָא שטעװק .װחרט -- ןשטעוװקּפָא
 ַּפָא .ןקירדּפָא .ןשטעװקסיוא .1 ,טשטעװק
 רעדָא טײקיסילֿפ ןעגנערּבוצסױרַא ףיוא ןסערּפ

 ןשטעוװקסיורא :טַײטַאּב רעטוּפ יד יָא; .טײקסַאנ

 ,רעטײּברַאדנַאל רעד ,"עינַאטכַאּפ יד םיא ןוֿפ

 טמענ , .92 'ז ,1902 ענליוװ ,ןטסינָאלָאק רַאֿפ חול

 ןײרַא סע טלעטש ,ךלימרעיוז עטכידעג טוג

 ןעמערַאװנָא סע טזָאל ןוא רעסַאװ עסייה ןיא

 ,ּפָא סע טליק .ןײטשּפָא ךיז טעװ רעסַאװ יד זיּב

 טוג טזָאל ןוא עלעקעז ַא ןיא ןַײרַא טסיג

 רעטנוא יִא רעהכַאנ ךיוא סע ןעק עמ ,ןענירּפָא

 י"נ ,ךוּב'ךָאק יטעגעװ ,וָאלוש .מ ,"לטערּב ַא

 ,147 'ז ,6

 ,ןשטעװק ךרוד ןקירדנַײרַא .ןקירדּפָארַא .2

 א ןדנוֿפרעד טָאה . . . רעטסַײמ רעד, .ןסערפ

 לוויטש ןוֿפ סעקליט יד יִא ףיוא ןישַאמ עַײנ

 ןוא רעּברַאג יד ,"ןֿפוא ןשינַאכעמ א ףיוא

 .3 ןט ,1928 עװקסָאמ ,עמיטש רעטשרעּב

 טֿפױל, .סוֿפ ַא יִא .ןקירדעצ .ןשטעווקעצ .9
 ךיז טרעק ןיא / ,ריֿפ עלַא ףיוא לרחֹוס רעד

 ןַא ףיוא לַײּב א טימ / רימ וצ םוא קידנעיאװ

 ,1924 י"נ ,| רעדיל ,הלמ ,"סוֿפ ןטשטעװקעגּפָא

 ,236 יז

 ,רוטקערָאק ַא יִא .ןריּפָאקּפָא .ןקורדּפָא .4
 ,קירד א טימ ,שטעווק ַא טימ ןעמענּפָארַא .0

 ןרעהֿפױא .עטקירדעג סָאד ןענעֿפעֿפױא ,0

 .ןשטעווק

 ַאֿפעג םעד ןוֿפ) ןעגנידּפָא .ןעגנידּפָארַא .?

 טמעשעג טינרָאג ךיז טָאה עמ, .,(זַײרּפ ןטרעד

 ןרינגיסא לָאז עמ יצ עװַארּפוא ןיא ןטַאּבעד ןריֿפ

 לוש יד ןדָאל ףיוא עקּבַארָאק ןוֿפ לּבור 0

 ךיז לָאזמ תורֿבס ןעוועג זיא'ס . . . טינ יצ

 ,! חול -טדָאטש רעקסניפ "יָא סעּפע ,ןעגניד

 ףיוא ןקוק ,רעּבַײװ עשימייה ,ןדנוק יד, .ג"סרּת

 א ּפָא ןעמ טשטצװק . ..ץרא-ךרד טימ םיא

 -סיוא עלעקנוט יד טימ רע טעקורמ -- טנעס

 ילדנעמ' ,אּפָא ,"ןגיוא עטרעגנוהעג

 טַײצ ערעגנעל א ןציז -- קנַאּב יד ַא*

 ןיא קנַאּב א ףיוא ךעלטנייוועג) קנַאּב ַא ףיוא
 וטסקיטולּב סאּפש א', .(ןענרעל ןוא שרדמ'תיּב

 -- טגָאזעג רעטומ יד טָאה --- 'ייז רַאֿפ ךיז

 ,"קנאּב יד ּפָא גָאט עצנַאג א טסשטעװק ודי

 ,1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג יד עלעסעּפ ,םוַאּבסונ .א

 ןָאטעגֿפױא זַא טניימ דִי רעמורֿפ א, ,.231 יז |

1898 

 -תיּב יד גנַאלןּבעל ַא טשטעווק רע ןעװ ,טסייה

 עלוֿפ ַא ןָא ךיז טּפָאטש ןוא קנַאּב-שרדמה

 "רַאֿפ ןוא םיתינעּת ןוא תװצמ טימ עּברָאט

 ,ןדוי-גרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"רעצכעגָאז ענעדיש

 ,1938 עשרַאװ

 ןיא ןימרעט א ןציזּפָא = ק ַא ר ס םעד יִא

 ןיא רע זַא טלייצרעד רימ טָאה רֶע , .הסיֿפּת

 גניס-גניס ןיא רָאי ןעצ ןוֿפ קָאריװ ַא ןסעזעגּפָא

 -סױרַא םיא ןעמ טָאה קָארס םעד יִא ןכָאנ ןוא

 ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"עקירעמַא ןוֿפ ןּבירטעג

 ,7 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב

 יד ןעװ (הלוגס א) -- סעקל(א)װַאז יָא*

 גנוליקרַאֿפ א ןוֿפ ןלָאװשעגנָא ןרעװ סעקלװַאז

 טינ ןעק עמ ןוא זדלַאה יד ןגײלרַאֿפ ןוא

 ייווצ ןּפוטשנַײרַא ןירעלייה יד טגעלֿפ ,ןעמעטָא

 ןיא טנַאה רעקניל ןוא רעטכער ןוֿפ רעגניֿפ

 סעקלװַאז יד ןעגנַאלרעד ,ןקנַארק םעד ןוֿפ ליומ

 גנאגכרוד א ןענעֿפע וצ קידנֿפָאה ,יִא ייז ןוא

 גָאטשרענַאד ןוא גָאטנָאמ עלַא ןוא, .טֿפול רַאֿפ

 יד עטַאלז וצ ןֿפױל םיא טימ ןעמ ףרַאד

 ,ןירָאג .ּב ,"סעקלװַאז יִא םיא לָאז יז ,עקטחֹוש
 ,26 'ז ,1900 י"נ ,...םיקיזמ איד

 ,שײלֿפדליװ ףיוא ןשטעװק --- סעשטיּבוז יָא*

 ןָאצ א סע טנַאמרעד םערָאֿפ רעד טיול סָאװ

 א זיא יז ןוא , .ןלייהסיוא סע םעד טימ ןוא

 ןיע ןא ןכערּפשּפַא ףיוא עטהחמומ עדליוו

 יָאר עשידיא ,עש ,"'סעשטיּבוז יִא ...ערה

 ,82 יז ,ןענַאמ

 תוֿפיסַא ענױזַא ןוֿפ ךוּת רעדג -- ךיז טימ

 ןוא .שינעקיטש יד ןוא למוט רעד רָאנ זיא

 טשטעװקעגּפָא ןוא טמערַאילעגּפָא טָאה'מ זא

 ,"םולשּב ךיז ןעמ טייגעצ -- ןטַײז יד ךיז

 ןענַײז רעזעניכ יד; ,75 'ז ,םײהַא קירוצ ,סוממ

 ןקורד ןּביױהעגנָא ןּבָאה סָאװ עטשרע יד ןעװעג

 ףיוא ,רעטערּב עטצירקעגסיוא ףיוא רעכיב

 -עלּב ,ײריּפַאּפ עניד יִא ךיז טגעלֿפ סע עכלעוו

 ,7 ןפ ,רעט

 ,ץכץע-ה  .גנגו

 .ײרע/ .(עקי
 ,ןיי) רעה .שינעד

 ,טלעוקעג-- ,ּפָא לעװק .חרט -- ןלשװקּפָא
 סָאד יַא .ןדַײל ןֿפַאשרַאֿפ .ןקינַײּפּפָא .ןעשטומּפָא

 קינשַאּפערַאה םעד יִא .ןשינעגערֿפסױא טימ דניק

 ,ןיולרעגנוה ַא טימ

 יװ ריא טסעגרַאֿפ סָאװרַאֿפפ -- ךיז טימ

 ןַײז טלעװקעגּפָא ךעּבענ ךיז טָאה שינייּב-לקָאי

 ןעמוקעג ןיּב ךיא, ,19 ןמ ,1887 ,לָאֿפַי ,"ןּבעל

 ָאד ךיז ּבָאה ךיא ,ןקידלּבור-ַײרד א טימ רעהַא

 ןּבילּבעג ןיּב ךיא ,טימַאד געט ןעצ טלעװקעגּפָא
 ןהֹּכ רעד ,ןײטשָאלּב רזוע ,*עקייּפָאק א ןָא

 .ירע .שינע .גנ/ .1896 ענליוו

 ,טעועטוקעג-- ,ּפָא עוו- .וטוא -- ןעװעטוקּפָא

 .= שא: תסאקיפעטיעג; 2: ןס80400/46 .לס

 (ךריק רעד דצמ) ףָארטש א ךיז ףיוא ןעמענ .1
 .ןעמוקּפָא .דָאּפ .2 .,דניז רַאֿפ ןעמוקוצּפָא ידּכ

 -רעּבירַא ּבָאה ךיא זַא ,רָאי ייווצ דלַאב ןיוש,

 ליֿפ ךיא ןוא ,הנקז ןוֿפ ץענערג יד ןטַארטעג

 ןוֿפ ;רעדילג ענַײמ ןוֿפ עלַא טעמּכ ןיא סָאד

 קענּפָא ךיא ּבָאה רָאי קיצכעז רעּביא ענַײמ

 .חרט 8 .װטוא -- ןלױקּפָא

 ןעלױקּפָא
 ,14 וו 1962 ,זמט ,"לטירד-ייווצ יװ רעמ טעװעט

 .קעדוצ א ,ערדלָאק א ןעמענּפָארַא -- חרט
= 

 ,טקיטיוקענ-- ,ּפָא קיט- .ורט -- ןקיטױקּפָא
 יד יִא .ןצומשּפָא .ןקידורּבּפָא .קיטיוק ןכַאמ
 ןָאטנָא ןענעק טינ רעמ יז לָאז עמ ,עטָאּפַאק
 ,גנו-

 לָאז סע) ןכַאמ
 קיטיינ ןענַײז רעטנזױטרַאי לֿפיװ , .ליוק (ןרעו

 ,ןענערּברַאֿפ ןצנַאגניא טינ *?דלַאװ ַא ןלױקוצּפָא

 יָא זיױלּב

 .טעלױקעג-- ,ּפָא על .חרט -- ןעלױקּפַָא
 יַא .זדנַאג ַא יא .לָאצ א ןעליוק .ןטכעשּפָא .1
 .לדניה-הרּפּכ סָאד יִא .תורּפּכ יד

 ץצנַאג א יַא .ןעגנערבמוא .ןענעגרהרעד .2

 ןַײז ןוא רַאדנערַא םעד יִא ןוא ןלַאֿפַאּב .הליהק

 ,החּפשמ

 יד ןיא, .ןעגנערּבמוא קיטסַײג .גיֿפ .9

 ךיא ּבָאה / רעּבלעװעג ןוא רעזַײה עטסערג

 ּבָאה ךיא / ,רעדניװ ַא רָאג םידימלּת טַאהעג

 טעלױקעגּפָא ןוא / רעּבלעק טימ טנרעלעג

 ןשינחדּב ןוֿפי ,ןַאמרעּביל םייח ,"רעדניק עשידִיי

 והילא יװ ױזַא; ,4 ,אוו ּפשי ,ירָאוטרעּפער

 ױזַא ,למרּכ גרַאּב םעד ףיוא ןוטעג טָאה איֿבנה

 -עגּפָא קיטסַײג ןןיקסנעלַאמס ץרפ) רע טָאה

 ןשירָאטַאלימיסא םעד ןוֿפ םיאיֿבנ עלַא טעליוק

 :םקלָאֿפ רעשידוי ,ידער רעדַאּב םשרג ,"לעּב

 ,ט"נרּת ,גרעּבמעל ,רַאדנעלַאק

 ,סרענלעז רַאֿפ (זַײװנסַאמ) ןּבעגּפָא .גיֿפ .4

 עמ / הטיחש א ןעװעג זיא װַאלסינַאטס ןיא,

 נעסַא קיצרעֿפ / ּפָא טעליק עמ ןוא טמענ

 .לֿפ ,"ּבוס ףיוא ןעייג קיסַײרד ןוא / עטריט

 ןַא ףיוא (זַײװנסַאמ) ןֿפרַאװכרוד .גיֿפ .8

 יּפָא ןוא רָאטקעּפסניא ןַא ןעמוקעג, .ןעמַאזקע
 ,שטַײטס, ."םידימלּת עשידִיי יד טעליוקעג

 רעסעמ א ןָא ךיד יא !ןלזג רעד רע ליװ סָאװ

 .קי ,"!רע לי

 טימ (יװ) יִא .ךעלקילגמוא ןצנַאגניא ןכַאמ .0
 ַא ,ןכדש ,ןכדש, .רעסעמ ַא ןָא יִא .רעסעמ א

 / !רימ וצ טַאהעג וטסָאה סָאװ / !ריד וצ גָאלק

 ןָא טעלױקעגּפָא / ,תונכדש יד ןעמונעגוצ

 טעליוק סע, .לֿפ ,"ריד וצ גָאלק ַא -- / תונמחר

 עּביל יד ,יוא / ,רעדניק עגנוי טימ טלעװ ַא ּפָא

 א טעיײװ םי םעד ףיוא, .לֿפ ,"!טוג טינ זיא

 סעילאווכ יד ןוא / ,עלעטניוו א טעייוו ,עלעטניוו

 ,וינעשוד ,ךימ וטסָאה טעלױקעגּפָא ,יוא / ,ןגָאי

 ,"ןגָאלק טינ םענייק רַאֿפ ךימ ןעק'כ ןוא /
 / ,הלּפמ ןַײז טלָאװעג טָאה ןכש רעדעי, .לֿפ

 ,סוממ ,ײץלָאּפ ןַײז ןדַײנשּפָא ,םיא ןעלױקוצּפָא

 ןעמענוצ = הסנרַּפ ןו ֿפ יַאֹ* 69 יז ,לדוי

 עמ ןוא סָאד ןעמ טמענ יו, .הסנרּפ עצנַאג יד

 ,"?הסנרפ ןוֿפ ױזַא טָאלג ןדִיי ַא ּפָא טעליוק

 טָאּפאק יד 'ֲאֹ* 45 'ז ,| דירַאי םינוֿפ ,עש

 .קילגמוא ןא ןעגנערּב טשרמולכ .ריא ---

 טָאה --- !ַאי .טשינ וצ ןכַאמ ,ןרידיװקיל .7

 גנודליּב יד -- ןעירשעגסיוא ץֿפיז א טימ לאֿפר

 ,ץיװעל .ל ,"טעלױקעגּפָא ריא טָאה ערעַײא

 ,1888 ענליװ ,רעטכָאט ס'רעדַײנש םעד לאֿפר



 ןרעלױקּפָא

 יד יִא ןצנַאגניא זומ ... . קיטקַאט אזא, .47 יז
 ,"טַאירַאטעלָארּפ ןשידִי םעד ןוֿפ גנוגעוװַאּב
 ,1903 ןָאדנָאל ,?עיצַארעדעֿפ רעדָא עימָאנַאטװַא

 ,ּפָא ןײלַא ךיז טעליוק עמ זא; -- ךיז טימ

 .װש ,"ןֿפלעה טינ ךיוא רעטָאט ןייק ןיוש טעװ

 .ײרעד = .(עק- ,ןיד) רע- = .שינעד
 .ןרעלָאקּפָא +- -- ןרעלױקּפָא
 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ףױקּפָא

 .סיוא .3 .הינק ,ףיוק .2 .ןֿפױקּפָא ןוֿפ
 ןוא רעד" -- טל עג"א .זיילסיוא ,ףיוק

 ןייק ,עַא ןייק :ןסיװ ןלעװ ייז זַא ,דניק סָאד

 ּפָא טינ ןעק קישטשמָאיַאנ ןייק ,עיצנַאטיװק

 ,1870 ,מק ,"טסניד|-רעטילימ| םענוֿפ ןזייל

 ,46 ןאפ

 ּפָא ןעק עמ סָאװ .1 .ידַא -- ךעלֿפױקּפָא
 -נוא ןעק עמ סָאװ .2 .רעטיג ץיֵא ,ןֿפױק
 ,טייק .רעטכיר רעיא ןַא .ןֿפױקרעט

 .טֿפױקעג-- ,ּפָא ףױק .װרט -- ןֿפױקּפָא
 ,הינק ַא ןריֿפכרוד .ןֿפױקקעװַא .ןֿפױקנַײא .1

 ,בַײװ רעד רַאֿפ ךעלגניריוא יִא .לוויטש יד יִא

 ַא יִא .האיצמ יד יִא .רעיומ ַא יִא .ףַאלקש א יִא
 לָאז יָא, .הנוי ריטֿפמ יִא .שרדמה-תיּב ןיא טָאטש

 : ןטימ הללק ,"םישוּבלמ ענַײז ןטַאט םַײּב ןעמ
 ןֿפױליג רעה םורַאד ןיּב ךיא, .ןּברַאטש רע לָאז

 לֵא טלעג םוא ראייוש יׂשורג ןַײד ריד ךיא ׂשד /

 רע, .1783 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,"ןֿפױק ּבא

 איז לָאז רע ,ןדיר טינ איױרֿפ ןייק טימ לָאז

 רע =| ןֿפױק בא טשינ ךַא ןֿפױק רֿפ שקינ

 ,"ןיױרֿפ ַא טימ ןריֿפ טינ רחסמ םוש ןייק לָאז

 רדוא .ןיֿפַאק וצ ּפָא םיֿבנג ןוֿפ  .א/אל ,וטל

 רעד טַײװ ךיד ךַאמ .ןיֿפַאש וצ איז טימ ןיּבָאה

 הׂשורג רנייא ןיא טינ ךיד שרדנא וטׂשליװ .ןוֿפ

 שרקשרט רעד ךרּפש אד, .טכוצ ,"ןוט הנּכס

 ךוש רַאּפ ןייא םיא ּבָאה ךיא :ןֿבנגענעשעק =ן

 רעגָארּפ אי ,"ןשָארג סקעז םוא טֿפױק ּבא

 יכַאװ ,דנַאלדירֿפ .ש| 1732 ,'הליגמ-ןעילימַאֿפ

 אזא ,רצוא אזַא ריד זָאל ךיא, ,ןךוּבךייטש

 טימ י'ִא טינ םיא ןָאק ךיא סָאװ טנַאילירּב

 ןבא ,זי ,"ענַײמ יװ עכלעזַא ןסנגייא קיצנַאװצ

 ןָאק ןןלעװ רָאנ לָאז רע דלישטיור ןייא,, .ףגנ

 טקנעּברַאֿפי ,עש ,"לארׂשייץרא ץנַאג יִא ךָאד רע

 ,..וז יד ןייגרעטנוא טעװ'ס רעדייא, .!םייהַא

 ןּביז ,ץרפ ,"ןיּברוט ץנַאג יִא ןענעק וטסעװ

 טרעדנוה עכעלטע יִא לָאז רע; .רָאיא עטוג

 רעד ןשיװצ ןלייטעצ טעװ עמ עכלעװ ןטעליּב

 = ןשָארג ַא רַאֿפ יַא* .קי ,"טנגוי רעשידִיי

 ןטלַאה טינ ,סעּפע ףיױא טכַא ןייק ןגייל טינ

 סיורג ױזַא ךיז ריא טלַאה סָאװ, .טרעװ א רַאֿפ-

 עטסיּפ עכלעזא ?סוחי ןטסיּפ רעַײא טימ

 ,ע"רּבמ ,"ןשָארג א רַאֿפ ּפָא ףיוק ךיא םיסחוימ

 'ז ,1878 טשצרַאקוּב ,...לרימ עצנירפש
4 (46), 

 -רַאֿפ סָאד קירוצ ףיוא ןֿפױק ,ןֿפױקקירוצ .2

 עמ סָאװ ךַאז ַא ןצעמע רַאֿפ ןֿפױק .עטֿפױק

 ןצעמע ַײּב ןֿפױק .עא טצינעג ,ןרָאלרַאֿפ טָאה

 ,טֿפױקעג ןײלַא רעִירֿפ טָאה רענעי סָאװ סָאד-

 ןייק וליֿפַא ןעק יא ,דניק ַא ןעק ןֿפױקרַאֿפ,

1890 

 ריא טעװ טָאג זַא; .װחש ,"טינ ךיוא רעטָאֿפ

 ,פס ,"תילט םעַײנ א יִא ריד יז טעװ ,ןֿפלעה

 טָאה ריא בוא, .עכילקילגמוא ןוא עכילקילג

 ךיא ןָאק ,ףיוקנַײא רעַײא ףיוא הטרח ךעלקריוו

 עסיורג סָאד ,ןַאמרהע .ה .נ ,"'ַא ךַײא ַײּב סצ

 טשינ טֿפױק, ,10 'ז ,ה"ּפרּת עשראװ ,סניװעג

 ךַײא ַײּב לֶעװ ךיא לַײװ ,ןַאװָאדלַאמ םַײּב רעמ

 ,"ןעלדנאה וצ ףיוא טרעה ןדִיי ,יִא טשינ רעמ
 ,ךדרע ענעגייא ,ָאּבַאר .א

 םענעמוקַאּב ןרַאֿפ ןוא סעּפע ןֿפױקרַאֿפ .9

 -ערק ַא ןֿפױקרַאֿפ .ךאז רעדנַא ןַא ןֿפױק טלעג
 ןֿפױקרַאֿפ טינ רָאט עמ, .ןטעּב יִא ןוא ץנעד

 זיוה א ןֿפױקראֿפ ןוא ,זיוה ַא יִא ןוא דלעֿפ א

 ,ּבמָאלָאג ןסינ יֿבצ ,"רעטיג עכעלגצוואּב יִא ןוא

 ענליװ ,הקזחה דיה רֿפסמ . ..תועד תוכלה זּביא

 ,40 יז ,ו"לרּת

 אד, .ענעגנַאֿפעג יָא .ןזיילסיוא .ןֿפױקסױא .4

 ,טרעהיג ןּבָאה רדנעס 'ר ןוֿפ דיר יד ןונ איז

 ןֿפױק ּפָא ןידוי יד ינוא ןטַײר םורַא ליװ רע זד

 איינ ןייש ןייא' ,ףסוי ירּב ןורהא ,"טרעווש ןוֿפ

 ,19237 ,2167ש )1 חי"מּת גָארּפ ,'ןּבוא ןוֿפ דיל

 "טנָאמ השמ 'ר זַא טגָאועג טָאה עמ,,} .7

 ,פס ,"דנַאלסור ַײּב ןדִיי עלַא יא ליװ ערָאיֿפ
 .טסינָאלָאק רעשידוי

 ןרַאװעג זיא דניק א ןעװ -- דניק א ָאֹ*

 ַײּב סָאװ ןרעטלע ַײּב ןעװ רעדָא ,קנארק ןּכוסמ

 ןיא רעדניק ןייק ןטלַאהעג טינ ךיז ןּבָאה יז

 רעצעמע טָאה ,ןרָאװעג ןריוּבעג דניק א רעדיוו

 טֿפױקעגּפָא רעדניק עטנוזעג ענעגייא טָאה סָאװ

 ,דניק ענעריוּבעג ַײנ סָאד רעדָא עקנארק סָאד

 קידתּבש ַא ןיא עּבטמ ַא טגיילעגנַײרא טָאה עמ

 לּבקִמ ןוא דניק ןרעּביא סע ןטלַאהעג ,לכיט

 -כרוד הינק יד ןּבָאה ךעלטנייוועג .ןעוועג ןינק

 רעדניק עכלעזַא ןעװ .רעּבַײװ עמורֿפ טריֿפעג

 יד ןֿפורעג ייז ןּבָאה ןסקַאװעגסױא ןענַײז

 ןוא ,דוֿבּכ טלייטעגוצ ייז ,עמַאמ סנירעֿפױקּפָא

 עקיזָאד יד ףיוא ןצנאט ןגעלֿפ סנירעֿפױקּפָא יד

 עלַא ףיוא ןַײז חמׂשמ ךיז ןוא תונותח סרעדניק

 .אטו| לֹּבִי ןַאמטכער םהרֿבא ,"תוחמׂש ערעייז

 ןוא ו"ח ןּברַאטש רעדניק ענַײז סָאװ שטנעמ ַא,

 ,תומל הטֹונ זיא ןוא קנארק דניק א זיא םיא ַײּב

 רעטָאֿפ םוצ ןגָאז ןוא שטנעמ א ןעמוק לָאז

 דניק ןַײד ריד ןוֿפ יִא ליװ ךיא' :דניק סָאד ןוֿפ

 ןוא ,'עּבטמ ַא םיא רַאֿפ ריד וצ ּביג ךיא ןוא

 סָאד :ןגָאז ןוא ןּבעג עּבטמ יד םיא וצ לָאז

 ךרד ,"ןּבעל לָאז ןוא |!ןרעניימ ןיוש זיא דניק

 ןקנַארק ַא יַאֹ* 1857 ןגרעּבסגינעק} םירשיה

 רֶע זַא םנייא ףוא (רזגנ) טרעװ ׂשע ןעוו, --

 ןמ לָאז ,קנַארק רַאװ רע 'נוא ,ןּברַאטש לָאז

 ּפָא לָאז ןמ רדוא ןּבעג ןמָאנ ןרדנַא ןייא םיא

 ,"ןָאט אוי שד גָאמ ןמ 'נוא ררדננַא ןֿפױק
 ןמיס ,?ז"עקּת ?ז"קּת ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס

 ,הנק

 ,רעטעּברַא ןַא ַײּב טַײצ ןֿפױק .ןעגניד .9

 יַא ,סרעגָאז:םיליהּת יִא .הכָאלמילעּב ַא ַײּב

 ןכַאמ לָאז רע רערילעװּוי םעד יִא .רעגָאז-שידק

 ריד ךיא קנעש ןרעג . . . ראה ןַײמ , .ןיורק יד

 ַײּב טֿפױקעגּפָא טסָאה וד סָאװ גָאט ןַײמ קעװַא

 ןֿפױקּפָא
 ןגעװ הׂשעמ ַא ,םיוּב ןוֿפ ןטָאש ןיא ,רה ,"רימ

 ,"רעטסוש ַא
 ,רַאּבַאכ ןּבעג .ןַײז דחשמ ,ןֿפױקרעטנוא .0

 ןעד ןעמ ןעק טוג ינוא טלעג טימ , ,דחֹוש

 טינ םיא ןעמ ןעק ךַא ,ןפיוק ּבָא טינ טיוט

 -צלוז ,םייחה-רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"ןֿפױלטנַא

 עטכישעג רעצנאג רעזיד ןוֿפ , .א/ה ,א"נקּת ךַאּב

 רעד יװ טסואװעג טינ רעמ ּבוטש ןיא טָאה

 ךיוא טָאה ןוא טֿפױקעגּפָא ןיוש ראװ סָאװ גנוי

 ,"טליּפשעגנַײא עלָאר רעד ןיא טרָאד טוג רעייז

 ןליֿפַא, .1874 ענליװ ,סענעײרדרעֿפ ענייא ,דמא

 ַא ,טײקילעֿפעג עניילק א טימ ךיוא ,דייר טימ

 ךיוא זיא סָאד ןוא יִא םענייא ןעמ ןעק ,גנונידַאּב

 הניאצ םוצ טקורדעגוצ ,שודקה ה"לש ,"רוסָא

 ,592 'ז ,ג"ערּת י"נ ,ינש קלח ,הניארו

 -ַאּב ,ןעמעננַײא ,ץרַאה סָאד ןֿפױקקעװַא .4

 ןושרּפ רנַײֿפ ןיא ראװ גנוי רעד, .ןשרעה

 םָארק א טנֿפעעג םיא טָאה רעטָאֿפ ןַײז ןואְו

 גניג ןרוה ינוא ןסאג-ןרוה רעד ןיא ןצריוועג ןוֿפ

 ,תומש ,חט ,"ּבא םיא ןטֿפױק ינוא ריֿפ םיא רֿפ

 הװאּת עקיצנייא יד סָאד זיא, .שרדמ ,12 ,בל

 -כָאנ ערה-רצי םעד טמיטשַאּב טָאה רע סָאװ

 ,שַא ,"ןֿפױקוצּפָא םיא םעד טימ ןוא ,ןּבעגוצ

 םעד טקנעשעג טָאה דיגמ רעד, .דוי-םיליהּת

 רעד טָאה טימרעד ןוא לכיימש ַא ןיּבר ןטלַא

 טָאה רע רָאנ ,טלעװ יד יִא טנעקעג יּבר רעטלַא

 ,דמ ,1957 יינ ,ּבדל ,"ןצונַאּב טלָאװעג טינ ךיז

 א; .ךַאז ַא ןּפַאכעצ .האיצמ ַא ןּפַאכנַײרַא .8

 ידלֲא םיא טעט ןוא / ןֿפױל םיא ַײּב טעט רחוס

 ,ינמדקה לשמ ,יַא קַאז רעד סיוא דַײז

 ןיא םיא ַײּב זיא סע סָאװ, .ז"נקּת אהרטסוא

 ַא רַאֿפ / .ּפָאק ןיא טינ סע יז ןּבָאה / לגָאנ

 לכׂש ןַײז טימ לדוי / ייז טֿפױק ןזניל לּפעט

 עידניא ןיא ץעגרע, .17 'ז ,לדוי ,סוממ ,יּפָא

 עלַא טימ טעּב סָאד טֿפױקעגּפָא רֶע טָאה

 ןטמערָארַאֿפ א םענייא ַײּב ןכַאז עקירעּביא

 ענעכַארּבעצ -- דנַאלסור ןוֿפ ,געס ,"ץנירּפ

 לַײװרעד ּפַאכ ךיא, ,50 יז ,1920 עשרַאװ ,ןלַײז

 ןַא עז ךיא ,טַאטשרַאװ ןֿפױא םיא ַײּב קוק א
 ,לכליטש יד טֿפרַאש רע סָאװ טימ ןייטשלייא

 -ץגּפָא ףּכיּת םיא ַײּב 'האיצמ' יד ּבָאה ןוא

 ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי ,ײטֿפױק

 ,1920 זירַאּפ ,ןּבעל

 רעד רעּבָא טָאה , ,ןֿפושיּכַאּב .ןרעּבױצַאּב .9

 ױזַא ,טֿפױקעגּפָא ןוא טֿפעלשנַא ןעמעלַא לװַײט

 .י .ח ,"הסיסג ןוֿפ ןעייװ יד ןליֿפ וצ טינ םורַא

 ָא"ּת ,שערָאמרַאמ ןיא טכיל ענעשָאלרַאֿפ ,לרעּפ

 ,61 יז ,חייישּת

 הקדצ ןַאט .ףָארטש ַא ןלָאצּפָא .ןעמוקּפָא 0

 ,תוריֿבע יד ןוֿפ לייט ַא יִא ןוא

 א .ךיז רַאֿפ ,ךיז ףיוא ןעמענרעּביא ,1
 רֿבח ןַײז טָאה, .אּבהםלועל קלח סמענעי

 טסעװ וד זַא טַײטַאּב ןםולח ןַײד} :טרעֿפטנעעג

 ךיא ליװ ,ןעקנירט וצ רימ ּביג . . . ןּברַאטש

 וצ ןּבעגעג םיא רֶע טָאה .יִא רימ םולח ןַײד

 רֿבח רעד זיא ױזַא .גָאט ןרעדנַא םעד ןעקנירט

 ענליו ,םידיסח רֿפס ,"ןּברָאטשעג ךָאנרעד

 ,ט"עקּת

 טֿפױקעגּפָא ךיז ןּבָאה לייט ַא, -- ךיז טימ



 ןעמוקּפָא 1897 ןעלקױקּפָא

 רעדיוורעד ךלמ םעד טָאה סָאװ ןשטנעמ ַא וצ .ןעמוקעגי- ןי ּב ,ּפָא םוק .וטוא -- ןעמוקּפַא המרמ יז ןּבָאה םיזחוּפ יד רעּבָא ,טלעג טימ
 ןּבָאה ןוא טלעג סָאד ןעמונעג ןּבַאה ייז ,ןזעװעג

 סָאװ, ןמוא הׂשעמ ,"טכַארּבעגמוא טרָאֿפ ייז

 ליֿפ ,אלימ ?ךעלעדִיי ערעזדנוא רעּבָא ןעוט

 ,מק ,"טלעג טימ טֿפױקעגּפָא ךיז ןּבָאה טעטש

 ןעמ טּפיוק רָאי א לקש ַא טימ , ,48 ןאַפ ,5

 י"נ ,שו טישז ,"תמא ןרעטיּב םעד ןוֿפ ּפָא ךיז

 טינ ...תמא םעד גָאז ךיאע .216 'ז ,7

 -עגּפָא ךיז ,עיציוָאּפ רעד ףיוא ןייג טלָאװעג

 -נַאװעג ,רעטרע יד ןטיּבעג ,טלעג טימ טֿפױק

 "ָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגרעב .ש ,"טצוװערד

 . ,139 יז ,19231 סעדַא ,ו עיצול

 עק  ןי) רעה .שינע .ץכעז
 ,יירע-

 ,טלקיוקעגי- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקױקּפָא
 א יװ ןעירד .1 .6-) ןעלקַייק;- ;פ
 א יִא .לדער א יִא .ןעלקיוק ,ןעשטַאק .קיוק

 םעד ןוֿפ ןעלקױקקעװַא .2 .ּפָארַא'גרַאּב ץָאלק
 עלעגעװ סָאד, -- ךיז טימ .,טרָא ןקיטציא

 װעַיק ,טנגוי ןאמטלַא יסייּפ ,"יַא ןָא ךיז טּבייה
 .שינעע .1

 ,ָאכע װזז .ּבנ צמ ,סָאד ןלָאק ...} -- לוקּפָא

 -לעהַאּב רעמערַאװ ןוֿפ , ,גנַאלקּפָא ,לוקרעדיוו

 ןַײמ ןוֿפ ,גי ,"ןַאמ ַא ןוֿפ יִא סָאד שינעט

 ,165 יז ,ימ רעצנַאג

 ךיז ,ּפָא ךיז עיל  .וטוא -- ךיז ןעילוקּפָא
 -סיוא רעדָא ךיז ןעלקַײקּפָא ..טעילוקעגי-

 רעדער יד טימ, ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ ךיז ןעיירד

 ךיז רע טָאה ...ןישַאמ-רישזַאסַאּפ ןַײז ןוֿפ

 .דמַאז ןקיּפעלק ןוא ןֿפיט םעניא ןטינשעגנַײרא

 ףיוא ןאכרַאּב םענוֿפ טעילוקעגּפָא ךיז טָאה רע

 דמַאז ןיא ןכָארקעגנַײרַא רעדיװ זיא ןוא קירוצ

 -- נאטסיגער ילע ,ײזדלַאה ןרעּבירַא זיּב ןַײרַא

 ,עװקסַאמ מוק ַארַאק עװקסָאמ ,נַאמטנַארּב .ל

 ,1935 וועְיִק

 טאטלוזער רעדָא טקַא .ןע- ,רעד -- םוקּפָא

 ,לַאֿפּפָארַא .לַאֿפנַײא .גנורעװנַא .ןעמוקּפָא ןוֿפ

 ןוֿפ ,םוקֿפױא םוצ םוקמוא ןוֿפ , .טײקנלַאֿפעג

 !הלהּב עשלַאֿפ ,ָא, ,1933 ,דייר ,"םוקנָא םוצ יִא

 -טלעוװ יד ךָאד טייג סָאד / !תוטש עקיקערש ,ָא
 -לוֿפ טגָארט יז / !סור ןװּורּפסיױוא הלואג

 רמעה-רָאה א / ,טנעמירעּפסקע םעד קידלודעג

 ,וװ לֵא ,"טנערּב סָאװ ןוא טכעטש סָאװ ,יָא ןוֿפ

 ,253-252 יז

 .ןע- ,יד -- גנומוקּפָא
 .ןעמוקּפָא ןוֿפ טַאט

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ

 ינוא , .עזג .םַאטשּפָא .כרַא .ן- ,יד -- טסמוקּפָא
 ןוֿפ טשמוק ּבָא יד ןוֿפ ןַײז טרעװ חישמ רעד

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"םחליתיּב ןוֿפ ישי ןּב דוד

 ןיא ינע ןייא רע ןעװ 'נוא, .א/ד ,1713 טׂשמַא

 יטוג טנואווג . . . זיא טׂשמוק ּבָא יטוג ןוֿפ רעד

 רד 'נוא, .א/וסק ,מהמ ,יןיׂשְע וצ ןַײּפש

 רַאװ ָאד איד ּבַײװ ןייא ךיז םַאנ רד רטּפיטנַא

 ,"םודא ןוֿפ (תוכלמ) ׂשד ןוֿפ טשמוק ּבָא איד ןוֿפ
 טׂשוט טינ אוד ׂשדע .ּבּפ ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי

 ,יכדרמ ,ײטכַאלשיג ינוא טשמוק ּבָא ןַײד ןינענ

 .6 'ש ,16 יז

 ,תורצ ןדַײל ,ךיז ןעשטומּפָא .װזוקַא :ךיוא .1
 א יִא .ןּבעל טרעטאמעג א ןריֿפ .םירוסי ןדַײל

 גנונעֿפַאה א ןָא גנַאלןרָאי יִא .ןּבעל א יִא .טלעוו

 רעד ףיוא יַא עקַאט זומ קידצ ַא, .סרעסעּב ףיוא

 עלענורג ,ס"ײֿפא ,"הֿבהאּב לּבקמ טַײז ָאט ,טלעװ

 זיא'ס לֿפיװ עדֹוייימ , ,1874 ענליװ ,ןיצעּבער יד

 ףיוא ךיז ןעשטומ ןוא יִא טרעשַאּב ךָאנ יז

 ידע .!םיתמ ןייק ָאטשיננ ,עש ,"טלעװ רעד

 ,"ּפָא ךעּבענ ןעמוק ,ןרַאװק"ןרַאד ךעלרעדניק
 זַא סע ךיז טקישעג, .12 יז ,װ המלש ,סוממ

 יַא לָאז רע . . . ןשטנעמ םעד ןֿפאשַאּב טָאה טָאג

 םַײּב" .162 יז ,היֿבט ,עש ,"?טלעװ רעד ףיוא

 רעדעי זיא גָאט-םוקסיוא ןרעװש םַײּב ,ןקיטנַײה

 א ,ַא ןא -- טסאג רעדעי ,רעגריּב רעדמערֿפ

 ,82 'ז ןעגנולעטשרָאֿפ ,דָארּב ,"גָאלּפ

 א) טָאטשנַא טציא רעװש ןדַײל .װזוקַא ,2

 רעּבָאלטָאג" .רֿבקה-טוּביח יִא .רעטעּפש (ףָארטש

 ןוֿפ טָאה רע ,ןעמוקענּפָא םונהיג ןַײז ןיוש זיא

 עזַײר ַא ,איוּבמה ,"ןעמונעג גונעג ןרענוװָאק

 זדנוא ַײּב, .1873 רימָאטישז ,והּתה םלוע ןיא

 . ..טעטש עקימורא יד ןיא ןוא קסנַאצּבַאק ןיא

 ,סוממ ,"תורצ יד ןעמוקעגּפָא רימ ןענעז

 טשינ ךימ טָאג לָאז, ,8 יז ,'הלעמ לש הֿבישיּבי

 םוק ךיא ,סע םַארג ךיא סָאװ ,ןֿפָארטשַאּב

 ,רעטציא ,געס ,"געט ענַײמ ןיא ּפָא ןיוש גונעג

 ,24 'ז ,1948 יינ

 ןכרוד ןוא דניז רַאֿפ ףָארטש א יװ ןדַײל .9

 ַא) דניז ר ַא 8 'ִא .דניז ןוֿפ ןרעװ ןייר ןדַײל

 .רודהךװעּב 'ִא .שנֹוע ןא רַאֿפ יִא ,(אטח

 ינוא ,טָאה טקידניזג ליֿפ שנעמ רעד ןוש ןעװ;

 ׂשע רע ןעק ווא ,ןָאטיג תוריֿבע יׂשורג טָאה

 ידע .ב/גכר ,מהמ ,יןמוק ּבָא הֿבושּת טימ

 ןיא רשֿפא ןּבָאה ,םערָא ןענעז סָאװ ןשטנעמ

 יז טָאה ,ןָאטעג דניז ליֿפ רעייז לוגלג םענעי

 ידּכ טלעװ רעד ףיוא טרעקעגרעדיװ ה"ּב טָאג

 ןוֿפ ,טײקמערָא ןוֿפ רעצ םעד ןדַײל ןלָאז יז

 ןּבָאה ייז סָאװ דניז יד ףיוא יִא ןלָאז ייז ןגעוו

 ר ,זּביא עטנ ןתנ 'רּב השמ ,"ןָאטעג רעירֿפ

 .ג"צקּת װָאקלידס ,רסומ טֿבש ,ןהּכה והילא

 יז טעװ םירוסי יד רַאֿפ טסייװ יז םערָאװ;

 טעװ יז רעדָא אּבה םלוע ףיוא רכׂש ליֿפ ןּבָאה

 טלָאז ריא , ,322 ,ּב ,וװ הח ,"דניז עריא רַאֿפ יִא

 ריא טלָאװ יוזא ,ןַײז תּבש ללחמ ןעװעג טינ

 תונוע עלַא ןעמוקעגּפָא םירוסי יד טימ ןעוועג

 ,"אּבה-םלוע-ןּב רעסיורג א ןעוועג טלָאװ ריא ןוא
 זַא ,טסיײװ רע, .1869 סעדַא ,הירֵא רוג הׂשעמ

 ,'שֿפנ תריסמי ,ץרפ ,ייֵא ץלַא ךָאנ ףרַאד איננח

 רעטכַײל ןיא סָאװ סעּפע טימ ןכַאמכרוד .4

 טנעקעג טָאה עמ סָאװ ןרעגרע ליֿפ םעד טָאטשנַא

 רענילק ַא טימ יִא .םעד ףיוא ןטכיר ךיז

 .ףָארטש-טלעג טימ יִא .ּפעלק טימ יִא .ףָארטש

 רימ זיא'ס ּביוא, ."יִא םעד טימ רימ ןלָאז,

 רעד, ."םעד טימ יִא ךיא לָאז ,רעצ טרעשַאּב

 ׂשרע זד תונלדּתש ליֿפ ױזַא ּבירט ןמ רגיּבלעז

 ,וטל ,"ךַאז יגנירג רנייא טימ ןמוק ּבָא טנעק

 ןסַײמש טימ ּפָא ךָאנ טמוק רע ּביוא, .א/אנ

 רקֿפה יד ,ל"ֿביר ,ײץירּפ א ךָאנ רע זיא ,ןיילא

 לשמ א זיא סע, .38 יז ,ס"רת עשרַאװ ,טלעװ

 ילּכ יאדװּב ךָאד רע טכוז יוזַא . .. ןָאטעג

 רעגנירג א טימ יִא ןענעק לָאז רע ,תואצמה

 יז וצ גנוֿפָארטש זיא סָאד, .ב/ומ ,2טל ,"ךַאז

 רעד ףיוא תוריבע יד רַאֿפ יִא ןלָאז ייז ידּכ

 ןבעלכ טגעמ ריא, .101 'ז ,וװ הח ,"טלעװ

 ןעמוקעגּפָא טנעז ריא סָאװ ,טָאג ןעקנאד

 ,"!ןּבעלכ ,הרּפּכ ענייר ענייש א ,לדרעֿפ ןטימ

 -ץרא ןייק זיא ןדִיי א|, .'ףוליח רעד' ,סוממ

 ןעמוקעגּפָא זיא רע יװ םעדכָאנ / ,קעװַא לארׂשי

 יד ,הלמ ,"קערש רעליוה טימ ,הגירה א ַײּב /

 ןעמוקעגּפָא !ןעקנאד וצ טָאג" .עװַאּפ ענעדלַָאג

 םיא ייז ןּבָאה עקילַאק א ראֿפ .קערש טימ

 ןטסעּב ןיא, .דויםיליהּת ,שא ,"טכַאמעג טשינ

 ,טזיטימעסיטנא ןוֿפ גנולדַאט א טימ יִא לַאֿפ

 -ַאשרַאֿפמוא םעד רעטַײװ ףיוא קידנזָאלרעּביא
 .מ ,"?ןטסירק ןוא ןדִי ןשיװצ םוהּת םענעט

 .19 טו 1964 ,ָאנעק ,גרוּבזניג

 רעדָא טָאטשנא ףָארטש א ןגירק ,ןדַײל .9
 סָאװ ס עּפ ע רַא 9 רעדָא ,ןרעדנא ןא רַאֿפ

 ןיוש לָאז ךיא , .קידלוש טינ םעד ןיא זיא ןעמ

 ."רעדניק-סדניק ענַײמ רַאֿפ ןעמוקענּפָא ןּבָאה

 ןענעז סָאװ רעּבָא ,ןגירשעג ךיא ּבָאה ,דלַאװעג ,

 יִא ךעּבענ רימ ןלָאז סָאװרַאֿפ ?קידלוש רימ

 טנוױט עכעלטצ ןעשעג זיא סָאװ הׂשעמ א רַאֿפ

 רעד, .127 '1 ,עשטַאילק ,סוממ ,"?קירוצ רָאי

 יַא רֿבד:אלּב םניחּב ךעּבענ ןזומ . . . טימ יּבר

 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"רודה-ןוועּב

 לארׂשי ןוֿפ ץלַא ךיא דַײל סָאד , .179 'ז ,5

 ,םיֿבוט תּב הרׂש ,"ָא דניז יד ןלָאז ייז זַא ןגעװ

 ,1864 ענליװ ,םירעש השלש הנחּת

 ,הריזג ,ןַײּפ טימ ןּבעלכרוד ,ןעמוקרעּביא .0

 ןַא ,טכירעג ַא ןוֿפ לייטרוא רעדָא ןיד-קסּפ

 יַא ,ריֿפנַײא ןַא יצ ףָארטש רעװיטַארטסינימדַא

 רעגַאלסטעּברַא ןַא ןיא יִא .רָאי עכעלטע םרח ןיא

 ןענעז לייט א, .ָאטעג ןיא יא .ןוֿפצ ןטַײװ ןוֿפ

 ןענעז לייט א ,הסיֿפּת ןיא ןעמוקענּפָא ,ןסעזעג

 רעצרַאװש רעד ואוװ שוא ןרָאװעג טקישרַאֿפ

 -ייװ, ,'רָאה עיורג אי ,סוממ ,ײטסקַאװ רעֿפעֿפ

 יִד ןיא טקיטיינעג עטכַאילש יד ךיז טָאה רעקינ

 ןייק ,דרע ןעמונרַאֿפ ןּבָאה יז . . . ןקַאזָאק
 -עג ,"ןעמוקעגּפָא טינ ייז ןענַײז ענישטשנַאּפ

 ,19230 װעיק ,שינעטנעק-טֿפַאשלעז

 רסחנ .ןרעװ רעקינײװ ,ןײגּפָא .ןרעװנָא

 רימ זיא טנוזעג סָאד; .ןרעװ טרענימרַאֿפ .ןרעוו

 טינ טמוק וצ טמוק סע סָאװ, ."ןעמוקענּפָא

 ךיוא טמוק טסנידרַאֿפ םעניילק א ןוֿפ , ;"ּפָא

 ןעמ טמוק ןצַאלַאּפ עסיורג ןוֿפ , .וש ,יּפָא טינ

 םוקילא ,"ףיוא ןעמ טגַײטש ןרעלעק ןוֿפ / ,ּפָא

 -כָאנ; .17 'ז ?רָאי ,גרעּבמעל ,ןגנמה ,רעזנוצ

 ,הנֿבל רעד ןוֿפ ןעגנורעדנע יד ךָאנ קידנריּפש

 גָאט ןצרעֿפ זַא ,טסואוורעד ןשטנעמ ךיז ןּבָאה

 ןוא םענרַאֿפ ןיא וצ הנֿבל יד טמוק ךרע ןא

 ,ןַאמיר .י ,"ּפָא יז טמוק ךָאנרעד ןוא ,סיירג
 .1927 וועלק ,געט ןוא ןכַָאװ ,םישַאדַאכ ,ןרָאי

 טרעקרַאֿפ ,ןעמוקעגוצ טשינרָאג םיא זיא'ס,
 ,עװַאּפ ענעדליג ,עלרעפ .י ,"ןעמוקעגּפָא זיא'ס

 ,זָאמ ,"הלימ ךָאנ טולּב ןוֿפ יִא סָאד , ,394 יז



 ןעוקוקּפָא 1808

 ןַײּפ .1 .ן ,יד 8 סָאד -- שינעמוקּפָא

 שינעמוקּפָא

 ּפָא טמוק רעסַאװ סָאד, ,1929 עשרַאװ ,ןטפירש זיא ןגיוא יד טימ ןצָאלג ןוא ךיז ןשטיינק

 ."קירוצ ףיוא ּפָא טערט ---

 -רַאֿפ .טיונ ןדַײל .ןעמוקרעטנורַא .ןלַאֿפנַײא .8

 .דרֹוי א ןרעװ .טלעג ןרילרַאֿפ .ןרעװ טמערַא

 טינ טסעװ -- ריד ןוֿפ יִא טינרָאג טעװ סע*

 יד םיוק זא ױזַא יַא .רעכאוש ,רערַאד ןרעוו

 ריֿבב א, .ףוג ןיא ךָאנ ךיז טלָאה המשנ

 ,ףױא טמוק ןַאמערָא ןַא ןוא ּפָא טמוק

 ןוא ןעגניז רעדניק יד; :"ךַײלג טינ ךָאנ זיא

 ןעגניז עמַאמ-עטַאט; ;"ּפָא ןעמוק עמַאמ-עטַאט

 יד ןעװא .װש ,יּפָא ןעמוק רעדניק יד ןוא

 ּבָא ןַײז 'נוא ,ןיּבָאה טלדנהיג גנל םינּבר

 ,ןימ טכולֿפ וצ ירדנא ןייק זיא ָאז , . . . ןמוק

 .טכוצ ,"ןיג ןזומ ןנרעל זָאד רּביא רדיוו איז זד

 טה ןהעזג שנעמ ןמורֿפ ןייא רע ןעוו ,הנוי יּבר,

 וצ רע טגָאז ,זיא ןמוק ּפָא תורישע ןַײז ןוֿפ רד

 השורי ןייא טשרעװ וד טרעהג ּבָאה ךיא . . . םיא

 אוז טלעג ׂשָאד רימ ןוֿפ םענ וזלַא . . . ןמוקּב

 ,"ןלָאצּב רדיוו השורי ןַײד ןוֿפ ךָאד רימ טׂשנָאק

 ,ןאיסור} םהרֿבַא ךרּב ,ןײטשּפע םהרֿבַא יר

 ןוֿפ ּפָא טמוק רעטסגנוי רעד ףוסל, .ה"נקת

 רע ןעד ,טמערָארַאֿפ רעייז רַאװ ןוא טלעג ןַײז

 ,ריװַאּפ .א ,"רעגנערּברַאֿפ רעסיורג א ראו

 ידע .ב/הי ,1844 עשרַאװ , תואלפה ירופס

 ,"ּפָא ךעּבענ ןעמוק ,ןרַאװק-ןרַאד ךעלרעדניק
 ,12 'ז ,6 המלש ,סוממ

 -רענעי ףיוא יִא .ןּברַאטש .ןעמוקקעװַא .9

 טָאה ָאד רד ןהכ םנייא ןא הׂשעמ, .טלעוו

 ,זיא ןזעװיג ערוצמ רנייא ןעװ ןהעז וצ ןגעלֿפפ

 וצ טהיג טינ טָאה ,ןמוק ּבָא רע זיא לָאמ ןייא

 .שרדמ ,13 ,גי ,ארקיו ,חט ,"ןרעצ

 ,קינײװ טימ ןעמוקסיוא ,ךיז ןגונַאּב .0
 יּבַא טימ יִא ,יהּפיהש טימ יא .ךיז ןקידירֿפַאּב

 ןקורט טימ יִא .טיורּב לציּפ ַא טימ יִא ,סָאװ

 ,די א, .קודצ 'רד תרגֹורג ַא טימ יִא .טיורּב

 יד ךָארּב א ןּבעגעג לָאמ ןייא טָאה רע יּבא

 יד ןיוש םיא טכַאמ ,ןסצ ןוֿפ הוואּת עסואימ

 עצנַאג סָאד ןעק ןוא סיוא טשינ ױזַא הליכַא

 ,סוממ ,"טשינרָאג טימ טעמּכ יִא סנַײז ןּבעל

 א טיורּב י'ּפָאק 8 טימ ּפָא טמוק יז, .עקשיֿפ

 ענליװ ,וו סֿפלַא הׂשעמ ,סֿפלַא ןויצןּב ,"גָאט

 טמוק ,תּבש טמוק סע זַא ןוא; ,12 'ז ,1

 -םוי ןוא שיײלֿפ טָאטשנַא גנירעה א טימ ּפָא יז

 יד' ,רַא ,"רעּבעל ןוא-גנול לקיטש א טימ בוט

 סָאד ןטַאט םעד ןקורוצ טגעלֿפ, .י!ןירעטענק

 פא יז ןיא ןײלַא ןוא שײלֿפ לקיטש עטסעּב

 ,29 ןוו 1963 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ּביורד טימ ןעמוקעג

 ךיז .ןרטּפּפָא .ןפוטשכרוד .ןַײז אצוי ,1
 א טימ יא .ץוריּת א טימ יִא .ןעיירדסיורא

 יקנַאד א טימ יִא .ןוצר-יהי א טימ ,חֹוּכ "רשיי

 ןעק ךַאװ עצנאג א; .עלהמכח ַא ,ץיוו א טימ יִא
 ךיז ןעמ זומ תּבש רעּבָא ,טשינרָאג טימ יִא ןעמ

 ןרעדױלּפ לסיּב סָאד וליֿפַא, ."ןכַאמ קישײלֿפ

 ןוֿפ ןָא ךיז טרעה ןוז א טניּבר ןשידיסח א סָאװ

 שלש א ןעמוקוצּפָא טימרעד ,ןָא זַײװדניק

 ,"טנעקעג טינ ךיוא רע טָאה סָאד -- תודועס

 ןייק טשינ ןענעז רימ , .לכיטנרעטש סָאד ,אי

 -רעװ עטאלג טימ יא ךיז ןזָאל סָאװ םינָאראנ

 ,ןעקורמ אזא טימ , .17 ןאמ ,1864 ,מק ,"רעט

 -ּפָא טלעג םידסח-תולימג םענוֿפ ןמאנ רעזדנוא

 טָאק .5 ןאֵש ,1870 ,מק ,"ןוּבשח םעד ןעמוקעג

 וצ עקַאט ּבָאה ךיא זַא ןוַײװאּב ריד טעװ סָאד

 ,"ןײלַא ןדער טימ טַאלג יִא רָאנ טינ ,ןָאט

 רעּבָאה רעד יװ רעטיש ,, .17 יז ,עשטַאילק ,סוממ

 ,ךעלדנרעטש עטײזרַאֿפ ןעקנַאלּב ,דלעֿפ ןֿפױא

 ,"ןעמוקוצּפָא יװ סעּפע ,טלגָאװרַאֿפ ,דימ סעּפע

 ןַײז יװ ,זיא רענרעל, ,לרעסַאװ סָאד' ,ץרּפ

 ןעמוקעגּפָא ,רעֿפטנע ןַא טָאטשנַא ,זיא רעגייטש

 ןעק עמ, ,38 יז ,תודוס ,פס ,"לכיימש א טימ

 ןגָארֿפ טימ ןֿפרַאװרַאֿפ ןטייוװצ םעד רענייא ךיז

 ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"סַאּפש טימ יא ןוא

 ,68 יז ,1947 איּב ,ֿביבָא-לּת

 יַאּב .ןײגקעװַא .ןטערטּפָא .װזוקַא ךיוא 2
 םהמ דחא לָאז הּכונחו הּכונח לכּב,, .ךיז ןעַײרֿפ

 ןמוקּבא ןהרוּת-דומלּת ןוֿפ םיאּבג ַײרד יד ןוֿפ}

 ,"הרוּתה דמעה ידּכ ןַײז ררֿבמ ןרעדנַא ןייא דנוא

 "עג רעדו ךיא, ,1662 ,'מדֿפֿפּב הלהקה סקנפי

 ןינעק טינ גָאט ןַײמ ּבָאה ןשטנעמ רעטֿפָארטש

 יריא ןגעװ ןוֿפ ךיוא טׂשניד יריא ןוֿפ ןימוק ּבָא

 ,"ןיטיײּברַא ןיכַאמ ךימ איז ׂשד טייּברַא יטרַאה

 טוה ינוא ןמוק זיא ּבַײװ זָאד זיּב  .ג/חל ,עּב

 טינ ׂשע טלוז רע ןצייר ןָא ןילעװ {ןֿבויא} ןיא

 רדיװ טלוז ןוא ןםירוסי יד) ןמענ ןא ךילטיוג

 םַאק ָאד ןּברעטש רע דריואוו ָאד ,ןדיר 'תי טָאג

 רע, .ט קרּפ ,טנַארּב ,"ּבָא םירוסי רנַײז רע

 ןוֿפ רדוא רֹׂש םנייא ןוֿפ ןמוק ּבָא ןנעק טינ טעה

 ןרעטקַאד רעד} רעע .א/דכ ,וטל ,ײטּפשמ םנייא

 ַא 'ַא רָאנ טעװ רע .ןעמוקנַײרַא דלַאּב טעװ

 עשרָאװ ,עלעדניש ,ןרעפלַאה .י ,"טנעיצַאּפ

 , . . ןלַאֿפנָא . . , ךַײלג ןענָאק ייז, .59 יז ,3

 םענעֿפָא ןֿפױא רעסעּכ . . . דלַאװ ןוֿפ ּפָא טמוק

 ,|{ עטרַאװרעד סעריוד ,ןיװעל ןַאמּפיל ,"ץַאלּפ

 ,1934 עװקסָאמ

 ןיוש ןעק ןךיא|, .ןעמוקַײּב .װזוקַא ,9

 ץרעַײא טימ יַא ךימ טליװ ץע זַא ,טוג ךַײא

 װָאֿפעזוי ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,"םילשמ

 טָאג ּפָא טמוק רע ,טניימ רע, .א/וט ,ח"צקּת

 תוכרּב האמ ענַײז טימ ,ןגָאז תונּברק ןַײז טימ

 קעװצ רעד טינ ןענעז סָאװ תוװצמ המודכו

 יד זיא סָאד יָא, .23 אט ,1866 ,מק ,זרא ,"ןיילַא

 א טימ טלעװ יד ּפָא טמוק ריא סָאװ הׂשעמ

 -ַאק ַא זיא ןּבעל סָאד טניימ ריא !לטרעװ

 ,ו"לרּת רימָאטישז ,תחלשמ סָאד ,ליי ,"לסעװָאט

 גנוקידיילַאּב ַא זיא סע . . .ךיז טכַאד, .15 יז

 ...לָאז עמ ,תוֿבבלןחֹוּב ַא זיא סָאװ ,טָאג רַאֿפ

 םיא ןעמ ןעק לקָאש ַאזַא טימ זַא ןעקנעד רָאג
 ,37 ןאַ ,1867 ,מק ,"יָא

 טיג}, .ןייגרעּבירַא .ןעמוקרעּבירַא .כרַא 4
 טראייונ קילגנוא ׂשד רימ ׂשד ןהצע ןַא זדנוא

 ןריא ןדוי איד ׂשָאד י'נוא / ,ןמוק ּבָא ןרעו

 ,ךוּב לאומש ,"ןמוניג ןטעה רדיװ ןַײרש
 ךילּברעד רֿפ יטלַא ׂשד 'נוא , .102 פֿפָארטס

 ךלּב סיװג רימ ןרעװ אוז ,ןמוק ּבא טריוװ ןדיר
 ,לארׂשי ןֿבא ,"המילש הלואג רעד וצ ןַײז הכוז
 .א/ד ,המדקה ,1766 ץצמ

 ,31 ,שטוטס .ןרעװ ןדנוּבעגֿפױא .2

 ,ס- ,רעד -- רעמוקּפָא

 זיאס, .ןדַײל עקיטסַײג רעדָא עשיזיֿפ .םירוסי

 -- ?'ַא ןַא זיא סָאװ, ,"(שֿפנה-יוניע) יִא ןַא רָאנ

 םונהיג ,יִא ַאזַא; .לװפ ,"רעגיוש עטכעלש א

 -דעילס א ץעגרע זיא ואוו, ."טלעװ רעד ףיוא

 ייַא ןַײז ךעּבענ ןאמערָא רעד ןיוש טָאה ,עװטס

 -קעוװַא יוזא ךעּבענ םיא ןעמ ןָאק םעלצולּפ ןעד

 ,ב"סרּת עשרַאװ ,טלעװ רקֿפה יד ,לֿביר ,ײןּפעלש

 ןוא ןַײּפ רעד ןוֿפ טרעלקעג טָאה רע, .26 יז

 טָאה טֿפעשעג טכערעגמוא ןַא ױזַא סָאװ יִא

 ,זּביא ,ליּבוס ןמלק ,יןַײז םרֹוג טנָאקעג םיא

 ,1894 ןילּבול ,רעטכָאט ןַײז טימ רָאטקָאד רעד

 ענעי ַײּב יװ ,ןעװעג טינ זיא ןענרעל סָאד;,

 ,אׂשֿמ ערעװש א ,רעגײטשַא שרעדנא ץעגרע

 ןדַײל דימלּת םעד טימ יּבר רעד ואוו ,יָא ןייר ַא

 ,26 'ז ,המלש ,סוממ ,"ךַײלג עדייּב ךעּבענ

 טזומעג טָאה רע ואוו ,עלָאּפמַאי ןיא געט יד,

 רע .יִא ןַא םיא רַאֿפ ןעועג ןענַײז ,ןגילרעּביא

 ,תוחיר יד ,טֿפול יד ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ טָאה

 ,.186 'ז ,ןעגנולייצרעד ,זיי ,"ןשטנעמ יד

 -- .דניז רַאֿפ הרּפּכ .גנולָאצַאּב ,ףָארטש .2

 -ריעד ףיוא יִא ןַא ןַײז סָאד רימ לָאז, .53 ,װֿפד

 ,חילצמ טינ רימ זיא געװ יד עז ךיא , ,"טלעו

 'ַא ןַא ,גונעג טקידניזרַאֿפ ךיא ּבָאה אמּתסמ

 ,ליח תשא ,ס"פא ,"םיאטח ענַײמ ףיוא ןַײז לָאז

 ןוא ןעז ןלָאז עלַא ידּכ, .1872 ןענוקדייא

 רסומ ַא ךיז ןלָאז ןוא תוריֿבע ענַײד ןענעייל

 יד רַאֿפ יִא ןַא ןַײז סע טעװ ריד ןוא ,ןעמענ

 סעדַא ,7 ןאט ,תונורכזה רֿפס ןַײמ ,ליי ,"!דניז

 ןַא ,וּורּפ א רָאנ זיא סָאד; .13 'ז ,2

 ,ָאד 'ִא ןַא ,ןעמָאנ ןּביל ןַײז ןוֿפ שינעקישנָא

 יד ,עש ,"טלעו רעקידניז רעשיראנ רעד ףיוא

 ןײלַא ךיז רע טָאה סָאד, .'הלהּב עסיורג

 .חטיל ,"דניז ענַײז רַאֿפ יִא ןַא ,ןעמונעג הֿבושּת

 רע לַײװ רעּבירעד ,יַא ןא רַאֿפ סָאד רע טמענ;

 רע ןוא .ךַײלגוצ ןדִיי עלַא טימ תולג ןיא זיא

 .דיי-םיליהּת ,שַא ,"ןטכירּפָא תולג ךיוא זומ

 סָאװ, .1179 ּבּב וֿפז +-- ,ןַײזאצוי סָאד .2

 -ץגּפָא ,ןָאטעגּפָא סע טָאה רע !טעּברַא ןַא רַאֿפ

 ."ַא ןַא יװ דָארג ,טעװעשטאטרַאּפ

 ּפַא טמוק סע רעװ

 סױרַא ןֿפור עס סָאװ ןליֿפעג, .דניז ַא (רַאֿפ)

 עסיורג רעדָא רעדניז עסיורג רעדָא זדנוא ַײּב

 טשערַאקוּב ,סחנפ שרדמ ,ןַאמטלַא השמ ,"יָא

 ,27 'ז ,6

 ,טקיצנוקעג- ,ּפָא קיצ- .ורט -- .ןקיצנוקּפָא

 :סױרַא ,האצמה ַא ,ץנוק ַא טימ ןעמוקּפָא .1

 -רַאֿפ ,2 .ֿבצמ ןרעװש םעד יִא .ךיז ןעיירד

 -ץקעט יד יִא .קידנעקצַאצּפָא טעּברַא ןַא ןקידנע

 ,ירע- .גנ- .ךיז טימ .ךעל

 ,טעוקוקעג-- ,ּפָא עוק- .װטוא -- ןעוקוקּפָא
 ,גנאלק-וק-וק א ןעגנערּבסױרַא .ןעקוק-- 9

 ןטלַא םעד ףיוא, .עקװַאקוק ַא ןוֿפ לוק ַא
 ,ןעגנאהעג רעמיצסע ןיא זיא סָאװ ,רעגײזטנַאװ
 .ַא ,"ףלעװצ טעוקוקעגּפָא עקװַאקוק יד טָאה

 "קַאינּפעטס ,זביא שטיװרוה .ש ןוא לעקנֿפ

 קסנימ ,עגלָאװ רעד ַײּב לזַײה ַא ,יקסנישטווארק

2, | 



 ןקוקּפָא

 .טקוקעג-- ,ּפָא קוק .חטוא 4 ורט -- ןקֹוקּפָא

 ןיוש ןעק ךיא, .יונעג ןטכַארטַאּב .ןקוקַאּב .1
 ךיא .רעצ ןוא ןַײּפ סיורג ןוֿפ ןטלאהסיוא טינ

 סיוא יז ןזַײװ ,ןטלַאטשעג סנעמעלַא ּפָא קוק

 ,זעיװינָאפמ ש"שמ ,"רַאד ןוא לעג ןוא ןירג

 םיא טָאה יז, .12 יז ,1882 ענליװ ,תונמחר רעד

 ,סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ טקוקענּפָא קילּב ןייא טימ

 ףיוא ןזיװעג ךיז טָאה לכיימש רעטכַײל א ןוא

 ,לַאגעס ןעּבױט ןילַײרֿפ} .ט .8 ,"ןּפיל עריא
 .1883 עשרַאװ ,הׂשעמה םלוע

 יַא .קוק א טימ ,ןקוק ךרוד ןענרעלּפָא .2

 ,לּכשה-רסומ םעד

 -מוא ךיז ,טַײז א (ףיוא) ןיא ןקוקקעװַא

 ,ןקוק ןוא ןעיירד

 -כָאנ .ןרעּפיצּפָא .ןסַאֿפּפָא .ןעװעטַאשטּפָא 4

 ,טנעמָאמ ןקיטכיר םעניא ןֿפערט וצ ןקוק

 ריא ןגעמ ןוא, .(1638 +--) ןקוקנָא וזד .9

 . . . 'םיצקשי' ןגעװ יקידָאּפס א ןלוד סעטרבח יד

 עשירַאג עסיורג עריא טימ ּפָא ייז יז טקוק

 ַײז ,רעריומ .ז ,"טרעדנואװרַאֿפ ןגיוא-לּבלעק

 ,6 'ז ,1911 װָאנרַאט ,ו גנוי רעליואװ ןייק טשינ

 ןקוק ןרעהֿפױא ,ןקידנע ./ .ךיז טימ

 עזיד ףיוא יִא טַאז טנעקעג טינ ּבָאה ךיא;

 ירעטניװ עגנַאל אַײרד איד ,זמא ,"רעדניק ערליוו

 ךיז טָאה !רעדנואװ, .1863 עשרַאװ ,טכענ

 ןעק עמ ,םיוּב ןטייווצ א ןוֿפ ןֿפורעגּפָא רענייא

 ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,יִ!יִא טינרָאג ךיז

 טנעקעג טינ ךיז טָאה רע, .6 'ז ,1906 עשרַאװ

 ,םיא ןוֿפ ןלײצרעדּפָא טינ ןוא ,םיא ןוֿפ יַא טַאז

 .מ ,"ןעגנולשעגנַײא רע טָאה טרָאװ סעדעי

 ענליװ ,רָאטקָאד סלַא רזממ רעד ,ןהָאסלעדוי

 ,26 'ז ,7

 ןלעװ ייז יװ, .טַײז א (ףיוא) ןיא ןקוק .2

 ,"ןטניה ףיוא יִא ךיז ייז ןלָאז ,ּבוטש םוצ ןעמוק
 .מֿפ

 ריד ריצַאּפש יתיּת-יכיהמ, .ןקוקנָא ווזד 9
 ךיז רעגלַאװ ,...ּבוטש רעד רעטניה לָאמַא

 ,"ּפָא ריד קוק ןוא ,זָארג ןֿפױא ,דרע רעד ףיוא

 ןעזרעד ןּבָאה רענלעז יד, ,66 'ז ,המלש ,סוממ

 .ַאּפַא ,"טריטולַאס ןוא טקוקענּפָא ךיז ,ןיקציניוו

 -קעווַא ןרַאֿפ , .ןקוק ךרוד טצינענּפָא ןרעװ .4

 לָאז רֶע טגרָאזרַאֿפ רעמערק רעד םיא טָאה ןייג

 ךס ַא טקוק עמ זַא לַײװ ,ןזַײװ טינ םענייק סע

 ,ןַאהַאק עילע ;"ּפַא סע ךיז טקוק ,םעד ףיוא

 ,0 קסנימ ,ןעגנולייצרעד ענעדײשרַאֿפ

 .שינע .ץכע- .רעד ,קוק:-

 .טעקוקעג-- ,ּפָא עק- .װטוא -- ןעקוקּפָא

 רעּבָא טָאה רעגייז רעד זַא; .+-- ןעוקוקּפָא ווזד

 ןֿפױא טגײלעגקעװַא ןיז} טָאה ,ןעצ טעקוקעגּפָא

 יא ,"ןטקירטשעג טָאה יז סָאװ} קָאז יד שיט

 ,טײג זַײא סָאד ,װָאנוּברָאג .ק ,זּביא סינּפיק

 ,19320 וועיק

 קי- ,ּפָא רישז .װרט -- ןרישזַארוקּפָא

 ןקיטומטנַא .שזַארוק ןעמענוצ .טרישזאּר

 -דײטרַאֿפ יד ןוֿפ רעװעג םעד ןגעװ ןלייצרעד

 ,בנ// .סרעלַאֿפנָא יד יַא ןוא סרעק

1899 

 ,טריירוק(עג)'-- ,ּפָא רייר- .ורט -- ןרירוקּפָא

 ןוא טַײצ רָאי א יִא .טַײצ ערעגנעל א ןרירוק

 .ךיז טימ ךעלטנייועג .ןרירוקסיוא טינ

 ,גגוד

 .ןצריקּפָא +-- --- ןצרוקַּפָא

 .טעקרוקעג'- ,ּפָא עק- .װרט -- ןעקרוקּפָא

 ,רלָאי א ,רעיוּפ א יַא .ןרַאנּפַא .שירעגנויליואו

 ,לכמל ַא

 ןשוק .1 .טשוקעג-- ,ּפָא שוק .וורט -- ןשוקּפָא
 יר טָאה ,טנװָא ןטוג א --, .ךיג רעד ףיוא

 ךלַאּב ןוא הזוזמ יד קידנשוקּפָא ,טגָאזעג לװנַײז

 אַײּב ,קָאטשניּב .ל .י ,"האל וצ טרעקעגמוא ךיז

 ,25 'ז ,1896 ֿבוֿבל ,רענילרעּב המלש 'ר

 ּפָא, .רעדילג עלַא יא .לָאמ ךס ַא ןשוק .2
 ךַײלג ןוא -- טדערעגנַײא ןקילג ןוא טשוקעג

 ,לֿפ ,"ןַילרַא ןָאגַאװ םעד ןיא

 ערעַײט, .שוק א ןּבעגּפָא .ןשוקקירוצ 9

 ךיא זַא ;לארׂשייץרא רימ רַאֿפ טשוק ,דנַײרֿפ

 -רעּביל םייח ,ײיָא ךיא לעװ ,ןעמוק ה"יא לעװ

 ,1961 ַײמ-לירּפַא ,שימייה ,ןַאמ

 יז, .ןשֹוק ךרוד ןעמענּפָארַא .ןשוקּפָארַא .4

 ץלַא / טסורּב ריא וצ טקירד ןוא טעילוט

 סע טשוק ןוא / ,דניק עקיֿפַאלש סָאד רעטסעֿפ

 יז טלָאװ יִא יװ / ,טשוק ןוא סע טשוק ןוא

 ,"דניז ןוא ןכערּברַאֿפ סרעטַאֿפ םעד ןטסולגעג

 .'הנוגע ידי ,ו לַא

 .ירע .שינע- .װזק -- ךיז טימ

 "נָא .1 .װטוא ןןרעגיײטַאק. . .} -- ןרוניטקּפָא
 ַאֹּב ךס א ןגָאזסױרַא ,סטכעלש ךס ַא ןדער
 .קלָאֿפ א ,עּפורג א ,דיחי א ןגעק ןעגנוקידלוש
 ןרעהֿפױא .2 .קלָאֿפ םענעגייא ןֿפױא יִא

 ַא דנַאל ןיא ןּבעלּפָא ןכָאנ טשרע יִא .ןרוגיטק
 ,ןרָאי קילדנעצ

 ,טצעּביקעג-- ,ּפָא ץעּב- .וטוא -- ןצעּכיקּפָא
 ,שידִיי מא ןיא טײרּפשרַאֿפ} .=:122: 4160142סת

 ,ןריקיטירקּפָא .{ךַארּפשיללּכ ןיא ןטרָאד ןוֿפ

 קידנציזַײּב ,סרעליּפש ןטעּפשּפָא ,ןרילעכעטשּפָא

 ,ייוצ העש ַא טליּפשעגּפָא, .ליּפש ַא (ןיא) ַײּב

 ןזָאל רימ ןוא ,העש רעדנא ןַא טצעּביקעגּפָא

 ,26 יז ,ווװ רַאק ,"ןַײרא געװ ןיא ךיז

 .ןוכרּבּפָא +-- -- ןשודיקּפָא

 -עגי- ,ּפָא (עווועדיק .ורט -- ן(עװ)ערדיקּפָא
 -עדרָאמוא ןא ןיא ןֿפרַאװּפָא ..לס .ט(עװ)עדיק

 .םיא טיג עמ סָאװ ןכַאז עטלַא יד יא .גנונ

 -יק .לֿפער -- ךיז ןרעדיווּפַארעדיקּפָא

 "יוועג---טרעדיקעגי-- ךיז ,ּפָא ךיז רעדיוו"רעד

 -רעדיק ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא .לָאענ .טרעד
 ןיוש ןײלַא ךיז טסָאה, .ןײלַא ךיז טימ רעדיוו
 טּפעשעגסיוא טסָאה ,טרעדיװעגּפָא-טרעדיקעגּפָא

 .העיקש ענרעדליג ,אֿפא ,"דיל רעמע ןלוֿפ םעד

 -ץטיקעג'- ,ּפָא עװ .װטוא -- ןעװעטיקּפָא
 ,סעילֿפַאט) טיק טימ ןקיטסעֿפמורַא .1 .טעװ

 ןסַײרּפָארַא ,ןּפעלקּפַא 2 .,(עא ןּביױשרעטצנעֿפ

 ןעמענוצסױרַא ףיוא רעטצנעֿפ א יִא .טיק םעד

 .ּביוש יד ןטַײּבוצסיױא ןוא

 ןלַײקּפָא
 ,טלטייקעגי- ,ּפָא לט- .ורט -- ןעלטיײקּפָא

 זיול .ןעלקעהּפָא .ןעלגירּפָא .ןעלטײקֿפױא .1

 (ךעלטייק) לטייק א ןענעֿפעֿפױא רעדָא ןכַאמ
 ,ךָאמ םעד טרעקעגסױרַאא .עא ריט ַא ןוֿפ

 עּבלַאה ייוװצ יד טכַאמעגֿפױא ןוא טלטײקעגּפָא

 .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"לרעטצנעֿפ-רעמוז ןוֿפ ןעמַאר

 ןוֿפ ּפָארַא ליטש ןיז זיאן . . . טכַאנַײּב לָאמא,

 ,ריט יד טלטיײקעגּפָא עקנילַאװַאּפ .רעגעלעג

 ,נַאמשרַאג עריש ,"זױהריֿפ ןיא ןעגנַאגעגסיורא

 .1948 עװקסָאמ ,ןּבעל נוֿפ כעיוק רעד

 .טיק א רעדָא לטייק א ןענעֿפעֿפױא .2

 ,ןקיטסעֿפּפָא .טייק רעדָא לטייק א ןוֿפ ןעַײרֿפאּב

 ןוֿפ ןּבַײרטסױרַא יז ןוא המהּב א יִא .ןסילשּפַא

 ןַײמ ןיא,; .טרָאד ןקיניירוצסיוא ףיוא לַאטש

 יד גנולטײקֿפױנוצ עשיטַאמָאטװַא יד זיא גוצ

 עמ עּביכ ןרעּבָאװ . . . טלעו רעד ןיא עטסרעכיז

 -עג} לָאזס ,טלטײקעגּפָא גנַאג ןטימ ןיא טָאה

 ,זּביא גרעּבניניֿפ .ע ,ײעֿפָארטסאטאק א ןןעש

 .1935 עװקסָאמ ,ּביל ּבָאה כיא ,ָאקנעיידװא .א

 . ןטרַאװ ,סענָאגַאװ לייט ַא יִא ןזומ ןעמ טגעלֿפ,

 -עגּפָא יד ןוֿפ ןוא ןגוצ עדנעגלָאֿפ יד ףיוא

 .מ .ל ,זּביא ,"ןגוצ עַײנ ןרימרַאֿפ ןקע עטלטייק

 .סנַארטינאּבנזַײא םענוֿפ נגַארֿפ ,שטיװַאנַאהַאק

 ןגוצ ןיא טפעלשעג, .19236 עװקסָאמ ,טרַאּפ

 ךיז ןּבָאה ייז ,ןּפרעװטנַא ןוֿפ םירחוס רע טָאה

 ףיוא ,טלעטשעגּפָא טינ לאזקָאװ ןייק ףיוא

 ,מפ ,"לענש ייז טָאהמ טלטײקעגּפָא הטיחש
 ,90 יז ,1948 עװקסָאמ ,המחלמ

 ּפָא .ןעשטנָאלּפָא .ןדניּבּפָא ,ןעּפעשטּפָא .8

 םיא ןּבָאה עקוװָאטניװ ַא ןוֿפ ןליוק ייוװצ , .ןלייט

 .טנאה רעד ןיא רעכעל ייווצ טנערּבעגכרוד

 ...יד טכַײל רעייז ןיוש ןעמ טָאה טלָאמעד

 "נילרֲא ןוא לסקַא . . . ןוֿפ טלטײקעגּפָא טנַאה

 ,עמרוט רעד ןוֿפ ןטסימ יד ןשיװצ ןֿפרָאװעג

 קירוצ רעהכאנ םיא ןעמ טָאה לּברַא םעד ןוא

 ןַײא רָאד -- סיוא רַאד ,מפ ,"ןָאטעגנָא

 ,1929 װָאקרַאכ

 ףיוא ,דרעֿפ ַא ןעלטײקֿפױא (שיבנג) 4
 -דרעֿפ, .ןענעֿבנגסױרַא ,לַאטש ןוֿפ ןריֿפוצסױרַא

 ןגָאז ,הכָאלמ רעייז ןוֿפ ןדער ייז זַא ,םיֿבנג

 ןוֿפ ןֿפורעגסױרַאא ןוא יטלטײקעגּפָאי . . . ייז

 ,יֿבנג עלעקשַאמי ,עש ,"לַאטש

 טייגעצ :םעד וצ ףוס ַא ,ונ; -- ךיז טימ

 םעד ןוֿפ ןסַײרּפָא ךיז ןעוועג זיא רעווש . . . ךיז

 רעדנוזַאּב רעדעי ןזָאל ךיז ןוא ליונק ןעמערַאװ

 טלטײקעגּפָא זַײװכעלסיּב ךיז טָאה'מ .ךיז רַאֿפ

 ,טנָארֿפ וֿפֵא ,װָאקינשטַאּבַאט .ר ,"קידנליוו טינ

 .שינע- .גנו .1932 װעשטידרַאּב

 הזד .טייקעג-- ,ּפָא טייק .ורט -- ןטייקּפָא

 :טינ טיי ק א ןוֿפ רָאנ .371 ּבּב ןעלטײקּפָא

 ,ןלטייק

 ַא .טכַײקעגי- ,ּפָא ךַײק .װטוא -- ןפַײקּפָא

 טימ (ןכַאל ,ןענייװ ,ןטסוה) ןכַײק טַײצ ערעגנעל
 -ֿפיוא טייקירעװש טימ ןוא םעטָא ןטּפַאכרַאֿפ ַא
 ןענעק טינ ןוא ןכַײק ןוא ןענייוו ןּבײהנָא .ןרעה
 .העש עצנַאג ַא יִא

 חזד .טלַײקעג-- ,ּפָא לַײק .וורט -- ןלַײקּפָא
 .(1640 +--) ןלַײקנָא



 ן(קי)כעלַײקּפָא

 -עגי-- ,ּפָא (קינכעל- .ורט -- ן(קי)כעלַײקּפָא
 רעד ןיא ,קיכעלַײק ןכַאמ .1 .ט(קינכעלַײק
 ײקרַאֿפ .קיוק ,ליוק ,לגוק ,לַאּב א ןוֿפ םערַָאֿפ

 -לַאװּפָא .ןעשטַאקּפָא ,ןעלקַײקּפָא .2 .ןקיכעל
 טימ .עקליּפ ַא ,לגוק א ,לֵאּב א יא .ןרעג

= 

 ,גנ- .ךיז

 -ּפָא .1 .טַײקעג-- ,ּפָא ַײק .ורט -- ןֶשַײקּפָא

 ןקידנערַאֿפ .2 .ןסע סָאד ןקידנערַאֿפ .ןסע
 ריא ַײּב, .ןעשזירגּפָא .ןסַײּבּפָא .0 .ןעַײק
 עטשטיינקעצ ,עװַארג רָאנ ,טנעה ןייק טינ ןענַײז

 סָאד רָאנ טקעטש רענייא ףיוא .ךעלצלעה

 טַײקעגּפָא יװ זיא עטייווצ יד ,לרעגניֿפ עניילק

 "ַאירַאקַאנ .נ ,זּביא רעניטַאריס ,"ןגיוּבנלע ןויּב

 טוט, ,1931 קסנימ ,לַארימדַא רעד עקטעפ ,ווָאק

 רָאג טּבייה רע . . .לכעּבעג ןֿפױא קוק א רַאנ

 םיא ַײּב טלָאװ ּבלאק א טקנוּפ ,ןסיוװ וצ ןָא טינ

 ירָאג .ש ,"גנוצ יד טַײקעגּפָא ןענירד-עקצימיא

 ,1946 עװקסָאמ ,טַײציעמַאכלימ ,ןָאד

 .טלקַײקעג-- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקַײקּפָא
 .ןעשטַאקּפָא .ןרעגלַאװּפָא .1 .ןעלקיוק-- :פ
 טָאה |ןַאמ ןַײמ} . . . עדימַאריּפ יד זיא סָאד,

 ןוֿפ ןייטש םעד ןעלקַײקוצּפָא ןֿפלַאהעג רימ

 ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,"ךָאל

 --{ערה-"יע ןגעק הלוגס) יי א ןַא טימ יָא*

 סע ןוא ייא טגיילעגסיוא טשרע םערַאװ א ןעמענ

 ,ןגיוא עטכַאמרַאֿפ רעּביא לָאמ עכעלטע ןעלקַײק

 ,טנָארֿפ א יִא .ןעשטַאקקעװַא .ןּפוטשקעװַא .2

 טַײז רעטייװצ רעד רעּביא זיּב אנוש םעד יא

 ,ךַײט ןוֿפ

 ןעמונעג לגנַיי סָאד טָאה,.1 -- ךיז טימ

 רעד ןיא קידנּפעלשּפָא ,ןליוק יד ןרַאשרעדנַאנוֿפ

 טָאה ייז ןוֿפ ענייא .רעקיטש ערעװש יד טַײז

 םיא טָאה ןוא קירוצ ףיוא טלקַײקעגּפָא ךיז

 עסעװרָאּב יד רעּביא ןָאטעג ּפַאלק א קרַאטש

 יקסװַארטסָא .נ ,זּביא ,יקסרָאסָאמ .א ,"סיֿפ

 ,1938 קסנימ ,עשיומ

 ןשירעטילימ םענעגָארטעגרעּבירַא םעניא, .2

 ,ןטערטּפָא ךיג ףיוא :ןסייהעג סע טָאה ןעניז
 יד ניא כַארּפש יד ,קַאװיּפס .ע ,"הטילּפ ןכַאמ

 וועיק ,עמַאכלימ רעשידנעלרעטַאֿפ רעד נוֿפ געט

 עקיטכעמ יד רעטנוא ,ךיז קידנעלקַײקּפָאמ ,6

 ,ברעמ ףיוא ,יימרא רעטיור רעד ןוֿפ ּפעלק

 ןטסולרַאֿפ עסיורג תוליח עשישטַײד יד ןדַײל

 מענופ לעֿפַאּב ,זּביא ,"קינכעט ןוא ןשטנעמ ןיא

 ,1942 עװקסָאמ ,צושדנַאל רַאֿפ ,רַאסימַאק-סקלָאֿפ

 ...ןּבָאה ...ןלייט עשטַײד עטשרעדָאֿפ יד,

 ,רעטַײװ קעווא רָאיַאק ןוא . . . טקיטכענעגרעּביא

 ןוֿפ טלקַײקעגּפָא ךיז טנַארֿפ רעד טָאה טָא רַאנ

 ,דנַאל נַײמ נוֿפ נשטנעמ ,נַאמקילַאֿפ .י ,"זדנוא

 ןֿפַאלעג ןוא טלקַײקעגּפָא ךיז, .1945 עװקסָאמ

 -- סיֿפ ןָא ןוא רעדער ןָא ,ןיהואוו רעװ ---
 ,! המחלמ ,מּפ ,"קיצכא רעּבירַא סעיזיוויד

 ,222 יד ,1956 י"נ

 / ,טרַאװ ןוא טיירג זיא . . .ץלַא, -- גנוד

 ךָאנרעד ךַײלג / ,רענייטש ןוֿפ יִא ןַא רעה'כ

 ,"ייוצ ןטלאטשעג ןוֿפ ןענַאּפש םענדָאמ א --

 ,1943 ,'רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב יד' ,לה

 זיא רעװש, .ס' ,רעד -- רע .שינץעי

 .ןע- ,יד -- גנוליקּפָא
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 טגעלֿפ רעכלעוװ ,יָא ןַא ןוֿפ טעּברַא יד ןעוועג

 דמַאז רעד .דמַאז םענעמוקַאּבסיורַא םעד ןריֿפּפָא

 עקשטַאט רענרעצליה א ףיוא ןדָאלנָא ךיז טגעלֿפ

 יז טגעלֿפ יִא רעד ןוא ,רעמ ןוא דוּפ 8--7 וצ

 יֿפַאלק 150--100 ןוֿפ ךלהמ א ןריֿפּפָא ןֿפרַאד

 ,ַאװָארימידַאלװ ארעװ ,זּביא ריק .ל ,"רעט

 .יירע .1933 קסנימ ,גנוסישעצ רענעל

 .ןעלכעקּפָא +- -- ןעלכיקּפָא

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .ץ- ,רעד -- ליקּפָא

 יד סָאװ טײקמערַאװ יד רעּביא טמענ , .ןליקּפָא

 רענרעזעלג ַא יװ ...סיוא ןלַארטש ןעמולּב

 ןקרַאטש וצ ַא ןוֿפ ייז טיהרַאֿפ סָאװ קעּפלָאק
 ןופ ילּב ,יקסנַאילַאּפ .י ,זּביא ןַאמסַײװ .ז ,"יָא

 ידע -- ןיש ַאמ"ָא .1927 װעִיק ,ןסקיװעג

 ךס א ןוֿפ קידהװאג ןקוק סָאװ ןענישַאמדָא

 ,םעטסיסיײַא ,ד"כשּת ה"ר ,קיא ,לל ,"רעטצנעֿפ

 -לוזער רעדָא סעצַארּפ

 זַא ...לָאמ ןדעיא .(ךיז) ןליקּפָא ןוֿפ טַאט
 טזַײװ ,דליװ ןעװעג זיא רעדניק יד ןוֿפ רענייא

 ןזגורּב ַא ,םיא וצ יִא ןוֿפ סנכייצ רָאנ םיא רע

 רַאֿפ רע טניֿפעג ףָארטש אזא ןוא . . . טכיזעג

 ןייק טינ טגָאלש ,זיוהנירג .? .י ,"גונעג ץנאג

 ףרַאד טניװגוצ ַא ןוֿפ" .1900 עשרַאװ ,רעדניק

 וצ א לַײװ ,ןטיה ןיײמעגלַא ןיא ךיז ןעמ

 ןעק ...רעּפרעק רעזדנוא ןוֿפ יִא עקיטסַאה

 טָאג .מ ,"גנוליקראֿפ עקרַאטש א ןֿפורסױרַא

 עשראוו ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבּבעיל

 רעטרעדנוה ןוֿפ ףױלרַאֿפ א ןיא, .10 'ז ,8

 -לוֿפ ריא וצ דרע יד זיא . .. ןרָאי רעטנזיוט

 יד ךיז טעדליּבעגסיױא ןוא ןעמוקעג יִא ענעמוק

 ,| תועד הגוה ,ם"ּבמ ,"טכיש:-דרע עטשרע

 -רעק עלַא זַא טסייו ריא, ,45 יז ,1912 ענליוו

 גנומערַאװנָא ךרוד ךיז ןרעטײרּברַאֿפ סרעּפ

 ,זּביא יקסנושַאי ,"'ַא ךרוד ףיונוצ ךיז ןעיצ ןוא

 'ז ,1923 עשראוװ ,דליּב טלעװ סָאד ,טדימש .ה

 רעדָא ,יִא ןַא טרָאד ןוא ָאד עז ךיא, .3

 "נַא ןוֿפ רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ,טײקיטליגכַײלג

 .טנעמורטסניא-ַא 242 יז ,וװ רָאק ,"גנושיוט

 ,םעטסיסייַא

 .ןעּפולַאקּפָא +-- -- ןעּפיליקּפָא
 ןכַאמ .1 .טליקעג-- ,ּפָא ליק .ורט -- ןליקּפָא

 רעד וצ זיּב ןליקסיוא .טלאק רעדָא רעליק ,ליק

 .ףרַאדַאּב עמ רעדָא ליוו עמ יװ ןוא סָאװ הגרדמ

 י'ריש) 'םויה חוֿפיש דע' טשטַײטרַאֿפ ללמ

 :יִּת| ,"טליקּפָא רעדַא טזָאלּב, :(6 ,ד ,םירישה

 יד 'ַא טעװ טניוװ-םי רעד, .ן"טעװ ןעײװרַאֿפ ,

 ץחרמ ןיא ןעגנאגעג דש רעד זיא ,/ ."טֿפול

 רעסַאװ עטלאק ןסָאגעג טרָאד טָאה ןוא ןַײרַא

 רוציק ,זּביא ,"ץחרמ סָאד טליקעגּפָא טָאה ןוא
 טֿפול עכעלגעװַאּב א; .1846 וָאֿפעזוי ,טוקלי

 ןוא ,רעלענש רעּפרעק םעד ּפָא סנטשרע טליק

 שיוטסיוא םעד רעסעּב ןָא יז טּבַײרט ,סנטייווצ

 "ירעמ .י ירד ,"ןעגיסקָא ףיוא ערעיוז-ןליוק ןוֿפ

 ,זאג ַא ּפָא ריא טליק, .5 'ז ,ענעיגיה ,ָאס

 יו טַארוקַא ,גנַאֿפמוא ןַײז רענעלק ךיוא טרעו

 רעמ סָאװ ןוא טקירדעגֿפױנוצ םיא טלָאװ ריא

 ןַײז טרעװ רענעלק ץלַא ,ּפָא םיא טליק ריא

 ןליקּפָא

 ליטש ַא, ,107 יז ,1912 ייינ ,ווו טישז ,ײגנַאֿפמוא
 -ַאװ ּפָא טליק ןוא ּפעק רעּביא טזָאלּב לטניוו

 עטָאמ ,"סעקישטשנָאטעּב ןוֿפ רעּבַײל עמער

 טָאה רע ןוא, ,1936 קסנימ ,רעיוּב ,רַאיטכעד

 טָאה / -- ,רעכעה ןוא ךיז ןוֿפ טקוקרַאֿפ ךיז

 יִא רָאנ / ,טרעכעֿפעצ רָאה יד עלעטניוו ַא םיא

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,יּפָאק םעד טנָאקעג טינ םיא

 ,251 יז ,1966 עװקסָאמ

 זיא סָאװ סָאד ליק ןרעװ לָאז סע ןעז .2

 ןייא ,, .ןויוא ןַא יִא ןזָאל .סייה רעדָא םערַאװ

 ןיא םענ -- ןָאק ןיגָארט טינ איד -- השא

 זָאל 'נוא . . .ריִׂשֲאו ףיורד אוט . . . ליצרָאװ

 רעד איז זָאל י'נוא ןיליק ּבָא לואו ינוא ןיכָאק

 ...לּפמיג יכדרמ 'ר ,ײלָאמ ליֿפ ןקנירט ןוֿפ

 ,47 יחמשמ ,ץליצ ק"קמ שלדניה רזַאל 'ר

 ,לוסּפ ךיוא זיא רעסאוו עטצינעג , .ח"עּת טׂשמַא

 ,יַא םוצ ילּכ א ןענַאטשעג ןענירד זיא סע לשמל

 ןיא טלעטשעגנַײרא טָאה רע ןעוו, .א/הל ,אח

 , . .רעסַאװ םערַאװ טימ ילּכ א . . . רעסַאװ םעד

 סָאד טסייה ,יָא ןלָאז ייז ידּכ ןַײװ םערַאװ רעדָא

 ברה ,זּביא ,"לוסּפ רעסַאװ יד זיא ,הכָאלמ ַא

 עשראװ ,ןינהנה תוכרּב רֿפס ,ןוסרואינש .ז .ש

 ןּבענ ןציז טגעלֿפ עּבַאּב יד .7 'ז ,4

 זַײװןעןלַײװ ןוא לוטשרעּבייא ןפיױא רַאװַָאמַאס

 טשינ לָאז רַאװָאמָאס רעד ,ליוק א ןֿפרַאװּוצ

 / רענייטש עטליקעגּפָא יד ףיוא" ,קי ,"יַא

 "ַאנגאמ טימ / .רענייר ןוא רעמערַאװ טלטניו

 "ןיא ץלַאזםי ךיז טשימ / ןטֿפוד עסיז סעיל

 ,1921 עשרַאװ ,ןזירּפַאק ,געס ,ןטֿפול-רעד |
 ,95 יז

 ןוֿפ דנאטשוצ ןרעקיאור ַא וצ ןעגנערּב .2

 -רַאֿפ א ןקיטשרעד .קשח א ןטײטּפָא .טימעג

 סָאד יִא .ןרעטכינּפָא .ןליֿפעג ןרעֿפעלשנַײא .גנַאל

 .יקשח םעד יִא .טול ּב סָאד יִא .ץר ַא ה

 סָאװ ֿבוטירצי רעד, .תובהלתה יא ,סַײלֿפ יָא

 ןליקוצּפָא ףיוא לטימ ענַײז רָאֿפ םיא טּבַײרש

 המלש ,סוממ ,י"ןטילּבעג ענַײז ןליטש ןוא םיא -

 'עצ זדנוא טָאה םי רעסיורג רעד, ,64 יז ,וװ

 סָאד / :ןעמַאזוצ ךיז ךיא ליֿפ ךָאד / ,טלייט

 -עּביל עסייה יד / טליקעגּפָא טינ טָאה רעסאו

 ןסיוא ןענַײז, ,'םי רעסיורג רעד' ,רַא ,"ןעמַאלֿפ

 "מיה ןוֿפ ןערּב םעד לסיּב א ןליקוצּפָא ןעװעג

 עֿפָארּפ סרעלטיה ,װמ ,"ײמרַארעּבײא סרעל

 םייזַײא רעד ןוא גרעּביינש עלא, .160 'ז ,ןרָאס

 םעד ַאזַא ץרַאה ַא ןיא ןליקוצּפָא קיצניװ ןענַײז

 ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"םונהיג

 .18 יז

 לטֿבמ .ןליטשנַײא ,ןגָאלשּפָא ,ןטלַאהּפָא .4

 ךָאװ רענעי ןוֿפ געט עטשרע יד ןיא, .ןכַאמ

 סָאד ,טרעטַײלעגסיױא דנַאלגנע ןיא ךיז טָאה

 ןוא ןטנַאילקעּפש יד טליקעגּפָא לסיּב ַא טָאה

 ,"ןלַאֿפעג סעּפע ןענעז ןהאובּת ףיואו ןזַײרּפ יד
 בדַײל עלַא וצ עּביל יד, ,.32 ןאפ ,1865 ,מק

 רעמיא םיא ַײּב טרעװ הזה-םלוע ןוֿפ ןטּֿפאש

 -נעטכיל לליה ,"טליקעגּפָא ןוא רעכַאװש רעמ

 -רעּביא) ה"ּפרּת רַאמטַאס ,וו תוׂשעל תע ,ןיטש

 ,ןסיװ ייז תינשהו, .א/ול ,{ּב"לרּת ןוֿפ קורד
 טליקעגּפָא קרַאטש זיא ןדָאװַאז ןוֿפ קסע רעד זא
 ,130 יז ,1937 י"נ ,לדנעמ םחנמ ,עש ,"ןרָאװעג



 ךיז ןליקּפָא

 ךַאז א ןוֿפ ליֿפ וצ טדער עמ זַא ךעלטנייוועג ,

 יַאיִּב ַא ,יקסנימַאק .ט ,"טליקעגּפָא יז טרעוו

 סע, .1913 וועיק ,ןעלקילארשי ַא ןוֿפ עיֿפַארג

 טָאה טכַאנ יד / :המחלמ א ךָאנ יװ טציא זיא

 -יטש' ,טכַאנרַאֿפ ,געס ,"טליקעגּפָא טכַאלש םעד

 .'ןעמיורט על

 ןרע1, .ליֿפעג סָאד ןקיטעז ,ןלעטשנדירֿפוצ .9
 רעטייװצ רעד וצ דיומ ןייא ןוֿפ רעדיװ טֿפױל

 קידרעטַײװ א ןיא |ןכּב ,װװד +--| יָא טריֿפ ןוא

 -טלַא ,זיי ,"םיא טימ ןעייג ןדיומ יד .לּביטש

 ,'טָאטש

 -רַאֿפ טינ .ץרַאה ערעטיּב סָאד ןוָאלסיוא .0

 ןעלדיזסיוא ןטימ טימעג סָאד יִא .ןצעמע ןגַײװש

 .רענגעק םעד

 .רעליק ןרעװ .1 .וֿפז - -- ךיז ןליקּפָא
 ןשיװצ {םונהיג} ןעד זיוא םיעשר איד ןניג וזַא,

 ּבא תּבש רּביא ךיז גרעּב ןיינש =| יניש יכוה

 מדֿפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןליק וֵצ

 טציה רד רעז ךיז . . . רסיק רעד, .ב/וצ ,?ה"מּת

 וזַא ,טזיא ןנוריג ּבָארַא םהיא זייווש רד זד ,טָאה

 ליה ןייא ןיא 'נוא ןלהיק ןילעװ ךיז רֶע טָאה

 ףיוא טלעק רד רעז ןטרָאד ךיז ינוא ןגנַאגעג

 ּבָא דניװשיג וצ ךיז 'נוא ץיה יׂשורג איד

 חמצ ,זנַאג דוד 'ר ,זּביא אנעה ןמלז ,"טלהיקיג

 יד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןלעװ, .ח"נּת מד85 ,דוד

 ךיז ןלָאז ייז זַא רענרעד ןשיװצ ןוא ןודלעֿפ

 ?װָאלקש ,לכור תקֹבַא ,ריכמ 'ר ,יַא לסיּב א

 סייה רעייז זיא סע זַא גָאט ןטימ ןיא ,, ,ד"עקּת

 ךיז טָאה יז ,ןעשַאּפ ךיז ףָאש א ןעק ױזַא יװ ---
 רֿפס ,סידנַארּב .ל .א ֿברה ,"ןליקוצּפָא יװ טשינ

 ןײגנַײרַא טינ, .11 'ז ,1843 סָאי ,םינוֿפס חיׂש

 ךיז ףרַאד עמ . . . טיײהרעטמערַאװרעד ךַײט ןיא
 ,4 ךש ,רעטעלּב ,"יַא ,ןעורּפָא לסיּב א רעירֿפ

 ןוא / ּפָא סנקלָאװ יד ןטרָאד ךיז ןליק ןּביױא;

 ,הריש ,סוממ ,יּפָארַא ןגער א למיה ןוֿפ ןסיג

 ,29 יז

 ,ןערּב רעקינייװ טימ ,טליקעגּפָא ןרעװ .2

 ןַא ןיא ןָאטעגנַײרַא טינ ,רעקיאור ,תוֿבהלתה

 ,טעּברא רעשיאייטרַאּפ ןרָאי ךָאנ ךיז יַא .ןינע

 יּפָארַא טינ ןוא ןליקוצּפָא טינ ךיז לָאמנייק ידּכ

 ַײב| ןעמ טמענ למיה םעד ןוֿפ םעצולּפ ןלַאֿפ

 ןקרַאטשרַאֿפ וצ ,טריּפס ךעלסיּב וצ ןםידיסח יד

 ,ןּבז| קינוּבילּכ רעניילק רעד ,"תוֿבהלתה יד

 סייה ,גנוי וטסיּב דניצַא, ,33 'ז ,1885 סעדַא

 ,ַא ךיז וטסעװ לסיּב א רעטעּפש .רעַײֿפ יו

 ,"ןֿפָאלש קיאור ץנַאג ןוא ןסעגרַאֿפ ךימ טסעו

 רימ ריא טנעז סעּפע, .96 'ז ,עשטַאילק ,סוממ

 רעַײֿפ לענש טּפַאכ ריא . . . קיצרַאהנֿפָא ליֿפ וצ

 .מ .י ,"ּפָא לענש ךיוא יאדװַא ךַײא טליק ןוא

 ,1905 גרעּבמעל ,ַאסעדַא ןוֿפ היבצ ,רעדַאּב

 טגעלֿפ רע זיּב ,ןדער טזָאלעג םיא ּבָאה ךיא,
 ילּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"'ָא ןיילַא ךיז

 ,102 יז ,1947 איּב ,ֿביֿבָא

 ןצעמע וצ גנואיצַאּב ערעגרע ןא ןגירק .9

 ךיז ןּבָאה רעּפוטשרעטנוא עקסרענָאילימ ענַײז

 26 { ,רַאֿפ רענֿפעש .ּב ,"םיא וצ טליקעגּפָא
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 קיטַײז ַא ןיא ןייגקעװַא ןצנַאט ןכָאנ .צעּפס .8
 ,ןטעלג ךיז ,ןשוק ךיז ,ןעּבויל וצ ךיז עלעקניוו

 ,"ךיז יִא סָאד רָאנ ,ץנאט רעד יװ ץנַאט רעד,
 ןעװעג ןענַײז ּבולקטכאנ םענעי ןיא , .לטרעװ

 ַא טָאה טרָאד ןוא ךעלרעמעק עקיטַײז ןעצ

 ,"ךיז יִא ןוא טסַאג א טימ ןציז טֿפרַאדעג לדיימ
 ,25 שוו 1962 ,רַאֿפ ,ןילרעּב ַאלע

 ןגירשעג ייװיוהג -- שינעע .ץיכעז

 :ןרעקַאלֿפ וצ ,ןציה וצ ךיז טֿפַאשהירּב ףיוא

 ,"ַא עכיג ףיוא ןוא שינעדניצנָא עכיג ףיוא
 ,8 יז ,'תומהּבה רֿפסי ,סוממ

 -נעדנָאק (קיזיפ) .1
 (עימעכ) 2 .1920 ענליוו ,לוש עַײנ יד .רָאטַאס

 .157 יז ,כַאי .סעצָארּפ ןשימעכ ַא רַאֿפ עקּבורט

 רישכמ ,טַארַאּפַא .רעדישזדירֿפ ,רערעטלעק .9

 -ֿבַאר,, .ּפָא טליק סָאװ רעד .4 .ּפָא טליק סָאװ
 ןוֿפ יִא רעטלאק רעד ,רעוט רעליטש רעד ,יקצינ

 ןֿפלָאהעג ןקילַאיּב טָאה ,ןזַײא ןטילגעצ ןסייה

 "ירק ןוא קיטירק ,נש ,"תומולח ענַײז ןדײשַאּב

 ,344 יז ,1939 א"ּב ,רעקיט

 .טלדניקעג-- ,ּפָא לד- .װטוא -- ןעלדניקּפָא
 ,ךיז ןעלדניקסיוא .רעדניק ןּבָאה ןרעהֿפױא .1
 זיא יז, .רעדניק ןּבַאה וצ חֹוּכּב ןַײז טינ רעמ
 -ץגּפָא ןיוש טָאה ןוא קיצרעֿפ רעּביא ןיוש
 ערעגנעל א ,רעדניק ךס א ןּבָאה .2 ."טלדניק

 ױרֿפ יד טָאה טגָאזעג-סנייטשימ ,סָאװ, .טַײצ
 ריא ןיא טַאהעג קירוצ ןרָאי רעקילדנעצ טימ

 יֵליִל ,"?ןּבעל א יִא ןוא קיטײװּפָאק ץוחַא ןּבעל
 .ךיז טימ .20 שוװ 1961 ,רָאֿפ ,סילָאגרַאמ
 ,שינע-

 -ניקעגי- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטניקּפָא

 --ךיז טימ .ןעשטנָאקּפָא וזז .רפ .טעשט
 םיריֿבג יד רימ ?לדניה-הרּפּכ סָאד זיא רעװ ןוא,
 יַא ןכָאנ ,ייז ?רערָאטעּברַא יד . . .ייז רעדָא ..,
 וצ םיײהַא ךיז ייז ןעייג ,טעּברַא גָאט ןטימ ךיז
 ,רעטסיירט .ל ,"תולּכ ערעייז וצ ,רעּבַײװ ערעײז
 ,'טַײצ ערעטיּב ַא ןיא' ,1960 ץרעמ ,קוצ

 ,טגיניקעג'- ,ּפָא גיננ .װטוא -- ןהיניקּפָא

 יד, .גיניק סיוא ןַײז ,ןגיניק ןרעהֿפױא .1

 טייג יז ןוא טגיניקעגּפָא טָאה עסַאר עסַײװ

 ,רָאֿפ ,ןַאמרעּביל םייח ,"ןָארט םעד ןוֿפ ּפָארַא

 יַא .טַײצ ערעגנעל ַא ןגיניק .2 .16 או 0

 .רָאי קיצרעֿפ טעמּכ

 -עג-- ,ּפָא רעל" .װרט -- ןרעלטסניקּפָא
 סעּפע ןֿפַאש ןקידנערַאֿפ ,ןָאטּפָא ..טרעלטסניק

 ,גנולעטשרָאֿפ א יַא .ןֿפֹוא ןשירעלטסניק א ףיוא

 .הכָאלמילעּב ןתמא ןַא ןוֿפ טעּברַא ןא יִא

 ,גנוד

 ,טלצניקעג-- ,ּפָא לצ- .װרט -- ןעלצניקּפָא
 ּפָא .ןרעטסַײמּפָא 2 .װֿפד װזז .מטפ .1

 ַאזַא יִא .ןעװעשלַאֿפּפָא .2 .ןעװערטסַײמ
 ,ןּפַאכ טינ ךיז לָאז רָאזיװער רעד זַא לדניוװש

 .יירע- = .(עק- ,ןיד) רעד = .שינעד
 יּפָא .טלּפיקעג-- ,ּפָא לּפ- .ורט -- ןעלּפיקּפָא

 -ָאל םעד יִא .ןעלטײקּפָא .ןעּפעשטּפָא ,ןדניּב
 -ץגכָאנ ןענַאטשעג עגר ַא ןיּב'כ, .וװיטָאמַאק

 ןצריקּפָא

 ןקיטסגנַא םענעי טימ ,טלמוטרַאֿפ ןוא טזָאל

 ןוֿפ ףיוא ךיז טּפַאכ סָאװ ,שטנעמ ַא ןוֿפ ליֿפעג

 רעכלעװ ,ןָאגַאװ ןטלּפיקעגּפָא ןא ןיא ףָאלש

 ,טכַאנ עקידנעייג עצנַאג יד טעּפעלעט ךיז טָאה

 -טסַאל ןרעװש ןצרַאװש א ןוֿפ טייק רעד ןיא

 ,90 'ז ,דרע רעד ףיוא גירק ,גצא ,"גוצ

 ,טלציקעג-+ ,ּפָא לציק .װרט -- ןעלציקּפָא
 ןרעהֿפױוא רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןעלציק

 .ׁשינע .װזק -- ךיז טימ .ןעלציק

 ,טרענשזריקעג-- ,ּפָא רענ- -- ןרענשזריקּפָא
 .ןרענשזרעק- ,ןעווענשזריקק- 9

 ןוֿפ טעּברא רעד טימ ןעמענרַאֿפ ךיז -- וטוא

 ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל א רענשזריק א

 לקיטש א ןקידנערַאֿפ -- װרט .ןַאט וצ סע

 ,טוהצלעּפ ַא יִא .טעּברא עשרצנשזריק

 ,טעװעריקעג-- ,ּפָא עוו" .וטוא -- ןעוװעריקּפָא
 ןיא גנוטכיר יד ןטַײּב .1 .ןעווערעק-- 5
 ןכלעװ ףיוא געװ םענוֿפ ןגיײנּפָא .ןייג ,ןרָאֿפ

 ,טַײז א ןיא ןרָאֿפקעװַא רעדָא ןײגּפָא .טייג עמ

 ,ךיז ןעװערעקרַאֿפ .קירוצ ףיוא ןרעקמוא ךיז

 -רעטצניֿפ זיאי'ס,, .ךיז ןעיירדסיוא .ךיז ןרעקמוא

 ןטכידעג ןיא ןענערּב רעַײֿפ סרעקַאלֿפ ,ךשוח

 'ַא ,ךעלגעמ טינ זיא ךיז ןטלַאהאּב . . . ןַאמוט

 יז ,הלעמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"ואװ ָאטינ זיא

 םָארטש-עיצַארגימע םעד ןעװעריקוצּפָאפ .2

 -מוא ןַא קֿפס-אלּב . . .זיא געוו םעַײנ א ףיוא

 ,װ ןגַארֿפ טַײצ ,ןַאמּבעיל .ה ,"ךַאז עכעלגעמ

 ןיא ןדנעװּפָא ,2 81 יז ,1910 ץרעמ ,ענליוו

 ךיז יִא -- ךיז טימ .2ל .גנוטכיר רעדנַא ןַא

 ,טַײז ַא ןיא ,געוו ןוֿפ

 .רל .טעּפריקעגי- ,ּפָא עּפ- .וורט -- ןעּפריקּפַא
 .רָאה יד ןדַײנשּפָא .ןרעשּפָא .:27: אוזק6

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ז ,רעד -- ץיריקּפָא
 ןּביוהעגנָא רע טָאה לָאמ סָאד ,, .ןצריקּפָא ןוֿפ

 (לאומש ןוא ֿבר ןוֿפ} לאומש יװ ,ארמג ַא טימ

 הרׂשע-:הנומש רעד ןוֿפ יִא ןַא טכַאמעג טָאה

 ןגָאז וצ טשינ טַײצ ןייק ןּבָאה סָאװ יד רַאֿפ

 .בנז 11.  װ 1968 ,זמט ,גצּב ,"ןצנַאגניא סָאד

 :פ9 .טצריקעג-- ,ּפָא ץריק .ורט -- ןצריקּפָא
 ןכַאמ .ןצריקרַאֿפ .ןַײז רצקמ  .ןצרעק;-

 ,דייר יד יִא .שוּבלמ א יִא .רעצריק רעדָא ץרוק

 ׂשָאװ (שורושחא) רעד זיא רע, .ןּבעל סָאד יִא

 םורָאד ,ןָאטיג טינ רע טָאה ׂשד טגָאזיג וצ טָאה

 ,"ךַײרגיניק ןַײז ןרָאװיג טצרוקיג ּבָא םיא זיא
 ןטימ ןיא ןטלאהעג טָאה רע ןעוו, .ג/ּפק ,הניאצ

 ַא זיא רע זַא טנַאמרעד ךיז טָאה ןוא הליֿפּת

 רָאנ ,ןרעהפיוא ןצנַאגניא טינ רע לָאז ,ירק-לעּב

 ףרַאד רע סָאװ הכרּב עכעלטיא יא לָאז רע

 עטכישעג עזיד ןּבָאה רימ , .ב/ד ,םיערז ,ײןגָאז

 ,ריא טליװ ערעסערג לַײװ ,טצריקעגּפָא רעייז

 ןיא עּביל איד ,זמא ,"ןֿפױק טינ ,ןירעזעל ענַײמ

 ןלָאז ןדִיי יד זַא ליו רע, .1871 ענליװ ,דלַאװ

 ,"סעטָאּפַאק עגנַאל יד יִא ןוא ,תואּפ יד ןרעשּפָא
 "ייװ רעזדנוא, .17 יז ,טסינַאלַאק רעשידוי ,ףפס

 טַײצסטעּברא יד זא ,ןַײז ףראד גנורעדָאֿפ ערעט

 טכַא זיּב ןרעװ טצריקעגּפָא זַײװכעלסיּב לָאז
 ןעליװ סָאװ ,"רעטעּברַא עלַא רַאֿפ גָאט א העש



 ןגָאלקּפָא

 רעד, .1899 וװענעשז ,ןעטַארקָאמעדלַאיצַאס יד

 -ןֿפירגַאּב ןוֿפ סעצָארּפ םעד ּפָא טצריק לכׂש

 עבט יד טגיל . . . םיא ןיא לַײװ ,ןעגנודניּברַאֿפ

 יד ןריזימָאנָאקע ןוֿפ ,,טײקידװערַאּפשי ןוֿפ

 ,62 'ז ,1912 י"נ ,וװ טישז ,ײןטֿפערק

 .ַײרעד = .(עק- ,ןיד) רעד = .שינעד
 -ץג-- ,ּפָא גָאלק .װרט 6 װטוא -- ןגָאלקּפָא

 א ףיוא) טַײצ א ןגָאלק ,ןעניײװַאּב .1 .טגָאלק

 רימ ?עישטערַאז ןוֿפ, .טכַאנ עצנאג ַא יִא ,(תמ

 ,ןַאגַאק ענװַאלכ ,"טגָאלקעגּפָא ןיוש ךַײא ןּבָאה
 ,1935 עשרַאװ ,ךַײט ןֿפױא

 ּפָא ןיוש, .ןרעױרטּפָא .ןגָאלק ןרעהֿפױא 2
 -מוא ןוא / ןטיוט םעד דרע רעד וצ ןּביוהעג

 ןוש / :טנעװ יד וצ ןעלגיּפש יד טיירדעג

 ,"ןענייװַאּב ףרַאד סָאװ רעד טָאה טגָאלקעגּפָא

 ןעמ טָאה ןעמעלַא ,ןעמעלַא, .'ןעמעלַא ךָאני ,לה
 ,הרוׂשּב רעכעלײרֿפ רעד ןגעװ ןסיװ וצ ןּבעגעג

 ןיוש טָאה עמ ןעמעװ ,ץירּפ רעגנוי רעד זַא

 ,"גרוּברעטעּפ ןיא טניואו ,טגָאלקעגּפָא גנַאל

 -קַאינּפעטס ,זּביא שטיװרוה .ש ןוא לעקניֿפ .א

 קסנימ ,עגלָאװ רעד ַײּב לזַײה ַא ,יקסנישטוװַארק

 ןרעטלע םעד ןעװ ,טַײצ א ןעװעג זיא'ס,,} ,2

 -ץגּפָא טאהעג ןיוש ןעמ טָאה . . . םענַײז ןוז

 גנַאל ןיוש זיא רע זַא טניימעג טָאה עמ .טגָאלק

 עַײרט ,רַאיטכעד עטָאמ ,"ָאטינ טלעװ רעד ףיוא

 ,1938 קסנימ ,רעטכעװ

 -ַאּב .ןריֿפרעּביא .ןרטּפעצ .ןכַאמ עילַאק .9

 וצ ןּבָאה לָאז עמ הגרדמ ַא וצ ןעגנערּב .ןּבָארג

 םיא ןָאט -- ןצעמע יִא .ןגָאלקַאּב ,ןעניײװַאּב
 -נאניֿפ רעדָא שילַארָאמ םיא ןריניאור ,סטכעלש

 א ןכַאמ = לס ק עוו איִא 14 ַאֿפװ .לעיצ

 רעדַײנש א .לסקעװ א ןלעטשסיוא םַָײּב תועט

 רעד טָאה ךימ ,ָא ,ָא ,ָא, .שוּבלמ ַא ּפָא טגָאלק

 -רַאֿפ , . . ּבַײװ ַא יוזַא !טגָאלקעגּפָא טוג ע"שּבר

 ,"הרצ ַא ,רַאד ןקעטש א יװ ,טנירגרַאֿפ ,טמירק
 א טײטשרַאֿפ סָאװא .22 ,ןשרג וניּברד םרח

 ?סעדָאמ ןוֿפ ץָארעדַײנש רעקידלטעטשניילק

 טײנעגֿפױא טָאה רֶע ױזַא יװ םיא ףיוא רָאי אזא

 ןסיוש=|} סָאָאש םעד ,קינַאטס םעד האל-הוח

 ַא רַאֿפ סָאװ ,טגָאלקעגּפָא רָאג ןיוש רצ טָאה

 אזַא ןיא ןעמ טָאה ,ךַײא ךיא גערֿפ ,םינּפ

 ,ץיװָאנרעשט ,תולד ןרַאֿפ הלוגס ַא ,"?דיילק
 ?רָאי

 ןעמעװ רַאֿפ ןשטנעמ א ןכוז -- ךיז טימ

 = ץרַאה'ס ךיז 'ַאֹ* .ןדערוצּפָא ץרַאה סָאד |

 ןוא ךיז ןגָאלקַאּב .ץרַאה ערעטיּביס ןזָאלסױא

 רע, .ןצרַאה ןֿפױא ןכַאמ רעגנירג ךיז ַײּברעד

 ,קרָאי-ינ ןסיורג םעד ןיא טשינ םענייק טָאה

 ךיז ץרַאה'ס ןעמעװ רַאֿפ טשינ לָאמוצ טָאה

 טציא טלָאװ רע יװ ,דמערֿפ זיא רע .ןגָאלקוצּפָא

 ,ורּביה ,ַאפָא ,"ףיש רעד ןוֿפ ּפָארַא ןטכענ
 ןי) רעה .שינע .ץכעק .ע2 יז

 .ירעד = .(עקי
 -עג-+ ,ּפָא עשט- .װסוא - ןעשטַאלקּפָא

 .ןרעדױלּפ ןרעהֿפױא .ןרעדױלּפּפָא .טעשטַאלק

 -ַאלקעג- ,ּפָא רעמ- .ורט -- ןרעמַאלקּפָא
 .רעמַאלק ַא ןעפעשטּפָא .ןענעֿפעֿפױא .טרעמ
 ,גנוד

 .ןע- ,רעד -- גנַאלקּפָא

 .ּפעלק-- ,רעד -- ּפַאלקּפָא
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 ,לוקרעדיװ ,ָאכע .1
 ַא ָאכע ןַא ,'ָא ןַאפ .גנַאלקכָאנ ,גנַאלקרעדיװ
 ,"ןּבעװש ןוא ןלאש סָאװ ,תורֿפוש ןוֿפ / רעטַײװ
 ,77 'ז ,1945 א"ב ,ןליופ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס

 א ןוֿפ יִא ןַא יװ ןרעה ךיז טגעלֿפ טסוה ריא,

 ַא ךיז טגָארטרעד, .יֿבויא ,רַא ,"סַאֿפ ןקידייל

 ץעגרע סָאש א ןוֿפ יִא רעקיכליה ןוא רענעקורט

 -תונשקע ןַא טימ וצ ךיז רע טרעה ,ןסיורד ןיא

 טסוה ןקיכליה םוצ טייקטגנערטשעגנָא רעקיד

 ,1923 ענװָאק ,ג טֿפעה ,עּפסיװ ,"ןַײרַא חטש ןיא

 םעד ךיוא / ןכַארּפש עלַא ,עלַא ןיא רעה'כ,

 ,קרעװ ענעּבילקעג ,ֿפָאה ,"דיל ןַײמ ןוֿפ א

 ,1968 עװקסַאמ

 א ןוֿפ גנורזחרעּביא ,טַאטלוזער .ךליהּפָא .2

 קַאנק ןטימניא ןוא, .ךעלנע זיא סָאװ םיטש

 -קערש א ןוֿפ יִא ןַא ,ץֿפיז א סעּפע ךיז טרעה
 זיא, ,77 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"רעטניוו ןכעל

 ןייא ןוֿפ קיטכיר ןצעזוצרעּביא רעװש רעייז

 ןוא רעטרעװ יד . . . רערעדנַא רעד ןיא ךַארּפש

 רעדנא ןַא רָאג ןגירק ןוַארֿפ יד ךיוא ייז ךרוד

 ךַארּפש רעד טימ טינ רָאג ןיוש ןקעמש ןוא יא

 רעכלעוו ןוֿפ רָאנ ,רעּביא טצעז עמ רעכלעוו ןיא

 עמערַא ןוֿפ , ,17 אט ,רעטעלּב ,"רעּביא טצעז עמ

 ןלַאֿפ יז ,דלימ ןלַאֿפ יז / -- ,עליטש דייר יד

 יװ / ,הליֿפּת רעטַײװ ַא ןוֿפ למרומ יװ / ,דימ

 יעמערַא ןוֿפ ,רַא ,"דיל סרעלגָאװ ַא ןוֿפ יִא

 / ,טרעהעג גנַאזעג א המשנ ןַײז ןיא ּבָאה ךיא,

 / .גנַאזעג א ,טקיטכילעגסיוא תורוד-םישודק ןוֿפ

 -געגניז ןַײמ ץרַאה ןַײמ טָאה קיטכרָאֿפ ןוא

 ןוֿפ יִא םעד ,ןרעטיצוצכרוד םיא / טרעגַאּב סקיד

 סָאװ, .'זיולק סנואג ןיא' ,| לא ,"גנַאלק ןַײז

 ןגעקטנַא / ןענָאנַאק ןוא ןקיוּפ ןוֿפ ּפעלק ןענַײז
 ןוֿפ עדַאלַאּב ידי ,לה ,"?טנעה עדימ ייווצ ןוֿפ יָא

 ןעיֶא ךיז ןּבָאה טרעהעג , !םוירַאטינַאס רעוונעד

 "נוהרָאי ענעסָאלֿפעגּפָא ןוֿפ / גנַאלק ןדעי ןיא

 ,1956 י"נ ,| המחלמ ,מּפ ,"עזַײרג ןוֿפ ןטרעד
 ,232 'ז

 -עשעג א ןוֿפ גנורזחרעּביא .גנולגיּפשּפָא .9
 עשירָאטסיה ןוֿפ ןעיֶא ,עיּפָאק .עיצַאטימיא .שינע

 ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא ןיא ןשינעעשעג

 ןיא ּפַאלק א םיא טיג סע זַא ,רעּבָא רעטעּפש,

 סע טזָאל ,םולח םעד ןוֿפ יִא ןא יװ סעּפע חֹומ

 ןיא,; .49 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןעור טינ םיא

 'ַא ןַא רָאנ ןעניֿפעג ןעמ ןָאק רעכיּב עטלַא יד
 טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ החמׂש רעד ןוֿפ

 ענעי ןוֿפ טלעװ רעטריזיליויצ רעד רעּביא

 ןגעװטסעדנוֿפ, .119 'ז ,1938 ,| רָאק ,"טַײצ

 ןעניֿפעג םיוק רעדיל ןענַײז} . . . ןיא ןעמ טעװ

 ,"ןבעל רָאי ןצֿפוֿפ יד ןוֿפ יִא ןַא ןוא רכז ַא
 ,411 יז ו שּבש

 רעדָא טקַא
 !ייטש ָאנרימס ---. .ןּפַאלקּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןייא טימ .טרעהרעד עדנַאמָאק ַא ךיז טָאה ---

 ,"ןייטש ןּבילּבעג רעײמרַאטױר עלַא ןענַײז יִא
 יד, ,1932 װעַיק-װָאקרַאכ ,ילגנָא ןיא ,קעלַא .ש

 רעד ןיא ןעמואוװשעצ ךיז ןענַײז ּפעלקּפָא

 ,117 'ז ,,עגיל-רוטלוק' ,װ סַײװ ,"טייקידייל

 -ץגי- ,ּפָא ּפַאלק .װטוא 4 ורט -- ןּפַאלקּפָא

 ןּפַאלקּפָא

 .ןקַאהּפָארַא .ןגָאלשּפָא .ןקַאהּפָא .| .טּפַאלק
 ינעּב, .םיוּב א ןוֿפ גַײװצ א יִא .ןקַאהרעטנורַא

 לַאטש םענוֿפ רעסעלש יד טּפאלקעגּפָא טָאה

 -קיצנייא תומהּב יד ןריֿפסױרַא ןּביױהעגנָא ןוא

 -ןולייצרעד ,לעּבַאּב ,י ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד ,ײזַײװ

 א רַאֿפ טלַאה עמ זַא" .1925 װָאקרַאכ ,ןעג

 -בײא טעװ עמ ואו ,הגאד א ןעמ טָאה הנותח

 ַײּב ןטעּב ךיז םורַא טייג עמ ,ןתח םעד ןלעטש

 ריא לָאז עמ ,ארומ טָאה עטנכש יד .םינכש

 טָאה ענעי ,(ןליד) ןקירּב יד ןקיטָאלּברַאֿפ טשינ

 ,?טנַאװ יד יַא טשינ ריא ַײּב לָאז עמ ,ארומ

 .1938 עשרַאװ ,ןדוי גרַאּב ,ןירג לאימחרי

 ...ןעװעג זיא ,, ,ןסױטשּפָא .ןסױטשנָא .2

 ןגערסקַאלש רעסיורג א טכַאנוציגַאטַײרֿפ ןייא

 ןגער םעד יִא ןטַײצױצ טגעלֿפ טניװ רעד . . .

 רעד ,זּביא םָאר ,"לרעטצנעֿפ םעניילק םעד ףיוא

 טסּפַאלק, .1879 ענליװ ,לַארענעג רעשליגנייא

 / ןרעטש ןַײד לַאֿפוצ א ךרוד טנאו רעד ןָא ּפָא

 טינ םיא ףיוא ףױלֿפױא ןייק זיא'ס -- עז ןוא

 ,םיוּבלּפע ןַא ףיױא טַאלּב ַא ,לה ,"ןּבילּברַאֿפ

 ,'טכילדלָאג ןיאי -

 .רענייּב יד ןכערּבנַא ,ןּפַאלקנָא .ןגָאלשנָא .9
 ןטַײז יד יִא .ןסיוטשקירוצ .ּפעלק ןּבעגקירוצ

 נא - סע פיר כ יד ,ןעגנול יד ַָא*

 טַײר םעלּב רעקיּביײא ןַא, .ןעגנול יד ןקַאהרעט

 טימ םיא טּפַאלק ןוא / ,לזייא ןַא ףיוא ךיוה

 ףורטטמ ,טייצ ,יּפָא לעֿפ עמערָא יד סנקעטש

 רענייא !החיצר סוׂשע, .טַײצ יד זיא טציא'

 ,טערּב טַײז ןייא ףיוא טלעטשעגֿפױרַא ךיז טָאה

 ,טסורּב רעד רעּביא טגיילעגרעּביא טָאה'מ סָאװ

 טָאה'מ ,טַײז רעטייװצ רעד ףיוא רעטייװצ ַא

 ץרַאה סָאד טּפַאלקעגּפָא . . . ןעדיוה ןעמונעג ךיז

 .רּבדמּה רוד ,רעללימ ןיש ,"סעּפירכ יד טימ

 .תונעשוה ןגָאלשּפָא װזז -- תונעשוה א

 -רַאֿפ טנַאק ןיא זדנוא ַײּב ןעמ ןָאק עטָאלּב יד;

 ןלעטשרָאֿפ ךיז רימָאל זיא .אנוׂש ַא וצ ןכַײלג

 ,ַאטיס לװַײֿפ ,"אנוׂש םעד יִא ןייג ןֿפרַאד רימ זַא

 -ֿפיוא . ,,יד, .1930 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד

 -- ציצקַא רעשיטסישַאֿפיטנַא רעד ןוֿפ עּבַאג

 ,ןרעטש ,"םזישַאֿפ-רעלטיה םעד ןגָאלשקירוצ ,יָא

 ,877 ןאפ ,1932 קסנימ

 ,לָאמ ךס ַא ,טַײצ ערעגנעל א ןּפַאלק 4

 יד ,ןלצווש יד ,ןריט יד ַָא*

 ןוא ןייג ןייא ןיא ןטלַאה -- סעקמַאילק

 ַײּברעד ןוא ןלעװש ןטערטנָא ,ןריט ףיוא ןּפַאלק

 יַאֿפ ,ןענָאמ .(םימחר ,הֿבדנ ַא ,הֿבוט ַא) ןטעּב

 ןעװעג רעװש טינ םיא ןיא סע" .סעּפע ןרעד

 "סיורא ןגעװ ןלעװש רעקילדנעצ ןּפַאלקוצּפָא

 ןטעּבעג רע טָאה םוטעמוא ןוא ,ןעגנוטערט

 ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ ,"תוחוּכ ןגעװ

 ...וצ רָאנ םיא טגָאז עמ, .73 יז ,1929 קסנימ

 יד טּפַאלקעגּפָא לָאמ קיצנַאװצ ןיוש טָאה רע

 יז ןיא רע ןוא , , ..דליּבזַײרק ןוֿפ ןלעװש

 ,"םעד רעּביא ןרָאװעג ערקירּפ וליֿפא ןיוש

 ,וָאקראכ ,40 'מונ זיוה רעדניק ,ָאטיס לװַיֿפ

 רעקרָאי-וינ יד ןטלַאה ןרָאי עלַא יד ןיא; ?רָאי

 ןיא עטמַאַאּב עכיוה יד ןוֿפ ןריט יד יִא ןיא ןדִיי

 ןטכיררַאֿפ לָאז עמ זַא ,השקּב רעד טימ ,ינַאּבלָא

 רעמערק ןשידִי ןעמערַא םעד ןגעק הלווע יד



 רעּפַאלקּפָא

 ןעלדנאה טינ טזָאל עמ סָאװ תּבש-רמוש םעדֶו

 ,29 | 1963 ,רָאֿפ ןירוש .א ,"ןקיטניז

 א (ןוֿפ ףליה רעד טימ) ףיוא ןּפַאלק .9

 -כרוד סעּפע ַײּברעד ןוא רישכמ א רעדָא ןישַאמ

 וװירּב םעד יִא .עשעּפעד ַא יִא .(טעּברַא ןַא) ןריֿפ

 רע ןעגנודַאלנַײא ןייק, .ןישַאמּבַײרש א ףיוא

 טשינ ץעגרע ןוֿפ רע טָאה תּבש ףיוא ןעמוק לָאז

 ,טמוק רֶע זַא סעמַארגעלעט ןייק ןוא ןעמוקַאּב

 טשינ ץעגרע ןיא ךיוא ןןזח רעד| עסייּפ טָאה

 ,ןטֿפירש עטלעמַאזעג סּבָארג ףסוי ,?טּפַאלקעגּפָא

 -מוא ןקורד ןֿפרַאד טגעלֿפ עמ ןעװ, .1910 ןיוו

 'ח טגעלֿפ ,סעיצַאמַאלקָארּפ ערטסקע לאגעל

 ,ןירָאװּוס ןוֿפ ַיײרעקורד ןיא אקווד ןייג גרוּבזניג

 -ץרַאװש ערעדנא ןוא יאימערוו עיָאװַאנ' יד ואוו

 ןוא טקורדעג ךיז ןּבָאה ןעגנוטַײצ עקידהאמ

 קסּבעטיװ ,ןרעטש רעטיור רעד ,"ייז יִא ןטרָאד

 -- רונׁש ַא יַא (ַײרעילַאמ* 10 אָפ ,2

 -סױרַא לָאז טרָאּב רעד רעדָא קַאילש רעד ידּכ,

 ןיא רונש א ןַײא ןעמ טּבַײר ,ךַײלג ןעמוק

 עכַײלג ייוװצ וצ וצ יז טגייל עמ .ּברַאֿפ ענעקורט

 טמוקַאּב --- יצ א טיג עמ ןוא טנַאװ ןוֿפ ןטקנוּפ

 ןעיצ וצ רעכלעװ טול עיניל עדָארג ַא ךיז

 (1) אוו ּפשיי ,ןיקסעש .ח ,"קַאילש םעד

 ןּפַאלק .קידרדסּכ ,םעטיר א טימ ןּפַאלק .0
 לֿפיװ רעטעמיסקַאט ַא טימ יִא .ןטסעמ וצ ףיוא

 וצ טקוק ךַאד ןֿפױא לשוּב רעד, .ןלָאצַאּב וצ

 הריש יד ןטרָאד ןוֿפ טּפַאלק ןוא / ּפָארַא זדנוא

 קידנּפַאלקּפָא" ,56 'ז ,הריש ,סוממ ,יּפָא ענַײז

 סָאד ןיא יצ ,טסעֿפ רימ ןלעטש ,ץרַאה סָאד

 עק לָאמעלַא טינ . . . ,טרעסערגרַאֿפ טינ ץרַאה

 -וצסיוא ידּכ ץרַאה סָאד יִא יונעג ױזַא רימ ןענ

 ,זעג8 ,"גנורעגרערַאֿפ עטסנעלק יד ןעניֿפעג

 ןעװעג טלָאװ עטסטושּפ סָאד, .877 ןאֵפ ,8

 ןזָאל ןוא ןישַאמ רעד ןיא ןצעזוצנַײרַא ךיז

 סע לֿפיװ ,ליו רע לֿפיװ יִא רעטעמיסקַאט םעד

 ױרֿפ ַא זַא ,ךַא,, .215 יז ,140 ,וװ רָאק ,"טמוק

 יִא טינ רעגייז רעד ליװ ,יסקעט רעד ןיא טנייװ

 ,"רעֿפָאש רעד טרעֿפנעעג טָאה -- עמוס יד

 ,25 א 1957 ,רענַאקירמַא ,שולּת

 ןזָאל .גנַאלקּפָא ןַא ,ָאכע ןַא ןרעה ןזָאל 7
 ןּבָאה סע ןוא , .לֿפַאנק א טימ ּפַאלק א ןרעה

 ןוא עכיוה עריא ןוֿפ טירט יד טּפַאלקעגּפָא ךיוה

 יז ,'גרעּבנסַײװ' ,שו סַײװ ,"ןסַאצּפָא עלָאמש

 טּפַאלק ןוא ּפָארַא רעדיװ טלַאֿפ עּבטמ יד , 4

 עשרַאװ ,סּביוא-תּבש ,ןַאמַײנ .מ .י ,"ליוה ּפָא

 ,156 'ז ,3

 ַײּברעד ןוא) ךיג סעּפע ןגָאזּפָא רעדָא ןָאט .8

 .לצֿפַאּב א יַא .רעֿפטנע םעד יִא .(ןרעה ךיוה ןזָאל

 יד יַא .הרׂשע-הנומש א יִא .ןענ(ע)װַאד סָאד יִא

 ,תוישק ריֿפ יד יִא ,ןסַײנ-טָאטש עלַא יִא .םיאנּת

 היחמ א שידק א יִא .(עגר ַא ןיא) רומזמ ַא יא

 עג ןוֿפ ךיז רֶע טָאה , . .ירֿפרַאֿפ , .ןרעה וצ

 -שגּפָארַא קנילֿפ ,רעטירּבעגּפָא ןַא יװ ,רעגעל

 ףיוא ןוא ןשַאװעגמורַא ,ןָאטעגנָא ךיז :טּפַאכ

 ,םייל ,רה ,"טּפַאלקעגּפָא ןענװַאד סָאד ךיג

 רשֿפא,, .הנותח ַא יַא .יּבַאשזד ַא טגירק הנקלאי

 ןיא ןיוש ןלָאז רימ זַא ,הרֿבס א ןעוװעג טלָאװ

 ,סעידעמָאק ,עש ,"לָאמ-סנק סָאד יִא געװ ןייא

 וטסּפָאלק ,רעקניטוג א טסיּב וד ןעװ, .40 יז

1909 

 םעד טימ הנשמ עקיּבלעז יד טציא ּפָא רימ

 ,1956 ,ןעלצרָאװ ,ןָאמַײס המלש "ןוגינ ןקיּבלעז

 ,315 יז

 ךָאנ, .קיכליה ןוא ךיג ןעגניזּפָא ,ןליּפשּפָא .9

 ףױרַא . ..רענייא טגנירּפש הּכלמ-הװלמ רעד

 טּפַאלק ןוא קסיּפ ַא טנֿפע . ..שיט םעד ףיוא

 ...ךיא, ,44 ןש ,1868 ,מק ,"ךעלָאװ ַא ּפָא

 רעטכער ןסנטַאט םעד} ןַײז ַײּב ןסעזעג ןיּב

 ךָאנ . . . רדס םעד ןעװַארּפ ןֿפלָאהעג ןוא טנַאה

 ןוגינ א טימ טּפַאלקעגּפָא ךיא ּבָאה ןטַאט םעד

 ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"קידעּבעל ױזַא שודיק ןַײמ

 ,1930 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז

 -קירוצ ,ןעגנירּפשקירוצ לָאז סע וכַאמ ,0

 ,טנַאװ ןָא עקליּפ יד יִא .ןגָאלש

 ןוֿפ תוריפ יִא .ןעלקָאשּפָא .ןעלסײרטּפָא 1
 ליא ןַײז טּפַאלק ָאד רעד רנייא זַא; .רעמייּב

 ףיוא איז טּביױלק 'נוא ּבָא ןטרעּבלײיא =} רעּב

 ןּביולק וצ ןּביה ןָא טרעװ ה"ּבקה ךיוא וזַא . .

 ףרַאד עמ , .12 ,זכ ,היעשי ,מהס ,"לארׂשי ךַײא

 ןוֿפ יינש רעדָא ןגער םעד ןתּבש םוא| טשינ

 ףלָאװ ןועמש ,"ןעלקָאשּפָא רעדָא יִא טנַאװעג

 ,1923 ַײכימטנַײסאדוּב ,ןועמש 37 ,תוילגרמ

 -ץגּפָא רָאש טָאה רָאדירָאק ןיא קידנעײגנַײרַא,

 (טרַאװעג ןואְו . . . ךיש יד ןוֿפ יינש םעד טּפַאלק

 םַײּב ,רַא ,"ריט יד ןענעֿפע לָאז ָאריּפש זַא

 יד טּפַאלקעגּפָא טָאה ץעּבַאּב יד, .'רעַײֿפ ןדמערֿפ

 ןיא ,ַאּפָא ,"ךיש ענעדנוּבעגמורא סעטַאמש טימ

 נָא םעד ךַאמ יצ, .295 'ז ,רעדלעװ עשיליופ

 ןָא ּפָא ּפָאלק / -- ,ןגעװ-םינּפל שטָאכ לעטש

 ,"ןגעו ענַײד ןוֿפ ּביוטש םעד ןריט רעד ןָא ריא
 ,179 יז ,1966 עװקסַאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה

 סנטייװצ ַא ןכַאמ טשינ וצ .ןגערֿפּפָא 2
 .טנענָאּפָא םעד 'ַא .עא הנעט ,גנוניימ ,דייר

 ןַא ןוֿפ ןעיירדוצסיורַא ךיז טֿפַאשנגייא . . . ידע

 ַא יִא טַאלג רעדָא . ..עגַאל רעמענעגנָאמוא

 ,ןַאמַײס .ש ,"ץוריּת ןטכַארטעגוצ ,ןקידכעלַײק
 ,22 או 1937 ,גָאט

 "רענע ,רעגַאּב ןרענימרַאֿפ .טומ ןגָאלשּפָא 9

 ...{םיא| וצ ױזַא ןדייר טינ טסֿפרַאד וד , .עיג

 טסטלָאװ וד . . .ךַאז עקיטכיוו א ןוטֿפױא לי רע

 ןּפַאלקוצּפָא םיא טָאטשנַא ןֿפלָאהעג רעסעּב םיא

 ןוֿפ ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנּפ ,"טומ ןוֿפ

 -גילֿפ יד יַא* 1932 ןרוּבלעמ ,עילארטסיוא

 -לעּב א דַיי א טנעז ריא ,, .ןקיטומטנַא = (ןע)ל

 זַא טסייװ ריא ןוא שטנעמ רעגולק א ןוא הרוּת

 טשינ זיא ּבַײװ ןגייא ןַא וליֿפַא לגילֿפ יד יא

 ,חילש רעד ,רעללַאפ .י ,"הדימ ענייש ןייק

 טָאה . ..קילגמוא םוש ןייק .1922 עשרַאװ

 גנונעֿפַאה רעד ןוֿפ ןעלגילֿפ יד יִא טנעקעג טשינ

 ,ןייטשרוּב .װ ,"ואווצעגרע ךיז טניֿפעג חישמ זא

 ,ט"כשּת ה"ר ,קיא

 טגָאלק רעדעיא .ןריטָארקנַאּב .ןצעזנַא ,4

 טשינ טרעה עמ ,דנַאטש ןטכעלש ןַײז ףיוא ךיז

 רענעי ַאד ,טּפַאלקעגּפָא רעד טָאה ָאד טָא ,רעמ

 לואש 'ר ,ויתוֿבברּב דודו ויֿפלאּב לואש הּכה

 עליֿפ דוד 'ר ,רעטנזיוט עליֿפ טצעזעגּפָא טָאה

 ,גנוטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,"רעטנזיוס ןעצ

 ,26 ןאפ ,7

 ןּבױלקּפָא

 .פָאק ַא ןָא ּפָאק ַא יִא ךיז -- ךיז טימ
 טָאה רע ,ןוטעג לסיירט ַא טָאה ןגָאװ רעד,

 ,"ּפעק יד טימ טּפַאלקעגּפָא רעטָאֿפ ןטימ ךיז

 ,1893 ענליװ ,קינטנעצַארּפ רעַײנ רעד ,ָאדיוג י

 ַײרט טעװ -- ןיז| זַא ײטשרַאֿפ ךיא , .34 יז

 א יװ ,רעטרעװ ערעזדנוא ץלַא ןּבעגרעּביא

 ןָא ךיז טּפַאלק סָאװ לוק םעד גרַאּב-לַאטסירק

 -תיּב ןיא ןיּב ךיא , .1 ןאַי ,רעטעלּב ,יּפָא םיא

 טָאה טרעטיצעג . . . / ,ןײלַא ןּבילּבעג שרדמ

 -עגּפָא ןוא / ,ןייוועג ךָאנ ךייה רעד ןיא ואוו

 ,װ לַא ,"טנעװ ןָא סָאכע ךיז ןּבָאה טּפאלק

 ןיא ןּבָאה -- ,טעּפש ןיוש זיא'ס , .ןײלַא'

 -ליה ענַײז לוװיטש יד טּפַאלקעגּפָא ךיז ןייטש

 תעּב, .201 יז ,1956 י"נ ,| המחלמ ,מפ ,"קיכ

 גָאוט א םעצולּפ ךיז טוט ריט עקידנגיװ יד

 רעקניל ןַײז ןיא ּפָא ךיז טּפאלק ןוא טניוװ ןטימ

 ףרַאד דיי א, ,215 'ז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"ךיד

 ,טגָאז ארמג יד ,תיטרּפ החגשה ןיא ןּבײלג

 רעגניֿפ םעד ּפָא טשינ ךיז טּפַאלק שטנעמ ַא

 ןוֿפ טשינ סע טמיטשַאּב עמ רעדייא ,ןטנוא

 ,1 1 1965 ,זמט ,גח ,"ןּביוא

 .שינע- .ץכע- .גנז

 .עק יז -- נװ .ס' ,רעד -- רעּפַאלקּפָא
 ןּפַאלקוצּפָא רישכמ .ּפָא טּפאק סע רעװ
 ,יירעד-

 -עג = ,ּפָא רעּפ- .וורט 8 וטוא -- ןרעּפַאלקּפָא
 ןטימ יִא .לָאמ ךס ַא ןּפַאלקּפָא  .טרעּפַאלק

 רעד טימ קיטסַאה יִא .קירוצ ןוא ןיהַא ןדָאל
 ,בנ|- גנוצ

 .טרָאלקעג-- ,ּפָא רָאלק .װרט -- ןרָאלקּפָא
 .ןריליטסיד .ןקינײרּפָא .1 .ןרעלקי- :לגרֿפ
 .זָאלג יַא .קיטכיזכרוד ןרעװ לָאז סע ןכַאמ
 יד יִא .ןינע ןַא ןכַאמ רָאלק .ןשטַײטּפָא .2
 עירָאעט ,הטיש ַא ןוֿפ םיטרּפ עלַא יא .למרָאֿפ
 רע .שינע/ .ץכעה .גנז  .עא
 .(עק" ,ןיד)

 ,ןּבילקעג-- ,ּפָא ּביױלק .חרט -- ןּבױלקּפָא
 בר א, :וּב םוצ .ןּבַײלקּפָא +-- ,ןּביולקעגי-

 ,"ןגָאװצּפָא טינ רעּבָא ,ןּבױלקוצּפָא טוג זיא

 ןַײמ ןּבױלקעגּפָא רימ ךיא ּבָאה םורד, .װש

 טינ ךיז ליוװ ךיא סָאד ,טַײלעמערָא ןּבעל טָאטש

 םדָא יװ ױזַאפ .ב/זע ,2טל ,"ןטלַאה הוואגּב

 יז ןּבָאה ױזַא ,האמוט יד טקרַאטשעג טָאה

 ןעועג ךעלגיוט זיא סָאד טרָא סָאד ןּבױלקעגּפָא

 ןוֿפ חֹוּכ םעד טקרַאטשעג ןּבָאה ייז ןוא וצרעד

 לטעטש ןיילק א ןיא, .ג/הכ ,2צנ ,"האמוט רעד

 'ַא ןיילא ךיז לָאז ןתח א הריֿבע ןַא רָאג זיא

 יװצ ןעשיװצ עּבעיל עכילרהעֿפיג ןייא ,"הלּכ א

 ןיוש זיא רע יװ ,, .1890 גרעּבמעל ,ץעק ידנילּב

 א סױרַאֿפ רֶע טקיש ,טָאטש ןַײז רַאֿפ ןעמוקעג

 רצ ואו ץעידיײּפסָאג א יִא םיא לָאז עמ ,חילש

 ןוֿפ הׂשעמ עכילרעדניװ ןייא ,"ןייטשנַײא לָאז

 גרעּבמעל ,...תוֿפסוּתה לעּב ןעגילייה רעד

0, 

 -עגנָא ךיז טָאה רעכעלטיא, -- ךיז טימ

 ַא ךיז ןּבָאה ןייז) ...רעטמַאל םעד ןדנוצ

 -מייהַא ייז לָאז רע ,ןּבױלקעגּפָא רוחּב-הבישי



 גנולקּפָא

 ךיז טָאה רעג .{91 יז ,ו שה| רָאטַאיעט ,ײןריֿפ
 רע ,ײטרַאּפ רעדעי ןוֿפ םארגָארּפ ןטימ טנעקַאּב

 רעַײנ רעדעי ןוֿפ טסולֿפנייאַאּב רעּבָא טרעוו

 שרעה ,"תוטיש יד ןיא י'ַא טינ ךיז ןעק ,עדער

 -ַאנרעשט ,עיזַאנמיג ענָאיזַאק ,רעּבעשזַאק ּבײל

 ?1927 ץיוו

 .ןע- ,רעד -- גנולקּפָא
(23), 

 -עגי- ,ּפָא עשט- .ורט -- ןעשטנַאילקּפָא
 סָאװ סעפע .ןענַאילק;- :85 .טעשטנַאילק
 זַא יִא .ךיז קידנרעדינרעד ,הענכה טימ ןטעּבּפָא
 .שינע  .ףָארטש ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב לָאז עמ

 טקַא .1 .ּביולק-- :ּפפ .ן- ,רעד -- ּבַײלקּפָא
 יִא ןַא ןכַאמ .ןּבַײלקּפָא ןוֿפ טאטלוזער רעדָא

 ,רעדיל (ןוֿפ) 'ִא ןַא .יִא רענעטָארעג ,רעשיטירק

 יד ןוֿפ תוא ןא טימ תוינשמ םיקרּפ 22 ןוֿפ יַא

 ןדעי ןוֿפ ּבײהנָא םַײּב תיּב-ףלַא ןוֿפ תויתוא 2

 ,קרּפ םענעי טַײצרָאי א ןיא ןענרעל וצ ,קרּפ

 ןטימ ףיונוצ טלַאֿפ תוא רעטשרע ןַײז סָאװ

 ןַאזא ףיוא, .ןעמָאנ סרטֿפנ ןוֿפ תוא ןטשרע

 -ַאנ רעטסואװַאּבמוא ןא ןֿפַאשַאּב טרעװ ןֿפוא

 "נַאלק-ךַארּפש עשינָאמרַאה ןוֿפ יִא רעכעלריט

 טָאה רעא .144 'ז ,1912 י"נ ,וע טישז ,"ןעג

 ןוֿפ יִא םעד ןיא ןתועט קינײװ רָאג טכַאמעג

 ,258 'ז ,| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"סעמעט

 -רעדנערַאֿפ רעד קנאדא ,יִא רעכעלריטַאנ רעד,

 ןטסרעממא יד ןוֿפ ןּבעלסיוא םעד ןוא טייקכעל
 װעלק ,עיגָאלַאָאז ,רעמזוצ .ַאי .מ ,"עטסַאּפעגוצ

 "רעּביא שינאכעמ טנַײה טינ ןענעק רימ,,; ,3

 ,סרעקיסאלק ערעזדנוא ןוֿפ ךַארּפש יד ןרזח

 ללּכּב, .| פשִי ,װמ ,"יַא ןַא ןכַאמ ןזומ רימ

 ,רעקירָאטסיה רעד ַײס ךיז טקיטֿפעשַאּב רעּבָא

 טימ סעגַארֿפ-טַײצ ןגעװ טּבַײרש סָאװ רעד ַײס

 ,"ןשינעעשעג עכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ . . .יַא םעד

 ,319 יז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 יִא ןַא .ערעכַאװש ןוא ערעקרַאטש ןשיװצ יא ןַא
 "א ןרעגַאלטָארסױא וצ ןוא טעּברַא וצ

 -רַאֿפןעײדיא עשירָאטסיה יד, -- עירָאעט

 ,"עץירָאעטײָא ןוא םזיניװרַאד . . . ןשיװצ גנודניּב
 ,136 יז ,אצוו לֹּבִי ,לל

 ,עיצקעלעס .2

 .ןבילקעג-- ,ּפָא ּבַײלק .ורט -- ןּבַײלקּפָא
 ןּבַײלקסױא .1 .ןּביולק-- :89 שידלי-םורד
 סָאד ןכוזסיוא .עּפורג ַא ןשיװצ ןוֿפ םענייא

 א ןזעװעג זיא רע; .עכעלנע ןשיװצ עקיסַאּפ

 עכעלטע טָאה רע / ...ןיצק רעסיורג ץנַאג

 רעד זיא םעדכרוד ןּבילקעגּפָא ןלוש רַאֿפ רעטרע

 ,רָאטַאיעט ,"ןּבילּבעג קיּבייא ףיוא ןיוש ןעמָאנ

 / טיטעּפַא טימ ןסעגעג טָאה רע; .41 יז ,{} שהנ

 ןוא / ,טימ רעד ןיא ןַײװ ןעקנורטעג ךיז ןוא

 רענייּב יד רָאנ / ןּבילקעגּפָא לדנעהּפַאק סָאד

 'ז ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"ןּבילּבעג ןענעז

 ןואגה םעד חילש א רַאֿפ ּפָא טּבַײלק עמ, ,9

 ,1862 ענליװ ,רּתסאו יכדרמ ,"ןַאמדירֿפ יּבר

 ֿברֶע עלַא .ןּבילקענּפָא יז רַאֿפ זיא גָאט ןייא,

 ןעורוצּפָא סיורַא ייז ןעמ טריֿפ טעּפש תּבש

 ,ֿבל ירשי ,"יינש ןוֿפ גרעּב ייווצ ןשיװצ ךיז

 טּבַײלק . . .שדוח ַײמ ןיא, .ב/זל ,1867 ץנליוו

 גנַאלקּפָא .סנאנַאזער
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 עטסעּב יד ןוֿפ רעיא עטסערג יד עמַאס סָא

 ,"עקָאװק רעד ייז ןטישוצרעטנוא ידֹּכ רעניה

 יּפָא ,עטצעל יד ,ייז ךיא לייצ, ,257 יז ו כַאי

 יד סמערוטש עזייּב יד ןוֿפ / ,ענעּבילקעג

 -נכָאװ ןיאק ."עטצעל יד' ,ווװ לֵא ,"ענעּבילּברַאֿפ

 "כוּב ןיא -- קנעש ןוא ןיולק רעייז זיא גָאט

 טּבַײלק רע . . . ןַײרַא טמוק הנֹוק א ,גנולדנַאה

 ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"טלָאצַאּב ןוא םירֿפס ּפָא

 ,115 יז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ

 עטכעלש סָאד ןקיטַײזַאּב .ןריטרָאססױא .2

 -רַאֿפ יצ עטוג יד ןשיװצ עקידװעגיוטמוא רעדָא

 קיטַײצ טינ ןרעװ םיוּבנגַײֿפ םעד ַײּב, ,טרעק

 ליװ ןסע} רעװ טרעַײנ ,טלָאמ ןייא ףיוא עלַא

 םיױּבנגַײֿפ םוצ ןייג גָאט עלַא זומ רעד ןגַײֿפ ןסע

 עבש ,"טרעװ קיטַײצ סָאװ זַײװכעלסיּב יִא ןוא

 ּפָא טּבַײלק רוטַאנ יד, .1818 ,גרעּבמעל ,תוריכז

 ןרעמ ןוא ןּבעל ייז טזָאל ןוא ןגיוט סָאװ יד

 ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ּפָא טּבַײלק יז . ..ךיז

 ןריֿפ ייז סָאװ ,ןּבעל ןרַאֿפ המחלמ יד ךרוד

 עגיּבייא יד ,ןהָאזדיװַאד והילא ,"ךיז ןשיװצ

 ּפָא טשינ טּבַײלק רע, ,1897 עשרַאװ ,המחלמ

 סע סָאװ סיוא טינ טלייט רע ,עטסקיטכיװ סָאד

 קיטירק ,נש ,"קנַאדעג ןַײז טרעּפכורֿפַאּב טָאה

 ,31 'ז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא

 ן:זיא האפן, ,ןּבַײלקֿפױנוצ ,ןּבַײלקֿפױא .9

 סע ןוא זַײּפשנסע ןַא זיא סע סָאװ ןכַאז עלא

 ...רדרע רעד ןוֿפ טסקַאװ סע ןוא טיהעג טרעו

 ,"לָאמ ןייא ףיוא ּפָא טּבַײלק עמ סָאװ ןוא
 -רעּביא רימ טָאה רעטָאֿפ ןַײמ , .א/גי ,םיערז

 ןּבילקעגּפָא ךיא ּבָאה ,ןטרַאגנַײװ א ןזָאלעג

 ,ןגַײװצ טרעדנוה ירד גָאט ןטשרע םעד ןוֿפרעד

 ןוט ַא טכַאמעג רימ טָאה גַײװצ רעדעי סָאװ

 'נוא ענייש ןייא ,ק"ל ןוֿפ זּביא ,דמא ,"ןַײװ

 ענליװ ,לארׂשייץרא ןוֿפ גנוּבַײרשעּב עגיטכיר

 -וצ ןעגנַאֿפעגנָא ןּבָאה ןטנַאקירּבַאֿפ יד, ,3

 רעטעֿפ רעד עכלעװ הרוחס יד ןקישוצנעמַאז

 ףיוא תוֿבָא ילשמי ,"ןּבילקעגּפָא םיא רַאֿפ טָאה

 ,ג"ערּת י"נ ,װ ר"וצ םוצ טקורדעגוצ ,'תוֿבָא

 ,40 יז

 טינ רָאט עמ, .ןעמַארּפָא ,ןקיניירסױא .4

 ןוֿפ שוּבלמ םוש ןייק תּבש םוא ןעלסיירטסיוא

 ףיורעד זיא סָאװ ...,ןגער רעדָא יוט םעד

 ,"ןרעדעֿפ יד ןוֿפרעד יִא געמ עמ רעּבָא ,ןלַאֿפעג

 ּפַא ,ךעלקילג ןעװעג זיא הידידי, .ב/ס ,ּבטל

 ,"ץַאל ןֿפױא ךיז ַײּב ךעלרעדעֿפ יד ןּבילקעג
 ,319 'ז ,ןירעצנעט יד ,ַאּפַא

 ןתח ןַא ךיז יִא .טַײצ א ךיז יִא -- ךיז טימ

 וצ סעּפע ךיז ןּבַײלק ןקידנערַאֿפ :ךיוא .(הלּכ ַא)

 יד תעשּב ,תּבש ...ןעװעג ןיא סָאד, .ןָאט

 וצ ךימ ןּבילקעגּפָא ךיז ןּבָאה עילימַאֿפ עצנאג

 יכילרעדניװ ןייא ,ר"מש ,"ןַײרא לוש ןיא ןריֿפ

 "מעל ,קיצשנַאמ ןעגנוי םענַײֿפ םעד ןוֿפ הׂשעמ

 .שינע .ץכע ,188ג גרעּב

 ,סד ,עק- ,ןיי -- נװ .(ס} ,רעד -- רעּבַײלקּפָא
 לָאצ יד ןרעסערגרַאֿפ סָאד, .ּפָא טּבַײלק סע רעוו

 ,שטיװָאליַארזיא .א ,"ןטסאלפ-ןליוק יד ןוֿפ יִא

 װָאקַאװטיל ףיוא טמענ, .1922 עװקסָאמ ,סַאּבזוק

 רעטלַא רעד ןוֿפ ייֵא ןוויטקעיּבָא סלַא ןצרַּפ

 ןעגנילקּפָא

 :שירַארעטיל ,ןײטשנָארּב .י ,"רוטלוק רעשידִיי

 יקַא גָאטרָאי 15 םוצ' ,ךוּבלמַאז רעשיטסיװגניל

 גנוטַײצ יד , ,1932 קסנימ ,עיצוילָאװער-רעּבאיט

 רעד טימ ןירוקנַאק טשינ ןָאק ןוא טשינ ףרַאד

 יד ןרעװ רַאֿפרעד ףראד ןיז} . . . עיזיוועלעט

 עשידַיי יד טוט סָאד .ןירערעלקֿפױא ןוא ןייֵא

 ,גי ,"תיצמּת יא סעַײנ יא טיג יז ןוא גנוטַײצ

 ,19 ץוו 1964 ,זמט

 .שירעּבעלקסױא .ידַא -- שירעּכַײלקּפָא
 טייטש זדנוא . . .יִא קרַאטש ןַײז ןֿפראד רימ,

 -רעּביא ןוֿפ טרּפ ןיא טעּברא עסיורג א רָאֿפ

 ,םירֿבח יד טימ ןטעּברַאֿפיױנוצ ךיז ןוא ןכָאק

 ,"טֿפמעקעג גנַאל-ןרָאי ןּבָאה רימ עכלעוו ןגעק
 רעשידַי רעד נוֿפ סעּבַאגפוא יד ,רעֿפעֿפ יא

 :קורטסנָאקער ניא רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ

 רעשידִיי רעד וצ, ,1932 וװעִלק ,דָאירעּפ נװיט

 ַא ןיא ןגױצַאּב ךיז |ןעמ} . . . טָאה קיסאלק
 רעקירעהעג רעד ןָא ,יָא טינ סָאמ רעקידנטַײדַאּב

 יֵא . . ., ,12 א ,1934 קסנימ ,ןרעטש ,"קיטירק

 לסיּב ַא . . . ,ןקורדסיוא ןוא ןכַײלגרַאֿפ ןיא רע

 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,ײךַארּפש יד ןֿפַײלש רעמ

 ,טייק- .99 יז ,17 ןאֵצ 7

 .טדיילקעג-- ,ּפָא דיילק .װרט -- ןדיײלקּפָא
 -רַאֿפ .2 .רעדיילק ןָאטסױא ,ןעיצּפָארַא .1

 דוּבלמ ,רעדיילק ןֿפַאשנַײא רעדָא ןָאטנָא ןקידנע

 ,דרעֿפ ןעמסּפָא ,ןטײטּפָא (שיֿבנג) .9 .םיש

 ,161 'ז ,ןעדוי זנוא ַײב ןיא ,סקַאװירט .י

 -סיילקעג--- ,ּפָא רעט- .ורט -- ןרעטסײלקּפָא
 עטּפעלקעגוצ סָאד ןּפעלקּפָא ,ןעיילקּפָא ,טרעט

 ,רעטסיילק טימ

 .ט(ענילקעג *- ,ּפָא (עןיילק .ורט -- ןעײלקּפָא
 -וצ זיא סָאװ סעּפע ןסַײרּפָא ,ןעמענּפָארַא .1

 טימ  .ילק ןעמענּפָארַא .2 .ט(ע)יילקעג
 ,ליצ א ,הנװּכ א ןָא ,ןײלַא ךיז ןוֿפ -- ךיז

 ,שינע-

 -ץגי-- ,ּפָא לג" .װזוקַא ,װטוא -- ןעלגנילקּפַא
 יװ יױזַאא .ןעלגנילק ןרעהֿפוא .טלגנילק

 טלגנילקענּפָא רָאנ קָאלג רעטסיולק רעד טָאה'ס

 טָאה לצעגייש קיטָאלּב עניילק'ס ןוא / קילג

 ,63 יז ,ָאטסיֿפעמ ,גצא ,"קירטש םעד טזָאלעגכָאנ

 ,ןעגנולקעג'- ,ּפָא גנילק .װטוא -- ןעגנילקּפָא
 ּפָא ןעגנילק סע .ןרעה ךיז ןזָאל .ןעגנילק .1

 רעיײז ךיז טָאה, .ןטַאמרַאה ןוֿפ ןעַיײרעסיש

 ..+ןוֿפ ּפעלק יד ןרעה וצ ןּבױהעגנָא קרַאטש

 "עג רעד ןָא ןעלּבָאנש עקרַאטש ןסעָארק יד)
 טָאה סע סָאד ,עגָאלדַאּפ עטסופ עטלּפָאט

 ,"שרַאמ-ןטַאדלָאס א יװ ןעגנולקעגּפָא ךעלריטַאנ

 ,1871 ענליװ ,ןטכישעג רעטסַײנ יד ,דמא

 עלַא ןיא דיל ןסרַאדניּפ ...ּפָא טגנילק;

 -ֿפיוא ענעלַאֿפעג יד רעצרעה יד ןרעװ ;רעצרעה

 סָאװ ןגעוי ,ץרּפ ,"טומנדלעה ןוֿפ ןלָאװשעג

 ןיא ןטילש ןיא , .טייקשידִיי ןוֿפ ּפָא ןריֿפ

 /+ . .ןעגנוזעג ןוא ךיוה טכאלעג / ,רעװ ןסעזעג

 "טַײװ ןוא / טכַאלעגטימ ןּבָאה ךעלקעלג יד

 ,1913 ,רעדיל עשיריל ,געס ,"ןעגנולקענּפָא טַײװ

 -ךנַײרּפ ןוֿפ ךָאנ ריד טּבַײלּב סָאװ, ,ידלעֿפ ןיא'

 רעטרַאה ןעװ ... ,ָאד דרע רעד ףיוא טֿפַאש



 שירעגנילקּפָא

 יַּפָא ןיוש טָאה רעדער עקיטליגכַײלג ןוֿפ ףיול

 ,שקא ,יןסלער ןוֿפ לָאטש רעּביא ןעגנולקעג

 -טַײװ יד, .83 יז ,1928 קסנימ ,(רעדיל) זיורּב

 טימ ןטַאדלָאס-ךַאװ יד ןוֿפ ּפעלק עקידעגנילקּפָא

 טרעהעג ךיז ןּבָאה לָאּפ ןֿפױא סעדרַאּבעלַא יד

 סָאװ ,לרעמעה-רעגייז ַא ןוֿפ ןּפַאלק סָאד יװ

 -רוארַאֿפ יד רַאֿפ העש עטצעל יד סיוא טּפַאלק

 ,םַאד-רטָאנ ,ָאגוה רָאטקיװ ,זּביא ,סנ ,"עטלייט

 ,1929 וועי

 ןא ,ָאכע ןַא (יװ) ןרעה ךיז ,ןכליהּפָא .2

 לוק ַא ּפָא טגנילק סע, .לוקרעדיװ ,גנַאלקּפָא

 רע טָאה -- ערעַײט ענַײמ ךַא, ."דלַאװ ןיא

 קירוצ רעטרעװ עזיד םיא ןּבַאה סע .ןעירשעג

 רעּבָא רַאװ סָאד .דלַאװ ןֿפיט ןוֿפ ןעגנולקעגּפָא

 ענייא ,זמא ,"גנוכליהּפָא . . .ןַא יװ טינ רעמ

 עקיּבליזנייא, .1864 ענליװ ,עטכישעג רעּבױר

 רעטלוּב ךָאנ ןּבָאה תויח ןוא לגיײֿפ ןוֿפ רענעט

 -ּפָא ןוא ןגָארטעג יז ,טייקליטש יד טכַאמעג

 -הׂשעמ יװ רעדלעֿפ עטיירּב יד רעּביא ןעגנולקעג

 "גירק טימ לוֿפ טעװ, .יַײרעשטנילי ,ַאּפָא ,"ךעל

 יד ןוֿפ טעװ יִא ןוא / ,לָאט רעד ןַײז רעדליּפעג

 ןוא דרעװש ןוֿפ גנאלקיָאכע רעד / ,גרעּב

 גנילצולּפ ךיז טָאה  .ילואש' ,שָאוהי ,"דליש

 -נולקעגּפָא טָאה סָאװ ,יירשעגסיוא ןַא טרעהרעד

 ! סַײװ ,"סױרַא רעמייּב יד ןשיװצ ןוֿפ ןעג

 רעליטש א ,שוק רעגנַאל רעטצעל א, ,1123 יז

 ,טירט עטַײװ םעדכָאנ ןוא / ,ןדָאל ןיא ּפַאלק

 50 'ז  שג ,אד ,"םייהעג ּפָא ןעגנילק סָאװ

 רעדעי ּפָא טגנילק ּפעק עטסוּפ ןיא רָאנע

 ,"ּפַאלק ןקיכליה ַא טימ לדנייטש ןֿפרָאװעג
 תולוק יד, .1 טווװ 1952 ,שַאֿפ ,רעקידעּבעל רעד

 ןעגנולקעגּפָא ןוא םוהֹּת ןוֿפ יװ ןעמוקעג ןענעז

 -לעװעגוצרעּביא םיקמעממ שינעלגנאר ַא טימ

 ,גח ,"ןּבעל ןכָארּבעג א ןוֿפ שואי םעד ןקיט

 .29 | 1965 ,זמט

 ךעלנע ןרעה ךיז ,גנאלק ןיא ןענַאמרעד .2

 ,גנאלק א ןיא ךיז ןענָאמרעד :רעדָא .סעּפע וצ

 ריא טעװ ,רעהעג ןטוג ַא טָאה ריא ןעוװ ןוא,

 רעד ןיא ןצכָאי ןוא ןצכָא עדליװ סָאד ןרעה

 ערעטיּב ןוֿפ יִא ןַא ,טֿפול רעטמסרַאֿפ רעקיטרָאד

 ,גרעּבלעֿפּפע .ה ,"םימֹותי עטנלע ןוֿפ . . . ןגָאלק

 רעד ןיא; .97 יז ,ח"סרּת עשרַאװ ,ןּברק רעד

 "ער יד ,דלעה רעד טלעֿפ רוטַארעטיל רעשידַיי

 ערעדנַא ןיא סָאװ ,ןטלַאטשעג עוװיטַאטנעזערּפ

 ןעמָאנ רעדעי ןוֿפ גנַאלק םעד ַײּב ןרוטַארעטיל

 רעצנַאג א ןוֿפ עידָאלעמ יד ּפָא זדנוא טגנילק

 ַא ןַארַאֿפ ןוש זיא יצ ,דליװנַאװ .מ ,"עכָאּפע

 ןזרעֿפ יד, ,1929 עשרַאװ ,;רוטַארעטיל עשידוי

 "נילק . . .סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ענַײז ןוא . , ,

 "רעּביא ןוֿפ גנַאלק ןטימ טימעג ןיא ּפָא ןעג

 ,1959 רַאונַאי ,שימייה ,לקיּב .ש ,"טײקכעלטַײד

 ןוא ,טכַאלעצ ךיז ןרעטכָאט סֿבר םעד} יז טָאה,

 רעיוא ןיא ךָאנ טנַײה זיּב לוק קידנכַאל ריא

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"לָאמַא רימ ּפָא טגנילק

 ,201 יז ,1966 עװקסָאמ

 .ןרעה ךיז ןרעהֿפױא .ןעגנילק ןרעהֿפױא .4

 ןלַאֿפנָא יד טַײצ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא ןָא ןּבייה,

 ןוא ןעגנילקוצּפָא ךעלעמַאּפ זָארװענ-קערש ןוֿפ

 עלַאֿפָארטסַאטַאק יד ,ןָאסרואינש .ֿפ ,"ןדניװשרַאֿפ
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 ?רָאי ןילרעּב ,תורוד עקידנסקַאװ יד ןיא ןטַײצ

 .ןָאֿפעלעט ַא ףיוא ןֿפורנָא .ןרינַאֿפעלעטנָא .ס

 ןֿפָאלעגוצ ,ןכדש םעד טוָאלעגּפָא ןּבָאה ייז,

 ,"ןַאמנגנוי םעד ןעגנולקעגּפָא ןוא ןָאֿפעלעט םוצ

 "ךעלדיימי ,ַאּפָא

 ןּבעגרעּביא .ןקירדסיוא .ןעלגיּפשּפָא .וורט 0

 רעדילסקלָאֿפ יד ןיא, .טלַאהניא ןא ,ןעניז ַא

 ןוֿפ ןשינעלגנַאר ןוא ןשינעלּפַאצ ּפָא ןעגנילק

 רימ לּפענ רעד טרעוװ, ,"טֿפַאשּביל רעטקירדרעד

 "כרוד טַײװ רעטסטַײװ רעד ןיא / -- טכיל ַא

 / -- טניװ רעד רימ חילש א טרעװ / :ןעגנירד

 ןקידלּפענ א ןיא ,רֵא ,"ןעגנילקוצּפָא טנלע רעייז

 . .. ןסיװעג ךעלשטנעמ א ןוֿפ יירשעג א? ,יגָאט

 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא גָאלקנָא ןַא ןעגנולקעגּפָא טָאה

 ,15 וא 1967 ,זמט ,גי ,"תונּברק עשידַיי יד

 ןַאמ םעזיד ןוֿפ ןעמָאנ רעדע -- ךיז טימ

 יד ןיא ןעגנולקעגּפָא ןייש רעייז ךיז טָאה

 ,דמא ,"רעטכָאט ןוא רעטומ רעד ןוֿפ ןרעיוא

 םענוֿפ לוקרעדיװ סָאד, ,1889 ענליװ ,עינעגװע

 ויא רעטַײװ ןוא ּפָא רָאנ ךיז טגנילק רעמַאה

 ,זּביא דלעֿפנירג .ש .ש ,"רֿבק א ןיא יװ ליטש

 רעד ןּבענ, ,6 עשראוו ,עטעדליּבעג עמרַא יד

 לטייה סָאד טסייה סָאד ,{רעיוא ןיא| טיוהקיוּפ

 ,רענעט עלַא ּפָא סָאד ךיז טגנילק ריא ןָא סָאװ

 ,22 אי ,רעטעלּב ,"תולוק עלַא

 ,ץכע- .עסַאק יא .רעד ,גנילק--
 -גנילקּפָא װזז ךיוא -- רעד .שינע-
 .רעטסיגער-ןמוזמ ,רעטסיגערטלעג ,עסאק

 ,יירע-

 טגנילק סע סָאװ .ידַא -- שירעגנילקּפָא
 ָאנַאיּפ יד, .ןעגנילקוצּפָא לגוסמ זיא סָאװ .ּפָא

 טימ ןרעה טזָאלעג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז טָאה

 ,זמט ,רעקיטש .מ ,"ןָאטרעטנוא ןיַא ןטַײװ ַא

 ,29 וא 3

 -ענילקעג-- ,ּפָא עווענ- .ורט -- ןעװענילקּפַא
 א ןעמענסױורַא .ןילק א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .טעװ

 טעֿפ זיא סָאװ לחומ-רימ-טַײז םעד יא .ןילק

 ,ןרָאװעג

 -ַאקפָא 27 טול .ןעּבולדּפָא ווזד -- ןעּפילקּפָא
 ,(+-) ןעפול

 .ןּפעלקּפָא +- -- ןּפעלקּפָא

 -עלקעג-- ,ּפָא רעט- .װטוא -- ןרעטעלקּפָא
 ןַײז; .טַײצ ערעגנעל א ןרעטעלק .טרעט

 ּבלַאה טָאה סָאװ ,רעכעלּב רענטוק רעד ,עטַאט

 סָאװ ,ךעלּב טימ ןגיוצעגרעּביא רעזַײה רענטוק

 ,"רעכעד ףיוא טרעטעלקעגּפָא גנַאל-ןּבעל א טָאה
 ,נ/ .1966 עװקסַאמ ,סעריוד ןוֿפ טָארט ,מפ

 ,טמעלקעג-- ,ּפָא םעלק .ורט -- ןעמעלקּפָא
 ַא ןיא ןעמעננַײרַא .ןשטעװקּפָא ,ןקירדּפָא .1

 ךיוא ןּביג סע, .ןשטעװקעצ ,ןקירד ןוא םעלק

 ןיא רעדניק יד ןגָאלש עכלעוו ןרעטלע עכלעזַא

 עמ רעדָא ,טלַאֿפ דניק סָאד ןעװ לַאֿפוצ ַא

 טפָא טֿפערט סָאװ ,רעגניֿפ א ּפָא םיא טמעלק

 ןייק טינ טגָאלש ,זיוהנירג .ל .י ,"רעדניק ַײּב

 ,1900 עשרַאװ ,רעדניק

 ,זיול ןכַאמ .םעלק ַא ןוֿפ ןעמענסױרַא ,2

 .ז- ,רעד -- רעלקּפָא

 ןרעלקּפָא

 טמעלק סע" .ץרַאה סָאד יִא ךיז -- ךי ז טימ

 רעד טקירד סע (א = ןצרַאה םַײּב ּפָא םיא

 ּביוא , .הרצ ַא ,הלװע ןַא טעז עמ (3 ;רעגנוה

 שטנעמ רעד זיא סָאװ ןוֿפי :ןגערֿפ טעװ רעצעמע

 ןוא הטֹוש ַא ןכוזּפָא ךיז טעװ ,י?ןּברָאטשעג

 ,"רעגניֿפ א טמעלקעגּפָא ךיז טָאה רע' :ןרעֿפטנע

 ,זּביא סינפיק .יא ,"?ןעניז ַא סעּפע סע טָאה

 .1929 װעִיק ,ןיֿפ ירעּבלקעה ,ןעװט קרַאמ

 ,שינע-

 .טּפעלקעג-- ,ּפָא ּפעלק .װרט -- ןּפעלקּפָא
 רעדָא ןלײטּפָא .ןּבעלק-- :רפ ,רקוא 9

 יַא ,לדליּב ַא יִא .עטּפעלקעגוצ סָאד ןעמענּפָארַא

 ןיא סױרַא זיא ןרען, .טרעװנַאק ןוֿפ עקרַאמ יד

 ךיז טָאה סָאװ ,דמעה סָאד קידנּפעלקּפָא ,קנעש

 ןַאמלרעּפ .א ,"סמערָא יד רעטנוא טּפעלקעגוצ

 ,סַאג עינשַאװק יד ,יקצעװעשזד קירנעה ,זּביא

 .1937 עװקסָאמ

 ייה סעדריקס יד רעטניה ןוֿפ, -- ךיז טימ

 טּפעלקענּפָא ךיז ןּבָאה ןלימטניװ עשיֿפרָאד ןוא

 ,רענידָאג .ש ,"ןרוגיֿפ עשירעוּפ עטצלעּפעגנַא

 ,3 ל?װקסַאמ ,/ םקיּב רעד טימ שטנעמ רעד

 ,םערָאװ סיוא ןרָאװעג ןיוש זיא אקליא" ,24 יז

 יַּפָא םיא ןוֿפ ךיז טָאה שינעמענוצ ָא-סָאד טָא

 ,"קיצוצ ןסייהעג ןיוש רע טָאה טציא .טּפעלקעג

 ,עקינוז יד ,יקסװָאקושט .ק ,זּביא סינפיק .יא

 ,1934 וועִיק

 ,ּפָא טקעלק .קינָאזרעּפטירד .וטוא -- ןקעלקּפָא
 לֿפָאטרַאק, .ןעיַאטס .גונעג ןַײז ..טקעלקעגי--

 ןָא טינ טיירג, ."רעטניװ רעּביא זיּב 'ִא טעװ

 טעװ טֿפלעה ַא וליֿפַא ,טנַאיװָארּפ ליֿפ ױזַא

 ."יַא ךיוא

 .טקעלקעג- ,ּפָא קעלק .װרט -- ןקעלקּפַא
 ןטײקיסילֿפ עא טניט ןּפַאזנַײרַא ,ןענעקירטּפָא

 טָאה סע; .ענעּבירשעג סָאד יִא .ריּפַאּפקעלק טימ

 ןיוש זיא סע ,ךיוא ריּפַאּפשעל ןזיװַאּב ןיוש ךיז

 יד ףיוא גנוֿפַאש ןַײד יִא טיונ ןייק ןעװעג טינ

 .יא ,"ןעקשטַאװעצ טינ ךיז ןלָאז ייז ידּכ ,טנעװ

 ןעלכיימש ,ַאינשיװ ּפַאטסָא ,זּביא ,סינּפיק

 ,1929 וװָאקרַאכ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 ,שינעפומ יד טימ טשרע ןוא,  .ןרעלקּפָא ןוֿפ

 עשיטסירָאמוה ,זוגא .ד .א ,ײ?סע זיא יַא סעמעוו

 טינ לָאז ןתח רעד !י'ַא רעַײנ א, .ןעגנולייצרעד

 ןעניז ןוֿפ רָאג טסיּב וד . ..ןדנ ןגעװ ןדייר

 ,ענעגושמ יד ,{ןײטשָאלּב רזוע| .ּב .ע ,ּפָארַא

 ,19 יז ,1894 ענליוו

 .טרעלקעג-- ,ּפָא רעלק .װרט -- ןרעלקּפַא
 ,ןקינײרּפָא .ןכַאמ רָאלק .1 .ןרָאלק;- :פּפ
 גָאמ ירכנ ןוֿפ רטוּפ , .ןרירטליֿפּפָא .ןרעטַײלּפָא

 'נוא רטוּפ איד טכָאק ןמ ...ןֹׂשִע לואװ ןמ

 װ הֹׂש ,"ּבָא יז טרעלק ינוא לואוו איז טמיוש

 .ד/גע ,1723 טׂשמַא

 ןויּב ןינע ןַא וצ ןייגרעד .ןרעלקֿפױא .2

 יד ןוא, .רָאלק ןצנַאגניא טרעװ סע זיּב ,ףוס

 ײז ַײּב סָאװ סָאד :רמולּכ ,ךלמ םעד ןוֿפ ךַאז

 ךלמ ןייק זיא עס זַא טרעלקעגּפָא ןעוועג זיא

 ַא רַאֿפ ןרָאװעג ייז ַײּב ןיוש זיא סָאד ,ָאטינ



 ןלַאנקּפָא

 טסעװ וד,; .םֹּתֹו םכחּב הׂשעמ' ,ּבחנ ,"לשמ

 ךיא סָאװ ,ןַײז טינרָאג ןָאק סָאד ,ןגָאז ןלעװ

 רימ ַײּב לָאז ,טנגוי רעד ןיא טרעלקענּפָא ּבָאה

 טכערעג טשינ רַאֿפ ןוא דמערֿפ רָאג טנַײה סָאד

 ,דלר ,וו ,3ֿהח ,"ןַײז

 א ,אנקסמ א וצ ןעמוק .ןעגנירדסורַא .9

 "יצעד ,ןסילשַאּב .ןעמיטשַאּב ,ריֿפסיױא ןַא ,ללּכ

 -עשַאּב ןימ ןדעי ןוֿפ דיישרעטנוא םעד יִא .ןריד

 רע זַא ,טרעלקעגּפָא ךיז ַײּב ןרע} טָאה, .שינעֿפ

 טגָאז ,רוחּב רעד טרֿפּב ,ןסעומש ףראש ָאד זומ

 גיצּפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי ,"טלעג טָאה ,ןעמ

 טצַאשעגּפָא טָאה רע יװ קילדעװ, ,18 '! ,1

 רעד ףיוא ןשטנעמ םעד ןוֿפ ןּבעל עצנַאג סָאד

 ןיא ןרָאװעג טרעלקעגּפָא םיא ַײּב זיא ,טלעוו

 רּבדמ רעד ןיא ָאד טוג זיא עס זַא העד ןַײז

 -רעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,ײןרָאי ענַײז ןּבעלוצרעּביא

 -עגּפָא עלַא רימ ןּבָאה םעדרעּביא , ,יינעהו ריג

 טשינ ןיוש ןָא לָאמטנַײה ןוֿפ לָאז עמ ,טרעלק

 סטשעּב םעד ףיוא רָאנ ,סנה-לעּב ריאמ 'ר ףיוא

 ןּבַאה ףוס םוצ,, ,190 יז ,ּפי ,"ןַײז רדנמ המשנ

 ךיז ןשיװצ עקיזָאד סָאד / קנַאּב רעד ךרוד עלַא

 ױזַא םעדכרוד ןענעז יײז זַא / טרעלקעגּפָא

 ,"טרעװ טשינ רעייז ןענעז ייז לַײװ / ,קנַארק
 רע רעּבָאא .214 'ז ,1925 ענליו ,םילשמ ,טע

 רַאֿפ ןלייצרעד ןוצ| טשינרָאג טרעלקעגּפָא טָאה

 .א .ּב ,"ןתידוהי רַאֿפ יװ ךַײלג יוז{אְו ריא

 עשראו ,ןװ טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז
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 ןיא ךיז ןהריקחנַײרַא .ךיז ןטכַארטנַײרַא .4

 רעדניק ,רעהַא טמוק :הדוהי טנָאז; .ךַאז ַא

 ּבָאה ךיא סָאװ ןלייצרעד ךַײא לי ךיא .פקעי

 ץרַאה ןיא סָאװ ,טרעלקעגּפָא לכׂש ןַײמ טימ

 ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א ,"זיא רעטָאֿפ רעזדנוא

 לָאז שטנעמ רעד רַאנ" .ב/ג ,ח"צקּת װַָאֿפעזוי

 שטנעמ רעדעי לֿפיװ ןיילַא רכׂש םעד יא ןלעװ

 ןיא ןרָאװ ןײטשרַאֿפ טשינ ןעמ ןָאק סָאד .טָאה

 ,{| שה) רָאטַאיעט ,ײןכאֿפ עכעלטע ָאד זיא םעד

 טימ עשירַאנ רעדניק ןרָאּבעג ןרעװ, .87 יז

 עטּפָאטשרַאֿפ טימ ןוא רעצרעה עטּפָאטשרַאֿפ

 עלא טרעלקעגּפָא ןּבָאה סע יװ ױזַא ,תוחומ

 ,ה"רת ענליו ,םישנה תוגהנה ,"רקחמה ימכח

 רעירֿפ ךָאד ףרַאדַאּב עמ ?ןּבַײרשרַאֿפ סָאװ;,

 יד ,סעידעמָאק ,עש ,"!ןוט וצ סָאװ יִא סעּפע
 ,הֿפיסַא

 רַאֿפ , ,קנַאדעג ַא ףיוא ןלַאֿפ .ןטכַארטסױא .8

 יד ןּבױל עקַאט ןעמ ףרַאד קיטשטסנוק םעד

 טכעלש טינרָאג זיא סע ,יקרָאי-וינ' עינַאּפמָאק

 -ַאקירעמַא עַײנ ַא ,אּבכוּכ'רּב .ש ,"טרעלקעגּפָא

 ץלעסָאי, .34 יז ,1900 ענליװ ,...הדגה עשינ

 ןעװ ,ןַאלּפ ַא טרעלקעגּפָא וליֿפַא ןיוש טָאה

 ,40 'ז ,ײװַָאלָאס עליסוי ,עש ,"יוזא יװ ןוא

 ןַײז טינ ןעק הֿבשחמ א ןָא ןוא ןויער א ןָא;

 סעַײנ א ּפָא טרעלק .. .חֹומ רעד .הׂשעמ ןייק

 ֿבשימ ךיז זיא ןוא סָאד טכַארט ץרַאה יד ןוא

 קחצי ,"ץכעּבעגֿפױא סחֹומ םעד טוג זיא סע יצ

 ,םדאה ךרד ,ץילערַאק ריעמ ןהַָאזנענַאס לאיחי

 -ַפָא סָאד טסָאה וד . . . רימ גָאז, .1908 ענליװ
 ,רַא ,*?לֿפָאטרַאק יד טימ יהאצמה' יד טרעלקעג

 ַא יַא סעּפע טעװ ענעדִיי ַא; .'ןירעדניֿפרע ידי

1000 

 ,"!טײקשירַאנ ַא סעּפע אמּתסמ ?ךַאז עקידלכׂש

 .ד"ערּת סעדַא ,עקירשָא ,ןילָאגרַאמ י

 ךַאז ןייק רָאג ןעק עמ ןוא, ,ןעזסױרָאֿפ .0

 עלַא זַא ,ןַײז ןייש ץנַאג ךָאנ ןעק סע :יָא טינ
 טעװ רע ,ןרעװ ןסעגרַאֿפ ןלָאז תוצֿפח ענַײז

 ,29 ןש ,1887 ,לַאֿפי ,"דיי רערעשּכ ַא ןרעװ

 ."ָא טינרָאג ךיז טזָאל סניױוזַאג -- ךיז טימ

 ןוֿפ טלעג סעּפע טַאהעג ךָאנ טָאה רע לַײװ ןוא"

 ךיז לָאז רֶע טרעלקעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןדנ ןַײז

 ןעלדנַאה ןלָאז ייז ןוא ...ףותיש א ןעמענ

 ,?רָאי ,לשימעשט ,םולש רֿבוד רפס ,"תוֿפּתושּב

 ןטשרצ ןֿפױא טכערעג ךיז טָאה רע ןעוו, .א/גי

 יּפָא ךיז ןהנעט וצ סָאװ ןוא ,ןייטש וצ רעהרַאֿפ

 יניש אזא קסע עצנַאג סָאד טָאה ,טרעלקעג

 רָאטקַאד רעד ,זּביא ליּבוס ןמלק ,"ןעמוקאּב

 -סיס עַײנ יד, ,1894 ןילּבול ,רעטכָאט ןַײז טימ

 יּפָא ןצנַאגניא טינ ךָאנ ,תמא ,ךיז ןּבָאה ןעמעט

 ענעי סיױרַא טציא טשרע ןטערט סע .טרעלקעג

 יװ ןענַײז סָאװ ןכורּפשרעדיװ עטשרע ערעװש

 ,"םעטסיס ןגנוי ַא ןוֿפ ןעלזָאמ ןוא ןקַאּפ יד
 ,99 יז ,1912 י"נ ,וװ טישז

 ןי) רע .שינע/ .ץכע-ה ,גנו

 .יירע/ .(עקי
 פפ ,טלַאנקעג-- ,ּפָא לַאנק .וטוא -- ןלַאנקּפָא

 ,לַאנק ַא טימ ןכליהּפָא .1 .ןלענק-- :(דפ)
 קידנלעװ, ,ּפָא טלַאנק סָאש א .שטַײּב א טימ יִא

 ןטנַאקַאּב טנעָאנ ױזַא םעד ןטכַארטַאּב טוג

 א ךיז טרעה טכַאנ עלַא ןכלעװ ןוֿפ ,גרַאּב

 יד רעדיװ טעװ דלַאּב טָא .סַײרֿפױא רעּבױט

 . ,לגנָא ניא ,קעלַא .ש ,"ָא רעַײֿפ טימ טֿפול
 ןּבָאה ןצילּב יד ךָאנ; ,1932 װעיקיװָאקרַאכ

 עטַײװ ןוא ,גרעּב יד רעּביא טלַאנקעגּפָא ןרענוד

 עג ךיז טָאה רֿפוש א ןוֿפ לַאש ַא ןוא סָאכע

 .השמ ,שא ,"טרעה

 -ַאנק א טימ ןליּפשּפָא ,ןעגניזּפָא ,ןגָאזּפָא .2

 ,סכעלײרֿפ א יִא .שראמ ןשיטַאדלָאס א יִא .ַײרעל

 גנַאל ,עקידנקנעּב ךרוד ןעװעג טײלגַאּב טשינ,

 "וגינ עדנגײטש-גרעּב ,עקידנצכערק ,עקידמעטָא

 טָאה עמ רָאנ .ןֿפױה עשיּבר ערעדנַא ַײּב יװ ,םינ

 "מעטָאצרוק טימ יןתולעמה-רישי יד טלַאנקעגּפָא

 :םיליהּת ,שַא ,"סעקרוזַאמ ןוא סעקלָאּפ עקיד

 יא טלַאנקעגּפָא ןוא טלַאשעגּפָא טָאה סע, .דוי

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"שרדמ-תיּב ןצנַאג ןרעּב

 .שינע- .גנו- .רעד ,לאנק-- .ד י ז טימ
 ,יירע-

 -עג'- ,ּפָא קַאנק .וטוא 4 ורט -- ןקַאנקּפָא

 "סינ עלַא יִא .ןקַאנק ןקידנערַאֿפ .1 .טקַאנק
 ."טקַאנקעגּפָא ןיוש ןּבָאה ןטַאמרַאה יד, .ךעל
 ענעדײשרַאֿפ יַא .טַײצ ערעגנעל ַא ןקַאנק .2

 ךָאנרעד ןוא ייז ןצלאזוצ ,גנַאלןהעש סינ םינימ

 ּפָא ןּבָאה ןסקיּב ערעזדנוא, .ןטָארּב לסיּב ַא
 | ,"טכַאנ עצנַאג יד טקַאנקעג

 קירוצ ףיוא ןסיוטש ,ןקַאהּפָא ,ןּפַאלקּפָא .9
 .עקליּפ יד יַא .םיוּב ַא ,גַײװצ א יַא .לַאנק א טימ

 ַא טימ ,לַאנק א טימ סעּפע ןגָאזפָא 4
 יַא .ןגיל ןשוריֿפּב ַא יִא .טייקרעכיז ,טײקטסעֿפ
 ריֿפ יד יַא .תוינשמ קרּפ ַא יִא .שידק םעד
 ךָאנ אישק ןייא קידעּבעל טקַאנקעגּפָא, .תוישק

 ןעלּפינקּפָא

 ןכָאנ; .20 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"רערעדנַא רעד

 םעד טקַאנקעגּפָא ךיא ּבָאה 'אינע אמחל אה'

 םַײּב וליֿפַא זַא ןערּב אזַא טימ 'הנּתשנ-המ'

 ,"תחנ ןוֿפ םינּפ סָאד טנַײשעג טָאה ןטַאט

 ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי

 לשרעה -- ?טנידעג וטסָאה ואוו, ,1920 זירַאּפ

 רעד ןיא :ּפָא קַאנק א ןּבעגעג ךַײלג טָאה ..

 ,ו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"קלָאּפ סענירעסייק

 רעד ,ֿבר רעד טמוק סע, .,202 'ז ,יסעמע'

 ןוא 'דנערװער' רעד ןוא דיגמ רעד ,יַאּבַאר

 -- 'ןעמריוס' ַא רעװ ,השרד ַא רעװ ּפָא ןקַאנק

 ,זמט ,סקיזייא .ט ,"סיורא ןָאֿפַאמַארג א ןוֿפ יו

 .1 א 8

 םעד יִא .ןליּפשּפָא ,ןעגניזּפָא ךיוא ױזַא .?
 -רעס' עלָאר יד, .טרעצנָאק ַא יַא .ףסומ ןצנַאג

 -עגּפָא ןײלַא {ןדַאֿפדלָאג} ךיא ּבָאה 'עלעק
 יעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י ,ד ,"טקאנק

 יּפָא ךיא ּבָאה, ,76 'ז ,1931 ןיו ןשינעהעש

 ןצנאג םעד טימ והיעשי לטיּפַאק א טקאנקעג

 ,טייהנײש .י ,"ןוגינ םעד טימ ,גיײצעגרעּפַאלק

 ,22 14 1961 ,רענַאקירעמַא

 ַא יַא .טיטעּפַא סיורג טימ ןסענַײרַא .0

 אתורֿבחּב רימ ןּבָאה ױזַא טָא, .טייצלָאמ ןטעֿפ

 'װָאס ,סינפיק .יא ,"ערעשטעװ א טקַאנקענּפָא

 ,6 ןאמ ,1968 ,דנַאלמייה

 ,ירע-/שינע- .ץכע- .רעד ,קאנק--

 ,ןּפינקּפָא +-- -- ןּפונקּפַא

 -עג-- ,ּפָא שטיינק .װחרט -- ןשטײגקּפָא
 ןעװעדלַאֿפּפָא .ןשטיינק ןכַאמ .1 .טשטיינק

 ,ריּפֲַאּפ סנגיוּב ,ןֿפַאטש יא .ןגײלֿפױנוצ ןוא

 ,ןשטיינק ןעמענרעדנַאנוֿפ רעדָא ןכיללגסיוא .2

 ,ןסערפסיוא ןוא ךעלַײל א יַא .ןרעטש םעד יִא

 ,גנ- .רעד ,שטיינק- .ךיז טימ

 .שינע-

 ,ןפינקעג-- ,ּפָא פַײנק .חרט -- ןּפַײנקּפָא

 ןסַײרּפָא ךרוד סעּפע ןלײטּפָא / ,טּפַײנקעג--

 יד טימ רעדַא גַײצעג ַא טימ ןּפַײנקּפָארַא

 יד טימ יִא .עגנעװצּפָא ןַא טימ יא .רעגניֿפ

 םענוֿפ (לקיטש טרַאה ַא) עכייוו סָאד יא .רעגניֿפ

 ױושאר תא קלמ טשטַײטרַאֿפ יּת .טיורּב

 ןיד ןטיול| פאק ןַײז יַא ןוא , :(15 ,א ,ארקיו)

 ןגרעוורעד רעדָא ןקיטשרעד טינ ןהּכ רעד רָאט

 ןּברק ַא רַאֿפ טגנערּב עמ סָאװ ףוע ןַא

 רעד ןוֿפ ךעלסקיװעג יד סױרַא ןעמ טסַײר,

 ַא ּפָא טּפַײנק עמ רעדָא ּפָא טסַײר עמ .דרע

 ...עלעצרָאװ רעייז ןוֿפ קלחיטירד ַא ,טֿפלעה

 ,"דרע רעד ןיא קירוצ רעּביא ייז טצעז עמ ןוא

 ארטעּפ ,ךַאלסקיװעגיץנַאלֿפרַאֿפ .טרעּבלע .א

 ...ּפָא ןרע| טּפַײנק טסנרע רעייז,, .1922 דַארג

 ייֵלק ,ןיװעל הנח ,"עקטַאל רעד ןוֿפ לקיטש א

 -עגּפָא טָאה ןרעװ" ,1933 וועשטידרַאּב ,נטייקינ

 סָאד ןגיוצעג טָאה רע תעּב :לציּפש א ןָאט

 -עגּפָא סנײארַאֿפ טרָאד רע טָאה ,עלעּבעװש

 ױזַא ,עלעּבעװש ןטייווצ םעד ןוֿפ סָאװטע טּפַײנק

 ,"םיא ףיוא ןלַאֿפעג לרֹוג רעד . . , זיא םורַא

 .שינע- 1939.  עװקסַאמ ,סערציוא ,װָאסרעּפ .ש

 ,טלפניקעג-- ,ּפָא לּפ- .װרט -- ןעלּפינקּפָא
 ןגעלֿפ ןיז יד, ,לּפינק א צעּפס ,וּב ןּפינקּפָא ווזד



 ןּפינקּפָא
 ןוא טלעװ רעד רעּביא םידש יװ ןֿפױלמורַא

 ,"ןטֿפעשעג עטגַײװצרַאֿפ יד יִא ןוא ןּפינקרַאֿפ

 .50 'ז ,| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 .טפינקעג-- ,ּפָא פינק .װהרט -- ןֿפינקַּפָא

 ּפונק ַא ןדניּבֿפױא .ןעּפעשטּפָא .ןכַאמ זיול .1

 ַא ןוָאלוצּפָא עדניז ַא טַאלג זיא , .(לפינק א)

 ןענַײז םיכודיש ןעד . .. ןכַאזטלעג ןגעװ ךודיש

 ןייק ףרַאד טּפינקרַאֿפ רע סָאװ ןוא טָאג ןוֿפ

 רעּפ רעד עלעמולש 'ר ,דמא ,"'ָא טינ שטנעמ

 ,ררע'רד ןוֿפפ .1870 ענליװ ,'נ הלהק רעד ןוֿפ

 ןָארט םּוצ / ,ךיא ּבָאה ןרעיוט ןּביז ךרוד

 ליֿפ פינק ןוא / ,ךיז ןּבױהעגֿפױא 'סנרוטַאס

 סנשטנעמ ןוֿפ / ּפונק רעד ,געװ ןיא טּפינקעגּפָא

 ןוֿפפ ,שאוהי ,"רימ רַאֿפ קרַאטש וצ זיא לרֹוג

 ,'םַאיַאק רַאמָא

 ַא ּפָא פינק א רֶע טיג, .ןּפַײנקּפָא וזד .2
 סָאד טענק רע .ןּבַאל םענוֿפ טיורּב ךייוו קיטש

 ,מירעיופ ,סילָאגרַאמ הידידי ,"טנַאה רעד ןיא

 ,1939 עװקסָאמ

 ,ּפָא טענק .װרט ןע עגנַאל דפ} -- ןטענקּפָא

 "רַאֿפ ..טענקעג-- ,ןטענקעג--- ,ןטָאנקעג -

 ,רעטלומ ןלוֿפ א יִא .ןטענק ןקידנע

 .ןלַאנקּפָא +- -- 1 ןלענקּפָא

 .טלענקעג-- ,ּפָא לענק .וטוא -- זז ןלענקּפָא
 ךס ַא טימ ןענרעלנַײא ,ןלענק טַײצ ערעגנעל ַא

 ןּפַאלקנַײרַא .ןעגנורזחרעּביא טימ ,גנוגנערטשנָא

 ,טלענקעגּפָא רָאי ייווצ . . . טָאה רע, .ּפָאק ןיא

 ,"ןּבילקעגנָא ךעלּברעק עכעלטע ענייש טָאה רע
 ,לָאמ סנק רעכילקערש רעד ,ןײטשניּבור .ז .צ

 רעד ןּבָאה טסיזומוא טינ, ,17 יז ,1883 סעדַא

 יּפָא גָאט ןצנַאג א ריא טימ םעדייא ןטימ ןַאמ

 "נַײרַא ּפָאק ןיא ריא סע ןּבָאה ייז זיּב ,טלענקעג

 ןרָאא עקילָאמַא; .35 ןאי ,רעטעלּב ,"טקַאהעג

 ידי ,רַא ,"'ָא ןַײרַא רֿבק ןזיּב םידמלמ ןגעלֿפ

 .ײרע .שינע-ה .גנוה = .יגנולענק עַײנ

 .טלּפענקעג-- ,ּפָא לּפ- .ורט -- ןעלּפענקּפַא
 "סיוא רעדָא ןענעֿפעעצ .ךעלּפענק יד ןעיליּפשּפָא

 .ךעלּפענק יד ןעיליּפשּפָא ךרוד שוּבלמ ַא ןָאט

 "נקָאז יד לָאמַארעדיװ טָאה . . . רעטכָאט ןַײז"

 צג סיֿפ יד ףיוא גנוריצ סָאד טימ ךעלדנעּב

 טלּפענקעגּפָא . . . ןוא ןַײרַא זיא רע . . . ןטסָאמ

 ,נגעקטנַא גָאט ,רענידָאג .ש ,"ךעלדנעּבנקָאז יד

 ,1924 עװקסָאמ

 ,ּפָא ךיז טעיליּפש הרֿבח; -- ךיז טימ

 ,"שינעלַײא ןיא ,קידנעיײג ךָאנ ,ּפָא ךיז טלּפענק
 -ץגּפָא ךיז טָאה םחנמ, .22 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 עריש ,"טלּפענקרַאֿפ רעדיװ ךַײלג ,טלּפענק

 ,1948 עװקסָאמ ,נּבעל נופ כעיוק רעד ,נַאמשרָאג

 ,שינע- .גנוד

 :8ּפ ,טלכעקעג-- ,ּפָא לכ- .ורט -- ןעלכעקּפָא
 יִא .ןעװעלַאּבּפָא .ןעלטרעצּפָא .ןעלכיק --
 .עא דיחידןּב םעד ,דניק עקנַארק סָאד

 (ךיז) (לןּבלעק .וטוא -- (ךיז) ן(על)ּבלעקּפָא
 ,ךיז ןּבלַאק - :99פ .ט(ל)ּבלעקעג -- (ךיז) ,ּפָא
 סעצָארּפ םעד ןקידנערַאֿפ ,טַײצ יד ןעמוקרעּביא
 .רעדניק ןרעּבעג :ריא .לּבלעק א ןרעּבעג ןוֿפ

 ּפָא ּפעק .װורט -- ןּפעקּפָא

 .ן- ,רעד -- רעקּפָא

1907 

 רימ ןלעװ יִא ךיז טעװ עצילעט ןַײד זַא ןוא,

 טנַײה ךיא ןיּב , ."המהּב ענעגייא ןַא ןּבָאה ךיוא

 . . .רָאּפ א ךעלהמהּב טימ . . . דיגנ ַא דיי ַא .. .

 ,"ךיז יִא ַײּב טָא-טָא טלַאה סָאװ ענייא ךָאנ טימ

 ַאזַא ,עלהמהּב אזַא, .יסניוװעג עסיורג סָאד' ,עש

 רעזייּב ַא ןיא ךיז טּבלעקעגּפָא !עלהמהּב ערעַײט

 ןיא, .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"ןּבעגעג ערה-ןיע ,העש

 ךיז טעװ וק יד זַא ,טשינ ךיא ּביילג ףושיּכ ןייק
 -םיליהּת ,שַא ,"!ןּבעג ךלימ רעמ ריד יז טעװ יִא

 ןוֿפ תעל-תעמ ןכרוד ןעמ טיג יק-ךלימ יד, .דִוי

 רעד ןָא טדנעװעג .ןעלצרָאװ דוּפ 2 זיּב טנוֿפ 0

 ,"גָאװ רעד ןָא ןוא קלעמעג ןָא ,יָא ןוֿפ טַײצ
 -לצרָאװ ,ָאקנעשטרַאכ .א .װ ,זּביא ןַאמלרעּפ .ק

 ,1928 קסנימ ,ןטכורֿפ

 -לעקעג-- ,ּפָא רעט- .ורט -- ןרעטלעקּפָא
 רעדָא טלַאק ןכַאמ .ןטלעק-- :99 .טרעט
 ףיוא ןטלעקי-- סע ןלעװ רימ ןעװ, .רעטלעק

 עניילק יד זַא ןעז רימ ןלעװ ,טַײצ עגנַאל ַא זַײא

 .מ ירד ,"טיוט קיּבייא ףיוא ןּבַײלּב סרעגנירּפש

 ענליוו ,ןיצידעמ עכילזיוה איד ,שטיװָאנַאמסוז

 ,14 'ז ,7

 דלַאּב ןוש טעװ סע םערָאװ, -- ךיז טימ

 ,"ַא ךיז טעװ דרע יד ןוא טכַאנ יד ןעמוקנָא

 סָאד ,יַאדמשא' ,ועיעירדנא .ל ,זּביא ץטַאק .מ

 ,1910 ינוי ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ

 5 .טמעקעג יי ,ּפָא םעק .ורט -- ןעמעקּפָא

 םַאק ַא ןריֿפכרוד .ןעמַאקרַאֿפ .1 .ןעמַאק -
 ,רָאה יד ןענעדרָאוצנַײא רעדָא ןקיניײרוצסיוא

 םַאק ַא ןריֿפכרוד ,םַאק א טימ ןצַארקּפָא .2

 ,טעּברַא ןוֿפ סעצָארּפ ַא ןיא

 ןרעּביא םַאק רענרעזַײא ןַא טימ ןקינַײּפ .2

 'ר זיא טַײצ יגיּבלעז איד ןיא '!נוא, .רעּפרעק

 ינוא ןרָאװעג טיטג ךַא םירֿבח ינַײז 'נוא אֿביקע

 טימ טמַאקג ּבָא שײלֿפ ןַײז םיא טָאה ןמ

 .די ,ראש ,ײןמַאק {ענרעזַײא =| ירזַײא

 װטוא .טֿפמעקעג - ,ּפָא ףמעק -- ןֿפמעקּפָא
 ,דנַאלרעטָאֿפ ןרַאֿפ יא .טַײצ א ןֿפמעק .1

 ןרעהֿפיױא ,ןקידנערַאֿפ ,2  ,יידיא ןַא רַאֿפ יִא

 .ןֿפמעק
 ַא ףמאק א ךרוד סעּפע ןגירקּפָא -- רט

 ךָאנ ןענַײז סעקטנָאיַאמ עקיזָאד ידע .המחלמ

 ,װָאקַאּבאק .נ ,"ןרָאװעג טֿפמעקענּפָא טינ קירוצ

 ,1936 קסנימ ,ּפמוז ,סַאלָאק ּבוקַאי ,זּביא

 .טּפעקעג --

 טימ יִא .ּפָאק םעד ןדַײנשּפָא ,ןקַאהּפַא .ןּפעק

 .עניטָאיליג רעד (ףיוא)

 ךיז ,ּפָא ךיז לצעק .װטוא -- ךיז ןעלצעקּפַא
 םעד ,טַײצ יד ןעמוקרעּביא .1/ .טלצעקעג--
 זיא סע ןוא; .ךעלצעק ןרעּבעג ןוֿפ סעצָארּפ

 טֿפרַאדַאּב ךיז טָאה יז סָאװ טַײצ יד ןעמוקעג

 טימ טּפױל רע, .ריא ,גיֿפ .2 .ו שג ,רי ,"ָא

 -עגּפָא ךיז טָאה ץַאק יד :הרוׂשּב רעטוג ַא

 טימ טמוק סָאװ ןשטנעמ א ןגעװ לװֿפ ,"טלצעק

 ,21/ .ןסַײנ עקיטשינ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 רעקידמעצולּפ .געוו ןוֿפ יַא ןַא .(ךיז) ןרעקּפָא ןוֿפ

 .ןע- ,יד -- גנורעקּפָא

 ידַא -- קירעקּפָא

 ןרעקּפָא

 יַא ןַא .ײרדקעװַא .ךַײװּפָא ,דנעװּפָא .2 .ָא

 ףיוא יִא ןא .קיטַאמעט רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ

 -עמַא ןיא רוד רעטירד רעד, ,(סקניל) סטכער

 -עגקירוצ ןגעװ יײלרעלּכ ףיוא ךיז טָאה עקיר

 ךיוא ךיז טָאה רוד-רעקקירוצ ןטימ . . . טרעק

 רעשיטנַארגימיא ןוֿפ . ..יִא רעד ןּבױהעגנָא

 ,3 וו 1966 ,זמט ,אֿפא ,"ץעיגָאלָאכיסּפ

 רעדָא סעצָארּפ ,1
 געװ ןוֿפ יִא ,(ךיז) ןרעקּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןוֿפ ןײגּפָארַא סָאד .2 .ןטכיררַאֿפ ןרעּביא

 ,אטח .טײקנזָאלעצ .טייקנסאלעגסיוא .רשיה-ךרד

 'הרס' רַאֿפ װט .ןגיל .הּפצוח :ךיוא כרַא .דניז

 'תונז' רַאֿפ ;(אא 8 ןילכַײר ןיוש ,6 ,גי ,םירֿבד)

 ;(34 ,די ,רּבדמּב) 'הָאונּת' רַאֿפ ;(33 ,די ,רּבדמּב)

 רַאֿפ :ןְךָאי :יּתו (6 ,חנ ,היעשי) יהטומ' רַאֿפ

 ,םילהת) 'קתע' רַאֿפ ;(7 ,די ,הימרי) יהבושמי

 ךָאנ ינוא ןּברעטש וטׂשרעװ רָאי זָאד , .(19 ,אל

 בָא ןעד ,ןרעװ ןּבָארגיּב וטׂשרעוו רָאי םעד

 ,הימרי ,מהס ,"טָאג רֿפ טעריג טׂשָאה גנורעק

 טוט ןגיל ַאד רעד ןגַײצ רשלַאֿפ ןייא , ,16 ,חכ

 קלח רוזחמ ,"גנורעק ּבָא טער רע ןעד ,ןדיר

 רימ, .ב/חלר ,1713 טׂשמא ,םילגר שלש ,ינש

 רוזחמ ,יגנורעק ּבָא 'נוא גנוקוצ רֿפ טערג ןּבָאה

 ונרּבד| א/בנק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר

 טייקסואימ סָאד ןֿפרַאװּוצסױרַא; .ן'הרסו קשוע

 סָאד . . .ןעמַארוצסיױא ןוא ,תוריֿבע ענַײד ןוֿפ

 ןסע ליפ ןַײד ןוֿפ טרעמעג טסָאה וד סָאװ טסימ

 והילא 'ר ,זּביא ,יַא ןַײד ןוֿפ םיגונעת ןוא

 רע לַײװ, .ג"צקּת ווָאקלידס ,רסומ טֿבש ,ןהּכה

 ,יּת ,"טָאג רעַײא 'ה ןגעק יִא טדערעג טָאה

 .6 ,גי ,םירֿבד

 .ןסַאלעגסױא .כרַא 1

 ןיא , .רשיה:ךרד ןוֿפ ּפָארַא טייג סָאװ .ןזָאלעצ

 טמרעשיּב וטׂשרעװ ןעד ,ןיג וטׂשלָאז טײקצנַאג

 םוא טינ טׂשרעװ אוד ןעװ ,ןרָאצ רֿפ ןרעוו

 רוזחמ ,"איורפ הגירעק ּבָא ןייא טימ ןשיוק

 .ב/דנר ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש ,ינש קלח

 -מוא .(ךיז) ןרעקוצּפָא לגוסמ זיא ,ןעק סָאװ .2

 .עפורג רעד ןוֿפ רעדילגטימ עיִא ,ערעכיז
 .טייקיד

 .טלרעקעג-- ,ּפָא לרעק .ורט -- ןעלרעקּפָא
 .ךעלרעק ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .ךעלרעק ןעמענסױרַא

 .טרעקעג-- ,ּפָא רעק .װטוא -- ןרעקּפָא
 .קל ןיא רוס ןוֿפ ּבּב עלַא טימ רוס רַאֿפ וט 1
 'נוא ןרעק ּבָא ליװ ךיא .השמ טגָאז רֶצ ינוֲא,

 ,"ישורג ׂשד ןגנואעז| טכיזיג שד ןהעז ליוװ ךיא
 ,3 ,ג ,תומש ,חט

 ַא ןיא ןעװערעקרַאֿפ .33 ,װרט ,יָא :לגרֿפ .2

 -כיר יד ןטַײּב .טַײז ַא ןיא ךיז ןעמענרַאֿפ ,טַײז

 ןוֿפ יִא .געװ ןוֿפ יִא .ךיז ןגעוװאּב ןוֿפ גנוט

 ןיא לגעװ ןקידמַאז ןטימ ןזָאל ךיז ןוא ײסָאש

 טרעקיג ּבָא םיא טָאה |ןותאה| רע, .ןַײרַא לֿפרעד

 טנדָאליג ןָא טָאה םעלּב םיא ׂשָאװ געװ ןעד ןוֿפ

 יד רימָאל , .ג/בכ ,רּבדמּב ,וצנ ,"לארׂשי ןגיק

 ןּבָאה :ןעגנערּב הרוֿבק וצ םיא ןוא ןָאט הווצמ

 "ניהַא ןענַײז ןוא געװ רעייז ןוֿפ טרעקעגּפָא ייז

 .רשיהיֿבק ,"ןעגנַאגעג



 ךיז ןרעקּפָא 108 ןרעקּפָא
 ,םירועדחקֹוּפ ,"סטוג וצ סטכעלש ןוֿפ ןרָאװעג ןעמױרּפָא .1 .װֿפז +- .װרט -- ןרעקּפָא .טרָא ןַא ןוֿפ ךיז ןקורּפָא .ךיז ןרעטַײװרעד .3
 טנגעג א ןוֿפ יִא .רעצעלּפ עֿבורח יד ןוֿפ א

 לקחצי, .תונורכז עקירעיורט סױרַא טֿפור סָאװ

 טשינ עגר ןײק ,שמ אלי שממ ןעװעג זיא

 לעמיה ,ַאקרַאיװעיװ .א ,"טעּב םענוֿפ טרעקעגּפָא

 ,6 'ז ,1909 גרעּבמעל ,דרע ןוא

 ןװיּכּב .ןצעמע וצ ,סעּפע וצ ךיז ןדנעװּוצ .4

 רעטמיטשַאּב א ןיא ,טקנוּפ ןסיוװעג א וצ ןייג

 ןארסיס} רע ינוא, .רֿבח ןטלַא ןַא וצ יַא .גנוטכיר

 יז ינוא טלעציג ריא ןיא ריא וצ ּבָא טירעק

 ,"ליטנַאמ םינַײא טימ הכימׂשּב ןיא טיקעדיּב

 ןעלגנירמורא ךַײא גונעג , .18 ,ד ,םיטפוש ,מהס

 -לַאמ .א ,"טַײז-וֿפצ וצ ּפָא טרעק ,גראּב ןזיד

 ,7 'ז ,1894 עשרַאװ ,תמא ךרד רֿפס ,וָאק

 ןריסערעטניא טינ ךיז .ײרטעגמוא ןרעװ .9

 יַאמא ןא ןוֿפ יִא .סעּפע טימ ,ןצעמע טימ רעמ

 ּבַײװ רעד ןוֿפ יִא .עא דנַײרֿפ ,רֿבח ןקיל

 ױרֿפ יד זַא; .עקנַארַאֿפנַאֿפ א סעּפע רעּביא

 ,רּבדמּב ,השמ ראּב ,"ןַאמ ריא ןוֿפ יִא טעװ

 רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ יִא .ןענרעל ןוֿפ יִא .12 ,ה

 ,ייטרַאּפ

 (ןקידרעי:רֿפ) ןוֿפ ןגײנּפָא .געװ ןוֿפ יִא .גיֿפ 0

 .4ּב ,ורט ,יָא :לגרפ ,ןליֿפ ,ןטכַארט ,ןּבעל ןֿפֹוא

 .געװ (אא ןכעלרע ,ןקיטכיר) ןכַײלג ןוֿפ יִא

 ,עטכערעג ןוֿפ געװ ןוֿפ ןרעקוצּפָא טינ ןרעװש

 / ,טַײװ רָאג רכיז טכייריג ליּפש אַײּב זָאד,

 / טייריג םיא טינ זע זָאד ןשנעמ ןייא ןנרָאװ וצ

 ,"טרעק ּבָא געװ ןטכער ןעד ןוֿפ טינ רע 'נוא

 הדוהי ינּב איד, .ב/אנ ,1686 מדֿפֿפ ,םילשמ רֿפס

 ינוא ה"ּבקה ןוֿפ טרעקיג ּבָא געװ ריא ןּבָאה

 .א/הל ,םירֿבד ,וצנ ,"ןיזעװיג אטוח  ןיּבָאה

 ןַײז ערה'רצי םעד טַײל רֿפ ךיז טמעש רעוו;

 רֶע טרעק רעּבירעד ןוא ןָאט ֹוצ ןיליװ ןזייּב

 !ןעירשעג ייװ, .ד/אס ,חע ,ּפָא געװ ןזייּב ןוֿפ

 טָאה ןוא געװ סטָאג ןוֿפ טָאה טרעקעגּפָא

 קסֹוע ךיז ןוא קיּביײא ןוֿפ ןּבעל א ןזָאלעגקעװַא

 טסָאה, .ףגנ ןֿבא ,די ,"העש א ןוֿפ ןּבעל א ןיא

 טשינ םיא ןוֿפ / -- געװ ןַײמ רימ טנכײצעגנָא

 םיא רעניטש טימ טסָאה ןוא / !ןרעקוצּפָא

 ,"?!ןרעװ לשכנ -- לָאז ךיא זַא / ,טײזרַאֿפ

 -.הממ' ,טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש ןיא ,רה

 טזָאלעג ךיז טסָאה וד סָאװ קנאד א, .'ךשֿפנ

 טנַײה טסָאה געװ ןַײמ ןוֿפ סָאװ / ,ןענעקרעד

 עװקסַאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"טרעקענּפָא טינ

 ,211 'ז ,6

 ןשוריֿפּב ןָא ,63 יװ ױזַא .(ךיז) ןדנעװּפָא

 (טינ) .סטכעלש ןוֿפ ,זייּב ןוֿפ יִא .גע װ ןצינ

 רימ זלַא ןֿפלעה וטׂשליװ, ,הרוּת רעד ןוֿפ יִא

 ,ןירעװ טזיליג ׂשיוא תולג ןעד ׂשיוא ןלָאז

 ,"ןרעק ּפָא טינ הליֿפּת נוא הֿבושּת ןוֿפ וטשומ

 ןירעק ּבָא טינ טׂשלָאז אוד ינוא, .א/אי ,ןויע
 רדוא טַײז יטכער איד ףיוא טינ טאר ןַײז ןוֿפ

 ,1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"טַײז יקניל איד ףיוא

 ערעַײא ךָאנ יִא טינ טלָאז ריא ןוא , .ב/אכק

 .ב/וכ ,2טל ,"ןָאט וצ עזייּב ןגיוא ןוא רעצרעה

 ןעק 'ערמ רוס' ןוֿפ הניחּב רעד ןיא וליֿפַא;

 רע זַא ךיז ַײּב ןעניֿפעגסױא שטנעמ . . . רעדעי

 ,"סטכעלש םעד ןוֿפ ןצנַאגניא ּפָא טשינ טרעק
 ,טל ,אינּת

 ןרַאשקעװַא ןוא ןקינײרּפָא .סניירמוא ןקיטַײזַאּב

 ,טּבעװניּפש ,ץומש יָא .טסימ סָאד יִא .טַײז א ןיא

 ,טשרַאּב א טימ ,םעזעּב א טימ יִא .עא ּביוטש

 ָאד רעװ ןֿפרָאװיג לרֹוג איז ןּבָאה, .סַאג יד יא

 ןניא ןוֿפ חּבומ ןוֿפ שֵא איד ןרעק ּבָא לָאז

 ןליװ םוא הרונמ רעד ןוֿפ שֵא איד 'נוא גינייוו

 ה"ר רוזחמ ,יןשימ ןָא לָאז שע רעװ תרוטק

 ןייא זיא זע, .ב/אצק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו

 ןכַאמ ןייר לואוו לקניוװ ילַא ןיא . . . תּבש-דוֿבּכ

 ןמ לָאז ינוא ןרעק ּבָא ןּבעװ ןיּפש ילַא 'נוא

 ,ב/זנ ,וטל ,"ןכַאמ גיטׂשול ינוא ןייר זיוה ׂשָאד

 -רעּבייא רעדעי ןוֿפ יִא ךָאװ רעד ןיא לָאמ ןייא,

 א טימ ּביוטש ןעד טנעװ יד ןוֿפ ןוא לקניוװ

 .מ ירד ,"ךוט ןטכַײֿפ א טימ רעדָא טשרַאּב עסאנ

 ענליװ ,ןיצידעמ עכילזיוה איד ,שטיװָאנַאמסוז

 ןצנאגניא טָאה טנַאװ ענעגנורּפשעצ יד, ,7

 זורג ןוא רענייטש טימ געװ ןעד ןֿפרָאװרַאֿפ

 יװ סייװ רעװ ןרעיוד טֿפרַאדַאּב טָאה סע ןוא

 ,דמא ,"ןרעקוצּפָא ןוא ןעמױרוצּפָא סָאד גנאל

 -מורַא טָאה ןרעןש .1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד

 -רַאֿפ יד ןסירעגּפָא . . .ןעמולּב יד טקיניירעג

 סּבעװניּפש יד טרעקעגּפָא ןוא רעטעלּב עטלױֿפ

 ,...עוֿבצ רעד ,אריפש .װ ,"ןעמולּב יד ןוֿפ

 ,118 יז ,1896 סעדא

 ןרעציֿפָא יד, .יָא יװ ױזַא ,ןקיטַײזַאּב .גיֿפ .2

 ,..טכַאלש ןיא ןטַאדלָאס יד ןּבירטעג ןּבָאה

 ַא ןיא ןעגנַאגעג ןענַײז סעצװָאטַאק יד רָאנ

 ,"געו רעייז ףיוא ץלַא קידיָא ,טנאו רענעלָאטש

 ,1940 וװעיק ,יקסװָאטָאק ,װָאדרַאט .מ ,זּביא

 ,ואוושרעדנַא ןריֿפקעװַא .ןעװערעקרַאֿפ 9

 דרעירֿפ ַא ןוֿפ לטימ-רעקרַאֿפ א ןעיירדקעװַא

 'ַא .ןגָאװ-ןוא-דרעֿפ געװ ןוֿפ יִא .גנוטכיר רעק

 רע טינ 'נוא; .געװ ןקיטַײז א ףיוא ָאטיוא םעד

 ׂשטָאג ןַײרש םיא וצ ןרעק ּבָא וצ דוד טלָאװ

 ,ינימש) ארקיו ,חט ,"דוד טָאטש רעד וצ

 ןוא, :10 ,ו ,ב לאומש ,יּת ךיוא ױזַא .(הרוטֿפה

 וצ טָאג ןוֿפ ןורָא םעד יִא טלָאװעג טָאה דוד

 האוֿבּת ןַײז ןעװ , :ךיוא ,"טָאטש סדוד ןיא ךיז

 ,..קָאטשנַײװ א רעטנוא ןגיוּבעג ןעװעג זיא

 ,"קילייה:טינ טרעװ סע ןוא ּפָא ייז רע טרעק

 טרעקעגּפָא ...טָאה לוכיֿבּכ;, .א/זמ ,םיערז

 ,"רֹוא ןכעלדנעמוא ,ןסיורג ןַײז טַײז ַא ףיוא
 ,274 ,אינת

 לָאז עמ זַא ןַײז עיּפשמ רעדַא ןילַא ןכַאמ .4

 ,ןעגנולעטשנַײא יד ,ךיז ןריֿפ ןֿפֹוא םעד ןטַײב
 .עא ןּביױלג םעד

 סטכעלש וצ סטוג ןוֿפ ץ ר ַא ה סָאד יָא

 וטסרעק טסיזַא, .סטוג וצ סטכעלש ןוֿפ רעדָא

 ,חי ,א םיכלמ ,יּת ,"רעטניהא ץראה רעייז ּפָא

 םעד ןוֿפ (תובשחמ) ןע קנ א ד ע ג יד יא ,7

 םיתיחשמ אייווצ שיױרַא ןמוק, .רעװנָא ןרעװש

 ָאד איד םיחולש ילַא ןמוק איז ןוֿפ ינוא . . ;

 ,וצנ ,"תמאה ךרדמ טַײל איד ןירעק וצ ּבָא ןאיג

 ןרָאװעג טסיּב וד לַײװ םורַאד , .ב/ח ,תישארּב

 שחנ םעד וצ טדערעגרעּביא ןוא טקיליװַאּב

 םוצ| וצרעד טרעקעגּפָא ךיד טָאה רע ,הערה

 הבושּת:לעּב א; .ג/גכק ,2צנ ,"ןןומדקה אטח
 טרעקעגּפָא זיא רע סָאװ החמׂש ןיא ןַײז ףרַאד

 .בי תוא ,1832 ווָאלקש

 טָאג , .ןגײנּפָא ,ןדמערֿפּפָא .ןרעטַײװרעד .9

 ."זדנוא ןוֿפ םימחר ןַײד ּפָא טינ רעק ,למיה ןיא

 ץנעגייא יד ןוֿפ סעּכ םעד ןרעקוצּפָא טַײצ ןיוש;

 םיא ןוֿפ טרעקיג ּבָא רדיװ טָאג טָאה, ."רעדניק

 ןעד טוט ןעד, .ּב/ל ,וטל ,"ןרָאצ םירג ןַײז

 ירשי רֿפס ,"ןירעק ּבָא רימ ןוֿפ וטׂשלַאז ןרעטיּב

 | .א/טכ ,ט"צקּת אנדרוהו אנליװ ,ֿבל

 -קעװַא .ןעײרדקעװַא .ןעײרדּפָא .ןדנעװּפָא 0

 ןֿפױוא רעמ ןקוק טינ ןוא ןגיוא יד יִא .ןרעק

 טלעװ רעד ןוֿפ ןדיימ עטסנעש יד, .רָאזיװעלעט

 קעלק ןעַײּפש ןוא ּפעק יד טרעקעגּפָא ןּבָאה ,, .

 הנח עטנכש יד, ןורטטמ ,טייצ ,"ןעגנוי ףיוא

 טָאה ןוא טרעקעגּפָא טעּב םענוֿפ ּפָאק םעד טָאה

 ,"טשיוועג ןגיוא יד ךעטרַאֿפ םעד טימ ךיז

 -תיּב ןוֿפ לגילֿפ ןרעטנוא ,י'קסוװָאנַאגַאק םירֿפא

 ןטלֿפײװצרַאֿפ ןצרַאװש א טימ ןֹוא, .'ןימלע

 ןשיק ןיא קירוצ םיִנּפ סָאד טרעקעגּפָא קילּב

 טלגנעלש יז , .99 יז ,יקרעּבערשי ,ו סַײװ ,ײןַײרא

 טינ ...ףיוא יז טכַײל טָא . . . זדנוא רַאֿפ ךיז

 ריא ןוֿפ יִא עגר ןייא ףיוא זדנוא קידנזָאל

 יז, .357 'ו ,קיװיל .ה ,1ש ,"קילּב רעזדנוא

 טָאה רע סָאד טלקעעגנָא טַײװ ױזַא םיא טָאה

 ענייא ,דמא ,"טרעקעגּפָא ריא ןוֿפ טכיזעג סָאד

 ךיז טקוק טנּפָאקוצ , ,1873 ענליװ ,סענעיירדרעֿפ
 לקע טימ טרעק ןוא ןַײא ָארק א ייז ןיא ליטש

 ,י"נ ,| המחלמ ,מּפ ,"קסיּפ םעד ייז ןוֿפ ּפָא
 ,232 יו

 -- ׂשמ .װטוא וּב םוצ .1 -- ךיז ןרעקּפָא
 ;(24 ,במ ,תישארּב) יםהילעמ ֿבסיוי טשטַײטרַאֿפ

 רֿפ ןייא (שקע ֿבֿבל), ."ךיז טרעק ּבָא רע ינוא,

 ןוֿפ טַײצ לֵא ּבָא ךיז טריק (רוסי) ץרה טמירק

 -רַאֿפ עטסעּב יד, .4 ,אק ,םיליהּת ,מהס ,"רימ

 טרעקעגּפָא ךיז ןּבָאה םוטנדִיי םעד ןוֿפ רעייטש

 עימָאנָאטױא ,ןדנוּב} ,"...קלָאֿפ רעייז ןוֿפ

 ,12 יז ,1903 ינוי ,ןָאדנָאל ,?עיצַארעדעֿפ רעדָא

 ַאּב ןדנַאֿפלעה רעד| רע, .װרט וּב םוצ .2

 לסיּב ַא טימ ,רעסַאװ טימ ןיילַא ךיז טצירּפש

 יד ךיז ןוֿפ ּפָא רע טגָאי ייה רעדָא יורטש
 ךיז טרעק ןוא םעזעּב א טמענ רע . . . ןגילֿפ
 ,גנוטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,"לעֿפ יד ּפָא ןיילַא

 ,41 ןאפ ,7

 ןוֿפ ךיז יַא .ורט 33 ,חטוא 372 ּבּב יד וצ 9
 ךיז יז ןּבָאה,, ,ןסלער יד ןוֿפ ,ײסָאש ןוֿפ ,געוו

 ַא ןוא ןליּבצנַאמ ייװצ ןעזרעד ןוא טרעקעגּפָא

 ןלעװ לָאטיּפש םוצ געװ םעד ףיוא , .מֿפ ,ײױרֿפ

 יד ןגָארטנַײרַא ןלעװ ןוא ,סקניל יִא ךיז ײז
 ןיא ןעדיא איד ,דמא ,"לָאיטסָאק םעד ןיא ענורט
 ,1869 ענליוו ,איושרַאװ

 ןיא ךיוא,, .דניז ןוֿפ ךיז יִא .חרט 43 םוצ 4

 ץרַאה ןַײז ּפָא ךיז טרעק ןוצרו הֿבשחמ רעד

 ,1832 וװָאלקש ,םירוע-חקֹוּפ ,ײסטכעלש עלַא ןוֿפ

 טרעק ץרַאה רעזדנוא סָאװ םעדכרוד, .י'ג תוא

 יד ןוֿפרעד רימ ןעמוק ךרּבתי-םשה ןוֿפ ּפָא ךיז

 ,זּביא ץיװַאקידצ קודצ ,"תורצ עטסערג עלַא
 .,1869 ענליװ ,בקעי תומיענ ,ץנַארק ֿבקעי 'ר

 .ןצעמע ןוֿפ ךיז יַא .װרט ,װטוא 53 םוצ .



 ןעװערעקּפָא

 יִא ךיז טעװ רעדורּב ןַײד ןוֿפ סעּכ רעד זיּב;

 טמוק סע זַא; ,45 ,זכ ,תישארּב ,יּת ,"ריד ןוֿפ

 ךיז ןרעק ,קילגמוא רעד ןשטנעמ םעד ףיוא

 תרגא רדסמ ,יּפָא םיא ןוֿפ ךיוא דנַײרֿפ ןיוש

 ,17 'ז ,1927 ,ןקירוצ רָאי 100 טימ ,טעזלע .ינ

 טימ קסֹוע ןענַײז ייז סָאװ טַײצ עלַא ןיא ןוא,

 ןוֿפ דורט ייז סע טכַאמ ,ןכַאז עכעלטלעוו יד

 ,ןרעהעג אּבה םלוע וצ סָאװ ןכַאז יד ןָאט וצ

 ,"עכעלטלעװ יד ןוֿפ יַא ךיז ייז ןזומ םורַאד

 ערעזדנוא עיטַארקָאטסירַא יד, .טש ,ּב ,וװ הח

 טאהעג ןּבָאה ןעמָאלּפיד טימ ןשטנעמ יד .. ,

 ,"ןָאיצאנ רעייז ןוֿפ טרעקעגּפָא ךיז ןצנַאגניא

 -קיטייוו טלָאמעד טָאה טָאג , .2423 ןֵפ ,רעטעלּב

 ןוא ךימ ןטסָאמעגּפָא / םורק-ךעלזייּב ןוא קיד

 טימ ןָאטעג ךָאֿפ א ןוא / ,םורַא טנעװ ענַײמ

 ךיז ןוא / ,ןרָאצ ןעמוטש ןיא טנעה ענַײז

 ןיא ,לה ,"ןרָאװעג טינ ןוא רימ ןוֿפ טרעקענּפָא

 רעקיטכעמלַא, .ירעמוטש רעד' , . . .עקנילּבערט

 םיֿפרׂש ןוֿפ ?םיכרד ענַײד סייװ רעװ ,ידש

 םיאורּב-דרע ןוא / ּפָא ךיז וטסרעק עטלגילֿפעג

 רַאֿפי ,שָאוהי ,"ּבָאג עטסרעַײט ןַײד וטסקנעש

 .'הרוּת ןּתמ

 ןלָאז עלַא ידכּב ןוא, .װטוא 63 םוצ .0
 יּפָא יװ ,דייר עסיז ןוא עקילייה יד ןײטשרַאֿפ

 -ירּפה תדיממו . . . געו ןטכעלש ןוֿפ ךיז ןרעקוצ

 עשרַאװ ,םלוע רדג רֿפס ,ןהּכה .מ י ,"{תוצ

 ַא לָאמַא טָאה רעמָאט ,, .טַאלּב רעש ,ב"נרּת

 ןענוגרַאֿפ ךיז רעקיריל א רעדָא רעּבַײרשעזָארּפ

 -טסּבלעז ַא ןכַאמ ןוא געװ ןוֿפ ךיז ןרעקוצּפָא

 "סיוא ןא ןעװעג סע זיא , . . טירש ןקידנעטש

 ןטעװַאס ןיא רעבײרש עשידַי ,נש ,"םאנ

 ,217 יז ,1958 י"נ ,דנַאלסור

 ןוֿפ ןעיירדקעװא ךיז ,'ַא ךיז .װרט 63 םוצ

 .םינּפ סָאד ןעז טינ לָאז עמ ךיז יִא .ןצעמע

 עמ ,טַײז א ןָא יִא טזומעג לדײרֿפ ךיז טָאה,

 ,עש ,"ןרָאװעג טיור זיא יז יװ ןעז טינ לָאז

 יִא ךיז טעװ רע, .46 'ו ,. ..ךעלעשנעמ עניילק

 קילּב ןַײז ןדנעװ ןוא הלוח ןקידססֹוג םעד ןוֿפ

 ווו מעּב ,"ןיהַא

 ןיא ןטשרעג טעז סע רעװ, .וטוא לֹּב םוצ ,7
 ענַײז םיא ןוֿפ טרעקעגּפָא ךיז ןּבָאה --- םולח

 םעד ןיא; ?רָאי ?גרעּבמעל ,תודיתע דיגמ ,"דניז

 טעװ תמא ...ןעמוק טעװ דודרדּב סָאװ רוד

 -- סטכעלש ןוֿפ ּפָא ךיז טרעק סָאװ רעד ,ןלעֿפ

 יעז} ,"םענעגושמ א רַאֿפ ןטלַאה םיא ןעמ טעװ

 ענליוו ,ָאטוז ץרא ךרד תכסמ ןזּביא ןַאמגיל

8, 
 קמשג ׂשָאד ינוא , .ךיז ןרעקנָא טָאטשנַא .8

 ,"איז ןָא טריקג ּבָא טינ ךיז טָאה . . . ראייֿפ ןוֿפ

 .זכ ,ג ,לאינד ,מהס

 יללּכ ןיא ךיוא ,רעטֿפָא) -- ןעװערעקּפַא
 (ףיוא ,ןָא) ןיא יִא .+-- ןעװעריקּפָא ווזד |ךַארּפש

 ַאּבמוא ץנַאג ךערּפשעג םעד טָאה" .טַײז ַא -

 ןשיטנַאמָאר םעד ףיוא טעװערעקעגּפָא טקרעמ

 ענליװ ,ןכדש סלַא דנוה ןייא ,דמא ,"ץיײלַאק

 א ןָא ּפָאק םעד ּפָא טעווערעק קילאומשג ,8

 .| דירַאי םינוֿפ ,עש ,"סיוא טַײּפש ןוא טַײז

 ןֿפרַאװסױרַא ריד ךיא לעװ טינַא ,ּפָא עווערעק, |
 ,עמיטש רעטשרעּב ןוא רעּברַאג יד ,ײלעטרַא ןוֿפ
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 קידנעיצרַאֿפ ימ טימ , .1 ןש ,1928 עװקסָאמ

 יד יז ןוֿפ רֶע טָאה / ,טנעּפ א ןיא ךיז ןיילַא

 .157 יז ,| המחלמ ,מפ ,"טעוװערעקעגּפָא ןגיוא

 -ףרעקעגּפָא ךיז טָאה רענייא; -- ךיז טימ

 -רַאֿפ עקנילָאװַאּפ ןוא עלעקניװ ַא ןיא טעוװו

 טינג .ןעמונעגוצ' ,עש ,"סָאריּפאּפ א טרעכיור

 ןיא טעװערעקענּפָא ענעי ךיז ןּבָאה יז ןוֿפ טַײװ

 רַאדנעלַאק'טלעװ סירעמָאש ,"טַײז רעדנא ןַא

 גרעּבנַײֿפ, .װעשטידרַאּב ,ד"ערּת רָאי םעד ףיוא

 ךַאמרַאֿפ א ,.ּב ןוֿפ טעװערעקעגּפָא ךיז טָאה

 ןשטנעמ ,ןַאהַאק .א ,"ריט יד סעּכ טימ ןָאטעג

 .15 'ז ,1927 ץװקסָאמ ,רעקלַא ןוֿפ

 -עגמוא .1 .(רעי ז ,סָאד -- ץכערעקּפָא
 סָאד .2 .גנורעקּפָא ,שינערעקּפָא טכעלש ,ןטָאר
 ,ץומש ,טסימ ,ּפָא טרעק עמ סָאװ

 .(') סָאד -- שינערעקּפָא
 .(ךיז) ןרעקּפָא ןוֿפ סעצָארּפ

 (רעקידרעיודעג)

 .ס- ,עקי ,ןיי -- נװ .(סי) ,רעד -- רערעקּפָא

 יּפָארַא יד ןוֿפ יִא רעד .ּפָא טרעק סע רעװ .1

 .רעטעלּב ענעלַאֿפעג

 זיא סע רעװ .הרומו-ררוס .רעקידניז ,עשר .2

 יררוס' רַאֿפ ווט .רשיה-ךרד ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָארַא

 28 ,| ,הימרי ;23 ,א ,היעשי ;18 ,אכ ,םירֿבד)

 ,"טנַײֿפ ךיא ּבָאה סיִא יד ןוֿפ ןָאט סָאד, .(ַאא

 טגָאז , .ן'םיטס-הׂשעי :ןטרָאד| 3 ,אק ,םילהּת ,יּת

 ּבָא ןוא שרגינעּפש רדיװ ריא ,לָאמ ןייא רימ

 טקרַאטשעג ןרטלע רעַײא ןעד ךיז ןּבה ,שרירעק

 ,! ןוֿפיסוי ,"רטרעװש טימ דנַײֿפ ריא ןגיק

 דניז יד טדַײל ָאד רעד, .א/גלק ,1764 אדרויֿפ

 יד ןוֿפ גיוא סָאד טלױהרַאֿפ ןוא םיעשר יד ןוֿפ

 ,"ןָאט הֿבושּת יז ןלעװ רעמָאט טרַאװ ןוא יַא |

 אדק .א/ןל ,1822 עטיוװַאלס ,הנשה שארל רוזחמ

 איז זד ,ןיררעק ּבָא ןייא הרוּת איד איז טשייה

 ,ןַאמ ןכלרע םריא ןוֿפ טרעקג ּבָא טָאה ךיז |
 יכלטלעװ יגיטֿפינעז ךרודא .דנ קרּפ ,טנַארּב

 ןייא זַא ךַײלג ,ןיול ריא המשנ יד טגירק ןיצונ

 ,ריװַאּפ .א ,זּביא ,"ןירירעק ּפָא ןייא ינוא רוה

 .יירע- .א/ּבמ ,ה"סקּת װעקלָאשז ,םלוע תוניחּב

 ּפָא (ךיז) טרעק סָאװ .ידא -- שירערעקּפָא
 ,גַײװש , .עא תודימ עטוג ןוֿפ ,געװ ןכַײלג ןוֿפ

 ענַײד רעּביא סױרַא טשינ גנערּב ןוא ,רעטכָאט

 'תּבש ,ןַאמיײנ .מ .י ,"דייר עיִא עכלעזַא ןצֿפעל

 ,50 יז ,1898 עשרַאװ ,סּביױא

 זיא שורושחַא, .+--ןצריקּפָא ווזד -- ןצרעקּפָא
 טָאה רע ןוא תוכלמ ןַײז ןרָאװעג טצרעקעגּפָא
 ןוא ןּביז ןוא טרעדנוה רעּביא טגיניקעג רָאנ
 ,1843 סַאי ,ינש םוגרּת ,"תונידמ קיצנַאװצ
 רע .שינע .גנ- .ךיז טימ ךיוא

 יַאּב .ןענעֿבנגּפָא .דפ .װרט -- ןעינדַארקּפָא
 ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ןענעֿבנג

 ּפָא ךיז לק- .װטוא -- ךיז ןעלקילַארקּפָא

 .ךעלקילָארק ןרעּבעג .טלקילָארקעג-- ךיז
 ףרַאד ךיז יִא ןכָאנ ןוא זיּב געט ריֿפ-ײרד רַאֿפ

 "װעַײדרַאֿפ-טכַײל טימ עקטַאמ יד ןעװעדָאה ןעמ

 "רַאכ , ...קינכעט יד נשרעהַאּב ,"רעטיֿפ ןקיד

 .1 ןאפ ,1922 ווָאק

 ןעניױרקּפָא

 .טעסַארקעג-- ,ּפָא עס .ורט -- ןעפַארקּפָא

 ,ןּבראֿפּפָא .רנ .לס

 -עג-- ,ּפָא עּפ- .ורט 8 וטוא -- ןעּפַארקּפָא
 .=- ןעּפַאקּפָא וזז .לס .טעּפַארק

 ,טצַארקעג-- ,ּפָא ץַארק .װרט -- ןצַארקּפָא
 יד טימ ןצארק ךרוד ןקינײרּפָא .ןעמענּפָארַא .1

 -ַארקסּפָא .ןעּפולַאקּפָא .עא רעסעמ א טימ ,לגענ

 טרַאה וצ טינ תמ ׂשד ףראד ןמ, .ןּבָאשּפָא .ןעּב

 ןצַארק וצ ּבָא טינ ךא ינוא ןןשאוו =| ןשעװ

 ןעד טימ טיג ּבָא טינ ׂשָאװ .טּבעלק םיא ןַא ׂשָאװ

 ,ןודנול ןמלז המלש י'ר ,ײןּבַײלּב ןירד גָאמ ןשעוו
 טָאה סע ןעװ .ד"קּת טׂשמַא ,המלש תלהק

 א ןוֿפ תויתוא יד ףיוא סקַאװ טֿפירטעגּפָארא

 ךיא ּבָאה, ,א/טנ ,אח ,יַא טינ ןעמ רָאט ,רֿפס

 -םוי דוֿבּכל עטָאּפַאק עקידתּבש ןַײמ טיירגעגוצ

 טינ זדנוא ַײּב זיא לטשרעּברױכַאז ןייק ,ֿבוט

 ןטימ טצַארקעגּפָא ןקעלֿפ יד ךיא ּבָאה ,ןעװעג

 ,?טשיװעגּפָא לּברַא ןטימ ןוא טַײּפשעגנָא ,לגָאנ
 ןבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארשי

 רעייז טרידיסקָא ַײלּב יװ ױזַא, ,1930 זירַאּפ

 ןלעיצעּפס א) רעּבָאש א טימ ןעמ ףרַאד ,ךיג

 ַײלּבצלַאװ קיטש א יִא (רישכמ ןקיטנַאקַײרד
 ימָאנ .א ,"לַאטעמ םענייר םעד ןּבָאה וצ ידּכ

 'ז ,אא פשייו רעקרעװטנַאה רעשידי ,גרעּב
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 וד, .סנּבירשעגנָא ןּבַײרּפָא ,ןקעמּפָא .2

 יד טצארקענּפָא ךיא ּבָאה סָאװרַאֿפ ,ךימ טסגערֿפ

 סיוא :ךַײלג ןגָאז ריד לֶעװ ךיא ?ןטנעמוקָאד

 ,גרוּבנערע ַאיליא ,זּביא קַאשרַאמ .ּב ,"ארומ

 ,1936 וװוצִיק ,רעטייװצ רעד גָאט רעד

 טצַארק עמ, .םינּפיס יִא .ןלָאגּפָא טכעלש .9

 ןמיס ןטצעל םעד ידּכ עדרָאמ יד ּפָא טוג ךיז

 ןדיא ,טַארַאמ .ה ,"ןעמַארוצסיױא טייקשידִיי ןוֿפ

 ,1928 עגיר ,תוכולמ עשיטלַאּב יד ןיא

 רע ןוא,, .ןרַאשּפָא .ןעלּבַארגּפָא .ןּבָארגּפָא .4

 סָאד ,קיניײװעניא ןוֿפ 'ִא זיוה סָאד ןזָאל לָאז

 ךיא, ,41 ,די ,ארקיו ,תחח ,"םורַא סגניר זיוה

 םיוּב םעד ןוֿפ ּפָארַא ייג ןוא ךימ טכַארטַאּב

 ,ּפָא דרע יד ץַארק ךיא ,טרָא םעד וצ םוק ןוא

 הׂשעמ עניײש ןייא ,"ריט יד ךיא ןיֿפעג ױזַא

 "רעד, ,1876 רימָאטישז ,ערַאטנעװ ערָאטנעצ ןוֿפ

 ַא ּפָא טצַארק תמיק-ןרק רעד זַא טריסַאּפ וצ

 ,לארׂשיךּב .ש ,"רעמייּב טצנַאלֿפרַאֿפ ןוא גרַאּב

 ,25 / 1966 ,רַאֿפ

 .ב =--- ךיז טימ

 יָא סמענעי ןגָאמרַאֿפ טינ .ץכע- .,גנוד

 רעכַאלּפָא רעד, .(עק- ,ןיד) רעה .שינעי
 ןיא רע .עלָאר עלַאיצָאס עסיורג ןַײז טליּפש

 .יירע- .יםכילע-םולשי' ,ץרּפ ,יָא"למיש רעד

 .טניורקעג-- ,ּפָא ןיורק .ורט -- ןעניױרקּפָא

 יװ ןצעמע ףיוא ןקוק .ןיורק א ןגײלֿפױרַא .1

 טָאה רע יװ ױזַא ,ןיורק א טימ גיניק א ףיוא
 .ריא ךיוא .הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד

 טָאה !יקסנַאשלָא לארענעג רעשיטסינויצ-ילעוּפ,

 קור ַא ןוא ןיקטיא טנױרקעגּפָא קירוצ םיא

 ןיִּב ךיא -- ןְךדָאש ןיא} רוגיֿפ ַא ענַײז ןָאטעג

 ,סעמע' ,װ רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"!ןעגנאגעג



 ןגירקּפָא
 ַא ןכַאמ .ןיורק א ןעמענּפָארַא .2 ,121 יז

 .ךלמ םעד יִא ןוא עיצולָאװער

 -עג'- ,ןגָארקעג ,ּפָא גירק .װרט -- ןכירקּפָא

 סָאװ) ןעמוקַאּבקירוצ ,ןגירקקירוצ .1 .ןגירק

 ןַײז יִא .טרעהעג סָאװ סָאד ןעמוקַאּב .(טמוק סע

 ןַא ךיז --- רעּבָא רעטעּפש , .טֿפעשעג ןיא קלח

 עטּפַאכרַאֿפ} עקינַײז סָאד יִא ןוא ןּבעג הצע

 וּפ סָאד ,ןַאמגרעּב א ,"קירוצ ןהרוחס:לגומש

 ןטסכעה, .39 'ז ,1926 עשראװ ,ליטעטש עשיל

 הנתנו םוצ ןגָאלקנָא רָאיטקַא ןַא ןעמ ןעק
 ,"ָא קירוצ טשינ ןעמ ןעק רעּבָא טלעג ,ףקוּת
 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאק-רעטַאעט ,ףרַאדנערַאה .י .ש

 םעד ןטרַאװּפָא ןעמוקעג ןענעז ייז/ ,5

 ענעדלָאג סָאד יִא טעװ רע סָאװ . . . סנ ןסיורג

 10 וװ ,זמט ,טיײ ,"ּברעה םעד טימ עלעטסעק
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 ןעװ ינוא, .ןעמוקַאּבנַײרַא .ןגירקנַײרַא .2

 ןגנהיג ןרעדָא =} רֹּבָא ןקנורט רֿפ זיא רנייא

 ןַײז (שאימ) םיא ךיז יז זד דלּב וזַא ,ןרָאװיג

 טינ םיא ןק ןמ רּבֶא ןָאק ןדניֿפ טינ םיא ןמ זד

 טּביה --- ,ןּבָארגּב וצ (הילּת) איד ןוֿפ ןגירק ּפָא

 רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,יְזָא ןדימ תולֿבַא) ריא

 .דל ,ז"עּת ןטיק ,םייחה

 .(עק- ,ןיד) רעה .שינע/ .ץכעז

 -נעל ַא .1 .װפד+-- .װטוא -- ךיז ןגירקּפָא
 ַײרעגירקעג ַא ןיא ןַײז ,ןגירק ךיז טַײצ ערעג

 טימ יַא ךיז ןייג, .ךיז ןגירקמורַא ,ןצעמע טימ

 :השמ טינ ךיוא ךיא ןיּב רעדנוזאּב ןדעי

 ױזַא ןיוש ןּבָאה יז, .'טג רעד' ,עש ,"ֿביוחמ

 ,"טכַאנרעדֿפױא ןצנאג םעד טגיוקעגּפָא ךיז
 ,1940 װָאװל ,רעטַאֿפ רעד ,ערַאּבַאז ןַאטַאנ

 -עגירק ןקידנערַאֿפ ,ןגירק ךיז ןרעהֿפוא .2

 סעמעראװ םוצ ךיז ןעמענ סענעדִיי, .(ןע)ַײר

 יד טימ ךיז ןטלישּפָא ןוא יִא ןכָאנ טשרע

 ןוא ךיא ייטש, .26 יז ,תועסמ ,סוממ ,"ןענַאמ

 ,ןצעזנַיײא ךיז ןוא יִא ךיז ןלעװ עלא זיּב טרַאװ

 ךיז זיא סע יװ ךָאנרעד טרַאֿפ ךימ ךיא לעװ

 .קי ,"ןרָאֿפ ןוא דיוּב ןָא ןעּפעשטנָא

 .יירע-/ .שינע- .ץכץע-

 יירק(עג)'-- ,ּפָא רייק- .ורט -- ןריקיטירקּפָא
 קרַאטש .רנ ,ןריזיטירק;- :89 .טרייקיט

 ןּבָאה ,ןרסומ ,תונורסח ןעניֿפעג ,ןריקיטירק

 יד יִא ,לקיטרַא סמענעי יִא .ןצעמע ןגעק תונעט

 יד רעטנוא, .גנולעטשסיוא יד יִא .גנולעטשרָאֿפ

 יד ויּב ּפָאק ןוֿפ ּפָא םיא טריקיטירק עמ ןגיוא

 ,סֿפלַא ,"גנוקידיילַאּב ינימ עלַא טימ סיֿפ

 ,38 'ז ,1900 ענליװ ,| עּביל עכילצרעה - ..

 ,גנוז

 ,טדַײרקעג'- ,ּפָא דײרק .װרט -- ןדַײרקּפָא
 יד יִא ,דַײרק טימ ןייגרעּביא ,ןסַײװּפָא ,ןּבַײרּפָא
 ,סרעטכַײל ענעשעמ

 ,טלזַײרקעגי- ,ּפָא לז  .ורט -- ןעלזַײרקּפָא
 ןעקצַאצסיױא ,ןצוּפסיוא .4-- ןעלזַײרגּפָא ווזד

 יד יִא .ןקָאל ,ךעלזַײרג ,ךעלזַײרק ,ןזיורק טימ
 .רָאה עגנַאל

 ,טזײרקעג-- ,ּפָא זַײרק .װרט -- ןוַײרקּפָא

1000 

 ,גנומױצמורַא ןַא טימ ,זַײרק א טימ ןעמענמורַא

 ,טרעװרַאֿפ זיא טירטוצ רעד ואו חטש םעד יִא

 .גנז .ךיז טימ ךיוא

 װטוא .ט(ע)יירקעג-- ,ּפָא (עןיירק -- ןעײרקּפָא
 ןרעהפיוא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןעיירק --

 ןעװעג ןיוש זיא סע, .ךיז ןעיירקסיוא .ןעיירק

 יּפָא לָאמ טצעל א ןּבָאה רענעה .גָאט רעסיורג

 ,נַאמרעטוג עקמיולש ,ןַאמגערּב .ש ,?טיירקעג

 רענעי ףיוא רענעה ןּבָאה גנַאל ,, 1939 עװקסָאמ

 ,רַאטכעד עטָאמ ,"טעײרקעגּפָא ךַײט טַײז
 ,1940 קסנימ ,רעדירּב

 טימ סעּפע ןקירדסיוא ,ןעגנערּבסױרַא --- וורט

 ַא 'ִא .ןָאה ַא (וצ ךעלנע :רעדָא) ןוֿפ ןעגנַאלק
 ...ןזח א עלעגנִיי ַאק .טסעטַארּפ ןקידכעבענ

 -טע עלעדנעה ַא יװ . . . טײרקעגּפָא אקווד טָאה

 ןוא םיתירחש עכעלטע טימ סהננרניוכל עכעל

 שרדמה'תיּב ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה ןוא םיֿפסומ

 -עלּב ,"רעגייזא סנייא ּבלַאה זיּב םיריבג טימ

 / ןָאה רעטיור רעד טָאה חרזמ ןיא , ,19 ןאַפ ,רעט

 יד ןָאטעג ךָאֿפ א / ,טעײרקעגּפָא תירחש ןַײז

 ,"טעייוועצ טסנעּפשעג-טכַאנ סָאד / ןוא ןעלגילֿפ
 'הּביסמ עמייהעג ַא ,טכַאנרַאֿפ ,רה

 .שינע .ךיז טימ

 ,טציירקעג-- ,ּפָא ץיירק .ורט -- ןצײרקּפָא
 ,+- ןעמלצּפָא ווזד

 ,טצַײרקעג-- ,ּפָא ץַײרק .ורט -- ןצַײרקּפָא

 ןרָאּפּפױנוצ ,ןשימֿפונוצ .ןקיציַײרק-- 5

 "עג רעדָא ןשינעֿפעשַאּב םינימ ענעדײשרַאֿפ

 א 'ִא ןימ םעַײנ א ןֿפאש ךעלטסניק .ןסקיװ

 דנַאֿפלעה ַא יַא -- ריא .עכיֿפלעװ ַא טימ טנוה

 -לצזעג עכעלשטנעמ יד, ,גנו- .זיומ א טימ

 רעד ןשיװצ גנוקיצַײרקּפָא ןימ ַא זיא טֿפַאש

 ןוֿפ עדנַאּב רעד ןוא ןטַאמירּפ יד ןוֿפ החּפשמ

 י"ַנ ןּבעל ןוֿפ םיױּב רעד ,םולּב .ש ,"ףלעװ

 ,276 'ז ,1

 ןגעװו ןיּב ,ּפָא ךירק .װטוא -- ןֿפירקּפָא
 -קעװַא .1 ,ןכָארקעגי- {ןכירקסיוא +- ּב ָא ה

 ןֿפױא ,ריֿפ עלַא ףיוא יִא .ןעזױּפקעװַא .ןכירק

 יד טימ ןָאטעג סיר א ךיז טָאה רע; .ךיֹוּב

 יּפֲא ןוא םיא טרעדַײלשעגקעװא ,תוחוּכ עטצעל

 ,רַאיַאּב לוגניא ,ןָאדרַאג .ע ,"טַײז א ןָא ןכָארקעג

 ןענַײז עטעדנואװרַאֿפ-רעװש , .1935 עװקסָאמ

 יד ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"לקניוו א ןיא ןכָארקעגּפָא

 ,1948 ץעװקסָאמ ,כערזימ נוֿפ טמוק נַײש

 ןכָארקעצ ןצינ ליֿפ וצ ןוֿפ ,טײקטלַא ןוֿפ .2

 ןּבַײרּפָא ,(רָאה) ןלַאֿפסױא ,ןכירקסיוא ,ןרעװ

 ןוֿפ ךלַאק ,ןכַאז עקירָאה ,גראװרעטוֿפ) ךיז

 -ַאק םעד ןרעװנָא ,ןעװעקַאילּבּפָא .(טיוה ,טנַאװ

 זיא רעטוֿפ רעד, ."ּפָא טכירק דגּב רעד, .ריל

 ןּבָאה הלּבחיכַאלמ ליֿפ , ."ןכָארקעגּפָא ןצנאגניא

 םיא זיא ױזַא ,ןֿפרָאװעג ּפָאט ןיא ןשטנעמ םעד

 ?װָאלקש ,ילאונמע הׂשעמי ,"ןכָארקעגּפָא טיוה יד

 ףיורעדא ,ןלכור תקֿבא רֿפסל הפסנ| ד"עקּת

 ןשטנעמ ןוֿפ טולּב סָאד ןסָאגרַאֿפ ןּבָאה ייז לַײװ

 טָאה םורַאד ,טייהרעסייה ,רעסאו יװ ױזַא

 סָאװ רעסאו רעסייה טימ טלָאצַאּב ה"ּבקה ייז

 ,ד/אכ ,2צנ ,"ןכָארקעגּפָא יז ןוֿפ זיא טיוה יד

 ןעלצירקּפָא

 ןַײז ץרַאװש ןזומ ןיליֿפּת יד ןוֿפ תועוצר יד,

 ,ןכָארקעגּפָא יז ןוֿפ זיא ּברַאֿפ יד דלַאּביװ ןוא

 ,אח ,ןצרַאװשּפָא דִיי א ןוֿפ ןזָאל ייז ןעמ זומ

 סוֿפיט יװ ןטייקנארק ענעדישרַאֿפ ךָאנ, .ב/ח

 טיוה עטלא יד ּפָא שטנעמ םעד טכירק לגדא

 א רע טמוקַאּב טנוזעג טרעװ ןרע) זַא ןוא

 רעשידוי ןוֿפ רצוא רעדנואװ ,עי ,"טיוה עַײנ

 עשראו ,רעּפרעק רעכילשנעמ רעד ,ךַארּפש

 יּפָא זַײװרעטרע זיא ךלַאק רעד, ,55 יז ,פ"רּת

 "רַאװ ,עלעדניירק ,סַײװ ,"טנעוו יד ןוֿפ ןכָארקעג

 ןקירּב ףיוא,; .118 'ז ,'עגיל-רוטלוק' ,1930 עש

 / ,ןעלדניש עטיור טימ טקעדַאּב ,ענרעצליה

 ןוֿפ םור רעד רעדליּבלײא ןוֿפ ּפָא טכירק

 סעמאמ רעד ,גח ,"ןענָאטנַאק עטלגנארעגסיוא

 ,124 יז ,האווצ

 רעד, .ןדניװשרַאֿפ .ןרעװ לטּב .ןרעו םלענ 2

 רע .טכַאװשעגּפָא ןצנאגניא ןיוש זיא רָאדנעמָאק

 ןוא ךיז טגרַאװ ,טסוה . . . זדנוא ןוֿפ ּפָא טכירק

 ,ָאּבירּפ-װָאקיװָאנ .ַא ,זביא .ר .ל ,"טצכערק
 ןוֿפ ןקינײרּפָא .1 .ןלערק'- :89 .ןָאטינ דל
 יגערּב יד ,סוגנַײא םעד סיוא-גנעל ןעגנאגעג

 ,"ןרעװ טשיװעגּפָא ןוא יִא ןּביױהעגנָא טָאה עיניל
 יד טַײּב שטנעמ רעד ,יקסנעסַאי ָאנורּב ,זּביא

 ,1936 קסנימ ,טיוה

 ןיא} .טלירקעג- ,ּפָא לירק .ורט -- ןלירקּפָא
 ןוֿפ ןקינײרּפָא .1 .ןלערק'- :89 .ןָאטינ דל
 יִא ,רעסַאװ קידוז טימ ,ךעלערעה ןוֿפ ,ןרעדעֿפ
 קידוז טימ ןעירּבּפָא .2 .זדנַאג א ,ןוה ַא

 ּפָאט ַא טימ טלירקעגּפָא םיא טָאה יז, .רעסַאװ
 -נַײרַא ךרוד ןעירּבּפָא .8 ."רעסַאװ קידעכָאק

 הלודג ןַײז ןוֿפ ןצעמע ןצעזרעטנורַא ,ןגָאז
 יַא .ןקידיײלַאּב .(קיטכיװ ךיז טכַאמ רע ןעוו)
 רעּב ַא יװ קעװַא לָאז רע ,רוחּב ןשירַאנ םעד

 .קע ןַא ןָא
 רעטעֿפ טימ ,עװַאק טימ יִא ךיז -- ךי ז טימ

 .עא ךיוי

 ,טמירקעג-- ,ּפָא םירק .װרט -- ןעמירקּפָא
 ,עטמירקרַאֿפ סָאד ,עמורק סָאד ןכַאמ ךַײלג .1
 ,םורק סיוא ןכַאמ

 ,ןעמירקרַאֿפ .ןעמירקסיוא .ןכַאמ םורק .2
 ענַײז ןכיללגוצסיוא ןּבײהנָא רֶע לָאז גָאט םעד,
 ןוֿפ יִא טינ ןלָאז יז סָאד ,ןגעטש ןוא ןגעװ
 מדפפ ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,ײ"געװ ןטוג ןטכער
 "ירטציּפ ,הנשה שאר ,םעונ ירמא רוזחמ 5

 ,1895 ווָאק
 ןַא ךיז טָאה סע רָאנ יװ ןוא, -- ךיז טימ

 יד יװ טליֿפעג רע טָאה ,טמירקעגּפָא סַאצּבָא
 -ץװעדנוֿפעגנַײא רעד' ,רַא ,"ענַײז טינ זיא דרע
 .שינע .ץכע- .גנו .ירעט

 ,טלטסירקעג--- ,ּפָא לט- .וורט -- ןעלטסירקּפָא
 ,"טלטסירקעגּפָא ןוא ייז טלבוטעגּפָא, .ןדמשּפָא
 יױזַאע ,388 יז ,1939 ענליװ ,רעּפינד םַײּב ,שז

 ַײּב ןוחצנ ןַײז טרעַײֿפעג רעטסיולק רעד טָאה

 ךיז ןּבָאה סָאװ ...ןדִיי ַײרד ןוֿפ סענורט יד

 ץגנַאל יד ןוֿפ ןרעװ וצ רוטּפ ידּכ ,יָא טזָאלעג

 ,גנו 126 יז ,צװ דש ,זּביא מי ,"םירוסי

 ,טלצירקעגי- ,ּפָא לצ- .ורט -- ןעלצירקּפָא
 ,שינע- .גנו- .ןצירק עניילק טימ ןצירקּפָא



 ןצירקּפָא

 .טצירקעג-- ,ּפָא ץירק .װורט -- ןצירקּפָא

 ןקעמּפָא .לרעצירק ַא טימ שטשוטמ ןכַאמ .1
 זַא ןַײז טנרָאװעג לָאז שנעמ רד, .ןצירק ךרוד

 ףיורד ׂשָאװ ילּכ ןייא וז טימ ןצינ טינ לָאז רֶע

 ,"ןיצירק ּפָא ןזָאל ןומ רע ,תורוצ טצירקג זיא
 ,הנק ןמיס ?ז"קּת ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס

 ןיא תויתוא יִא .ןצירקסיוא .ןריװַארגנַײא .2

 ,ןייטש ַא

 עקוועלירתּכ ןוא עקווָאנַאצּבַאק, -- ך יז טימ

 ןּבָאה ןוא ,רֿבד-םש א ןרָאװעג זדנוא ַײּב ןענעז

 מעּב ,"עיזַאטנַאֿפ רעזדנוא ןיא טצירקעגּפָא ךיז

 -עגּפָא טינ ךיז ןּבָאה ןעמענ ערעייז , .8 יז ,ווו

 ,יקסּבוילעש .י .מ ,"ןעלװָאט יד ףיוא טצירק

 זיא יִא יד, -- גנו 308.  יז ,םורַא ןרָאי ןיא

 ַא יװ ךעלטַײד ױזַא זיא ןוא ןייטשמייל ַא ףיוא

 םיוּב רעד ,םולּב .ש ,"גנוריװַארג ענרעדָאמ

 .200 'ז ,1931 י"נ ,ןּבעל ןוֿפ

 .(עק- ,ןײ) רע .שינע/ .ץכעי
 .יירעד

 .טלשירקעג-- ,ּפָא לש- .ורט -- ןעלשירקּפָא
 ,לקיטש ןיילק א ןכערּבּפָא .ןעשירק:- :פ

 .טיורּב יִא .ןקָארּבּפָא .ןעלקערּבּפָא .ךעלקיטש

 ךלַאק ךעלקיטש רע טָאה לקעּפ ןַײז ןוֿפ ,

 טלשירקעגּפָא טָאה ןײלַא רע סָאװ ,ןעמונעגסױרַא

 .ליטדעטש סָאד ,שַא ,יײֿברעמה:-לתוּכ םעד ןוֿפ

 .שינע .גנ- .ךיז טימ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ץיפערקּפָא

 -עגסיוא רעּבָא ןיוש , ,(ךיז) ןצכערקּפָא ןוֿפ

 ױזַא טנַײה ןוא --- יִא ןַא טמוק -- . . . טליּפש

 ,14 יז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"טנלע

 ,טצכערקעג -- ,ּפָא ץכערק .וטוא -- ןצכערקּפָא
 .ץכערק א ןזָאלסױרא .1 .ןעצכערק;- 9

 ןּבָאה רעּבָא טציא , .ןצכערק .ךיז ןצכערקסיוא

 -פָא רָאנ ,ןֿפלעה טנעקעג טשינ רָאג ריא ייז

 םעד ,יֿבצ-ןּב ,"ןיוש ןוא טצכערקעגּפָא ,טצֿפיזעג

 "נגָאז סָאד  .א"ערּת עקָארק ,רעטכָאט סרעקנעש

 רענייק ןוא טצכערקעגּפָא ךלמ רעד טָאה קיד

 ,"טַײדַאּב ץכערק רעד סָאװ טסואוועג טינ טָאה

 ,ןֿפלעה ךַײא טָאג לָאז, .יהילּת א טַײנאּבי ,ץרפ

 ּפָא טצכערק -- ןַײז חילצמ לָאמעלַא טלָאז ריא

 ,רעגרעּב .א ,"הכרּב ַא יז טיג ןוא יּבר רעד
 .101 'ז ,1926 עשרַָאװ ,ליטעטש עשיליוּפ סָאד

 ןגעװ ּבָאה ךיא ,דניק ןַײמ ,טכער טסָאה וד ,ָאי,

 רעטיּב דיי רעד טָאה -- טסואוועג טשינ םעד

 ,"ןּבעל שיטניה ץנַאג ןַײז ףיוא טצכערקענּפָא

 ןצנַאגניא ןיוש ךךיז טָאהע .דיייםיליהּת ,שַא

 ,זמט ,גח ,"טצכערקעגּפָא ןוא טעכושטעגסיוא

 ,24 אוו 5

 טצכערק יז, .טַײצ ערעגנעל ַא ןצכערק .2

 א טינ רָאג טוט רע ןוא ,טכענ ענעצנַאג ּפָא

 ריֿפַאס .י .א ,"?ריד ןיא סָאװ ,עלעזערד :גערֿפ

 ,1881 ענליװ ,| ...להקה תאטח ,קסנימ סיוא

 ןענרעל טינ טנַײה ךיז ליװ דימלּת רעד, ,52 יז
 יּפָא ױזַא ןוא ,טעצכערק ןוא טּבַײרש רע ...

 א ןּבעגעג ןוא . . .העש עּבלַאה א טעצכערקעג

 רעמ ןענרעל וצ טינ חוּכ ןייק ּבָאה ךיא :יירשעג

 -יתּב ןוא ןלוש יד ןיא , ,35 אט ,רעטעלּב ,"טנַײה

 ןעלקָאש גנַאל ךיז םיללּפתמ יד ןגעלֿפ םישרדמ
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 -תעש אזַא זיא ךָאנ ןעוו ןוא .יֵא קידמידחּפ ..

 -סָאשזד .ז ,"?געט-לולא יד ןיא טינ בוא ןוצר

 ,1927 ןּפרעװטנַא ,עסערּפ עשידִיי ,יקצעיװָאט

 א ּפַא טצכערק ,רעמייּב ןעמ טקַאה ץעגרע,

 ןעגנירּפש ,רעדלעװ ןעמ טקַאה ץעגרע ;דלַאװ
 ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי לדוי ,יּפָא ךעלדנעּפש

 רע טצכערק ליטש רעד ןיא, .1929 עװקסַאמ
 יוא סע ןרעה רימ .טכַאנ עצנַאג יד ּפַא ךָאנ

 ודנוא וצ סע טגָארטרעד טניװ רעד לַײװ יונעג

 ןפַא .קרַאמער .ע ,זּביא ,"ןַײרַא ּפָאקַא ןיא
 .1929 װָאקרַאכ ,קיאור זיא טנָארֿפ-װערַײמ

 ןוא יִא .ןצכערק ןרעהֿפױא ,ןקידנערַאֿפ 9

 .קעּבַאט קעמש א ןעמענ

 -- .טלערקעג--- ,ּפָא לערק .וורט -- ןלערקּפָא
 יד) רעסַאװ קידוז טימ ןעַירּבּפָא ./ .ןלירקּפָא

 א (יװ) ,ריזח א (יװ) יִא .(ןכירקּפָא לָאז רָאה

 קיצנייא רעזדנוא טלָאװעג טָאה עמ , .רחַא-רֿבד

 יװ יא רעטַײװ גנוטַלצ עשירָאטַאלימיסַא-שידִיי

 !טסירק א רָאג זיא סע --- ריד אנ ,רחַא-רֿבד א

 סיוא ווירּבי ,ץרפ ,י|ןּבירשעג סָאד טָאה סָאװו

 טמענ ןוא ךיז רעסיוא ריזח רעד זיא ,, .יעשרַאװ

 ײכענ !טגָאלש . . . :ןכולֿפ תוללק עטיוט טימ

 רזעילא ,ײ!טלערקענּפָא ןגער-רעַײֿפ א ךיד טלַאװ

 רעטלֿפײװצרַאֿפ רעדד ,| םילשמ ,גרַאּבנײטש

 ,שַאּב ,"ןלַײק ןכָאנ םיריזח יד יא .'ריזח

 עגנַאל טימ ןצַארקּפָא .2 .טַאקשומ עילימַאֿפ
 .שינע .ךיז טימ ךיוא .לגענ

 :עג-- ,ּפָא קנערק .װטוא -- ןעקנעיקּפָא
 ףיוא, .טַײצ ערעגנעל א ןעקנערק .1 .טקנערק

 סָאד ,טשידִייעג ךימ ןעמ טָאה גָאט ןטכא םעד

 טקנערקעגּפָא ךיא ּבָאה ןונ ,ןטינשַאּב טסייה

 ,לידנער רעד ,זמא ,יןכָאװ עכעלטע ןוֿפרעד

 יד ןוֿפ עמצרַא יד ַײּב ןענעז סע, .1867 ענליוו

 סָאװ יד ןוא ,ןּברַאטשעג ליֿפ רעייז עקנארק

 טקנערקעגּפָא ךיוא ןּבָאה ןרָאװעג טנוזעג ןענעז

 יד ,קָאטסילַאיּב סיוא .פ 'רד ,ײגנַאלןכָאװ

 גרוּברעטעּפ ,טייהדנוזעג יד ינוא טייקכילנייר

 ןכָאנ טַײצ עגנאל א ךָאנ טָאה עזיל,) ,5

 יּבַא ,טָאג קנאד ַא רָאנ ,טקנערקעגּפָא טעּבדניק

 יָארּפ רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"הנּכס ןוֿפ סױרַא

 ןגָארקעג טָאה ןוא, ,54 יז ,1893 ענליװו ,קינטנעצ

 -קילגמוא ןא ךרוד עלעטש ןַײז ןוֿפ טגַאזעגּפָא

 טקנערקעגּפָא טָאה רע ןכלעוו ךרוד לאֿפוצ ןכעל

 ,1903 י"נ ,...עניורק ענחַאי ,"ןכָאװ ַײרד

 טנוזעג ןוא טײקנַארק א ןעמוקרעּביײא 2 .ג'ז

 .ןרעװ

 .טעּפערקעג-- ,ּפָא עּפ- .װטוא -- ןעּפערקּפָא
 א ןענרעלסיוא ךיז ןוא תוחֹוּכ יד ןּבעגסיױא

 טינ ךָאנ עשז סָאװ, .טעּברַא רעד ןיא הכָאלמ

 טעּפערקעגּפָא ןעד עשז סָאװ ףיוא . . .?ןענעק

 עקַײד רע טָאה טציא ? ...רָאי ןּבלאהטירד

 יָאריּב ,ָאטרעּבלַא .מ ,ײסוֿפ . . . ןטערַאּבעצ א
 -- ךיז טימ ךיוא .1921 װָאקרַאכ ,ןַאשזדיּב

 .טעּברַא ןַא ַײּב ךיז ןרעטַאמּפָא .ןעװערַאהּפָא

 ,ױרּב .2406: ט18 .כרַא ןצ ,יד -- ַארּפֿא
 גיניק ,טָאג רזנוא ,טָאג ,וטׂשַײז טּבוליג, ,םערּב

 ףָאלש ןעד ןרָאֿפ רּביא טכַאמ ָאד רד ,טלעװ רד

 "ןיָארּפַא ןוֿפ גנומולש ינוא ןגיוא ןנַײמ ןוֿפ

 .מור .ס' ,יד -- ערַאּבַארּפא

 ןעיאדווַארּפָא

 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,ןיּפעֿפעמ המונתוו

 'ויניע תוּבעג טשטַײטרַאֿפ שמ .א/ו ,3

 .ן"ןעמערּב, :יּת| "ןיָארּפא; :|פ ,די ,ארקיוו

 ץצלעיציֿפָא

 שינעּבולרעד ע'א ןַא .ידַא ךיוא .גנוקיטעטשאּב

 .ןרָאֿפוצסיױרא

 ןּבעג .1 .טריּבָארּפַא ,ריּב- .וורט -- ןריױּכָארּפַא
 טצינעג טֿפָאו ,ןקיטעטשַאּב .סעּפע ףיוא המּכסה

 טקעיָארּפ רעד, .ןרעדנעל עקידנדער:שינַאּפש ןיא

 ,ןשייה טוג --- ןריּבָארּבַא, ."טריּבָארּפַא טרעוו

 אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,יןכיליּב

 -ורּפַא רעסאוו סעזיד זוקידעמ ליֿפ . . . ,, ,4

 רעסַאװ זעד ׂשד גיניק ןעד ןרכיז רֿפ דנוא ןריּב

 יכעלרעדנואװ ינייש ןייא ,"זומ ןַײז דנוזג רעז

 ךאּבצלוז ,ןהָאז סרעשיֿפ ןייא ןוֿפ עירָאטסיה

 רעדנריגער רעד ןמוו תֶע לכו, .ן?רָאי ?ֿבובלְו

 ׂשד ינוא ןרינימעסקע טזָאל ונוּבשח הקדצ יאּבג

 ןיזומ ֿבוּכע ילּב הבוגה לָאז . . . טריוו טריּבורּפַא

 ,"ןילָאצ טלעג טריסנַאװַא ןַײז הקדצ יאּבגהל

 ּכ"הּבּב םידסח תולימג אשידק ארֿבחמ תונקּת'

 .יצ"קּת תנשּב ושדחתנש ןידנולּב הלודגה

 ַא ,לעטשנַײא ןַא) ןריטּפעצקַא ,ןעמעננָא .2

 ןעק םַאטש ןדמערֿפ ןוֿפ רעקלעֿפ ַײּב ,, .(גנוניימ

 ,ןלַאֿפ עקימענסיוא ןיא ןרעװ טריּבָארּפַא סָאד

 ןרַאסעֿפָארּפ סרעלטיה ,װמ

 לייט ןייא, .סעּפע ףיוא ןייטשַאּב כרַא .9

 ךלמ ינדעמ ןמאנ ןעד ןיגעװ ןוֿפ זד ,ןיגאז

 רקש ןייא זיא זאד .ןיזעװג לוּבליּב שאד רעװ

 ,'הֿביא תלגמ יײּכי ,"ןריּברּפא ךיא איו טלחומ

 .עיצַאה .גנוריי .23

 .ןעװעּבַארּפָא +-- -- ןריּבַארּפָא

 .+- ןעלּבַארגּפָא וזד .מטפ -- ןעלּבַארּפָא

 .טעװעּבַארעג- ,ּפָא עוו- .ורט -- ןעװעּבַאױּפַא

 ,דלַאװעגרעּביא ןעמענּפָא .1 .ןּביור--= 9
 ןוֿפ יִא .ןריּבארסיוא .ןריּבַארּפָא .ןעװעּבַארַאּב

 טנכערעגּפָא ךיז ןּבָאה ןדִיי, .סיֿפ יד זיּב ּפָאק

 ןוא ןעליוקסיוא ייז טלָאװעג ןּבָאה סָאװ יד טימ

 יד ןּבָאה זדנוא, .10 ןאפ ,1886 ,לָאֿפִי "יָא

 ןיִּב ךיא ןוא טעװעּבַארעגּפָא סעקישטשמָארגָאּפ

 עכילקילג ,ּפס ,"ייג ןוא ייטש ךיא יװ ןּבילּבעג

 ,115 'ז ,עכילקילגמוא ןוא

 רֶעדָא טלעג ןגירקנַײרַא .ןרַאנסױא .גיֿפ .2

 טײקשלַאֿפ טימ טרעװ א טָאה סָאװ ךאז עדעי

 ןדִיי ערשּכ לפיוו, ,עיצַאטַאולּפסקע ךרוד רעדָא

 -טָאטש לֿפיװ ?תונמלַא ןוא םימותי ּפָא ןעװעּבַאר

 ערעייז ךרוד טַײלעמערָא ּפָא ןּביור תוֿבוט-ילעּב
 'לּב רעד ,רעדניּבכוּב קחצי םהרֿבַא ,"?תוֿבוט

 טימ טָאטש א יַאֵע ,1885 ענליװ ,ןעטרַאגןעמ

 טלעטשעג סָאד טסייה םימותי טימ ,תונמלַא

 ,טכַאדעג ןדִיי ןייק רַאֿפ טיני ,עש ,"ךיז

 ,טרידַאר(עג)-- .,ּפָא ריד- .װרט -- ןרידַארּפָא

 ןּבירשעגנָא זיא סע סָאװ ןּבַײרּפָא .ןקעמּפָא

 רעד ןוֿפ ןכירטש עקירעּביא יד יִא .טנכייצעגנָא

 .21/7 .גנונעכייצ

 ,טעיַאדװַארּפָא ,עיַאד .ורט -- ןעיַאדווַארּפָא

 עטסדליװ יד ּפָא טוט רֶעג .ןקיטכערַאּב .ציסוד



 ןריזיווָארּפָא

 טימ ."םיא טעיאדװַארּפָא יז ןוא ,תולווע

 -- 'ַא ךיז ןלעװ םיֿבצק יד ױזַא יװ, -- ךיז

 ,32 ןש ,1882 ,לָאֿפִי ,"טינ ךימ טרַא

 ,טריזיװָארּפַא ,ריז .חרט -- ןרי|זיוװָארּפָא
 .זַײּפש טימ ןצעמע ןגרָאזרַאֿפ = .722/ייאככ

 יַארּפ עקיטיינ עלַא טימ גנורעקלעֿפאּב יד 'ִא

 א זיא רע, .מור ןיא טצינעג טֿפָא ,ןטקוד

 יד ךיוא טריזיװַארּפַא רע ,רַאדנערַא רעכַײר

 טימ ."ןעלקיטרַאדַײּפש צלַא טימ םיֿבורק

 ,סױרַאֿפ םישדח ךס א ףיוא יא ךיז -- ךיז

 -עלַאּב רעיַא טוג ַא .ידַא -- טריזיוװַארּפַא

 .עיצַא .רָאטַא - .סָאּב

 :פקפ .:2: סקזגש8 .1 .ס'יד --ע|ווַארּפָא
 .ץַאזנַײא .גנולמערנַײא ןימ רעדעי .עק'ַא

 ַא ןַא ןכַאמ .ןייטש ןרעַײט ַא רַאֿפ יִא ןא
 .2ל .2 .סעיֿפַארגָאטָאֿפ-עילימַאֿפ עכעלטע רַאֿפ

 יד ןקעדרַאֿפ .עקרוטַאקוטש .:2078: ס80888

 ,דמַאז טימ ךלַאק ןוֿפ שימעג ,יָא ןַא טימ טנעװ

 ָארּפא ,רישט- .חרט -- ןרישטעווָארּפַא

 .סוא .:25װ: םמזסטססםגז ,אפש ,טרישטעוו

 יװ ןסיו ףראד עמ , .טעּברַא סמענעי יַא .ןצינ

 ,"(ןגירק) ןּבָאה ןעק עמ סָאװ סָאד יא וצ יוזא

 דיר ,"ןּבעל ענעגייא סָאד 'ַא וצ ךיז ןרעל,

 "עּברַא יד ןוֿפ ךיז 'א -- ךיז טימ .(א"ּב)
 ,ןריטַאולּפסקע יז ,רעט

 -רילעוווי) .1 .טעװַארּפָא ,עװ- .ורט --ןעווַארּפָא
 רענייטשלדייא ןטעּברַאנַײרַא ,ןרינרַאג (טעּברַא
 -נערּב ,ןטכיררַאֿפ .2 .גנוריצ רעסיורג ַא ןיא

 .שינע- .דנַאטשוצ ןרעסעּב ַא ןיא סעּפע ןעג

 ֹּפַא .ציסור .סי ,יד -- עינעשזרעווָארּפָא
 ןעמענֿפױא טינ ןעק ןגנוטַײצ יד} יז , .גנונעקייל
 טָאה סָאװ עיטַאטס א ףיוא יִא ןַא ןדמערֿפ ַא ןוֿפ
 ,1882 ,לָאֿפיי ,"ןָאזרעּפ ןטירד א טרירעגנָא
 ,22 ןאפ

 .=/: סקז{8608 .ס' ,רעד -- עצווַארֿפָא

 ןיא, ,רעקידתונמחרּבמוא .רעדרעמ ,טַאק ,רזכַא

 ,"סיָא עמַאס ןעניד ײצילָאּפ

 ,טריזַאר(עג)י- ,ּפָא ריז .ורט -- ןריזַארּפָא
 ךיז טָאה סע, .משטד רעטצינעג-טֿפָא .ןלָאגּפָא

 יד , , ,טרעדנעעגמוא ליֿפ רעייז ןדִיי זדנוא ַײּב

 טינ רָאג ייז וצ ךיז טגעלֿפ עמ סָאװ רָאה

 צּפָא ןטייצַאּב ןָא ןיוש ןעמ טּבײה ןרירנָא

 ןוֿפ . ..רָאה יד טניימעג זיא סָאד . . . ןריזַאר

 ןוא, ,1864 ענליװ ,ןחדּב רעד ,דמא ,"דרעּב יד

 ַארּפָא רעּב םעד טָאה ןוא רעסעמלָאג ַא טמענ

 -רעדניװ ענייש ןייא ,*סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ טריז

 "מעל ,ןטנַאלוקעּפס אַײרד ןוֿפ עטכישעג עכיל

 ,1887 גרעּב

 יד ןדַײנשעצ ןוא יַא ךיז -- ךיז טימ טֿפָא
 ,גנו .ןקַאּב

 ,טריטַארעג- ,ּפָא ריט- .חרט -- ןריטַארּפָא
 ןיציּבר יד, .ה"י .20 ןיא ןז .ןעװעטַארּפָא ווזד

 "נָא ןיא יז זיא ,טנװַאדעג עדַארג טָאה יז סָאװ

 ּפַא ריא טָאה עמ סָאװ םיוק .ןּבילּבעג טכַאמ

 רעלימ| מ"רהומּב לארשי ,יטיוט ןוֿפ טריטַארעג

 ,1893 עשרַאװ ,ף"יש ם"רהמ רעד ,ןאנדארוהמ
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 ,ןטָארעג -- ,ּפָא טָאר .וורט 4 וטוא -- ןֿסַארּפָא
 טינ הצע ןַא ןּבעג ,ןדערּפָא .רנ ,ןֿטַאר - 59

 ַא ןוֿפ {װיטַאזקַא) ןצעמע יִא .סעּפע ןָאט וצ
 ןוֿפ ,ןרירגימע ןוֿפ יִא .תוֿפּתוש א ןוֿפ ,ךודיש

 -רָא ןַא ןיא ןטערטנַײרא ןוֿפ ,ןֿפיױלטנַא ןװּורּפ

 ןא ןּבעג = ץנַאט םעד יַאֹ*  .װזַאא עיצַאזינַאג

 ןיא סָאװ סנױזַא ןעמענוצרעטנוא טינ הצע

 -הצע ןוֿפ ןגיוא יד ןיא ךעלצינ-טינ ,קירעּביא

 ,"ַפָא טינ רימ טָאר רָאנ ,טוג רימ טָאר, .רעּבעג

 ּבאה ךיא, ,{ךודיש ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא} וש

 ,...םעד טימ ןהיצ וצ זיורא ט}א|היג העדּב

 ןוֿפ ווירּב ַײרדי' ,"ןטארג ּבא שרימ ןִמ טאה אז

 לֿבויה רֿפס ןיא ,קורעמש .ח| '1630 ץקָארק

 גניג, ן315 'ז ,א"כשּת םילשורי ,רעּב קחציל

 םיא וצ טגאז ינוא ךלמ םוצ רדיװ סּכוד רעד

 ןַײז -- ןּבלַאה ךזרוא ,טיצ םיא טימ טינ רע שאד

 השעמ ,ּבמ ,"ןטאריג ּבא םיא זע טעה דוי רזַײװ

 יא ךילצנעג םיא יז ןעק, .א"עּת טׂשמַא ,ּבעק

 ,ל"מר יחֿבש רפס ,ןחרוא ןַא ןעמענ וצ ןוֿפ

 ,גנו- רעד ,טָאר-- .,42 יז ?רָאי ,גרעּבמעל

 -ַארעג-- ,ּפָא עװעט- .ורט -- ןשװעטַארּפָא
 טעגרהרעד הנכס ַא ןוֿפ ןעַײרֿפאּב .1 .טעװעט

 יַא .ןרעװ וצ ןגָאלשעג קרַאטש רעדָא ןרעװ וצ

 ןא יַא .עטרימָארגָאּפ יד יִא .ט יו ט ןוֿפ ןצעמע

 ,סרעדרעמ ,םינלזג ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ ןקידלושמוא

 ןרַאֿפ ןלעטשנַײא ךיז .עא סרעלַאֿפנָא עלַאטורּב

 עשיצַאנ יד ןוֿפ יִא .יִא םיא ןוא םענעלַאֿפַאּב

 ןעו ,עטיוט א ןּבילּבעג סיוועג טלָאװ יז , .לגענ

 יד טעװעטַארעגּפָא טינ ןיז| ריא ןטלָאװ סע

 ,1887 ענליוו ,הסדהו הּכלמ ,דמא ,"עקסײצילָאּפ

 ןוֿפ ןלייהסיוא .ןּבעל םוצ ןעגנערּבקירוצ ,2

 ַא יַא ,ןּכוסמ-הלוח א יִא .טײקנַארק רערעװש א

 -וצּפָא תושלח, .עיצַארעּפָא ןַא טימ טנעיצַאּפ

 שטנעמ םעד תישאר ןעמ ףראד ןעוועטאר

 -עגסיוא ךַײלג סעצײלּפ יד ףיוא ןגיילרעדינא

 עלַא ןזָאלֿפױא םיא ןעמ לָאז רעהכַאנ . . . ןגיוצ

 טשינ זַא ןוא, ,60 'ז ,ו רַאט ,"ןצכעדניּברַאֿפ

 ףיוא טעװעטַארעגּפַא ןעװעג םיא וטסלָאװ טנַײה

 לרוג רעד יוװ' ,או סַײװ ,"?העש רַאּפ א ךָאנ

 ,"טריֿפ

 -רַאֿפ וצ הנּכס רעדעי ןוֿפ ןעַײרֿפַאּבסױרַא .9
 יד 'ַא .ֿבוח ןטכעלש א יִא .ןרעװּוצנָא ,ןריל

 יַא .שרדמ-תיּב ןקידנענערּב ןוֿפ תורוּת-רֿפס

 לָאז עמ ידּכ, .לַאֿפנָא ןשירעּביור ַא ןוֿפ הרֹוחס

 ,",..גנַאגרעטנוא ןכעלדנע ןוֿפ רעדלעװ יד יָא

 סנ ןסיורג ןרַאֿפ טָאג קנַאד ַאא ,17 ןט ,רעטעלּב

 ּבָאה'כ ןוא ןּבילּבעג ןּבעל עלא ןענעז רימ סָאװ

 ,סוממ ,"הרֹוחס לסיּב סָאד טָא טעװעטַארעגּפָא |
 ,'הטמ לש הֿבישיּב'

 ןרעװ ןסעגרַאֿפ לָאזס ןזָאלרעד טינ 4

 ,טרעװ ןקיטסַײג א טָאה סָאװ סָאד ןטיהֿפיוא

 םיטרּפ יד (ןטנעמוקָאד) תודע-תיֿכג ךרוד יִא

 ,סרעגנערּבמוא יד ןגעק לגנַארעג ןשידלעה ןוֿפ

 -לַא ןוֿפ" .ןעמזילַאקָאל עטנַאסערעטניא יד יִא

 ,עטסנעלק עמַאס סָאד ןעװעטַארוצּפָא גנוטכינרַאֿפ

 "רעד ליו'כ' ,לה ,"טרָאװ עטצעל עמַאס סָאד

 טעװעטַארעגּפָא, .'ןּפיל עקידנגַײװש ענַײד ןענעק

 -ָאיצַאנ ןוֿפ רצוא ןרַאֿפ ןעקנוֿפ עשידִיי ענעגייא |

 ,300 יז ,! שּבש ,"ןטרעװ עשידִיי עלַאנ

 ןעמַארּפָא

 .לֿפער -- ךיז טימ טֿפָא

 -ּפָא .טעיָארעגי- ,ּפָא עיָאר .וורט -- ןעיַארּפָא
 .שינע  .סעּבלוּב 'ִא  .ןּבָארג

 (351 +-- ןריכָארסױא וזז -- ןריכָארּפָא

 ,ןריכָאר

 -ּפָא .טלָארעג-- ,ּפָא לָאר .װרט -- ןלָארּפָא
 ןוֿפ ,עקלָאר ןימ רעדעי ןוֿפ ןעײרדּפָא ,ןעלקיוו

 עגנעטס עגנַאל ַא ,םעדָאֿפ א יִא .רעדניליצ א

 יד יא .רעטייװצ ַא ףיוא עקלָאר ןייא ןוֿפ

 -ניליצ עכעלגעװַאּב ייווצ ןשיװצ עסַאמ-ריּפַאּפ

 ,ריּפַאּפ סָאד ןיד ןכַאמ ןוא ןסערּפ סָאװ סרעד

 ,גנוי

 -עלָארעג -- ,ּפָא עוועל- .ווטוא -- ןעוועלַארּפָא
 טַאה סע, .עלָאר א ןליּפש וצ ןרעהֿפױא .טעװ

 ףיוא רעּבָא טציא .טלעװ א םיא טימ ןעגנולקעג

 גנַאל ןיוש ,ןסעגרַאֿפ ןיוש רע זיא רעטלע רעד

 ."טצװעלָארעגּפָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןע" ,רעד -- םַארּפַא

 םעד ןוֿפ יִא רעכעלטנירג א .ןעמארּפָא ןוֿפ

 ןגעמ רימ סָאװ ןעגנַאלרַאֿפײָא יד, .טסימ ןצנַאג

 -אּבמוא סמולח:לעּב םוצ ןריֿפקירוצ ךָאד יײז

 -ןַײרַא ,דױרֿפ יז ,זּביא וומ ,"םזיאַאגע ןטצענערג

 .בנ/ .174 יז ,זילַאנַאַאכיסּפ ןיא רֿפ

 ;89פ .טמַארעג-- ,ּפָא םַאר .ורט -- ןעמַארּפָא

 ,ןקינײרּפָא . .ןעמיור-- ,ןעמָאר =
 ףיוה םעד יִא .זיוה ןּבעל ןוֿפ טסימ יִא .ןרעקּפָא

 יּפָארא יד יִא .רעטעלּב ענעלַאֿפעגּפָארַא יד ןוֿפ

 עקיצומש יד שיט ןוֿפ יִא .רעטעלּב ענעלַאֿפעג

 ןוא שיט םעד יִא .זַײּפש ךעלטשער יד ןוא םילּכ

 ףיוא טלעטשעגנָא זיא סָאװ ץלַא ןעמענקעװא

 עטרגּפעג ןסאג יד ןיא ךיז ןרעגלעװ סע, .םיא

 טינ טלַאֿפ םענייק ןוא טניה ,ןעלמעק ,ןעלזייא

 ענליװ ,ןאטלוס רעד ,דמא ,"ןעמַארוצּפָא ןַײא

 ּפַא עטעּפָאל רעטיירּב א טימ טָאה רע, ,5

 ןַײז םורַא יינש ןטעילַאװעגנָא םעד טמַארעג
 ,| סַאלטַא חמצ 'ר ;ג ,?קינַאג

 ,רעמיצ ַא יַא ױזַא .ןעמַארֿפױא טָאטשנַא .2

 םעד ּבילוצ .ןּבַײלּב טינ עלעּביױטש ןייק לָאז סע

 ,זיוה עצנאג סָאד יַא טסַאג ןרעַײט

 ןוֿפ יִא .טרעטש סָאװ סעּפע ןקיטַײזַאּב .2

 געװ ןוֿפ יַא .רעצעלק ענעֿפרָאװעגנָא יד ײסָאש

 ןריֿפכרוד ןרעטש סָאװ תועינמ יד ,םילושכמ יד

 טרַאװ סָאװ ןייטש ןטסדנימ םעד יַא, .ןַאלּפ םעד

 ,הלמ ,"זָארג ןוא טיוק רעטנוא ןוֿפ געװ ןיא

 סָאװ ןימיה-ץק רעד, .15 יז ,1934 י"נ ,וװ רעדיל

 ,"טלעװ רעד ןוֿפ האמוטה:חור םעד יִא טעװ רע

 ןוא תונעט עכעלטע געװ ןוֿפ יָא, .168 יז ,אינּת

 ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ןענַײז סָאװ תועיֿבּת

 ,131 'ז ,1912 י"נ ,וש טישז ,*"שידִיי ןגעקטנַא

 "מוא:הביֿבס ןוא -טַײצ יד ןיא ךיז ןעלּבירג,

 רָאנ ןעניז א טָאה רעלטסניק ַא ןוֿפ ןדנעטש

 ּפָא טמַאר סָאד לֿפיװ ףיוא -- ליֿפ ױזַא ףיוא

 -רעּביא סָאד וצ ןעמוקוצנָא טֿפלעה ןוא געװ ןוֿפ

 ,רעזעל ,נש ,"עקידהֿביֿבס-רעּביא ןוא עכעלטַײצ

 .472 'ז ,| רעקיטירק ,רעטכיד

 ,ןּפוטשּפָא ,ןקורּפָא .ןצעמע ןקיטַײזַאּב .4



 ךיז ןעלגנַארּפָא

 םעד יִא .ןטייט .ןריטסערַא ,טמַא ןוֿפ ןצעזּפָארא

 ןַײז ןעמענרַאֿפ ןיילַא ןוא רענגעק ןשיטילָאּפ

 ,ןייארַאֿפ ןופ גנוטלַאװרַאֿפ עצנאג יד יא .עיציזַאּפ

 -טעּברא ןיא ןקישרַאֿפ יז ,ענעדירֿפוצמוא יד יִא

 ןרַאטנוּב , .סרעדרעמ ענעגנודעג טימ יִא .ןרעגַאל

 תוררׂש עשיליוטַאק יד ןעמעװ ,םיסרוקיּפַא ןוא

 יּפָא טושּפ סעינַאמערעצ ערעדנוזַאּב ןָא ןּבָאה

 י"ג ,טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"געװ ןוֿפ טמַארעג

 יִא ןסָאלשַאּב טָאה יײצילָאּפ יד, .155 יז ,3

 יּפָא טייהרענעטלאהַאּב ןוא טריטסערַא . . . םיא

 רעטעלּב עטיור ,יתונורכזי ,ןילייּב .א ,"טריֿפעג

 ,1929 קסניּפ ,ן

 ןטרַאװ .ןענעבנגוצ ,ןענעֿבנגַאּב ,ןענעֿבנגּפָא 9
 סָאד ןעמַארוצּפָא טכַאנ רערעטצניֿפ א ףיוא

 רֶע טגעלֿפ ךעלּברעק רָאּפ א רַאֿפ , .זיוה עכַײר

 -רעטנוא . . .דרעֿפ יד תולגע-ילעּב ַײּב 'ַא ןייג

 ןשיװצ ,ןָאדרָאג .ש ,"האוֿבּת רעלכַײּפש א ןדניצ

 ,4 עװקסַאמ ,נצרַאװש ןוא רערװַאזַא

 .(עקי ,ןיד) רעה .שינע-/ .ץכעד

 לג- .חטוא 4 חקַא -- ךיז ןעלגנַארּפָא
 ןרעהֿפױא .1 .טלגנַארעג-- ךיז ,ּפָא ךיז
 המחלמ א ןיא ןֿפמעק וצ ,ךיז ןעלגנַאר וצ

 ןכעלטֿפַאשלעזעג א ןריֿפ וצ ןרעהֿפױא ,(טכאלש)

 ,םויק ןרַאֿפ לגנארעג סָאד ללּכּב רעדָא ףמאק

 ןוא וויטקא ןעװעג.;.ןּבעל ןיא עיציזָאּפ א רַאֿפ

 -עגּפָא ןיוש רעּבָא טציא .טכיירגרעד ךס א

 י"ןוז רעד ףיוא ךיז טמערַאװ ןוא ךיז טלגנַאר

 -עג א; .ןעלגנַאר ךיז טַײצ ערעגנעל ַא 2

 ףיוא יִא ךיז ףרַאד סָאװ שטנעמ רעכעלנייוו

 ,שַאּב ,"שינעלגנַאר עכעלנייוועג סָאד טלעװ רעד

 ,15 וא 2

 ,(רָאנ ןעק עמ לֿפיװ) ןלעטשנגעקַא ךיז .2

 ןילַא טָאה ןעיליטסאּב ןוֿפ} טנַאדנעמַאק רעד,

 ףרַאד עמ -- .ךיז ןטלַאה וצ יװ טסואוועג טינ

 יד טהנעטעג םיא וצ ןּבָאה -- ןּבעגרעטנוא ךיז

 ןּבָאה --- 'ִא ךיז ףרַאד עמ --- . . . .ןדילַאװניא

 סָאד ,ןדנוּב| ,"רעצייוש יד טגָאזעג םיא וצ

 ,1902 ןָאדנָאל ,ןעיליטסַאּב ןוֿפ ןעמעננַײא

 .יירע- .שינע- ,ץכעז

 -עגי- ,ּפָא עװעט- .ורט -- ןעװװעטנַארּפָא

 א טימ ןעלּבוהּפָא ,(ַײרעילַאטס) טעװעטנַאר

 .טערּב א יַא .דנַאר ןקידכעלַײק-ּבלַאה

 ,טסָארעג-- ,ּפָא טסָאר .װטוא -- ןטסָארּפָא

 ךיוא .טסָאר טימ ןרעװ טקעדַאּב ,ןרעװַאשזּפָא

 סענָארּפ רעד ןעמוקרַאֿפ לָאז סע ןכַאמ ,וורט

 לַאטעמ א ןוֿפ טכישרעּבייא יד ןקינײארַאֿפ ןוֿפ

 ,גנ- .ךיז טימ .ףָאטשרעױז טימ

 ,טלּפסַארעג-- ,ּפָא לּפ- .ורט -- ןעלּפסַארּפָא
 ,לַײֿפ רעּבָארג א טימ ןלַײֿפּפָא .(יײרעטסוש)

 .ליוז א יַא

 (לַײװ) .1922 יא? .וז 6 ודַא -- 'ַאּפָארּפָא

 תוכייש ןיא .דייר יד וצ דָארג ךיז טסַאּפ סע

 ךרד ,אחרוא-ֿבגא ,ֿבגא .ןינע םעד עגונּב .טימ

 ךָאנ לָאז יִא ,ָאא; .ס- רעד ,בוס ךיוא .ֿבגַא

 וצ ןייק ןגייל טינ ףרַאד עמ זַא ןרעװ טגָאזעג

 טָאה 'ַא ןַײז, ."דייר ענַײז ףיוא טכא ליֿפ

 וצ טינ תוכיש םוש ןייק ןתמא-רעד-ןיא
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 אתוחידּבד אתלימ א ,לטרעװ א, ."ןינע רעזדנוא

 ,רעלסער .ב ,ײיַא ,גנוקרעמַאּב עכעלטַײצ א ןוא

 לָאמ עכעלטע טָאה ילעלנַאדע ,16 ווו 1959 ,גָאט

 א ןיא רָאנ' :םזַאיזוטנע ןַײמ יא טרזחעגרעּביא

 ,זמט ,על ,"ףןעַײדעג שידִי ןעק דנַאל שידִיי

 ,20 וט 0

 ,ריט- .װסוא -- ןעוװע" ןרי|טרָאּפַארּפָא
 -רָאּפאר(עג)- ,טריטרָאּפאר(עג)י- :ּפָא עוועט-

 -ַאּב ןלעיציֿפָא ןוא ןצרוק א ןּבעגּפַא .טעװעט

 ריציֿפֲא םעד יִא טעװ לּבעֿפדלעֿפ רעד , .טכיר

 זיאי'ס ,, ."טכַאנַײּב ילרעסיש רעד ןגעװ {וװיטַאדו

 טריטרַָאּפַארעגּפָא ןוא רעײמרַאטױר רעד ןַײרַא

 ַאנורּב ,זּביא ,יקצענעמַאק .ה ,"סעּפע ןגעװ

 קסנימ ,טיוה יד טַײב שטנעמ רעד ,יקסנעסַאי

6, 

 ןרעכעה א רַאֿפ ןדלעמ ךיז -- ךיז טימ

 .ןעמוקעג זיא ןעמ ,ָאד זיא ןעמ זַא גנַאר ןיא

 ןיא ןעמוקעג, .יִא ךיז ןוא ןלעטשפיוא ךיז

 ךיז רע טָאה ,טכארּבעגסיוא ןוא דימ לטעטש

 ,סינּפיק .א ,"ּבַאטש ןיא טריטרָאּפַארעגּפָא ךָאנ

 .גנורי- .דײרֿפ

 ,טריאירּפָארּפַא ,ריא- .ורט -- ןריא|ירּפָארּפא
 -נגייא ןוֿפ ןסיװ ןָא ןעמענוצ .1/ .ל72 ייאככ

 'א .ןריקסיֿפנָאק .םּכסה ןַײז ןַא רעדָא רעמיט

 .סטוג-ןוא-ּבָאה סמענעי

 -נאלּפ .ליצ ןטערקנָאק ַא רַאֿפ ןעמיטשַאּב .2

 'ַא .קעוװצ ןטמיטשַאּב א רַאֿפ ןצונסיוא קיסעמ

 ,םעטסיסלוש רעד רַאֿפ לטירד ַא טעשזדוּב ןיא

 טָאה,/ .ס' ,יד -- עיצא- .רעד -- רָאטַא-
 עשידנעלסיוא רַאֿפ טעטימָאק . . . ןיא טעּבראעג

 .בֹנ/ 19,  וא 1962 ,זמט ,"סיַא

 ּפָא .טצַארעג'- ,ּפָא ץַאר .חרט -- ןצַארּפָא

 ,קַאל םעד יִא .ןצירקּפָא .ןצַארק

 ּפָא .טצָארעג- ,ּפָא ץָאר .ורט -- ןצַָארּפָא

 ץכעצַײנש ,ץָאר טימ ן(קיױצומשּפָא ,ןקידורּב

 .ץכע .ךייז טימ .עטַאּפַאק יד יִא .זָאנ ןוֿפ

 .(עק-) רעד

 .ל22 יא? .ידַא -- וװײטַא|מיסק'ָארּפַא
 ןַא טל זיא סָאװ .קידכרעײֿפל ,קידכרענַא

 ,לָאצ רעטמיטשַאּב א וצ טנעָאנ גנוצַאשּפָא

 .גנוצַאש עיא .גנוטסעמסיוא עיַא .סָאמ ,סיירג

 .טייק-

 עכעלטקניּפ ןײקג .ס ,יד -- ץיצא' א

 ןעק עמ רעּבָא ,ךייש טינ ָאד זיא גנוטסעמסיוא

 ."עיצַאַא ןַא טימ ןעמוקסיוא

 .קידתונכש .טנעָא .ידַא -- לַאמיסקַארּפַא
 עדייּב ענַײז ןרעװ ,קנַארק זיא ןָאצ רעד ןעװ,
 .טייק-  ."קנַארק ךיוא רענייצ עיַא

 .922 מור .מור .ז ,רעד -- ׁש'ָארַּפֶא
 "א ןַא ןצעמע וצ ןּבָאה .ףרואװרָאֿפ ,הנעט
 יָא ןַא ןכַאמ

 "רעד .ופ2 יא? .ז ,יד -- !עשָארּפַא
 עקידנרעגַאלַאּב ַא ואװ טרָא  .יגנורעטנענ
 יד וצ ןטסטנעָאנ םוצ ךיז טניֿפעג ײמרַא

 לארינעיה טאה וז, .ןטסָאּפרָאֿפ ,עטרעגַאלַאּב

 ןרעדורּפָא

 ןיכלָאז ןייא ןעמ ואו טקישג םורא טנטידוא

 ןאייטשַאּפ יד ףיוא ןה טָאה ןימונג ןיהַא אדוהי
 יַשָארּפַא יד ןיא יא ןסנטסָאּפ עשירעטילימ =ן
 .שינרעגעלַאּב ,"ײז רע ואװ ןיטשנוז רדָא . . ,

 ,6- ןעלּפסַארּפָא וזד -- ןעלּפשַארּפָא

 -רַאֿפ ןַײז טינ ןוֿפ בצמ .ןע- ,רעד -- ֹורּפָא
 טינ ךיוא ןוא טעּברַא רעשיזיֿפ א טימ ןעמונ

 טַײצ א ךָאנ גנוגנערטשנָא רעקיטסַײג ןייק טימ

 "וצ .טַײקיטעט רעקיטסַײג רעדָא רעשיזיֿפ ןוֿפ

 ָאטינ .ַא ןרעגנעל א ךָאנ תוחֹוּכ יד ןגירקקיר

 ןטרָא=| יִא ןַא ןטעּב .יָא ןייק ָאטינ ,ףָאלש ןייק
 א ןגרָאז םוש ןָא יִא ןא .טכַאנ רעד ףיוא

 (ל)ט עּבײָא ,קנַא ּב"ָא  .יִא רעכעלטימעג

 .ג ָא טא .רעזַײהײָא .זי ו ה"ָא

 טרעװ םי רעד זַא ןוא ,, -- קי ד נ צ כ ע לייָא

 רעּביא ךיז טגייּב'ס ןוא ,ילַא ןוא קירעזייה

 ,גצא ,"טכַאנ יד ,ּבַײװ ץעָאלּבס רעּבירַא םיא
 ,29 יז ,ָאטסיֿפעמ

 טעװ ,טָאג ףיוא ןזָאלרַאֿפ ךיז טעװ רע זַא;

 ּבַײל ןַײז ןוא ץרַאה ןַײז וצ יִא ןא ןעניֿפעג רע

 ןדַיי יד, .354 '| ,3הח ,"הװלשּב ןַײז טעװ

 ֿבושַיי םעד ןוֿפ לייט א ןענעז לעטָאה . . . ןיא

 ןהעש יד ןיא וליֿפַא םיא טימ ןעמעטָא ייז . . ,

 ,ֿביֿבָא לּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,ייֵא ןוֿפ

 ןיש רעכיז ,המוא יד, .157 'ז ,1949 א"ב

 ,רעטקיטכערַאּב ךָאנ יִא ךָאנ טרַאג ,לַאֿפרעּביא ןוֿפ

 - ןיא טגיל לַאטש ןיא רעַײש םִַײּב , .54 יז ,ווו לֵא

 .םיוּבלפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה ,"רעקא רעד יִא

 רַאֿפ ןלָאמ וצ ןיװעל הנח ןיוש ךיז טניגרַאֿפ,

 ,"ַא ןכעלנעזרעּפ"ןייר . . . ןוֿפ סעילידיא זדנוא
 י"ג ,דנַאלסור-ןטעװַאס ןיא רעּבַײרש ידי ,נש

 ,226 'ז ,8

 ןעורּפָא ןוֿפ סעצָארּפ ןע- יד -- תנואורּפָא

 גנואור ּבא ןייק ןטאה ןםיצירּפ יד} איז, .(ךיז)

 ,1661 טׂשמַא ,ןופיסוי ,"ןטַײרטש םריא ןוֿפ

 וטסעװ . .. ןדלוג א גָאט עלַא ּפָא גייל, .ב/הע

 ,לּביטש רענעגײא ןא ףיוא ןּבַײלקנעמאזוצ

 ,"ַא רעַײא ןּבָאה עילימַאֿפ ןַײד ןוא וטסעװ

 י"ַנ ,װ הניארו הניאצ| יתוֿבא לֶע תוֿבא ילשמי

 גנהואורּבא ןייא רונ טינ טכַאמ רעד, .ןג"ערּת

 ןשיװצ ראג ןרעדנוז ,רטרעװ אייווצ ןשיװצ

 .א/בי ,1766 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ,"םיקוסּפ אייווצ

 לָאז ,רועיש ןַײד גָאט םעד טנרעלעג טסָאה וד;

 ,םידליה ךוניח ןפוא ,יָא םוצ טכַאנ יד ןַײז ריד
 .רּת ענליוו ,זּביא

 ,טקיאורעג-- ,ּפָא קיא .װרט -- ןקיֿאורּפָא
 ןצעמע יִא .ור ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא ןעגנערּבנַײרַא
 -- ךיז טימ .טעּברַא גָאט ןרעװש םעד ךָאנ
 ,טקיאורעגּפָא לסיּב ַא ןיוש ךיז טָאה יז זַא;

 עלעסעפ ,םיוּבסונ .א ,"ןרָאװעג רעכייוו יז זיא

 ,8 יז ,1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג יד

 -עגי-- ,ּפָא זגֹור .ורט ןןזעגייור ...} -- ןזגורּפָא

 דנַאטשוצ ַא ןיא ןצעמע ןעגנערּבנַײרַא .טזגֹור
 ןַאמ םעד יִא .טַײצ רערעגנעל ַא ףיוא סעּכ ןוֿפ
 .'תואיצמ' ערעַײט יד טימ

 .וטוא ,1 .טרעדורעג-- ,ּפָא רע- -- ןרעדורּפָא
 .סרעדור טימ לֿפיש ַא ףיוא ךיז ןרעטַײװרעד



 ןשטורּפָא

 ןוא טרעדורעגּפָא ךַײלג ןּבָאה , .גערּב ןוֿפ יַא

 ןקידמערוטש םעד רעּביא ןרָאֿפעגקעװַא ןענַײז

 .װזוקַא .2 ,1895 ענליוו ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,"רעמ

 א יִא ןּבעל ויטקַא ןַא ןּבעלּפָא .ןעלמוטּפָא

 ,טלעוו

 ,טשטורעג-- ,ּפָא שטור .װרט -- ןשטורּפָא
 -ּפָארַא ךיז לָאז סע ןכאמ 2176: זטו9סמסמ

 יִד יִא .ּפָארַא ןּביוא ןוֿפ ןעלקַײקּפָא ,ןשטילג

 -ערּב עטגיילעגסיוא יד ףיוא רענייטש ערעװש

 ךיז ןשטור רעדניק יד -- ךיז טימ .רעט

 - ,לגרעּב ןטײנשַאּב ןוֿפ ּפָארַא

 :99 .טּביױרעג-- ,ּפָא ּביור .װרט -- ןֿבױרּפָא
 ,ןּביורוצ קיטליגדנע .1 .(+-) ןעוועּבַאר--
 ,חוּכ טימ ןעמענקעװַא .ןּביורקעװא ,ןּבױרַאּב

 יִא .טנאה ןיא רעסעמ א טימ יַא .דלַאװגרעּביא

 דרֶצ יד יִא .רעדניק יד יִא .טָאה עמ סָאװ ץלַא

 ןַא ףיוא דַײלטימ טָאה, .םירעיוּפ יד ןוֿפ

 -עּב .ש ,"ָא טינ ריא טזָאל ,הנמלַא ןר|עמערָא

 ,63 'ז ,1884 סעדַא ,הסדה ,ןַאמרעק

 סעּפע ןרעװנָא לָאז עמ ןכַאמ .ןעמענוצ .2

 -ץנּפָא ןוֿפ ןגיוא יד ןיא רעַײט רעייז זיא סָאװ

 יד ,ןּבױלג םעד ,ור יד ןצעמע ַײּב יִא ,ןטּבױר

 ךיא ּבָאה טַײצ עצרוק א, .עא טֿפַאשדנַײרֿפ

 טימ ריא טליװ טצעי ןוא טקיטעזעג . . . ךיז

 ,קסנימ סיוא ריּפַאס .ַא ,ײָא קילג ןַײמ לָאמ ןייא

 טסעװ, .58 'ז ,1881 ענליװ ,| .. .להקה תאטח

 ,מפ ,"דײרֿפ עקידמערוטש ןַײמ יַא טינ טנַײה
 .שינע- .גנו .5 יז ,םתס

 ,טרעכיורעג'- .ּפָא רע- .װרט -- ןרעכיױרּפָא
 .ןרעכיור ןקידנערַאֿפ 1 .ןרעכייר;= 95
 םעד ןּבעגרעּביא ןוא סָאריּפאּפ ןוֿפ טֿפלעה ַא יַא

 ,רֿבח
 יד יִא .טַײצ ערעגנעל א ,ךס א ןרעכיור .2

 .ןרַאגיס עקיד

 סע ואװ ןרעמיצ יד יִא .ןריציֿפניזעד .9

 זיא שטָאגליװא .עקנַארק יד ןגעלעג ןענַײז

 ןשַאװעג טֿפָא ןזומ ןפערט יד .ךעלדעש רעייז

 ,זּביא ,"ַא טֿפָא ןסוגּפָא ןוא ןטעזָאלק ,ןרעװ

 ,1908 עשרָאװ ,ןּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד

 ,38 יז

 רעכעטַײרק ןוא םימׂשּב ןוֿפ ךיור טימ .4

 .עא ףושיּכ ַא ןוֿפ ,קנערק א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 .ןָאטעגנָא םיא טָאה עמ סָאװ ףושיּכ םעד א

 .שינע- .גנוד

 ;99 ,טמיורעג-- ,ּפָא םיור .ורט -- ןעמױרּפָא

 צעפס טצינעג .ןעמָאר- (-) ,ןעמַאר -

 -עּפש סָאװא .סעּפע ןוֿפ ןרוּפש ןקעמּפָא :רַאֿפ

 "רַאֿפ וצ ןוא ןעמיורוצּפָא רערעװש ץלא ,רעט

 ןופ יודיװ א ,.ז .א ,"ןוֿפרעד ןרוּפש יד ןּבַײרט

 רעּבַײװ, ,73 'ז ,1909 עשרַאװ ,עקרעשוקַא ןַא

 פא שינעלַײא ןיא ןּבָאה ךעלכלעטשעג יד ַײּב

 ,2 אוו 1966 ,רָאֿפ ,טַאּב ,"הרוחס יד טמיורעג

 ןעלטימ טצעי ןערה-רצי =| ר"הצי רעד טכוז;

 סמנהיג ןוֿפ גנולכיורטש עזיד ןעמױרוצּפָא
 רצי םעד ,יקסרַאיַאּב ריאמ ןושרג ֿברה ,"גצװ

 ןיא ןייטש א, .1911 װָאקירטעיּפ ,עלהוש סיערה

 ,"ןייר ריד געװ םעד ךַאמ ,ּפָא םיור . . . געו

 .ן- ,רעד -- שיורּפָא

 .ּבב צמ ,רעד -- ךורֿפַא
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 .100 יז ,1953 ָא"ּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ ,8ֿי

 .שינע .ץכע- .גנ- .ךיו טימ

 .ןשיורּפָא ןוֿפ טקַא .1
 יָא רענַאטנעמַאמ .יִא רעקיכליה א

 .ָאכע רעקיכליה .גנַאלקרעדיװ .גנַאלקכָאנ .2

 .ןרענוד יד ןוֿפ יָא

 .ןעגנוּבעלרעּביא ןוֿפ ּבַײלּברעּביא :גיֿפ .9
 ליֿפ ןּבָאה'ס, .ןרעגַאל יד ןיא ןרָאי יד ןוֿפ יַא

 ןענַײז ןוא / ,טנַײשעג ,ָאד טשיורעג תורוד

 טּבעל סע / :ריט רעד רעטניהַא ואוו-קעװַא

 עקיאילֿפ יװ / ,טנַײה ןיוש ןַײשּפָא ןיא יַא רעייז

 ,18 'ז ,װ לַא ,"רימ ַײּב גנואעז ןיא סנטָאש

 ,הנוד

 ,טשיורעג-- ,ּפָא שיור .װחטוא -- ןשיורּפָא
 ןיש טָאה ןומה רעד, .ןשיור ןרעהֿפוא .1

 -רעדנַאנוֿפ ךיז ןּבױהעגנָא ןוא טשיורעגּפָא

 ןיוש טשיור םִי ןפיוא םערוטש רעד, ."ןייגוצ

 ."ןיײא ךיז טליטש ,ּפָא

 ןעמערַאילּפָא ,יֵא .טַײצ ערעגנעל א ןשיור .2

 .ןָאטֿפױא טינ ךַאז ןייק ןוא םישדח רָאּפ א

 .שינע- .ץכע-

 ,=:10: 8טטז+טס|ת

 םַײּב סיצַאנ יד רעטנוא סָאטעג ןיא טעּברַא .1
 ןטרָאד ןוֿפ טָאה עמ סָאװ רעזַײה ןסַײרּפָארַא
 ואוו טרָא --- עלעטשייַא .ןדִיי יד יטלדיזעגסיוא'
 סָאװ עדנַאמָאק .2 .יַא טימ ךיז טמענרַאֿפ עמ
 ןטסיצילָאּפ קיצנַאװצ , .יַא טימ ךיז טמענרַאֿפ
 ןייג ןזומ ןלעװ ןוא ןרָאװעג טקיטַײזַאּב ןענַײז
 ןטפ ןוֿפ ,ָאטעג רעשודָאל ןוֿפ י"ּכ ,יַא םוצ
 .מולּב ,1944 ילוי

 "עג'- ,ּפָא (קיודנור .ורט -- ן(קי)דנורּפָא
 ,ןקידנוררַאֿפ .קידכעלַײק ןכַאמ .1 .ט(קי)דנור
 ןעילֿפ סע .קנַאּבײירד ןֿפױוא לצלעה ַא א

 סעטַאד יד יִא ."ןזַײא קיטש א יַא םַײּב ןעקנוֿפ

 ןלָאצ יד יִא .ןעקנעדעגרַאֿפ רעסעּב יז לָאז עמ

 ,עלעּבַאט רעד ןיא

 "מיס ןענעק וצ ,זַײרקמוא ןַא וצ ןריֿפרעד .2

 טינ, .גנוגעװַאּב ַא יִא .זַײרק א טימ ןריזילַאּב

 זיא דנַאל עצנַאג סָאד רָאנ ,םילשורי זיױלּב

 ...ףטכישעג טימ ,טייקיּביא טימ טכױהעגנָא

 יז טנעק ריא זַא עֿבט א טָאה טייקיּבייא ןוא

 ,"לּפַאצ ןקיאורמוא ריא ןלעטשּפָא ,יֵא טינ

 ,13 אוו 1968 ,קיא ,רעלגירטש

 א טקידנורעגּפָא ךיז טָאה סע, -- ךיז טימ

 ,ןַאמרעּביל םייח ,"קילדנעצ:רָאי רעקידכעלַײק

 ,גנו 24 שוװ 1962 ,רָאֿפ

 ַּפָא .טסורעג- ,ּפָא סור .װרט -- ןֿפורּפַא
 .ךעלטנעה יד יִא .עשזַאס ,סור טימ ןרימש
 .ךיז טימ

 ,טלּפמורעג'- ,ּפָא לּפ- .וטוא -- ןעלּפמורּפַא
 "נעל ַא ןעלּפמור רעדָא ןעלּפמור וצ ןרעהֿפױא

 יד ,ךיג טלּפמורענּפָא רעמזעלק יד, .טַײצ ערעג

 רעד ףיוא' ,סעדורה ,רה ,ײטצנַאטעגּפָא רעצנעט

 .'לצווש

 ַא ,1 טורעגי- ,ּפָא ור .װטוא -- ןעורּפָא
 ןרעהֿפױא ,ןטעּברַא ןרעהֿפױא טַײצ עטמיטשַאּב

 .ן- ,רעד -- ףורּפַא

 ףורּפַא

 רעקיטסַײג רעדָא רעשיזיֿפ א טימ ןעמונרַאֿפ ןַײז

 יַא .תוחֹוּכ יד וצ ןעמוקוצקירוצ ידּכ טייקיטעט

 "ִא ןצעזקעװַא ךיז .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ןוא

 עמ ןעװע .ןעורוצּפָא עיצאקַאװ ףיוא ןרָאֿפ

 ןטעּברא ןרעהֿפיױא ךַײלג ןעמ ףרַאד ,דימ טרעוו

 ,7 וועִיק ,ןישַאמ -שטנעמ ,סלרעּב .ט זיִא ןוא

 וצ ּבא םוא ןצעז גניװ ןייא ךיז רימ ןזאל,

 םעד ךָאנ ,טָאג טָאה, .ב/במק ,ראש ,"ןיאור

 ,רעדיל ,טע ,ייָא תּבש ןסייהעג ייז ,ןעשטומּפָא

 קישזישט רעדנזַײר אע 21 'ו ,1925 צנליװ

 ךיז טלעטש ,...ןעילֿפ וצ ץעגרע ןוֿפ טמוק

 ,'תּבשי ,סוממ ,ייָא עלַײװ א לגַײװצ א ףיוא ּפָא

 ןוא טונימ א רעמיצ ןיא ריד וצ ןַײרַא ןיּב

 .'זיוה ןַײד וצ' ,לה ,"טורעגּפָא סנטַאש עלא טימ

 ,גנוגנערטשנָא ןָא טייקיטעט א ןסַײררעּביא .2

 סעומש א ןּפַאכנַײרַא ןוא ארמג רעד ןוֿפ יא

 זָאלג א ןעקנירט ןוא ןדער ןיא יִא ,םירֿבח טימ

 ןוֿפ טַײצ רעד ךרוד טָאה הקֿבר; .רעסַאװ

 ,שַא ,"לדנַאװ ןוא לדנַאה ןוֿפ טורעגּפָא טעּפמיק

 .דיי:םיליהת

 רעדילג רֶעדָא דילג ַא ןעור ןכַאמ .װזוקַא .פ

 -עגנַײא יד יִא טעּברא ןַא ךָאנ .רעּפרעק ןוֿפ

 ליֿפ ױזַא ךָאנ סיֿפ יד יִא ,רענייּב עטרעטַאמ

 יד 'ַא .ןרעדעֿפ ןקילֿפ םַײּב טנעה יד יִא .ןייג

 .ןגיוא עטכַאמרַאֿפ טימ עלַײװ ַא ןציז ,ןגיוא

 יד יא לָאז ךיא ,ןֿפַאלש ייג ךיא :ןגָאז וטסלָאז,

 טימ ת"ישה ןעניד ןענעק לָאז ךיא ,ןעקנאדעג

 .דצ ,ו ישס ,"ןעקנַאדעג ערָאלק

 יַא .ךיז יַא ןוא ןגיילקעווא ךיז -- ךיז טימ

 ּפָא ךיז טור ןגָאװ רעד, .געװ ןרעװש ןוֿפ ךיז
 סָאד ,רעמוז ּפָא ךיז טור ןטילש רעד ,רעטניוו

 ור ןוא קרעט א סיש ,, .װש ,"טינ לָאמניײק דרעֿפ

 ַא טגָאזעגנָא ןּבָאה לָאז ױזַא .לװֿפ ,יּפָא ךיז

 רעד ףיױא קעװַא זיא ןוז ריא ןעװ ,רעטומ

 טעּפש תּבש ףרע עלַא; .ןהמחלמ רעשיקרעט

 סױרַא ןםונהיג ןוֿפ םיעשר יד| ייז ןעמ טריֿפ

 ,"ייַנש ןוֿפ גרעּב ייװצ ןשיװצ ךיז ןעורוצּפָא

 ןיליו ןיא רד, .ב/זל ,1867 ענליװ ,1ל ירשי

 ךיז ןעװ ,ןיזַײר וצ גָאט ןיצנַאג ןייא טאה

 ףראד ,טכעמ ןיאור ּבָא ..,העש ןייא ךַײלג

 ךרדה-תלֿפּת לָאמ ןייא ׂשלַא ןיא טינ ךָאד ןמ

 יד, .ז"צּת אדרויֿפ ,המדקה ,הדׂשה חיׂש ,"ןיגָאז

 ןָא ךיז ןּביה ןוא דימ דלאּב ןרעװ ןוװרענ

 .שינע- .ץכע- .,37 ן ,רעטעלּב ,"ןעורוצּפָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא 1
 רעשיגרעלַא .יִא רעשיטירק .(ךיז) ןֿפורּפָא ןוֿפ
 א ףיוא יִא .עסַאמ רעד ןוֿפ ףורּפָא רעד .יִא
 ,לומיטס

 ןטסעמּפָא ,ןגעװּפָא .גנוניימ ,גנוצַאשּפָא .2
 א רעטרימשעגרעטנוא ,רעכעלרעמוא .יִא םעד

 רעדָא רעכַאװש .גנוריגַאער .גנַאלקּפָא .9

 ץרעמש ןוֿפ יִא רעד טעװ, .יֵא רעקרַאטש

 טינ רעטַײװ ןוא ?ץכערק א רָאנ ןַײז רעדיוו

 ןוא ןטרַאװ ךיא געלֿפ , .16 'ז ,ווװ לַא ,"!רעמ

 ןכעלטיא ןיא יַא םעד ןרעה וצ ןרַאה ןוא ןכרַאה

 -עדינ עריא ףיואע .?גיז א ,שָאוהי ,"לקניוו

 ץעריא ףיוא ,יִא ןֵא טסנוק זיא ּפערט ערעקיר

 ,נש ,"ףורסיורא ןַא יז זיא תוגרדמ ערעכעה
 ,172 'ז ,1959 א"ַּב ,רעקיטירק ןוא קיטירק



 רַאּבֿפורּפָא

 .רנ ,משטד ,ידַא -- רַאּבפורּפָא
 ,ןֿפורּפָא ןעק

 ןעמ סָאװ

 ןֿפורּפָא ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיֿפורּפָא
 -- טייקי- .עא סרעײטשרָאֿפ ,ןטַאגעלעד עא

 ןגָארטעגרעּביא רע טָאה רעכיּב . . . ענַײז ןיא,
 -ךליּב קיציּפש . . . ןַײז ,יָא עשיטסילַאנרושז ןַײז
 ימוא רַאֿפ ןּבױלג ַא ,יקװיר .ּב ,"ליטס ןכעל

 ,218 יז ,עקיּביולג

 קעװַא .1 ,ןֿפורעג-- ,ּפָא ףור .וורט -- ןֿפורּפָא
 ,טַײז ַא ןיא ןטערטּפָא לָאז עמ ןֿפור .ןֿפור

 ּפָא טֿפור ,ןגיוא יד סיוא יז טשיװ םעדכָאנ,

 טעדֹוס עמ ןוא טַײז א ףיוא והילא רעדורּב ןַײמ

 סָאדא ,12 יז ,לטָאמ ,עש ,"טייהרעליטש ךיז

 ייצעג טַײז א ןיא ּפָא טֿפור עלהמלש עניילק

 ןַײז םיא טימ טרזח ןוא סטחֹוש םעד השמ

 .ּבמס ,"ישר טימ שמוח השרּפ

 טָאג" .ןּבראטש לָאז עמ ןכַאמ :שירָאגעלַא .2

 ,"טלעװ ןרעסעּברעניא ןיא ןֿפורעגּפָא םיא טָאה

 לָאז רע, .1887 ענליוו ,אירעװַאלקש איד ,דמא

 רעד רַאֿפ םיא ןעמ לָאז ,ןקידניז טינ רעטַײװ

 ףיוא תוֿבָא הׂשעמ' ,"טלעװ רעד ןוֿפ יִא טַײצ

 י"נ ,ינש קלח ,הניארו הניאצ| "...תֹוֿבָא

 ,ן75 יז ,ג"ערת

 .תוחילש ַא ןוֿפ ,טמַא ןַא ןוֿפ ןֿפורקירוצ .9

 חלושמ םעד ,טנעגַא םעד ,רָאדַאסַאּבמַא םעד יַא

 ,םיא וצ יורטוצ םעד ןרױלרַאֿפ טָאה עמ סָאװ

 -עגּפָא ןרעװ סָאװ יד ןשיװצ דָארג . . . ןעוועג,

 ,74 יז ,המחלמ ,מפ ,ײדלעֿפטכַאלש ןוֿפ ןֿפור

 ,ןרעװנָא יז -- רעּפרעק ןוֿפ לייט ַא יא 4
 .ןעלמוט רע לָאז, .ןעמונעגוצ ןרעװ .ןרילרַאֿפ

 עמ, ."?טנַאה ַא ריִמ ןוֿפ יִא ןעד רע טעװ

 טֿפור . . .תומוא ערעדנַא .ידישזי זדנוא טֿפור

 ,ןּבָאה ייז הגאד ַא ,ונ ,רוטּפ .ןעמענוצ ךיוא ןעמ

 ןוֿפ שײלֿפ לקיטש א יִא רוסָא יז טעװ עמ

 ,1892 י"נ ,הלואג יד ,םוּבנעגַײֿפ .ּב ,"ּבַײל

 ןרעלקרעד .עיצַאלוקריצ ןוֿפ ןעמענסױרַא .9

 עטלַא סָאד יִא .רעמ קיטליג טינ זיא סע זא

 "תישילש תחוּכמ . , .ךוסכס ַא; .טלעגריּפַאּפ

 תועּבטמ יד טָאה עמ לַײװ ,םיא ַײּב סָאװ טלעג

 ,1850 עקלָאשז ,טשעּב יחֿבש ,ןֿפורעגּפָא

 .א/המ

 א יִא .ןעלצקירוצ ,ןרילונַא ,ןֿפַאשּפָא .0

 גנולעטשַאּב ַא יִא .ןֿפערט וצ ךיז גנולעטשַאּב

 ,גנונעדרָארַאֿפ) ץעזעג א יִא .הרוחס ךָאנ ןוֿפ

 עטמיטשַצּב יד יִא .(שינעּביױלרעד ,לעֿפַאּב ,זַאקוא

 א יִא ,גנולעטשרָאֿפ עטריסנָאנַא יד יִא .ןלַאװ

 םוצ ךימ טָאה עדניימעג עשידיי יד , .הריזג

 'ִא הריזג עזייּב יד סָאד טקישעג רעכערּפשריֿפ

 ןואגה ֿברה ןוֿפ עטכישעג ענהעש ענייא ,ײטסלָאז

 ןעקלעמש טָאה עמ יװ, .1865 גרוּבסערּפ ,ך"שה

 רעטסטלע רעד טָאה ,ןַאטעגסױא לטנַאמ םעד

 :רעטכיר םעד וצ ןָאטעג יירשעג א קינשזַארטס

 סלַאו טגָאזעג ּבָאה ךיא סָאװ ּפָא ףור ךיא

 ינַאט ןייא ןוֿפ הׂשעמ עַײנ ץנַאג ןײא ,"ןתודע

 יִא טנַײה לָאז רע, .1891 גרעּבמעל ,קינטעד

 .ויזירּפ ,סוממ ,"טרָאװ ןייא רימ רַאֿפ

 רעדָא ססֹוג א ןּבעל םוצ ןעגנערּבקירוצ .7

 .װפד {-- .װטוא -- ךיז ןֿפורּפָא
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 ,ןעיירשעג ךרוד םענעּברָאטשעג טשרעקָא ןא

 סע, .טיוט  ןוֿפ יִא .ןטעּבעג ,ןענייוועג

 א ןעמ טֿפור ןעַײרש טימ לָאמַא זַא טֿפערט

 ,78 'ז ,1887 ענליװ ,לַאל ,"ּפָא ךיוא ןטיוט

 ."הסיסג רעד ןוֿפ ןיוש ךיד ןעמ לָאז יַאע :הללק

 ןכַאמ .קעװא ּבַײװ סנדִיי ןטלַא םעד טּברַאטש,

 צטיוט יד זַא ,הללי אזא םורא רעטכעט יד

 ייז .ןגיא עריא קירוצ עגר א ףיוא טנֿפע

 ,קיא ,ןיטנע לאוי ,"ןֿפורעגּפָא טושּפ יז ןּבָאה

 ,.ז"טשּת חסּפ

 ךימ טפור" .שינָאֿפעלעט ךיז ןדנעװ .מַא .8

 י"ג ,װ רַאק ,"ןָאֿפעלעט ןֿפױא עמיטש א ּפָא

 ,16 'ל ,0

 יִא טינ ליװ ךיא, .ןֿפורנָא טָאטשנַא .דפ 9

 יד| ייז סָאװ טעטש עלַא ןעמָאנ םעד טימ

 ,ךלמה ןתח ,"טכַאמעג טסיװ ןּבָאה |ןקַאזָאק

 .4 יז ,ע"רּת לשימעשּפ

 ןוא ןטרָאק יד ןקעדֿפױא (ליּפשנטרַאקה .0

 יז ךיוא רעליּפשנגעק םעד ַײּברעד ןעגניווצ

 סיורג ױזַא חרּת ןטלַא םַײּב זיא, .ןקעדוצֿפױא

 טּפַאכ .קיצנַאװצ א טימ ףמורט לָאמ ַײרד יװ

 ."ֿפוטיםוי יִא טינ טייג ןוא וצ טקעד ןוא רע

 ןדנעװ .1
 ךיוא ,טייהרענעטעּבעג-טינ ךיוא) דייר טימ ךיז

 -טנע .גנוניימ א טימ ןעמוקסיורַא .(טכירעגמוא

 רענייא רָאנ ,ןגַײװש עלַא, .סעומש ַא ַײּב ןרעֿפ

 טסֿפור וד ןוא ךיד טלעש עמ , .ּפָא ךיז טֿפור

 טָאה -- ,ייוו-יוא, ."טרָאװ א טימ ּפָא טינ ךיז

 טעװ עמַאמ יד -- ןֿפורעגּפָא לגנִיי רעד ךיז

 ,דלישטָאר תלודג ,דמַא ,"ןרעװ ןגיװשטנַא טינ

 טֿפור !לדנעמ 'ר ,ָא !לדנעמ ירק .1865 ענליוו

 עמ ?סָאװ יצ טנַײה ריא טַײז ּביוט !ּפָא ךיז

 ,סוממ ,"טרָאװ א טנַײה ךַײא ןוֿפ ןרעה סע לָאז

 לָאמנייק טָאה רעכלעװ השמ-ךורּב,, .יתוֿפיסַאי

 ךרוד יװ רָאנ ,טקעריד ּבַײװ םוצ טדערעג טשינ

 יּפָא ריא וצ ךיז ָאי לָאמ סָאד טָאה ,טנַאװ א

 ןעמ ןעק טציא, .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ןֿפורעג

 ,הלגע-לעּב רעד ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה ,ןרָאֿפ ןיוש
 .ד .י ,"טרעטיֿפעגנָא טוג ךיא ּבָאה דרעֿפ םעד

 ,33 יז ,טײמוּת ענליו ,... שידק רעד ,ּביָאט

 -סיוא סיװעג טזומעג ךיז טָאה סרוקיּפַא רעד,

 לוגלג רעד ןעד ,העש עטכעלש א ןיא ןדייר

 ,יקסנירטסָא .ל .י ,ײןֿפורעגּפָא רעטַײװ ךיז טָאה

 .31 יז ,1927 ענליװ ,טלעװ רענעי ןוֿפ סעַײנ

 ןעמָאנ ןטימ ןֿפורגָא םַײּב ןרעֿפטנעּפָא .2

 ךיז לָאז רע זַא ןרעהרעד טינ ןוא ןהשמ ןֿפור

 -הֿבישי יד| ייז טֿפור עמ, .ןֿפורעגּפָא ןּבָאה

 ערעייז ןוֿפ ןעמענ יד ךָאנ ץלא טרָאד ןםירוחּב

 עלעטש רעד ףיוא ךיז ןֿפור ייז ןוא . . . טעטש

 עגליװ ,גיצ יד ןוא סעקניצ רזוע ,דמַא ,יּפָא

 ןַא םּתס טרעה עמ זַא :שינעּביילג} ,8

 -- םינציל ּתּכ ןוֿפ סע זיא ,ןעמָאנ ןטימ ןֿפורנָא

 ןעגנערּב טינ ייז ןענעק ,יִא טינ ךיז ןעמ רָאט

 ןֿפור ,ךורּבי ןעמ טָאה ןֿפורעג ,, |.ןדָאש ןייק

 ַא טכוז עמ זַא; .װש ,"חרז רָאג ּפָא ךיז טֿפור

 ןוֿפ עטשרעּבייא סָאד ּפָא ךיז טֿפור ,רעש

 זַא סױוַא ךיז טזַײװס =} װש ,"לסייטש

 ,ןליװ עמ סָאװ סָאד טינ ןעמ טגירק ןגירק

 ךיז ןֿפורּפָא

 -ץדָאֿפֿפױא ןַא טיול ןָאט סעּפע .ןריגַאער .2
 ןַא ףיוא ךיז יִא .גנודנעװ א ,השקּב ַא ,גנור

 א ףיוא ךיז יִא .עסעקנַא ןַא ףיוא ,גערֿפנָא
 יװ,ע .ףליה ךָאנ ףור א ףיוא ךיז יַא .ארֹוקילֹוק

 רעװ, :"ּפָא ךיז ןעמ טֿפור ױזַא -- ןָא טֿפור עמ

 זַא; :"קלח ןַײז טגירק רעד ּפָא ךיז טֿפור סע

 יד ּפָא ךיז טֿפור -- שיט ןיא ּפַאלק א טיג עמ

 רעּבָא ,ךעלריטַאנ זיא ךיז יִא סָאד =} "רעש

 ךיז טייקיאעֿפ יד, .װש ,ןןשטנואװעג טינ

 רעד ןוֿפ ןעגנוקריו יד ףיוא . . , ןֿפורוצּפָא

 ,םערַאװ ןוא טלַאק ףיוא ,רוטַאנ רעכעלרעסיוא
 סָאד ,סקַאז .ש .א ,"ןַײשנוז ןוא טכיל ףיוא

 ךַײא ןעקנַאד רימ !םירֿבח, .ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל

 ןוֿפ יליּפַא ןֿפױא ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה ריא סָאװ

 א רעּביא ןיוש ןקַײרטש סָאװ ,ןגעלַאק ערעַײא

 זומ 'דנוּבי רעד, .206 'ז ,ורּביה ,ַאפָא ,"שדוח

 ךיז לָאז רעכלעוו . . . ןַאגרָא ןזָאירעס א ןּבַאה

 טֿפור ןּבעל רעד סָאװ ,ןגַארֿפ עלַא ףיוא יא

 םעד ןוֿפ רַאֿפנעמַאװצ רעט5 רעד ,"סיורא

 ןליוּפ ,אטיל ןיא דנוּב-רעטייּברַא םענײמעגלַא

 קיטירק עשירעלטסניק, ?1903 ,דנַאלסור ןוא

 עלַא ףױא 'ִא ךיז ןָאק רעדָא ּפָא ךיז טֿפור
 ,גש ,"ןֿפאש ןשירעלטסניק םענוֿפ ןטקעּפסַא

 ,209 יז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק

 יירשעג ןדעי ךָאנ .ןעגנילקּפָא ,ןכליהּפָא ,4

 טֿפור רענוד רעד .לוקרעדיװ א ּפָא ךיז טֿפור

 רעטסדנימ א .ןטאמרַאה ןוֿפ תולֹוק טימ ּפָא ךיז

 םיא ַײּב ּפָא סע ךיז טֿפור ָאד םיא ַײּב פאלק

 רעדעי, .95 יז ,המלש ,סוממ ,ײטרָאד טַײװ-טעה

 ,"דלַאװ ןיא ּפָא ךיז טֿפור שטַײּב רעד ןוֿפ קַאנק

 .היֿבט ,עש

 יד ןיא ,, .ןעמוקקירוצ .ךיז ןזַײװאּב רעדיװ .9

 עטלַא יד ּפָא םיא ךיז טֿפור ןרעטעװ עטלַאק

 סָאד ןעניז ןוֿפ סיורא םיא זיא םיוק, ."דנואוו

 רעד ןיא קרַאטש ןֿפורעגּפָא םיא ךיז טָאה ,לוק

 ,103 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"שינעכעטש סָאד טַײז

 רעד טכַאנ ערעדנא יד ךיז טֿפור קידנעטש,

 ,"ּפָא רעדיװ טסוה רעקירעזייה ןוא רענעקורט
 ,ןיציזדעמ עכעלזיוה יד ,שטיװָאנַאמסוז .מ ירד

 יּפָא רעטַײװ ךיז טָאה ָאד רַאנ; ,1887 ענליוו

 ַאננַא ,ןוחַא .מ ,"קנערק עטלַא יד ןֿפורעג

 ,47 יז ,ו"נרּת ענליוו ,ַאנװעירָאגירג

 ןטעּב סָאד .טימעג ןֿפױא ןליֿפ ןזַאל ךיז .0
 .רעצרעה סנעמעלַא ןיא ּפָא ךיז טֿפור סָאװ ךיז

 ןיא ּפֶא רעטעּפש סע ךיז טֿפור ּפָאק ןוֿפ

 טנזױט יװ רעקרַאטש זיא ץפיז א, .ןצרַאה

 רעלדיֿפ רעד , .װש ,יּפָא ךיז טֿפור רֶע ,תונעט

 טימ יז טלציק ,לדיֿפ רעד טימ ךיז טערָאּפ

 ּמַא ךיז טֿפור ענורטס עכעלטיא ןוא ,רעגניֿפ

 ץכערק רעדעי ןוא, .47 יז ,תועסמ ,סוממ ,ײ"סיז

 -הנותח יד ַײּב ּפָא ךיז טֿפור . . . עלעדיֿפ םענוֿפ

 ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"ןצרַאה ןיא טַײל

 .128 יז

 טַאטלוזער א יװ ןעמוק ,ןזַײװסױרַא ךיז .7

 ,רעּפרעק ןֿפיױא) גנוקריװ א ןּבָאה .סעּפע ןוֿפ
 ןעק גנוליקוצ ַא וליֿפַא, ,(אא הביֿבס א ףיוא

 ."טנוזעג ןטכַאװשעגּפָא ןַא ףיוא יִא ךיז רעווש

 :"רעטלע רעד ףיוא ּפָא ךיז ןֿפור ןרָאי עטוג,



 ןקורּפָא

 רעד ףיוא ּפָא ךיז ןֿפור ןרָאי עגנוי ןוֿפ דניז,

 ךיז ןּבָאה ןליֿפעג ערעזדנוא, .װחש ,"רעטלע

 רעזדנוא ןוֿפ טעּברא רעד ףיוא . . . ןֿפורעגּפָא

 ןוֿפ ערעהעל איד ,ןיװדרָאמ .ד ,זּביא ,"ץרַאה

 -ָאה םענוֿפ סיוא טסילש ,, .1898 ןילרעּב ,ןעּבעל

 ןוֿפ ךשמ ןיא גיצ רעד ןוֿפ לטעצ:עינַאװעד

 יַא סע ךיז טעװ יװ ךָאנ טריּפש , . . .ךָאװ ןייא

 יד ךיז טעװ יװ , ,287 יז ,ו כַאי ,"קלעמעג ןֿפױא

 ןֿפױא יִא זירד-דליש רעד ןוֿפ טייקיטעטרעּביא

 ,1938 ץענליװ ,זעג9 ,"?םזינַאגרַָא סנשטנעמ

 םַײּב ןטעּברַא ןוֿפ גנַאגרעּביא רעד, .9*10 ןא;

 טָאה , . .לַאטיּפַאק םַײּב ןטעּברא םוצ לאדָאעֿפ

 םִאֹּב ,גרעּב ,"ןדַיי ַײּב ךיוא יִא טזומעג ךיז

 ןַײד קעװַא קיש , .205 'ז ,,סעמע' ,וו רעפעינד

 ךיז יִא טעװ סָאד -- . ...רעסאוו ןֿפױא טיױרּב

 ,טסּבַאּפ םעד טימ יכדרמ י'יר ,"קילג א טימ

 .11 יז ,ז"מרּת ענליוו

 אתוקניד אסריג .גנוקריוו עקיטסַײג ַא ןּבָאה .8

 ,טייקכעלנעורעּפ רעצנאג רעד ףיוא יִא ךיז טעװ

 ןֿפױא ןֿפורעגּפָא ךיז תוֿפידר ןוא תוריזג ןּבָאה,

 סָאד זַא; ."?קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ רעטקַארַאכ

 , . . ,ןליּפש וצ ךיז גנוגיינ א ךיז ןוֿפ טגירק דניק

 ךיז טֿפור סָאד ,ןרעטש טינ סָאד ןעמ רָאט

 עכעלטסַײג ...יד ףיוא ּפָא טכעלש רעײז

 ,רעטעלּב ,"דניק ןוֿפ גנולקיװטנַא {עקיטסַײג =}

 ּמָא ךיז ןֿפור (ןטיז עצנַאלֿפעגנַײא} יד, .21 ןאל

 םעד ןוֿפ גנואייגַאּב ןוא טָארט רעדעי ןיא

 ס'רעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל .ל ,"ןשטנעמ

 ,55 'ז ,1888 ענליוו ,רעטכַאט

 .שינע .ץכע- .גנז
 .ײרע- .(עקי

 ּפָא .1 .טקורעג-- ,ּפָא קור .ורט -- ןקורּפָא
 ןּפוטשקעװַא טַײז ַא ןיא ,ןּפוטשּפָא ,ןרַאש

 שיט ַא יִא .טַײז ַא (ןָא) ןיא יִא .ןראשקעװַא
 א טָאה סָאװ ןצעמע יִא .(עא עֿפָאס ,דָאמָאק)

 רעקוררַאֿפ םעד יַא .ןקורוצוצ ךיז טנעָאנ וצ עֿבט

 םעד יִא (ריט יד) רעיוט םעד ןענעֿפע ןוא

 םעד טַײז א ןיא יַא .ןקוקסורַא ןוא גנַאהרָאֿפ

 עמ סָאװ ןעַײרעשַאנ יד יִא .רעכַאמ ןקידרעִירֿפ

 ַא ּפָא ייז טקור עמ, .םיא רַאֿפ טלעטשעג טָאה

 ףיוא ןוֿפרעד טיג עמ ,טַײז רעד ןיא עלעסיּב

 ,סוממ ,"העש ַא עלעֿפעלװַאק א האוֿפר ַא

 ערעדנוזַאּב א ןוֿפ רענגעג יד, .תומהּבה רֿפס

 -רַאֿפ יז זַא ןרעכיזרַאֿפ ןָאיצַאזינַאגרָא עשידִיי

 םעד ךרוד ןוא ןָאגרַאשז םעד . . . טקרַאטש

 ךיז ןטלָאװ ןדִיי יד ןעו ,טַײצ יד ּפָא יז טקור

 -לצֿפַאּב רעקימורַא רעד טימ ןשימעצ טנעקעג

 ןָאדנָאל ,רעטײּברַא רעשידיא רעד ,"גנורעק

 טשינ ךיז טליװו סע, .89 'ז ,13 ןש/ ,2

 סָאד ךיז ןוֿפ ּפָא ךיא קור טֿפָא ץנַאג .ןּבַײרש

 יז ,1947 א"ב ,דרע עטנערּבעג ,געס ,"ריּפַאּפ
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 ,ןיד) רעד

 יד יִא ,סולשַאּב ןוֿפ העש יד יִא ,ןגײלּפָא .2

 ַא ףיוא יִא .עטַאד רערעטעּפש ַא ףיוא הֿפיסַא

 רשֿפא , .רעטילימ ןיא ןטערטנַײרַא סָאד רָאי

 ךָאנ שטָאכ רימ ןוֿפ טיט םעד יִא ריא טנעק

 .מייה 'װָאס ,ןײטשַאלּב .ה ,"געט עכעלטע ףיוא

 ,2 ןאמ ,1961 ,דנַאל

 .װֿפד 4-- .װטוא - ךיז ןקורּפָא
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 יד יִא .ןרעקּפָא .ןעמענקעװַא .ןקיטַײזַאּב .9
 רעד| ריא,, ,ןשינעדערנַײא יִא .רענייטש-לכיורטש

 ןוֿפ ןרָאװעג טקורעגּפָא זיא טלעצעג {ןסהמשנ

 ןיא ןּבָאה גנוניואוו ריא זומ ןיז} ןוא למיה ריא

 ,םלוע תוניחּב ,זּביא ריװַאּפ .א ,"ףוג םצד

 ןצענערג יִא טינ טסלָאז וד, .ב/דמ ,ה"סקּת

 ה"ד ,סנטייווצ א ןוא דלעֿפ א סמענייא ןשיװצו

 ןענַײז סָאװ ןשטנעמ יד ןוֿפ ןדרע ןעמענוצ

 יד, ,ב/טי ,םיערז ,ײןגעמרַאֿפ רעייז ןוֿפ ּפָארַא

 יד יװ ךַײלג ןזעװעג ןענַײז הדוהי ןוֿפ ןרעה

 ינעגַײֿפ אגרש ילּתֿפנ ,"ןצענערג ּפָא ןקור סָאװ

 ,1876 ענליװ ,..רואיּבו הכיא שרדמ ,ןהָאז

 טסייה --- יןשטנעּב רימָאל טמוק' רעטרעװ יד,

 וצ ןוֿפ טקורעגּפָא העד ןַײז טָאה . . .סָאד

 רֿפס ,ןָאסרואינש .ז .ש ֿברה ,"רערעמ ןעקנירט

 סעלערעּב , .67 יז ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב
 -ביורטש עלַא 'ִא דנילּב רעד ןיא טגעלֿפ עקּפַאל

 יַאלקש ,שז ,"סעקסַאמ עלַא ןעמענּפָארַא ,ןשינעל

 ,רעדניק רעװ

 ןלעטש .1
 ןצֿפױרַא טירט עכעלטע ןלעטש .טַײז א ןיא ךיז

 סָאװ ןרעה וצ טינ ידּכ ךיז יִא .וצּפָארא רעדָא

 ןענעק ןלָאז ךעלרָאּפ יד ידּכ יִא ךיז .ןסעומש ייז

 "ַּפַא ךיז טקור ,לחומ טַײז ,לרעטעֿפ, .ןצנַאט

 זיִּב ,רעקירעדינ רעטרע ַײרד-ייװצ ּפָא ךיז קור;

 יג טינ ןוא ,'ףיורַא ייג' :ןגָאז ריד טעװ עמ

 ,דמא| ,יּפָארַא ייג' :ןגָאז ריד לָאז עמ זַא ףורַא

 ,..לדוי; .1855 עשרַאװ ,םירשי תליסמ ןזּביא

 ,"טנָאלק ןוא ּפָא ךיז טַײז א ןיא רע טקור

 ךַײלג ,טקורעגּפָא ךיז טָאה , .80 יז ,לדוי ,סוממ

 ןיא' ,ץרפ ,"השודק ןעגנַאגעגסיױא טלָאװ יז יװ

 ,טקורעגּפָא קיטכיזרָאֿפ ךיז טָאה,, .'זיוה סטחוש

 ,"םיוּב א רעטניה לקניו ַא ןיא ךיז טלעטשעג

 -ץגּפָא ךיז טָאה רעטומ יד, .דוי'םיליהּת ,שַא

 ,ןַײרַא ךיק ןיא ןֿפױלסױרַא טלָאװעג ןוא טקור
 יןרעוו ןתח אי ,ו סַײװ

 ןוֿפ ךיז יַא .ןטערטּפָא .ךיז ןרעטַײװרעד .2

 ךיז .רעדניק יד ןּבעגרעּביא סע ןוא טֿפעשעג

 טריֿפ עמ רעדיא עיראלעצנאק רעד ןוֿפ א

 עמ זַאק .דניז ןוֿפ ךיז 'ַא .עיזיװער יד ךרוד

 תמא םוצ ךָאנ ןעמ זיא רקש ןוֿפ ּפָא ךיז טקור

 ןרעּביא םיא ןעגנעה עס, .װש ,"ןעגנאגרעד טינ

 ,תוריּפ עטסעּב יד טימ טצעזעגנָא ,ןגַײװצ ּפָאק

 יז ןקור ,ייז וצ ןרירוצ ךיז ליװ רע זַא ןוא

 "הלעמ לש הֿבישיּב ,סוממ ,"רעכעה ּפָא ךיז

 -רַאֿפ קירוצ ּפָא ךיז טקור ךאלמ רעסַײװ רעד,

 ץלַא ןַאט, .יסנּפָאקוצ ססֹוג םִַײּבי ,ץרפ ,"טמעש

 א סיװעג זיא םלוע-ינינע ןוֿפ ךיז יַא ףיוא

 ,270 יז ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"הגרדמ צסיורג

 סיוא ,טנעָאנ סיוא ןרעװ (זַײװכעלסיּב) .9
 ךיז יִא .הרֿבח רעדליװ רעד ןוֿפ ךיז יִא .דנַײרֿפ

 ןַײמ זיא גונעג טינ ,יוא,, ,דנַײרֿפ ןשלַאֿפ א ןוֿפ

 ,יַא רימ ןוֿפ ךָאנ ךיז וטסוט ,קירעדינ ױזַא לזמ
 וצ יִא ןעמונעג טציא ךיז טָאה דנַײרֿפ רעד, .ל59

 טָאה, .'לקינייא עשיּבר סָאד' ,מָאנ ,"סנטָאש יד

 זַא טייקסיוועג יד . . . טזױלּבטנַא ןעטיא רַאֿפ ךיז

 לָאמַא סָאװ ריא ןוֿפ ּפָא ךיז טקור גוװיז ריא

 .דרע ,קר ,"רעטַײװ

 -ירעטילימ ַא ַײּב ןטערטּפָא .ןטערטקירוצ .4

 .לס .ס- ,יד -- עשזַאיײּפָא

 ירָאָרּפַא
 עצנַאג ףיוא טנָארֿפ ןוֿפ ךיז יִא .עיצַארעּפָא רעש

 ָאד ןוֿפ טָאה לייח סָאד, .רעטעמָאליק קיצנַאװצ

 ןַאמוא השעמ ,"טזומעג יִא ןדיזו

 סָאד רעמ ןעמענרַאֿפ טינ ןוא זיול ןרעװ .9
 ךיז ןּבָאה ןענַאֿפכַאד עכעלטע, .טרָא עקיטכיר
 ןענירנַײרַא ןעמונעג טָאה סע ןוא טקורעגּפָא
 יּפָא ךיז טָאה ןוויוא ןוֿפ עילֿפַאט א, ."זיוה ןיא

 ןלַאֿפעגסױרַא זיא ןוא טקורעג

 (עק- ןיי) רער .שינעי .ץכעז
 ,יירע-

 -עג-- ,ּפָא עװעט- .װורט -- ןעװעטשורּפָא
 טימ ןרַאּפשרעטנוא .:22: זט924 ,טעװעטשור

 (ענרעזַײא) טימ ,ןטנערּפ טימ ,(סעטשור) ןטשור

 םעד יִא .ןטלַאה ךיז לָאז סע ,סרעציטשרעטנוא

 ,ןינּב ןטלַא ןַא ,רעלכַײּפש א יִא .ןוויוא

 עמ , .ןַאּפשעג

 ,"ַא רענייש ןַײז ּבילוצ דרעֿפ א טינ טֿפױק
 .וש

 ןוֿפ .ס" ,רעד ,ּבוס ךיוא .װדַא -- יןרָאירּפַא
 -ײװ םוצ טמוק עמ רעדייא .הליחּתכל ,סױרָאֿפ

 -רעסּבָא ןוֿפ ךמס ןֿפױא טינ .ריֿפסױא ןקידרעט

 םעניימעגלא ןַא ןוֿפ ןעגנורדעגסורַא רָאנ ,ןריוו

 סעּפע ןעמעננָא .ירָאירעטסָאּפַא -- ךוּפיה .ללּכ

 .היאר רעקידלכׂש םוש ןָא ,זַײװַאּב םוש ןָא ,יַא

 סָאװ ךוּב א ןגעװ גנוניימ א טימ יא ןעמוק

 -ַאסָאליֿפ יד ןוֿפ ענייק , .טנעיילעג טינ טָאה עמ

 טנורג םעד ףיוא ןגיל סָאװ ןעגנידַאּברַאֿפ עשיֿפ

 יד ןדנירגאּב טינ ןָאק קיטקעלַאיד סלעגעה ןוֿפ

 יינ ,שו טישז ,יַא קיטקעלַאיד עשיטסיסקרַאמ

 גנורַאֿפרע רעסיוא ןַײז ייז ןזומ,, .115 'ז ,7

 -- 'ַא רַאֿפרעד ןוא ,טֿפנונרַאֿפ םעד רעּביא ןוא

 ,| רָאק ."גנורַאֿפרע רעדעי רעּביא טסייה סָאד

 רעדעי זַא ןגָאז יַא ןֿפרַאד ריִמ , .8 יז ,1938 יינ

 ךיז טײרּפשרַאֿפ דרע רעד ףיוא לַאנגיס-טכיל

 ענעדײשרַאֿפ טימ ןעגנוטכיר ענעדײשרַאֿפ ןיא

 .םעטסיסײַא .,44 יז ,נטוג ,"ןטייקדניוװשעג

 טלַאה סָאװ הטיש .ןע- ,רעד -- םזי"א-

 "רַא ןקידלכׂש א ףיוא ךיזןזָאלרַאֿפ-א ןַא ןוֿפ

 סָאװ תוחנה וצ ןעמוק וצ טַײקיאעֿפ .טנעמוג

 סטנַאק ןוֿפ המשנ יד, .'א ןעמעננָא ייז ןעק עמ

 ןכעלשטנעמ ןיא ןּבױלג רעד ןזיא קיטירק

 ,נטוג ,"םזייַא ןכעלשטנעמ ןיא ,טֿפַארק-סגנוקנעד

 | ,28 יז

 ןײק טינ; יזַא -- שיטסיי .טסיי

 ,"ןעגנוניימ עשיטסיַא סרּבחמ םעד רָאנ ,זילַאנַא

 ,122 ,א4| לֹּבּי ,יקצַאש .י

 זיא סָאװ .יַא יװ זיא סָאװ .ידא -- שי'ַא
 ןא .ןריֿפסױא עשיַא יא ןוֿפ ךרד םעד טיול

 ,קיטַאמַארג ןוֿפ ןעמעלּבָארּפ וצ גנַאגוצ רעשיַא

 א יװ רעמ טינ זיא ...ןעקנעד עלַאזוַאק סָאד,

 טגנערּב ףליה ריא טימ סָאװ ,םערָאֿפ עשייא ןימ

 ,גנונדרַא ןוא טייהנייא ןַײרַא לכׂש רעזדנוא

 אוֲא ןיא רעד, .234 'ז ,1917 י"נ ,צוו טישז

 עג זיא ריֿפסיוא רעטכַאמעג ןָאט ןשירָאגעטַאק

 "עג טשינ ,שיַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןעוו

 ,טייקשי'א 3 ,1938 ,ַאפי ,פנ ,"טציטש
 .ן- ,ד -- טעטי'א



 ןּבַײרּפָא 1917 ןעלגירּפָא

 ,דרע רעשיסורסַײװ רעד ֿפַא ,ןיּבָאד שריה יז ןוא ךָאנ ריא טייג רע, .דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאּפשעג אב ..טלגירעג-- ,ּפָא לג" .וורט -- ןעלגירּפָא

 א ןוֿפ לגיר א ןעמענּפָארא .לגיר א ןוֿפ ןעַײרֿפ

 רעד וצ ןעגנורּפשעגוצ זיא, .עא רעיוט ,ריט

 םיא טָאה טסגנא יד רעּבָא ,ןעלגירוצּפָא . . . ריט

 איד ,גנילרעּפש זּביא ,"טרעדַײלשעג טנַאה ןַײז

 ,30 'ז ,1899 עשראװ , ...ןעכדיימ עשימיַארַאק

 זיא רע ,ריט ןַײז יִא ןּביױהעגנָא טָאה עמ,

 ,"קידעּבעלטשינ טיוט-טשינ ןעגנורּפשעגֿפױא

 ליטש , .1900 װענעשז ,ףפמאק םיא ,ןדנוּבו

 ןריט יד ןוֿפ עקמַאילק יד טלגירעגּפָא ךיא טלָאװ

 ,"סרעקוררַאֿפ עקיטכאנַײּב ענרעזַײא יד ןוא

 ,0 וועִיִק ,ןעגנולייצרעד ,סינּפיק י

 -נַײרַא סנצעמע ןָא ,ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ

 ,שינע- .גנו- .שימ |

 .טלדירעג-- ,ּפָא לד .חרט -- ןעלדירּפָא
 םעד יא .לדיר א טימ ןקינײרּפָא ,ןעמַארּפָא .1

 יַא .יינש םענעלַאֿפעגנָא ןוֿפ זיוה םוצ גנַאגוצ

 ואװ טרָא ןַא יַא* ,טסימ ןוֿפ ץַאלּפקרַאמ םעד

 ןרעװ רוטּפ = (ךיז טניֿפעג) טייטש רעצעמע

 טימ ןעמַאזוצ ןעמַארסיוא םיא ,ןצעמע ןוֿפ

 א ךָאד זיא . . , רעטלַא רעד, .לַאֿפּפָא ,טסימ

 א ואװ ץַאלּפ םעד טלדירעגּפָא טלָאװ ,ןמה

 חזד ,2 ,יזיוה שידִיי ַא ןיא' ,ַאּפָא ,"טייטש דַיי

 .שינעק- .קבַא ,הצמ יַא .ןעלדערּפָא

 ךיז ,ךיז עַײה  .װטוא -- ךיז ןעַײהירּפַא
 ךיז .ררװ .=8: הקקמנתהזזזזג ,טעַײהירּפָא

 .ןוּבשח סנטייווצ ַא ףיוא ןֿפױזנָא ךיז ,ןסערֿפנָא

 רעּביא 'א ךיז רָאיצרַאװש רעדמערֿפ א ןעמוקעג;

 ,"רימ

 ,ּפָא ריקק .װורט 4 װטוא -- ןריקיזירּפָא

 ,לָאמַאטימ .ןריקיזיר קרַאטש .,טריקיזיר(עג)יד

 ןצנַאג םעד יא .ךס א ןריקיזיר ּפאלק ןייא טימ

 ןעמיטשוצ ןוא יִא ,(ליּפשנטרָאק א ַײּב) קנַאּב

 ןָאילַאטַאּב ןצנאג א טימ יִא .עיצַארעּפָא רעד וצ

 -רַאֿפ טָאה עקריאמ , .ףירגנָא ןַא ןּבײהנָא ןוא

 ןליּפש םַַײּב| 'ִא לָאמ ןייא זומ רֶע זַא ןענַאטש

 רעד םיא טעװ טינַא ,סיורג ףיוא |דרַאיליּב

 א יװ ךעלדנייּב ףיוא ןעמענרעדנַאנוֿפ ידיסח'

 רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"שיֿפ ּפָאק

 ,2נ/ 1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד

 :99 .טעזירעג-- ,ּפָא עז .װחרט -- ןעוירּפָא

 ןסַײּבּפָא .ןע(ש)זירג- ,ןע(ש')זירה;-
 ,טרַאה זיא סָאװ סעּפע ןסַײּבּפָא .ןייּב א םורַא

 א יַא .ץרוק ,ןיילק זיא סָאװ יַא ,טרַאדרַאֿפ

 .רענייּב יד םורַא שיײלֿפ סָאד יִא .עקנירָאקס

 רע טזָאל ,געט-טסּברַאה עמעראװ ןעייג'ס זַא;

 .ע ,"זָארג סָאד יַא ןלָאז ייז ,תומהּב יד סױרַא

 ,1928 װעִיק ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ ,ַארזיא

 .שינעה

 עג .=:08: מקנא .סעי ,רעד -- שזירּפָא
 ןאּפשעג ןוֿפ למַײצ .,(דרעֿפ א ןוֿפ) ןַאּפש

 .עשזַאירּפָא +-- .שזַארּפוא 4

 ,טלטירעג'- ,ּפָא לט- .װרט -- ןעלטירּפָא
 עכעלטע םעזעּב ןוֿפ יִא .זַײװכעלטיר ןסַײרּפָא

 .ךעלטיר עלַא גַײװצ ןוֿפ יִא .ךעלטיר

 ןיא למַײצ .לס .סע ,רעד -- ׁשטייּפָא

 -רעטנוא ןַײז = יִא ןיא ןייג .יִא ןרַאֿפ םיא טריֿפ
 .'ַא ןיא ריא ַײּב טייג ןַאמ רעד .קינעט

 -עּפס .ציסור .ּבנ צמ ,יד -- אנינ|שט'ירּפָא

 ,סרעֿפַארטש ןוא סרעטיה ןוֿפ ײמרַא עלעיצ

 ,ןטרעֿפ םעד ןַאװיא ראצ םעד ןוֿפ טלעטשעגנַײא

 ײמרַא יד טָא סָאװ טנגעג :ךיוא .רזכַא םעד

 םעטסיס :ךיוא .תושר ריא רעטנוא טאהעג טָאה

 -ןלַּב יד .טֿפַאשרעה ריא רעטנוא רָארעט ןוֿפ

 יָא עקיט

 טקילײטַאּב סע רעװ .סעי ,רעד -- קינ'ַא

 רעריֿפכרוד רעקידתוירזכַא ללּכּב .'ִא ןיא ךיז

 עטלַארוא יד, .טֿפַאשרעה רעשיטָאּפסעד ַא ןוֿפ

 סרָאדָאיֿפ רַאצ ,סוֿפ ןיא ןעלגילֿפ יד טימ גנַאלש

 ,265 יז ,װ לא ,"טגיילעצ סרעטַײש טימ קינָא
 ןליו רעשילעה א ןדנוצעגנָא רימ ןיא ךיז טָאה,

 ,"סעקינ'ַא עשירַאצ יד ןיא ךיז ןַײז וצ םקֹונ
 ,1939 וװעַיק ,לגילֿפ ,ןידליג םייח

 ,טשטירעג-- ,ּפָא שטיר .ורט -- ןשטייּפָא
 ,ףרַאש ןזיא סָאװ סעּפע טימ ןקעמּפָא ,ןצירקּפָא

 טימ ,לװָאט םענעלַאטעמ ןוֿפ טֿפירשֿפױא יד יִא

 ןשטיר ןוא סיֿפ יד ךיז ןכעטשרַאֿפפ -- ךיז

 ,"רענייּב יד ןוֿפ שײלֿפ רעקיטש ּפָא ךעּבענ ךיז

 ,8 ןאי ,1864 ,מק

 ּפָארַא .1 .ןּבירעג -- ,ּפָא ּבַײר .ורט -- ןּבַײרּפָא

 יד יַא .ןּביױא ןוֿפ ןענאטשעגוצ זיא סָאװ ןּבַײר

 יד ןוֿפ סטעֿפ סָאד יִא .לוויטש יד ןוֿפ עטָאלּב

 רעד ַײּב רעטערט םעד ןיא לוויטש יד יִא .טנעה

 זד ןּבַײר ּבָא לואו טנעה יד ןמ לָאז, .ריט

 . . .ןטענק עמ סָאװ גייט ןוֿפ} טגנעה ןַארד טשינ

 ךרד ,שפע ,"ץמח ׂשיװג רֿפ אוי טרעור ׂשָאד

 םענייא ןעוו, .ו"נקּת וָאלקש ,אּבה םלועל רשיה

 ןַײז ןיא דרע רעדָא םייל טּפעלקעגנָא ךיז טָאה

 .ב/ס ,2טל ,יִא טינ ןתּבש םוא| רע רָאט ,ךוש

 ןַא טנעה יד ףיוא ןַארַאֿפ רָאנ זיא סע ּביוא,

 סָאד רע טעװ ...טכערעגנַײא זיא סָאװ טרָא

 -רּב רֿפס ,ןַאסרואינש .ש ֿברה ,"יָא . , . ןֿפרַאד

 רעד יװ יױזַאק .4 'ז ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכ

 ענרעּפוק יד ןוֿפ ןּבירעגּפָא טרעװ סָאװ למיש

 תולזמו םיֿבכוּכײדֿבוע ןענעז יוזא -- . . . ןלָאש

 תרטֿפה ,םירֿבד ,טעח ,"ה"ּבקה רַאֿפ טכַאעג טינ

 םעד לגָאנ ןּבָארג ןטימ ּפָא טּבַײר , .יןנחתאו'

 טקוק ןוא ּביוש-רעטצנעֿפ ןֿפױא טָאילַאנ ןקיזַײא

 םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"ןסיורד ןיא סױרַא

 ,1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ

 ןוא טכיש עטשרעּבייא ןַא ןּבַײרּפָארַא .2

 ענעסירעצ ןיא ןייג .ַײּברעד ןקידעש סעּפע

 רֶע סָאװ םעדכרוד, .סיֿפ יד 'ִא ןוא לוויטש

 יד טימ ...קראטש וצ טקירד ןדניק סָאד)

 יד ןוֿפ טיוה יד יִא טֿפָא רע ןָאק ,שײלֿפנָאצ
 ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"ײטסורּב

 ףרַאד לטשרעּב|ךןָאצ| א, .31 יז ,1836 ענליוו
 ,עטרַאה רָאג ןייק טשינ . . . ןּבַײלקסױא ןעמ

 ,"ןייצ יד ןוֿפ עילַאמע יד יִא טשינ לָאז סע ידּכ
 "יה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבּבעילטַאג .מ ר"ד

 ךיז טגָאלש עמ, .59 'ז ,1908 עשרַאװ ,עינעג

 ,"ערַאק קיטש א קידיַא ,םיוּב א ןָא ּפָא טכַײל

 ,1949 עװקסָאמ

 ,קיטנַאק-טינ ןכַאמ .ןֿפַאשּפָא .ןכַאװשּפָא .9

 ,ןצי ּפ ש יד יַא .ןדיישרעטנוא יִא .קעלֿפ א יַא
 ,םּכסה א וצ ןריֿפרעד ןוא ,ןצַאזנגעק עֿפרַאש יד

 סָאװ ןמיס םעד ןקיטַײזַאּב = א כ ר (י) ס איִא

 ךיא ּבאה אדע .גנול ןיא רעלעֿפ א ףיוא טזַײװ

 איז ןמ ןעװ 'נוא ,אכריס יטכער ןייא ןהעזיג

 בקנ ןייא יאדוּב רעװ אד ןּבירג ּבֲא ןוש טעה

 || שה 1599 ןילּבול ,ל"שרהמ ת"וש ,"ןזעװיג

 טשנוז רדוא אכרס ןייא ןטַײצ וצ ןבצק או

 קלמעצ ןוֿפ רבה רע םורד ,טּבַײרּבַא תוֿפירט

 לייא ןוֿפ סעמַאלּפ ײלרעלַא .טכוצ ,"טּבַײלּב

 . . . סוטיריּפס קיײטּפַא ןוֿפ םענ .ןעמענוצסיורַא

 ןקירט ...ץעמַאלּפ רעד ףיוא ףיורא םיא סיג

 סוטריּפס טימ ּפָא םיא ּבַײר ךָאנרעד ןוא םיא

 ךיז טניֿפג ןנירד ׂשָאװ לכיּב ןייא ,"ןַײװ ןוֿפ

 לעװ ךיא, .ה"נקּת װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז

 סעקלמרַאי יד ןוֿפ הריזג יד ףליה סטָאג טימ

 המלש 'ר אַײּב ,קַאטשניּב ביל אדוהי "יא

 ענלצנייא יד, .28 'ז ,1896 װָאװל ,רענילרעּב

 יד ענייא ןּבַײר ,ףיונוצ ךיז ןסיוטש ןטקעלאיד

 ץנַאג סיוא ךיז ןטעּברַא סע זיּב ,ּפָא ערעדנַא

 י"ג ,וש טישז ,"ןטלאטשעג עתוֿפּתושּב ץַײנ

 עטנּפָאװַאּבמוא טימ טָאה עמ" .137 יז ,2

 םעד עיּפשמ זיא לוש יװ ןעז טנַאקעג ןגיוא

 ,"ןטײקרעדנוזַאּב ענַײז ּפָא טּבַײר ןוא טקעלַאיד
 ,1952 עקיסקעמ ,לוש עשידי עַײנ יד ,מי

 ּבַאל ןיא ןעמוקַאּב טָאה . . . רעטכיר . . . רעד

 -ץגּפָא ןוא טעלגרַאֿפ גנידצלַא טָאה ןוא ןַײרַא

 ,רערהעלטַאוירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"ןּביר

 אב טכַאמ ץלאז יװ יױזַא, ,1897 שטיּבָאהָארד

 םירוסי ּפָא ןּבַײר ױזַא ,שיײלֿפ סָאד רעטמעט

 ,נירג ,"המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ דניז עלַא

 .96 'ז ,1953 י"נ ,ןטרעװ ןוא ןשטנעמ

 ןכַאמ .(םישוּבלמ ןגעוו) ןגָארטּפָא .ןצינּפָא .4

 םעד רַאלקמוא ןכַאמ .ַײנ רֶעדָא שירֿפ סיוא

 לטנַאמ םעד יִא .לּבעמ יִא .ןעזסיוא סָאד ,ףוצרּפ

 ןוֿפ ןליוז יד יִא ,(עא עטַאּפַאק ,עקרַאנירַאמ יד)

 ןעמוקנַײרא = (ן)ל ע װ ש יד יִא ,ךיש יד

 ּפָא ןּבַײר טַײלעמערָא , .זיוה ןיא ךס א רעייז

 ןוֿפ תוע ּב ט מ יִא ."תובדנ ךָאנ ןלעװש יד

 רעד) ןַײז קיטנָאק טינ לָאז סע ,ןצינ ליֿפ וצ

 ,(אא טרעװ יד ,תוכלמ ןוֿפ םינּפ סָאד ,רעלדָא

 טנעקרעד עמ זַא רעמינּפ יד ּפָא טּבַײר עמ, גיֿפ

 י"נ ,ּבדל ,"תודיסח ןוֿפ עּבטמ יד טינ ןיוש

 -ערַאהעגּפָא טָאה ןזח-לוש רעד, .394 יז ,זייישּת

 יּפָא ןוא רָאי קילדנעצ רָאּפ ענייש א . . . טעוו

 ףיוא ןרָאװעג זיא יז ,ענַײז עמיטש יד ןּבירעג

 ֿברה ,"טעשזנירדעגנָא ןוא ןכַארּבעצ רעטלע רעד

 ,1924 וענעשעק ,יול תיּב תונורכז ,ןַאמקילג יול

 .ןשיװּפָא .ןּבַײר ךרוד קיצנַאלג ןכַאמ 9
 ,ןענַאֿפ ענרעּפוק יד יִא ,ּביוטש יִא .ןשיװמורַא

 .שַא ןוֿפ ןזַײא}-טעלּפ| סָאד יִא .סרעטכַײל יד

 גניֿפ ...ןּבאטש ךוּב יטלקנודרֿפ ץנַאג . . .,

 ,"ןּבַײר וצ ּבא טנה רנַײז טימ ּביױטש ןעד ןא
 "עג יד, .ח"עּת קעּבודנַאװ ,תואבוצה תוארמ

 זומ ןכַאז עטכַײֿפ יז טימ טגעװ עמ סָאװ ןטכיוו

 ,'ִא לָאמ ןייא ךָאװ רעדעי סנטסקינייװ ןעמ



 דײרּפָא

 רעד ןוֿפ ןָא ייז ןָא ךיז טּפעלק סע םערָאװ

 .א/נ ,אח ,"רעווש ןרעװ ייז ןוא טנַאה ןרןעסַאנ

 יד ןיא טנעה יד יִא ןעמ געמ קחדה:תעשב,

 ,"אצוי ךיוא ןעמ זיא -- ךַאד םענוֿפ סנקלַאּב

 חירטמ ךיז טסגעמ, .י'הלעמ לש הבישיּבי' ,סוממ

 יד רימ ףיוא ,השקשינ .רַאװָאמַאס םעד יִא ןַײז

 ,ררװ ,לקָאל -- ש עװ יִא .| שג ,רי ,"הריבע

 .שעוו ןשאוו

 .ןקור םעד ,סעציילּפ יד יא .ןרישזַאסַאמ 0

 ךיז ןלָאז רענייצ יד טמוק ...טַײצ יד ןעװ,

 טימ סעלסאי יד ּפָא םיא ּבַײר ,ןזַײװ דניק םַײּב

 ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד שאװ לכיּב ןייא ,"קינָאה

 יו םוא ךיז טרעק, .ה"נקּת װַָאלקש ,יװַאקישט

 עמ סָאװ ןשטנעמ םענערױרֿפרעד-ּבלאה א וצ

 ךיז טּפָאכ טייקמערַאװ א ןוא . . ,ּפָא טּבַײר

 "סַײװ רעד ֿפַא ,ןיּבָאד שריה ,"ןַײרַא םיא |ןיאָו

 ,1949 עװקסָאמ ,דרע רעשיסור

 א יִא .ןרטּפּפָא .ןעײרדרַאֿפ ,ןעײרדּפָא ./

 ןקיטכיר ןוֿפ טֿפלעה א רעמערק ןוֿפ יִא .ןוּבשח

 יּפָא סעּפע ריא טָאה . . .?סע טלַאה יװ, .זַײרּפ

 רעד ,דמַא ,"?רעלָאט טנזיוט קיצכעז ןוֿפ ןּבירעג

 טונימ א ןיא לעװ ךיא ,, ,1868 ענליוו ,רענָאילימ

 ,גָאט ,טיי ,"ןענעװַאד סָאד ןּבעג ּפָא ּבַײר א
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 רָאט יז, ,51 ּבּב יד טימ .1 -- ךיז טימ
 טדניּב יז סָאװ ךעלּב םעד טימ ןייגסיוא טינ

 ןיילק א טימ טינ ןוא . . .ןרעטש םעד ףיוא ןָא

 רעד ,ךעלּב םעד רעטנוא טגייל יז סָאװ לּבַײה

 ,תּבש ינוקּת ,זּביא ,ייַא טינ ךיז לָאז ןרעטש

 ַא ּפָא ךיז טּבַײר רענייא ןעװ, .1818 אהרטסוא

 רע לָאז ,לויטש ןגנע ןא ךרוד טיוה קיטש

 ןוא ץלַאז ןוא קינָאה טימ סעלעּביצ ןּבַײרעצ

 -רַאֿפ ךיז סע טעװ -- טרָא םעד וצ ןגיילוצ

 ןעויג קיּתעמ , ...ךוּב רעטקָאד רעד ,"ןלייה

 ,1882 עשרַאװ ,ק"לא ינממ ,שטַײד-ירֿבע ףיוא

 ,ןטעסרַאק ענעדייז ןוא שעװנדייז ךיז טֿפױק יז,

 םייּב יִא טינ טנעה יד ךיז ןלָאז ןּפמול יד

 .טֿפַאשרעריֿפ רעזדנוא --- דניז ידי ,הלמ ,"ןטעלג

 סע ,דרעֿפ םַײּב סעטיּפָאק יד ּפָא ןּבַײר ךיז;

 רָאנ ,לגענ יד ביל םַײּב טּפמעטעגּפָא ןרעװ

 עמַאיז ,"דרע רעד ףיוא ןייגמוא ןליװ עלַא

 ,1968 עװקסַאמ ,סעיַארכַא ענַײמ ףַא ,ןיסעלעט

 ךיז יִא .ןצעמע טימ ןָאט וצ רדסּכ ןּבָאה .2

 ,(תחּת ןַײז ןָא :ּבָארג ,סעצײלּפ ענַײז ןָא) םיא ןָא

 םַײּב םינצּבק :ןָא טשרע ךיז טּביײה ךָאנרעד;,

 ןעמ זומ עלַא ןָא ןוא ,רויּכ םַײּב םינלטּב ,ןוויוא

 ,ץרפ ,"עקרָאכַאמ רעייז ןקעמשסיוא ,יָא ךיז
 יןבדנ רעד'

 ,םזינַאנָא טימ ןעמענרַאֿפ ךיז .2

 רעקנַארק רעד לָאז, .ןעגנויַא עטלאק -- גנוז

 ,סעמעראװ ןעקנירט רָאנ ןןיטַאלרַאקס ףיוא}

 דָאֹּב ןקורט א ןוא גנויָא עשיטַאמָארַא ענעקורט
 ןוא טנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,"ץרַאּפ ןוֿפ

 ,17 יז ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל

 (עק ,ןײ) רער שיינע .ץכעז
 ,יירע-

 -ץג ןדײרּפָא ןוֿפ טקַא .ן  ,רעד -- ריײרּפָא

 ,ןטקנוּפ ןוא םיטרּפ עלַא טימ יִא ןַא .יָא רעמַײה
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 רטימ םוא ןגרָאמ ךיז טגיליװּב . . . גיניק רעד,

 תוארמ ,"ןזעװג דיר ּבָא איװ ,ןמוק וצ טכַאנ

 .ח"ערּת קעּבזנַאװ ,תואֿבוצה

 יד ַײּב ןעװעג זיא יִא ןַא ןוא; .ךַאמּפָא .2

 ,יּת ,"רערעיול יד טימ לארׂשי ןוֿפ רענעמ

 ךיילג ןא ןיימ טימ ןיּב ךיא , ,38 ,כ ,םיטֿפוש

 ,ראש ,"ראוו דיר ּבא רזנוא ךַײלג ,טגלָאֿפעג ךאנ

 ייװצ יד ייּב ןזעװעג יַא יד יװ ױזַא .ּבלק

 חצמ רֿפס ,שּבירטמ ןרהא 'ר ,"רענידראמאק

 יד זַא יַא םעד טימ, .ב/גי ,ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא

 ָשִצ ןלָאז םירחסמ עלַא יד ןוֿפ הסנרּפ עצנַאג

 עַײנ ַא ,אּבכוּכירּב .ש ,". , . ןשיװצ ןרעװ טלייט

 .23 'ז ,1900 ענליו ,...הדגה עשינַאקירעמַא

 ל"נה לאפר 'ר, .ןכַאמּפָא .כרַא -- ןעמענ יִא

 ליװ רע ,ןמוניג דיר ּבא רילימ םעד טימ טאה

 ײַּכ ,"ןטייר םייהא םהיא טימ רדיװ תוצח רחא

 טלַאּפש ,וװ שֿפ} 1669 ,םד-תלילע רעצעמ ןגעוו

6, 

 ןגעװ םינּתוחמ ןשיװצ ןדײרּפָא סָאד ,צעּפס .

 "נידַאּב ערעדנַא ךיוא ןוא הנותח ןוֿפ טַײצ רעד

 רעלעיציֿפָא ןייק ָאטינ זיא סע ןעװ) ןעגנוג

 ,(םיאנּת

 ,טדערעג-- ,ּפָא דייר .ורט 8 וטוא -- ןריײרּפָֿא
 ןיא ןטלַאה .ךס ַא ןדײר .1 .ןדער-- :פ
 ןוָאל טינ ןוא טנװָא ןצנַאג א יִא .ןדייר ןייא

 עכלצוו . . . םיֿפיטמ , .טרָאװ םוצ ןעמוק םענייק

 ןּבענ תומּב יד ףיוא רוסָא רֿבד לּכ ּפָא ןדייר

 ,ןעװייא רענרעטטופ רעד ,ילאנתנ' ,"שדוק-ןורָא

 ,6 'ז ,ד"סרּת װָאקירטעּפ

 .ןכַאמּפָא .ןסעומשּפָא .ןדייר ןקידנערַאֿפ .2

 -ןעטשרַאֿפ א וצ ,םּכסה ַא וצ ןעמוק .ןסילשַאּב

 עלַא יִא ,ןֿפערט וצ ךיז ואוו ןוא ןעװ יִא .גנוקיד

 רָאנ ןֿפרַאד רימ,, .ךודיש א ןסילש םַײּב םיאנּת

 עּב .ש ,"ןרעװ ןָאטעג ףראד סָאד יוזא יװ יִא

 ,1886 סעדַא ,ןיקאזָאק עשידוי יד ,ןַאמרעק

 ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא ןענעז רימ רעדייא , ,42 יז

 ןַײז ןרימ זַא טדערעגּפָא רימ ןּבָאה םייה רעד

 -ץגּפָאע .3 'ז ,טַײצםרוטש ,סוממ ,ײתוֿפּתוש

 ףרַאדַאּב . . .םשה-הצרי:םא זַא םיא טימ טדער

 ,54 יז ,היֿבט ,עש ,ײלווירּב א ןּבַײרשנַײרַא רימ רע

 ןצעמע ןגַײצרעּביא ,ןזַײװרעד דייר טימ .9

 ןטלַאהעג ןיוש טָאה עמ סָאװ סניוזַא ןָאט וצ טינ

 ןוֿפ יִא .עקירעמַא ןייק ןרָאֿפ ןוֿפ יִא .ןָאט ןיא
 יז ןעק רונש סרעטומ ןיימ , .ךודיש א (ןָאט)

 ןדייר ייז -- ןשטנעמ עטכעלש / ,ןרעװ טינ

 רעטכעט ענַײד ןוא ּבַײװ ןַײד ּפָא דייר,, .לֿפ ,"ּפָא

 רעדיילק ערעַײט וצ קשח ןשידִיי-טינ רעייז ןוֿפ

 ,11 ןש רעטעלּב ,"סעדָאמ ןוא

 רעדָא ןצעמע לָאז עמ ןכַאמ דייר ךרוד 4

 ,(ךיז רַאֿפ) ןצעמע ןוֿפ ןעֶיצּפָא .ןרעװנָא סעּפע

 ןטימ םינֹוק יַא .ןיול ןרעכעה א טימ טסניד א יִא

 .ןתח םענוֿפ הלּכ יד .ָא .הרֹוחס ערעסעּב ןגָאזוצ

 טינ = סוֿפ א רעדָא טנַאה א יִא ןענעק טינ*

 ןגעװ} .ןדָאש ןעגנערּב ,ןעמענוצ סעּפע ןענעק
 יַא* .ןסטכעלש ךס א ןָא טדער סָאװ ןצעמע

 -ענוצ סעּפע טשרמולּכ ,קיסַאּפש -- ה נ 3 ל יד

 וצ טינרָאג טרעהעג סָאװ סנױזַא ןצעמע ןוֿפ ןעמ

 ןּבעל-סיז רעַײט ןַײמ ,רעהַא רָאנ םוק ָאט, .םיא

 ןטַײרּפָא

 ,"רימ ןוֿפ טדערעגּפָא ךיד טָאה'ס רעװ גָאז ןוא

 ,טׂשניד ׂשטָאג ןוֿפ 'נוא ןדיר רּביא וצ, .לֿפ

 ,| הח ,"ןדיר וצ ּבא ןוֿפ רד ינוא ןכַאמ וצ ףַאלש

 ןניד וצ טצנרע רֿפעשּב ןירזנוא רימ , .א/ק

 ןדיר ּפָא ץנוא ליוו ערה-רצי רעד ינוא / ןירעק

 ןוא טשוקעג יז ּבָאה, .ב/ב ,ןויע ,"ןירעג

 ,"טדערעגּפָא ןַאמ ןוֿפ יז ּבָאה ךיא זיּב טעלגעג

 .215 יז ,1925 ענליוװ ,םילשמ ,טע

 ,תוליכר יַא .סטכעלש ןצעמע ףיוא ןדערנָא .9
 .ןענורּב םעד ַײּב טצעזעג ךיז טָאה . . . רזעילא,

 עלדָאּפ ןוא ןטסניד רָאנ ןעייג רעסַאװ רָאנ

 עלַא ןרעװ רָאװעג רע טעװ ייז ןוֿפ ,ןשטנעמ

 ,"ּפַא ןכעלטיא ןוֿפ ןדייר ייז םערַאװ ,תונורסח

 םורַא ןעמ טייג, .1895 ןילּבול ,רקשהו תמאה

 רעד ןוֿפ ּפָא טדער עמ ןוא ןינוּב וצ ןינומש ןוֿפ

 ,'טנזיוט 75 עש ,"טלעװ רעצנַאג

 .ןענעֿבנג (ךַארּפש-םיבנג) .0

 = ןצרַא ה ןוֿפ ךיז ָא* .ךיז טימ

 ,טקינַײּפ סָאװ ,טקירד סע סָאװ ןלייצרעדסיוא

 ךיז לָאז שטנעמ ַא לֿפיװ, .דוסּב טלַאה עמ סָאװ

 ַײּב טּבַײלּב עטכידעג סָאד ,ןצראה ןוֿפ יִא טינ

 ַא טימ וק א יװ . . . םורַא ייג ךיא , .ווש ,"םיא

 טשינ רעמ ןיוש רימ ןיא ןעק ךיא ,רעטַײא ןלוֿפ

 שטָאכ לָאמא טייהרעליטש זומ ךיא ,ןטלַאהנַײא

 .עלעשנעמ ענײלק סָאד ,סוממ ,"יֵא ץרַאה סָאד

 -- (עק- ,ןיײ) רע .שינע/ .ץכעז
 רעד ,שַאּב ,"רע זיא רעסיטשרַאֿפ ןוא יִא ןא;

 ,יירע- .ַײרַאג ןוֿפ ןטש

 .ךַארּפש-ללּכ רַאֿפ ,ר ע ד ;כרַא ,יד -- !ַײרּפָא

 רעטכירעגמוא ןַא .ץעגרע ןוֿפ רָאֿפּפָא ,רָאֿפקעװַא

 ּבא הנַײמ רוֿפ שד ירעװ לטימ ךאנ ּביוא, .יָא

 ,ןשרַאמ ,"ןּברעװרע טנעק ןלַײצ יגינייא זַײר

 -- תנז .15 יז ,ד"צּת טׂשמַא ,ֿבהז ןושל

 (10 ,טי ,ארקיו) 'טרּפי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ,אגנוזירּבַא (5 ,הכ ,ארקיו) יזיֿפס' ןוא

 .עקירעמַא ןייק עיִא .משטד .יד -- ץ'ֲא

 טנעזערּפ םענייש א עיִא ןַײז רַאֿפ ןכָארּפשרַאֿפ ,

 טָאה םעד טימ, ,57 יז ,1887 לַאל ,"ןקיש וצ

 רעד ןוֿפ ענעצס עקירעיורט יד טקידנעעג ךיז

 'רעֿפ רעכילקערש רעד ,רערעדעל .ש ,"ץ'ָא

 ,14 יז ,1897 ענליוװ ,רעכערּב

 יּפָא .טזַײרעג"- ,ּפָא זַײר .ווטוא -- ןזַײרּפָא
 רֶעדָא ןּבײהנָא .העיסנ רעטַײװ א ףיוא ןרָאֿפ

 יא . . .ןייק . ..ןוֿפ יִא .עזַײר ַא ןקידנערַאֿפ

 ןייק יִא ןרַאֿפ ךיז ןענעגעזעג .ףיש רעד טימ

 א"כ ,'ה םויּב ...'ר זיא אוז, .עקירעמַא

 'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי ,"טזַײרג ּבָא רדָא

 הליחמו תושר ילּב, .ן273 יּפש ,וװ שֿפ) 9

 איז, .א/חי ,המלש תרגא ,ײןזַײר וצ ּבא טינ

 טזַײר יז ןוא רעדיילק עשינַאמ ןָא ךיז טעדיילק

 דנוא דנעזיוט יאַײנ ,זביא ןַאמדנַאז 9 ,"ּפָא

 ריא רָאט ךיא !ןיינ, ,1852 עשרַאװ ,טכַאנ ענייא

 סיװעג טעװ יז ...יֵא ןַײמ ןוֿפ ןדלעמנָא טינ

 רעד ,ןירָאקנעשרעק לדָאג ,"ןגָארטרעּביא טינ

 טימ ,19 יז ,1886 עשרַאװ ,רעטעפ רעשינַאריט

 .ךיז

 ןוא בָא ה ,ּפָא טַײר .װטוא -- ןטַײרּפָא



 רע|טיײרּפַא

 (ןטסקעט צרעטלע ןיא ,רפ לָאצ א ןיא) ןיּב

 ,קידנטַײר ןרָאֿפקעװַא ,ןרָאֿפּפָא ןטירעג -

 -ןטַײר ןרָאֿפ ןקידנערַאֿפ רעדָא ןרָאֿפ ךיז .ןזָאל

 ּפָא, ,ןטייװצ ןזיּב לֿפרעד ןייא ןוֿפ יִא .קיד

 רימ ןּבָאה ,רעטעמ טרעדנוה ַײּב קידנטַײר

 ,"טָארַאק א ןגעקטנַא זדנוא טרָאֿפ סע יװ ןעזרעד
 רעביא ןקַאזַאק יד טימ ,יקסװַאּבמעד .מ 'רד

 ,?רָאי ,קשיװָאקליװ ,ןעיצילַאג ןוא עניװָאקוּב

 .=:2: סט61440/ ,מא .ס' ,רעד -- רע)טיירּפַא

 א ןוֿפ ףליה רעד טימ טעּברַא ןַא טוט סע רעװ

 -אּב טציא . .., .ןישַאמײנ א ,צעּפס ןישַאמ

 רע יװ (יַא) רעּפעטש-ןישַאמ . . . םעד טכַארט

 -עװַאּב לקערּב א ןָא ,ןגיױּבעגנַײא ּבלַאה טציז

 ,ענעיגיה ,ןָאסירעמ .י 'רד ,"רעּפרעק ןוֿפ גנוג

 -רַאֿפ 'א ןכיילּב ַא טרַאד עז ךיא, .1916 י"נ

 ךיא טַײז ןוא !קערש א ,טעּברא רעד ןיא טכָאק

 ענַײז טגײל ןוא רע טיינ ץלַא םיא קנעדעג

 ּפאש ןיא , .1908 י"נ ,| רמ ,"קעװַא ןטֿפערק

 ןַײד ףיוא ןטרַאװ ןוא ןדנ ןַײד ןעלמַאז וצ

 "א ןַא רעדָא ,רעלדעּפ ַא ,רענרעל א . . .גוויז

 .ןושל-עמַאמ ףיוא ןייוועג' ,למ ,ײןַאמ

 ךיז ןזומ , .רעיַא ןוֿפ טעּברַא -- יירע'ַא

 -ץֿפָארּפ עטמיטשַאּב ןָא ןשטנעמ יװ ןעמענ

 ןָאדנָאל ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,"ַײרשיַא וצ ,ןענַאיס

 ,79 יז ,1 ןאֵנ ,6

 ןוא וד יװ רע טרעטײרּפַא .וורט -- ןרע'א

 ךיז טימ' ,'קציװירק .ד ,"יינעג רעד ַײּב ךיא
 ,"ןיילא

 -יײרעגי- ,ּפָא רעטַײר .װטוא -- ןרעטַײרּפָא
 .רעטַײר ַא ןַײז וצ ןרעהֿפױא לָאענ .טרעט
 -ירעגּפָא טָאה סָאװ רעטַײר םעד ףרַאד רעװ;
 ,ן?} רעפעפ .א ,ײ?טרעט

 ,טרעכיירעגי- ,ּפָא רע" .װרט -- ןרעכיײרּפָא

 ןקידנערַאֿפ . .(+=-) ןרעכיור-= 9
 ,טַײצ ערעגנעל א ,ךס א ןרעכייר .2 .ןרעכייר
 ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיור טימ .4 .,ןריציֿפניזעד .9

 ןעמוקעג ןענַײז/ .קנערק א ןוֿפ ,ףושיּכ ַא

 סעינַאמערעצ ערעייז טכַאמעג ןּבָאה ןוא םיחלג

 ןוֿפ ןלָאז ייז ידּכ טרעכײרעגּפָא םיא ןּבַאה ןוא

 ,תואלֿפנ ירופס ,"ףושיּכ םעד ןגָאירַאֿפ םיא

 ,לציּפש א 'ַא .ךיור ןזָאלכרוד .9 .י"רּת ֿבוֿבל
 לָאמ עטשרע סָאד טָאה רע יװ, .עקפיפ ַא

 עג רימ רע טָאה ,טרעכײרעגּפָא קיּביצ םעד

 ,176 'ז ,פי ,"ןטלַאהַאּב קיּביצ םעד ןסייה

 טרעכײרענּפָאא .ןעילַאמסּפָא ,ןעגנעזּפָא וזד .0

 -- "עהָאנסיֿפ יד טרעכיײרעגּפָא ,"לדניה יד

 .(רװ)

 סָאװ ױרּפ ַא רַאֿפ הלוגס ַא; -- ךיז טימ

 לָאז ןַאמ רעד .רעטומרעּבעג יד ףיוא טקנערק

 ךיז לָאז יז ןוא ּפָאק ןוֿפ רָאה יד ןרעשּפָא ךיז

 לָאז ךיור רעד זא ךָאנ ױזַא רָאה יד טימ א

 ,"ןַײרַא ּבַײלרעטומ ריא ןיא ןיײגנַײרַא ןענָאק
 .(ןי) רע .שינ- .גנו- .11 יז ו רַאט
 ,יירעד

 ,טקיניירעג-- ,ּפָא קינ .װרט -- ןקיניײרּפָא

 .ןשַאװּפָא .ןרעקּפָא .ןייר ןכַאמ .ןעמַארּפָא .1
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 ,סקירעּביא ,סניירמוא ןקיטַײזַאּב .עא ןשיװּפָא

 ,טײלֿפמוא ןוֿפ רעּפרעק םעד יִא .םישוּבלמ יד יָא

 ףיוא קעלֿפ ַא 'ַא .רענייטש ןוֿפ געװ ַא יִא

 ןוֿפ חיר ןטכעלש םעד טלעג ןוֿפ יִא .סעלטַא

 םעד ףיוא ךיז טצעז השא יד רעדייא , .טירטּפָא

 סעּפע ןַײז לּבקמ ךיז ףיוא יז לָאז ,לקנעּבכָארּב

 לָאװ ןעניּפש וצ . . .ןטיה יז לָאז יז הװצמ ַא

 -נעמ עקילייה יד ןשַאװסיוא רעדָא ,תיציצ ףיוא

 -בַײל רעדָא ןּפמָאל יד ןקינײרוצּפָא ןוא ךעלעט

 ,"ןכַײלג עכלעז ךָאנ ןוא לוש רעד ןוֿפ רעט

 װָאקלידס ,רסומ טֿבש ,זּביא ,עטַאנ ירּב ןתנ יר

 זומ ,דניק םעד ןגייז טיג עמ רעדייא , .ג"צקּת

 טימ יַא (םידדה ישרש) לצרָאװ-טסירּב יד ןעמ

 ףיוא סָאװ טײקטעֿפ יד ןוֿפ רעסַאװ עמערַאװ

 עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"ךיז טניֿפעג ייז

 ןעמ לָאז םעדכָאנ, .22 'ו ,1836 ענליװ ,רעטומ

 ןוא תוריּפ עטוג ןעגנערּב לָאז ןוא שיט םעד יִא

 רעהעג סָאװ הכרּב א רעכעלטיא ףיוא ןכַאמ לָאז

 ,ב/גנ ,2טל ,"וצרעד

 ןּבָאה לָאז עמ ןכאמ = ןג ָאמ םעד יִא*

 -סילק ַא טימ ןגָאמ םעד יִא .גנַאגלוטש (ןגירק)

 :פמוא ךיוא .ַאא דַאלָאקָאש םעַײנ ןטימ ,ריט

 ןַײא םענ זיא ,עילַאק ריד זיא ןגָאמ רעד ּביוא,

 עשירֿפ ,עֿפָאי לדוי ,"יַא ריד טעװ ,לייאנציר

 ,1940 עװקסַאמ ,סעכיוק

 ,ןכַאמַײרֿפ .ןעמַארּפָא .(טרָא ןַא ןגעװ) .2

 ץַאלּפ ַא יִא .ןּבַײרטרַאֿפ .ןעיצוצסױרַא ןעגניווצ

 יד ןוֿפ ףיוה םעד יא .רעטַאעט א ןעוּבוצֿפױא

 טסייה תיּבה-לעּב רעד, .רעטערּב ענעֿפרָאװעגנָא

 ןּבָאה יז , ,"טַײצ ןכָאװ ייווצ ןיא רעמיצ סָאד יִא

 -ַּפָא ןּבָאה ייז ןוא ןּבירטעגסױרַא ןשטנעמ יד

 ,ּבחנ ,"תוריֿבע יד ןוֿפ הנידמ יד טקיניירעג

 -רא עכעלטסירק יד, .'סרילטעּב 'זהמ השעמי

 עשירִַיי ןוֿפ עירטסודניא יד יִא ליוו טֿפאשרעטעּב

 -ףָארטש יד, ,102 יז ,1912 י"נ ,וש טישז ,יטנעה

 ַא טקינײרעגּפָא טַאהעג ןיוש טָאה עיצידעפסקע

 ,גרעּבדלַאג .א ,"סעדנאּב עשיחצור יד לסיּב

 .30 'ז ,1927 לשימעשּפ ,הטיחש רעד ךָאנ

 -כַאלש רעד ןוֿפ דרע עכעלּבַײל יד קידיַא . . .,

 ניא ,יקסװָארטסָא .נ ,זּביא דנַאלרָא .ה ,"עט

 ,1937 סעדָא ,ענעריוּבעג מערוטש

 בוטש ַא יִא .ןענעֿבנגַאּב .ןענעֿבנגסױרַא 9

 טקינײרעגּפָא, ,ןֿפָאלשעג טינ זיא רענייק ואוו

 -סױרַא זיא רעקניטלַא רעד .ןקניטלא ןא םענייא

 ןעירשעצ ךיז טָאה ןוא שעװ ענייא ןיא ןֿפָאלעג

 ןֿפַא רימ ,זּביא קיטַאק .כ ,"ןָאגַאװ ןצנַאג ןֿפױא

 ,1923 עװקסָאמ ,רימַאּפ

 ,ןעגנערּבמוא ,ןרטּפקעװַא (טלעװרעטנוא) .4

 ,גנוקידלושַאּב ַא ןוֿפ ןצעמע יִא ,ןשַאװנייר .9
 ןַײז 'ַא .עיצַאטוּפער ןַײז ףיוא קעלֿפ א א

 ןקינײרוצּפָא דשח ןוֿפ יז, .קעלֿפ א ןוֿפ ןעמָאנ

 -יֿפעג וצ חצֹור ןתמא םעד טֿפרַאדעג ןעמ טָאה
 טימ רָאטקָאד רעד ,זּביא ליּבָאס ןמלק ,"ןענ

 ףיוא ךיז זָאל ךיא , ,1894 ןילּבול ,רעטכַאט ןַײז

 קינייר ךיא .ןסקַאװנָא טינ תורילע ךס ןייק רימ

 ,קעוֿבצ רעד ,ָאריּפש .װ ,"ּפָא זַײװכעלסיּב יז

 ,םיטחוש יד ןענעז ױזַא, ,147 'ז ,1896 סעדַא

 .ז- ,רעד -- פַײרּפָא

 ןסַײרּפָא

 םידשח ןוֿפ טקינײרעגּפָא ייז ןעמ טָאה טנַײה

 ןענילק רעדיװ ייז ןעמ ףרַאד ןגרָאמ ןוא . . .

 םעַײנ ןוא םידשח עַײנילגָאּפש ןוֿפ |ןקינייר =|

 ,קַאה ענעהילעג יד ,יֿבּכרה .ג .ש ,"ץומש

 צג טָאטש ןוֿפ ןיא יז , .72 יז ,1911 ןָאטסָאּב

 עטסָאּבעלַאּב יד טָאה . . . עטריֿפרַאֿפ ַא ןעמוק

 יִא לָאז עקרענַײגיצ יד . . .זַא טגרָאזעג ןיוש

 ,40 'ז ,1929 סַאנוַאק ,רעטעלּב עַײנ ,"דניז ריא

 ןקלָאװ יד ךיז ןּבָאה לַײװרעדא -- ךיז טימ

 ,ץ"נה זּביא ,"טקינײרעגּפָא לסיּב ַא למיה ןוֿפ

 ןיא ןוז יד, .16 יז ,1875 ןילּבול , ... תימלוש

 -- ךעלײרֿפ סַאֿפרעטוֿפ ריא ןוֿפ סױרַא טנַײה

 ןצנַאג םענוֿפ יִא ןעמונעג ךיז . . . דרע יד טָאה

 ,'רָאה עיורג ַא' ,סוממ ,"ץומש

 :ךױא -- רע .טולּב ןוֿפ יִא -- .גנֹו

 .ןןירע .יִא טֿפלעה סָאװ טַארַאּפַא רעדעי
 .יירעי

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 ןוֿפ יַא .יִא רעקידקיטיײװ ַא .(ךיז) ןסַײרּפָא ןוֿפ

 טשינ זיא שידִיי ןוֿפ יִא רעד, ,םַאטש םענעגייא

 ןסיורג םעד ןוֿפ רָאנ ,ךַארּפש ןוֿפ יִא רָאנ

 -עג רעזדנוא ןיא לטיּפאק ןשירעֿפעש-קיטסַײג

 א .שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"עטכיש

 ,רַאדנעלַאקיַא .לכיּבציטָאנײֵא .ל ט על ּב

 ףיוא (אטח לע) .ןוּבשח ןוֿפ יִא -- גנוז

 ריד רֿפ וצ טגידניזעג ןּבָאה רימ איד דניז איד

 ה"ר רוזחמ ,"תווצמ יד ןוֿפ ךָאי ׂשָאד יִא טימ
 .א/גצ ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו

 ןש00: .ןסירעג-- ,ּפָא סַײר .וורט -- ןטַײרּפַא

 חוּכ טימ ןלײטּפָא .ןסַײרּפָארא .1 .20115סמ

 סעּפע ןוֿפ (גנערטשנַא ןלאמינימ א טימ ךיוא)

 ,ןעמַאזוצ טמוק סָאװ ,טיײקצנַאג א זיא סָאװ

 ריּפַאּפ לקיטש ַא יַא .טקיטסעֿפעגֿפױנוצ זיא סָאװ

 יד יא ,ליונק א ןוֿפ םעדָאֿפ א יִא .ןגיוּב א ןוֿפ

 -קעװַא ןוא ןגערּב יד יִא .זדנַאג ןוֿפ עקלָאּפ

 ןייא ןסַײר ּפָא רנייא טרעו , .דרע עטוג ןגָארט

 ןיֿפָארטש ןיא ןמ לָאז אד . . . ה"ּב חתּפמ ֿבתֹּכ

 ןעװ, .קקּת ,"תוסנק טימ ינוא הסיֿפּת טימ

 ףיא רעװ גניר ליגיז ןייא ןיוש . . . והינכי

 ּבא ךָאד ןיא ךיא טלעװ ,דנ{א|ה ןטכער רניימ

 ,24 ,בכ ,רירעש ,ן"ןסַײרּפָארַא; :ית| "ןסַײר

 ּבָא טינ ןדָאֿפ ןייק ןֿבוט-םוי םוא| ןמ רָאט ָאד

 זיא ןנערּב ּבָא טראיינ ,ןסַײר ּבָא טינ ךַא ןדַײנש

 -עגּפָא ךיז טָאה סע ּביוא, .ב/גפ וטל ,"רּתומ

 ןבלול ןיא םינימ יד ןוֿפ} דנוּב רעד טזָאל

 וצ ֿבלול לקיטש א יִא טינ ֿבוט-םוי ןעמ רָאט

 טגנעה רעכעלטיא, .אכק ,ו ישס ,"ןדניּברַאֿפ

 םוראװ ןוא תוריּפ ענייש הּכוס רעד ןיא ףיוא

 :רע ךארּפש ?ןָא טינ הּכוס ןַײד ןיא וטסגנעה

 יא םעדעֿפ יד טימ תוריּפ יד ןרעװ רעדניק יד

 רֿפס ,ײןקידניז טכַאמעג ייז ךיא טעה ,תּבש םוא

 םוא ןעװעג זיא סָאד, .ט"עקּת ענליוו ,םידיסח

 עג ארומ ל"רהמ רעד טָאה ,טכאנוצ-קיטַײרֿפ

 יד ןכַאמ בורח טינ לָאז ןםלוג רעד| רע ,טַאה

 םעד ןסירעגּפָא םיא רע טָאה ,תּבש רעּביא טלעװ

 ץנַאג ןייא ,"טּפעלקעגנָא םיא טָאה רע סָאװ םש

 יַאֹּב יּבר שודקה קיזצה ֿברה ןוֿפ הׂשעמ עַײנ

 ,1892 גרעּבמעל ,ל"צז ט"שעּב לש דכנ ,ליכור



 ןסַײרּפָא

 ןוֿפ ּפָא סַײר ,ןעּפַײלּב א סױרַא . . . םענ ךיא,

 ...לטצלּב עקידייל עטשרעּביא סָאד רודיס

 .עקשיֿפ ,סוממ ,יײּבײרש ןוא

 ,טסקַאװ סָאװ סעּפע חוּכ טימ ןלײטּפָא .2

 יַא .םיוּב ןוֿפ לּפע יא .ןָא טסקאוו ,וצ טסקַאװ

 רעד ןוֿפ ךעלעגילֿפ יד יא .ךכס ףיוא ןגַײװצ

 רוקיע , .שיט ןקידתּבש ןרַאֿפ ןעמולּב יִא .גילֿפ

 סע ואוו יִא הנק סָאד ןוה יד ַײּב ךיא סָאד טסייה

 "עג טשװ רעד טרעיינ טרעװ זיא ןסקאועגנָא

 װַאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"טכעש

 תוריּפ יא טינ ןעמ רָאט תּבש , .כ קרפ ,6

 ןעמ רָאט ןעלקַאשּפָא ךיוא ,ןסע ןוא םיוּב ןוֿפ

 טנייוו סע, .1860 עשרַאװ ,םדָא ךרד ,"טינ ךיוא

 טרעװ סָאװ ןעמָאז ןַײז ףיוא םיוּב רעטוג רעד

 ,ץרּפ ,"ןגָארטעגקעװַא ןוא ןסירעגּפָא םיא ןוֿפ
 ,103 יז ,ןיקצעלק' ,שידיסח

 טגָארט עמ סָאװ ןסַײרּפָארַא ,ןּפַאכּפָארַא .9

 םעד יִא .ּפָאק ןוֿפ לטיה סָאד יִא .ךיז ףיוא

 -טנַא ןוא לטַײּב ַא יִא .סעציילּפ יד ןוֿפ ץלעּפ

 איז ןמ לָאז, .זדלַאה ןוֿפ לרעּפ יד יִא ,ןֿפױל

 ןיסַײר ּבָא ליטנעמ איד רעדַא ןימהענ יונּכשמ

 הרבח רעגָארּפ ןוֿפ תונקּת' ,"ןיּבעג םיינעל דנוא

 רע ינוא , .180מסזמו2ג 1002102) ב"נּת ,יאשידק

 זיא אד ןסיריג ּבא רעיילש ינוא ּביוה ריא טאה

 רַאֿפ רָאה יסולּב יריא ןיא ןדנַאטשיג וזא איז

 עינּבָאסַאּפס זיא רע; .ב/דנ ,וטל ,"לארׂשי לּכ

 ,"יַא לרעּפ ,ןעװעּבאר ,ןענעֿבנג :גנידצלַא ןָאט וצ

 ןיא טגעלֿפ , ,15 'ז ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא

 ןוא קיּפעשט םעד יִא ילדנַאמ' סָאד געלשעג א

 ןוֿפ ןכַאל ןוא ילּבַײװ' םעד ןוֿפ דנאּברַאה םעד

 .קי ,"ריא

 ףיוא ןַײז םיּכסמ :ךױא = עלָא פ א ָא*

 טֿפעשעג טכעלש א ןוֿפ , .רעװנַא ןַא ,קזיה א

 יד ַא* .װש ,"ףיולטנַא ןוא עלָאּפ א ּפָא סַײר

 טינ ,ןײטשוצ קרַאטש רעײז = סעלָאּפ

 ךיא ּפָא סעלָאּפ יד שממ רימ ןסַײר, .ןזָאלּפָא

 ּבָאה ךיא סָאװ ןּבעגּפָא רָאג גנולצולּפ ייז לָאז

 ,1925 ענליװ ,עלעקרעס ,טע ,"ןעמונעג יז ַײּב

 א ןדער ןעמונעג רימ םלוע רעד טָאה, ,376 יז

 ,"ןסירעגּפָא סעלָאּפ יד רימ טָאה'מ . . . ךודיש
 ,7 'ו ,1963 י"נ ,םֹּת לפמיג ,שַאּב

 .ןדײשּפָא .עּפורג א ןוֿפ ןצעמע ןסַײרקעװַא .4

 א ,הֿביֿבס א ןוֿפ יַא .קלָאֿפ ןַײז ןוֿפ ןצעמע יִא

 תורצ יד ןגָארט םענייא , ,לזַײלק ןוֿפ יַא .הּביסמ

 ענַײז ןוֿפ ,םייה רעד ןוֿפ ּפָא םיא ןסַײר ,ענַײז

 ָא* .110 יז ,ײװָאלַאס עליסוי ,עש ,"ץּביל

 רעמ ןּבָאה טינ = סעּפע רעדָא ןצעמע טימ

 ןא ןָאטעגנָא טָאה רע זא, ...טימ ןָאט וצ

 עטלַא יד טימ ןסירעגּפָא רֶע טָאה ,ןנּברד-אלטצא

 .194 'ז ,רעדלעװ עשיליוּפ יד ןיא ,ַאּפָא ,"םירֿבח

 -רעּביא ןדיישעצ ,ןצעמע ןוֿפ ןסַײרקעװַא .ס

 סױרַא זיא סָאװ רעדורּב ןרעטלע ןוֿפ יַא .דלאווג

 םעד ןיא רעדייל רימ זיא רע, .הער-תוּברּתל

 ןסירעגּפָא טַײצכָאה רעד ךָאנ רָאי ןטסקיצנַאװצ

 עג ןיּב ןוא {ןּברָאטשעג זיא רֶע =} ןרָאװעג

 איד עלעגײֿפ ,זדמא ,"הנמלַא ןא ןציז ןּבילּב

 ןּבָאה ןשטנעמ ערערעמ,, .1875 ענליװ ,הנוגע

 . .ןוא ןעלרימ-עצנירּפש ןוֿפ ןעמירמ ןסירעגּפָא
 עצנירּפש ,ע"רּבמי ,"זיוה ןוֿפ ןעמונעגסיורַא
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 ךיז ןּבָאה; ,46 'ז ,1878 טשערַאקוּב ,לרימ

 רעד ענייא ןָאטעג ףרָאװ א רעטסעװש עדייּב
 םיוק ייז טָאה עמ --- זדלַאה ןֿפױא רערעדנַא
 ,116 'ז ,היֿבט ,עש ,"ןסירעגּפָא

 םענעי ןוֿפ יִא .דלַאװגרעּביא ןעמענקעװַא 0

 א ּפָא טסַײר סע רעװ, .ליומ ןוֿפ ןסיּב םעד

 םיא ןֿפלעה ןשטנעמ ןעמערָא ןַא ןוֿפ ןדליג

 ןוא ריבג ןוֿפ יא ;:"ןשטנעּב סניּבר םעד טינ

 .וש ,"הליזג ךיוא זיא -- ןצּבק םעד ןּבעגּפָא

 שװצע ןנייז ןעד רע ּבוא ,ןשיװ טלוז טינ . . .,

 ,ךוּבלאומש  ,"ןשיריג בא טצעה ּבױר טימ

 ריד ןוֿפ ןסיריג ּבָא טׂשָאה וד, ,696 עֿפָארטס

 ,". .. םרא 'נוא םיּתשילּפ 'נוא םירצמ ךוי ןעד

 סָאד ּפָא סַײרע .ב/פר ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי

 המשנ ןַײמ וצ דרע סָאװ טכיוװעג --- ךיא ערעוװוש

 "שטנעמ-ףמאק רעד' ,שָאוהי ,"טסערּפ

 ןיא -- ןקורדסיוא עשיטַאמַאידיא ןיא

 (טינ) .רעּפרעק ןוֿפ דילג א טימ גנודניּברַאֿפ

 יֿפױוא ןענעק (טינ) = יִא ןגיוא יד ןענעק
 יד קידיָא ,יז טגעלֿפ זַײװנטַײצ , .ןקוק וצ ןרעה

 יד רעּביא ןקוקרעּבירא ,רֿפס םענוֿפ ןגיוא

 רימ ןּבָאה, ,72 'ז ,המלש ,סוממ ,"ןלוקַאּפש

 ןּבָאה ריא ןוֿפ ןוא . . . לּבַײװ גנוי א טקרעמַאּב

 ,ץרפ ,"גיוא ןַא 'ִא טנעקעג טשינ עדייּב רימ

 -עד ןלָאזס ןשטנעמ לֿפיװ, .יןגָאװ-טסָאּפ ןיאי

 ןוֿפ ןענַאק ןַײז טינ הדועס רעד ףיוא טלָאמ

 ןגיוא יד ץנַאט ןיא ףּתוש ןַײז ןוֿפ ןוא םיא

 .רעּבשַאמ עכָאפשימ יד ,סנ ,ייָא טינ

 -- (ס)עציײלּפ יד ,טנעה יד ,טנא ה א א

 ןלֿפרעד ןוא װזַאא טנַאה ַא ףיוא ןגָארט :ךיוא

 ןַײז לָאז דניקיס, .אׂשמ רעד ןוֿפ טייקרעווש יד

 סע ,סרעװש ַא ערה"ןיע ןייק זיא'ס . . . טנוזעג -
 ,45 'ז ןמחנ רֿבח ,זיי ,"טנעה יד ּפָא טסַײר

 ,קיטייווצראה ןֿפַאשרַאֿפ = ץ ר ַא ה סָאד יִא

 ןוֿפ ץרעה סָאד ןסירעגּפָא טָאה יז , ,שינעמעלק

 עשרַאװ ,רעטומֿפיטש יד ,דמא ,ײרעטָאֿפ רעזדנוא

5, 

 -- (ס)עציילּפ יד ,טנעה יד ,טנא ה ַא א

 יװ ןּבעגעג גנוטכַא לָאמַא ריא טָאה, .זַײרּפ

 טסַײר עמ זַא ?ךיז ןריֿפ םירחוס ערעזדנוא

 ,טלעװ עטרַאנעג ,יּפָא טיוה יד טעמּכ הנֹוק םעד

 ,{100 יז ,1940 עּבַאגסיואו 5

 = ףוג (ןּבלאה א) ןצנַאג םעד ךיז ןוֿפ יִא

 ףיוא ןעמענ וצ ,ןַײז וצ ֿבירקמ ךיז טיירג ןַײז

 ןוֿפ ּפָא ןעגנַאװצ טימ סַײר ךיא,, .םייוניע ךיז

 ,םכחה ןתנ ,זּביא ליי ,"ףוג ןּבלַאה ןַײמ ךיז

 ,65 'ז ,1884 סעדא

 סָאד ןרילרַאֿפ = טנווע ג סָאד ךיז אֹ*

 רימ טשינ חֹוּכ ןייק ןיוש ּבָאה . . . ךיא , .טנוזעג

 ,יװ יוא .ןסַײרוצּפָא ךַײא טימ טנוזעג סָאד

 ,1925 ץנליװ ,עלעקרעס ,טע ,"!תוחֹוּכ ענַײמ
 .294 יז

 ,ןעלמוטעצ = חומ (רעקיטש) םעד א

 -יטש יא ןענעק תוקֿפס, .ּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ

 ."חומ רעק

 -מוא (ב :ןעלמוטעצ (א = ּפ ַאק םעד יִא

 ךיז ןשטַאּפעצ" .ןגָאלשעצ קרַאטש (ג :ןעגנערּב

 םַײּב רענייא ןסַײר ,רעדניק עשידִיי םעלצולּפ

 ,השעמ עטלַא יד' ,סוממ ,"ּפעק יד ּפָא ןרעדנַא

 ןסַײרּפָא

 ךעּבענ טעשטומ סָאװ תולד םעד ..., .21 יז

 "יומ .ז ,"ןסַײרוצּפָא ּפָאק םעד ןטַאט ןַײמ יוזַא

 וָאנרַאט ,ו| גנוי רעליואװ ןיײק טשינ ַײז ,רער

 | ,37 יז ,5

 ה איר יד ,רּבעל ךוא-גנול ,גנול ַא יִא

 עקרַאטש טימ (ןטַײז יד ןצעזעצ = (עקײ ר)
 ,ּפעלק

 -ַאמס טימ ןרימשאּב םיא = ךר אּפ םעד יִא

 ,טיוה רעד טימ ןעמאזוצ ןסַײרּפַארַא ןוא על

 יז ,ןסַײרוצּפָא ךערַאּפ ַא ךיז טכַאמ סע זַא"

 .ש ,"ץטהחמומ עקרַאטש ַא םשה'ךורּב זיא

 ,1883 עשרָאװ ,עטתקדצ יד עשטניב ,ןַאמרעקעב

 ,12 יז

 ,האצֹוה רעד ןוֿפ יָא .ןרָאּפשנַײא .ןרָאּפשּפָא 8
 האצוה רעד ןוֿפ = (ןג ָאמ) ליומ ןוֿפ יָא*

 ןוֿפ :ךיוא = ּב ַײ ל ןוֿפ יִא .זַײּפש ףיוא

 -ערָא רעד) עמ סָאװ , .גנודיילקַאּב רעטסקיטיינ

 (סָאד) -- (דלאוגרעּביא) ּפָא טינ טסַײר (ןַאמ

 ןוֿפ ּפָא טסַײר עמ זא, :"טינ (רע) ןעמ טָאה

 זַאפ :"רעטקָאד םעד קעװַא ןעמ טיג ,ןגָאמ

 ןוא קנערק ןעמוק ,ןגָאמ ןוֿפ ּפָא טסַײר עמ

 יַא ןֿפראד טינ טסעװ ,לױֿפ טינ ַײז , :"ןגָאלק

 טסַײר -- לדיימ עשירַאנ א, .װש ,"ליומ ןוֿפ

 ,"לדיילק א ךיז טֿפיױק ןוא זדלַאה ןוֿפ ּפָא

 ןדליג ןעצ וליֿפַא טגנערּב ןַאמ רעד זַא, .לװֿפ

 ףיוא לָאז ךיא זַא יִא ןוֿפרעד ןעד ךיא ןעק --
 -עטלעז ,סומלאק ,"ןּפעלשֿפױרַא לדיילק ַא רימ

 ןַײמ וליֿפא;ע .9 'ז ,1882 עשראװ ,תירּב רענ

 ּבָאה רעדניק ענעגייא ענַײמ טימ ּבַײװ ןגייא

 ,"ןסירעגּפָא ליומ םעד ןוֿפ ןסיּב םעד ךיוא ךיא

 "ירתּכ יו, .27 'ו ,ו"נרּת עשרַאװ ,לוגלג ,גּבא

 רעדעי טלָאװ ,לטעטש םערָא ןא זיא עקוועל

 ,".,.ןטצעל םענוֿפ עטצעל סָאד ןסירעגּפָא

 .עקוועלירתּכ ןיא סוֿפַײרדי ,עש

 ןוֿפ יִא .ט ַײ צ טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .9

 ןיא רעכַאמ א ןַײז וצ טַײצ לסיּב ַא לטיילק

 יַא ןענעק טינ ,ןעמונרַאֿפ קרַאטש ןַײז .לקנעּב

 ןענעק טינ גָאט ןצנַאג ןרַאֿפ .וליֿפַא טונימ ַא

 ,ןעװעג זיא רֶע טקיטֿפעשַאּב יו, .עלעגר א יִא

 לטעלּב א ןענרעל וצ ייווצ העש א יִא רע טגעלֿפ
 טסַײר עמ זַא, .58 'ז ,המלש ,סוממ ,"ארמג

 עמ זא ןעמ טעז ,רסומ רַאֿפ טונימ ןצֿפוֿפ ּפָא

 'ר ,"רסומ ןענרעל וצ העש עצנַאג א טָאה

 ןצריק = ןר ָאי יד יַאֹ* .רעטנַאלאס לארׂשי

 סָאד) ןּבעל סָאד יִא .ןדַײל ןֿפַאשרַאֿפ ,ןרָאי יד

 ןַײד ריד ךיא ליװ, .ןטײט = (ןּבעל עגנוי

 ןַײד ןשַײר ּבא ריד ליװ ךיא .ןמענ ןּבעל

 ,359 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,ײןּבעל שגנוי

 םעדכָאנ ןיוש) ןעגנידּפָארַא .ןלָאצרעד טינ ,0

 עכעלטע יִא .(ןעגנודעגּפָא ןעװעג זיא סע יװ
 ןוֿפ טֿפלעה א יא .טעּברַא רעד רַאֿפ ןדליג

 .רעטרעדנוה ןצנַאג ַא ֿבוח ןוֿפ יַא .טלעגרָאי

 ןוא םיא טמוק סע סָאװ ןכעלטיא טלָאצ טָאג,

 םעד ןוֿפ} ֿבקעי לוק ,זּביא ,יּפָא טינ טסַײר רע

 'ר,ע .ה"לרּת ןילּבול ,ןתושרד סדיגמ רענּבוד
 םעד| טקוליסעג לזמ וצ ןיוש טָאה םייח-המלש

 יװ ...ןסירעגּפָא רֶע טָאה קנַארֿפ 200 ,ןןדנ

 "תעירק ...?ןעמוקעגנָא זיא קוליס רעד ױזַא
 הלוגס ַא ,"לכליּפש ַא םעד ןגעקא זיא ףוס-םי



 ךיז ןסַײרּפָא

 ךיא ןעװ, .?רָאי ,ץיװָאנרעשט ,תולד ןרַגֿפ

 גונעג טשינ ,טעּברַא רעריקנאּב םעד ּפָא גנערּב

 סָאװ זַײרּפ םעד ןוֿפ ּפָא רימ טסַײר רֶע סָאװ

 ךָאנ ןֿפיױל ךָאנ ךיא זומ ,ןעגנודעג טָאה רע

 יד ,יקסוװָאדָארּב םייח ,"םישדח ַײרד טלעג

 וװועשטידראּב ,רֿבג ןויצע טדָאטש רעד ןיא הֿפיסַא

 טימ ךיז טגניד רענייא יו רעה ךיא, ,9

 יַא טעּברא רעד ןוֿפ סעּפע ליוװ ,הכאלמילעּב ַא

 רעד לּבייל , .עשטַאילק ,סוממ ,"ןשָארג רַאּפ א

 ןכַײרטשרעּביא רעֵירֿפ טשינ ךיז טזָאל רענלימ

 א ּפָא טשינ טסַײר רע זיּב ,ץלעּפנֿפָאש םעד

 א טימ זַײרּפ םעד טרעכעה =|} קַאז ןוֿפ ןשָארג

 סָאװ רעױּפ םעד =|} עגנעמרעיס רעד |ןשָארג

 'למַײרטש סָאד' ,ץרּפ ,"ןעגנעמרעיס א טגָארט

 רעקינײװ ןּבעג (וק ַא ןגעװ) = ךלימ יא"
 .ךעלנייוועג יװ ,ךיז טכיר עמ יװ ךלימ

 יַא ,ןעקנירט ןוֿפ יִא .ןעוצּפָא .ןדנעװּפָא ,1

 -שחמ) ןעקנַאדעג יד ןוֿפ יִא .טסורּב רעד ןוֿפ

 ."ךעלכיּב יד ןוֿפ יַא טינ יז ןעק עמ, ,(תוֿב

 טינ רָאט עמ, .עקליּפ רעד ןוֿפ טישכּת םעד יִא

 ןעיוּב וצ ףיוא וליֿפא ןענרעל ןוֿפ רעדניק יִא

 ןוֿפ טסַײר ּבָא רֹּבָא ןעװ, ."שדקמה-תיּב םעד

 ,"ןסַײרוצּפָא טעּברַא רעד ןוֿפ םיא ןלַאֿפנַײא טינ

 -גיניק ןעד ןוֿפ ךוי שד ןיא ףיוא ('תי ארוּב)

 ,1696 יוסעד ,השמל הליֿפּת ןרודיס| ,"ךַײר

 "יטסולג עכלעז ןיא . . . ןעקנוזעגנַײא , ,א/כק

 ןוֿפ ןסַײרוצּפָא ןוא ןּבָאה תומהּב סָאװ טייק

 ,194 יז ,וװ הח ,"לכׂש םעד ןוֿפ דנוּב םעד ךיז

 טנייװעגוצ ךיז ןּבָאה רעדירּב ערעזדנוא סָאװ,

 וליֿפַא ןוֿפרעד ןסַײרוצּפָא רעװש ץנאג ייז זיא

 טעװ םענייקא .10 ןאי רעטעלּב ,"דלַאװג טימ

 ,"ןסַײרוצּפָא טעּברַא רעד ןוֿפ םיא ןלַאֿפנַײא טינ

 ,1961 דנַאלמייה 'װָאס| 'קייטסימ רעדי ,עש

 קנואװ א עקמעזָאּפ א ךָאנ םיא טָאה;, ,ן3 ןאֵי

 א םיא ןסירעגּפָא תוֿבשחמ יד ןוֿפ ,ןָאטעג

 רעד ןוֿפ יַא* 43 יז , המחלמ מפ ,"עלַײװ

 רעד ףיוא ךיז טוט סָאװ ץלַא ןוֿפ -- טלעװ

 ןהרוּת יד| יז טָאה ךיד טלעװ רעד ןוֿפ , .טלעוו

 טינ ריא רעסיוא םענייק ןוֿפ טסלָאז ,ןסירעגּפָא

 ,29 'ז ,לדוי ,סוממ ,"ןסיװ

 עשידִיי א יִא :ןרעטַײװרעד ,ןרעדנוזּפָא 2

 -עגּפָא טרעװ המשנ יד , .שרוש ריא ןוֿפ המשנ
 עשוהי ,"דניז עריא ךרוד לצרָאװ ריא ןוֿפ ןסיר

 ,1865 ענליװ ,הדיחו לשמ ,קסניממ קיצניּבור

 טינ טרעװ רוטַארעטיל עשישטַײד:שידִיי יד,

 ,רעשיאעמַארַא-שיאערּבעה רעד ןוֿפ ןסירעגּפָא

 רענײמעגלַא רעד ןיא טסַאֿפעגנַײא טרעװ רָאנ
 ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא רעּבַײרש 'דיי ,נש ,"םַאר

 טינ ןעמ ןָאק םזילַאירעטאמ , .408 יז ,1958 יינ

 יז ,1912 י"נ ,וװ טישז ,"םזיאעטַא םעד ןוֿפ יִא

 -- ?דרע יד ?טכַאמ סָאװ הֿפשכמ עטלַא יד, ,4

 ןגיואךשטנעמ ּפַָא טסַײר ,ךיז טצוּפ ,טּבעל יז

 ריא ףיוא ןקוק רעסעּב ןלָאז ייז ,למיה ןוֿפ

 טָאה , .ץענערג רעד ףיוא' ,ץרּפ ,"טייקנייש

 ןַא טסלָאז ,ןסירעגּפָא ךיד החגשה יד רעּבירעד

 סע יװ ,גוויז םעד וצ ןעַיצ ךיז רעטצכעלעגסיוא

 ,| רעייג רעד ,ַאּבמ ,ײןכָאװרעדניא תּבש םוצ טיצ

 עמ , .ץניװָארּפ עצנַאג ַא יִא .ןריסקענא ,2
 ,"דנַאל רעקיטש יא ייז רַאֿפ ײסַאר ןוֿפ לָאז

 .װֿפד ;- .װטוא -- ךיז ןסַײרּפָא

1921 

 ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ גנַאזעג סָאד ,ידער ,שקַא| לֿפ

 יד ןוא סָאזלע יִא סָאד , ,{123 יז ,1929 עװקסָאמ

 "נרָאק .י ,"דראילימ ףניֿפ יד ןוֿפ עיצוּבירטנַאק

 .1961 'טּפעס "גיוא ,שימייה ,רעלדנעה

 לָאז עמ ןזָאלרעד טינ = םיֿבוט-םייח םעד יָא*

 = ה לוו ע ןַא 'ַא .טוג ןּבעל ןענעק רעטַײװ

 א ןגירק (ּב :הלװע ןַא ןָאט טכַארטַאּבמוא (א

 ,טשינ ךיד שימ , .קלח א ןעמוקאּב ,ףָארטש

 ."הלווע ןַא 'ִא ךָאנ טסנעק

 ךיז 1
 טימ ,גנערטשנָא ןַא טימ סעּפע ןוֿפ ןלײטּפָא

 ךיז .טרָא ןוֿפ ּפָא סַײר א ןּבעג ךיז .טעפמיא

 טימ = טייק ןוֿפ טנוה ַא יװ סעּפע ןוֿפ יִא

 יִא ךיז* ןלַאֿפוצנָא טייקזייּב טימ ,אוגור

 קרַאטש ,ןגָאלש וצ ןלַאֿפנָא = ןצעמע ףיוא

 טייהרעטלמוטעצ = רַאנ א יװ ךיז יַא .ןעלדיז

 =  הילּת (רעד) ַא ןוֿפ יװ ךיז יַא* .ןלַאֿפנָא

 .סעּכ ןדליו א ןיא ,גנוגערֿפױא סיורג ןיא

 יד וצ ןּבײהֿפױא ךיז ןוא דרע רעד ןוֿפ יַא ךיז

 סָאד = ּפָא ךיז טסַײר ך ַײ ט רעד" .ןעלמיה

 קיר ּב א .סעירק ןעייג סע ,ךיז טלַאּפש זַײא

 א ןוֿפ ןגָארטעגקעװַא טרעװ = ּפָא ךיז טסַײר

 ןשיריג בא טוה הלעדנור ךיז יװ; .רעסיוועג

 ,ךוּביאֿבּב ,"לַאטש םיא םוא גידיל טֿפַאל ינוא

 , . . ןסירעגּפָא ךיז ןּבָאה עטוג-טינ יד,} ,7

 רעד ,דמא ,"זדנוא ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןּבָאה ןוא

 סעדאטס, ,1869 ענליװ ,סענרַאז יד ןיא םשילעּב

 ןקיאיינש ןוֿפ יִא טָא-טָא ךיז ןלעװ סָאװ לגיײֿפ

 יד ַײּב ,ַאמ .מ ,"ןרעטַאלֿפקעװַא ןוא דלעֿפ

 רעד, .187 'ז ,1956 י"נ ,עװקסָאמ ןופ ןרעוט

 ,ַאּפָא ,"גרעּב יד ןיא ןסירעגּפָא ךיז טָאה טניוװ

 טקרַאטש למוט רעד, .ילטינ ןוֿפ טכאנ רעד ןיאי

 ןַא ןוֿפ ךיז ןטלָאװ ייז יװ סעּפע ,.. ..ךיז

 תוכלמ ,רעגַאה ךורּב ,ײ"ןסירעגּפָא שינעמעלקנַײא

 .57 'ז ,תודיסח

 ןוֿפ ךיז יִא .עּפורג ןוֿפ ךיז ןליײטּפָא .2

 ךיז יִא .ןסַאמסקלָאֿפ יד ןוֿפ ,קלָאֿפ םענעגייא

 "מוא ןּבַײלּב ןוא םיטילּפ טרָאּפסנַארט א ןוֿפ

 רעד ןוֿפ י'ִא ךיז .דנַאל-רָאֿפכרוד ןיא לאגעל

 טסַײר, .דלַאװ ןיא ןכירקרַאֿפ ןוא עדערעשט

 ןוא ,רעדניק ןוא ּבַײװ ןוֿפ ,םייה א ןוֿפ ּפָא ךיז

 .םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"ןקילג עַײנ ךיז טכוז

 ןסירעגּפָא ,לגיױֿפ ַא טגניז ןטלעז, ,24 יז ,טַײצ

 סע, .ירעדלעֿפ יד ףיוא' ,רַא ,"רָאכ ןוֿפ ךיז

 זיא ןיימעגלא ןיא רעּבָא רענייא יַא ךיז טגעלֿפ

 טעמּכ ןעװעג עּפורט רעד ןוֿפ לּבמַאסנא רעד

 ,װ ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"רעּבלעז רעד

 ,187 יז

 וצ סעּפע ןרעהפיוא גנערטשנָא ןַא טימ .2

 רעד ןוֿפ ךיז יא ,טעּברַא ןַא ןסַײררעּביא ,ןָאט

 ןוֿפ ךיז יִא .(ךוּב) רֿפס ןוֿפ ךיז יִא .ןישַאמ

 ןרָאֿפקעװַא ןוא טֿפעשעג ןוֿפ יִא ךיז .סערֿפ

 יּפָא ךיז תוכָאלמ עלַא ןוֿפ .עיצאקַאװ ףיוא

 ַא טימ קיטַײרֿפ ןוא קיטשרענָאד טַײצ ןסַײר
 סוממ ,"ןייגוצמורַא רעזַײה יד ןיא עלעקשוּפ

 ןליֿפַא טַײצ ןייק טינ ךיז ןָאק, .23 יז ,ֿפשטניװ

 ,"ןּבַײרשנָא לָאמַא ווירּב ןרעסערג ַא יִא ךַײא וצ
 יז; ,17 '} ,1937 י"נ ,ןענַאמָאר דנעגוי ,עש

 ןוֿפ רעדָא עשזייד ןוֿפ ּפָא לָאמַא ךיז טסַײר

 ךיז ןסַײרּפָא
 ,תמא רעד ,ןירָאג .ּב ,"ןװיוא ןוֿפ רעדָא ,עײלַאּב

 ,6 ןט ,1895 ןָאטסָאּב

 ןדיישעצ ךיז .ןצעמע ןוֿפ ךיז ןדײשּפָא ,4

 ןשטנעמ א רַאֿפ הדיֿבַא עטסערג יד, .ןצעמע טימ

 ןזדלַאה . ..יײז, ."ןיּבר ןַײז ןוֿפ ךיז יִא זיא

 ןוֿפ ךיז ןסַײר ייז סָאװ םיוק-םיוק ,ןענימינּב

 לוק א, .הׂשעֿמ עטלַא יד' סוממ ,יּפָא םיא

 ןעמ ...עלעֿפַײֿפ- ףושיּכ א יװ םולש 'ר טָאה

 טונימ א, .ּבמס ,"םיא ןוֿפ יִא טינ ךיז ןעק

 ןוא םיא ןוֿפ ןסירעגּפָא אווע ךיז טָאה רעטעּפש

 ,"רָאה עריא ןוא דיילק ריא טכאמעג טכערוצ

 ,1 ץ 1966 ,זמט ,שז

 טכַאנ רעד ןוֿפ ךשמ ןיא,, ,ךיז ןרעטַײװרעד .ס
 טינ אנוׂש םענוֿפ יַא ךיז טֿפרַאדַאּב רימ ןּבָאה

 ,ועל .מ ,"רעטעמַאליק 40-20 ףיוא יװ רעקינייװ

 ,8 עװקסָאמ ,ןגעװ עשינַאזיטרַאּפ

 ןוֿפ ךיז יִא .ךיז ןדנעװּפָא ,ךיז ןרעקּפָא .0

 ַא ןוֿפ ןסַײרוצּפָא ךיז רעװש .עא לּביטש ,זיולק

 ,(תוֿבשחמ) ןעקנאדעג יד ןוֿפ ךיז יִא .ןגינעגרַאֿפ

 יד וטסָאה ,, ,ןרידוטש ןוֿפ ,ןענרעל ןופ ךיז יא

 רעד ןוֿפ ךיז טסָאה ןוא ןזעװעג לטֿבמ העובש

 אנדרוהו אנליוו ,ֿבל ירשי רֿפס ,"ןסירעגּפָא הרוּת

 םענוֿפ ּפָא ךיז ןסַײר ןדִי; .ב/ח ,ט"עקּת

 טגיל ּפָאק רעד ןוא טלעװ רעד ןיא ןקיטציא

 ,סוממ ,"טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא טעה-טעה ייז

 רעֶירֿפ ןּבָאה . . . ןרישזַאסַאּפ יד , .23 'ז ,המלש

 ןוֿפ טייקנייש רעד ןוֿפ יִא טנַאקעג טינרָאג ךיז

 ןרעטש עדנעזדנָאלּב עש ,"רוטאנ רעכעלטעג רעד

 ךיז וטסַײר םיוק, .100 יז ,1922 עשרַאװ ,וװ

 ףיוא ןעזדנָאלּברַאֿפ וטסעװ -- רימ ןוֿפ ּפָא

 רֿפס רעד, .יגרעּב ייוװצ ןשיװצי ,ץרּפ ,"קיּבייא

 ידּכ זנּכשֲא ןושל ףיוא ןרָאװעג טכאמעג זיא

 ײלֿבה ןוֿפ יִא ןענעק ךיז ןלָאז טַײל עניימעג

 "ילמ| רעּבוד ֿברה ,"ןָאט הבושּת ןוא תוואּתה

 ,הֿבושּת יּכרד ,ןידַאילמ ֿברה ןּב ,שטיװַאּב

 ,1898 עשרַאװ

 ,קעװצ ןָא ,גנערטשנָא םוש ןָא ךיז ןלײטּפָא .?

 יַא ךיז ןעק טרָאװ א .ּפָא ךיז טסַײר למעדעֿפ א

 םוצ גנַאל יוזַא טייג לגירק סָאד, ,ןּפיל יד ןוֿפ

 .װש ,"ּפָא ךיז טסַײר לרעיוא סָאד זיּב רעסַאװ

 ךיז ןסַײר רעטעלּב ענשטעטָאכַאשט ,עלעג יד,

 זַא, .11 ןט ,רעטעלּב ,"ךעלעגַײװצ יד ןוֿפ ּפָא

 טסַײר. ..הלגע:לעּב םעד ...טימ טרָאֿפ עמ

 ,"ךיז ןסַײרעצ סעצייל יד ,עסָאטָא ןַא ּפָא ךיז

 יִא ךיז טעװ ןוא, .יןיּבר םוצ טרָאֿפ עמי ,יכנא

 -נירטרַאֿפ םיא טעװ ,ךולֿפ א גנוצ סמענייא ןוֿפ

 "גנוזיילרעד' ,שַאוהי ,"למרומעג א ןעק

 א טימ תוכיישב ּבּב ענעדײשרַאֿפ טימ .8

 ךיז טסַײר סע* .73 ,וֿפד 4-- ,ףוג ןוֿפ דילג

 ןיא ּפָא ךיז טסַײר סע : ץ ר א ה סָאד ּפָא

 ,קערש ןוֿפ ןעמונעגכרוד טרעװ עמ = ןצרַאה

 רעקרַאטש רעדעי ןוֿפ ,ןליֿפטימ ןוֿפ ,קיטייװ

 = ּפָא ךיז טסַײר ּפ ַא ק רעד* .גנוּבעלרעּביא

 הצע ןייק ךיז ןעק עמ ,טלמוטעצ רעייז זיא ןעמ
 יַא טינ ךיז ןענעק ןגיוא יד" .ןּבעג טינ

 ,ןקוק וצ ןרעהֿפױא טינ ןעק עמ = ...ןוֿפ

 -כרוד ללּכּב רעדָא טרעטסַײגַאּב זיא ןעמ לַײװ

 רעדילג עלַא, ,ליֿפעג קרַאטש א ןוֿפ ןעמונעג

 ןָאט סיר א ךיז ןלעװ ןטלָאװ ףוג סכלמ םענוֿפ



 שירעטַײרּפָא

 א ןיא ךיז ןזָאלעצ ,ןעגנירּפשפיוא ,יָא ךיז ןוא

 "רעמיצ עקנארק סָאדד ,לה ,"יירדעג דליװ

 !ךעלעמַאּפ עקינח . . . רעסַאװ ןייק ןּפעלש טינ,

 רֿבח' ,זיי ,"ןןל(י)ּפמ =|} יִא ךָאנ ךיז טסנעק
 ךיז = רעזענ יד ךיז יֵא* .215 יז ,ןמחנ

 = טנוז עג סָאד ךיז יִא .ןגָאלשמורַא

 .ןעװערַאה רעווש

 ןלעטשּפָא .ךיז ןסַײררעּביא .ךיז ןקַאהּפָא .9

 א טימ ּפָא ךיז טסַײר תוניחּת ןגָאז סָאד .ךיז

 דלַאּב ךיז טעװ גנולמַאזרַאֿפ יד .ןייוועג רעטיּב

 יָא ךיז טעװ שרַאמ רעד, .למוט אזַא ןיא יא

 ןַײז;/ ."טרעטַאמרַאֿפ טױט ןענַײז עלַא לַײװ

 ,"ּפָא םיא ךיז טסַײר ןוא רעכַאװש טרעװ עמיטש
 "הלגע:לעּב רעד ןעמעָאפ ןוא רעדיל ,ץרפ

 עג ךיז טָאה ןעמיטש עשרענעמ ןוֿפ רָאכ ַא;

 ,רעדליװ ןרָאװעג ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא ןסיר

 ,"טעמוא םענדָאמ א טגָאיעגנָא ןוא ןסירעגּפָא ךיז
 ירענַײגיצ' ,ץרּפ

 עיצקַארֿפ עמערטסקע יד .ןטלַאּפשּפָא ךיז .0

 ןּבָאה םיארק יד .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ יִא ךיז טעװ

 סרעגנעהנָא יד ,ןדִיי ֿבור םעד ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז

 ןטַאטש-םורד יד, .הּפלעּבש הרוּת רעד ןוֿפ

 ?ןטַאטש-ןוֿפצ יד ןוֿפ יִא ךיז טלָאװעג ןּכָאה

 ןסיריג ּבָא ךיז טָאה . . . ןיסקַאז ןוֿפ סּכוד רעד,

 ּבָא ןנהיא ןוֿפ ךָאי ריא ינוא םיימור יד ןוֿפ

 ,ןוד חמצ ,זּביא אנעה ןמלז 'ר ,יןיֿפרָאװיג

 טזָאלעגנַײא ךיז טָאה ןךַײרטסע|; .ח"נּת מדֿפֿפ

 -שטַײד ןוֿפ טימרעד ךיז טָאה ןוא ןסַײרּפ טימ

 |ןָאלוט|} .45 ןט ,1864 ,מק ,"ןסירעגּפָא דנַאל

 טָאה ןוא ךַײרקנארֿפ ןוֿפ ןסירעגּפָא ךיז טָאה

 ,"גנוריגער רעשילגנע רעד רעטנוא ןַײז טלָאװעג

 ?רָאי ?גרעּבמעל ,ןָאעלָאּפַאנ ,זּביא

 עק  ןײ) רעה .שינע/ .ץכעי
 ,יירעד

 ַײּב (יװ) זיא סָאװ .יזַא -- שירעפַײרּפָא
 .חװר רעשיִא ןוא רעסואימ א .רעסַײרּפָא ןַא

 ,טייק-

 -ַאג .טעיירעג'- ,ּפָא עיר .חרט -- ןעיײרּפָא

 ןּבָארגּפָא +-- ,ןעיארּפָא חזד .עיציל

 .=2: םתקפנגפ .װרט 4 וטוא -- ןעירּפא
 טינ ףיוא הצע ןַא ןּבעג .ןטָארּפָא ,ןדערּפָא .ררוו
 , . . ןוֿפ ןצעמע יִא .ןָאט וצ

 -ניק) .טֿפײרעג-- .ּפָא ףייר .ורט -- ןֿפײרּפָא

 ַא יַא ,(ןֿפײר) ףייר א ןעמענּפָארַא (ןושל-רעד

 ,ךעלטערּב ףיוא ןעמענעצ סע ןוא סַאֿפ

 .טשיירעג'י- ,ּפָא שיר .װרט -- ןשיירּפָא
 .עלעּביצ טימ ןעלגערּפּפָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- טכירּפָא

 ןיא טלּבוה סָאװ = לּבו ה"ָא .ןטכירּפָא ןוֿפ
 "א :ךיוא ױזַא .טערּב א ןוֿפ גנעל רעד

 ןוא לַאװ א ןיא ןציז סרעסעמ יד, -- ןישַאמ

 ,גנוגעוװַאּב עשירדניליצ א ןעמַאזוצ סיוא ןריֿפ

 ץלָאה סָאד ייז ןעלּבוה גנוגעווַאּב רעד תעשּב

 :ךיא .2נ!/ 154 יז ,רעּב ,"גנעל רעד ןיא

 ,גנוצוּפַאּב

 -ץגי- ,ּפָא טכיר .װרט 4 װזוקַא -- ןטכירּפָא
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 .14716: 8ט6-וחוסמ .ןטכער-- :89 .טכיר
 ,עינָאמערעצ א ןריֿפכרוד קיטכיר .ןעװַארּפ .1

 ןוֿפ םיטרּפ עלַא קידנטיהּפָא ,לַאינַאמערעצ א

 ,םיגהנמ עטלעטשעגנַײא טימ םּכסהֹּב ןוא ןיד

 עקידרעטַײװ יד טימ גנודניּברַאֿפ ןיא טצינעג

 :ןֿפירגַאּב

 רעד וצ ,טצעיא (20 +-) תול (יֿבא יא

 ףיוא עלעקנעּבסוֿפ ןֿפױא ךיד ץעז ,ךָאװ רעלוֿפ

 ךָאנ תול;יןֿבַא ּפָא טכיר ןוא -- טַײצ העש א

 עשרַאװ ,סּביױא תּבש ,ןַאמיינ .מ .י ,"ןוז ןַײד

 :ךעלנע טימ ןטַײּברַאֿפ םַײב ,.145 'ז ,3

 ץלַא סָאד זיא םיא ַײּב, :רעטרעװ עקיטַײטַאּב

 'ִא םיא ךָאנ ךיא לָאז גָאלק א ,טכער

 רעד ,ןהָאזדוּב ,"ןּברַאטש לָאז רֶע שטנואווו

 'ִא :ריא ךיוא .5 'ז ,1927 ענליו ,תועט חקמ

 ,טהרצרַאֿפ ,טמירקרַאֿפ ןיײגמורַא = תול;ױבַא

 ןייק םעד רַאֿפ ָאטינ ךעלטנגייא זיא סע ןעװ

 ,הּביס

 ןגעלֿפ ןטַײצ ענעי ןיא; (+-) תול ג יא

 ,לשמל ,טַײל עסיורג ךיוא . . . ןעניֿפעג וצ ךיז

 םינואג עסיורג ךָאנ טֿפָא ןוא םינשרד עסיורג

 -רַאֿפ ךיז ןגעלֿפ סָאװ םיקידצ עסיורג ןוא

 תולג ןייג ןגעלֿפ ןוא סרעּפעלש רַאֿפ ןדיילק

 1867 ענליװ ,קינֿבושי רעד ,זמא ,ןטכירּפָא

 טשינ טיורּב רע טגעלּפ ,תולג יִא טגעלֿפ רע זַא;

 ןוֿפ םעט ןייק לָאז רע ידּכ ,ןעגנילש רָאנ ,ןסע

 -רַאֿפ א סוֿפ וצ רע טייג, .קי ,"ןליֿפ טשינ ןסע

 טֿפױל / ;תולג טייהרעליטש יִא / רעטלעטש

 יװ ןגָארט / ,רעטלעהאּב ַא געװ רעד םיא

 קידצ רעד טייג ,װ לַא ,"סעלָאּפ יד ןעלגילֿפ

 ןַײז ןעגנואוצעג) :גיֿפ ךיוא .'תולג ןטכירּפָא

 ,ןרירגימע םַײּב ןרעטַאמ ךיז ,ןרעדנאװ (וצ

 ןרעטצניֿפ ןיא תולג יִא .תורצ ןדַײל ללּכּב

 ןייטשסיוא ,ןטלאהאּב ךיז ןזומ טעװ יז ,, ,ּפַאש

 ,195 'ז ,1940 י"נ ,וו רָאק ,"תולג יִא ,ןתוינערוּפ

 תוצח :ןוקיּת ,((+--) ןסָאצכ| תוצ ח ָא

 ,ןינמ א ךיז ַײּב טכַאמעג טָאה . . . רע; ,(+--)

 ,דמא ,"טכַאנ עלַא תוצח טכירעגּפָא טָאה רע
 יז; ,1871 ענליװ ,ןעטכישעג רעטסַײג יד

 ןטכיר ,סרעגעלעג יד ןוֿפ טכַאנַײּב ףיוא ןעייטש

 רעטָאֿפ םעד רַאֿפ סיוא ךיז ןענייו ,תוצח ּפָא

 רעטלַא רעד, .60 יז ,המלש ,סוממ ,"למיה ןיא

 סָאד .ֿבָאּב העשּת יװ ױזַא דרע רעד ףיוא טציז

 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"תוצח-ןוקיּת ּפָא רע טכיר

 םַײּב ,טכַאנַײּב רע טָאה, .64 יז ,ןּבעל רָאי 0

 םַײּב ,דרע רעד ףיוא ןקָאז ענייא ןיא ,תוצח יא

 רע סָאװ הליֿפּת יד טגָאזעג ,טנװַאדעג טכיל

 .םיליהת ,שַא ,"ןיילא ךיז רַאֿפ טסַאֿפרַאֿפ טָאה

 ןטרָאק טימ תוצח יִא :קיסַאפש ךיוא .דִוי

 ,טנעה יד ןיא

 ןטאט ןכָאנ טַײצרָאי יִא - טַײצ רָאי ַא
 ןכעלטלעװ ַא טימ ךיוא .םישֹודק יד ךָאנ ,ה"ע

 ןדייז ןכָאנ טַײצרָאי ןטסקיצּפוֿפ םעד יִא :ןעניז

 ךיוא רימָאל .רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןוֿפ

 דנאטשֿפױא ןוֿפ} גָאט ר ָאי םעד יִא :ןצינ

 .ןָאטעג רעװעשראװ ןיא

 ןעמענ יד טימ ןוא ,ֿבוט :םוי םצד א

 -תחמׂש יַא ,הּבר-אנעשוה יִא :םיֿבוט-םוי ןוֿפ

 :ןעניז ןכעלטלעװ א טימ ךיוא ןז .ַאא הרוּת

 ןטכירּפָא

 ַײמ-ןטשרע קיּביײלג ,טקיטומרעד ץלא רע טעװ,

 'ַיײמ רעטשרע' ,רַא ,יַא זדנוא טימ

 ֿברע ןטסַאֿפ ןוא (+-) | ט קירוּפיּכ -םוי יִא

 םעד ַײּב טלעֹוּפעג רעדיװ ךיא ּבָאה , .שדוח:שָאר

 סָאװ תוֿבדנ יד ןוא יקייּכ-יי יִא לָאז רע . . . ןזח

 ,4 ןש ,1862 ,מק ,*. . . ןייג ןלָאז ןלַאֿפעג ןלעװ

 -- ןעקליַאמ עװַאל(ענמ| הּכלמ-הוולמ (יד) א יַא

 עקיטכַאנוצ-תּבש טימ ןוא הדועס רענַײֿפ א טימ

 ,תורימז {עקיטכַאנעסײּבַאשן

 רָאג זיִּב - תװצמ ,ה װצ מ ַא א

 הרוּת ןייק טשינ ףראד (השא יד) יז, .ךעלטקניּפ

 ןוא ,ןטכירוצּפָא תווצמ רָאּפ ַא טָאה יז ,ןענרעל

 .דוייםיליהת ,שַא ,"רוטּפ ,ןיוש

 רעייז םיא ןטיהּפָא -- רדנ (םעד) א א

 - ת ר ּת ה יִא :ךיוא .םיטרּפ עלַא טימ ,גנערטש

 רופיּכ'םוי ֿברע, .{םירָאדענ סערָאטַאה} םירדנ

 ,ירֿפרעדניא תוקלמ ןגָאלש ןוָאל ךיז וטסזומ
 רדסמ ,"ךיז ןריֿפ ןדיי עלַא יװ ַײז ,ינ"ה יִא

 טרעדנוה טימ ,עי) ה"פקּת אנדרוהו אנליוו ,תרגא

 ,.|22 'ּפש ,קירוצ רָאי

 עכעלשטנעמ וצ ,ןסעיקעננו תויקנ א

 העש עצנַאג א ףראד רע ,ריא .ןשינעֿפרעדַאּב

 .תויקנ ןטכירוצּפָא

 יד ,םיריֿבג עסיורג יד, -- .ר ד ס םעד יא

 יּפָא רדס םעד ֿבר םוצ ןעמוקעג ןענעז ,םידּבכנ

 עשרַאװ ,הלּכ עכילקילג איד ,זּביא ,"ןטכירוצ

 ןַײז טּבױלעג ןוא טקנאדעג יז טָאהה ,5

 א טרעשַאּב ריא טָאה רע סָאװ ןעמָאנ ןּביל

 ,סוממ ,"רדס םעד יִא ףיוא ןשטנעמ ןשימייה

 רעד וצ ןעמענ ךיז ףרַאד עמ, .'ףוליח רעדי

 ןיא ,עש ,"רדס ןּבלַאה ןרעדנַא םעד יִא ,הדגה

 -נעל רעדעי ןגעװ טעמ ךיוא .123 יז ,םרוטש

 -ֿפיוא זיא דִיי ַא זַא לָאמַא; .עינָאמערעצ רערעג

 ןצנַאג א יִא טֿפרַאדעג רע טָאה ןענַאטשעג

 -רַאֿפ-טַײצ עסיורג יד . . . טנַײה ןוא . . . רדס

 שיא ,"טעּב ןיא קידנגיל ךָאנ ןס9ע רערָאּפש

 ךיג איװ עדָאהטעמ עַײנ ןַײא ,ומע ֿבֿבוח

 .1884 ענליװ ,ןעדרעװ וצ קנַארק

 'וצס-שלש יא (6-) הדועצ ס ַא א

 .ןס ע סָאד יִא (+--) ןסעדיושעלאש| תוד

 יד 'ַא םיחרוא ערעַײט עכלעזא טימ לעװ ךיא,

 ,37 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ךעלײרֿפ ץנַאג הדועס

 תומשנ איד ןיׂשֶע םעד טימ טכיר רֿפ טרעװ;

 ,גירֲאװ ןיסע םעד ןיא ןנעז (לגלוגמ) ׂשאוו
 ןטכיר וצ ּפָא ןיׂשע ׂשָאד ןהעז ןמ לָאז םורַאד

 חע ,"(םלוע ילֿבה) טימ טינ ינוא השודק טימ

 .ד/אב

 א יַא .ךעלרעּפילק עלַא טימ -- ת ּבש ַא א
 ,דמערֿפ רעד ןיא תּבש

 יד ןוֿפ ןעמענ יד טימ ןא ,תינעצ ת א א

 .ַאא ֿבָאּבהעשּת יא :םיתינעּת עטלעטשעגנַײא

 -רענַאד ןוא קיטנָאמ ןדעי םיתינעּת יִא :ךיוא

 .קיטש

 ןטימ ,הנװּכ סיורג טימ -- הליֿפ ת א א

 טדער ָאד| הליֿפּת ןַײד אוד ןעוװ, .ןצרַאה ןצנַאג

 ...טשכירּפָא טכער {ךרדה-תליֿפּת ןגעו ךיז

 טרעװ געװ רעד זַא ןׂשיװ שיװג וטׂשגעמ וזַא

 טגעלֿפ עּבָאּב ריא; .ב/הל ,חע ,"ןַײז חילצמ

 ןַא ןוֿפ ןוא טכיל ןַײד טימ ןײטשֿפױא טעכיוא



 ןעװעטכירּפָא

 ,"טכירעגּפָא הליֿפּת ַא טָאג וצ החנמ-ןּברק ןטלַא

 םוצ ןייגוצ , ,89 'ז ,1910 עשרַאװ ,| שג ,אד

 ,רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"הליֿפּת ַא יִא רָאּבָאס

 -רַאֿפ ןיא רָאנ הליֿפּת ,רנ} .381 יז ,,סעמע'

 -- טעּבעג ,הנומא רעשידִיי רעד טימ גנודניּב

 {.טרָאװ עלַאסרעוװינוא סָאד

 טאיירו רע; .ןּבַײרטרַאֿפ .ןֿפַאשּפָא .ןגָאזּפָא .2

 ןטטכיר ינוא אתורֿבח רנַײז וצ גניג 'נוא ךיז

 -גיזרַאֿפ ךיז טָאה רענעי לַײװ} ּבא חילש ןעד

 ןוֿפ; .אל קרּפ ,1676 מדֿפֿפ ,טנַארּב ,"ןטקיד

 ,טכירעגּפָא .. .ךימ ןעמ טָאה עיצנַאטס רעד

 יייגיצ א יװ טּבעלעג ךיא ּבָאה ןּביז רָאי ַא ןוא

 טַײז ריא, .3 ןאט ,1938 קסנימ ,ןרעטש ,"רענ

 טכיר -- טעּברַא רעזדנוא טימ ןדירֿפוצ טינ

 יקצענעמַאק .ה ,"ערעסעּב טמענ ,ּפָא זדנוא

 יד טַײּב שטנעמ רעד ,יקסנעסאי ָאנורּב ,זּביא

 ,1926 עװקסָאמ ,טיוה

 ,גנוטכיר רעטמיטשַאּב ַא ןיא ןקישּפָא .2
 -רַאֿפ ןלעװ ייז סָאװ ,ןטנַאקירּבַאֿפ םידוהי,

 גנוטעּברַאסױא ערעייז ןטכירוצּפָא . . . ןעגנַאל

 ,עטסקינייװעניא =| ענערטונװ ןיא ןדירי ףיוא

 ןענַײז ,סעינרעּבוג ןֿבשֹומה-םוחּת םעד ץוחמ

 תורֹוחס ערעיײז ןענעמתח וצ ...ֿביוחמ יז

 ןיטנַאטסנַאק ,"תומיתח ענעגייא ערעייז טימ

 ,םידוהי ןגעװ גנוצעזטסעֿפ ,זּביא יקסנילַאק

 נָא טָאטשנַא ךיוא .ה"צקּת אנדָארוהו אנליוו

 עריא טעטכירעגּפָא וצרעד ךָאנ טָאה, :ןקיש

 יֿפיױרַא ןדִיי עשיליוּפ ןייק ןלָאז ייז סָאד טניה

 ,לעקניֿפ עזיור ,זמא ,"ףיוה ריא ףיוא ןזָאל

 ,1874 ץענליוו

 ...טינ איז זד ןמז לּכ .ןּבעגּפָא .כרא 4

 ןרעַײטש-ןיורק =|} אּכלמד אגרּכ ריא ּפָא ןטכיר

 זורּכי ,"רומח םרחּב ןַײז דימּת איז ןילָאז ..

 דעו ,ןירפליה לארׂשיו א"נּת ,יֿבלסרעי דעו

 טָאה, .|222 'ז ,ה"שּת םילשורי ,תוצרַא עּברַא

 ישמ תמחמ ץירּפה םע טקירקעג רעייז ךיז רע

 טכער טינ ךימ וטסרעװ :טגָאזיג טָאה רע .תונּכ

 ּת"וש ,ײןיגָאלקיּב ױזַא ךיד ךיא לעװ ןטכיר ּבָא

 זומ יז שאװע .{ו שהו 1715 טׂשמַא ,עשוהי ינּפ

 הּבותּכ יד ריא ןמ ןרעדייא =} יא ןאיטש ׂשיוא

 .א/י ,ןויע ,יַא טוט

 ּפָא ןעמ טכיר עקירעמַא ןיא ,, .ןטּפשמּפָא .9

 "יצירטקעלע טימ טיוט םוצ . . . רעכערּברַאֿפ

 תירק .ז .ש ,ײןישַאמ ןימ אזא טימ . . . טעט

 ,טלעװ רעד ףוא רדנואװ ,ןיקַאּבור .נ ,זּביא

 | - ,1895 ןװעשטידרַאּב| וועלק

 ,ןטָאּפשּפָא .ערה-ןושל ךס א ןדערנָא .וטוא
 טכירא .טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ יִא .ןכַאלּפָא

 וצ ךיז טימ רעסעּב ּבָאה ,םענייק ןוֿפ ּפָא טשינ

 עמ יװ רעגײטשַא ןרעה געלֿפ ךיא ,, .װש ,"ןָאט

 ,"טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןטעּפשּפָא ,יָא טגעלֿפ

 .עקשיֿפ ,סוממ

 .שינע- .ץכע-

 -עג-- ,ּפָא עװעט- .װרט -- ןעװעטכירּפָא

 "רַאֿפ .גנונעדרָא ןיא ןעגנערּב ..טעװעטכיר

 גַײצעג סָאד יִא .(+-- ןעװעטכירסיוא ,ןטכיר

 ןעמ ףרַאד טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ , ,טַאטשרַאװ ןיא

 ,116 יז ,רעּב ,"יָא לצעלק-ףַײלש סָאד

 .ןע- ,רעד -- ןירּפָא
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 יָא ת ו לג : ךיוא .ס- ,רעד -- רעטכירּפָא
 ,רעדנַאװ ןֿפױא קידנעטש ,תולג ןוֿפ יִא יד,

 רענייא ןגַײװש סָאד רעװש לָאמטֿפָא טרעוו

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"?ןטייװצ ןטימ

 ,יי/ ,22 יז ,1962 יינ

 ל'ערּפַא :פ9 72 ייאכ .ןז ,רעד -- ל"ירּפַא
 םענעמונעגנָא ןוֿפ רָאי ןיא שדוח רעטרעֿפ .רנ

 ךיז טמענג 'א; .געט 20 טָאה 'א .רַאדנעלַאק

 ,ןענעֿפעעצ --- 'ערירעּפא טרָאװ ןשינײטַאל ןוֿפ

 ,"ןּפסָאנק יד ךיז ןענעֿפעעצ טלָאמעד תמחמ

 וװצָיק ,געט ןוא ןכָאװ ,םישָאדַאכ ,ןרָאי ,ןַאמיר י

 קיסַאּפש 'גהנמ' ַא זיא יא ןטשרע םעד ,7

 "עג טָאה סָאװ : ר אנא .ץיי ו"א .ןראנוצּפָא

 רימ ןיא,, .ידַא -- קי-'ַא .ןרַאנּפָא ךיז טזָאל
 ַא ,רעלעה .ּב ,"קילירּפַא טשינרָאג טציא זיא

 ,109 *'ז ,1 ָא"ּת ,טנװָא ןיא םיוּב

 -לירעג-- ,ּפָא עועק- .ורט -- ןעװעקלירּפָא
 טעּברַא יד ןקידנערַאֿפ - .:22: 14160 .טעוועק

 ןעמיוזמורַא ,לּפענק ַא רַאֿפ ךָאל ַא ןכַאמ םַײּב

 ,םעדָאֿפ טימ

 -נוא .ַאּפש .טרימ- ,רימ- .ורט -- ןרימירּפָא
 ,רעטעּברַא יד יַא .ןקירדרעט

 קרַאטש .טמירעג -- ,ּפָא םיר .וורט -- ןעמירּפָא

 ןקידאמזוג א ףיוא ןוידנעמָאקער .ןּבױלּפָא

 םענעגייא םעד ,החּפשמ ענעגייא יד יִא ,ןֿפוא

 רֿבח םעד 'ַא .װזַאא לטעטש ענעגייא סָאד ,סוחי

 יּפָא עקַאט יז ךיא ּבָאה, .זיא רע רענעק ארַאס

 ,ַאּפָא ,"ןקוקוצנָא סָאװ ָאד זיאס זַא טמירעג

 יּפָא רעייז םיא טָאה סונַאקאיד רעד, .'ךעלדיימי

 ,ןתנוהי תודלוּת ,"גינעק םעד רַאֿפ טמירעג

 ונַאפ -- ךיז טימ .26 'ז ,1889 ןילּבול

 עשנעקענַאמ עקניאַײנ יד טָא רימ טזַײװַאּב

 ,עֿפָאי לדוי ,"יָא טינ רימ ןוֿפ ךיז ןָאק . . . סָאװ

 ,1936 עװקסָאמ ,למעדייא סָאד

 (עק- ןײ) רע .שינע .ץכעז
 ,יירע-

 .טלפמירעג-- ,ּפָא לּפמיר -- ןעלּפמירּפָא
 ,359 ,ןעלּפמירסיוא לגרֿפ .ןעלּפמיר ןקידנערַאֿפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא 1
 רעכעלעמַאּפ רעדָא רעקיטסַאה א .ןענירּפָא ןוֿפ

 ,"ִא םעד טלעטשרַאֿפ סָאװ עטַאמש א? .יִא

 ,25 וו 1966 ,רַאֿפ ,שַאּב

 -רעסַאװ זיא סָאװ ןגָאמ רעזיול ,לושלש .2

 עצרַאװש ןוא עטיור ןוֿפ ןסטכַאמעגנַײא , ,קיד

 ןַאמלעטײק .י ,"'ַא ןגעק האוֿפר א ,סעדגַאי

 ,21 ווו 1965 ,רַאֿפ

 טַאטלוזער רעדָא סעצַארּפ .ןע- ,יד -- גנו-

 איז . . .דרע איד, .יִא עקידרדסּכ .ןענירּפָא ןוֿפ

 ּבָא טֿפנַאז איד ךרוד ךייװ ןכַאמ ןסנגער ידו

 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"רׂשַאװ רד גנוניר

 .א/זּפ ,3

 "רַאֿפ ןיא ,(ע)דנירקפ .דפ .ידַא -- קידנירּפָא

 ןעװ .טיורּב ןטלָאּפשעג .טיורּב טימ גנודניּב
 לֵסיִּב א טייטש טיורּב ןוֿפ (ערָאק) עדניר יד
 וצ זיא ןװיוא רעד זַא; .יִא טיורּב סָאד זיא ,ּפָא
 ןשטנעמ א ןגעו} לװֿפ ,ײיַא טיורּב ַא זיא ,סייה

 יז ,רעד -- םירּפָא

 .לָאענ .ידַא -- קיֿפירּפָא

 קיסירּפָא

 רע ןוא טכָאקעגֿפױא וצ ,קיציה וצ טרעװ סָאװ

 ,ןםעד תמחמ ךיז טרילרַאֿפ

 ןיא) ןענורעג'- ,ּפָא ןיר .װטוא -- ןענירּפָא

 ןסילֿפּפָא .1 .ןזיּב טימ -- ןושל ןרעטלע

 ןגיוא ענַײמ ןוֿפ זיא ןרערט לֿפיװ, .ןענירּפָארא

 ,"ןעמוקעג ריד וצ ןיּב ךיא רעדייא ,ןענורעגּפָא

 ןיא ךַאד ןוֿפ ּפָא טניר רעסַאװנגער סָאד, .לֿפ

 רעז אוז ,ףיל רע , ."סרעמע עטלעטשעגרעטנוא

 ,ךוּב'לאומש ,"ׂשייוש רעד ןַארּבא םיא ׂשד

 ןצלַאזסיױא סע ןעמ גָאמ ךיוא ,, .509 עֿפָארטס

 סָאד סָאד ,זיא טאלג רָאג סָאד טערּב ַא ףיוא

 ךורע ןחלש ,"ןצק יִא לָאמַא ךיוא רעסַאװצלַאז

 .א"עקּת ענליוו ,םייח חרוא

 טימ יִא .טול ּב טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .2

 ליֿפ ױזַא; .טולּב טימ ןייגּפָא װזז -- טולּב

 ,זּביא ,"זיא רע רָאי לֿפיװ יִא ןלָאז טולּב ןצנוא
 .1874 רימָאטישז ,םעל אפרמ ,ץינַיײלש יֿפָארּפ

 ,ענעסעזעגּפָא יװ ,רעװש ןרָאװעג ןענַײז סיפ יד,

 ,"ןענורעגּפָא ייז ןוֿפ טלָאװ טולּב סָאד ךַײלג

 2 עװקסָאמ ,טֿפור ּפעטס רעד ,עירול עטָאנ

 לקיטש א ןדַײנשּפָא ...ןלעװ טצװ סע רצװ,

 ,ןָאדרָאג .ע ,"ַא טולּב טימ רעַירֿפ טעװ ,דרע

 ,1935 עװקסַָאמ ,רַאיַאּב לוגניא

 "נא ןָאטניהַא ךיז .ןטערטּפָא .ךיז ןָאטּפָא .9

 -רַאֿפ סע ןעװ} ךיז טסיירט עמ, .ואוושרעד

 ּפָא ױזַא טניר סָאד . . .{עקינירטּפָא ךיז ןרעמ

 קעװַא ןלַאֿפ סָאד ,םירצמ ןוֿפ ֿבריֿברע רעד

 טקנוּפ ,ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרּפ ,"תלוסּפ

 זַא טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה חֹומ ןיא, .7

 ןּביולק תוחוּכ .טַאז וצ ,ךַײר וצ ןענעז ןשטנעמ

 ,ַאפָא ,"ןענירוצּפָא ואו טשינ ןּבָאה ,ךיז

 זיא עגר רעד ןיא דָארג , .יםימלצ עקידרעַײֿפי

 ,"טיוט ןרַאֿפ ארומ יד ןענורעגּפָא ןעלעטיג ןוֿפ

 ,1948 שזדָאל ,טניװ ןיא םיוּב ַא ,ינטורקָא .י

 סָאד, .ןײלַא ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ ךיוא

 .ץכע- .יּפָא זַײװכעלסיּב ךיז טניר רעסיװעג

 ,שינע-

 -וקידנעּפרעּפ (-טעמּכ)

 ַא ןוֿפ ,גרַאּב ַא ןוֿפ טַײז ענעטלָאּפשעגּפָא-רַאל

 -ַאמַאטימ .עוּפיש רעקיצַאטש ,רעטלוּב ,זדלעֿפ

 יא ןֿפרַאש א טימ גרַאּב א .טייקידעּפושמ עקיל

 -נענרעד .יִא ןַא ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא .טַײז ןייא ףיוא

 .ןייג רעטַײװ ןענעק טינ ןוא יִא ןַא וצ ךיז ןרעט

 ןוא רעֿפיט ןרָאװעג ןענעז ןיַא יד ואוו טרָאד;

 ,ַאּפָא ,"ןּבילקרַאֿפ ןטלעז ךיז טָאה שטנעמ א

 םוצ ןעמוקעגנַא ייז ןענַײז דלַאּב, .יסטכעלשי

 טּבייה סע ואו ָאטַאלּפ ןקיזדלעֿפ םעד ןוֿפ דנַאר

 ,"רעטנורַא לָאט ןיא יִא רעֿפרַאש רעד ןַא ךיז

 -- ןטניװ יד וליֿפַא יִא ןַײז ףיוא; .השמ ,שֵא

 ,האװצ סעמַאמ רעד ,גח ,"םיוק ךיז ןטלַאה ייז

 רַאייּבַאּב רעּביא סנטָאש ןכרַאש סע, ,119 יז

 ,זמט ,נַײֿפ ,"ןשיור יִא רעּביא ןזָארג עקלעװ ןוא

 ,29 א 1

 ןַא טימ זיא סָאװ
 עקיֿפיױרש, .סירּפָא ןַא יװ זיא סָאװ ,סירּפָא
 זּביא ,"ּפָארַא יַא ךיז ןזָאל עכלעװ גנעג-גרַאּב
 ,1940 וועלק ,יקסווַאטָאק ,װָאדרַאט .מ



 ןעוװעסירּפָא

 -עסירעג-- ,ּפָא עוועס- .ורט -- ןעװעסירּפָא
 ןּבַײרשַאּב .ןלָאמּפָא .ןענעכיײצּפָא .ציסור .טעװ

 ןוֿפ ןַאלּפ םעד יִא .ןינּב םעד יִא .ךעלטקניּפ

 .ןרוגיֿפ עשירטעמָאעג יד יִא .טָאטש רעד

 ןוא ריּפַאּפ ,טערּבסַײר א טימ רעסעּב טמענ,

 עלחד ,"יַא ענעצס עצנַאג יד ריא טעװ ,שוט

 יד יִא לעװ ךיא,, ,1868 רימָאטישז ,ןירעגניז יד

 .א .מ ,"סעקוװעשטשיּפ עריא עלא טימ טָאטש

 ,1888 וועִלק ,1 קעטַאילּביּבסקלַאֿפ ןיא ,סעקצַאש

 דנַאטש ןיא טינ זיא רעלטסניק ןייק , .160 יז

 לּכ רוזחמ ,"עיזַאטנַאֿפ עסיז אזא ןעװעסירוצּפָא

 ,לארׂשי תיּב םשּב שטַײט ירֿבע שוריפ םע וּב

 ?רָאי ,יינ

 .=:2: סקצעפא1גשע ידַא -- עווילקסירּפ(ַא)
 טינ רעסעּב, .רעטרעװ יא .קידנקידײלַאּב :ּבָארג

 ."יַא טרעֿפטנע רע ,םיא טימ ןדער

 װזד .טעירעגי- ,ּפָא עיר .װרט -- ןעירּפָא

 ױעיָארּפָא ,ןעיײרּפָא

 -ּפָא .טעּפירעג-- ,ּפָא עּפ- .ורט -- ןעּפירּפָא

 רעלוּפָאּפ א יִא שלַאֿפ .קיצלירג ,טכעלש ןליּפש

 .ץכע  .ןענעקרעד םיוק סע לָאז עמ לדנוגינ

 .שינע-

 ֹּפָא .טצירעג'- ,ּפָא ץיר .ורט -- ןצירּפָא
 רע יװ טרעהעג טָאה רע; .ןצַארקּפָא .ןצירק
 םיא טציר ןרַאש סָאד ןוא ךישקעטש יד טרַאש
 ,"ץירעג ןקידמַאז ַא טימ ןּברַאש ןיא ּפָא
 .162 'ז ,לסַײװ רעד ַײּב ,ןַאמ לדנעמ

 ,םָאקירּפַא :פ9 .ז ,רעד -- ז/ ַאקירּפַא
 ךעלנע ,ירפ עקיטֿפַאז ,עכייו .טיאכק ייאככ

 -ךעלזַאר רעדָא לעג ,עקשרעֿפ רעניילק ַא וצ

 םידמלמ ,ןַײװ-ןיַא .טֿפַאזץיַא .םיוּב-ץַא .לעג

 ןשטַײטרַאֿפ ה"י .20 ּבײהנָא ןגעלֿפ דַאּפ ןיא

 .ן"סינג :יּת| ץיַא :(11 ,גמ ,תישארּב) 'םינטּבי

 ּבָאה'כ / .קינַײװ ןענַײז לּפע / ,סיז םענַײז ןסיא ,

 םיא ןוֿפ ךיא ּבָאה / ,רעינעשזניא ןַא ןוז א

 ,1937 וועִיִק ,סעקשוטסַאשט ןוא נזרעֿפ ,"גונעּת

 .=:2: סטזעפ208 .סעקש- ,רעד -- קעשירּפָא

 .ןַאמ הרֿבח רעקרַאטש .רעּבױר ,טידנַאּב .רפ

 ןלַאֿפוצנָא סע'יָא עשרעיוּפ יד ןֿפורעגֿפױנוצ,

 סָאד ןוא ןֿפױה עשיצירּפ יד ףיוא טכַאנַײּב

 לאימחרי ,"סעטַאכ צקימייל יד ןיא ןלייטעצ ּביױר

 ,1938 עשרַאװ ,ןדִיי'גרַאּב ,ןירג

 .=2: סמזעפ20248 .ּבנ צמ ,יד -- עקשירּפָא
 ךעּבענ טָאה דניקיס, .ּבַײל ןֿפױא ץכעטישסיוא

 ,"ּביײל ןצנַאג ןֿפױא יִא ןַא ןגירקעג

 ,ב/חל ,אמויכ? .רעד {ןָאמסרַאּפאו -- ןומסױּפָא

 ...טסקַאװ ָאד, .םעזיּפ .םיױּבמַאזלאּב .םַאזלַאּב

 ,םסלַאּב טרעװ טנעניג ָאד רעד ,יַא םיוּב רעד

 ליא טוג ׂשד טמוק םיוּב ןגיּבלעז םעד זיוא ינוא

 שד ליא ׂשד ויא ׂשֵע ינוא ,'א טנענ ןמ ׂשד

 ,ןוֿפיסוי ,ןגָאנַאּפלײא +--| ,"גנּפ ליא טנענ ןמ
 תכסמ ןיא רימ ןעניֿפג ךַא; .בלק ,1661 טׂשמַא

 טּביג תקידצ ןוא קידצ סכילטיא ןמ איו תינעּת

 ,"ליא םסלּב זיא שאד ,'ַא טימ ךעּב ןהעצ אַײרד
 ?ה"מת ,מדֿפֿפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 רעד ןוא ןתיוול ןטימ רּבה-רוש רעד, .ב/בכ

1924 

 םינוֿפ ,עש ,"'א טסייה סָאװ למיוּב רעטסרעַײט

 ןכַײט ןיא ןדָאּב ךיז ןלעװ םיקידצ יד, .דירַאי

 ,37 יז ,שי ,ײיא ןוֿפ

 -ער'- ,ּפָא ריג- .ורט 8 וטוא -- ןריגַאע רּפָא
 טימ יִא .ךיז ןֿפורּפָא .ןרעֿפטנעּפָא .טריגַא

 םעד קידנרעטש , .לַאֿפנָא ןֿפױא יִא .יירשעג ַא

 ערעװשילענָאיצָאמע יד ןריגַאערוצּפָא ַײרֿפ דניק

 רעדָא ןעגנערדרַאֿפ םעדכרוד ןעמ ןַאק ,תונורכז

 ןוֿפ ערעֿפס רעד ןיא ןייז} . . . ןסױטשּפָארַא

 "סַאטַאק יד ,ןָאסרואינש .8 ,"ןטסואוװַאּבמוא

 ,תורוד עקידנסקַאװ יד ןוא ןטַײצ עלַאֿפַארט

 ...ןטנעמָאמ עטסשיטירק יד ןיא, .,ןילרעּב

 ּפָא יױוַא יװ ,ןָאט וצ סָאװ טינ ןיוש רימ ןסייוו

 ,"רָאֿפ זדנוא ןיא טמוקיס סָאװ סָאד ןריגַאערוצ

 'ז ,1954 י"נ ,ךוּבגַאט ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג

8, /21, ' 

 ,ּפָא טנגער סע .װטוא ,פמוא -- ןעצעגערּפָא
 רימָאלע .ןענעגער ןקידנע .1 .טנגערעגי-

 ."טנגערעגּפָא ןיוש טָאה סע ,ּבוטש ןוֿפ סױרַא

 ןּבָאה סנגער יד ,ךרוד ןיוש זיא רעטניוװ רעד,

 װֶעִיק ,רעמזעלק ,רעקורד .א ,"טנגערעגּפָא

 טָאה'ס, .טַײצ ערעגנעל א ןענעגער .2 .0
 ןַא ןַא תעלתעמ ייװצ עצנאג טנגערעגּפָא

 רעגנוי רעד, .ןטישּפָא .גיפ .29 ."רעהֿפױא

 יד רַאֿפ רעטעלּב עלעג םעזוּב ַא טָאה לולא

 ,1931 ,געטנכָאװ ,מפ ,"טנגערעגּפָא ןלעװש

 ,122 יז

 ,טלדערעג-- ,ּפָא לד .װחרט -- ןעלדערּפָא
 רעּביא לדער לעיצעּפס א ןריֿפכרוד ןקידנערַאֿפ

 ןוֿפ םערָאֿפ יד ןיוש טָאה סָאװ גייט לקיטש א

 יד ןעמ ףואד ןרעגלעװסיוא ןכָאנ .הצמ א

 טלדערעגּפָא הצמ ןַײמ עקַאט ּבָאה ךיא,, .יִא הצמ

 ,"ןטימ ןיא דודױגמ א טימ םישודיח ףיוא
 ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי

 דניװשעג ךיז טמענ רע ןוא , .1930 זירַאּפ

 ןֿפױוא הצמ ענעּבילקעגנָא ליֿפ יד ןעלדערוצּפָא

 ."הצמ עמערָא ,רַא ,"ךעלּב

 ,טדערעגי-- ,ּפָא דער .ורט 6 וטוא -- ןדערּפַא

 .ןדער ןקידנערַאֿפ .1 .דל (6-) ןדייר 9
 -עגּפָא ןיוש ,ָאי -- ?טדערעגּפָא ןיוש טסָאה,
 ,ןכַאמ רעגנירג ךיז ןוא יִא ,"!טדער

 -נעייטש ,ױזַא טָאע .טַײצ ערעגנעל ַא ןדער .2

 -עגּפָא תונכש יד ןּבָאה ,לעװש רעד ַײּב קיד

 ,ץ ר ַא הסס יַא* ."העש עצנאג א רשֿפא טדער

 ןעמעוו רַאֿפ , .ץרַאה סָאד ךיז יִא .ןצרַאה ןוֿפ

 -נעט יד ,ַאּפַא ,"ָאטשינ זיא ץרַאה'ס ןדערוצּפָא

 ןסעומש -- ןעגרעל ןיא יַאֹ* 110 יז ,ןירעצ

 ןענרעל ןטימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ןינע ןא ןגעוו

 ,(עא םישרֿפמ ,ארמג)

 זיאס, .םּכסה א וצ ןעמוק .ןכַאמּפָא .9

 "וצ ףיוא ןעיירד טינ ןעק עמ ןוא טדערעגּפָא

 יד ןענַײז קרעמ עסיורג יד ,ןדירי יד, ."קיר

 ךיז ןשיװצ טדערעגּפָא טָאה עמ סָאװ רעטרע

 ,"ןגירטַאּב ןרעדנַא םעד רענייא לָאז ןטרָאד סָאד
 םעד רַאֿפ, .ד"כרּת ענליו ,הניּב ירמא ,דמא|

 טָאה ,טדערעגּפָא טָאה עמ יװ טיול ,רָאי ןטשרע

 עײנ א ,אֿבכוּכירּב .ש ,"ןעמוקַאּב טשינרָאג רע

 ןדערּפָא

 ,33 'ז ,1900 עגנליװ ,...הדגה עשינַאקירעמַא

 עקיסַאג יד טימ טדערעגּפָא טָאה עדלעז;

 ןעמ לָאז תּבש ןקיטנַײה זא עריא סעטרֿבח

 לָאז ,רַא ,"ריא ַײּב ןצנַאט ןּבַײלקֿפױא ךיז

 ךיז ןשיװצ טדערעגּפָאפ .ןענַאטשעג יװ ןייטש

 ףיוא ןטילש םעד ןלעטשַאּב לָאז עקטָאנ זַא

 ,165 '} ,רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"טנעה ענעגייא

 סעּפע ןָאט וצ טינ ןגַײצרעּביא ,ןדערנַײא 4

 ןרָאֿפ ןוֿפ יִא .(ןָאט וצ ךיז טבַײלק עמ סָאװ)

 ןּבעגרעּביא ןוֿפ יִא .רעטניװ ןטימ ןיא םײהַא

 -רצי ןוֿפ יִא ןזָאל ךיז .טכירעג ןיא ןינע םעד

 ׂשטוג ןוט וצ ןיא טקרעטש . . ,ּבַײװ זד , .ערה

 ,טנַארּב ,"זיוּב ןוט וצ ןוֿפ ּבָא ןיא טער 'נוא

 'גוא ןאטג הֿבושּת ןייק ןּבַאה ןייז| יז, .ה קרּפ

 טעריג בא ןוִּכ םג =| ּכ"ג םיריֿבח ערעיז ןלאה

 אדרויֿפ ,הק ,"ןָאט הֿבושּת ןייק ןלָאז יז זד |

 טשינ לָאז רע וַא ּפָא םע דער; .ג/ה ,3

 ,לואש תכולמו דוד תלודג ,"המחלמ רד ןיא ןייג

 ּפָא ןדער ...רעּבַײװע .12 'ז ,1852 עשראװ

 ,"ןּבָאה הנותח טשינ ןלָאז ייז זא טיילעגנוי
 .209 יז ןּבעל'רעמוז ,עש

 ןדערנַײא .ןצעמע ןוֿפ ןדנעװּפַא דייר טימ .פ

 ,ןצעמע ןוֿפ ןצעמע ןעיצּפָא ,ןצעמע ןזָאלרַאֿפ וצ

 ןוֿפ טסניד א יִא .ןַאמ ןטלַא ןוֿפ יִא ןזָאל ךיז

 ןתח םעד יַא .לעטש א ןוֿפ יִא .עטסָאּבעלאּב רעד

 ןַײז םקֹונ ךיז טעװ ןמלַא רעד, .הלּכ רעד ןוֿפ

 -רעלעק ןיאי ,ץרּפ ,"םיתּב -ילעּב עלַא םיא יִא ןוא

 םימי ךיראמ טשינ טרָאד טעװ ריא , .יּבוטש

 ,"טדערענּפָא טשינ ךַײא ּבָאה ךיא רעּבָא ,ןַײז

 ריא לעוו'כ, ,1233 יז ,װ ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 יװ ןזַײװ ריא לעװ'כ !ןגיוא יד ןעּפַארדסיױא

 ןוֿפ ןַאמָאר ,ַאּפַא ,"!ןאמ א ּפָא טדער עמ ױזַא
 םיא טָאה רֶע ,עט"עט, .122 יז ,ֿבנגידרעֿפ ַא

 ריא רֶעדָא קיסַאּפש -- "הלּכ יד טדערעגּפָא

 ,טמירקרַאֿפ םורֲא טייג סָאװ ןצעמע ןגעװ

 -קעװַא :53 םוצ לעלַארַאּפ ,קיסַאּפש .טגרָאזרַאֿפ

 .ןןענעֿבנגקעװַא :ךיוא טַײטַאּב ןעֶיצּפָא ןענעֿבנג

 קישטנאדָאמעשט רעַײא ריא טֿפרַאדַאּב יאדווַא,

 ןשיװצ . . .סע לָאז ןעמ ,ןעניז ןיא ןּבָאה טוג

 עטירד' ,עש ,"יָא טשינ ךַײא ַײּב ןיינ ןוא ָאי

 .יסאלק

 ,תוליכר ךס ַא ןדער ,ערה-ןושל ןדערנָא .0

 דייר עכלעזַא רעּבָא, .טלעװו רעצנאג רעד ןוֿפ יִא

 ןענעז יײז לַײװ ,טַײל ערעדנַא יִא ייז ןעוט

 -ישז ,צונ ,"הנומא-ישנא יד ףיוא ער-םש-איצומ

 זיא םענעמוקעגֿפױא ןַא , .א/בכ ,ג"כרּת רימָאט

 םיא ןוֿפ ּפָא טדער עמ ,אנקמ עקַאט ױזַא ןעמ

 ,66 '} ,המלש ,סוממ ,ײזייּב סָאדלַא ךיז ןשיװצ

 -דנַײרֿפ רָאג ןּבעל ךיז ןשיװצ רעּבַײװ יד ךיוא,

 ,"טלעו רעצנַאג רעד ןוֿפ ּפָא עדייּב ןדער ,ךעל

 .יןתונמ-חלש ייווצי ,עש

 טינ לָאז סע ,ןֿפושיּכרַאֿפ דײר טימ 4

 דער ךיא, .רעּפרעק ןוֿפ דילג א ןרינָאיצקנוֿפ

 ,טינרָאג ?סוֿפ א רֶעדָא טנַאה ַא ּפָא הלילח םיא

 א ןעמ טדער -- ןָאט וצ סָאװ ָאטינ זיא סע

 | ,29 ןאפ ,1887 ,לָאֿפי ,"|63) לסיּב

 יִא .3ב ,ךיז ןשיװצ ןדערּפָא -- ךיז טימ

 ,ךיז יִא .טֿפעשעג סָאד ןעמאווצ ןריֿפ וצ ךיז
 ,רּבדל רוסָא זיא סע זַא ךיז יִא .תחַאידי ןכַאמ



 ןעילעידערּפָא
 סָאד ךיז יִא ,ןצרַאה ץרַאה ןוֿפ ךיז א
 ,טקירד סע סָאװ ןלייצרעדסױרַא -- ץ ר א ה

 סָאד ךיז יִא .ןשינעמעלק טֿפַאשרַאֿפ סע סָאװ

 ףיוא ץרַאה'ס ךיז יִא .ןצעמע רַאֿפ ץרַאה

 עקַאט ךיז טָאה רעכעלטיא, .הלווע-לעּב םעד

 טייקינילק א סעפע ,ץרַאה סָאד יִא טלָאװעג

 המלש י'ר אַײּב ,קַָאטשניּב .ל .י ,"!הֿפיסא אזַא

 ,27 'ז ,1896 וװָאװל ,רענילרעּב

 .(עק- ןיי) רע .שינע/ .ץכעז
 .יירעד

 .טעילעידערּפָא ,עיל- .ורט -- ןעיל'עידערּפָא
 ןַא ףיוא ןעמיטשַאּב .=:2: 0100260:138 ,לס

 ןזָאל טינ ךַײא לעװיכ, .טמַא ןַא ףיוא ,טעּברַא

 ,"ןוז ןַײמ יִא טינ טעװ ריא ןענַאװ זיּב ןײגקעװַא

 "װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ

 ,10 יז ,1922 וװעַיק

 ךיז ,ךיז עיַאה- .װטוא -- ךיז ןעיַאהערּפַא
 רעקסּבעטיװ ,קָאדָארָאה) לקַאל ררװ .טעיַאהערּפַא

 טינ ןוא ןטיירג םעלַא ףיוא ןּבעל ,(זַײרק

 ,ןטעּברַא

 -נ(עה)ערּפַא ,ריד- .וטוא -- ןרידנ(עה)ערּפָא
 ןַײז סֿפוּת :ךיוא ,ןּפַאטרעד ,ןּפַאכ .טריד
 ףסוי ,"ןסַאֿפ ןַײא ,ןֿפַײרג ןַײא ,יא; .ןעמענַאּב

 +-- יב/כ ,1774 אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ

 ,ןרידנערּפא

 .טעװערעגי- ,ּפָא עװער .װטוא -- ןעװערּפָא
 יַא .ןעװער טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןקידנערַאֿפ
 -עגּפָא ץרוק טָאה'ס,, .היח עטקידנואוועצ ַא יװ
 םַאּב ,גרעּב ,"דָאװַאז . . . ןוֿפ ענעריס יד טעװער
 ,39 יז ,'סעמע' ,וו רעפעינד

 -עג'- ,ּפָא עשז  .װרט 8 װטוא -- ןעשזערּפָא
 וצ ןּבָאה ןרעהֿפױא .ןדַײנשּפָא .לס .טעשזער

 טימ ליֿפ וצ טעּברא סָאװ רוחּב א טימ יִא .ןָאט

 .ףָאטש לקיטש א יא .טנעה יד

 גנוטכיררַאֿפסױא .1 .ץ ,יד -- רױטערּפַא
 טמוק ןּבעװעג עלא, .ּבעװעג ַא ןיא ןרעלעֿפ ןוֿפ

 ערעייז ןטכיררַאֿפסױא הי"ד ,ןריטערּפא וצ סיוא

 ,טעמַאז .ל ,'ַא טסייה סעצַארּפ רעד .תונורסח

 ...לָאװ עּברָאט א רע טֿפױק, .3 ,אא ּפשיי

 ךיוא זיא 'א ,ןעניּפש ,ןּבראֿפ ,טידערק ףיוא

 ,29 ןאט ,1887 ,לַאֿפי ,"טידערק ףיוא

 -טעּברַא ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ גנוקידנערַאֿפ .2

 לָאז רעלעֿפ ַא זַא ןכַײלגסיױא סָאד .ןסעצָארּפ

 ײלרעלַא ןוֿפ . . . טרָאּפסקע , .קיטנָאק ןַײז טינ

 -ןֿפנַארּב ,ןעַײרעּברַאג רַאֿפ ןלַאירעטאמ עשימעכ

 ,"ץַא ןוא ןעַײרעּברַאֿפ ךיוא יװ . . . רעזַײרּב

 .רעטעּברא'א .סנָאנַא ,1 ןאַנ ,1923 ענליװ ,זעגֿפ

 -נוזַאּב ,רעדיילק עטנערטעצ , -- רעדניליציא

 ןֿפױא ןעמ טנקירט ,ענעלָאװ ןוא ענעדַײז שרעד

 ,"למָארט רענרעפוק א זיא סָאד .רעדניליצײַא

 ,1900 עשראוו ,ײרעּברַאֿפ-רעדיײילק ,אריּפש .ש

 -רַאװ -- עינווֲאה .װחרט -- ןריי .125 ז

 רעװ - רעריד .טריטערּפא ןעמ ואוו טַאטש

 ,ןריטערּפַא ןוֿפ טעּברא יד ךרוד טריֿפ סע

 ןּתוחמ רעד, .לַאירעּפמיא ,מטפ -- ל'ַאיערּפַא
 רע לֿפיװ טגערֿפעג םיא רע טָאה ןעמוקעג זיא
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 טימ טלײצעגּפָא דלַאּב רע טָאה ,ֿבייחמ ךיז זיא

 ןילּבול ,רקשהו תמאה ,"ןיַא טימ ןוא ךעלדנער

 ,49 'ז ,5

 ןטכירּפָא ווז .רקוא .דפ -- ןןטכערּפָא
 הדועס א ,רדס םעד ,תוצח ,תולג יַא :עש ַײּב

 ,ןטכעלש ןייק רַאֿפ טינ רָאנ םיא טלַאה עמ, .ַאא

 -- / םידיסח ןוֿפ טשינ ,םידגנתמ ןוֿפ טשינ

 ,"ןפּב ,ןטכירּפָא +--} יִא ץעגרע םיא ןעמ טרעה

 ןיא לוש יד, ,35 יז ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע

 ןוא סרעטעּפש עלַא ןוֿפ עקדָאכס יד ןדִיי ַײּב

 ,"ןשטנעמ עלַא ןוֿפ ּפַא טכער עמ ,םינצל

 א ןעמוקעגֿפיונוצ ךיז; ,45 ןאַי ,1863 ,מק

 ןוא םעד ןוֿפ ןטכערוצּפָא רעּבַײװ טימ עטַאשט

 ,בנ/ .3 או 1881 ,לָאפוי ,"םענעי ןוֿפ

 +-) ןעװעטכערסיוא וזד -- ןעװעטכערּפָא
0), 

 .טנכערעג'- ,ּפָא ןכ .װרט -- ןענעכערּפָא
 קיטליגדנע .ןוּבשח א ןענעכער ןקידנערַאֿפ .1

 .סעּפע טמוק סע ןעמעװ ןוא סָאװ ןענעכערַאּב

 ץלַא רימָאל .ןרָאי ןיוש ךיז טיצ ןוּבשח רעד,

 .וש ,"טלָאצַאּב ּבלַאה זיא טנכערעגּפָא, ."ָא

 , . . .ןענוּבשח רַאֿפ רעטרעװ ליֿפ וצ ןּבָאה רימ ,

 .סיוא ,ןענעכעררעּביא ,ןענעכער :רימ ןּבָאה

 -ֿפיױא ,יַא ,ןענעכערַאּב ,ןענעכערכרוד ,ןענעכער
 רעד ,"ןענעכערוצ ןוא ןענעכערנָא ,ןענעכער

 ,25 וע 1952 שַאפ ,ןַאמטוג .ח| רעקידעּבעל

 ןוּבשח ןוֿפ ,ןרק ןוֿפ ןענעכערּפַארַא .2

 סָאד ֿבֹוח ןוֿפ יִא .תואצוה םינימ ענעדײשרַאֿפ

 .ֿבורק סהוולמ םעד ןּבעגעג טָאה עמ סָאװ טלעג

 לעֹוּפ רעד ּביוא|" .הרוחס יד ןעגנערּב ןרַאֿפ יִא

 ,ןהאיצמ א ןעניֿפעג ןטימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא

 רַאֿפ ןענעכערּפָא רָאנ םיא תיּבה-לעּב רעד ףרַאד

 רעד ַײּב ןעװעג לטֿבמ טָאה רע סָאװ טַײצ רעד

 םיא ןוֿפ רעּבָא טמענימ , .10/9 ,מהש ,"האיצמ

 ףּכיּת |ןדליג 300 ןעַײל טמוק סָאװ רעיוּפ ןוֿפו

 א ךָאד טרעװ רע לַײװ ,טלעג-גַאלנַײא ןדליג 0

 ,ןטסָאק ןדליג 2015 ּפָא םיא טנכער'מ ,דילגטימ
 .מ .מ ,"ןדליג 230 זיולּב רעױּפ רעד טמוקַאּב

 -ָאהָארד ,װ רערהעלטַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא

 ,78 יז ,1898 שטיּב

 תוריֿבע ןענוּבשח םִַײּב ןענעכערּפָארַא .גיֿפ 8

 א רַאֿפ ךיד טיה ,הלּכ עּביל ענייש , .תווצמ ןוא

 טייג עמ ןעװ ,טנכערעגּפָא טרעװ ץלַא / !דניז

 רַאֿפ ךיא לָאז דניז רכלעוו ןוֿפ, .לֿפ ,"דניק וצ

 ןנקייל ןייק רימ טֿפלעה ׂשע ,ןנכערּפָא ןוּבשח

 ב/וי ,1858 ענליװ ,תושקּבו תונחּת ,"טינ

 וד זַאק 1798 טרוֿפנרהיד ןוֿפ קורדרעּביא}

 תװצמ יד ןלעװ ןידה:םוי םוצ ןעמוק טסעװ

 ,22 טל ,"תוריֿבע יד ןגעק ןַײז טנכערעגּפָא

 ,א/ביק

 ןכער 'נוא, .ךיז ןענעכערּפָא ווזד .כרא 4

 ןכאז ןַײד רעלק ינוא רֿבח ןַײד טימ ּבָא דנוציא

 .א/חצ ,והח ,"שניגייא ןַײד טׂשָאה אוד ׂשָאװ

 -עצ חזק .1 .װֿפז +- -- ךיז ןענעכערּפָא
 ,ךיז ןלָאצעצ ןוא ןוּבשח א ןכַאמ .ךיז ןענעכער
 ןעװ ךיז יִא .עסַאק-הכולמ רעד טימ ךיז יִא
 ןוא עטנָאק ףיוא ןעמענ .ךיז ןעייגעצ םיֿפּתוש

 ןרימַאלקערּפָא
 טלַאטשעג ײלרעקיסַײרד . . ., .'ַא ךיז רעטעּפש

 ךיז טָאה שטנעמ רעד סָאװ םינֿפֹוא יד ןוֿפ

 .ּבנר יז ,ב ,3הח ,"לייז ןייז טימ ןענעכערוצּפָא

 וװירּב ןּבירשעג טָאה . .. .רחוס רעסיורג רעד,

 ךיז ןעמוק ןלָאז . . . םירחוס עניילק עלַא יד וצ

 ,הצילמו לשמ ,זּביא ןַאּפשנירג קחצי ייֵא

 -ֿפעשאּב קרַאטש ןיא . ..4 .ב"סרּת גרעּבמעל

 -רַאּפ יד ןוא הלגע:לעּב םעד טימ ןעועג טקיט

 ךיז טָאה יז עכלעװ טימ ,ריא םורַא ןעניוש

 ןלעװא ,109 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"טנכערעגּפָא

 יא ןֿפרַאד ךיז ,קלָאֿפ עשידִיי עצנַאג סָאד ,רימ

 טימ ,טלָאצעג ןוֿפ געט עכעלקערש יד ןיא

 ,שו טישז ,"ןּבעל רעזדנוא טימ ,טולּב רעזדנוא

 ,206 'ז ,1917 יינ

 ,סטכעלש רַאֿפ סטכעלש טימ ןלָאצַאּב .2

 יד טימ ,אנֹוׂש ןטימ ךיז יא .ךיז ןַײז םקֹוג

 ךיז יִא .װזַאא רעדרעמ ןטימ ,סעקישטשמָארגָאּפ

 (עפורג רעד ןוֿפ) קעװַא ןענַײז סָאװ יד טימ

 ןַײז םקֹונ ךיז (א -- ןטַאט א טימ יװ ךיז יָא*

 ,ךעלרע -- ֹוּב ןטימ (ּב ;טײקנסיּברַאֿפ טימ

 ןוֿפ ךימ טָאה רֶעע .ןענעכערעצ ךיז לעיַאר

 רעד ףיוא ןיוש ּבָאה ןוא ,טכַאמעגסױרַא ןטרָאד

 םיא טימ ךיז לָאז ךיא סָאד טקנעדעג עלעטש

 ענייש , 1867 ענליוו ,דלוש עטלַא איד ,דמא ,"יָא

 ןוא ןגיא יד ןשטעװק סָאװ םידיסח ,ןדִיי

 ךיז ןענעכער ןוא -- ןענװאד םַײּב ןעקסַאילּפ

 סטכעלש ןייק ייז טָאה סָאװ} םותי םעד טימ ּפָא

 . . .ךעלדיל ,, .2 ןאפ ,1870 ,מק ,זרא ,"ןןָאטעג טינ

 ןיא ,שדוקילּכ ןוא טַײל-סלהק ,םידיגנ רעּביא

 ּפָא ךיז ןענעכער ןתוכאלמ-ילעּב יד| ייז עכלעוו

 יז סָאװ תורצ יד רַאֿפ תוירּב ענַײֿפ עלא טימ

 ,המלש ,סוממ ,"סיוא טַײל יד ןוֿפ ןעייטש

 א רימ טימ טלָאװעג ךיז טסָאה וד; ,88 'ז

 ,דָאּב ןיא} קנַאּב רעטשרעּבייא רעד ףיוא ַאד

 ןוא עמירָא ,עש ,"ןםעזעּב ןטימ ןסַײמש םַײּב

 ,42 יז ,ו עכיליײרֿפ

 ,טיװקיָא .לכיּב"ַא .יִא ןוֿפ גָאט .גנוי

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינע .ץכעז
 =?1'/: טרידנערּפַא ,ריד- .װרט -- ןרידנערּפַא

 סע, .סעּפע טימ ןענעכער ךיז .ג סח

 ךָאנ ךיא וט ,טניװו רעטסערג רעד ןזָאלּב ןָאק

 סָאמ ןָא ךיא ףיול ָאד .דניװשעג ןֿפױל רעמ

 גרַאּב ןייק טינ רידנערּפַא ךיא ,לָאצ ןָא ןוא
 יכישעג עַײנ ענייא ,גָארּפ המלש ,"לָאט ןייק ןוא

 .5 יז ,ל"רּת עשרַאװ ,טסַארֿפ ןוֿפ . ...עט

 .מַא .טנערעגי- ,ּפָא טנער .ורט -- ןטנערּפַא
 .הריד ַא יִא .עקמור ַא ,רעמיצ א יִא .ןעגנידּפָא

 -רעטנוא  .ל22 ייאכ? .סי ,יד -- עיסערּפָא

 "מוא ןוא עטקעריד .ס'ָא יילרעלּכ .גנוקירד
 .יָא עטקעריד

 -ער-- ,ּפָא רימ- .װחרט -- ןרימַאלקערּפָא
 .זיא ןעמ רעװ ךיז ןלעטשרָאֿפ .1 .טרימַאלק
 טימ .,ןרימַאלקער ןּבירטעגרעּביא קרַאטש .2

 !טַאװָאנװ, .רימַאלַאקּפָא :מט9 .ךיז
 ןרימַאלַאקּפָא . . . סעּפע ןסעגרַאֿפ ךיז ּבָאה ךיא

 ,1870 ,מק ,"ןַײז טנוזעג לָאז ןיציּבר יד . ..

 .20 ןאפ



 ןשץערּפָא

 בָא שער .װטוא ןושיַאר ...} -- ןשערּפָא
 יַא .ןעלמוטּפָא .שער א ןכַאמנָא .,טשערעגי-

 יַא ,טרָאןריוּבעג םוצ קירוצ ןעמוק .ןּבעל ַא

 טשערעגּפָאג .ןרָאֿפקעװַא ןוא טַײצ רָאי א ןטרָאד

 ףסוי ,"עטורַאּב א טכַאנ יד טמוק ,גָאט םעד

 ,דרע רעבַארַאסעב ףיוא ,גרעבנטכַארט

 ,טעשערעג'- ,ּפָא עש- .װטוא -- ןעשערּפָא
 ןוא יִא .ןעמיטשאּב ,ןסילשַאּב קיטליגדנע .לס

 ןַײמ רַאֿפ; .סולשאּב םעד רעמ ןטַײּב טינ

 יװ ,םיא רַאֿפ ייטש ךיא סָאװ ,טיוט ןרעטיּב

 ילעגנייא רעד ,זּביא ,"טעשערעגּפָא ןטָאה} ריא

 ,29 יז ,ד"מרּת עשרַאװ ,לַארענעג רעש

 ,ב/גי ,תוכרב2 ,חת ןןדקיארּפא) -- ןדקרּפַא

 .ודַא .1 .ןןדקרּפ :ןטרָאד} .א/די ,הדינ
 טגיל סָאװ, .ןקור ןֿפױא ןגיוצעגסיוא (קידנגיל)
 סעּפע וטסגיל סָאװ, .חמ ,וו ישס ,"ןקור ןֿפױא
 ןגיוצעגסיוא טגיל סע רעװ ,רעד .2 ."?יא

 א ךיז טעקּפיּפ 'ַא ןא ןסחי ַא, .ןקור ןפיוא
 ."עקפיּפ

 -טג-- ,ןּבָאשעג - ,ּפָא ּבָאש .וורט -- ןּכָאשּפָא

 ןֿפרַאש א טימ ןקינײרּפָא ,ןצַארקּפָא .טּבָאש

 רעמ א יִא .ןעּבַארקסּפָא ,ןעּבָארקשּפָא .רישכמ

 זע, .שיֿפ א ןוֿפ ןפוש יד יִא .רעסעמ ַא טימ

 לגענ ינַײז . ..ןמ זד תּבש רוֿבּכ ןייא ךַא זיא

 ָאד ...ןרעװ ןיילק וצ איז ןעו . . . ןדַײנשּבָא

 .ב/זנ ,וטל ,"רעסעמ ןייא טימ יִא איז רע לָאז

 ןעז לָאמעלַא רענייא זומ רעצלעהרעגלעוו יד,

 ,ךורע ןחלש ,"ןוֿפרעד גייט סָאד ןּבָאשוצּפָא

 ,הנשה לֹּכ לש םיגהנמו העד הרויו םייח חרוא

 ןּבָאשּפָא רימָאל, .ןה"י .19 ּבײהנָאװ ,גרעּבמעל

 טימ טּפַאּפעגנַא ןענַײז סָאװ ,רעגניצ ערעזדנוא

 יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"תוליכר ןוא ערהיןושל

 ןיוש ןּבָאה ייז, .1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק עשידוי

 א ןַײרַא טקאה ןעמ יװ טסואװעג סנטַײצַאּב

 ,שַאּב ,"ץַאזּפָא ןַא ּפָא טּבָאש עמ ןוא לקעלֿפ

 =: ןצעמע יא" .23 יז ,1963 י"נ ,םּת לּפמיג

 = ןצעמע ךיז ןוֿפ יא" .ןלעטש תולדּב םיא

 :ךיוא .ץכע- .גנ|- .םיא ןוֿפ ןרעװ רוטּפ

 ,עטסקירעדינ סָאד .טֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ לַאֿפּפָא
 .שינע-

 .טרעּבָאשעגי- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעּבָאשּפָא
 -עּפס ַא) רעּבָאש א טימ ןקינײרּפָא ,ןצַארקּפָא

 קיטש א יִא .(רישכמ רעקיטנַאקַײרד רעלעיצ

 יד ןוֿפ ןטנַאק יד 'ִא ףרַאד עמ, .ַײלּבצלַאװ

 טריֿפ עמ ןוא ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק סָאװ ןכעלּב

 -ץּבָאשעגּפָא רעד רעּביא םַאלֿפטײל םעד ךַײלג

 ,106 יז ,3 ,אא פשיי ,טעמַאז .ל ,"טָאנ רענ

 -ץגי- ,ּפָא עװער- .ורט -- ןעװערּבַאשּפָא
 ,ןרּבשסיוא :לגרֿפ (ךַארּפש-םיבנג) .טעװערּבַאש

 טגיל סָאװ ,סדמערֿפ סעּפע ןעמענוצ = 362 +-

 יד ןוא קעה יד ,סעטעּפָאל יד יִא ,טײהרענעֿפָא
 ,ףיוה ןוֿפ ןגעז

 זַא טנעמוקָאד .עיצילַאג .רעד -- טַאשּפָא

 רחאּב , .טסניד-רעטילימ ןוֿפ טַײרֿפַאּב זיא ןעמ

 ררחושמ וניא ןידעו . . .ךלמה תדוֿבעל חקלנש

 ּת"וש ,םימואּת םהרֿבַא ברה ,ייַָא םע ירמגל

 .ג/בק ,1857 גרעּבמעל ,םהרֿבַאל דסח

 ,ס" ,רעד -- ןטָאשּפָא
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 ,טריטַאשעג-- ,ּפָא ריט- .ורט -- ןריטַאשּפָא
 -רַאֿפ ;ןעגנוריטַאש ןכַאמ ,ןריטַאש ןקידנערַאֿפ

 ,גנונעכייצ ,דליּב ַא ןכַאמ רעטלוּב סָאד ןקידנע

 ,21/ .טערטרָאּפ ַא יִא .ןכירטשיּבָאגוצ טימ

 רעוװ, .ןטָאש ווזד .1

 סעּפע טימ םיא ןוא ןגָארטקעװא יִא ןַײמ טעװ

 ןשיװצ זיוה סָאד ,ןַאמ לדנעמ ,"?ןטֿפעהַאּב

 ןוא רעזָאלניז רעּבלעז רעד ןוֿפ סיָא; .רענרעד

 -לוש םהרֿבא ,"הוואג רעשיגָאלמוא ןוא רעשירַאנ

 ,גנוקריוו .גיֿפ ,2 ,1965 ַײמ ,טַײצ רעזנוא ,ןַאמ
 ,טגיזַאּב זיא םזירעלטיה רעד, .גנולגיּפשּפָא

 ןיא קיכיסּפ רעכעלשטנעמ רעד ףיוא יִא ןַײז

 .קינַאמ .י ,"ןּבילּברַאֿפ

 ,טנטָאשעג--- ,ּפָא ןטָאש .וורט -- ןענעטַאשּפָא
 רע; .סעּפע ףיוא ,םענעי ףיוא ןטָאש א ןֿפרַאװ

 טימ זיולּב קידנגעװַאּב ,{םידַײמ| םידאמ א זיא

 רעסַײװ א ףיוא ןענעטָאשוצּפָא ,רעגניֿפ יד

 םעדא ."תויח עטסקידחנושמ עמַאס יד טנַאװ

 /. . .ױזַא טיולּבעגסיױא ןוא טרָאלקעגסיױא למיה

 ,"יולּב םעניא טנטָאשעגּפָא ,ךיז טכַאד ,ןוא

 'ז ,1940 עװקסָאמ ,װערײמ נוא כערזימ ,שקא

 -ןסיװ רעד ןוֿפ הכרּב יד זיא ץלַא סָאד, .9

 ןוא טלעװ יד ןּפמורשעגנַײא טָאה סָאװ ,טֿפַאש

 יעט ןוֿפ} ּביױש רעניילק א ףיוא טכַארּבעג יז

 ריא טימ טנטָאשעגּפָא טרעװ יז ואוו ,(רָאזיװעל
 זמט ,גי ,"לגוקדרע ןצנַאג םעד ףיוא ןּבעל
 | ,17 עוו 9

 ךיז ןּבָאה ןודלעֿפ עדליװא -- ךיז טימ

 ּפַא ךיז ןּבָאה'ס ואוו ,ןכַײט יד ןיא טלגיּפשעג

 ררּבָאד .י ,"סעוטאטס ענעדײשרַאֿפ טנטָאשעג

 ץװקסָאמ ,סיַאט ,סנַארֿפ לָאטַאנא ,זּביא ןיש

 ןֿפױא זַא ,ןטכוד ךיז טגעלֿפ םיא,/ ,7

 סיוא ךיז טלגיּפש ,ּפָא ךיז טנטָאש טעכַאטש

 טַײצ יד ,סינפיק .יא ,"עלעגיײֿפ אזַא טקנוּפ
 ,1940 וועְיק ,טייג

 -ץגי+ ,ּפָא עװעק .װרט -- ןעװעקטַאשּפָא
 נָא 1 .ןעוועקטעש-- :ּפּפ ,טעװעקטַאש
 רענייּב יד ןכערּבנָא 2 ,טיורקרעיוז ןטיירג

 ןעמ טדַײנשעצ טיורק ןעװעקטַאש  ַײּב לַײװ}

 ךעלּפעק יד ךעלקיטש ףיוא ןעמ טקַאהעצ
 ,טעװעקטַאשענּפָא ױזַא םיא טָאה עמ, .ןטיורק

 -לָאּב ןיא ןריֿפקעװא טזומעג םיא טָאה עמ זַא
 ."עצינ

 ,טרעכַאשעג'- ,ּפָא רעד .ורט -- ןרעכַאשּכָא
 א רַאֿפ יִא .זַײרּפ ןרעטנוא ,קיליּב ןֿפױקרַאֿפ .1
 -טינ ַא ףיוא ןֿפױקרַאֿפ .2 .זַײרּפ ןּבלַאה

 יַא .הרוחס לקיטש עקניל ַא יִא ,ןֿפוא ןכעלרע
 (עק-) רע .שינ- ,שמַאר ןצנַאג םעד
 ,לי-

 -עג-- ,ּפָא עַײר- .ורט -- ןעַײר(ע)כַאשּפָא
 ַא יַא .ןעלדניװשּפָא ,ןרַאנּפָא ..טעַײר(ע)כַאש
 ,עקירעמַא ןיא רעטעֿפ ןכַײר

 .ןרוחשּפָא +-- -- ןרעכָאשּפָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ץ- ,רעד -- לַאשּפָא
 .ָאכע ,גנַאלקּפָא רעטַײװ .2 ,ןלַאשּפָא ןוֿפ

 ןוֿפ יִא רעד ןוא סױרָאֿפ קעװַא זיא ײמרַא יד,

 .ורט -- ן(ע)זױמעלַאשּפָא

 ןעטסַאשּפָא

 ןוא רעליטש ץלַא ןרָאװעג זיא עדַאנַאנַאק רעד

 ןֿפַאש סרָאיטקַא ןיא . . .טָאה עמ, ."רעליטש

 גנַאלקּפָא םעד ןרעה טנַאקעג טינ ןֿפוא-םושּב

 רעטַײװ ןוֿפ יַא םעד ,זַאטסקע ןזעיגילער ןוֿפ

 ,רעטַאעט שידיי ןוא רעטַאעט ,קומ ,"קיטסימ

 ,27 יז

 .טלַאשעג-- ,ּפָא לַאש .װסוא -- ןלַאשּפָא
 ,טלַאשעגּפָא טָאה טיימורט רעד .ןכליהּפָא .1

 ןרעּביא טלַאנקעגּפָא ןוא טלַאשעגּפָא טָאה סע;
 ןיא, !ן סַאטלַא חמצ ,גח ,"שרדמיתיּב ןצנַאג

 -רעדיװ ַא טלַאשעגּפָא טָאה טכַאנ רעלעקנוט רעד

 ןעגנולשעגנַײא טָאה טכַאנ יד סָאװ ,לוק ַא ,לוק

 תיּב ןַאשּפא לצרעה ,"קיּבייא ףיוא ךיז ַײּב

 ,1939 טצעגיס ,ףיוה סייּבר רעצינשזיװ -- לארׂשי

 רעטכעלעג סָאד ןוא טכַאלעג יז טָאה לָאמלייט;,

 ןרעּביא טכליהעגּפָא ןוא טלַאשעגּפָא טָאה סריא

 ,שַאּב ,"םורַא חטש ןצנַאג םעד רעּביא ןוא דָאס
 ,24 צו 1961 ,רָאֿפ

 יד .ןּפעװסיוא (דנַאלרוק ,טעמַאז) .ורט .2

 ,בנו  .יִא ןֿפנַארּב ןזָאל .טלַאשעגּפָא זיא ריּב

 ,שינע-

 -אשעג- ,ּפָא עוועל- .ורט -- ןעװעלַאשּפָא
 -סיוא וזז 1 .,ןעוועילַאש -- :59 .טעוועל
 -טערּב טימ טנַאװ א יִא .(262 +-) ןעװעילַאש

 -טכַאּפשסױא ;טנַאװ א ןעװעקניטּפָא 2 .ךעל

 ,קניט טימ טנעװ יד יִא .טנַאװ א ןעל

 ָאשעג'- ,ּפָא ץכע .ורט -- ןצכעלָאשּפָא
 ןצכעלָאשסױא ווזד ,ןלָאׂש -- :ךיוא .טצכעל

 .ייא ןַא יִא .(362 +--)

 ,ּפָא (ע)זיומ-

 ,ן(ע)זיימעלאש - :פ9פ .ט(עזױמעלַאשעג =
 ,ןעשזדיימעלַאש - ,ןעזדײמעלַאש -
 .ןעשזדיימעלאס- ,ןעשזיימעלַאש =
 -רַאֿפמוא ,רָאלקמוא סעּפע ןעגניזּפָא ,ןגָאזּפָא

 רעצנאג רעד, .ןענװַאד סָאד 'ִא .ךעלדנעטש

 רעמָאט .לגנִיי לקיטש ןֿפַא רעטציא זיא ןוחטּב

 ,שידק א ןזײמעלַאש-- לָאמַא טרָאֿפ רע טעװ

 ,"לַאקעֿפַאק' ןייג ןֿפרַאד טינ לָאז עמַאמ יד

 לשראוו ,השעמה םלוע ,לַאגעס ןעּביוטו ,ט 8

 ,שינע-ה .ץכע-ה ..2

 .ריּב יִא .דל ,ןעמױשּפָא ווזד -- ןעמַאשּפָא
 טוג לָאז עמ ןוא ןכָאק ןײלַא ןַײװ םעד רעירֿפ,

 ןַײװ רעד זַא .ןעמַאשוצּפָא לָאמ עלַא ןטיה

 ,"ןרעמ יד ןגײלנַײרַא ןעמ לָאז ,יָא טוג ךיז טעװ
 ,19 טֿפלעה צט'1} ?רָאי ,ענליװ ,ףסַאמה ,זּביא

 ןָאטעג יירשעג ַא תוחוּכ עלַא טימ טָאה, .ןה"י

 "עג טַײצ עצנַאג יד ןיא יז סָאװ עטלַא ןַײז וצ

 ,"ּפָאט םעד טמַאשענּפָא ןוא ךיק ןּבעל ןענַאטש

 ץנליװ ,ס"מא 'ר י"ע קּתעֹנ ,םותי רעד ףסוי

5, 

 ןוֿפ טכַאמעג ריּב .לס -- ריב ץנָאשּפַא

 ,ץייוו

 ,טעטסַאשעג-- ,ּפָא עט- .ורט -- ןעטסַאשּפָא

 ףיוא רעטנזיוט יא ,(362 +--) ןעטסַאשסיוא ווזד

 עצנַאג יד יִא .ןלַאקָאלטכַאנ ןיא ןעגנולַײװרַאֿפ

 ,לגייּב ַא ןוֿפ ךָאל א טימ ןּבַײלּב ןוא השורי



 ןּפָאשּפָא

 .טּפָאשעג-- ,ּפָא ּפָאש .ורט -- ןֿפָאשּפָא
 "עג םעד ןוֿפ ןעמענּפָארַא  (ךַארּפש-םיֿבנג)
 ַא רַאֿפ רָאנ רעדָא) ךיז רַאֿפ םוכס ןטעֿבנג
 ןכעלרע:טשינ ַא ףיוא (עּפורג רעד ןוֿפ לייט
 ,3 ,אאוו פשיי ,ןֿפוא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ז ,רעד -- ףאשּפָא

 רעװ, .ךַײר ןוא םערָא ןוֿפ יִא .ןֿפַאשּפָא ןוֿפ

 ,1923 ,קע ,"?קנואװ ןיא יִא טימ ךימ טּביױטש

 ,"טַאטש ןוֿפ יִא . . . ןַא ןרעדָאֿפ ןטסיכרַאנַא יד,

 יצ, .106 'ז ,1957 א"ל ,יקסװָאנַאי ,ןידרַאג -ַא

 ףיוא המחלמ ןוֿפ יִא ןַא ןריסַאּפ עקַאט ןָאק סע
 ,41 1968 ,זמט ,2צב ,"?טלעװ רעד

 .ןעלֿפשּפָא +- -- ןעלֿפַאשּפַא

 .טֿפַאשעג-- ,ּפָא ףַאש .װרט -- ןֿפַאשּפָא
 טינ לָאז סע ,רעמ ןַײז טינ לָאז סע ןכַאמ .1
 ױזַא| תומחלמ ןֿפַאשוצּפָא המחלמ א .ןריטסיסקע

 "טלעװ עטשרע יד ןֿפורעגנָא טַאהעג ןעמ טָאה

 עסואימ יִא .תוכולמ ןשיװצ ןצענערג יַא .ןהמחלמ

 שינּבַײלּב גיּבייא ןייק טָאה שנעמ רד, .תודימ

 שייװ ךיוא ,ןּברַאטש זומ רע .םלוע ןזיד ףיוא

 ןיא זד ,טרעװ ןּברעטש רע ןעװ טינ טַײצ יד רע

 ,"טרעװ ןֿפַאשּבָא םלוע ןזיד ןוֿפ רדיו י"שה

 ."נקּת װָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 רעד ןוֿפ יִא ךיא לעװ האמוטה-חור םעד ןוא,

 גנוטכַאדסיוא ןַא רָאנ טימ , .גכ ,אינת ,"טלעוו

 ןוא טלעװ ַא טסֿפַאשַאּב . . . / רירַאּב ַא ןוֿפ

 ןוֿפ טרָאװ ןייא רָאנ טימ / ּפָא יז טסֿפַאש

 .םיוּבלּפע ןַא ףיוא טַאלּב א ,לה ,"ּפָארט ןטסניד

 טינ רעמ לָאז רע ןכַאמ = געװ ןוֿפ ןצעמע יַא*

 א ןעמוקעג זדנוא וצ זיא לָאמ ןייא, .ןרעטש

 לָאז עמ ןטעּבעג טָאה ןוא שטנעמ רעגנוי

 ןלעװ רימ ןוא געװ ןוֿפ יִא דַארעמַאק ַא םענַײז

 יַאז .א .ּב ,"עקיּפָאק ענַײֿפ א רַאֿפרעד ןּבָאה

 ,1887 עשרַאװ ,וש טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיּב

 ,28 'ז
 ןעגנוצענערגַאּב יִא ,ןרידיווקיל ,ןכַאמ לטּב .2

 ,הּביס ַא יִא .טעּברַא עקיטיינמוא יִא .ןדִיי ףיוא

 וטסנעק םעזעּב א טימ, .גנוקריװ א ,עדָאמ א

 טָאה עמ זַא ,טנַײה, ."'ַא טינ םזיטַאנַאֿפ ןייק

 טֿפַאשעגּפָא ןלכיטנרעטש סָאד} ןועגש םעד

 עלַא יװ ןעייג רעּבַײװ עשידיי ןוא ,ּפָאק םענוֿפ

 "רעטש סָאד ,ַאי ,"ּפָאצ ןשלַאֿפ א טימ סעמַאד

 ןעק ןשטנעמ עמוד ןוֿפ , .1861 גיצּפייל ,לכיט

 ןעמ| ןעװ רָאנ ,טייהמוד עסיורג ַא יַא רָאנ ןעמ

 ,"טייהמוד רעדנא ןַא םעד טָאטשנא ייז טיג

 ןֿפרַאד רימ , .1863 ענליו ,םירצמ עסמ ,דמא

 ןוא ןרעקוצסיוא רדח עטלַא סָאד רָאנ רעמ טשינ

 ,זרא ,ײןֿפַאשוצּפָא . . .טכעלש ןענַײז סָאװ ןכַאז

 םיגהנמ יד ּפָא ףַאש ָאט, .39 ראט ,1866 ,מק

 ןיא ןַײרַא טינ שימ וד / עמורק ןוא עשלַאֿפ

 עשרַאװ ,רעדיל עשידוי ,רָאג ,"האמוט יד השודק

 רָאנ טינ טָאה עיצַאילימיסַא יד, .35 'ז ,2

 רָאנ ,םזיטימעסיטנַא םעד . . .טֿפַאשענּפָא טינ
 ירַאֿפ סָאמ רעסיורג א ןיא םיא טָאה יז ...,

 ,188 יז ,1919 ייינ ,שוװ ,טישז ,ײטקרַאטש

 ַא ,גנוֿפערט ַא יִא .ןרילונַא ,ןֿפורּפָא .2

 טָאה ןּבױהעגֿפױא ןוא , .טרעצנָאק ַא ,ואוועדנַאר

 .ן- ,רעד -- ץיֵאׁשַּפָא י-לָאמ םעד טָאה ךלמ רעד / -- ףאלעג א ךיז
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 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײטֿפַאשעגּפָא טַײצ

 ,264 'ז ,6

 ,טמא ןא ,לעטש א ,טעּברַא ןַא ןוֿפ ןגָאזּפָא .4

 ןעמענוצ .סעינָאמערעצ ןָא ןטלעטשעגנָא ןַא יִא
 ןרעה דנַאל איד ןמוק וזַא; :ייז יא ןוא ןשטנעמ

 אוד :ךלמ םריא וצ ןגאז ןטשריֿפ דנַאל 'נוא

 ןמוניג ןא ןּבָאה ךיד רימ ׂשד לואוו ךָאד טשייוו

 ןֿפַאש ּבָא ךיד ןגעמ רימ טראלנ גיּביא ףיוא טינ

 ,אֹּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ןלָאװ רימ ןעו

 רינהָאװ ןייא יד ןּבָאה, .ב/המ ,?ה"מּת ,89

 רַאֿפ ןיּבָאה ינוא רסיק םוצ ןאירשיג םור ןוֿפ

 טנהעצאיירד רעד ׂשינהי טׂשּבוּפ ןרהיא טגָאלק

 ךאנ גָאט ׂשכַײר םוצ ןימוק רסיק רעד זיא ..,,

 רדוא רויֿפיּפַא יטלעמיג ןזיד טָאה 'נוא םוד

 ןמלז 'ר ,"טֿפַאשיג ּבָא 'נוא טריסַאק טשּבוּפ

 ןיא, .ח"נּת ,דוד חמצ ,זנאג דוד 'ר ,זּביא אנעה

 ךָאד יטלוז ןטעּביג ל"צז ילעּב באה ךיא אמוס

 -טנע, .129 יז ,הג ,"ןיֿפַאש ּפָא םירוטקָאד ילַא

 -- עמיטש עטנײװרַאֿפ ַא טימ טסניד יד טרעֿפ

 רימ טֿפַאש ןוא טלעגניול ןַײמ ּפָא רימ טלָאצ

 ,קינזרעטַאק רעניילק רעד ,ריֿפַאס י .ַא ,"ּפָא

 .47 יז ,ג"מרּת עגנליוו

 -סױרַא .סעּפע רעדָא ןצעמע ןסילשסיוא .5
 "טימ ייװצ גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ יא .ןֿפרַאװ

 ןייא ןעװ , .טעֿבנגַאּב ךיז ןּבָאה עכלעוו רעדילג

 ןַאמ ללָאז ,טזיא הרושּכ גהונ ךיז טינ ןרּבק

 -ארּפ ןוֿפ תונקת ,"אשידק הרוֿפחמ ןעֿפֿפַאשבא

 .(םסמסזחנוה 1ט42102} ,ב"נּת ,אשידק ארֿבח רעג

 טֿפַאשיג ּפָא ךיז ןוֿפ טָאה . . . הֹּתיִּכ יד 'גוא,

 טנהעניג רָאנ טרעװ ןסָאװ| ץלַא ןטימרַאֿפ ינוא

 טָאה לודג ןהּכ ןנחוי, .278 יז ,ב ,3ּהח ,"גירּביא

 ,םיערז ,"רׂשעמ ןוֿפ יודיװ םעד טֿפַאשעגּפָא

 -םושּב טרעװ רוטַארעטיל עשידִיי-טלַא, .ב/גק

 -הלּכׂשה רעד ךרוד טֿפַאשעגּפָא טינ ןֿפוא

 ,"ה"י .19 ןוֿפ לעװש רעד ףיוא רוטַארעטיל

 ,3 ,ווו לּבִיי ,רז

 יד ,םיצל יד יִא .ןקישקעװַא ,ןַײז חלשמ .0

 -קיש סָאד יִא .סרעליּפש-םירוּפ יד ,ןרָאיטקַא

 םעד ףאש; .תוחילש רעקיטכיװ א טימ לגנִיי

 ןוֿפ השעמ ךילרדנואװ ןיש ןייא ,"ּבא ןתח

 רַאֿפ ,/מד89ֿ ,םינתח אַײרד טימ הלּכ רענייא

 ריאמ יּבר םעד הדוהי יּבר טגלָאֿפ יױזַאה ,0

 םעד סיוא רעדניק ןוא ּבַײװ ןַײז ּפָא טֿפַאש ןוא

 ,"ןּבַײלּברַאֿפ ריאמ 'ר טימ רע רוג ,זיוה

 ךיא, .1849 עשרַאװ ,תואלּפה ירוּפס ,ריװַאּפ .א

 ןזַײר רָאנ לעװ ןוא יִא ףיוה ןצנַאג ןַײמ לעװ
 ןייא ןוא טנזיוט ,"שטנעמ רעטסָארּפ ַא יװ

 ,40 יז ,1878 ענליוו ,גָאט

 -עט םעד יִא .סעּפע ןצינ וצ ןרעהֿפױא ./

 -רעּבירַא ןוא זַאג יִא .ןרעטש טינ לָאז רע ןָאֿפעל

 ,ןכָאק םַײּב ערטקעלע וצ ןייג

 ןיא ןסקרַאמ רַאֿפפ .גנזה+ .ךיז טימ

 סָאד יװ עיגילער ןוֿפ יִא יד זַא ,רָאלק ןעוועג

 -סורָאֿפ א זיא קלָאֿפ םענוֿפ קילג עשירָאזוליא

 ןשטנעמ ,נירג ,"קילג ןתמא ןַײז רַאֿפ גנידאּב

 .ץכ} 216 יז ,1953 י"נ ,ןטרעװ ןוא

 .(עק- ,ןיד) רעד

 טאטלוזער רעדָא טקַא

 יזַא -- ךעלצַאשּפָא

 ןצַאשּפָא

 יִא ןקיסיורַאֿפ ַא טימ ןייגוצ .ןצַאשּפָא ןוֿפ

 הניחּב א ןיא ךָאד ןענַײז תונּברק, .יִא ןַײמ טיול

 סָאװ ,הקדצ ַײּב רעּבָא שרעדנַא . . . יַא ןַא ןוֿפ

 וצ ףיוא גערּב א ןַא ןּבעגסיוא ךָאד ןעק רע

 לסיּב א, .ולר 'ז ,אינּת ,"דניז ענַײז ןטכיררַאֿפ

 שינעטנעק ךאז לסיּב א ןוא ןטכַארטרעּביא

 ,"ךיוא יִא ןקיאור ַא רַאֿפ ןטַאשרַאֿפ טינ ןענעק

 ,זילַאנַאַאכיסּפ ןיא ריֿפנַײרַא ,ךױרֿפ ,זּביא װמ

 סָאװ יַא ןַא ןוֿפ םוירעטירק ןַײק ָאטינ, ,202 יז

 ןָא ןעמעלַא ןוֿפ רַאּבמעננָא ןוא קיטליג ןַײז לָאז
 1953 ,שַאּפ ,ןידרָאג .ַא ,"ןשינרעּפמא ענַײק

 ,31 צו

 ,ןייטש רעלוֿפטרעװ ,רערעַײט -- ן יי ט שייא

 יַא .תורוחס ןוֿפ יַא ,םוטנגייא ןוֿפ יַא --- גנו-
 ןַײז טול ןכעלטיא ןוֿפ , ,תועידי סדימלּת ןוֿפ

 ,יּת ,"רעּבליז סָאד טנָאמעגּפױא רֶע טָאה יא

 ,35 ,גכ ,ּב םיכלמ

 ךיז טזָאל סע סָאװ

 עיָא-טינ ,ןֿפירגַאּב עיִא .ןטרעװ עיא .ןצַאשּפָא
 ,טייק- .תונּברק

 .טצַאשעג'- ,ּפָא ץַאש .הרט -- ןצַאשּפָא

 זןַײרּפ םעד רעדָא טרעװ םעד ןלעטשטסעֿפ .1

 הרוחס א יִא .סנגעמרַאֿפ סנצעמע יִא ,סעּפע ןוֿפ

 זיא קַאּפ ןוא קאה טימ זיוה ןַײז, ,טלעג ןיא

 סע טָאה עמ ,טנעה עדמערֿפ ןיא ןעגנאגעגרעּביא

 תוֿבוח יד רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ ןוא טצַאשעגּפָא

 רעּבָאש ,32 יז ,'הׂשעמ עטלַא ידי ,סוממ ,"ענַײז

 ןּבעג וצ ידּכ ,דנַאל סָאד טצַאשענּפָא טָאה רע

 ,ית ,"ןהערּפ ןוֿפ לעֿפַאּב םעד טיול טלעג סָאד

 ,35 ,גכ ,ב םיכלמ

 ַא ןּבעג וצ טיירג ןַײז = ּפָאק סנצעמע א*

 רַאֿפ ,ןצעמע ןּבעגסױרַא רַאֿפ עמוס עטמיטשַאּב

 רעייז = ןצַאשוצּפָא טינ* ,ןּפַאכ םיא ןֿפלעה

 ,"ןצַאשוצּפָא דלָאג טימ טינ זיא סָאד, .לוֿפטרעװ
 עשידיי א, ,ד"כרּת ענליוו ,ןוי ימכח ירוּפס ,דמא

 ןדיי (א =} װש ,ןצַאשוצּפָא טינ זיא עקשיק

 ( ;הליכַא רעד ףיוא טלעג ךס א סיוא ןּביג

 .ןטֿפַאשנגײא רעדעי ןגעװ קיסַאּפש

 ןגָאוסױרא .קידנגעװ-טינ ,קידנטסעמ-טינ 2

 יִא .טרעװ רעדָא גָאװ ,סָאמ ןגעװ גנוניימ ַא

 א זיוה ןטסטנעָאנ םעד זיּב דנַאטשּפָא םעד

 ןגעװ ןעק ןוה יד לֿפװ גיוא ןטימ

 רַאֿפ סָאװ גיוא ןֿפױא יִא ןעמ ףראד םעדצוחא,

 ,"טנקלָאװרַאֿפ זיא למיה ןוֿפ ךרעּב לייט א

 ןיא ייז ןקַאּפ רעקוצ םעדג .125 'ז ,| בַאי

 יד ןיא ןגעװ ,ּפָא םיא ןצאש ןוא ךעלעּברַאט

 ַײּב רַאֿפרעד ןגירק טעװ עמ טלעג לֿפיװ ,טנעה

 וצ ףיוא רעקוצ םעד ןֿפױק סָאװ סעּפַאצַאק יד

 .ירעטעלּב ןשיװצ' ,זיי ,ײשזָארָאמרַאכַאס' ןכַאמ
 עסַאנ יד ןשיװצ םורַא טייג קיטסול שרעה,
 סָאד גיוא ןֿפױא ּפָא טצַאש ןוא . . . סעװָאר

 יַאזַאמ ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב ,ןיטשרוּב .מ ,?סּפיוא

 טעּברַאשרָאֿפ יד ןרינַאלּפ ןוא יַאק ,76 יז ,עיװ

 לֹּבי ,ןַאמשיֿפ .ש ,יןדִיי רענאקירעמא ןגעװ

 : ,60 יז ,אווו

 גנוניימ א ןגָאזסױרַא רעדָא ןֿפַאש ךיז .2

 טײקיזָאלטרעװ רעדָא טײקלוֿפטרעװ רעד ןגעוו

 -ַאשּפָא ןַא ןּבעג .סעּפע ןוֿפ רעדָא ןצעמע ןוֿפ



 ןריקָאשּפָא

 ,רעּבַײרש ַא יִא .טסנוק יַא ,גלָאֿפרעד ַא יִא .גנוצ

 עצנַאג סָאד טצַאשעגּפָא טָאה רע יװ גילדעוו,

 זיא ,טלעװ רעד ףיוא ןשטנעמ םעד ןוֿפ ןּבעל

 ןיא טוג זיא עס זַא ...ןרָאװעג טרעלקענּפָא

 ,ּבחנ ,"ןרָאי ענַײז ןּבעלוצרעּביא רּבדִמ רעד

 -עזדנוא תורוד יד ןיא, ,יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי

 ... םיתינעּת ןרעמ וצ ןטָאּברַאֿפ םיא זיא ער

 טעװ סע זַא ,ךיז ַײּב יִא טעװ רע יװ טיול רָאנ

 ,184'צק יז ,אינת ,"ןדָאש טינרָאג סיוועג םיא

 ,םיּתּבײלעּב יד ךיז ןשיװצ סיוא טַײּב עמ,

 עטוג ,געט יד טל טרעװ רעייז קידנצַאשּפָא

 ,סוממ ,"ייז ַײּב טסע ןעמ סָאװ ,עטכעלש יצ

 יא טנָאקעג טשינ ּבָאה ךיא; .33 יז ,המלש

 אֹּב ןַײמ יצ למיה רעד :רענעש זיא סע רעװ

 ןֿפרַאד רימ, .293 'ז ,תודוס ,פס ,"?ןירעטיילג

 ,ןלַאנָאיצַאנ ריא טיול . . .יִא עיגילער רעזדנוא

 יא טישז ,"טרעװו ןכעלשטנעמ-ןייר ןוא ןשיטעָאּפ

 ,202 יז ,1919 יינ

 -צהעג יװ יא .טרעװ םעד ןענעקרענָא .4

 שֿפנ-תריסמ םעד יא .ןטסנידרַאֿפ סנצעמע קי ר

 סנַאזעניד טצַאשעגּפָא טָאה ץרּפ , .ןעמַאמ א ןוֿפ

 טַײצ רעקיּבלעז רעד ןיא רעּבָא ,טֿפַאשדנַײרֿפ

 ריא טימ ערקירּפ לסיּב א ןעװעג םיא יז זיא

 עשידִיי סָאד ןוא ץרפ .ל י ,קומ ,"טייקיטַײזנייא

 עצנאג ַא ָאד זיא ןטַײל ַײּב , ,19 יז ,רעטַאעט

 ןצאשרעּביא ןוא יִא ןוא ןסינעג ןגעװ רוטַארעטיל

 ,"סרעטסַײמ יד ןוֿפ קרעװ יד ןשטַײטסיױא ןוא

 ,12 'ז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 רעייז ןטלַאה = ןצַאשוצּפָא יװ ןסיװ טינ*

 ,ךיוה רעייז ,ֿבושח

 עג ןּבַאה םימכח ערעזדנוא, -- ךיז טימ

 רע ןּביױא} זַא י'ִא ךיז לָאז שטנעמ א טגָאז

 הליֿפּת רעד ןיא ץרַאה ןַײז ןװכמ ןענָאק טעװ

 רע לָאז -- טינ ּביױא ןוא ,ןָאט הליֿפּת רע לָאז

 ,183 יז ,ב ,2הח ,הליֿפּת ןייק ןָאט טינ

 .(עק- ,ןיד) רעד = .שינע-/ .ץכעז
 תונּתמ טמענ סָאװ ףיקּת רעד ,הנידמ-שאר רעד,

 סיָא טקיש ,הליהק רעדעי ןוֿפ םיחלושמ יד ןוֿפ

 לֿפיװ רעדנוזַאּב הליהק עדעי ּפָא ןצַאש סָאװ

 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"ןרעַײטש ןלָאצ ןלָאז ייז
 .יירע- .3 וא 1

 .טריקָאש(עג)-- ,ּפָא ריק -- ןריקַאשּפָא
 -יניצ, .(362 +--) ןריקָאשסױא ווזד .װרט ,1

 ךיז טיג סע זַא רעגנעל יװ רעטיירּב ןרעװ סרעק
 ."רערעהוצ םעד ןריקָאשוצּפָא ןַײא ייז

 ,ןעלקעּפָא .(פמוא ךעלטנייוועג) .וזוקא .2

 רֶעדָא רעטרעװ סנצעמע ןוֿפ טריקָאש ןליֿפ ךיז
 -תוזע ןגנוי םעד ןוֿפ הּפצוח יד, .ןעגנולדנַאה
 טָאה סע זַא סיורג ױזַא ןעװעג זיא םינפ

 ,"טריקָאשעגּפָא ןעמעלַא

 .טלקַאשעג-- ,ּפָא לקָאש .וורט -- ןעלקַאשּפָא
 א יַא .ּבױטש ,יינש םעד יִא .ןעלסײרטּפָא .1

 תּבש , ,לטנַאמנגער ןסַאנ ַא יִא ,לּפע טימ םיוּב

 ןוא םיוּב ןוֿפ תוריּפ ןסַײרּפָא טינ ןעמ רָאט

 ענליוװ ,םדא ךרד ,ייָא טינ ןעמ רָאט ךיוא ,ןסע

 ףיוא טגיל הצקומ זיא סָאװ ךַאז ַא ןעװ,,} ,4

 ונַײהד ,טרַא סָאד ףרַאד ןעמ סָאװ טרָא ןַא

 ,טעּב רעדָא קנַאּב רעדָא שיט ַא ףיוא טגיל סע

 .וֿפד -- -- ךיז ןעלקָאשּפָא
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 ,ןֿפרַאװּפָארַא טנאה רעד טימ טינ ןעמ רָאט

 "מעל ,וװ ךורע ןחלש ,'יַא לָאז ןעמ טרעַײנ
 דיי רעכיוה רעטּבױטשרַאֿפ א; ?רָאי ,גרעּב

 טשרעוצ זיא עכלעװ ,דרָאּב רעטכידעג ַא טימ

 ,ץרַאװש --- יא ןכַאנ ןוא ּביוטש ןוֿפ ןעוועג סַײװ

 .דיייםיליהּת ,שַא ,"דיוּב ןוֿפ ּפָארַא זיא

 ,ןעקנורטרעד ןרעװ רימ, .גיֿפ ,וּב װזז .2

 ךילשּת האריֿבו המיאּב ןייג ןעמ לָאז םורד

 ,"ּפַא טימרעד דניז ענַײז טלקָאש עמ ,ןכַאמ

 םיגהנמו העד הרויו םייח חרוא ,ךורע ןחלוש

 יד טעּב ךיא ,, ?רָאי ,גרעּבמעל ,הנשה לּכ לש

 ןדִיי ןוֿפ ןעק יז טַײװ יװ . . . עיצקַאדער עשידִיי

 -טינ עטסיזמוא יד ןוא הּפרח יד ןעלקַאשוצּפָא

 ,מק ,"סעיצַאנ עלַא ןוֿפ גנורעדנוזּפָא עטנידרַאֿפ

 הטרח = טנ עה יד יֵא* ,39 ןװ ,4

 ךָאװ א טסואװרעד ךיז טָאה הלּכ יד ,, .ןּבָאה

 טלקַאשעגּפָא טָאה ןתח רעד זַא ,הנותח רעד רַאֿפ

 ,17 ן6 ,1887 ,לָאֿפי ,"ריא ןו 8 טנעה יד

 טרעּפמַא ױזַא;, .טַײצ ערעגנעל א ןעלקַאש .9

 העש ַא ּפָאק ןטימ ןעלקָאשוצּפָא ?ןעד ךיז ןעמ
 .!טרָאװ א ןגָאז וצ טינ ןוא טַײצ

 םעד טלקַאשעגּפָא, .ןעלקָאש ןרעהֿפױא .4

 ."ףןכש םעד ןּבעגעגּפָא םיא ןוא ֿבלול

 בֹּב יד טימ .1
 ,ןסיװ ןלעװ טינ ,ןרעה ןלעװ טינ .2 .ופד ןוֿפ
 סעּפע ןוֿפ ןעלסײרטּפָא ךיז וויטקניטסניא ךיוא

 ןיִּב ךיא , .סקיליורג ,סקידלקע ,סקידנסױטשּפָא

 טעװ עמ סָאװ ןשטנעמ סָאלק םענעי ןוֿפ רענייא

 ןוא ןסַײרּפ ןוֿפ יװ ױזַא יִא ייז ןוֿפ דלַאּב דיז

 לקָאש , ,1866 ענליו ,לאוג רעד ,זמא ,"ןצנַאװ

 םענירג א ןוֿפ יװ ,טעּבעג ןַײמ ןוֿפ ּפָא ךיד

 ףיוא ּפָארַא םיוּב ןוֿפ ריד טלַאֿפ סָאװ ,םערָאװ

 'רימ טימ טשינ ייגי ,ץרפ ,"!טסורּב ןַײד

 ןַא ןופ יװ םיא ןוֿפ טלקָאשעגּפָא ךיז טָאה יז;

 ,206 יז ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"ךַאז רעקיטכיצמוא

 ַא ןוֿפ ךיז יִא .סעּפע ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז 5

 תוצע טגערֿפ רע ןעמעװ, .טֿפעשעג טכעלש

 / .ּפַא ךיז טלקָאש רערעדעי / ןָאט וצ סָאװ

 ןעמ טכַאל / ,ןטוג טימ ןרַאנ טינ ךיז רע טזָאל

 ,תונמחר רעד ,זעיװעינָאּפמ ששמ ,"ּפָאק ןַײז ןוֿפ

 גנַאל יוזַא ךיז טָאה עמ, .38 יז ,1882 ענליוו

 יד קידנֿפרַאװרעטנורַא טרירוקנָאק} ,ןסימשעג

 -ץגּפָא ךיז טָאה ןרָאהנירג רעד זיּב |ןזַײרּפ

 א ןָא ןּבילּבעג ןוא רַאלָאד רָאּפ יד ןוֿפ טלקָאש

 ןיא ךיוא ןּבעל סע, .ןגָאלָאנָאמ ,עש ,"ינעּפ

 ןיא ןָאגרַאשז רעד זַא ןּביילג סָאװ יד תועט

 ,יַא לָאמַא ךיז טעװ עמ ןכלעוו ןוֿפ לטימ א רָאנ

 ןוֿפ ךיז טָאה רעּבקחציי ,11 'ז  מעּב

 "סָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,ײטלקָאשעגּפָא טײקמורֿפ
 ,128 יז ,'קָאט

 ןצעמע ןוֿפ ןליײטּפָא ךיז ,ןצענערנּפָא ךיז .4

 ךיז טָאה ןיילַא רע רָאנ, .עּפורג א ןוֿפ רעדָא

 .המלש ,סוממ ,"ייז ןוֿפ טלקָאשעגּפָא ןיֹוש

 ?רעטַײװ ןַײז טעװ סָאװ :קערש א ןָא טלַאֿפ,

 ןוֿפ םלוע רעצנאג רעד ךיז טלקָאש רעמָאט

 עקידנעמוקקירוצ יד וצ' ,ץרפ ,"?ּפָא זדנוא
 ,"םירג

 ןּבָאה סעקינהרֿבחיעסַײװ יד. .ןענעקיײלּפָא .פ

 ןרַאשּפָא

 .ּב ,"דלוש לֵציּפ רעדעי ןוֿפ טלקָאשעגּפָא ךיז

 ,1939 סַאנוַאק ,ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא ,רַאילקש

 א .שינעלּפַאצ א טימ ךיז ןעלסײרטּפָא .0

 ענרעזַײא ןוֿפ ּפָא ךיז טלקָאש, .ןָאט לּפַאצ

 יד ,ַאּפָא ,"ןַײרַא טּפַאכ רע סָאװ ,סנקעטש

 יד טּפַאלקעגֿפױנוצ טָאה עמ, ,90 'ז ,ןירעצנעט

 רעטניהַא ףיוא ּפעק יד ןֿפרָאװרַאֿפ . , . רעזעלג

 ,"קולש ןקיטסַאה םענוֿפ ךיז טלקַאשעגּפָא ןוא
 ,1948 שזדָאל ,טניװ ןיא םיוּב ַא ,ינטורקָא .י

 = (עא ןדליג) ןשָארג רַאּפ א טימ ךיז יָא*

 קיגטנעצַארּפ רעד ןיוש טעװ ןקורט/ .ןּבַָאה קזיה

 טימ יַא ןזומ ,השקשינ ,ךיז טעװ רע ,סיורַא טינ

 ,גנ/ עסקַאט ,סוממ ,"!ןשָארג םענייש א

 .שינע-  .ץכע-

 .טעװרָאשעג - ,ּפָא עװ- .חרט -- ןעוװרַאשּפָא

 ,ןּבַײרּפָא ,ןקינײרּפָא .ןעּברָאשּפָא ;ּפ

 .ריּפַאּפזָאלג טימ רעסעמ ןטרעװַאשזרַאֿפ א יִא

 -טגייװעג .קינַאזרעּפטירד ,וטוא -- ןעירַאשּבָא
 :89 .טעירַאשעג-- ,ּפָא טעירי .פמוא ךצל

 ןקידננע .דפ .ןעורַאש - ,ןעַײרַאש -

 .(גָאט ןוֿפ טכיל ןטשרע ןגעװ רָאנ) ןרעװ יורג

 ,ןוז יד ןוא גָאט ףיוא טעירַאשעגּפָא טָאה סע,

 -נוא ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה ,עטיור-רעטנוצ א

 ,"טנָאזירָאה םעד רעט

 -עג-+ ,ּפָא עח -- ןעװענַאטַאלרַאשּפָא
 -רַאש א ןַײז .1 .װטוא .טעװענַאטַאלרַאש

 פָא, ןּבעל א יא .טַײצ ערעגנעל א ןַאטַאל

 םיא טָאה עמ ויּב ,רָאא א טעװענאטאלראשעג

 -רַאש א ןַײז ןרעהֿפױא ,2 ."טצעזעגנַײרַא

 א ןרָאװעג ןוא טעװענַאטַאלרַאשעגּפָא ,ןַאטַאל
 .שטנעמ

 יַא ןצעמע ןעלדניװשּפָא ,ןרַאנּפָא -- .װרט

 ,דמעה עטצעל סָאד ןעמענוצ ןוא

 פא .1 ,טרַאשעג -- ,ּפָא רַאש .וורט -- ןרַאשּפָא
 ןוֿפ רָאה יד יִא .טַײז א ןיא ןקורּפָא ,ןּפוטש

 טימ טָאה רע, .סוֿפ ןטימ דמַאז סָאד יִא .ןרעטש

 רימ טָאה ןוא טרַאשעגּפָא טלעג סָאד טנַאה ןַײז

 ,ןעטכישעג רעטסַײג איד ,דמא ,"טרעֿפטנעעג

 ןיוש ךיז טָאה טולּב שיצירּפ ןַײזע ,1871 ענליוו

 ןּבעגעג ןדִיי םעד טָאה רֶע ,טכָאקעגֿפױא םיא ןיא

 טָאה, .דויםיליהּת ,שא ,"ךיז ןוֿפ ּפָא ראש א

 ַא ןָא רעֿפָאש םעד טרַאשעגּפָא רידנַאמָאק רעד

 ,ןיּבַאד .ה ,"ּבוטש ןיא ןַײרַא זיא ןוא טַײז
 ,1941 עװקסָאמ ,ןקָאטשניּב ןשיװצ

 םעד ןקיטַײזַאּב ,ןעמענּפָארַא קידנרַאש 2

 ןצלַאז םעד ךָאנ, .סעּפע ןוֿפ טכיש ןטשרעּבייא

 ןוא שיײלֿפ םעד ןוֿפ ץלַאז סָאד ּפָא ןעמ טראש

 סנטסקיניײװ רעסַאװ טימ סע טקנעװשרעּביא ןעמ

 עניד, .1867 עשרַאװ ,םדַא תמכח ,"לָאמ ייװצ

 -ןעמולּב ןוֿפ ביוטש םעד ּפָא ןרָאש . . . רעגניֿפ

 ,24 א| 1963 ,זמט ,רעקיטש ריאמ ,"ךעלגנעטש

 םּתס ייז טימ ךיז ןייגַאּב- -- ךיז טימ

 רַאאטכַאש א זיא רע ןעװ ,רע:רֿפ יװ טושּפ

 ןרַאש ןילַא ןוא .טינ טציא רע רָאט ,ןעװעג
 ,ןָאטרעּבלַא .מ ,יּפָא ןצנַאגניא םיא ןוֿפ ךיז יז

 ּסָא ךיז רַאש ךיא, ,1939 עװקסָאמ ,סעטכַאש

 ךיא רַאנ ,ןעװעדלַאװג ןּבײהנָא ליװ ךיא ,קירוצ



 ץע(י)נַאּפרַאשּפָא

 ,יגלוו ןטימניא' ,יקסנַאירּבָאק .מ ,"טינ ןָאק

 41 ןאס ,1962 ,דנַאלמייה 'װָאס

 .שינע/ .ץכע- .גנו
 .ַירע

 .דפ ,סעיצנ ,רעד -- ץע(י)נ|ַאּפרַאשּפָא
 -עגּפָא טייג סע רעװ 22: ס0ט0522:0

 -למ ענעסירעצ-קרַאטש טגָארט ,ןסילשעגּפָאןסיר

 .ידַא -- ענ- .םישוּב

 .וּב ,ןֿפרַאשנָא וזד -- ןֿפרַאשּפָא

 ,פָא תּבש .װזוקַא ןןסעּביַאש ...} -- ןתּבשּפָא

 יַא .תּבש ןעװַארּפ ,ןטכירּפָא ,1 .טתּבשעגי-

 .עמשטערק א ןיא ,אינסכַא ןַא ןיא ,סגעװרעטנוא

 -רַאֿפ ,2 .ןדִיי ערשּכ עלַא טימ ךַײלגוצ יִא

 ךיז ןוא טתּבשעגּפָא; .תֹּבש ןטכירּפָא ןקידנע

 ."טעּברא רעד וצ ןעמונעג

 .(עקד) רעד

 ,ןצעגײשּפָא +-- -- ןצגשּפָא

 .טכַאװשעג-- ,ּפָא ךַאװש .ורט -- ןפַאװשּפָא

 .רעכַאװש רעדָא ךאווש ןכַאמ .ןכעווש = 59

 ,קורדנַײא םעד יָא .טנוזעג סָאד ,רעּפרעק םעד יִא

 ,הנעט ַא יא .טכַאמ יד יִא .סערעטניא םעד

 .ערה-רצי םעד יִא .טֿפארק עשיטענגאמ יד יִא

 ןיצידעמ עזיד וצ ןעמ ףראד, .םידיּב ,ןוויּכּב יַא

 ,"טײקֿפרַאש רעייז יא לָאז סע ,רעסאוו ןשימוצ

 ןוא גנויפ .ד"ערּת לשימעשּפ ,לאפר ךאלמ רעד

 רעד טימ . . . ןוגינ ןעד ןעוועג לָאמַא זיא שירֿפ

 לטּבו-רֿבע ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא רע זיא טַײצ

 יןוגינ א ןוֿפ לוגלג א ,ץרפ ,"ןרָאװעג רֶע זיא

 םעד ןּבַײרטרַאֿפ וצ . . . גונעג . . , קוק ןייא,

 ןטסערג םעד ןכַאװשוצּפָא . . . טניװו ןטסֿפרַאש

 עיצאילימיסא ידפ .םרוטש ןיא ,עש ,"טסָארֿפ

 -עגּפָא טינ רָאנ טינ םזיטימעסיטנא םעד טָאה

 רעסיורג ךעלרעֿפעג א ןיא ,הּברדַא רָאנ ,טכאווש

 'ז ,1919 י"נ ,שוװ טישז ,"טקרַאטשרַאֿפ סָאמ

 קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה ָאד זיא םיליהּת ןיא, 5

 ןיא לָאמ ייװצ טגָאז עמ ןעװ ןוא ,ךעלטיּפַאק

 חוּכ םעד ןכַאװשּפָא טוט סָאד ,טרעדנוה ַײרד

 ַײרד ךיוא טֿפערטַאּב "רצי, לַײװ ,ערה-רצי ןוֿפ

 'זע תלחנ ,קילַאמ ֿבקעי השמ ,י. ...טרעדנוה

 ,ח"צרּת רַאמטַאס ,לאיר

 טוג רעיײז ...ךיז טָאהה -- ךיז טימ

 טָאה רע סָאד ,טכַאװשעגּפָא ןוא טכיילּבעגסױא

 ,דמא ,"ןסַײּבנָא םוצ טּפעלשעגקעװַא םיוק ךיז

 .ט"כרּת ענליװ ,גיצ איד ןוא סעקניצ רזוע

 .ןצנעדנעט עיִא .ןרָאטקַאֿפ עא .ידא -- קיד-

 .(עק- ,ןיד) רע .שינע- .גנוז

 -עג-- ,ּפָא ץרַאװש .װרט -- ןצרַאװשּפָא

 ,רעצרַאװש רעדָא ץרַאװש ןכַאמ .1 .טצרַאװש

 = טכיל יא* .סעצילַאּפ ,לװָאט ַא יא

 ןיליֿפּת יד ןוֿפ תועוצר יד , .םרח ַא ןֿפורסיױא

 ןיא ּברַאֿפ יד דלַאּביװ ןוא ,ןַײז ץראווש ןזומ

 א ןוֿפ ןזָאל ייז ןעמ זומ ,ןכָארקעגּפָא יז ןוֿפ

 רעד סָאד ,ןַײז ןעק, .אח ,"ןצרַאװשּפָא דיי
 . . . דרָאּב עָארג א טאהעג ןיוש טָאה רעה רעקיד

 ,דמא ,"טצרַאװשעגּפָא ןַאד ריא טָאה רע רָאנ
 ,1867 ענליװ ,לידנער רעד

 ַאֹּב .עמָאנער ,ןעמָאנ םעד ןצרַאװשרַאֿפ .2
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 םיא רע טָאה םירוביד עכלעזא טימ, .ןדייר

 ."סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ טצרַאװשענּפָא

 ןוא סעקלַאג טימ ןעמיטש םַײּב ,ןֿפרַאװּפָא .9

 א 'ַא ,טַאדידנאק א יִא .ללּכּב ןעמיטש םַײּב

 עיטרַאּפ ענעי זא ןעזעגנַײא טָאה רע; .גָאלשרָאֿפ

 ,ןןַאגַאק .א} יד ינ יא 'ה ,ייֵא סיװעג םיא טעװ

 .86 'ז ,1887 ענליװ ,דלָאהרעדנואװ המלש 'ר

 רָאּפ א . . . הליחמּב ןעמ טָאה סערָאּביװ יד וצ,

 ,ןהּכה ללה ןּב יכדרמ ,"טצראוושעגּפָא . . . םיריֿבג

 ,1935 ענליוו ,ןושל-עמַאמ ןיא

 .שינע .ץכע/ .גנז .ךיז טימ

 .ןעלצנעװשּפָא - -- ןעלצנַאיװשּפָא

 .ןגיושעגי-- ,ּפָא גַײװש .װטוא -- ןהײוװשּפָא
 רעירֿפ, .העֿבש יִא .טַײצ ערעגנעל א ןגַײװש .1

 ,טַײצ-לולא רוּבידה:תרימש ןטלַאהעג רע טָאה

 ךיוא ןכַאװ עצנאג ּפָא רֶע טגַײװש טציא
 ףוס םוצ, .סַאלטַא חמצ ,גח ,"רָאי ןטימניא |

 הנשה שָאר ןצנאג א רָאג עטאט רעד סָאה

 ,רעטירד ַא ןוא ײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"ןגיװשעגּפָא

 ,11 יז ,1943 יינ

 ױזַא יװ, .וירב א ףיוא ןרעֿפטנע טינ .2

 טּבַײרש עמ ןוא טַײצ אזא ּפַא ןעמ טגַײװש

 .לדנעמ םחנמ ,עש ,"?לווירּב ןייק ןַײרא טשינ

 עלַא יִא .ןרעֿפטנעּפָא טינ .װטוא 6 װזוקא 9

 ַאדע .עלעצעק א יװ ןוויטאד| ןצעמע יִא .דייר

 ריד ךיא ליװ . . . רדורּב יטׂשלע רעד ךַארּפש

 יטׂשגנוי רעד ...ןאַײל ןדליג טנזיױט ףניֿפ

 ףניֿפ איד םאנ 'נוא ןגַײװש ּבָא ךיז סיל רדורּב

 ,גכר הׂשעמ ,יטכישג אײלרילַא ,"ןדליג טנזיוט

 ןעמעלַא ףיוא טגַײװש רֶע רָאנ; .1723 טׂשמַא

 לארׂשי ,"טרָאװ ןייק טינ םענייק טרעֿפטנע ,ּפָא

 .1904 ענליװ ,ןעּבעל דנוא לַאעדיא ,ןַאמדלָאג

 ןַײז הצֿפמ ,ןעקנעש ,ןַײז לחומ .כרַא 4

 ןיּבָאה אׂשיימרוו ןוֿפ הררׂש איד, ,ןֿפיױקרעטנוא

 .ןגעקטנא םוקמ ןוֿפ לסילש ןעד טכורּבג םיא

 ןייא ,"ןגַײװש וצ ּבָא ַאד טניימג םיא ןיּבה איז
 טשמא ,אשיימרװ ק"ק ןּברוח ןוֿפ דיל גָאלק עַײנ

 רישע רׂשורג ןייא זיא רע, .ןוװו שֿפ) 3

 טימ ןגַײװש ּבָא ןענעק םיא טָאה רע . . . ןזעװג

 ,1773 טׂשמַא ,| הׂש ,"טלעג

 ,גנ/ רעד ,גייווש- .ךיז טימ

 :ַײרע- ..(עק ,ןיד) רעד ..שינע- .ץכעד
 ,טסייװשעג--- ,ּפָא סייווש .ורט -- ןֿפייושּפָא

 -פיונוצ ייװצ ןלײטּפָא ַײּברעד ןוא ןסייוװש

 א ,רער א יִא .לַאטעמ רעקיטש עטסיײװשעג

 ,בנו  .עּבאטש א ,סלער

 (ּבָאה) ןי ּב ,ּפָא םיוש .וטוא -- ןעמיװשּפָא

 "ייװרעד ךיז קידנעמיוש .1 .ןעמואוושעג'--
 יַא יױזַא ןעק . . .רעמיווש רעטוג רעד, .ןרעט
 רע זַא ...טינ ןעק סע רעװ ןוא ;ןטסרָאיװ
 ,"טַאמ ןיוש רע זיא ,ןלייא ַײרד ּפָא טמיווש
 .17 ןע ,רעטעלּב

 םידיסח יד, .ןעמיוװש ןזָאלקעװַא ךיז .2
 סָאװ ,עקנילרעּב רעד ןיא ןעװעג ןיוש ןענַײז
 .דוי-םיליהּת ,שֵא ,"יָא םַײּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה
 ,גערּב ןוֿפ ןעמואװשעגּפָא זיא ףיש יד יװ ךַײלג"

 ןציװשּפָא

 'טימ ןקעד ַײרד ףיוא ןעזרעד םיא ךיא ּבָאה

 ,ָאקסיצנַארֿפַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,ײלָאמַא

 ,289 יז ,1920 עשרַאװ

 -נוטסעמרַאֿפ-טרַאּפס ןיא) ןעמיווש ןקידנע .9

 ,רעסַאװ ןוֿפ סױרַא ןוא ןעמואװשעגּפָא .(ןעג

 סָאװ ןֿפוא ןַא ףיוא ךיז ןגעװַאּב .גיֿפ 4

 -עגּפָא ןיא ןוז יד, .ןעמיװש ןיא טנַאמרעד

 א םעל ןטלאהאּב ךיז ןוא רעטַײװ ןעמואווש

 װָאקרַאכ ,טױט סעילע ,רעֿפעֿפ .יא ,"טיולּפ

 סָאד רעגניֿפ עקידלדנייּב ןריֿפ, .26 '+ ,8

 ןּפַאכ ,גנעל רעסיוועג א ףיוא ּפָא ןעמיווש ,יינעג

 ,"ּפַא רעדיוו ןעמיווש ןוא ּבײהנָא םוצ קירוצ ךיז

 ,3 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװַאצַאק רעזײל

 ןעק גנומיטש אזַא .ןײגרַאֿפ ,ןדניװשרַאֿפ .ס

 ,טקרעמַאּבמוא ּפָא טמיװש טַײצ יד .יַא ךיג

 ױזַא גערּב םענוֿפ ןעמואושעגּפָא זיא םי רעד,

 ןּבילּבעג ןענַײז תויח-םי יד ןוֿפ ךס א וזא ,ךיג

 -ַאּבור .נ ,זּביא ,תהק .ז .ש ,"גערּב ןֿפױא ןגיל

 .1895 וועלק ,טלעװ רעד ףיוא רעדנואװ ,ןיק

 לדימ סָאד יװ טרעיודעג רעגנעל טָאה סע;

 :ץגּפָא ןיא העש א ךָאנ העש א ,טניימעג טָאה

 רָאטקַאד רעד ,זּביא ,ליּבוס ןמלק ,"ןעמואווש

 רעלקנוט, .1899 ןילּבול ,רעטכַאט ןַײז טימ

 יּפָא ,םי ןטימניא טַײװ למיה ןוֿפ טלַאֿפ טנװָא

 ןטימניא טַײװ ןיוש גָאט רעד זיא ןעמואוושעג

 ןטימניא טַײװ' ,1917 ,רעדיל עשיריל .געס ,"םי

 ,'םי

 .שינעע .גנ- ..ךיז טינ

 .טלדניװשעג--- ,ּפָא לד- .ורט -- ןעלדניװשּפָא
 -רָאֿפ א ןַײז .טַײצ ערעגנעל א ןעלדניווש 1
 רעדילגטימ יד יִא ןוא קנַאּבסקלָאֿפ ןוֿפ רעציז
 רעד? .ןעווערטיכרעּביא .ןרַאנּפָא .2 .גנַאל-ןרָאי

 טלדניווש רע . . . תויח יד ןוֿפ יאמר רעד סקוֿפ
 יז ,הריש ,סוממ ,"קערש ַא רָאג ּפָא תויח יד
 עלַא יד, ,לדניוװש ךרוד ןּביורוצ 23 7
 ַײּב ּפָא עלַײװרעד ןעלדניווש ךעלציּפש עניילק

 ןּבָאה ייז עכלעוו וצ ,טכער ענעי רעטעּברַא יד
 יד ןעלליװ סָאװ ,{דנוּב| ,"ןגָאלשרעד ןיוש ךיז

 .ץכע- .1899 וװענעשז ,ןעטַארקַאמעדלַאיצָאס

 ,שינע-

 -ץגי-- ,ּפָא עשט- .וורט -- ןעשטנע(י)װשּפָא
 ּפַא .ןעצנע(י)ווש -- :85 .טעשטנע(י)װש
 -טסירק א ַײּב רעסַאװ טקיליײהעג טימ ןצירּפש

 ,לאוטיר ןכעל

 ,טציוװשעגי- ,ּפָא ץיווש .וטוא -- ןציוװשּפָא
 ךיא זַא רעּבירעד ,, .סייווש טימ ןקעדַאּב ךיז .1

 א ,עודיּכ ,זיא ןציוװש --- טציװשענּפָא טוג ּבָאה

 ,גײװש א טכַאמעג ךיא ּבָאה --- האוֿפר ערעַײט
 ,םײיהַא קירוצ ,סוממ ,ײטרָאװ ןייק טדערעג טינ

 א רע זיא ,יָא טינ םולשו-סח טעװ רע, ,85 יז

 .253 'ז ,ײװָאלַאס עליסוי ,עש ,"רענעלַאֿפרַאֿפ

 ,טציװשעגּפָא ןיוש טָאה רעקנארק רעד ןעוו"
 עטמערַאװעגסיױא טימ ןענעקירטּפָא םיא ןעמ זומ

 ,ןבעל ןוא טנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא ,"שצוו

 ,1908 עשראװ

 -רעמוז םעד יִא .טַײצ ערעגנעל א ןציווש .2

 ,ּפַאש ןיא גָאט ןקיד



 ןעלּבעװשּפָא

 טעּפש זיּב טַאטשרַאװ ןיא יִא .ןעװערָאהּפָא .9

 -קעװַא ןעק רחוס רעכַײר ןרעד|, .טנװַא ןיא

 עכעלטע ףיוא לָאמַא ןוא גָאט . . . ַא ףיוא ןֿפרַאװ

 ,הרוּת-דומלּת רעד ןיא יִא ןוא ןיזַאגַאמ ןַײז געט

 ,"ןענעכער רעדניק יד טימ ןכַאמרעּביא ןיילַא

 ,22 יז ,1867 ,מק

 סָאד, .רעסַאװ סנּפָארט טימ ןקעדַאּב ךיז .4

 טקרעמאּב יָא סָאד) סנּפַארט-רעסַאװ ןוֿפ ןדליּב

 טגָארט עמ סָאװ ,םילּכ עטלַאק ףיוא ךיוא ןעמ

 ,זּביא ,גרעּבכָאה .ד ,"טרָא םערַאװ ַא ןיא ןַײרא

 עקינייא ,ןָאסּבוקַאי .ג ןוא יקסוװעשטלַאמ .ל

 ירַאטנעמעלע ןרַאֿפ ןטנעמירעּפסקע עטסטושּפ

 ,1920 עװקסָאמ ,דומיל

 ,שינע .ץכע .גנ- .ךיז טימ

 ,טלּבעװשעג--- ,ּפָא לּב- .וורט -- ןעלּבעװשּפָא
 ןטעּברַאַאּב ןקידנערַאֿפ ,לּבעװש ןיא ןעקנוטּפָא

 .ןזַאג-לּבעװש טימ ,לּבעװש טימ

 .טּבעװשעג - ,ּפָא ּבעװש .וטוא -- ןּבעװשּפָא
 ןּבעװש .2 .(117 +--) ןּבעװשקעװַא וזד .1
 תומולח ןיא גנַאל-ןּבעל ַא יִא .טַײצ ערעגנעל א

 .סעיזַאטנַאֿפ ןוא

 שטנעמ רעד, .ןכַאװשּפָא +- -- ןכעװשּפָא
 ךרוד ערהירצי םעד ןכעװשוצּפָא ןַײא טקיליװ
 ,1872 עשראװ ,זּביא ,םינוֿפס חיׂש ,"הרוּת רעד

 .ָאיעפ ,ןעשטנע(י)װשּפָא ווזד -- ןעלצנעװשּפָא

 -ץעגי- ,ּפָא קנעװש .װורט -- ןעקנעושּפָא
 טימ ןסיגַאּב ךרוד ןקינײרּפָא .1 .טקנעװש

 רעדָא רעסַאװ ןיא ןעקנוטנַײא ךרוד ,רעסַאוװ

 ,ךַײט ןיא טערג יִא .טײקיסילֿפ רעדנַא ןַא ןיא

 טָאה 'נוא . . . רעּבליז ץרַאװש ןדנוֿפיג טָאה רע,

 ןיש ינוא טקנעװשיג ּבָא ...טראײשיג ׂשע

 שדֹוח ןיגיזָאד םעד ןיא, .א/י ,והח ,"טכַאמג

 אייז ׂשָאד תוצמּב קסוע לארׂשי איד ןענַײז

 םעד ךָאנ ּפָא ןקנייוש ןוא ,ןהילג ןוא ןירשּכ

 ה מ ש נ יד יַאֹ* 1821 ווָאקלידס ,הק ,"ןירשּכ

 ,ןֿפנַארּב קנורט א ןעמענ =

 םעד יַא .ןדָאּבּפָא .רעסַאװ ןיא ןשירֿפּפָא .2
 רּביל; .שוד ןרעטנוא רעּפרעק ןטציװשרַאֿפ

 ,..דָאּב ימרַאװ ׂשָאד ןיא ךימ ריֿפ ,רטָאֿפ

 הׂשעמ ,במ ,"רׂשַאװו ןטלק ןיא ּבָא ךימ קנעווש

 אוד שטַײט זיא ׂשד ,ינתֿפטש זיא ןמיס רעד, .בנ

 ,"ןשעוויג ּבָא ןוא טקנעװשיג ּבָא ךימ טׂשָאה

 רעש ןלַײװ וצ ׂשֵע טָאה ךַא; .א/מק ,וטל

 ןיא ַאד ןוֿפ טרעֿפפ יד ןמ זלַא ןׂשייהג םיסוסה

 ,"ןקנעװש וצ ּבָא טָאה טכַארּבג ןורדק ךַאּב יד
 -יחּבה תיבו לארׂשי תיּב ,ןזיוהטע רדנסּכלַא 'ר

 ,ט"עּת ךּביֿפוא ,הר

 טדַײנש ןתח רעד, .ןסינּפָא ,ןצענַאּב .2
 / ;ןדָאּב רשּכ הלּכ יד לָאז עמ / ,ןדָאלֿפ רעקיטש

 טשינ יז לָאז עמ / ,'ַא טשינ יז לָאז עמ

 יָאר א טמיווש גערּב םוצ, .ל9 ,"ןעקנערטרעד

 / ,וצ ךיז לגנִיי םוצ טעֿבנג ןוא / עילַאֿפ עוועז

 ןוא / ךעלסיֿפ עסעװרָאּב ענַײז ּפָא טקנעװש

 עשיריל ,געס ,"ור וצ רעדיװ ךַײלג םיא טזָאל

 עשידִיי ליֿפ ױזַא, 'רעשיֿפ רעגנוי רעד' ,רעדיל

 טינ ,ןעמענרעּביא טינ ןיוש ךיד ןלעװ ןלעװש
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 יִא טסלָאז רעסַאװ טרָאװק א ריד ןעגנאלרעד

 .רעדיל ,רעשטַאימוש .א ,"טנצה יד

 יד טקנעװשעגּפָא .ןעקנעװש ןקידנערַאֿפ .4

 ,ןריצַאּפש ןֿפָאלעגקעװא ןוא רעלעט עטצעל

 לָאז רעסַאװ זַא ןכַאמ .ןעקנעװשּפָארַא .9

 ןגנערּב ןזומ לוּבמ ׂשָאד טֹוג טָאה, .ןגָארטקעװַא

 ,דרע רעד ןוֿפ םיחֿפט אַײרד איד ןקנעװש וצ ּבָא

 ,"טָאה טכיירגיג ריקַא איד זד ןַײרד טַײװ וזַא

 -רַאֿפ טרעװ ןַײװ ןעװ, .2 ,א ,םיליהּת ,מהס

 עג רעדָא טנװַײל ַײנ לייא ןייא םענ ,טלמיס

 ןוא לָאמ עכעלטע םיא ףיוא רעּביא זָאל ,טנַאװ

 לעמיס םעד םיא ןוֿפ ּפָא קנעװש לָאמ רעדעיא

 ןנירד ׂשָאװ לכיּב ןייא ,"רעסאוו ענייר טימ

 .ה"נקּת ווָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג

 סָאד יִא ןענעק טינ לָאז רעסַאװנגער סָאד;

 ,"קָאטשניר א ןכַאמ ןעמ ףראדַאּב . . . טסימ

 -רָאװ ,רעטַײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד ,רעבעװ .מ

 ,41 יז ,1891 עש

 ןַײז ןגעװא .ןעקנעװש ךרוד ןקיטַײזַאּב .0

 .ןקעלֿפ איד ןקנעװש ּפָא וטׂשלַאז טייקיטכערג

 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"דניז איד ןנַײז שד

 יד ןוֿפ ןעמוקעג זיא םָארטש א, .א/גצ ,1

 יד טקנעװשעגּפָא טָאה ןוא רעדנעל עכעלטסירק

 ץנליװ ,חצרו דוש ,דמא ,ײדנַאל סָאד ןוֿפ טולּב

0, 

 קידנעמָארטש, .ןעמָארטש עא .ידַא -- קידד

 -קערּבּפָא ןוא יִא ,רעטַײװ טנשקעראֿפ ןוא רעכיז

 עדעי ןוא זדלעֿפ ןדעי געװ ןֿפױא קידנעל

 ,ַאקסיצנַארֿפַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"גנורעטש

 ,30 יז ,1930 עשראוו

 לסיּב ַא ןענַײז םירֿבא סנימינּב, -- ךיז טימ

 ןצנַאג ַא טימ ךיז יִא םעד ךָאנ -- ןעגנַאגעגּפָא

 ענַײמ , .תועסמ ,סוממ ,"רעסַאװ ןטלַאק רעּבעצ

 וד יִא לָאמ ןעצ ךיז טסזומ וד סָאװ ,סעדייז

 ,םילשמ ,טע ,"ןעקנעדעג ןעמָאנ רעייז טסלָאז

 .ץכע/ .גנ/ .232 'ז ,1925 ענליו
 .שינע-

 -עג'-- ,ןרָאװשעג-- ,ּפָא רעוש -- ןרעװשּפָא

 .העוֿבש ַא ןּבעגּפָא .17  .װזוקא .ןריואווש
 סָאװ ,עקרעמערק ַא ךָאנ טימ ןָאט וצ טַאהעג,

 א רַאֿפ עמַאמ-ןוא-עטַאט טימ טָאג ּפָא טרעוװש

 ,עקירּב רענװָאק איד ,דמא ,"טסנידרַאֿפ עקיּפָאק

 ןוֿפ יז ןעק רע זַא ,ןרָאװשעגּפָא , .1874 ענליוו

 ,קייטסימ רעד' ,עש ,"זיא יז רעװ ,םייה רעד
 ,2 ןט ,1961 ,דנַאלמיײיה 'װָאס

 ּפָארַא ןוא ןרָאװשעגּפָא .ןרעװש ןקידנערַאֿפ .2

 רימ טָאה ריא זַא ,םירֿבח ,דניצַא; .קרַאמ ןוֿפ

 "רעד ןיוש ךַײא ךיא לעװ ,ןרָאװשעגּפָא ןיוש

 טָאה, .20 'ו ,ןטלעװ ײװצ ןוֿפ ,עש ,"ןלייצ

 ןיא ןוא תודע יד טימ ןרָאװשעגּפָא דניוושעג

 ןוֿפ ןריּפַאּפ יד ןקוקרעּביא ןעגנַאגעג ךַײלג

 ,קסנימ סיוא ריֿפַאס .י .א ,"עלעיד סהשנמ

 :קיסַאּפש .;29 יז ,1881 ץנליוו ,וו להקה תאטח

 ןוא ןסעּפָא טסלָאז -- יּתכרֿבו ּתעבׂשו ּתלכָאװ
 ,ןֿפױלטנַא ןוא יא

 קידנרעװש ךיז .טינ זַא ןרעװש .כרַא .װרט

 ,ןצעמע ןרַאנּפָא העוֿבש א ךרוד .ןדָאש ןעגנערּב

 יד ףיוא ןַײז רימחמ רייז ןילָאז םינייד איד,

 םױשּפָא

 דשחנ ָאד איד רדוא ,ןיגרָאּבשוא ָאד איד ,טַײל

 תורמוח ינימ לכּב ,ןירעװש וצ ּפָא ןטַײל ןעד

 רֿבח םנַײז רֹּבֲא רע טוה, .קקת ,"םלועּבש

 וצ , .גי קרּפ ,טנַארּב ,"ןרָאװשיגּבָא טלעג זָאד

 ץנמינ וד ׂשָאד םולש ךַא וטׂשָאה אּבה םלוע

 ,וטל ,ּבָא ץנמינ טשרעװש 'נוא טשגירטיּב
 ןַײז ןוֿפ טּביורעג סעּפע טָאה סע רעװ, .ב/זק

 -עגּפָא םיא ןוא הטורּפ א ןוֿפ טרעװ ןיא רֿבח

 -קירוצ ךעלנעזרעּפ םיא סע זומ ,ןריואווש

 .א/הנ ,אעיצמיאֿבּב ,"ןּבעג

 ,תואּפ ןוא דרָאּב ַײּב ךיז יִא -- ךיז טימ

 טגָאז םירֿפס-רכומ רעד, .רעדניק ןוא ּבַײװ ַײּב

 ּפַא ךיז טרעװש ןוא ןטנעמיד רַאֿפ יװ חקמ א

 ,גח ,"רענעשָארג ַא ָאד זיא טסנידרַאֿפ ןַײז זַא

 ,114 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 .שינע- .ץכע- .גנוז

 ,ּפָא דחֹוש .װרט ןןדעכיוש ...} -- ןדחֹושּפָא
 ַא יִא .ןֿפױקרעטנוא ,דחֹוש ןּבעג .טדחֹושעגי-
 א ןגירק וצ ידּכ רעטכיר יד יִא ,ןטמַאַאּב-הכולמ

 .ףָארטש ערענעלק

 ,דל .טעטושעג י- ,ּפָא עט- .ורט -- ןענעטושּפָא
 ּפָאט ַא יִא ,לֿפַאטרַאק ןכָאקּפָא .:21,0/: 61

 ,סעמרַאװ ףיוא סעּבלוּב טימ

 ,טרעּבױשעג-- ,ּפָא רע- .װרט -- ןרעּבױשּפָא
 -ּפָארַא ,ןֿפרַאװּפָארַא .ןרעּביושעצ :לגרֿפ .לָאענ

 ןטַײרמורַא רעמָאיעג רעד טעװ סע, .ןעלסיירט

 זוא / ...רעּבױט א רענוד ַא יװ ךַײט ןרעּביא

 יד ןיוש טָאה סָאװ ,ןַײז םיוּב א לעװ ךיא

 ,תורוד ,גח ,"טרעּבױשעגּפָא ךיז ןוֿפ רעטעלּב

 ,52 יז

 (פמוא ךעלטנייװעג) וזוקא -- ןרעדױשּפָא
 ןעמונעגכרוד ,טרעדיושעג-- ,ּפָא טרעדיוש

 ,ןעלּפַאצֿפױא ,ןרעטיצֿפױא .רעדיוש א ןוֿפ ןרעוו
 ןדנוא טרעדיוש סע .טרעדױשעגּפָא םיא טָאה סע

 -טלעװ רעַײנ ַא ןגעװ קנַאדעג םעד ןוֿפ רָאנ ּפָא
 רדסּכ ןוא ,ןגָאמ ןיא טייקרעיוז א, .המחלמ
 -עגּפָא ןוא ןָאט סָאנ א ,ןצּפערגּפָא טלָאװעג
 ,3 או 1961 ,זמט ,גח ,"טרעדיוש

 ,קילױרג .רנ .שמטד .ידַא -- ךעלױשּפָא
 ןעמונעגנָא ןזומ סע, .קידלקע ,ךעלרעדיוש
 יד טָא ןלעטשוצּפָא טירש עשיטסַארד רעמ ןרעוו
 ,29 ןצ 1968 ,זמט ,ץנַארק .ז ,"הֿפגמ לא

 ,טייק-

 רעדָא טקַא .1 .הז) ןע  ,רעד -- םיױשּפָא
 ,ּפוז ןכָאק םַײּב יִא .ןעמױשּפָא ןוֿפ טַאטולזער

 ץומש טימ ןעמַאזוצ םיוש רעטרעווילגרַאֿפ .2

 רעסַאװ ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא לַאֿפּפָא ןוא

 ,ךַײט ןוֿפ יִא רעד .טײקיסילֿפ רעדנַא ןַא רעדָא

 ןרעװ טָאטש רעסיורג רעד ןוֿפ רעלטעּב יד,
 ךלמ ,"סַאֿפקנעש ןוֿפ יִא םעד טימ רוּכיש

 .1921 ןיו ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר

 ןוֿפ ןעמָאנ) סעילַאװכ ןופ יַא .םיוש וזד .9

 ,(1927 ןיװ ,רעּפַאנש ֿבוד ןוֿפ לכיּב רעדיל א

 ,םיבנג , .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ לַאֿפּפָא 4

 ."יַא רעצנַאג רעד --- סעקטוטיטסָארּפ ,ןסנָאֿפלַא

 סָאװ "ןטלומוט, ןגעװ ןּבירשעג סעּפע ָאי טָאה;



 ןעמױשּפָא

 םרֹוג ןּבָאה (יֵא) יסעטנעמ' עכעלטּפַאשלעזעג יד

 עטלַא ןַײמ עיצילַאג ,םיוּבנענעט ףסוי ,"ןעװעג

 ֿבוׁשָיי ןשידִיי ןֿפױא טקוקעג, .250 'ז ,םייה

 יִא ןקיטרעװרעדנימ ַא ףיוא יװ עקירעמַא ןיא

 ןטַײצ ענעי ןיא; .שו ןליוּפ ,טיי ,"ךיז ןוֿפ

 -חרזמ ןוֿפ יִא רעד ליזַארּב ןייק ןעמוקעג רָאנ זיא

 רענייא ,רעצעזנָא ןַא -- םוטנדִיי ןשיאעּפָאריײא

 רענייא רעדָא ּבַײװ ןַײז ןוֿפ ןֿפָאלטנא זיא סָאװ

 -נעה ןתנ ,"םיחװר עטכַײל טכוועג טָאה סָאװ

 עַײנ, סָאד , .19 עו 1959 ,רענַאקירעמַא ןיא ,לעד

 -נוא םיחצור ,ןטסידאס עטלַא ןוֿפ ײדנַאלשטַײד

 .ה ,"!ןימ ןכעלשטנעמ ןוֿפ יַא ,ןשטנעמרעט

 ,גנ/ 27. וװ 1964 ,זמט ,ַאמדַײז

 :פ9 .טמיושעג'- ,ּפָא םוש -- ןעמױשּפָא
 ֿפוא -- װטא .,ןעמָאש - ,ןעמַאש--

 יז ךָאק, .יִא שטשרָאּב םעד ןזָאל .ןעמיוש ןרעה

 טנערּברַאֿפ טינ לָאז ,ןשימסיוא ןוא יָא זָאל ,ױזַא

 ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד טָאװ לכיּב ןייא ,"ןרעוו

 עטנצעּביז סָאדע .ה"נקּת ,ווָאלקש ,יװַאקישט

 טימ טמױשענּפָא ,טשױרעגּפָא סָאװ רָאנ טָאה

 ןייא ןוֿפ רעדניק ,שקַא ,"עקידװעדיײרַאּב םישדח

 ,38 יז ,1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ

 ּפוז יד יא .םיוש ןעמענּפָארַא .1 .װרט
 (ןמחנ ֿבר) ןוֿפ רטכעט יד; .לֿפעלכָאק ַא טימ

 ןמיוש בָא ןדנעה יסולּב יריא טימ רַאװ איד

 ,"ראַײֿפ םעד אַׁײּב ףּפָאט ןגידיז ןשייה ןייא
 םעד ןיא ןַײרַא טֿפרַאװ רענייא, .להקיו ,הניאצ

 טמיוש רעטירד רעד . . .ץלַאז עינעמשז א ּפוז

 סעדא ,קינֹוּבילּכ רעניילק רעד ,ּבז ,"ּפָא םיא

 יִא ךיא לעװ ןדע-ךג ןיא ןכַײט יד ןוֿפ,, 5

 ןייק ןענעז סעי' ץרּפ ,"זדלַאה ןַײד וצ לרעּפ יד

 זיא סלוּפמיא רעטשרע ןַײז, .'ןעשעג רעדנואוו

 יזעלּב עשיטנעגילעטניא יד ןעמױשוצּפָא ןעוועג

 .ּב ,"טימעג ןַײז ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא ןוֿפ ךעל

 יד . ..ע .17 'ן ,רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא ,ןיקװיר

 -טנװַײל יד ּפָא ןקעד ...ןיילַא םיּתּב-ילעּב

 רעד טקעדרַאֿפ זיאס עכלעװ טימ| רעקיטש

 טָאה סָאװ ,ּפָא ןעמיוש ,{טשרָאּב רעקידחסּפ

 ןַײא רעדיװ ןקעד ןוא ,ןּביױא ןוֿפ ןריויעגנָא

 ,װ רעּבשַאמ החּפשמ ,סנ ,"לָאמ ןטייװצ א זיּב

 ,1948 יינ

 יִא .טכיש ןטשרעּבייא םעד ןעמענּפָארַא .2
 ,טנעה ערַאד ענַײמ טימ , :גיֿפ ךיוא .עטעֿפ סָאד

 םעד יִא ךַײא ךיא לעװ . . . עטנװַאדרַאֿפ יד טימ

 ,123 יז ,םּתס ,מּפ ,"טירט ןוֿפ ּביוטש

 ,ןכָאקֿפױא ,ןדיזֿפױא .2

 סעּפע ןוֿפ לייט ַא ךיז רַאֿפ ןעמענּפָארַא .4

 א, .טסנידרַאֿפ סמענעי יִא .לוֿפטרעװ זיא סָאװ

 ןעמױשוצּפָא ביל טָאה סָאװ רענױזַא רָאג ךלמ

 ,ילשמ ,סמ ,"ךָאנ יז רֶע טישָאטסיּפ סע ױזַא

 ,ןראנ ךיז ןעמ לָאז סָאװ, .4 ,טכ ,ד"עקּת

 ַײּב יִא לעו'כ טנכערעג עקַאט ּבָאה'כ ,ענַײרּב

 ןײלַא ,ַאּפַא ,"לּבור רָאּפ ַא ןיכדרמ

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 .טניושעג-- ,ּפָא ןוש .װרט -- ןענױשּפָא

 גיוט סָאװ, .ןעװענַאשסיוא ,ןטיהּפָא ,ןטיהסיוא

 לָאז רע ,טָאה רֶע סָאװ ענעדַיי עטלַא אזַא םיא

 ןּבעג גנוטכַא ךָאנ לָאז ןוא ,ןעניואוו רימ טימ
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 רעד ,ןײטשֿפַײלש .מ ,"יַא ךימ לָאז עמ זַא

 .10 'ז ?רָאי ,עשרַאװ ,רופיּכ'םוי רעשרעבַײװ

 -עגּפָא טָאה המחלמ יד סָאװ . . .ּפָא טקעמ ןוא

 טולּב ןסָאגרַאֿפ , .ץלעק ,ָאקמיּב לשיֿפ ,"טניוש

 ןוא סיױרַא דרע רעד ןוֿפ טַײרש סע ,טינ טגַײװש

 סָאװ ,ענעּבילּבעג יד ,זדנוא ןוֿפ ןוקיּת א טנָאמ

 סרעלטיה ןוֿפ טנױשעגּפָא טָאה לרֹוג רעד

 .1949 ןרוּבלעמ ,שג ,רַאהדלַאג סחנּפ ,"טנאה

 .גנזה .ךיז טימ

 .טרעטסושעג-- ,ּפָא רע -- ןרעטפושּפָא
 ןעמענרַאֿפ ךיז טַײצ ערעגנעל א .1 .װטוא

 ,גנאל ןּבעל א יִא .ַײרעטסוש טימ

 .ײרעטסוש טימ ןעמענרַאֿפ ךיז ןרעהֿפױא .2

 ןוא ...טרעטסושעגּפָא ךיג טָאה לגנִיי סָאד,

 .ןענרעל ךיז טָאטש רעסיורג רעד ןיא קעװַא

 ןָאטּפָא ןימ רעדעי רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .וורט

 לקיטש א יַא .ןטָארעגמוא ,טכעלש טעּברַא ןַא

 .ןרָאי לטניּב סָאד יַא .טעּברא

 .טלֿפושעג-- ,ּפָא לֿפ .װרט -- ןעלֿפושּפָא
 ַא טימ ןֿפרַאװּפָא ;לֿפוש א טימ ןּכָארגּפָא

 ענעטָאשעצ יד געװ ןוֿפ יַא .עטעּפָאל רעסיורג

 ,ןליוקנייטש

 ,ּפָא רוחש .װרט ןןרעכיָאש ...} -- ןרוהשּפָא

 -םיֿבנגג) .2 .ןצרַאװשּפָא .1 .טרוחשעגי-
 ןײלַא ךיז = ךיז טימ  .ןרסמּפָא (ךַארּפש
 .ןּבעגסױרַא

 ,ןטכעשּפָא +- -- ןטחשּפָא

 .טַאטשעג- ,ּפָא טַאטש .װרט -- ןטַאטשּפָא

 ןעמוק ,(ךוזַאּב) טיזיװ טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .1

 -לעיציֿפָא ןוֿפ םעטַײּב ןטימ .ןכוזַאּב ,טסַאג וצ

 טעטַאטשענּפָא ףַארג רעגנוי רעד טָאה,, ,טייק

 ,קינַאלסָאּפ רעשידיא רעד ,דמא ,"ךיזַאּב א

 טֿפַאשטנַאקַאּב ןכוז ךיז לָאז יז , ,1880 ענליוו

 ךיז וצ ןדַאל ,ןטיזיװ יִא ,רעזַײה עדמערֿפ ןיא

 רעסיורג רעד ןיא ךיז טריֿפ סע יװ ןעז ןוא

 .1881 ענליװ ,עדָאטעמ עַײנ ןייא ,ֿבּבוח ,"טלעוו

 -לזמ ,קנַאד טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .כרַא ,2
 -לזמ ַא ןּבעגּפָא ,ןעקנַאדַאּב .אא טכירַאּב ,ֿבוט

 -ׂשעיַאמ רעַײא טיּב ךיא , .לגדא טכירַאּב א ,ֿבוט

 ךילקישג טינ גנוצ ןַײמ זד ןאַײצ רֿפ םוא טעט

 תוארמ ,ןטַאטש וצ ּבָא קנאד ןַײמ זיא ןגונג

 ילזמ רעװ ןרדנוז , .ח"עּת קעּבזנַאװ ,תואֿבוצה
 רעד ףיוא רדָא זיוה וצ לָאז ליװ ןישניװ ֿבוט

 ןגעק תונקּת רעגָארּפ ,"ןיטַאטש ּבָא ןיסַאג

 .341 יז ,| לּבִי ,ז"כקּת ,סוסקול

 סיֿפ ענעמייל טימ .ןריֿפכרוד סעּפע .ריא ,2
 ,אּבה-ךורּב א ,םינּפ"תלּבק ַא יִא .ץנַאט א יא

 יז יז טלעטש ךָאנרעד , .הנותח ַא ,הווצמ-רּב א

 ּפָא ןטאטש עכלעװ ,סעטרֿבח עריא רַאֿפ רָאֿפ

 ןטלעװ ייװצ ןופ ,עש ,"ןסקינק וצ לָאמַאכָאנ

 ,87 'ז

 יִא טינ ךיז ַײ ּב ןעק ךיא, .ןסילשַאּב 4

 ."טינ יצ ענליװ ןיא ןרָאֿפוצ לָאז ךיא יצ ---

 ,טלָאטשעג-- ,ּפָא לָאטש .װרט -- ןלָאטשּפָא
 +--) ןלָאטשסױא וזד .ןעװעלַאטש- 9
 ַײּב רעטקַארַאכ א יַא; .ןזַײא לקיטש א יַא ,(4

 ןע- ,רעד -- םאטשּפָא

 םַאטשּפָא

 ַא ןוא דנַאל ַײנ ַא ןעיוּב ןוֿפ ןטייקירעװש יד

 ."ןבעל ַײנ

 ןוֿפ טַאטלוזער .1
 טֿפַאש סָאװ ,ץוּביק ַא זיא קלָאֿפ , .ןעמַאטשּפָא

 ךרוד רָאנ ,'ִא ןקידמענייאניא ךרוד טינ ךיז

 ,"ןעגנוּבעלרעּביא עשירַאטסיה עקידמענייאניא

 .154 '} ,ןעלעטניפ עצרַאװש יד ,ומ

 ,םַאטש ַא וצ טיײקירעהעגנָא .רוקמ ,םַאטש .2

 יִא ןַײז ןּבָאה .סעּפע ןוֿפ הּביס .רוקמ ַא וצ

 "ּפיירג רעד, .טייקנארק א ןוֿפ יִא ....ןוֿפ

 ,"ןירטיצ ןוא ץנַארַאמ ןוֿפ יִא ןַײז טי צ טורֿפ

 יֿפױא ןצנַאגניא טינ ךָאנ זיא רהוז ןוֿפ יִא רעד,

 יד ןוֿפ יִא רעד רָאלק ןעװעג זיאיס , ."טרעלקעג

 עטּבעלַאּבמוא יד ןוא , ."ןויצ-ינקז יד ןגעוו סנגיל

 "רַאֿפ עכלעװ ,ןעיגרענע עשירטקעלע} טֿפַארק

 -שטנעמ יד ךרע ןסיורג ַאזַא ןיא רעטציא טַײב

 יװ} יִא ןּבלעז םעד ךיוא טָאה ,טעּברַא עכעל

 ,רעסנעּפס .ה ,זּביא ןָאסירעמ ,"ןעיגרענע-ןוז יד

 רע, .222 'ז ,1937 ענליװ ,ןפיצנירּפ עטשרע יד

 װיטקעיּבָא וליֿפַא װּורּפ ןטסדנימ םעד טינ טכַאמ

 עלַאיצָאס יד ןוא יַא ןלַאיצַאס םעד ןריזילאנא וצ

 יד ןוא קיטירק ,נש ,"רעּבַײרש םעד ןוֿפ עגאל

 עכוינ טציא, .224 'ז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק

 ןוֿפ יִא םעד ךוז ,הװאּת טימ קינָאה םוצ ךיא

 ,110 יז ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,ֿפי ,"חיר

 סָאװ ,םיוּב א ,םיוּברעטומ -- םיוּביָא*

 םיוּב רעדנַא ןא וצ גנַאֿפנָא םעד ןּבעגעג טָאה

 קידשרוש -- טרָאוויַא* .רעמייּב רעדָא

 ןכלעװ ןוֿפ ,ןסקיֿפוס ןוא ןסקיֿפערּפ ןָא ,טרָאװ

 טימ רעטרעװ עקירעּביא יד ּפָא ןעמַאטש סע

 דנאל -- דנַאל"ָא"* .שרֹוש ןקיּבלעז םעד

 רּבחִמ רעשילוּפ ַאק .טמַאטש עמ ןכלעװ ןוֿפ

 ,םוטרעױמַײרֿפ םענוֿפ דנַאל-ַא סָאד טלַאה . . ,

 ,"סרעכַאמףושיּכ ןוֿפ הנידמ א רַאֿפ ,דנַאלטָאש

 .2 1 ,אוו לבי ,שיזימ והיתתמ

 ,טֿבש ַא וצ טײקירעהעגנָא .טעטילַאנַאיצַאנ .9

 רעדעי טנכייצַאּב רענַאידניא יד ַײּב, .קלָאֿפ

 ןָאק סע, ."ןמיס רעדנוזַאּב א טימ יִַא ןַײז טֿבש

 סוניּבר השמ ןגעװ טכַאדרַאֿפ לקיטש ַא זַא ןַײז

 טריטסיסקע ןטַײצ עטלַא רָאג-רָאג ןיא טָאה יִא

 י"נ ,טלעװ ןוא דיא ,נירג ,יךןדִיי ַײּב וליֿפַא

 רַאֿפ ןטלַאה סָאװ ןשטנעמ, .27 'ז ,3

 ןענַײז י'ִא ןשידיי רעייז ןענעקייל וצ קיטיינ

 .8 או 1957 זמט ,טייצ ,"טשינ ןדִיי ןייק אליממ

 ןוא ,ןגיוצרעד ןיוש רעטסיולק ןיא סעקשידִיי,

 ,גח ,"ןלױהרַאֿפ וצ יִא םעד ,ייז ןגָארט םימלצ

 ,23 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 .החּפשמ ַא וצ טיײקירעהעגנָא ,סוחי 4

 ןשירַאטעלַארּפ ןו ֿפ .יַא רעטסָארּפ ,רעקירעדינ

 ןוֿפ ןיא רע? .יִא ןלעּבָא ןוֿפ ןַײז .ִא

 ןֿפױא טכַאמעג םיא טָאה עטַאט רעד :יַא ןכיוה

 יד רַאֿפ ןטלַאה ךַײא זומ עמ, .לװֿפ ,"םעדיוּב

 סוטיט' ,טיי ,ייֵָא ןשירעכערּברַאֿפ רעַײא ןגיוא

 | סוֿפעזָאי ןוא

 ןוֿפ גנונעכייצאּב נג טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .8

 .סעּפע טמוק סע ןענַאװנוֿפ עירָאטירעט ,טרָא

 ."עקירעמַא ןוֿפ יִא ןַײז טי צ לֿפָאטרַאק,

 .סקיוועג ַא ןוֿפ יִא .סקואװסורַא ,גַײװצּפָא .0



 קימַאטשּפָא

 ,םַאטשּפָא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קימַאטשּפָא

 ,ןטַארקָאטסירַא ןו ֿפ יַא .ןוֿפ ּפָא טמַאטש סָאװ

 ןוֿפ עקיִא ןוא ןדִיי .םייּבר תורוד ןוֿפ רעיא ןא

 טֿפשַאּביל ןוא דלודעג טימ טָאה יז, .ןדִיי

 רעד סָאװ ,ןטייקירעװש עלא ןגָארטעגרעּביא

 .השמ ,שַא ,"טֿפַאשרַאֿפ ריא טָאה רע'ָא-דמערֿפ

 יא ןענַײז עכלעוו . . . רעזַײה-עֿפַאק רעגַארּפ,

 ןיא ,ןַאמסקַאװ .ה .צ ,"ןיװ ןוֿפ יִא ךעלטנג

 ,1936 עשרַאװ ,קירַאסַאמ ןוא ל"רהמ ןוֿפ דנַאל

 ,טייקד

 סע רעװ .ןע: ,ועד -- גנילמַאטשּפָא
 ַײרד ןגעװ טכַארט ךיא, . ..ןוֿפ ּפָא טמַאטש
 ץשיליופ עטסטמירַאּב יד ןוֿפ םענייא ןו ֿפ ןעָא

 ,װמ ,"טרעדנוהרָאי ןט19 ּבײהנָא ןוֿפ םינּבר

 רעד; ,184 'ז7 ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 רַאֿפ ךיז טלאה רעכלעװ ,עיּפָאיטע ןוֿפ גינעק

 ,זמט ,"אֿבש תּכלמ ןוא ךלמה המלש ןוֿפ יִא ןַא

 ,21 וו 4

 ,טלמַאטשעג--- ,ּפָא למ- .וטוא -- ןעלמַאטשּפָא
 עמ זיּב יִא .טַײצ ערעגנעל א ןעלמַאטש

 ,סיוא סע טלייה

 -מַאטש רעד זיּב, .ןעלמַאטש ןקידנערַאֿפ .2

 -קעװַא טעװ ,ןרָאֿפ ליוו רע ןיהואוו יִא טעװ רעל

 ."ןַאּב יד ןייג

 -נעלֿפײװצ ,רָאלק טשינ סעּפ ןגָאזּפָא .װזוקַא
 ,השקּב א ,ץוריּת ַא יַא .ןגרָאמ-טוג ַא יִא ,קיד

 -ןטוג ַא טלמאטשעגּפָא םיוק טָאה לסָאי-ןמחנ,

 השמ ,"ץיוש ַא ךָאנ יװ סיורַא ןוא גָאט

 ,1926 ץיװָאנרעשט ,'שינעדנעלּב" ,ןַאמטלַא
 ,שינע-

 -מַאטשּפָא וזז .ס' ,רעד -- רעלמַאטשּפָא
 יד ןוֿפ סיָא יד, .ֿבר א ןוֿפ יִא ןַא .גניל

 רע, .111954 ,זמט ,שטד ,"םיטֿבשה-תרׂשע,

 ,"ֿבאומ ןוֿפ ,תור ןוֿפ יִא ןַא עודיּכ ןעװעג זיא

 ןיא, .18 אוו 1959 ,רענַאקירעמַא ,ןיװַאסַאל .ל י

 רעד ןּבױהעגנַא ךיז טָאה ןעמהרֿבַא ןוֿפ סיָא יד

 טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"גנולַאֿפעצ ןוֿפ סעצָארּפ
 ,41 יז ,שטַײטײרֿבע

 -עג-- ,ּפָא םַאטש .וטוא -- ןעמַאטשּפָא
 ַא ,הּביס א סעּפע ןוֿפ ןעמַאטש .1 .טמַאטש
 ,סוריװ א ןוֿפ ּפָא טמַאטש הֿפגמ יד; .רוקמ

 רָאג רעּביא טײרּפשרַאֿפ סנטצעל ךיז טָאה סָאװ

 ןדעי ןגעװ ןסיוװ . . . ףרַאד רעדעיא ."טלעו רעד

 ןיװעל ןרהא ,יּפָא טמַאטש רע ןענַאװ ןוֿפ גהנמ

 -ַאמַארּבא, ,1873 ענליװ ,םיגהנמ רוקמ ,זּביא

 טָאה סָאװ ,רוד םעד ןוֿפ ּפָא טמַאטש שטיוו

 ,/ ,םעּב ,"ןשטנעמ ןימ םעַײנ א ןּבעגעגסיורא

 עלעניגירָא יד ,ןסנייא-גנעל יד טָא ןעװ, ,37 יז

 קיסעמלגערמוא ךיז ןטלָאװ ,עטמַאטשעגּפָא רעדָא

 עשלמיה ןייק ןַײז טנעקעג טינ טלָאװ ,טרעדנעעג
 יד ,רעסנעּפס .ה ,זּביא ןָאסירעמ ,קימַאניד

 193 יז ,1927 ענליװ ,ןפיצנירפ עטשרע

 ןוֿפ יַא .קלָאֿפ א ,טֿבש ַא וצ ןרעהעגנָא 2

 ,הנותח רעטשימעג ַא ןוֿפ יִא .ןדִיי

 רענליוו ןוֿפ יַא .החּפשמ ַא וצ ןרעהעגנָא .9

 החּפשמ א ןוֿפ 'ִא .סדלישטָאר יד ןוֿפ יַא .ןואג

 ,קירוצ תורוד טימ ןעװעג הלוע טָאה סָאװ

 .ז ,רעד -- רנַאטשּפָא
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 ,טרָא ןענעכיײצַאּב .נג טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .4

 ןוֿפ 'ִא .ךיז טמענ סעּפע ןענַאװנוֿפ עירָאטירעט

 עיטַאּפמיס ַא ןליֿפ סָאװ רענאקירעמַא, .דנַאלסור

 ןוֿפ ןעמַאטש ייז סָאװ ,םייה רעטלַא רעד וצ

 ,"ריא

 ןו ֿפ .יָא עלַאיצַאס .4-- ,םַאטשּפָא ווזד .גנו"

 טימ ןַײז ךדשמ ךיז אקווד ליוו רע; .יָא רעשידִיי

 רעשירחוס ןוֿפ זיא ןיילא רֶע ןעד ,ריֿבג ןשידִיי א

 יײיװצ ןעשיװצ עּבעיל עכילרהעֿפיג ןייא "א

 רעשידִיי רעד, .1890 גרעּבמעל ,ץעק ידנילּב

 יױװַא טנַאלּפעג זיא ךוּברעטרעװ רעשימעדַאקַא

 ןדעי ןוֿפ יַא יד ןרעװ טרעלקרעד לָאז סע ...

 ןדעי ַײּב; .3 ןאנ ,1929 קסנימ ,ןרעטש ,*טרָאװ

 ןטסֿפיט םעד טימ ...יִא ןַײז רעַײט זיא ןדִיי

 ,"ןרעטלע רוא-רוא ענַײז רע טכַא ליֿפעג-המשנ
 ,128 יז ,1957 י"נ ,ּבדל

 .(עק ןיײ) רע .שינע/ .ץכעי

 -ץג-- ,ּפָא ּפמַאטש .ורט -- ןּפמַאטשּפָא

 ,ּפמַאטש ַא טימ ןכייצ ַא ןכַאמ .1 .טּפמַאטש
 -ּפָא ןרַאֿפ הרוחס עטריצודָארּפ יד ןּפמַאטשּפָא
 ,קירּבַאֿפ ןוֿפ ןקיש

 ,םמַאטש ַא טימ ןעלקערּבעצ ,ןסיוטשעצ 2

 יַא .לעמ-הצמ ףיוא הצמ יא .עּפוטס ,לסייטש

 יַא זיול ןעמ לָאז ,ןֿפנַאטש -- :89 .עװַאק
 ,הכורא הלעּת ,"...עץשַאק יװ ןדיז ןוא ץייוו

 ,גנו- 2 יז ,י"רּת ֿבוֿבל

 ,קחרמ ,ךלהמ .1
 ןשיװצ יִא .ןרעטש ייוװצ ןשיװצ יִא .ץנַאטסיד

 יַא ןלַאטנָאזירָאה םעד ןטסעמ .ןטקנוּפ ייווצ

 םעד טלעטשרַאֿפ , .ןטעּברא עשיֿפארגָאּפָאט תעּב

 ענעדײשרַאֿפ טימ געװ םעד קענש ןקידנכירק

 רַאֿפ סָאװ ףיוא ,סיוא טשרָאֿפ ןוא ןעגנורעטש
 ,211 יז ,כַאי ,"ייז רע טקרעמַאּב דנַאטשּפָא ןַא

 ןעמ טכַאמ הרוש זיּב הרוש ןוֿפ יִא םעד;

 טכורֿפ-לצרָאװ םעד ןָא טעדנעװעג ,ןדײשרַאֿפ

 ,ֿפָארּפ ,זּביא ןַאמלרעפ .ק ,"ןדָאּב םעד ןָא ןוא

 קסנימ ,ןטכורֿפילצרָאװ ,ָאקנעשטרַאכ .ַא .װ
 ךַײר ןוא םערָא ןשיװצ יִא רעד, :גפ ,8
 ,רעטײּברַא רעשידיא רעד ,"רצסערג ץלַא טרעװ

 ,120 יז ,14 ןאַפ ,1902 ןָאדנָאל

 ,ןשינעעשעג ןוֿפ טַײצ ןיא דיישרעטנוא 2

 זיּב רעדיל עטשרע ענַײז ןוֿפ , .לַאװרעטניא-טַײצ

 ןוֿפ יִא ןַא זיא ןּבעל ןַײז ןוֿפ קרעווניורק םעד

 ייװצ ןשיװצ 'ִא רעד ."רָאי קיצרעֿפ רעּביא
 ,תומחלמ-טלעוו

 גנוצַאשּפָא רעד ַײּב ללּכּב דיישרעטנוא .ס

 ןוא ןטרעװ ,ןעגנונַײשרעד ענעכילגרַאֿפ ןוֿפ

 ,סיורג ןוא ןילק ן שי װ צ יא ,ןֿפירגַאּב

 ןשיװצ י'ִא רעד, .טלַא ןוא גוי ןשיװצ

 זיא -- רעדניק ןוא ןרעטלע ןשיװצ --- תורוד

 ןיא ןעמעלּבָארּפ עטסקיטײװעגנָא יד ןוֿפ ענייא

 קעװַא זיא יקסלָאקָאטנַא רָאנ יװ, ."טלעװ רעד

 עג י'ִא רעד זיא ,םיתּבילעּב רענליװ יד ןוֿפ

 ,"קלָאֿפ ןַײז ןוא םיא ןשיװצ רעסערג ץלַא ןרָאװ
 ,8 יז ,וו מעּב

 יַא .ןריצודָארּפ םַײּב ּפָא טייטש סָאװ סָאד 4
 ןסערפסיוא םַײּב יַא .סעכוקַאמ-לייא ןכַאמ םִַײּב

 | ,רעד - ּברַאטשּפָא

 ןּברַאטשּפָא

 ןֿפױקרַאֿפ טינ רָאט שטנעמ א; .ןּבױרטנַײװ

 ןרעּבלײא ןוֿפ 'ִא םעד טינ ןוא יורטש ענַײז

 סָאװ םענייא וצ ןּבױרטנַײװ ןוֿפ יַא םעד טינ ןוא

 ,םיערז ,"תורׂשעמ ףיוא טּבײלגַאּב טינ זיא

 .א/אצ

 םַײּב ןטנוא ןוֿפ ּפָא טייטש סע סָאװ סָאד .9
 ןוֿפ ,עװַאק ןוֿפ יִא .ןע;רּבֿפױא םִיַײּב ,ןכָאקרַאֿפ

 ןוֿפ יִא םעד טיול טֿפנוקוצ יד ןגָאזסױרַאֿפ ,ייט

 ,ךעלטעלּב יט

 ,טּפָאטשעג-- ,ּפָא ּפָאטש .ורט -- ןּפָאטשּפָא

 ,ןקָאז יד יַא .ןּפָאטש ןקידנערַאֿפ .1

 א טּפָאטשעגּפָא ,טַײצ ערעגנעל ַא ןּפָאטש .2

 ,ךַאל ןייא זיּב טּפָאטשרַאֿפ ןוא גָאטימכָאנ ןצנַאג

 הווצמ'רּב ןַײמ,, .זדנַאג ַא יִא .ןעמרָאקּפָא .9
 ַא טימ טיירגעגוצ ךימ ּבָאה ךיא רעכלעװ וצ

 עטתנּתוחמ ןַײמ ןוא ,(השרד ַא) קוליח ןֿפרַאש

 שיֿפ גונעג טימ וצרעד ןעװעג ןיכמ ךיז טָאה

 א וצרעד טּפָאטשעגּפָא טָאה ןוא שיײלֿפ ןוא

 ,אטיל ןיא ןעדוי איד ,דמא ,"זדנעג ץוט עּבלַאה

 ,1871 ץענליוו

 .שינע .ץכעה .גנז .ךיז טימ

 יּפָא ןוֿפ טקַא
 רימ רַאֿפ טײרד עמ יװ ,עז ךיא ,, .ןּברַאטש

 ,װ לַא ,"דָאר סָאד יִא ןוא ּבעלֿפױא ןוֿפ / םוא

 ,יטכַאנרַאֿפ'

 ויא .ּפָא ּברַאטש .װטוא -- ןֿברַאטשּכָא
 רעדייא, .ןּברַאטשקעװַא ווזד .1 .,ןּברָאטשעג =
 רעד זיא רעטיּב יװ / ,ּפָא טּברַאטש שטנעמ רעד

 ױזַא םכח רעד ָאי טנַײה עשז לָאז , .לפ ,"טיוט

 ,16 ,ב ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ ,"ךַײלג רַאנ ןטימ יִא

 רעװ טגערֿפעג יז טָאה ןשורושחא| רע ןוא;

 טָאה ןרּתסא} יז ןוא . .. םיֿבורק ענַײד ןענַײז

 רעטומ ןוא רעטָאֿפ ןַײמ . . . טרעֿפטנעעג םיא

 םוגרּת ,"ןּברָאטשעגּפָא טנגוי ןַײמ ןיא ןענַײז

 "רעד טשינ טָאה עמאמ ןַײד , .ג"ערּת סַאי ,ינש

 יז ...ןּבָאה וצ תחנ לקיטש ַא ריד ןוֿפ טּבעל

 ,ןכדש רעד ,גרעּבלעֿפּפע .ה ,"ןּברָאטשעגּפָא זיא

 ,11 יז ,ז"סרּת עשרַאװ

 -רַאֿפ ןּבַײלּב ןצעמע ןזָאל ןוא ןּברַאטש .2
 ,טרעױרטרַאֿפ ,טהנמלַארַאֿפ ,טנמלַארַאֿפ ,טמותי

 ןַאמ, ,ןּברָאטשעגּפָא ר י מ זיא לחר ןַײמ,

 ךיז רָאנ ,ּפָא טינ םענייק ןּברַאטש ּבַײװ ןוא

 זַא ןּבעג רניק ףרד הצילח , .װש ,"ןײלַא

 בָא םיא רדורּב ןַײז ןעװ רדורּב רד ןזיולּב =|}
 ,ב/וסק ,וטל ,"זיא ןּברָאטשיג

 טססֹוגעג טָאה רע, .ןססֹוג ןקידנערַאֿפ .9
 -ַאּב יד ןעמוקעג זיא'ס זיּב תעל-תעמ עכעלטע

 יד ןשיװצ, ."ןּברָאטשעגּפָא זיא רע --- גנואַײרֿפ

 טלעװ רעד ףיוא ןּבעל סָאװ םלועה-תומוא עלַא

 זיא סָאװ ,המוא עטיוט ַא יװ ןדִיי יד ןעייטש
 ַא ,סוממ ,"ןּברָאטשעגּפָא גנאל ץנַאג ןיוש

 עג לָאמ טרעדנוה ןיוש, ,9 '/ ,... הלוגס

 ןוא קערש רעדיוװ ןוא ,ןּברָאטשעגּפָא ,ןּברַאטש
 ,1948 א"ב ,ןליוּפ ןוֿפ םיוּב א ,געס ,"םס רלצדיוו

 יז ןעװ .ןעַיײרשקירוצ טשינ רָאט עמ, ,174 יז

 טזָאלעגרעּביא רע טלָאװ ,'ָא טלָאמַאד םיא טזָאל
 ,1963 י"נ ,םּת לפמיג ,שַאּב ,"ןעמָאנ ןטוג ַא



 ןעכרָאטשּפָא

 טלָאװ יװ ,ָא; .ןענַאװרַאֿפ ,ןקלערַאֿפ .4

 גנולש ַא / ,םולּב ַא ןָאט קעמש ַא ןלעװ ךיא

 סָאד ּפָא טּברַאטש סע רעדייא ,שטָאכ ןָאט

 רעטניוו וצ, .19 יז ,1908 עשרַאװ ,ו רמ ,"זָארג

 רעוועלק ןוֿפ ןלייט עשידרערעּביא יד ןּברַאטש

 ,;| ןסקיװעג ,שטָאּב .ג .זביא במָאלַאג .א ,"פָא

 ,31 יז ,1930 עשראוו

 ןּברַאטשעגּפָא זיא רוטַאנ יד, .טסיװ ןרעװ .9

 ,"טרעדנאועגסיוא ןּבָאה ךעלעגײֿפ עלא ןוא

 עשראו ,טכענרעטניװ עגנַאל ַײרד איז ,זמא

 ,13 'ז ,6

 ןּבעגסױרַא ןרעהֿפױא ,ןרעװ טמוטשטנַא .0

 םיא ַײּב ּפָא ןּבראטש רעטרעװ יד, .ןעגנַאלק

 ,רעטעלּב ,"ןעלמאטש ןָא טּביײיה רע ,ליומ ןיא

 טירט יד .ןגעלעג רעקנַארק ַא ןיּב ךיא , ,48 ןמ

 ןוא --- ריא ןוֿפ ןּברַאטשעגּפָא ּפערט יד ףיוא

 ,ןיּפַאל .ּב ,"ןגעװַאּב ךיז טנָאקעג טשינ ּבָאה'כ

 ןטילש רעד טילֿפ , .1909 ,ילָאמ ַײרד' ,סנכייצ

 ךעלקעלג עניילק יד ןוא ,ּפָארַא ןיהַא טַײװ

 "עגסיוא, ,'טַײװ ןטרָאדד ,למ ,יּפָא ןּברַאטש

 ןיא ןּברַאטשעגּפָא ,רעַײֿפ סָאד זיא טרעקַאלֿפ

 ,205 יז ,רענרעד ןוא ןעמולּב ,שאוהי ,"שער רעד

 ןעגנונעֿפָאה יד, .ןײגרַאֿפ ,ןדניװשרַאֿפ .1

 -- םילֿבַא וצ רעטרעװטסיירט, .ײּפָא ןּברַאטש

 עקידנליּפש ןרילָאק ןיא עטּברַאֿפרַאֿפ ןענַײז סָאד

 .המלש ,סוממ ,"גָאט ןוֿפ יִא םַײּב סנקלַאװ

 גנַאל ףיוא זדנוא ןיא יִא טשינ לָאמנייק ןָאק,

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןָאט וצ הליֿפּת שינעֿפרעדַאּב יד

 ןצנַאגניא -- ןורּכז ןוֿפ יַא* .16 טו 2

 ,ּפָאק ןוֿפ ןעילֿפסױרַא ,ןסעגרַאֿפ

 ןרעװ .טרעװ םעד ,טַײטַאּב םעד ןרילרַאֿפ .8
 ןטַײּב ךיז ןענָאק ןזעטָאּפיה יד, .לעוטקַאמוא

 ןענָאק טשינ ןוא יִא ןוא טלַא ןרעװ ןענָאק יז

 ַא סלַא ןעניד וצ עלָאר רעייז ןריֿפסױא רעמ

 ,נטוג ,"טֿפַאשנסיװ רעד רַאֿפ גנורעטכַײלרַאֿפ

 ,2 'ז

 ןצנַאג ןגעװ --- ןרינָאיצקנוֿפ ןרעהֿפױא .9

 טַאטלוזער ןיא , .םירֿבא ערעדנוזַאּב רעדָא ףוג

 ןרָאװעג טמיילעג םיא ַײּב זיא זילַארַאּפ א ןוֿפ

 טנַאה עקניל יד ןוא רעּפרעק לייט רעקניל רעד

 עלעכער , ."ןּברָאטשענּפָא ןצנַאגניא םיא ַײּב זיא

 ףוג ריא סָאד ךעלרעּפמַײשַאּב טלָאמעד טליֿפ

 -סיּב ךיז טרעק ןוא ןּברָאטשעגּפָא ןעוועג זיא

 ןטׂש רעד ,שַאּב ,"ןּבעל םוצ קירוצ זַײװכעל

 ,טרָאג ןיא

 ױזַא ךיז .קידאמזוג ,גיֿפ ,וּב װוז 0
 ,דילג א ּפַא טּבראטש סע זא ןקערשרעד

 דליּב ןַײד עז ךיא ןעװ, .רעדילג ץעלַא טימ יא

 ּפָא רימ ןיא טּברַאטש ,ןייטש ןטַײװ ןוֿפ

 סָאד טעז שטנעמ רעד יװ, .לֿפ ," ר ב א ןַא

 רעדילג ללַא ּפַא םיא ןיא ןּברַאטש ,ץלא

 ,1863 ענליװ ,םירצמ עסמ ,זמא ,"קערש ןוֿפ

 סכעלטיא ןּברַאטשעגּפָא רימ ַײ ּב זיאס,

 ,"סייוש ןטלַאק א טימ ןגָאלשַאּב ןוא רבא

 ּפָא טּברַאטש ץ ר א ה ןַײמ ,, .עשטַאילק ,סוממ

 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה קצ רש רַאֿפ

 רעד קרַאּפ רעד קנארק ךימ ןָא טקוקת .6

 טּברַאטש -- טצכערק ןוא רעטרעּביֿפעצ-טיױר

 .ז- ,רעד -- ץירַאטשּפָא
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 סעמַאמ רעד ,גח ,"םעטָא רעד רימ ןיא ּפָא

 .15 'ז ,האװצ

 ןַא ןגעװ -- ןרינַאיצקנוֿפ ןרעהֿפױא .1
 -עגּפָא זיא ָאידַאר ןַײמ , .ןישַאמ א ,טַארַאּפא

 ,"סעקײרַאטַאּב עַײנ ןגירק זומ ךיא .ןּברָאטש

 סייװ רעװ -- ןּברָאטשעגּפָא זיא ָאטיוא רעד,

 ,?ןטכיררַאֿפ סָאד ןטסָאק טעװ סע לֿפיװ

 ּפַא ךיז זיא רעטומ יד יװ, -- ךיז טימ

 ןעוועג בשיימ רעטכעט יד ךיז ןּבָאה ןּברָאטשעג

 .טריװ יד טלייטעגרעּביא ךיז ןּבָאה ייז .- .

 ,ט"מרת ענליוו ,שידק רעד ,ּביָאט .ד .י ,"טֿפַאש

 ַאֹּב א ןוֿפ יִא .רעדילג ןוֿפ יִא -- .גנוד

 רעטעג ןוֿפ יִא .קלָאֿפ ץנאג א ןוֿפ יא .גנוגעוו

 ךָאנ ןוא, .טלעװ רעשימיור-שיכירג רעד ןיא

 ןיורק יד ןעמענּפָארַא וטסעװ ,רעטָאֿפ ןַײד ןוֿפ יָא

 תלודג ,ריװַאּפ .ַא ,"רעטומֿפיטש ןַײד ןוֿפ

 סע טעז ןעמַאװצ, .ח"צקּת װָאֿפעזוי ,ףסוי

 גנַאגרעטנוא ,גנורעוילגרַאֿפ גנע ,יָא יװ סיוא

 ,טירט עטנערּבעג ,געס ,"שינעקיטשרעד ןוֿפ

 ,91 יז ,1947 א"ּב

 .שינע- .ץכע-

 -רָאטשעגי- ,ּפָא עכ- .ורט -- ןעכרָאטשּפָא
 -נָא ,1 .ןעכרָאטשסיױא ,ןעכרוטשּפָא :לגרֿפ .טעכ

 -ֿפױא ,2 .קידנעכרוטש ,ןטסױֿפ יד טימ ןגָאלש

 ,טעג עּבָארג טימ ןֿפוא םעניימעג א ףיוא ןעיינ
 .שינע- .דנּב א יִא

 -לוזער רעדָא טקַא

 טצרַאטש סע סָאװ סָאד ,ןצרַאטשּפָא ןוֿפ טַאט

 ץערעטצניֿפ יד ןֿפרַאװ טַײז-ֿברעמ רעד ןוֿפ , .ּפָא

 ץכעלקערש ערעיײז טָאטש רעד ןוֿפ ןרעיומ

 ,"תיּבה-רה םענוֿפ יַא ןכַײלג םעד ןוֿפ סנטָאש

 ,הנ|/ 29 ןאפ ,1864 ,מק

 -ץג-- ,ּפָא ץרַאטש .װטוא -- ןצרַאטשּפָא

 ַײּב; .קיטנַאק ,טלֹוּב ןצראטש .טצרַאטש

 .עסיורג יד ּפָא ןצרַאטש ,קידנעטש יװ ,ןעקשָאי
 ,"לטכיל א -- זַאנ רעד רעטנוא ןוא ,ןרעיוא

 ,ערדנולַאּפ ,װָאלַאװיּב ,עי ,זּביא ןיקלַאה .ש

 ,1921 עװקסָאמ

 -רָאטשעג- ,ּפָא עק- .ורט -- ןעקרָאטשּפָא
 ןָא ,שינעלַײא ןיא טעּברא ןַא ןריֿפסיױא .טעק

 .ןערוטלַאכּפָא .ןרטּפּפָא .טכעלש ןוא סערעטניא

 רימ ,, ,טעּברַא לקיטש א יא .ןזיוה רָאּפ ַא יִא

 םורַאװ .לַאטיּפאק טימ טידערק עדייּב ןּבָאה

 לארׂשי ,"טשינרָאג טימ טלעװ יד יא רימ ןלָאז

 ,57 יז ,1893 סַאי ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא

 .ןרעקיײּבנָא ,ןטַײז יד ןּפאלקּפָא = ןטַײז יד יָאֹ*
 ,שינע-

 -וטש(עג)-- ,ּפָא ריד .װרט -- ןרידוטשּפָא

 ַא יִא .טַײצ ערעגנעל א ןרידוטש .1 .טריד

 ַא ןּבראטש ןוא ןטֿפַאשנסיװ עגולק גנַאל-ןּבעל

 טרידוטשעגּפָא .ןרידוטש ןקידנערַאֿפ ,2 .רַאנ

 ,ןטעּברַא קעװַא ןוא

 יד| ייזע .,ןריזילַאנַא ,ןטכַארטַאּב טוג 9

 -ניא ּפיט םעד וצ טשינ ןרעהעג ןרעריֿפןָאינוי

 יַא . . .רעֵירֿפ ןזומ עכלעוװ ,רעריֿפ עטנעגילעט

 אס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"ןײײטשרַאֿפ וצ םוא

 ,הנו- .,140 יז ,1930 עשרַאװ ,...ַָאקסיצנַארֿפ

 .ן- ,רעד -- םױטשּפָא

 סױטשּפָא

 ,טּביוטשעג-- ,ּפָא ּביוטש .ורט -- ןּבױטשּפָא
 .ךעּפעט ַא יַא .ּביוטש ןקיטַײזַאּב ,ןעמענּפָארַא .1

 טָאה רע, .עלעכיט טכַײֿפ א טימ לּבעמ יד יא

 "ןוקיּת םעד טּבױטשעגּפָא ןוא ןענוֿפעג לַײװרעד

 טגיילעגוצ דָאּב ןרַאֿפ ךיז טָאה ןוא תוצובש

 טשיװעגּפָא, .'ענעסױטשרַאֿפ ידי ,ץרפ ,"ןֿפָאלש

 / דניל ןרָאװעג דרע יד זיא / טּבױטשעגּפָא ןוא

 'םערוטש ןכָאנ ,רַא ,"טניוו ןכָאנ ,לוּבמ ןכָאנ

 -אּב טלָאװ ךיא ןעװ רעדרעמ ַא זיולּב ןוא,

 םיא סיֿפ יד ךיז ןגיוּבעג ךיא טלָאװ / טנגעג

 ,190 יז ,19234 י"נ ,| רעדיל ,הלמ ,"ןּביױטשוצּפָא

 -רענימ סָאד ןקיטַײזַאּב ,ןקינײרּפָא .גיפ .2

 סָאד יִא טגעלֿפ ריא ןעװ,, .ןשירֿפּפָא .עקיטרעוו

 ריא טגעלֿפ ,ןסעומש ענַײז ןוֿפ טרה-ןושל לסיּב

 ... ןגעװ סעיצַאמרַאֿפניא . . . עטוג ןעמוקַאּב

 .68 'ז ,װ| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"רעּביירש

 רימ ןֿפרַאד רעטרעװ עשיאַאכרַא יד ,עטלַא יד;

 -- ךָאנרעד ןוא ןושל םענוֿפ סוחי ןרַאֿפ םדוק

 ,אֿפא ,"ןעַײנַאּב ןוא יִא ,ןעמענסיורַא ייז לָאמַא

 ןייא; .210 יז ,שטײטײרֿבע טימ טכַארטעג

 ּבָאה ךיא ןוא / ,טרעװעג סע טָאה קילּבנגױא

 יד / רעדיילק-רעדנַאװ ענַײמ ןוֿפ טּבױטשעגּפָא

 ,"טלעװ רעדמערֿפ א ןוֿפ רעיורט ןוא דײרֿפ
 ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ ןוֿפ ןַײש ,גח

 ,רעד ביוטש --

 לופ -- רעד

 .לפער -- ךיז טימ
 .שינע/ .ץכע- .גנו
 ,רָאטַאזירעװ

 -לוזער רעדָא טקַא .1

 זיא גנוּבַײר ןייק ןעװ, .ןסױטשּפָא ןוֿפ טַאט
 ןקיּבלעז ןוֿפ ןוא סיוא ךיז רימ ןשטילג ,ָאטשינ
 יזיֿפ ,יקסװַאדולּבאז .מ ,"םוא רימ ןלַאֿפ יִא

 ,74 יז ,1929 קַאטסילַאיּב , . .. .עק

 ,חוו ּכיָא* .לקני װייָא .טרָאיַא

 "יּבעגסױא = לגילֿפײָא .ט ֿפ אר קיָא*

 -עטינשעגכרוד םעד ןרעקאוצרעּביא ןזַײא רענעג

 רעטנוא טּפַאכ לגילֿפײַא רעד, .דרע סַאּפ םענ

 םיא טרעק ,דרע סַאּפ םענעטינשעגפיוא םעד

 ןגיל םיא טזָאל ןוא ףױרַא ןטנוא ןטימ רעּביא

 םוצ דלעֿפ ןופ ,ארזיא .ע ,"רעקַא ןוֿפ סטכער

 ,22 'ז ,1928 ווָצִיִק ,שיט

 ייישטנא עמַאס םעד ןּבעג, .דנַאטשרעדיװ .2

 -ֿפיוא רעדיוװ ןװּורּפ עשיֿפוג-לעּב יד יִא םענעד

 תוסנכה יד ןלײטרַאֿפ ןוֿפ פיצנירּפ םעד ןלעטשוצ

 רעד ןוֿפ קיטכעט יד ןשרעהַאּב ,"סרעסע יד טיול

 יַארּפ רעכעלטֿפַאשטריװדנַאל רעשיטסילַאיצַאס

 ,2 ןאפ ,1922 װָאקרַאכ ,עיצקוד

 רעּבָא ןיא ַאשַאס, .לקע ,ליֿפעגרעדיװ 9

 םַײּב ךיז ןרילרַאֿפ סָאװ ןשטנעמ יד ןוֿפ טינ

 טסייװא ,181 'ז ,םרוטש ןיא ,עש ,יַא ןטשרע

 ןוא סרעסעּב ןייק ןוֿפ ץרַאה גנוי א טינ רעּבָא

 ַא רעדָא רעגַאּב רעדנילּב א .סרעגרע ןייק

 ָארעזיל .א .י ,"!ףוס א ןוא ,'ַא רעדנילּב

 ,1918 רַארגָארטעּפ ,לַאװק ןטלַא םנוֿפ ,שטיװ

 םעד וצ טעמּכ טֿפַאשטנַײֿפ א ,'ַא ןַא ןוא,

 ,וו סַײװ ,"ןעמונעגמורַא םיא טָאה ןריא סטכעלש

 עזעיגילער-טינ וליֿפַא, ,33 יז ,'עגיל-רוטלוק'

 ,"סעקַאר וצ ,שײלֿפ-ריזח וצ יִא ןַא ןּנָאה ןדִיי
 .2 ןט ,19233 ענליװ ,שצ ,זעגֿפ



 קיסױטשּפָא

 א ןכַאמ םַײּב גנואווש רעטצעל (טרָאפס) .4
 ,גנורּפש-טַײװ

 ,קידנסױטשּפָא ווזד .לָאענ .ידַא -- קישיױטשּפָא
 ,סואימ ןקירדסיוא ךיז .היח עיִא עכעלסעה א
 .טייקי- "א

 טזָאל סע סָאװ .| .יזַא -- ךעלפױטשּפָא
 .ןעגנורעטש עיִא .ןרעירַאּב עיִא .ןסױטשּפָא ךיז
 יַא ןיא לסקעװ םעד ןלָאצ וצ ןימרעט רעד
 א ןעװעג זיא רע, .קידנסױטשּפָא וזז 2

 ,על ,"ןכירטש עיִא טימ ,רענייש טשינ רעייז
 .ֿטייק-ה 11 וא 1963 ,זמט

 ,ןסיוטשעג- ,ּפָא סיוטש .ורט -- ןֿפױטשּפָא

 ּפָא ןֿפוא ןּבָארג א ףיוא רעדָא חוּכ טימ .1
 ןייטש םעד סוֿפ ןטימ יא .ןקורּפָא ,ןּפוטש

 רעד ןיא טַײל עטלַא ןוא רעדניק ,רעּבַײװ יִא

 םעד טַײז א ןיא יַא .טיורּב ךָאנ דערעשטַא

 ןוֿפ ףיש ןַײז טזָאל . . . ץנירּפ רעד, .ןרעכַאװש

 ,תואֿבוצה תוארמ ,"ןיסוטש ּבָא ןרדנַא ןעד

 ןֿפיש יד םיעשר יד ןּבאה ינוא ,, .ח"עּת קעּבזנַאװ

 רדנוז איז ןנַײז ױזַא ןסיוטשיג ּבָא ןטרָאּב ןוֿפ

 ּבָא םָארטש אייינוד רעד ףיוא רדור רּבוא רריֿפ

 הׂשעמ רֿפס ,ךיײרטׂשוא תנידמ תריזג ,"ןרָאֿפיג

 סיֿפ יד טימ, .{20 'ז ,װ שהְו 1725 טׂשמַא ,'ה

 ,"ןטַײז יד טימ ןסױטשעגּפָא ,טעּפָאקעגקעװא
 טָאה טכַאנ יד, .32 'ז ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ

 ערעטצניֿפ ןיא טנװַא םעד ןסױטשעגּפָא ןיוש

 ?ןעשעג זיא סָאװ ,ָאטיס לװַײֿפ ,"ןַײרא ןרָאי

 -- ןט ַײז יד ןצעמע יַא* 1935 װָאקרַאכ

 "נָא ,ןרעקיּבנָא ןטַײז יד ןצעמע ןּפַאלקּפָא
 .ןענעגרה

 ףיוא הצמ יִא .טַײצ ערעגנעל א ןסיוטש .2

 ַא* .םינכש רַאֿפ ןוא ךיז רַאֿפ לעמ-הצמ

 ,םּתס טַײצ ערעגנעל א ןדער -- רעסאװ

 .ןרעדיולּפ ,ןעלּפַאלּפ

 םעד יִא .ןסיוטשעצ ,ןסיוטש ןקידנערַאֿפ .9
 .רעֿפעֿפ םוצ ןעמענ ךיז ןוא גנירעמיצ

 סנצעמע ןעמענרַאֿפ ;ןצעמע ןּפוטשסױרַא .4

 ןשי רזיד, ,ןטסָאּפ ןכיוה ַא ןוֿפ ןצעמע יִא ,טרָא

 ןַײז טלָאװ 'נוא ןַײז לודגה ןהֹּכ ןרעג טלָאװ

 רֿפסו תידוהי רֿפס ,"ןיסוטש ּבָא היננע רעדורּב

 .א"כקּת טׂשמַא ,יּבּכמ אדוי

 יַא ,ןטערטוצקירוצ ןעגניווצ .ןּפוטשקירוצ .9

 ןיא ןייגרעּבירא ןוא אנוש םעד יִא .ףירגנָא ןַא

 .עקאטַארעטנָאק א

 יַא .ןויסנ א ןדַײמסױא .הנּכס א ןדנעװּפָא .0

 ךיז ןוֿפ יִא .קלָאֿפ סָאד ןטלאּפש וצ וװּורּפ ןדעי

 ןעק ןלכׂש רעדן; .ןּבָאה וצ הָאנה קשח ןדיװטעי

 טייקיטשוליג יקרַאטש איד ןסוטש ּבָא ךיז ןוֿפ

 חצנמ ינוא ןקרעטש רּביא טנעק איז רע זד 'נוא

 ןַײד ןַײז וצ ליצמ ךיד לַײא, .ב/זמ ,ו הח ,ײןַײז
 ערה-רצי םעד ףליה וצ טָאג ריד םענ ןוא ּבַײל

 רע, .205 'ז ,וװ הח ,"ןסױטשוצּפָא ריד ןוֿפ

 ,יױטׂש םעד ןסױטשעגּפָא טָאה ןוניּבר השמ|

 ,ץנַארק ֿבקעי 'ר ,זּביא ,קסניממ ץיװָאקידצ קודצ

 :הֿפיסַא ןַא ףיוא 1869.  ענליװ ,ֿבקעי תומיענ

 וזַא יװ העצה א ןעמונעגנָא ןזעמ} טָאה תיללּכ

 י"ג ,ּבדל ,"תוריזג עקיזָאד יד ןסױוטשוצּפָא
 | ,ֿמק ,ז"ישת
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 .רעטעּפש ףיוא ,טַײז א ןיא סעּפע ןגײלּפָא ./

 ןאװ, .ןינע ןַא ךיז ןוֿפ יִא .ןינע ןַא ןעלצרַאֿפ
 'נוא טׂשיּב לאיוֿפ ךַאז ןיטוג ןייא ףיוא אוד

 וטׂשוט ןיגרָאמ ףיוא ןָאט וצ ּבא ׂשֵע טסוטש

 .ג/ל ,עּב ,"ןירהעמ טייהזוּב ןַײד

 ךָאד ןעק הֹׂשֹע ןַא; .ןרידיווקיל .ןכַאמ לטּב ,8

 יאֿבּב ,"הׂשעת:אל א ןוא הֹׂשֹע ןַא יִא טינ

 ,א/ל ,אעיצמ

 יִא טינ .סעּפע ןֿפרַאװּפָא .ןעמעננָא טינ 9
 .דשח א ךיז ןוֿפ יִא .ןעקנאדעג עװיטקורטסנַאק

 -רַאֿפ טגנערּבעגוצ םיא טָאה יז , ,גײלרָאֿפ א יִא

 "כײלג ץלַא טָאה רע רָאנ ,ןסע םוצ סנדייש

 ,"ךיז ןוֿפ ןסױטשעגּפָא רעטרעװ ןָא ןוא קיטליג

 ,1924 !יראּפ ,ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזֹוע

 ןסױטשעגּפָא רע טָאה ךעלדנע רַאנ; .63 יז

 ,תודוס ,ּפס ,ײןֿפערט ןוא ןטכַארט סָאד ךיז ןוֿפ

 -עגרָאֿפ ןקַאילָאּפ יד} ייז ןּבַאה רימ , ,292 יז

 ןדנוא ןּבָאה ייז רָאנ ,טולּב רעזדנוא טגייל

 ןטעּבעג זדנוא ןוֿפ ןּבָאה ןוא ןסױטשעגּפָא

 ,איושרַאװ ןיא ןעדיא יד ,דמא ,"טלעג יװ טינרעמ

 טנַאה עטקערטשעגסיוא ןַא יָא" .ל"רּת ענליוו

 ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז :םולש ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז =

 ,ףליה

 ןוֿפ ןצעמע רעדָא סעּפע ןרעטַײװרעד .0
 טימ .קזֹוח טימ ןצעמע יא ,ןדמערֿפּפָא .ךיז

 רעד טימ ןַײז ֿברקמ ןוא יִא טנַאה רעקניל רעד

 ,םורַא טלעװ רעד ןיא ּבעװש ןוא , .רעטכער

 קיאור ךיא עכלעװ ַײּב ןכוז וצ ןשטנעמ םוא

 א טשינ ךיז ןוֿפ ךימ יײז ןוא ןעק ןעניואוו

 ,1865 עשרַאװ ,עזָאר-עילעדַא ,ףור .ב .א ,"ןלָאז

 ,ּפָא טסיוטש וד ןוא וצ טיצ רענעי, .10 יז

 -צלַא טסדיישעצ וד ןוא ןעמאזוצ טלַאה רענעי

 ךיא לָאז; .122 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"גניד

 . . . לַאמ סקיטציא יז טסעװ וד ּביוא. . , ןּברַאטש

 ,היֿבט ,עש ,"דלַאװ ןיא טלָאמעד . . . יװ . . . יֵא

 ,טנעה ענַײד קערש ןוֿפ טשינ טלַאהַאּב, .218 יז

 ,"!ֹּפָא טינ ךימ סיוטש ןוא / ,עטרַאצ ענַײד
 ,ןזירּפַאק ,געס

 "רעד .ןּפמעטּפָא (א = ץ ר א ה סָאד א*

 ,קידרשוי ,קיטכיר זיא סָאװ םעד ןוֿפ ןרעטַײװ

 :ּבאה טרעהג טּֿפָא ךיא טרַאװ ךירּפש זאד,

 .טכוצ ,"ּבא ץרעה זד ןכנעמ ןסוטש געט יטוג

 רע טיג ,'ִא ץרַאה סָאד םענַײא ליװ טָאג זַא"

 ַא ןֿפורסױרַא (ב :װש ,"לכׂש ןסיורג ַא םיא

 ץרַאה סָאד םיא טסיוטש סע לַײװ, .ליֿפעגרעדיװ

 ךָאנ ןעגניז ןוא ןעגנירּפש ,ןצנַאט רימ זַא ,ּפָא

 'וװַאס ,1815) טלעװ עטרַאנעג ,"הנֿבל-שודיק

 :רימ וצ ייז ןגָאז, ,58 'ז ,1940 עבאגסיוא

 ןַײד סָאװ ןזַײװ רעמ ךָאנ ריד ןלעװ רימ ,םוק

 ,1878 ענליוו ,לאונמע ,"יָא רָאג ריד טעװ ץרַאה

 קשח םעד ןצעמע ןגָאלשּפָא ,ןקיטומטנַא .1

 יַא / .ןקיטומרעד וצ טָאטשנַא יִא .ןָאט וצ סעּפע

 ןַײז ןעק סָאװ --- ויטַאיציניא טימ ןשטנעמ ַא

 ׂשד דניק ןייא רנייא ןעד טָאה , ."?רעשירַאנ

 ןנרעל וצ ֿבל ןייא טאה ינוא טנרעל לואו ןוש

 ךרד ,שפע ,"ןנרעל ןוֿפ ּבָא זע טשָאטש 'נוא
 .ב/ה ,?המּת ,מדֿפֿפ ,אּבה םלועל רשיה

 ,רעדיװרעד (ןרעװ) ןַײז לָאז סע ןכַאמ .2
 עּבָארְג טימ ןצעמע יִא .קידלקע ,שיטַאּפיטנַא

 .ידַא -- שירעפױטשּפָא

 ןּפמוטשּפָא

 קיטסיצילּבוּפ יד טגעלֿפ רוד ןטלַא םַַײּב , .דייר

 רעכעלריטַאנמוא ןוא רענעזָאלעצ ריא ךרוד יִא -

 ןוא ןזיקסע ענַײז ןיא , .24 יז ,וצ מעּב ,"עזַארֿפ

 םזירענַאמ רעד ןסױטשעגּפָא ךימ טָאה ןורעֿפ

 קיטירק נש ,"ליטס ןוֿפ טייקזעיצנעטערּפ יד ןוא

 ,329 'ז ,1959 א"ַּב ,רעקיטירק ןוא

 ּפָא ;ןצּפערגּפָא .ּפמוא ,קינָאזרעּפטירד ,2
 ּבָאה ךיא, .חיר ןעמענעגנָאמוא ןַא טימ ןּבעג

 ַא רימ ןּבָאה סע ןוא ןגָאמ םעד ןּברָאדרַאֿפ ךיז

 ענעקנוטשרַאֿפ ןסױטשעגּפָא ירפרעדניא ןצנאג

 ."רעייא

 יסורַא ,ןּפוטשסױרַא חוּכ טימ (טרָאּפס) 4
 "רעווש ןיא גנַאטש ַא יִא .ןּפַאלקּפָא ,ןרעדַײלש

 יד וצ ןָאט ילֿפ א לָאז יז עקליּפ יד יִא ,טכיוװעג

 .ןָאידַאטס ןיא ןעייר עטשרעטניה

 א טימ ןכַאמ רעניד (עשזנַארּב רעדעל) .2

 -רעדעל ןוֿפ ןטנאק יד רעסעמ ןֿפרַאש ןלעיצעּפס

 ןכַאֿמ םַָײּב טצונַאּב ןרעװ סָאװ ךעלקיטש

 .ךיש ,ןשַאטנעמַאד

 םעד ןסיוטש טסגעמ וד; -- ךיז טימ

 ןיוש ךיז טעװ טײקשירַאנ סָאד רעּבָא . . . רַאנ

 ,22 ,וכ ,ד"צקּת ,ילשמ ,סמ ,ייָא טינ םיא ןוֿפ

 ענייא ץלַא ןעמוקאּב ןּבָאה ןכַאז ייוװצ זַא;,

 ,"רעדנאנַאנוֿפ 'ִא ךיז ייז ןוומ טעטיצירטקעלע
 .1874 ענליוװ ,ץילּב רעד ןוא רענוד רעד ,ךי

 ?רעהַא ןעמוקעג ריא טנעז םורַא יװ, .גנוד-

 ,"ָא רָאנ ךַײא וצ ליֿפ ךיא !ןָאװ ,סױרַא טייג

 ,1914 עשרַאװ ,רישזַאסַאֿפ רעד ,םײהלעדַא .ר

 יא ףיוא טיוּבעג זיא סָאװ טייקשידַיי, ,16 יז

 ,10 יז ,אאוו לֹּביי ,"םזיטימעסיטנַא ןוא

 .(עק- ,ןיײ) רע .שינע/ .ץכעד
 יד רעּביא טרעק סָאװ רעקַא ןוֿפ לייט רעד :ךיוא

 ןוא ּפָארא ףיוא ןּבױא ןטימ דרע רעקיטש

 .רעקיטש ערענעלק ףיוא ַײּברעד ייז טּפַאלקעצ

 ,יירעי

 .רנ .משטד -- טייקי- -- דנפױטשּפָא

 טסיוטש סע סָאװ ידַא -- קידנסױטשּפָא

 עיִא ןַא .קורדנַײא ןיָא ןַא ןכַאמ .קידלקע .ּפָא
 יד ןוא רוטלוקמוא רעדַײס-טסיא יד, .,רוגיֿפ

 רעייז ןיא טקעלּפטנַא ..  ךיז ןּבָאה תורקֿפה

 ,"טלַאטשעג רע'ֵא ןוא רעקידנקערשרעד רעצנַאג

 ,225 'ז ,וו יּפנימ

 -קַארַאכ זיא סָאװ

 סָאװ ןצעמע רעדָא סעּפע רַאֿפ שיטסירעט

 ץיִא .יִא ןשטנעמ א יּבגל ןעלדנַאה .ּפָא טסיוטש

 עשידִיי סָאד סָאװ, ,טייק- .סעיצַאלוּפינַאמ

 םורַא ךיז טרירטנעצנַאק עקירעמא ןיא ןבעל

 ערעדנַא דצמ ,ןעװעג רעדיוװ זיא ,עגָאגַאניס רעד

 ,17 שוװ 1964 זמט ,אֿפא ,"יַא ןימ א

 ,טּפמוטשעג - ,ּפָא פמוטש .ורט -- ןּפמוטשּפָא

 ,סעגערּב עפרַאש יִא ,ןּפמעטּפָא ,ּפמוטש ןכַאמ

 טָאה, .סעיצָאמע יִא .ליּפ א טימ קיטיײװ םעד יִא

 :עגּפָא ױזַא ,דנאלךעמאלקער סָאד ,עקירעמא

 סָאד , .166 'ז ,ו מעּב ,"?ןליֿפעג ענַײז טּפמוטש

 ,טפמוטשענּפָא טינ טרעװ ןּבעל עלענַאיצָאמע

 עיצקַאער עקידנסַאּפ רעמ ,עַײנ טמוקַאּב רָאנ

 ַארטסַאטַאק יד ,ןָאסרואינש לשיֿפ ,"ןעמרָאֿפ



 ןּפוטשּפָא

 ,ןילרעּב ,תורוד עקידנסקַאװ יד ןוא ןטַײצ עלַאֿפ

 .שינע-

 ,טּפוטשעג'- ,ּפָא פוטש .װרט -- ןֿפוטשּפָא
 ןיא ןקורּפָא חוּכ טימ .1 .ןסױטשּפָא :לגרֿפ
 עמַאס ןיא זיּב ןצעמע יִא ,קירוצ רעדָא טַײז א

 -נַײרַא ליװ סָאװ ןצעמע לעװש ןוֿפ יַא .לקניוו

 יד ףיוא, .געװ ןטימ ןוֿפ ןגָאװ םעד יִא .ןעמוק

 ןירעיצרעד רעדַא רעטומ יד ףרַאד ןרעיוא

 לָאז יז ךייו יװ ,ןשיק יד זַא . . . ןּבעג גנוטכא

 ,"ַפָאק ןוֿפ יִא ןטינ ןרעיוא יד| ייז לָאז ,ןַײז טינ

 טָאה רעדורּב רערעטלע רעד, .28 ןאַי ,רעטעלּב

 ןטימ טּפוטשעגּפָא ןושל'םוטש ףיוא . . . ךימ

 ,"רֿפס ןוֿפ ןּבעגעג קעװַא רַאש א ןוא ןגיוּבנלע

 .דיי םיליהת ,שַא

 סנצעמע ןעמענרַאֿפ ;ןצעמע ןּפוטשסױרַא .2

 ,ןטנערוקנָאק יד יִא .טרָא

 ןסערעטניא ןוֿפ זַײרק ןוֿפ ןפוטשסורַא .9

 ַאּב עסיורג יד, .קיגנַארטיײװצ זיא סָאװ סעּפע

 עקירעּביא עלַא טּפוטשעגּפָא טָאה עֿפָארטסַאטַאק

 "נוטַײצ יד ןיא ןטַײז עטשרע יד ןו ֿפ ןסַײנ

 טינ תונוממ-יניד . ..טלָאװ םעד טיול, ."ןעג

 ןיא סָאװ ,הליֿפּת ןוֿפ הװצמ יד טּפוטשעגּפָא

 רהוז ןוֿפ תודוס יד טיול ןרָאװעג טלעטשעגנַײא

 -עֿפעש , .284 ,אינת ,"םינוילע-םידוחי יד ןוא

 ,"ןכַאז עקיטַײז עלַא יִא טגעלֿפ טעּברַא עשיר

 .258 'ז ,1937 ַאגַאקיש ,המיּבה ,יראדּב .ר

 -ניווצ ;אנוׂש םעד ןּפוטשקירוצ ,ןגָאלשּפָא 4

 ןקידנריקַאטַא םעד יַא .ןטערטקירוצ םיא ןעג

 .סעיציזָאּפ עטלַא ץנַײז וצ אנוש

 לַײװ ַא ףיוא יִא ,ןדַײמסיוא קילַײװטַײצ .9

 ךָאנ טָאה עמ, .גירקרעגריּב א ןוֿפ רַאֿפעג יד

 טּפוטטשעגּפָא רָאנ ,ןטימעגסיוא טינ המחלמ יד

 "ּפָא יװ ןעלטימ יד טכַארטַאּב עמ ,יז ןעמ טָאה

 יז וו מעּב ,"ןיד-רזג ןכעלקערש םעד ןּפוטשוצ

 הריזג יד יִא טריּבָארּפ ןעמ טָאה טשרעוצ ,, 1

 יַאלרַאֿפ ,לרעּפ .י .ח ,"העש וצ העש ןוֿפ שטָאכ

 ,51 'ז ,ח"ישּת ָא"ּת ,שערָאמרַאמ ןיא טכיל ענעש

 .רעטעּפש ףױא ,טַײז א ןיא ןגײלּפָא .0

 "עוטקַא ןַא ןוֿפ גנוזייל יד יִא .ןינע ןא ןעֶיצרַאֿפ

 ןַא ףיוא גָאט ןיא ןוֿפ עגָארֿפ רעל

 וד סָאװ ןגרָאמ ףיוא ּפָא טינ פוטש, .ןרעדנַא

 ןּבָאה רעדניק יד, .װש ,"טנַײה ןָאט טסנעק

 ּפָא ךיוא ייז ןּפוטש ,רוטַאנ סרעטָאֿפ םעד ךָאד

 רּבדמה ,יאלפ ,"עטייווצ יד ףיוא ךָאװ ןייא ןוֿפ

 ּבָאה ךיא, .37 'ז ,ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב

 טַײצ יד ןּפוטשוצּפָא דיירסיוא םוש ןייק טשינ

 .3 א 1958 ,רָאֿפ ,"ןּבָאה הנותח ןוֿפ

 ץלַא געװ ןוֿפ יִא .ןרידיווקיל ,ןֿפַאשּפָא .)

 טנעװ יד , .ליצ םעד ןכיירגרעד טרעטש סָאװ

 יד ןשיװצ רעִירֿפ ןוֿפ ןיוש ןריטסיסקע סָאװ

 "ירּב ערעזדנוא ןוא . . . ןלַאֿפנַײא ןלָאז רעקלעֿפ

 ,"טנעו יד יִא ןֿפלעה וצ ןעמונעג ךיז ןּבָאה רעד
 .41 ןט ,רעטעלּב

 ןוא זַײּפש יִא .ןֿפרַאװּפָא .ןעמעננָא טינ .9

 א יִא .קַײרטשרעגנוה א ַײּב רעסַאװ וליֿפַא

 | | ,גײלרָאֿפ ַא יַא .דשח

 -עטַאט עטלַא יִא .ןרעטַײװרעד ,ןדמערֿפּפָא .9

 .ףליה ןיא ךיז ןקיטיינ סָאװ עמַאמ
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 קשח םעד ןצעמע ןגָאלשּפָא ,ןקיטומטנַא 0
 סעפע רעצעמע ליװ רעמָאט, .סעּפע ןָאט וצ

 ...לכׂש םענעגייא ןַײז טימ ןײטשרַאֿפ ןּבײהנַא

 יפַא ןַא יװ ךיז ןו 5 ּפָא םיא ןעמ טּפוטש

 ַא ןוֿפ עיֿפַארגַאיּב .ַא ,יקסנימַאק .ט ,"סרוק

 ,1913 וועַיק ,ןעלק לארׂשי

 ,ןעלקעּפָא לָאז סע ןכַאמ .קינָאזרעּפטירד ,

 ןַײז טּפוטשענּפָא טָאה ךימ , .רעדיוװרעד ןַײז
 ."טייקנזַאלעצ

 יִא העש ןעצ .טַײצ ערעגנעל ַא ןּפוטש .2
 ,רענייטש טימ עקשטַאט א

 טּפוטשענּפָא ןיוש ,ןּפוטש ןקידנערַאֿפ ,2

 .ןעוררַאֿפ ךיז ןעמ ןעק טציא ,ןגָאװ םעד

 טַײצ יד ןעז זיא טינ יװ ,טַײצ ןרטּפּפָא 4

 ,רָאזװעלעט םַײּב טנװָא ןַא יַא .ןײגקעװַא לָאז
 ןייק ןעניימ . . . ןםישוריּפ} עקירעּביא יד ןוא,
 טַײצ יד ןוא ןעקנירט ןוא ןסע וצ רָאנ ,טינ ךַאז
 תאטח ,קסנימ סיוא ריֿפֲאס יי .א ,"ןּפוטשוצּפָא

 ןעמעלַא ףיוא, .18 יז ,1881 ענליוו ,וו . ..להקה

 ןעװעג רעש ,ןָאטעגנָא טיוה עַײנ ַא ךיז טָאה
 נַײװ .נ ,"ןרַאהרעד טונימ יד ןוא טַײצ יד יָא
 עמ ןעװ, .1932 קסנימ ,כַאװ רעז ֿפַא ,זוה
 -רַאֿפ וצ ידּכ רָאנ ךוּב ַא רַאֿפ . . . ךיז טמענ
 ןַא ןּפוטשוצּפָא רעדָא טעמוא םעד ןּבַײרט
 ,נש ,"ןענעייל ןייק טשינ סע זיא ...טנװַא

 ,20 'ז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק ןוא קיטירק

 ,ןעלטּבּפָא -- ןרָאי יד ,ןּבעל ַא ,טלעװ יד יָא*

 ,עּבלוּב קיטנוז טימ לטלעװ סָאד יִא .ןרטּפּפָא

 ןגינעגרַאֿפ אזא טימ טָא; .יעּבלוּב קיטנַאמ

 ,"טלעװ יד טַײלעגנויי ערעזדנוא ּפָא ןּפוטש

 ,ןיבעלח ליגנוי לואװַא ,ןיטשטנירוא לארׂשי

 ,1882 גרעּבמעל

 אצֹוי ,ןרטּפוצּפָא ידּכ רָאנ סעּפע ןָאטּפָא 9
 .טעּברַא לקיטש ַא יִא .ןענװַאד סָאד יא .ןַײז וצ

 ,ךלימ טימ עשַאק ַא לָאמַא ןכָאקּפָא ןעק עמ,
 ."רעדַײנש רעטֿפושיּכרַאֿפי ,עש ,"סעמעראװ ַא יַא

 .לגדא היַאר ַא יא .הנעט א 'ַא .ןַײז החוד 6

 סעיצנעטערפ ענעּבירטעגרעּביא לכיימש ַא טימ יַא

 רעטומ יד יװ ,טקנעדעג לטָאמ,, ,דוֿבּכ ףיוא

 סָאװ ,םעד ןגעװ . . . ןעשטוקרעד . . .ָאי טגעלֿפ

 רעד יז טגעלֿפ ... הנוק ןייק טשינ טעז ןעמ

 יַאמָאר דנעגוי ,עש ,"לטרעװ א טימ יַא רעטַָאֿפ

 ,67 יו ,ןענ

 ,ֿפוטש -- .גערּב ןוֿפ ךיז יִא -- ך יז טימ

 רע .שינע .ץכע .גנו .רעד

 זיא טֿפעשעג םעד ןיא רעכַאמ רעצנַאג רעד, --
 רעד .ןֿבואר --- ךודיש-טלעג רעד .הדוהי ןעוועג
 .מ ,"יול -- רֶעיֶא רעד .ןועמש --- רעֿפױקֿפױא
 ,50 יז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולד
 .יירע-

 -עג-- ,ּפָא ער .װרט -- ןערוטַאקוטשּפָא

 .ןעווערוטאקוטש - :89 .טערוטַאקוטש
 ,((טנעװ ףיוא) עקרוטַאקוטש ןגײלֿפױרַא .1

 ןקידנערַאֿפ .2 .טנעװ יד יִא .ןעועקניטסיוא

 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןָאט סָאד רעדָא ןערוטַאקוטש

 .טעכרוטשעג-- ,ּפָא עכ- .װרט -- ןעכרוטשּפָא
 ןענעגרהנָא .ןעכרַאטשסױא ,ןעכרָאטשּפָא ווזד

 ןגַײטשּפָא

 ,סעכרוטש קידנּבעג ,ןטסױֿפ יד טימ ןצעמע

 יד ןצעמע ןרעקייּבנָא = ןטַײז יד ןצעמע יָאֹ*
 ןטַײז יד ןצעמע ןסױטשּפָא :?לגרֿפ .רענייּב

 יַפָא ,ןּבעל ַא ןרעטַאמּפָא ךיז = ןּבעל סָאד ָא"
 .שינע .ןרָאי לטניּב סָאד ןרטּפ

 דוטשעג-- ,ּפָא םע- .וטוא -- ןעמערוטשּפָא
 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןעמערוטש ,1 .,טמצר

 טימ טמערוטשענּפָא ןּבָאה תורוד ַײרד דלַאּב,

 ,גצּב ,"סַאג רעשידיי רעד ףיוא םזילַאיצָאס

 ,23 שו 1969 זמט

 זיא רעטניװ רעד, .ןעמערוטש ןרעהֿפױא .2

 -ןטשעגּפָא ןּבָאה סמערוטש יד . . . ךרוד ןיוש

 ,1940 װעִיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"טמער

 ןוא טרענודעגּפָא טָאה סע :ּפמוא ךיוא 44 יז

 ,טמערוטשעגּפָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןעי ,רעד -- ײטשּפָא

 יק"ָאע -- ריטַאװק-יָא .טקנוּפיָא .ןיײטשּפָא ןוֿפ

 רק ,רעלזַײה .ק ,"רעדַײנשנעמַאד עלעכעמ ַײּב

 .גנֹוא ןעניױשרַאּפ רענרַאמ

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ץ ,רעד -- גַײטשּפָא
 סעיצנַאטסדַאּב עניילק ףיוא .ןגַײטשּפָא ןוֿפ טַאט

 עטליײצעג גַײטשֿפױא ןוא יא רעד טרעיוד

 ןיא ןעװעג זיא יִא רעטשרע ןַײמ,, .ןטונימ

 ,23 ווו 1958 ,גָאט ,ןַאסרואינש .י ,"װָאטַאראס

 גַײטשֿפױא ןוֿפ געט, ,לַאֿפּפָארַא ,הדירי .גיֿפ ,2

 ,19 ווו 1963 ,רַאֿפ ,שַאּב ,יָא ןוא

 עמ סָאװ  .לָאענ .ידַא -- ךעל" ,קי|גַײטשּפָא
 טזָאל םעד ףיוא סָאװ .ַײּברעד ןגַײטשּפָא ןעק

 -קעריד .עיצנַאטס יִא עטשרע יד .ןגַײטשּפָא ךיז

 ,העיסנ עכעליַא-טינ ,עט

 ,טגַײטשעגי- ,ּפָא גַײטש .װטוא -- ןגַײטשּפָא

 א ןזָאלרַאֿפ ,ןײגּפָארַא .1 .ןגיטשעג--- ןיּב 6 ּבָאה

 -ָארע ןוֿפ ,ףיש ןוֿפ ,ןאּב ןוֿפ יִא .לטימ-רעקרַאֿפ

 רוֿפ / דרעֿפּפ םוֿפ בא רֶע גַײטש שקולו, .ןַאלּפ

 ,ךוּביאֿבּב ,"דרע יד ףיוא רֶע קנַאז ןדלוש םעד

 ,ּבָא דרעֿפּפ ןוֿפ דלּב וזלֲא טגַײטש רע, .6
 ,"ןנורּב זד דנַאר םעד ףיוא ךיז טצעז טנוא

 יכדרמ 'ר ינּב, .ח"עּת קעּבזנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ

 ףסוי 'ר ינּב טסייה י'נוא ןיא ןטעזרעד} טכיזרא

 ,233 ,הג ,"וידחי ןדיר ינוא ןיגַײטש ּפא ל"גס

 רע טגַײטש ,ךַאז ץנירּפ רעד ןונ ןהיא ׂשלַא;

 לקנוא םנַײז רֿפ ליֿפ 'נוא ,ןגָאװ םנַײז ןוֿפ ּבָא

 ...ןהוז גיניק ןייא הׂשעמ ,"ןדרע רד ףיוא רדינ

 ,....טּביולקיג חרֿפו רותֿפּכ רֿפס ןעד זיוא

 . . . טניוו ןטוג א טימ ןעייג רימ,, .ג"ּפּת אדרויֿפ

 טגַײטשעגּפָא ךיא ּבָאה טָאטש רעד ןוֿפ טנַאנ

 ,1870 עשראװ ,םיחא 'גמ הׂשעמ ,"ףיש רעד ןוֿפ

 "נַײרַא ןַא ןיא ןרָאֿפנַײרַא ,ןלעטשּפָא ךיז .2

 לעטָאה ןטסנעש ןיא יִא .עא הינסכַא ,זױה'רָאֿפ

 ךיא ןיּב סעמשטערק ליֿפ וצ ןיא,, .טָאטש ןוֿפ

 ןצעמע רעדעי ןיא ךיא ּבָאה / ,ןגיטשעגּפָא

 ,46 'ז ,1943 י"נ ,םימחרה ֿבא ,אד ,"ןרָאלרַאֿפ

 סע? .סעּפע ןוֿפ ןגײנּפַא ,ןרעקּפָא ךיז .גיֿפ .3

 ןוא ,ךאזטנורג א רַאֿפ זדנוא ַײּב טּבַײלּברַאֿפ

 תלודג ,ריװַאּפ .ַא ,יָא טינ םעד ןוֿפ ןליוװ רימ

 ,א/טי ,ח"צקּת װַאֿפעזוי ,ףסוי



 ןייטשּפָא

 .לטירד א ףיוא יִא .זַײרּפ ןוֿפ ןזָאלּפָארַא .4

 ןי) רע .שינע/ .ץכע-  .גנוז

 .ַײרע- .(עקד
 ןיּב ,ּפָא יטש .װזוקַא ,װטוא -- ןײטשּפָא

 ןּבַײלּב .1 .ןענַאטשעגי- ,{ןייטשנַײא +-- ּב א הֶו

 םַײּב ,ןייג םַײּב קילעטשרעטניה ןַײז ,ןטניה ןוֿפ

 יד ןוֿפ יִא .ךלהמ ןסיורג א ףיוא יא .ןֿפױל

 םוצ יִא ןוא ןּפעלש ןוא ןּפעלש ךיז .סרעטײלגַאּב

 תעל-תעמ א ןיא ּפָא טייטש רעגייז רעד .ףוס

 -ורטשעג םיא ךרוד טלָאװ רע ןעװ, .טונימ 5

 -אטשענּפָא טלָאװ ןוא ןלַאֿפעג רע טלָאװ ,טלכ

 ןיא יֵארטס ןוֿפ יִא רַאֿפ , .א/גנ ,אמק-אֿבּב ,"ןענ

 .ש ,"ץימש קיצרעֿפ . . . שרַאמקירוצ ןוֿפ טַײצ

 סעדא ,| עיצוילָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב

 ,120 יז ,1

 רעטַײװ תוּכוס, .טַײצ ערעגנעל א ןייטש .2

 רעטניה ֿבר םַײּב גנאלןהעש ּפָא רֶע טייטש

 יז ןעייטש, ,'לרעסַאװ סָאד' ,ץרפ ,"ריט רעד

 רעד ףיוא זייּב ןענַײז ןוא גָאט ןצנאג א ױזַא ּפָא

 סָאד ,ןַאמגרעּב .ַא ,"עטנעיוש עקסװָאדישז

 יװע ,106 'ז ,1926 עשרַאװ ,ליטעטש עשיליופ

 ּפֲא קיטַײרֿפ א ךיק ןיא זדנוא זיא עשעמַאמ

 סָאד ןיוש טָאה טקעמשעג יװ ןוא ןענַאטשעג

 ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"פערט יד ףיוא ןסע

 טנָאקעג ...ןטרָאד טָאה רעגערּפ, .224 יז

 טימ קָאּבערַאּפ א יװ ,ןהעש עצנַאג ריא טימ יִא

 .91 יז ,'קָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"עסקיש א

 "ןָאק ,דירי ,קרַאמ טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .ס

 ןוא טרעצנָאק ןצנאג םעד יִא .ףוס ןזיּב ּבײהנָא

 ןוא טרעצנָאק ןצנַאג םעד יִא .ףוס ןזיּב ּבײהנָא

 עמ זַא; .טונימ א ףיוא וליֿפַא ןצעזוצ טינ ךיז

 טזייל עמ ןוא דירי ַא רֶעדָא קרַאמ א ּפָא טייטש

 עשלַאֿפ איד ,רענװעל .ח .ג ,". ...עקיּפָאק א טיני

 ,1897 ענליוו ,הלּכ ןתח

 טעװ קריצ רעד .ןרעיודעג ,ןטלַאהרַאֿפ ךיז .4

 טָאה "הּבורמ, ןיא, .םישדח ייווצ עטוג יִא ָאד

 ףיוא טגעלֿפ רע .ןצנוק עסיורג ןזיװעג רע

 יד ,רַא ,"ןהעש עצנַאג יִא ןשיקל שיר ןייא

 ןעװעג דָארג זיא סָאד, .יתומדקַא ַײּב הדירמ

 טּפרַאדעג ןּבָאה עװַאּפיל ןיא סָאװ טַײצ רעד ןיא

 -ַאמ 3 ּפֶא ןעייטש עכלעו ,ןדירי עסיורג ןַײז

 רעד קיצרעּב ,שטיװעקצטַאמ יתּבש  ,"ןסַאנ

 ,1913 ענליוו ,םותי

 ,טַײצ עסיוועג א ואווצעגרע ןעניֿפעג ךיז .

 ,הינסכֲא ןַא ןיא ןרַָאֿפנַײרַא ,ןלעטשּפָא ךיז

 "עגּפָא טסיּב וד ואװ רימ גָאז, .עא לעטָאה

 "סערדַא ןַײד ןּבַײרשרַאֿפ ליװ ךיא .ןענַאטש

 ןוֿפ לעטַאה ןטסנעש םעד ןיא ּפַא טייטש רע

 ,טָאטש

 ןיוש .ןייטש רעמ ןֿפרַאד טינ ,ןרעהֿפױא .0

 ןעמ ןעק טציא ,קנַאּבמָאט םַײּב ןענאטשעגּפָא
 ,למערק סָאד ןסילשרַאֿפ

 ןוֿפ רעגרע ,קילעטשרעטניה (ןרעוו) ןַײז .4

 יַא .טעּברַא רעד ןי א יַא .ןצעמע רעדָא סעּפע
 ףענרעל ןיא יִא .ןעגנוכירגרעד:טרָאּפס ןיא

 םעד ןוֿפ יִא .יִא טסייה סױרָאֿפ ןייג טשינ

 יּפַא טינ ידּכ ןענעייל .דרַאדנַאטס ןטנעקרענָא

 ןענַאטשעגּפָא ןיא ןעמ סָאװ ןגָאינָא .ןייטשוצ
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 ףיוא סנטַײצַאּב ךיז םענ, .טייקנַארק ַא תעּב

 ּפָא טינ ייטש ,ךימ גלַאֿפ ןוא געו ןטכער םעד

 "ניק סנטַאט ,ךעלתיּבילעּב עגנוי ערעדנַא ןוֿפ

 זא ,ןעז רימ ןֿפרַאדַאּב , .'םילוגלג' ,סוממ ,"רעד

 ,"טעטש ערעדנא ןוֿפ יִא טינ לָאז עקוועלירתּכ

 עלאג .120 'ז ,...ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 ןוא ןןענרעל ןיא} סױרָאֿפ קעװא ןלעװ רעדניק

 .דײרֿפ ,סינפיק .יא ,"יֵַא טעװ רע

 רעד ןו ֿפ יִא ,ןטלַאהטימ ןזַײװַאּב טינ .8

 .עא עדָאמ ,טֿפַאשלעזעג ,טייקכעלקריװ ,טַײצ

 "נורעדַאֿפ עטצעל יד טיול טשינ ןריֿפֿפױא ךיז

 יד ףיוא ּפָא ךיז טֿפור ןרוטארעטיל יד|; .ןעג

 טינ טייטש יז ;געט ערעזדנוא ןוֿפ ןשינעעשעג

 עשידי ,נש ,"טייקכעלקריװ רעד ןוֿפ ּפָא

 יז ,1958 י"נ ,זנַאלסור-טעװַאס ןיא רעבַײרש

6, 

 -ץגנָא םעד ןליֿפסיוא טינ .װָאס .צעפס .9

 -עגנָא ןּבָאה ןכעצ עקינייא,, .ןַאלּפ ןטקרעמ
 ,1932 ווצִיק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .ַא ,"יָא ןּביוה

 -אכעמ םעד ןיא יִא םוצ ףוס א ןכַאמ, .137 יז

 יזוק ,שטיװָאליַארזיא .א ,"םוקַאּבסיױרַא ןטריזינ

 ,1932 עװקסָאמ ,סַאּב

 ךלהמ ןטמיטשַאּב ַא ףיוא ןטערטּפָא .0
 ַא ףיוא יא טינ (טינ טימ ךעלטנייװעג)

 טינ גָאטַײּב טינ טנַאטסערַא ןוֿפ יִא טינ .טָארט

 טָאטש רעד ןוֿפ סרעקידיײטרַאֿפ יד, .טכַאנַײּב

 א ךיוא וליֿפַא ןענַאטשעגּפָא טינ ןענַײז

 -ּפָא טינ זיא רעע ,"סעיציזָאּפ ערעייז ןו ֿפ רעטעמ

 ץלָאטש טימ ןוא ןירעקנעש רעד ןוֿפ ןענאטשעג

 עכילקילג ,ּפס ,"סיֿפ עדייּב ףיוא טלעטשעג ךיז

 ןגעװ עלא ,עלַא; .21 '1 ,עכילקילגמוא ןוא

 טֿפאשקנעּב א ןוא / עגנַאל עכלעזא ךיז ןעוצ

 ,שקַא ,"טינ טָארט ןייק ייז ןוֿפ ּפָא טינ טייטש

 ,87 'ז ,1940 עװקסַאמ ,װערַײמ נוא כערזימ

 .סעּפע ןוֿפ ךיז ןקורּפָא .ךיז ןעיצקירוצ 1

 -עט עטלײטרוארַאֿפ ַא ןרעהֿפױא .ןּבָאה הטרח

 ,פיצנירּפ א ןוֿפ יִא .תודימ עזייּב ןוֿפ יִא .טייקיט

 ,ןּבָאה הנותה טלָאזעג טָאה רע, .ללּכ א ןוֿפ

 -ּפַא רע זיא טונימ רעטצעל רעד ןיא רָאנ

 ."!ןטײקשירַאנ ענַײד ןוֿפ ּפָא ייטש , ."ןענַאטשעג

 המחלמ ףיוא דעלגיתומר ןגעק ןייג ךיא לָאז;

 .6 ,בכ ,א םיכלמ ,יּת ,"?'ִא ךיא לָאז רעדָא

 ּבא םיכרד יכליז ןילָאז איז זאד ,ןַײז ריהזמ,

 .ןקיש וצ ןוט םידרומ ןעד . . ., .קקּת ,"ןיטש

 ,"ןקיטש יזיּב ןריא ןוֿפ ןיטש ּבָא ןלָאז איז

 ַאז ןאטיג זיּב ליֿפ רֶע טָאה, .29 'ז ,ץניװ

 טוט ןֿפױה רעד ךיז יא ,ןיטש ּפָא דלּב רע לָאז

 ,"ןירעק םוא זאד זיא ץנט םא טסעּב זאד ,ןירעמ
 ןּבעגעג טכער זדנוא טָאה ה"ע ןמלז יר, .טכוצ

 ,מק ,"עיידיא רעד ןוֿפ ןענאטשענּפָא זיא ןוא
 ,38 ןאפ ,0

 ךיז ,ור וצ ןצעמע רעדָא סעּפע ןזָאװ ,2

 ןוֿפ יִא טינ לָאז דניק א .ןצעמע ןוֿפ ןעּפעשטּפָא

 תוֿבוח-ילעּב ינַײד בוא, !ךעטרַאֿפ סעמַאמ רעד

 -רוא וטשלָאז גרָאז ענַײד . . . ןיטש ּבא ןטלָאװ

 ,"ןּבעל ךילרעה וטׂשלוז תּבש םא ,ןּבעג ּבָאל
 .ב/ג ,1723 טׂשמַא ,(תורימז תּבש) ןוזמה תכרּב

 ןַײז זיא עניגער זא ,טױרטרַאֿפ םיא טָאה רע;

 ןײטשּפָא

 טציא .ןענַאטשענּפָא ןיא יּביא ןוא לדיימ
 ,ַאּפָא ,"רעדיוװ ריא טימ ךיז רע טנגעגַאּב
 ,114 יז ,ןירעצנעט

 ,(ךאלֿפרעּבײא ןַא ןוֿפ) ךיז ןלײטּפָא ,
 סקעּבעג סָאד ידּכ סטעֿפ טימ ןַאֿפ יד ןרימשנַײא

 ןעלטימ-רעקרַאֿפ עטסַײנ יד .יִא טכַײל לָאז

 סוּפרָאק רעד :רעדער ןיא טינ ךיו ןקיטיינ

 דרע רעד ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא רעד ןוֿפ ּפָא טייטש

 ,טעּפמיא סיורג טימ סױרַאֿפ ךיז טגָארט ןוא

 זָאל; .װש ,"רעסַאװ ןוֿפ ּפָא טייטש למיוּב,

 'ַא רעלעט ןוֿפ ךיז טעװ סע ּביוא ,ןליקרַאֿפ

 ... סָאנ ןַײז טינ טצװ רעלעט ןֿפױא ןוא טַאלג

 שאװ לכיּב ןייא ,*...,קיטרַאֿפ ןיוש יז זיא

 װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניֿפג ןנירד

 ערב עטלוֿפעגרעּביא עטלַא יד, ,{17951 ה"נקת

 :עגּפַא רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןענַײז רעט

 .מ ,"רעטצנעֿפ ענעגָאלשרַאֿפ יד ןוֿפ ןענַאטש

 ץנליװ ,לוּבלּב טולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר

 ,352 'ז ,4

 ןוֿפ ךיז ןסַײרּפָא :ןָאט סעּפע ןרעהֿפױא 4
 ןוֿפ י'ַא טינ (טינ טימ ךעלטנייוװעג) סעּפע

 ףיוא שטָאכ,, .טונימ ַא ףיוא וליֿפַא טעּברַא רעד

 סָאװ, ."!הליכא רעד ןוֿפ ּפָא ייטש טונימ א

 ,טַײז ריא ןיא ןָאטעג קוק א רע טָאה -- ?זיא
 ןועמש ,"טעּברַא רעד ןוֿפ קידנעײטשּפָא טשינ

 טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארָאה

 .שרעדנַא (ןרעוװ) ןַײז ;ןרעדנוזּפָא ךיז .8

 עסַאמ רעקידנזיורּב רעד ןוֿפ טַײז ַא ןיא יִא

 ןייק ןעמ ןַאק . . . ןגעװטסעדנוֿפ רָאנ , .ןשטנעמ

 ,עש ,"יַא טינ הרֿבח ןוֿפ ןוא ןַײז טינ ריזח

 טלָאװעג טשינ רעּבָא טָאה רע, .77 'ז ,היֿבט

 טכַאמעג הנותח טָאה ןוא ןדִיי עלַא ןוֿפ ִא

 ךיז טימַאּב יז, .קי ,"רָאי ףלע וצ רעטכָאט ןַײז

 ,"ףּפורג רעד ןוֿפ ןײטשוצּפָא טשינ . . . ךיוא

 ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .ּב

 ,10 יז

 ןוֿפ קחרמ ַא ,דנַאטשּפָא ןַא ףיוא ןַײז .0

 סָאװ ןטקנוּפ ייװצ .ןצעמע ןוֿפ רעדָא סעּפע

 ףיוא ןרעדנַא םעד ןוֿפ רענייא ּפָא ןעייטש -
 רעטצנעֿפ םעד ןיא זָאלג סָאד .רעטעמיטנעצ ןעצ

 -ץנלײטנַא יד ידּכ .םַאר רעד ןו ֿפ ּפָא טייטש

 רענייא ןלָאז ןעגנוטסעמרַאֿפ-טרָאּפס יד ןוֿפ רעמ

 טרַאטס םַײּב יז ןזומ ,ןרעטש טינ ןרעדנַא םעד

 ףיוא תוחּפה-לּכל ןרעדנַא םעד ןוֿפ רענייא יִא

 הׂשעמ עקיּבלעז יד, .רעטעמ קילדנעצ עכעלטע

 ןֿפירנַאּב ערעדנַא עלַא טימ ךיוא רעּבָא זיא

 םעד ןוֿפ רענייא ּפָא ןעייטש ייז רעטַײװ סָאװ

 ןעמ ןָאק ךעלטײק-ןֿפירגַאּב רעמ ץלַא ןרעדנַא
 ושװ סישז ,"ייז ןדניּברַאֿפ וצ יװ ןטכַארטסיױא

 טייטש טלעצ ןַײד ןַײז לָאז, ,57 'ז ,1912 י"נ

 רָאג יצ ,שער-ןשטנעמ ןוֿפ טַײװ יד סָאש א ּפָא

 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,יןלַײמ-ילימ ףיוא

 ,19 יז ,6

 ;ןצעמע וצ רעדָא סעּפע וצ טלַאק ןרעװ .7
 טייטש עמַאמ א .ןטַײװ-רעד-ןוֿפ ןטלַאה ךיז

 זיא רע .דניק ךעלּבַײל ַא ןוֿפ ּפָא טשינ לָאמ ןייק

 ןוֿפ ןענַאטשעגּפָא זיא ןוא רעוטיללּכ א ןרָאװעג

 ןוֿפ, .ךַאֿפ ןַײז ןוֿפ וליֿפַא ןוא דניק ןוא ּבַײװ



 ןעועַײטשּפַָא

 רעטשרעטנוא רעד ּפָא טייטש ןַאמערָא ןַא

 ,4 ,טי ,ד"צקּת ,ילשמ ,סמ ,ײֿבורק

 עטייװצ יד, .טַײצ ןיא טקורעגּפָא ןַײז ,8

 ףיוא רעטשרע רעד ןוֿפ ּפָא טייטש המחלמ-טלעוו

 א ןוֿפ דומיל ַא; ."רָאי 21 ןוֿפ ןליאמַײק ַא

 רעדָא גָאט א ןוֿפ רעגנעל יִא טינ רָאט דומיל

 עמ סָאװ ןסעגרַאֿפ ןעמ ןעק שרעדנַא :יײװצ

 ."טנרעלעגסיוא טָאה

 ךיז ןדיישרעטנוא ,טקורעגּפָא ןַײז ללּכב 9

 ַאא ןטרעװ ,ןעגנוניײשרעד ענעכילגרַאֿפ ייוװצ ןוֿפ

 ּפָא ןעייטש ליזַא ןוא עקירעמַא, .ןֿפירגַאּב
 רעטנזיוט ףיוא רָאנ טינ ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא

 יד ןיא ,לערוטלוק ךיוא רָאנ ,סרעטעמָאליק

 ."טֿפַאשנסיװ ןוא קינכעט ןוֿפ ןטיּבעג

 ןוא ערערעװש יד ןוֿפ ךיז ןלײטּפָא .0

 ,גנושימ א ןיא ןטנעמעלע-דנַאטשַאּב ערעגנירג

 רעסַאװ זָאלג א ןיא ץומש .יֵא עװַאק יד ןזָאל

 רענעצלָאמשעצ רעד ןיא .ּפָא זַײװכעלסיּב טייטש

 ןוֿפ ּפָא ןלאטעמ ערעװש יד ןעייטש עסאמ

 רעד זיּב , .ןּבױא ןוֿפ ערעגנירג יד ןוא ןטנוא

 -עגּפָא זיא רע זיּב ,ןגיוצעגנָא טָאה ןֿפנַארּב

 ,"הארמ עקירעהעג יד ןעמוקַאּב ןוא ןענאטש

 .הֿבושתי'לעּב רעד ןוא קיזצ רעד ,רעגיט .י

 טַײז ,ןךעלּבעּב יד| רעַײֿפ ןוֿפ ּפָארַא טמענ,

 ּפָארַא טסיג ,עלַײװ ַא רַאֿפ יִא טזָאל ןוא ּפָארא

 ירַאטעגעװ ,װָאלושימ  ,"ןָאילוּב ןרָאלק םעד

 ,63 יז ,1926 י"נ ,ךוּבידָאק

 ןוֿפ ןרעװ רָאלק .ןריזילַאטסירקסיױא ךיז ,1

 נַײא עשירֿפ יד ןזָאל .גנוניישרעד ַא ,עגַארֿפ ַא

 זַא ,ללּכ א ךיז ןּבָאה ייז , .לסיּב ַא יִא ןקורד

 ףרַאד ןעשעג טשרע ןענַײז סָאװ ןשינעעשעג

 -רָאי ַא ...ןליטשנַײא ךיז ןוא יִא ןזָאל ןעמ

 ,...ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקװיר .ּב ,"קילדנעצ

 ,329 יז

 .ןּבעל ןוֿפ םינמיס רעמ ןזַײװסױרַא טינ 2

 .שיֿפ א יװ ןענַאטשענּפָא .ןֿפרַאװ ךיז ןרעהֿפױא

 דניק סָאד סָאװ השא ןַא וצ תואוֿפרו תולוגס,

 ןעק ןוא ּבַײל סרעטומ ןיא ןענַאטשעגּפָא זיא

 רֿפס ,םײהנּפָא לאומש ,"ןרעּבעג טינ דניק סָאד

 עקיציה יד, .ה"עקּת ,(דנַאלסור} ?טרָא ,תואוֿפר

 -סיּב ןענַײז סלדיימ םעד {ןשינעֿפרַאװ} ףרעוו

 רעד ,ליּבוס ןמלק ,"ןענַאטשעגּפָא ןיוש זַײװכעל

 ,1894 ןילּבול ,רעטכָאט ןַײז טימ רָאטקָאד

 סָאד ּביוא , ,רֿבא ןַא ןוֿפ ןרעװ רעכַאװש .8

 לקיטש א ןעמענ . . . ןרעה ןוֿפ ּפָא טייטש רעיוא

 עלא רעיוא ןיא ןזַאלוצנַײרַא . . . סטעֿפנזדנעג

 ינַײא --- סוֿפ ַא יַא* .וו רַאט ,"עלּפַארק ַא גָאט

 :לגרֿפ .סוֿפ ַא ןוֿפ ןרעװ טֿפַײטשרַאֿפ ,ןֿפָאלש

 ,דרעֿפ ענַײֿפ . . . דרעֿפ עליואוו, .סוֿפ ַא ןעִיצּפָא

 ,ןענַאטשעגּפָא סוֿפ א ,ךיז טכוד ,זיא םעד ַײּב

 ,ןָאדרָאג .ע ,"...ךרוד גָאי א רָאנ ייז טיג

 ,1925 עװקסָאמ ,רַאיַאּב לוגניא

 ןעייטש סעיצקַא יד .טרעװ ןיא ןלַאֿפ 4
 טייטש סרוק רעד דלַאּביװ זיא, .ּפָא סנטצעל

 ,עש ,"רעקיצֿפוֿפ רעצנַאג רעד הרּפּכ ַא זיא ,ּפָא
 ,17 'ז ,לדנעמ םחנמ

 ַא טגָארט טרָאד, .ןצרַאטשּפָא ,טלֹוּב ןַײז ,0

1997 

 ךיז טרונש ןוא טקנערק יז / ,טעסרָאק ַא עמַאד
 טייטש / טערקעס ַא זיא'ס !ךַא ןטנוא ןוֿפ / :ןָא

 רונּכ ,ןײטשנרַאה .ה .צ ,*. . . ןַאדָאמעשט ַא פ

 ןַא טימ, .21 יז ,א"נרּת װעשטידרַאּב ,יֿבצה

 -ַאטשעגּפָא זיא סָאװ ,ץַאל ןטערוּבעשטוקעגֿפױא

 ןַא ןוֿפ רעיא ןא יװ ,קַאשזדיּפ םענוֿפ ןענ

 ,רעקלַא םנוֿפ ןשטנעמ  ןַאהַאק .א ,"לזייא

 יד ןֿפע ןַא ךיז טיג'ס, .91 יז ,1927 עװקסָאמ

 :ןטַאי ףניֿפ א ןַײרַא ךיז ןטיש'ס ןוא ריט

 ןוֿפ סענעשעק יד ּפָא ןעייטש םענייא ַײּב . . ,

 ,געװ םעַײנ ןֿפַא ,ןאמטכעש .1 ,"ספקליּפ

 -עגוצ גנירעה םעד ךיא ּבָאה, .1928 וװָאקרַאכ

 ןרעטנוא ןוֿפ ןטעקאנ םוצ ץרַאה םוצ טקירד

 ענעדלָאג יד ,הלמ ,יָא טינ לָאז סע -- לדמעה

 רעד זיּב טסַאּפעגסיױא, .24 יז ,דנַאלװילק ,עװַאּפ

 ּפָא ןעייטש טסירּב עריא זַא ,גנע ױזַא עילַאט

 ,ןילּבמעד .ּב ,"םערָאֿפ רעדנור ,רעלוֿפ רעייז ןיא

 ,22 '1 ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא ײװצ

 יַא .סעפע ןוֿפ ןײטשטנַא ,ןעמַאטשּפָא 0

 ,טַײל ענעּביױהעג ןוֿפ

 רדנ א טוט רענייא ,לשמל, -- ךיז טימ

 טינ ,ןצעז טינ ךיז ןּבעל ןַײז טַײצ לָאז רע זַא

 ןוא טרָא ןייא ףיוא ןייטש רָאנ ,ןגיל טינ ,ןייג

 ,דמא ,ײןּבעל ןצנַאג ןַײז ּפָא ױזַא ךיז טייטש רע

 ןסָאגעגנַײרַא ךיא ּבָאה, .1856 ענליװ ,םיה ייא

 ןלַאקָאּב עכַײלג עכיוה ןיא ךלימ סעּכָארּפ ייווצ

 ַצּפָא ךיז טַײצ ןּבָאה לָאז ךלימ יד ידּכ . . ,

 ךיז קעד ןֿפױא לָאז, .5 ןש ,רעטעלּב ,"ןייטש

 יװ רעקיטכיװ ...זיא סָאװ ,ךַאז א סעפע יא

 "ירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"םיױש-גנוטַײצ רעד

 ,529 יז ,וװ רעקיט

 ךּבױרט עסַײװ ןוֿפ יִא סָאז, -- ץכעז

 ,1943 ,תרצנ ןוֿפ ןַאמ רעד ,שֵא ,"ךעלדנרעק

 טימ, -- (עק- ,ןיד) רע .שינע- .85 יז
 ערעזדנוא וליֿפַא ןלעװ סרעײטשּפָא עטלייצעג

 ,14 עוו 1953 ,שַאֿפ ,ראא ,ײןרעֿפטנע סרעּבַײרש

 .יירע-

 .ןעװעַײטסּפָא +- -- ןעװעַײטשּפַָא

 ּפַא =- .רנ .משטד .ידַא -- דנעײטשּפָא
 "עג ואװצעגרע טָאה טניװ רעד, .קידנעייטש

 ,"ךעלּב ןדנעײטשּפָא קיטש ַא טימ טרעמַאה

 רעדנַאנוֿפ טַײװ ױזַא ַײרד יד, .יטעקַאנ' ,ַאּפָא

 טימ ןרעװ ןעמונעגמורא תמא ןענָאק םינינע עיִא

 ,1919 י"נ ,שווװ טישז ,"ףירגַאּב ןקיצנייא:ןייא ןַא

 ,171 יז

 סָאו .יזַא ,װיזורעג -- קידנעײטשּפָא
 ,רעליש רעיא ןַא .סרעטיילגאּב עיִא ,ּפָא טייטש

 ַא .ןרעיוא עיִא .ןזָאכלָאק עיֶא .רוטַארעטיל עא
 .ךעלּב יִא קיטש

 ,טליטשעג'- ,ּפָא ליטש .װרט -- ןליטשּפָא
 רעד .רעליטש ןכַאמ .1 ,ןליטשנַײא :לגרֿפ
 ַא םיא ףרַאד עמ ,סיורג וצ ןיוש זיא למוט
 רענעט עכיוה יד יִא טינ ןעמ ןעק יצ, .יִא לסיּב
 ."?ןָאֿפאמַארג רעַײא ןוֿפ

 ,קיטייװ םעד ןכַאמ רענעלק ,ןקיאורַאּב .2

 עג עטציהעצ יד יא .סעיצָאמע עא סעּכ םעד
 םעד ןליטשוצּפָא לטימ ןייק ָאטשינ .רעטימ

 .ידַא -- קימיטשּפָא

 ןעמיטשּפָא

 טניֿפעג יז, ,ץרַאה ןטקידנואוועצ א ןוֿפ קיטיײװ
 ףיוא עלעכיימש סיז א ןוא טרָאװ גולק ַא דימּת
 וַצּפָא טייקזנֹורּב סרעגיווש רעד ידּכ ןּפיל יד
 ,...ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ןליטש

 ,33 יד ,1916 ןיוו

 .שינעֿפרעדַאּב א ןקידירֿפַאּב זַײװלײט .9
 יד, .רעגנוה םעד ןליטשוצּפָא ידּכ ןסַײּברעּביא
 טקעלקעג םיוק ןּבָאה רעסַאװ סנּפָארט עכעלטע
 ,"טשרָאד םעד ןליטשוצּפָא

 יד, .ןרעװ טמוטשטנַא .ליטש ןרעװ .סָאפ .4

 ,רעליטש ןוא רעליטש ןרָאװעג ןענַײז תולוק
 ."ןרָאװעג טליטשענּפָא ןצנַאגניא ןענַײז ייז זיּב

 (ףרַאד) ןעק עמ סָאװ
 יַאֹּב ןוא יִא ןענַײז סָאװ ןגָאלשרַאֿפ .ןעמיטשּפָא

 -רַאֿפ עיִא .שירָאטַאגילּבָא ןענַײז סָאװ ןלעֿפ

 ןוּבשח א .טקעיארּפץעזעג א וצ ןעגנורעסעּב

 "נָאלּפרַאֿפ ױזַא --- 'ַא טינ ןיטולחל זיא סָאװ

 עּפורג רעד וצ טרעהעג לדיֿפ יד !רֶע זיא טרעט

 .טייקי- .ןטנעמורטסניא עשילַאקיזומ עא

 ,ּפָא םיטש .װטוא 8 .װרט -- ןעמיטשּפָא
 סעּפע רַאֿפ םיטש יד ןּבעגּפָא .1 .טמיטשעג =

 .טַאדידנאק םענעגייא ןר ַא 9 יא .ןצעמע רעדָא

 יד ןגעלֿפ יִא ןכָאנ .עיצולָאזער רעד ן ג ע ק יא

 "ער יד יִא םַײּב, .טרעצנַאק ַא ןרעה רעלייוו

 טינ עגאלרַאֿפ עטערקנָאק ןייק זיא עיצולָאז

 נָאק עטנַײנ יד ,". . .ןרָאװעג ןגָארטעגנַײרַא

 ... גנוציז ַא; .ן?1912| ,"דנוּב, ןוֿפ ץנערנֿפ

 ,"ןעמָארק יד ןענעמתחרַאֿפ :טמיטשענּפָא טָאה

 ,רעמױשיטכַאנ רעד לעימכַאר ,שטיװָארעײמ .מ

 טמיטשעגּפָא ןיוש טָאה עטיל, ,1925 װָאקרַאכ

 עקירעּביא עלא יד וצ ןקינײארַאֿפ וצ ךיז

 ,1947 א"ב ,דרע עטנערּבעג ,געס ,"ןטעװָאס

 ,180 יז

 טעװ טנװָא 6 זיּב, .ןעמיטש ןקידנערַאֿפ .2

 ,?טמיטשעגּפָא ןּבָאה גנורעקלעּפַאּב יד ןיוש

 ןשילַאקיזומ ַא ןעמיטשסיוא .ןרילוגערּפָא .9

 ןוֿפ טייקכיוה רעקיסַאּפ רעד טימ טנעמורטסניא

 ךימ טָאה , .לדיֿפ א יִא .רענעט ןוֿפ עמַאג ,ןַאט

 םעד טמיטשענּפָא טָאה רע יװ םעד ךָאנ דלַאּב

 ,טסינַאיּפעטרָאֿפ רעד ,דמא ,ײ. . . ןַאיּפעטרָאֿפ

 ,1878 ענליוו

 א יִא .טמיטש סע יצ ןרילָארטנַאקּפָא .4
 טימ יִא קיֿפױלרַאֿפ טעװ ןיילַא רע, .ןוּבשח

 ,רעגיוש ייװצ יד ,ןוחַא .מ ,"עסַאק רעד

 ,141 יז ,ס"רּת ענליוו

 ,טנעמוקָאד א ןריציֿפיטנעדיא .ןכַײלגרַאֿפ .9

 גנוצעזרעּביא יד יִא .ןֿפירגאּב עכעלנע ייוװצ יִא

 ,לַאניגירָא ז ט י מ טַאקינומָאק ןקיטכיװ א ןוֿפ

 .טַײצ ערעגנעל א ןעמיטש ,טוג ןּבעל .0

 זַא ,ןגירק ריד טימ ךיז רימ ןלָאז סָאװרַאֿפ ,

 -עגּפָא גנאלךּבעל ַא ריד טימ ןּבָאה רימ

 ,"?טמיטש
 "ער רעדָא סעצָארּפ -- גנ6/ .ךיז טימ

 ןלעטש .יִא ןא ןריֿפכרוד ןעמיטשּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 .ןַאיּפעטרָאֿפ ַא ןוֿפ יִא יד .יִא רעד וצ עגַארֿפ ַא

 ... םוטעמוא טרעדָאֿפ , .תונוּבשח ןוֿפ יִא יד

 טימ טכערלַאװ ןטקעריד ,ןכַײלג ,םענײמעגלַא



 ןעקניטשּפָא
 ,"רעגריּב עקירָאי-20 עלַא רַאֿפ יִא רעמייהעג
 ?עיצוטיטסנָאק זיא סָאװ ,הקקעי װַאטסוג ,זּביא

 ןעיֶא וצ ןעמוקנָא ןעק עמ, .1905 וװענעשז

 ָאד טעװ יאדווא :תוטהל-םיּבר-רחא םוצ ןוא

 רעדָא עטסעּב סָאד ןַײז רֿבוג לָאמ עלא טינ

 ןיא טַײהרעמ יד יװ ,טרָאװ עטסנטַארעג סָאד

 יד קידנעטש טינ ןּבעל ןשיטילָאּפ ןיא ךיוא

 ,מי ,"רשוי ןוֿפ רעדָא המכח ןוֿפ ןירעגערט

 וּתעשּב טָאה ןַאמצייוו םייח ירד, .3 ,אוו פשוי

 א ןַארַאֿפ זיא סע :טרָאװ גולק א רעייז טגָאזעג

 ,"יַא ןוא גנומיטש ןשיװצ דיישרעטנוא רעסיורג
 .8 (| 1965 זמט

 .שינעע .ץכעז

 .יירעד

 .ןעקנוטשעג-- ,ּפָא קניטש -- ןעקניטשּפָא

 רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןטײרּפשרַאֿפ --- .װטוא

 .תיר ןטכעלש ַא ןטײרּפשרַאֿפ ןקידנערַאֿפ

 -עגנָא (ןרעװ) ןַײז לָאז סע ןכַאמ -- .װרט

 .זַאג ַא טימ עירָאטארַאּבַאל יד יִא .ןעקנוטש

 רעה .שינע .ץכע .ךיז טימ

 .ַײרע = .(עק- ,ןיד)
 ,טֿפיטשעגי- ,ּפָא ףיטש .וטוא -- ןֿפיטשּפָא

 ןּבָאה רעדניק יד .טַײצ ערעגנעל ַא ןֿפיטש .1
 -ֿפױא ,2 .גָאטימרַאֿפ ןצנַאג םעד טֿפיטשעגּפָא
 וצ ןעמונעג ךיז ןוא טֿפיטשעגּפָא .ןֿפיטש ןרעה
 .שינע .ץכע- .טעּברא רעד

 .טקיטשעג'-- ,ּפָא קיטש .װורט -- ןקיטשּפָא

 םיאנוׂש עשידִיי עלַא טלָאװ רע .ןקיטשרעד .1

 ןקיטש .2 .טנעה ענעגייא יד טימ טקיטשעגּפָא

 גנַאלש-אָאּב עקיטכעמ יד, .טַײצ ערעגנעל א

 רֶצ זיּב גנַאל ױזַא ןּברק ריא טקיטשעגּפָא טָאה

 סָאד ןסיגּפָא .9 ."ןרָאװעג טקיטשרעד זיא

 יַא ,לֿפָאטרַאק ןכָאקֿפױא ןכָאנ רעסַאװ עקידוז

 ,טיורק יִא .סעּבלוּב ,לֿפָאטרַאק

 .(עק- ,ןיי) רעד

 .ןכָאטשעג'- ,ּפָא ךעטש .װרט -- ןפעטשּפָא

 ןשידִיי ןטיול טינ ,ןכעטשרעד ךרוד ןענעליוק .1
 ,ריזח ןוֿפ זיא יירשעג סָאד , .ריזח א יִא .ןיד

 סע דריװ טרָאד . . .ןעמוקעג ףוס ןַײז זיא סע

 ,"טגיילעגנַײרא רעַײֿפ ןיא ןוא ןכַאטשעגּפָא
 ,ינשה םירדעה לא ,רעגניזעלש ףסוי אֿביקע 'ר

 ,1869 ווָאװל

 -סומ ַא יַא .ןרעכעלכרוד ;ןכעטשכרוד .2

 -ַאּפ רעטסומ ןרעטנוא קידנגיילרעטנוא = רעט

 לדָאנ ַא טימ ןכעטשכרוד ,ןָאטרַאק רעדָא ריּפ

 = גרַאּב ַא יַא* ,רעטסומ ןוֿפ רוטנָאק םעד טיול

 טימ םיא ןרעכעלכרוד} גרַאּב ַא ןסַײרֿפױא

 ,ןןסַײרוצֿפױא םיא ידּכ ,טימאניד רַאֿפ ןלַאנַאק

 יא ,טנעװ-ןולעֿפ ןסַײרֿפױא ןעמוקעג ןענַײז;
 ַא* ןרעיוט טרעדנוה ןשיװצ ,ןַאּבזיא ,"גרץּב

 ןגעװ ןּבָאה, .רויװַארג ןקורדּפָא --- טערטרָאּפ א

 -ץגּפָא ןוא ןעגנוטַײצ עלַא ןיא ןּבירשעג םעד

 יד ,זדמא ,"לברעד טערטרַאּפ ןַײז ןכָאטש

 .ז"לרּת ענליוו ,עקטעזירג

 -סעֿפרַאֿפ ,ןטֿפעהֿפױנוצ קידנכעטשכרוד .9
 (ןכַאֿפ אא ַײרעטסוש ,ַײרעדַײנש ןיא) ןקיט

 ןּפַאלקוצנַײרַא ידּכ ,עװשעדָאּפ יד יִא .ץַאל ַא 'ַא

 ַא ןעיצוצכרוד רעדָא לקעלֿפ א לכעל רעדעי ןיא

 .ץ- ,רעד -- לעטשּפָא
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 ןכעטשוצ -- טנַאּב ַא ,עמשאט א יִא ..עװטַארד

 ןוֿפ ץליֿפ םוצ טנַאּב םעד רעדָא עמשַאט יד

 ,שוילעּפַאק

 רעדָא ןענעֿפע .רעסַאװ סָאד ןסילֿפ ןזָאל 4
 ,ךַײט א יִא .עּבמאד א ,עילּבערג א ןסַײרּפָא

 .ןריטסַארטנָאק .ןלייטסיוא ףרַאש ךיז .9

 ןכָאטשענּפָא טָאה גנוטערטסיױרַא עֿפראש ןַײז,

 ."טייקליטש רענײמעגלַא רעד ןוֿפ ןָאֿפ ןֿפױא

 סיורג א טייטש ףרָאד ןוֿפ קע םעד ףיוא,

 סָאװ טייקרעּביױז ןוא טייקנייר סָאד . . . זיוה

 סָאד ךיוא ןוא לקניװ ןדעי ןיא סױרַא טנַײש

 ןגעק ּפָא טכעטש סעלַא סָאד -- טײקכַײר לסיּב

 ,1870 ,מק ,"ףרָאד ןוֿפ ןעזסיוא ןקירעיורט םעד

 ּפָא טכעטש ...טייקיטעמוא רעייז, .29 ךאט

 -לָאס עשילגנע יד ןוֿפ טייקיטסול יד ןשיװצ

 ,.244 'ז ,| ...זיּב י"נ ןוֿפ ,שאוהי ,?ןטאד

 רַאֿפ ןַײז ,ןגיוא יד ןסַײר -- ןגיוא יד א*

 עקידהּפצוח ןַײז, .םענעגנָא טינ רעייז ןצעמע

 ."ןגיוא יד ןכָאטשענּפָא ןעמעלא טָאה גנוטלַאה

 יּפָא גנַאלןרָאי .טַײצ ערעגנעל ַא ןכעטש .0
 עצנאג ַא רימ טָאה'ס .לדָאנ רעד טימ ןכָאטשעג

 ,טַײז רעקניל רעד ןיא ןכַָאטשעגּפָא טכאנ

 ןיש םיא טָאה עמ .ןכעטש ןרעהֿפױא 4

 .ןעגנוצירּפשנַײא עלַא ןכָאטשעגּפָא

 ןצעמע ןגָאירעּבירַא ,ןגַײטשרעּכירַא .כרַא .8

 ריׂשעֹּב ךיא ןעװ ,ׁשֵע רעװ איו, ,סעּפֶע ןיא

 רגרוּבדלישי' ,"?רֶעװ ןיכעטש ּבא ךיד ינוא טכַאמ

 עװַא| ,17 ,ייטכישיג יגיליווצרוק 'נוא ימַאצלעז

 .ןווו

 רענייש א טימ יִא .רנ .משטד ,ןֿפיױקרעטנוא .9

 ,הנּתמ

 ,ןי) רעד .שינע/ .ץכע- .גנז
 .ײרע/ .(עקי

 -לוזער רֶעדָא טקַא 1
 .ןישַאמ א ןוֿפ יִא .(ךיז) ןלעטשּפָא ןוֿפ טאט

 יָא םוצ לֵאנגיס א

 רעד .יִא (ןַא) ןָא ןדער .סַײררעּביא ,הקסֿפה .2

 טימ ,ךעלעמַאּפ ןרָאֿפ .ִא (ןַא) ןָא טיש יינש
 ןיא יִא ןטצעל רעייז ַײּב ,ַאד, .ןיָא עגנַאל

 טנעקעג טינ רעמ ןיוש רע טָאה ,ךיז ןהנעטסיוא

 !םיֿפרׂשנ רעקוועלירתּכי ,עש ,"ןגָארטרעּבירַא

 טמָארטש סָאװ . . . ןושל ןָא ןּבילּבעג זיא רע;

 יד ,סנ ,"'ָא ןָא ןוא עֿפשּב לָאמעלַא םיא

 ןָא ןּבעל* 1948 י"נ ,װ ,רעּבשַאמ החפשמ

 .ןעַײמש ,ןעװַאה ,ןָאטרַאֿפ ןַײז רדסּכ -- 'ִא ןא

 יִא ןא ןָא ןעמ טּבעל ןעקירעמַא ןיא} ָאד;
 תומה-ךאלמ רעד וליֿפַא ןוא יודיװ ןָא טּברַאטש

 לעטַאװַאדעלס רעשיסור ַא יװ טינ ךַײא טמענ

 ןָאטסָאּב ,תמא רעד ,"סָארּפָאד ןֿפױא םאזגנַאל
 ,8 ןאפ ,5

 עשירעטילימ ןוֿפ יַא .ףוס ,גנוקידנערַאֿפ .9
 רעד ןוֿפ יִא ןטימ, .ָאךֿפָאװ .סעיצַארעּפָא

 ,"לרֹוג רעייז ךיוא ךיז טרעטנענרעד עיצַארגימע

 -ראוו , - -| . ָאקסיצנַארֿפ-ַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד

 יַא רעטולָאסּבַא רעד --- טָאג, .46 'ז ,1930 עש

 יָאסּבא רעד ןוא ורמוא ןכעלשטנעמ ןדעי רַאֿפ

 ,(23| יִא ןכעלשטנעמ ןדעי רַאֿפ סױרָאֿפ רעטול

 ןלעטשּפָא

 .53 '| ,1953 י"נ ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג

 רעד .יִא רעשילַארָאמ .העינמ .טלַאהּפָא .4
 .ןרָאֿפ וצ 'ִא ןייק טינ זיא רעטעװ רעסואימ

 עמ ואװ :ּפָא ךיז טלעטש עמ ואװ טרָא .9

 רעד ןדִיי ַײּב טנַײה זיא לארׂשי .ךיז טצעזַאּב

 םעד ַײּב טרָאד, .דנו-ענ רעייז ןיא יִא רעטצעל

 ןעוועג זיא ןורֿבח ַײּב ,ןענּכ ןיא ,םי ןשידנעלטימ

 ,203 יז ,ו רָאק ,"יַא ןַא

 -טַײצ ןּבַײלּב ןעלטימ-רעקרַאֿפ ואוו טרָא .0

 -- הזע למנ, .טרָאּפ ,עיצנַאטס ,ןייטש קילַײװ

 ןֿפיש ףיוא טרָא ןא ןעוװעג סָאד זיא ןטשרע םוצ

 "ץרא ןיא עירדנַאסקעלַא ןוֿפ יִא ןא ,ןלעטש
 עשרַאװ ,תמא ךרד רֿפס ,װָאקלַאמ .ַא ,"לארׂשי

 ,19 יז ,4

 ,טנָאזירָאה ןרעד|, .טקנוּפציטש .רַאּפשנָא .7
 א ןייק טשינ םיא ףיוא טָאה גיוא סָאד סָאװ
 ןַא טימ ךרוד ןשטנעמ םעד לָאמ ךס א טמענ
 ,ז"כשּת ה"ר ,קיא ,אֿפא ,"טעמוא

 טכַאמעג . . . טָאה רע, .סעומשּפָא ,זײרּפָא .8

 טלָאזעג טָאה רעכלעװ ,םענייא טימ יִא ןַא

 ,גוטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,"שמש ןעדרעוו

 ַײב ןימרעט = טֿפיטשײָא .23 אֵה ,7

 ,220 'ז ,1932 עװקסַאמ ,ַײרעקָאט ,לדַײז .ל .א

 ,טלעטשעג-- ,ּפָא לעטש .חרט -- ןלעטשּפָא
 יצ ןעגניווצ .גנוגעװַאּב סנצעמע ןסַײררעּביא .1

 יא .ןייטש ןּבַײלּב לָאז עמ וצרעד ןסיוטש

 ַא יסקַאט א יִא .סַאג ןיא יִא .געװ ןֿפױא ןצעמע

 יד, .ןַאּב יד ןלעטשוצּפָא לטנעה ןרַאֿפ ןָאט יצ

 ַײס ןלַאֿפ רעטנזיוט ןיא זדנוא טֿפלעה גנוּבַײר

 יד ןעגנַאֿפוצנָא ַײס ,גנוגעװַאּב א ןלעטשוצּפָא

 ,37 יז ,1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עּפסַאק .בַא ,"גנוגעווַאּב

 / גיװשטנַא טרעװ דָאר סָאד זיּב ױזַא ןוא,

 ,למ ,"ּפָא סע טלעטש טנאה עקיּבלעז יד ןעוו

 יא  .רעגייטש ןכעלגעטלַא םעד ךָאנ ייג ךיאי

 -עגּפָא טָאה'ס רע, .ןּבַײלּב ןייטש = טירט יד

 טצמוא םעד ןיא / טלַאמעד טירט יד טלעטש

 .ןגער ןֿפױא דרעֿפ ַא' ,טייצ ,ײ. . .ןקיֿפוסיזָא םעד

 א יִא .ןעגנולָאצ יד יִא .טעּברַא יד יִא .עיצקנוֿפ

 ןעד זיא .ןדִי ןגעק ןעמָארגָאּפ יִא .,קירּבַאֿפ

 ץצלַא יד, ?טניװ םעד ןלעטשוצּפָא ךעלגעמ

 םענוֿפ םָארטש ןקיטסַײג םעד ןיא ןלַאװק-רוטלוק

 עַײנ סָאד ,טישז ,"יַא טינ ןעמ ןָאק םזילַאיצָאס

 ױג ןעמ טָאה ןטימניא, .1910 ינוי י"נ ,ןעּבעל

 רעד עלעקלעמש 'ר ,"קיזומ יד יִא ןסייה

 דלַאּב טָאה סע; .5 יז ,א"ערּת עשראוו ,רעמזעלק

 סָאד ןלעטשוצּפָא ץנעװרעטניא ןַא וצ טריֿפעג

 סעכָאלעמלַאּב ןוא םירחוס עשידִיי ןקישסױרַא

 יּבר ןוא רסיק ,שז ,"טנגעג רעקסנעלָאמס ןוֿפ
 ,147 יז ,וש

 א ,סעצָארּפ א ,טייקיטעט ַא ןסַײררעּביא .2

 יץֹּת ַא ןסַײררעּבא = רענע ה פאק א"

 ןרעה םיא ןוא יִא רענעהּפַאק ףרַאד עמ, .גונ

 ןוא עטסעּב סָאד ןסע ןרעהֿפיוא יַאדּכ זיא סע})

 לד ר ע 8 (עסַײװ) סָאד יָא* ."ןהמכח ןַײז ןרעה

 = ן ּב ע ל סָאד יִא .ןריטָארקנַאּב ,ןצעזנָא =

 ןַײמ דלַאװג טימ יִא ןוא ,, .ןּבעל סָאד ןעמענ ךיז



 ןלעטשּפָא

 ,לַאה ,". . . ןייגַאּב דרָאמ ַא טלַאװ'כ / -- ןּבעל

 סָאד 'ַא* .91 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ

 ,ןענוז ייווצ --- ןגיוא, .ןרעּבױצַאּב = ץר ַא ה

 ."ץרַאה סָאד ּפָא ריד ןלעטש סָאװ

 ַא ףיוא יִא .רעטעּפש ףיוא ןגײלּפָא .3
 נָאק עלַא יִא .ןטקעיָארּפ יוּב עלַא טַײצ רָאי

 ןריֿפכרוד סָאד יִא .טַײצ שדוח א ףיוא ןטרעצ

 .לייטרוא-טיוט םעד

 ,סעצָארּפ א ןעוועמאה ,רעכעלעמַאּפ ןכַאמ .4

 ןיא הֿפירׂש ַא ןלעטשוצּפָא ידּכ , .טייקיטעט ַא

 עקידנענערּב יד םורא לּכ םדוק ןעמ ףרַאד ,דלַאװ

 יד ןדַײנשּפָאפ ."װָאר א ןּבָארגסױא םיחטש

 םעד ןלעטשוצּפָא ידּכ ,ןסקיוװעג יד ןוֿפ ןציּפש

 ,זּביא ןינעה .ש ,"לגנעטש ןוֿפ סקואוו ןקרַאטש

 ןשיסורסַײװ ןוֿפ ןטָאּבעג יד ,רעניו .וװ .וװ

 טקעמשעג טָאה לגנִיי סָאד , ,1926 קסנימ ,רעיוּפ

 -רַאֿפ ןוא טלעטשענּפָא . . . טָאה סָאװ חיר םעד

 ַא ,םױּבזלַאג .מ ,"ןעקנַאדעג ענַײז טרוּכיש

 א; .28 'ז ,1927 לשימצשּפ ,המשנ עשידוי

 טלעטשענּפָא טָאה . . . סָאװ תולג ןוֿפ טקודָארּפ

 רעזדנוא ןוֿפ גנולקיװטנַא יד טריֿפָארטַא ןוא

 .אא| לֹּבִי ,שטיװָאדיװַאר .ש ,"ןּבעל ןלַאנָאיצַאנ

 סנצעמע יִא ,ליֿפעג א ןקירדרעד .ןקיאורַאּב .8

 זלַא זד ןמוק זיא סַײלֿפ טימ ,, .ןרָאצמירג ,סעּכ

 לָאז ליװ טומ ינוא טרֿפוה ןמ זד / טָאג ןוֿפ

 זַא ...לָאמניא , .47 יז ,ץניװ ,"ןלעטש ּבָא

 טָאה ,ּבוטש ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא . . . זיא עלהמלש

 ןייּב א טימ טלעטשעגּפָא דלַאֹּב םיא ןעמ

 .41 'ז ,המלש ,סוממ ,"ענימ רעקיטעמוא

 ַא .סעּפע ןָאט ןוֿפ ןצעמע ןטלַאהּפָא .0

 טנַאה יד יִא .טונימ רעטצעל רעד ןיא ןצעמע

 לַײװ ,םייה רעד ןיא ןּבילּבעג זיא רע .ןילּת ןוֿפ

 ,טלעטשעגּפָא םיא טָאה ליֿפעגרָאֿפ רעטכעלש ַא

 רעװ ,ןענוֿפעג ךיז טָאה ,טלָאװעג טָאה "רע, זַא,

 עריש ,"הדיקע רעד ַײּב וניֿבָא םהרֿבא יִא לָאז'ס

 ,8 עװקסָאמ ,נּבעל נוֿפ כעיוק רעד ,ןַאמשרַאג

 טלַאװעג לָאמַא ךיז טָאה רֶע ןעו ,רע וליֿפַא

 ןעמ טָאה ,הדגא ןוֿפ ןינע ןַא ןיא ןשימנַײרַא

 -רָאֿפ ןקיטומטוג ַא טימ טלעטשעגּפָא םיא

 ,וטסָאה סָאװ --- ,"הדגא לצא ךל המ , :ףרואוו

 ,סעיטיװ .מ ,"?הדגַא טימ תוכייש א רַאֿפ ,אֿביקע

 ,18 שווװ 1950 ,שַאֿפ

 סעדגאי ,ןַײװ טַײצ ערעגנעל א ןייטש ןזָאל .7

 -נַײא יִא .21 ,ןלעטשנָא :לגרֿפ ,ןטקודָארּפ עא

 ,(הלוח ַא רַאֿפ) ןֿפרַאדַאּב וצ טינ ףיוא סטכַאמעג

 לסעֿפ ַא יִא .סעקרעגוא ערעיוז רעטניוװ ףיוא יִא

 ןלעטשוצּפָא הרקע ןַא וצ הלוגס א; .טיורק

 ךיז לָאז סע ,"ַאיװלַאס, טימ ןַײװ לשעלֿפ טוג ַא

 ליל ַא זיא סע ןעװ ןוא גנַאל ןקייו ױזַא

 םעד ןוֿפ ןעקנירט הליֿבט יד ךָאנ יז לָאז הליֿבט

 ,רַאט ,ײלזעלגנַײװ א ןַײװ

 ּפָא .ןלעטשנַײא .ןסילשַאּב .ןעמיטשַאּב .8

 -ךמז רעד .טַײצ ַא יִא .סעּפע ןריסקיֿפ .ןכַאמ
 .ומחנ-תּבש ףיוא טלעטשעגּפָא ןעוועג זיא הנותח

 ַײּב זיא סע .לָאצּפָאדילגטימ ןוֿפ סיירג יד יא

 טימ יִא .ןֿפערט וצ ךיז טלעטשעגּפָא ןעװעג ייז

 ףיוא ןסיװ טינ .ןלָאצ וצ לֿפיו רעטעּברַא יד

 יד ןעמוקעג זיא סע זא ןוא/,, .יָא ןגיוא יד סָאװ

1999 

 -ייק ןטימ טלעטשעגּפָא טָאה םדָא 'ר סָאװ טַײצ

 -ךשא-לּכה טימ ןצאלַאּפ יד ןרָאװעג זיא ,רעס

 תוריבע ערעזדנוא רעּביא, .טשעּב יחֿבש ,"לּכל

 סָאװ ,ןטַײצ עלַא ןעגנאגעגסיוא ןיוש ןענַײז

 טלָאמעד לָאז חישמ זַא טלעטשעגּפָא טָאה טָאג

 רעװ, .18236 װָאקלידס ,ירזוּכ הׂשעמ ,"ןעמוק

 טינ ךָאנ זיא רימ טימ ןרָאֿפטימ טעװ סע ךָאנ

 ךיא לעװ רערָאֿפטימ א רעּבָא ,טלעטשעגּפָא

 א יִא טלָאװעג טָאה רע זא ןוא, .39 ,"ןּבָאה

 -עגּפָארַא רָאג םיא ךיא ּבָאה ,קילּב ןקירעזייּב

 ,"טכאמרַאֿפ ןגיוא יד ןוא ןעמערּב יד טקירד

 ןוֿפ תונוזמ יד םשּכ, .ילגנִיי עקנַארק סָאד' ,ץרּפ

 ױזַא הנשה:שָאר ןוֿפ טלעטשעגּפָא זיא ןשטנעמ

 ןוֿפ טלעטשענּפָא ןשטנעמ ןוֿפ תונורסח יד זיא

 םיא ַײּב ןרעװ רסחנ לָאז לֿפיװ ,הנשה:שָאר

 ,ןילרַאקמ ןַאמדנַאג קחצי םייח 'ר ,"טלעג

 םימכח יד, .1904 עשרַאװ ,תורישעל הלוגס

 וצ ןהאּפ רַאֿפ} רועיש א טלעטשענּפָא ןּבָאה

 םעד ןוֿפ קיצכעז ןוֿפ לייט ןייא עמערָא יד ןּבעג

 ,43 יז ,װ ישס ,"ןסקאװעג םיא ַײּב טָאה סָאװ

 א ןעמעננָא = ןצ ר ַא ה ןיא ךיז ַײּב ָא*
 ,סולשַאּב ןטסעֿפ

 נָא :לגרֿפ .ןרילוגערסיוא .ןרילוגערּפָא .9
 טַארַאּפא םעד יִא .סָאמ א יִא .4 ,3 ּבּב ןלעטש

 ןעיירדמוא לָאצ יד יִא .סעילַאװכ עצרוק ףיוא

 ניא ןשילַאקיזומ ַא יא .ןישַאמקָאט רעד ןוֿפ

 ןלעטשוצּפָא םידאמ א זיא רע, ,טנעמורטס

 רעד טיול טַארַאּפַאָאטָאֿפ םעד יא; ."ענַאיּפ ַא

 ןַײמ ףיוא קיטכיר עלעטיה יד יָא, ,."טייקיטכיל

 עּבעיל עכילצרעה עכילקריװ ַא ,סֿפלַא .ּב ,"סָאמ

 ,95 יז ,1901 ענליוו ,וו

 ןלעטשנָא װחזד ךעלטנגיא -- ףל ח א ָא*

 ןייק ןַײז טינ ןלָאז סע ןַײז קדוּב ;ףלח ַא

 ןַײז ףרַאד רע סָאװ םעד ץוח טחוש א, .תומיגּפ

 ףרַאד ,הטיחש תוכלה ןוֿפ םיניד יד ןיא יקּב ַא

 םעד יִא ןענעק לָאז רע ונייהד ,די-ןמוא ןַײז רע

 רֿפס ,*. . .ןַײז וצ קדוּב יוזַא יװ ןסיוװ . . . ףלח

 ךלמילא יּבר רעד, .38 יז ,?רָאי ,זדָאל ,םימעטמ

 ןַײז וצ ןייגנַײרַא ןיוש עקַאט םיא טסייה ..,

 ,רעגַאה ךורּב ,"ףלח א יא ןענרעל ךיז . . . טחוש

 ,1946 טשעראקוּב ,געװ ןֿפױא

 יִא .ןזָאלרעּביא .טרָא ןַא ףיוא ןעגנערב ,0
 ץערוחּב םעד יִא .ןַײרַא לַאטש ןיא לדרעֿפ סָאד

 זיא ןַאמֿפוה רעד, .עמַאמ-עטַאט וצ קירוצ

 טָאה רע ואו ןלעטשוצּפָא קירוצ ךימ ֿביוחמ

 עשרַאװ ,ךעלעדוי עטר איד ,"ןעמונעג ךימ

 יּפָא רימ יז רע טָאה זיולּב ןוא טעקַאנ- ,0

 ,ץרפ ,"!רעלעֿפ-גנול ַא טימ רָאנ ,טלעטשעג

 ןעועג טיירג זיא יז זַא, ,332 יז ,ןטֿפירש 'מַארד

 יז רֶע טָאה ,ןלעװ רָאנ טעװ רֶע ואוו ,ןײגוצכַָאנ

 ,162 'ז ןײלַא ,ַאּפָא ,"ןַאמ םוצ טלעטשעגּפָא

 ידּכ .לגדא ןלַאירעטַאמ ,הרוחס ןלעטשוצ 1
 ענעגעלרַאֿפ לסיּב סָאד יא .ןֿפױקרַאֿפ וצ יז

 רע ,רעייא טימ רע טלדנַאה טנַײה , .הרוחס

 ּפַא ייז טלעטש ןוא רעֿפרעד יד ןיא ייז טּפױק

 .ןגָאװ-טסָאּפ ןיא' ,ץרּפ ,"ןילּבול ןייק

 ךיז ןדִיי ןּבָאה לַאמטסנעד, .(לקַאטקעּפס ַא)

 הנותח א יִא .ןריֿפכרוד ,ןענעדרָאנַײא ,2

 .וֿפד 6-- .װטוא -- ךיז ןלעטשּפָא

 ךיז ןלעטשּפָא

 תוּפוח יַא שינעלַײא ןוא שינעּפאכ ןיא טגילקעג

 זַא; .15 'ז ,המלש ,סוממ ,"רעדניק ךעלקערּב

 וטסּבַײרש םורא ןכָאװ ייווצ ןיא יװ רֶעמ טשינ

 ,"ַא הנותח רעד חוּכמ לווירּב ַא ןַײרַא זדנוא

 יד ויּב לָאמ-סנק ןוֿפ ץלַא, .וינעפמעטס ,עש

 םעניא טַײװ יוזא ןעװעג ןיוש זיא . . .יִא הנותח

 ,165 'ז ,'קָאטסָאװ' ,ו ןעמעלַא ךָאנ ,גרעּב ,"רֿבע

 ,ןכוזַאּב ,טיזיװ א ןטַאטשּפָא -- טיזיוו א יַא*

 ,ןריטיזיווער

 -נערַאֿפ ןוֿפ םעטַײּב א טימ ןלעטש וזז .9

 ַא ,סערּפמָאק א ,סעקװַאיּפ ,סעקנַאּב יִא .ןקיד
 ,קנַאּב ןצנַאג םעד זיוט םעד ףיוא יִא .טֿפענעז

 ןרעטנוא רעטַײר םעד ףיוא רעטנזיוט א יִא

 ,סנייא רעמונ

 א ןָאטּפָא ןוֿפ םעטַײּב ןטימ ,ןלעטש ווזד 4

 ,הבוט ַא רַאֿפ טעּברַא ןא ,הֿבוט ַא רַאֿפ הבוט

 'ַא ריד ךיא לעװ עטיור ייווצ ענַײד רַאֿפ ,

 ,תחלשמ סָאד ,ליי ,"רָאי םעַײנ םוצ סעקנַאּב

 .ו"לרּת רימָאטישז

 'ַא* ןכאלּפָא ,קזוח ןכַאמ -- קזוח א"

 ןיא טנלָאשט םעד ןלעטשנַײרַא --- טנלָאשט ַא

 ,ןוויוא

 ןַא ןגייז ןּבעג ןרעהֿפױא ,ןענייװטנַא ,8

 זיא ןלעטשוצּפָא רעדניק ןעמ טָאה. .עלעֿפוע

 ,"סנהילעּב ריאמ 'ר רַאֿפ רדנמ ךיוא ןעמ

 רעצינשזיװ -- לארׂשי תיב ,ןַאשּפא לצרעה

 ,1939 טעגיס ,ףיוה סייּבר

 רעד ןוֿפ ןצעמע יִא .ןצעמע ןגָאזּפָא ,0

 טעּברא רעד ףיוא ןשטנעמ א ןלעטשנַא, .טעּברַא

 ,"םיא יִא רעדייא רעכַאֿפנײא זיא

 ֿפױא ,1

 ךיז טּפױל עמ זא .ןגעװַאּב רעטַײװ ךיז ןרעה

 ,ןלעטשוצּפָא ךיז לָאמַאטימ רעווש זיא ,רעדנַאנוֿפ

 רימָאל / ,קישָאל םעד ןַאּפש ,עקשַאי ,עקשָאי,

 / "ַא ךיו רע טעװ רעמָאט / !ןֿפױל רעכיג

 ןײלַא רימ, .לק ,"ןֿפױק טינ םיא רימ ןלעו

 םענוֿפ סיֿפ יד ןכָארּבעג עקַאט ןיוש טָאה

 ןּבָאה רעּבירעד .עלעגעװ םעד רעטניה ןײגכָאנ

 ,סוממ ,"לסיּב א ןעורסיוא טלעטשעגּפָא ךיז רימ

 רעד ךיז טלעטש ןסיורד ןיא;, .7 יז ,'םיֿפרׂשנ

 ,"שטעּפ עטכער ייווצ רימ טקנעש . , . ּפָא עטַאט
 טייג שמש רעד, .ישורושחא גינעק םִַײּבב ,עש

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סע יװ ןעז לגניצ םוצ וצ

 לנייֿפ, ,'תונּתמ ַײרדי ,ץרפ ,"סקניל יצ סטכער

 ,ךיז ּפָא ןלעטש ןוא / ןעילֿפ עטגרָאזרַאֿפ ליטש

 יד, .יגָאטײרשּת ַא' ,רַא ,"ןגערֿפרעּביא וצ יװ

 םענעטכיולַאּב םעד ץַאלַאּפ ןרַאֿפ |טָאה} גנַאלש

 ,14 יז ,ךעלעסַײמ ,טשא ,"טלעטשעגּפָא ךיז

 רעד ,לטימ-רעקרַאֿפ ַא ןוֿפ ןּבַײלּב ןייטש .2

 עניילק עלַא ףיוא ּפָא ךיז טלעטש סוּבָאטיױא

 ןוֿפ ןגױלּפעג זיא ןַאלּפָארע רעד .סעיצנַאטס

 -ץגּפָא טינ ץעגרע ןיא ךיז ןוא דול ןייק ןיוו

 ,ןֿפיש עלַא ּפַא ךיז ןלעטש ןטרָאד , .טלעטש
 זועמ ,זמא ,"עידניא-טסָא ןייק רונ ןעלגעז סָאװ |

 גוצ רעד טָאה ירֿפ ץנַאג; .1864 ענליו ,םיה

 -גוֿפ ,לַאזקָאװ ןסיורג א ןּבענ טלעטשעגּפָא ךיז

 הֿבישיּב' ,סוממ ,"ןגעװ יד ךיז ןדייש עס ןענַאװ

 י'הטמ לש



 ךיז ןלעטשּפָא

 ןייג טינ .זיא ןעמ ואװ ןבַײלּברעּביא 9

 .געװ ןטימ ןיא ,ּבײהנָא םַײּב ךיז יא .סױרָאֿפ

 עטלא יד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ײמרַא יד,

 / ןרעגַאּב ןוֿפ טקיאורַאּב יװ ןוא , ."סעיציזָאּפ

 ,רַא ,"טלעטשעגּפָא ךיז טַײצ יד ךיוא טָאה

 / ּפָא ךיז לעטש לָאמטסנעד, .יגנומיטש--לולאי

 ,טיײצ ,"ור ךיא -- טמוק תּבש --- עטכישעג

 ןורטטמ

 ערעגנעל ַא ֿבצמ ןקיּבלעז ןיא ןּבַײלּברַאֿפ .4
 רעטעװ רעטוג א? .ןרעװ טרעװילגרַאֿפ .טַײצ

 רַאּפ עטצעל יד טלעטשעגּפָא ָאד ךיז טָאה

 -ץגּפָא םיא ךיז טָאה םינּפ ןֿפױא, ."םישדח

 א, ,"לביימש רעקיצרַאהטוג רעטיירּב ַא טלעטש

 ןיא טלעטשעגּפָא םיא ךיז טָאה עגַארֿפ עמוטש

 עלַא ןיא ךרוד טגנירד ריא זא, ."ןגיוא ענַײז

 טינ ךיז רע ןעק ןַאד ,ןטיונ ןסדניק םעד|} ענַײז
 טינ טגָאלש ,זיוהנירג .ל .י ,"קיטליגכַײלג יִא

 טקוקעג ןטָאה רעו, .1900 עשרַאװ ,רעדניק ןייק

 לוַײה סָאו ןיא לָאט ןיא ןַאדָא . . . קירוצ

 ץלַא ...ךעלזַײה עכלעזא ךָאנ טימ ןענַאטשעג

 רעמ ןיוש טעװ רע רָאנ ,ָאד ּפַא ךיז טלעטש

 ,1940 קסנימ ,נרעטש ,"ןרעהעגנָא טינ רעהַא

 ,877 ןאפ

 םעד .ןײטשּפָא ,קילעטשרעטניה ןּבַײלּב .ס
 טָאה רֶע ןוא םעטָא טלעֿפרַאֿפ טָאה רעֿפױל

 ןּביױהעגנָא טָאה לרעדנעס, .יִא ךיז ןעמונעג

 יװ טעּפָאסעג ןוא ןלעטשוצּפָא ךיז זַײװכעלסיּב

 ,41 יז ,תועסמ ,סוממ ,"זדנאג א

 יַא ךיז .סעּפע ןָאט םַײּב תוקסֿפה ןכַאמ .0

 ןוא ...טלדיֿפ לצרעה, .טרָאװ רעדעי ףיוא

 לדיֿפ ַא טוט ,רעדניק יד טימ שירַאנ ךיז טכַאמ

 יד, ,81 'ז ,המלש ,סוממ ,יּפָא ךיז טלעטש ןוא

 "נָא ידּכ ,ּפָא לָאמ עלַא ךיז ןלעטש סרעטינש

 'װַאס ,יקסנַאירּבָאק .מ ,"סעסָאק יד ןֿפרַאשוצ

 ,1 ןאפ ,1963 ,דנַאלמיײיה

 ,ךשמה ןייק ןּבָאה טינ .ךיז ןסַײררעּביא .4

 .טכַאנ יד ףיוא רָאנ יִא ךיז טגעלֿפ שער רעד

 םלוע, .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןגער רעד .ןהעש

 ,"ּפָא טינ ךיז טלעטש טלעװ יד --- גהונ וגהנמּכ

 ,םיסינ טימ ףיוא ךָאנ ךיז טלַאה יז, .װש

 ןכיגניא ןיוש ךיז טעװ ןוא ,גנוטַײצ-עקיּפָאק יד

 ,קָאטסָאװי ,וו ןעמעלַא ךָאנ ,גרעּב ,ייָא ןצנַאגניא

 ,רעַײֿפ א קידנעטש טנערּב ןוויוא ןיא , ,123 יז

 וצ ףיוא טשינ טרעה ןוויױא ןֿפױא לסעק רעד

 ּפָא טינ ךיז טלעטש ןכָאקרעּביא סָאד ןוא ןדיז

 -גָאט ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג ,"טונימ א ףיוא

 סָאװ ,םערוטש רעד, .172 יז ,1954 י"נ ,ךוּב

 ןוֿפ טגעלֿפ ,ןסיורד ןיא טעװעשוּבעג ױזַא טָאה

 טלָאװ רע יװ ךַײלג ,יא ךיז טַײצ וצ טַײצ

 ירעמַא ,שולּת ,"םעטָא םעד ןּפַאכּפָא טלָאװעג

 ןוֿפ הֿבשחמ יד זיא סָאד, .2 אוו 1960 ,רענַאק

 ןוֿפ 'ִא טשינ ךיז לָאז ליומ ןַײז זַא ,טָאג

 ,חכ ,אינּת ,"ןענרעל

 -טסעדנוֿפ רָאנ, .ןרינָאיצקנוֿפ ןרעהֿפױא .8

 רעד ןוֿפ ,ךַאז עלעדייא ןַא ןישאמ א זיא ןגעוו

 איד ,ּפָא ךיז יז טלעטש עניצירּפ רעטסנעלק

 רימ ןּבַאה, .39 'ז ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש

 ךיז עלַא לעטישזולס ןטשרע םעד ַײּב ךַײלג
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 ,?טעּברַא ןוֿפ טלעטשעגּפָא ךיז ןוא טגַאזטנַא
 ,...המחלמ:טלעװ איד ,ץיװָארעּפלַא .מ .י

 רענעי ןיא טּבעװעגנַײא ןוא; .1905 ענליװ

 -לעזרעד-וא-ןייא וצ ןלעװ / דַײז סטייקליטש

 ,טייצ ,"סרעגייז יא ךיז םוטעמוא טַײצ רעּב

 -- ּפָא ךיז טלעטש ץרַאה סָאד* .ןורטטמ

 -צנעֿפ ןכרוד. .גנוּבעלרעּביא רעקראטש ַא ןוֿפ

 .עינַאּפמָאק עכעליײרֿפ ץנַאג א המלש טעז רעט

 רַאֿפ ּפָא שזא ךיז טלעטש עלעצרעה ןיילק ןַײז

 טשינ ןיוש טָאה לקַײח, .ּבמס ,"שֿפניתמגע

 -עגּפָא םיא ןיא ךיז טָאה ץרַאה סָאד ,טרעהעג

 ,8 וע 1960 זמט ,סַאלטַא חמצ ,גח ,"טלעטש

 א, .טַײצ רעצרוק א ףיוא ןרָאֿפנַײרַא .9
 ךיז ןוא ױזַא טַאלג ןרָאֿפַײּברַאֿפ לָאז רעדורּב

 יװ ןעעז רימ,, ."!גָאט ַא ףיו א וליֿפַא יִא טינ

 סעדַא ןייק וװעיק ןוֿפ טעליּב א טמענ רענייא

 ףסוי ,"װעשטידרַאּב ןיא ּפָא ךיז טלעטש ןוא
 םעד ףיוא רַאדנעלַאק סערדַא רעססעדָא ,קורַא

 עשז סעגרַאֿפפ .1897 סעדא ,ח"נרּת רהָאי

 ,עש ,"רימ ַײּב יא ךיז . . . ,סגעוװקירוצ . . . טינ

 ךיז טָאה רע; .ירעדַײנש רעטֿפושיּכרַאֿפ רעדי

 ,"ןֿפױק סעּפע עשראוו ןיא טלעטשעגֿפָא סיוועג

 ,9 'ז ,תודוס ,5פס

 ןיא ךיז יִא .קילַײװטַײצ ןּבעל ,ןעניואוו ,0

 ךיז וטסָאה ואוו, ,טָאטש ןוֿפ לעטָאה ןטסנעש

 ַײּב רעדָא זױה-רָאֿפנַײרַא ןַא ןיא ?טלעטשעגּפָא

 הדומ ןײלַא רימ ךיז טָאה רע, ."?עטנַאקַאּב

 ןיא ּפָא רעמיא ךיז טלעטש רע זַא ,ןעװעג

 ,...החּפשמ ֿביר ,שטיװַאר .י .ג ,"הינסכַא ןייא

 טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא טָא, .12 יז ,1865 ענליוו

 ןייק ןעמוקעגנַא ןעניױשרַאּפ ערעזדנוא ןענַײז

 םעד ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןוא עקווירעטעט

 ,תועסמ ,סוממ ,"עיצנַאטס ףיוא לזַײלק ןקיזָאד

 ,ךַאילש ןטימ ַא ףיוא זױה-רָאֿפנַײא ןַא, .60 יז

 ןיא ךיז ַײּב יװ ּפָא ךיז טלעטש רעכעלטיא ואוו

 ,64 'ז ,וו מעּב ,"םייה רעד

 -- ֿבוטםוי ףיוא ,תּבש ףיוא ךיז א*

 ַײּב עיצנַאטס ףיוא ןיײטשנַײא סגעװרעטנוא

 ןרָאֿפ וצ טינ ידּכ ,ואװצעגרע רעדָא ןצעמע

 עמ, .ןטָאּברַאֿפ סע זיא ןיד ןשידִיי ןטיול ןעוו

 ַײּב טלעטשעגּפָא לזמל תועוֿבש ףיוא ךיז טָאה

 ,סוממ ,"טַײװ ץנַאג ּפעטס םעניא עיצנַאטס ַא

 רעװ . .. ,עצדרעס ,רָאנ רימ גָאז, .10 יז ,לדוי

 ףיוא ריד ַײּב טלעטשענּפָא סָאד ךיז טָאה

 ,"?ןױשרַאּפ רענדָאמ א סעּפע תּבש ןקיטנַײה

 .41 'ז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש

 יז, ,טרָא םעַײנ א ףיוא ךיז ןצעזַאּב 1

 ףוסל ךיז ןּבָאה ייז זיִּב ,טלגָאװעג גנַאל ןּבָאה

 יּפָא ךיז טָאה רע, ."םילשורי ןיא טלעטשעגּפָא

 ,"ךמלמ א רַאֿפ רַאדנערַא ןַא ַײּב טלעטשעג

 ,1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג יד עלעסעּפ ,םואּבסונ .ַא

 רעד ךָאנ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לדנעמ , .52 יז

 ףיוא ןעמוקעגנָא זיא רע :קסנַאירּפ ןיא הנותח
 יַארּפ רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"רעווש םוצ טסעק

 ,42 יז ,1893 ענליוװ ,קינטנעצ

 יסילֿפ רענטומ א ןגעװ) ןרעװ רָאלקק ,2

 -אּב ערערעװש יד ןוֿפ ךיז ןלײטּפָא ,(טייק

 ךיז עװַאק יד זָאל .גנושימ ַא ןיא ןלײטדנַאטש

 ךיז ןלעטשּפָא

 ,ןײטשּפָא טעװ רעסַאװ ענטומ סָאד זַא; .ִא

 ."ץומש רעצנַאג רעד יִא ךיז קעד ןֿפױא טעװ

 םענעשָאלעג סנֿפױה עכעלטע טשימעצ עמ,

 יַא ךיז טזָאל עמ ,רעסַאװ טימ ילּכ א ןיא ךלאק

 קיטכיזרָאֿפ ןעמ טסיג ךָאנרעד ,טײקיסילֿפ יד

 כַאי ,"טײקיסילֿפ . . . ענערָאװעג רעטיול יד ּפָא

 ,153 יז ,וו

 ,ךיז ןריזילַאטסירקסיױא ,ךיז ןדליּבסיוא .8
 ךיז זומ לַאירעטַאמ רעטרידוטשעגסיוא רעדעי,

 סעגַארֿפ רעקילדנעצ יד ןוֿפ, ."ןורּכז ןיא יִא
 -כיו ייוװצ יד טלעטשעגּפָא ףוס םוצ ךיז ןּבָאה
 -ץגֿפױנוצ ןּבַײלּב ייז, ."ןעמעלּבָארּפ עטסקיט
 ןלעטש ייז ןשיװצ ןוא רעּפרעק ןייא ןיא ןדנוּב
 ,ןעדנעּבַא רעטניװ ,סעדלעז היח ,"ןזיולּב ּפָא ךיז

 א -- וצרעד ןוא; .406 '| ,ח"נרּת ץעשרַאװ

 ,טלעטשעגּפָא טינ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ עטכישעג
 ,"געו א ךָאנ טכוז ןוא ךָאנ טניר סָאװ ךַײט ַא

 ,13 יז ,וו ראק

 .ַא טינ ךיז לָאז רכז א .ןּבַײלּברעּביא ,4

 רעצנאג רעד טלעטשעגּפָא ךיז טָאה םיא ַײּב

 יּפָא ךיז טָאה ןּתמודאׂשמ ןצנאג ןכָאנ .לַאטיּפַאק

 ךיז רֶע טָאה געװ ןֿפיױא, .חװר א טלעטשעג

 ויא רע ןעװ ןוא ,טרעטכינעגסיוא ןצנַאגניא

 -עגּפָא טינ םיא ַײּב ךיז טָאה ּבוטש ןיא ןַײרַא

 רעד ,ָאדױג .י ,"תורּכש ןוֿפ רוּפש א טלעטש

 ,10 יז ,1894 ענליװ ,ןעללַאֿפרַאֿפ זיא טסעװָאס

 ַײּב ּפָא ךיז טלעטש טסנידרַאֿפ רעצנַאג ןַײמ,

 ןוא / ּפַא ןרק םעד וטסמענ רעירֿפ / ריד

 ּבַײלּב רַאֿפרעד / .ּפָארַא לעֿפ יד טנעצַארּפ רַאֿפ

 ,וַאנַאּבילק .ה ,"ריֿבג א וד ןוא ןצּבק א ךיא

 ,24 'ז ,1908 ענליוו ,שדח לוק

 טַײצ ַא יִא ךיז .ןלעטשנַײא .ןעמיטשַאּב 9

 לָאז קיּבײא, .ןעור וצ טַײצ א ןוא ןטעּברא וצ

 לָאז ןוא / ןּתמו-אׂשמ ןיא ןקינײװ שטנעמ רעד

 והילא 'ר ,זּביא ,"ןענרעל וצ ףיוא ןטַײצ יִא ךיז

 יד ןוא , ,1846 וָאֿפעזוי ,םלוע רוא ,שַאדיװ יד

 דנַאנאנשיווצ ךיז יִא טנַאקעג טינ ןטלָאװ טַײל

 ןַא ןסעומשוצּפָא רעדָא ןָאט וצ טלָאמעד טַײצ א

 ,ןּברָאטשעגּפָא רעטָאֿפ סדוד זיא, .ווװ הח ,"קסע

 ןוא לטיילק םעד ַײּב טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע

 עּב .ש ,"רעזַײּפש סרעטומ רעד ןרָאװעג זיא

 ,1886 סעדא ,ןיקַאזָאק עשידוי יד ,ןַאמרעק

 .15 יז

 ףיוא טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןריסקיֿפ 0

 ףיוא קנַאדעג ןיא ךיז יַא .טכַא ןגייל .סעּפע

 שטנעמ ַא .גָאט ןקיטכענ ןוֿפ ןשינעעשעג יד

 -סקיטכיװ םעד ףיו א יַא ךיז לָאמעלַא ףרַאד

 יד .ןיטש ןּבילּבעג לָאמַאטימ זיא יז, ,ןט

 יד ןוא טציּפשעגנָא ךיז ןּבָאה עריא ןרעיוא

 ,"ריט רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןּבָאה ןגיוא

 גנאל ּפָא טינ ךיז טלעטש דניק סָאדע ,| שג ,רי

 .רואינש .ֿפ ,"ןעגנונַײשרעד ענעי רעדָא יד ףיוא

 -נסקַאװ יד ןוא ןטַײצ עלַאֿפָארטסָאטַאק יד ,ןָאס

 ץלַא קנעדעג'כ, .(?ןרָאי ןילרעּב ,תורוד עקיד

 ןַײמ טָאה'ס יװ / ןלעֿפ לָאז רָאה א -- רָאלק

 סלעיֵאר סָאװ ףיוא / טכוזעג ,טשרָאֿפעג קילּב

 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ןלעטשוצּפָא ךיז
 ,227 יז ,6



 ןכײצלעטשּפָא

 יִא ךיז .ןטכַארטַאּב .ןדיײרמורַא רעיונעג

 ךיז ןענָאק רימ, .ןינע ןַא ףיוא ,עגַארֿפ ַא ףיוא
 רעד ןוֿפ עזַאֿפ רעד ףיוא יִא רעיונעג טשינ ָאד

 ןסייה טלָאװ סָאד לַײװ ,עירָאעט-סטעטיװיטַאלער

 ,"לכיּב םעד ןוֿפ ןצענערג יד ןוֿפ ןײגסױרַא
 עדייז רעד ךיז טָאה טּפיוהרעּביא ,, .69 יז ,וטוג

 טָאה -- ריט יד -- ריט רעד ףיוא טלעטשעגּפָא

 ענעגייא ןַא ענַײמ זיא -- ןעװעג ריּבסמ רע

 רעּבָאפ .ןרעטמאל סנדייז םעד' ,רַא ,"האצמה

 טָא ןוֿפ םיטרּפ יד ףיוא יִא טשינ ךיז ליװ ךיא

 יַאּפטסנוק רעקיטכערּפ ךעלטנדרַָארעסיױא רעד

 וו ןטסינַאמַאר ןוא סרעליײצרעד ,נש ,י"ץמַארָאנ

 ,507 יז

 ךעלטנייוועג) סעּפע ןוֿפ ןטלַאהקירוצ ךיז ,8

 .עגר רעטצעל רעד ןיא ךיז יִא ,(טינ טימ

 שטנעמ א זיא סָאד .ךאז ןייק רַאֿפ ךיז יִא טינ

 .העינמ םוש ןייק רַאֿפ ּפָא טינ ךיז טלעטש סָאװ

 ןוא . ..ןהנעט ןוא ןהנעט ליֿפ ןעמ ףרַאד ָאד,

 ,חטפ ,ןירָאג .ּב ,"ךיוא ּפאלק ַא רַאֿפ ךיז יַא טינ

 טשינ רעמ ךיז ןטָאה רע); .6 יז ,1899 יינ

 טשינ ךיז ןעװעג טיירג .ןשרעהַאּב טנָאקעג

 םיא ןיא ץלַא ןוא ךאז ןייק רַאֿפ ןלעטשוצּפָא

 ילעװ עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"טלירּבעגֿפױא טָאה

 ךיא / ,טיירג ןעמעלא וצ ןיוש ןיּב ךיא, .רעד

 ףיוא וליֿפַא / ּפָא טינ ךַאז ןייק רַאֿפ ךימ לעטש

 טשינ ךיוא ךיז ךיא גָאז / טיוט ןרעטצניֿפ םעד

 ,'םיֿבנג ןוֿפ רעדיל-עּבילי ,ןַאמהעל .ש| לֿפ ,יּפָא

 .ןו שֿפ

 ןוֿפ ןרעװ טריקַארּבסױא .גמ לקָאװל 9
 טָאה עיסימָאק-טנעסַא יד זַא; .טסניד-רעטילימ

 םיא ןוא רענלעז א רַאֿפ ןעמונעגנָא טשינ םיא

 :ןֿפורעגסיױא דײרֿפ טימ רע טָאה ,םײהַא טקישעג

 ."!טלעטשענּפָא ךימ ּבָאה ךיא

 ,שינע/ .ץכע-  .גנו-

 יײרע .(עקד

 סָאװ ןכײצ .סי ,רעד -- ןכײצלעטשּפָא
 ןלעטשּפָא ךיז ףרַאד עמ ןעװ ןוא ואוו טזַײװ

 ץאז א ןרעדילגעצ טֿפלעה ןוא דײרסױרַא םַײב

 ,לטניּפ :שידִיי ןיא יִא .ןלײטדנַאטשַאּב ענַײז ףיוא

 עמָאקילטניּפ ,עמָאק ;ןכײצֿפורסױא ,ןכייצגערֿפ

 :עריט ;לטניּפַײרד ,לטניּפייװצ ;(לטניּפ-עמָאק)

 רעד ןיא רשֿפא זיא טגאװעג לסיּב א? .ןרעמַאלק

 .1921 ,קיטַאמַארגילוש ,מי ,"ַא ןגעװ עגַארֿפ

 ָאד טזַײװ .טנעק ריא ואוו ,סיֵא יד טרעלקרעד,

 ,ּפשי ,קַאװיּפס .ַא ,"סעזַארֿפ עקיטרָאװניײא יד ןָא

 יָאיצַאנָאטניא ןייר יד וליֿפַא, .26 'ז ,1926 וועִיק

 נֿפַא ,"רעליש עלַא טינ ןלעטש ... ס'ָא עלענ

 ,1935 וװעלק ,473 גנולמַאז ,טנַארֿפכַארּפש

 .ןע- ,רעד -- לּפמעטשּפָא
 .ןעלּפמעטשּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 וליֿפַא ךיז טָאה רעטנרעלעג ןייא ,, .קורדּפָא .2

 רעד ןיא ףיט טקעדטנַא טָאה רע זַא ,טמירַאּב

 ןטלַארוא םענוֿפ טעלעקס ַא ןוֿפ יַא םעד דרע

 וועלק ,זַײּפש ךָאנ גָאיעג ,ןָאסניכַאי .י ,"ןשטנעמ

4, 

 עטוג סנייא ץלַא עכעלטע, .טײקיטרַאנגײא .8
 ,רעגייטש ןַײז ףיוא רעדעי רָאנ . . . ןטסיטרַא

 ,ןי) רעד

 רעדָא טקַא .1
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 ֿפמַאק ,"ַא ןלעודיוװידניא ןלעיצעּפס ןַײז טימ

 -ידרַאּב ,קיגָאגַאדעּפ רעד ניא נטנָארֿפ ײװצ ֿפַא

 ,1932 וועשט

 -מעטשעג-- ,ּפָא לפ- .וורט -- ןעלּפמעטשּפָא
 א יִא .לּפמעטש א ןלעטשקעװַא .1 .טלּפ

 רקָאד רעלעיציֿפַא ןַא .וירּב א ףיוא עקרַאמ

 ןדנור א טימ טלּפמעטשענּפָא זיא סָאװ טנעמ

 ןוֿפ לּפמעטש ןטימ הרוחס יד יִא .לּפמעטש

 ,קירּבַאֿפ

 קיטסירעטקַארַאכ עטלֹוּב ַא ןצעמע ןּבעג .2

 "צּפָא עֿבט א ןּבָאה רעליש .(עוויטאגענ טֿפָא)

 .ןשינעמענוצ טימ סרערעל ערעייז ןעלּפמעטש

 םעד טימ טלּפמעטשעגּפָא טשינ זיא יז שטָאכ,

 ןייא ריא ןיא טשרעה ,ײטרַאּפ ַא ןוֿפ לּפמעטש

 יד ...עמעט ןייא ןגָאז ןָאק ןעמ ןוא ליֿפעג

 ירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"עמעט עלַאנָאיצַאנ

 ,516 'ז ,וו רעקיט

 ַא יװ ןצעמע יִא .ןצעמע ןלײטרוארַאֿפ .9

 "רַאֿפ א יװ גנוטערטסורַא ןַא יַא .רעטעררַאֿפ

 ,עקידנריֿפ

 עיצילימ ןיא, .קורדּפָא ןַא ןעמענּפָארַא .4

 המשנ יד טָאג ןיא רע זַא ןריואושעג רע טָאה

 :ץגּפָא םיא טָאה ןעמ ןעװ רָאג . . . קידלוש

 ןיא טּפוטשעגנַײרַא ןוא רעגניֿפ יד טלּפמעטש

 רֶע טָאה ,סעטַארג עכיוה טימ רעמיצ ןלָאמש ַא

 ,ןעגנולייצרעד ,ָאטיס לװַײֿפ ,"ןקָארשרעד ךיז

 ,1930 װָאקרַאכ

 ןַײז קיטנָאק .ךיז ןקירדּפָא -- ךיז טימ

 רעמ ךיז ןטלָאװ דרע רעכייװ רעד ןיא ןוא,

 ןסקָא עצלָאטש ערעַײא טלּפמעטשעגּפָא טשינ

 נַארֿפױַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"סעטיּפָאק

 -מעטשעגּפָא ךיז , ,148 יז ,1930 עשרַאװ ,ַאקסיצ

 / ,דרע רעטײנשרַאֿפ רעד ףיֹוא טירט ןּבָאה טלּפ

 לורטַאּפ רעשיטכַאנ רעד ןעוועג ךַאװ למיה ןיא

 רעד, .180 יז ,1956 י"נ ,ו המחלמ ,מפ ,..זיא

 ךיז ןּבָאה תוגאד עקידנעטש יד ןוא רעגנוה

 ,רעססעל ירד ,טכיזעג ןַײז ףיוא טלּפמעטשענּפָא

 יִא 1908 עשרַאװ ,ןעלטימ עשיניצידעמ . .,

 "רַאֿפ -- ןעקנַאדעג יד ןיא ,ןור ּכ ז ןיא ךיז

 ץלַא; .ןורּכז ןיא ךיז ןצירקנַײא ,ןעקנעדעג

 ..."ןורּכז ןיא ּפָא ךיז טלפמעטש

 ןענעז . . .רעקיזיֿפַאטעמ םעד רַאֿפ, .ננוד

 יד -- קנַאדעג ןיא ןעיֶא ערעייז ןוא ןכַאז יד

 "מוא ,עטסעֿפ ,עטדײשעגרעדנַאנוֿפ --- ןֿפירגַאב

 ןיא; .99 'ז ,1917 ,שוו טישז ,"עכעלגעווַאּב

 ןיא ןעמ טָאה רָאי 1877 ןיא ךָאנרעד ןוא 1

 לגױֿפ א ןוֿפ ןעיֶא ייווצ ןענוֿפעג . . . דנַאלשטַײד

 ,רעמזוצ .ַאי .מ ,"יוּבעג ןכעלרעדנואו א טימ
= 

 ,1933 וװעלק ,עיגָאלָאָאז

 .שינע/ .ץכעי
 ,יירעד

 .(עק- ,ןיד) רעד

 יעג-- ,ּפָא קיד  .װזקא -- ןקירנעטשּפָא
 ןֿפױא קידנעטש ןּבַײלּב .לָאענ ,טקידנעטש

 טניז ןוֿפ, .טַײצ יד יִא .געט יד יִא .טרָא ןקיּבלעז

 יז טקידנעטש ,ערעּפָא רעד ןוֿפ קעװַא זיא יז

 ,"טרַאװ ןוא םייה רעד ןיא ןתעל-תעמ יד ּפָא
 .78 'ז ,1932 װֶצָיִק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א

 ןקעטשּפָא
 ,טפעטשעג-- ,ּפָא ּפעטש .ורט -- ןֿפעטשּפָא

 ןעײנמורַא ,ןעיינכרוד ,ןעײנֿפױא ,ןעיינוצ .1

 ,ןטנָארֿפ יד יִא ,לטנעק א ,לטענ א יִא .קידנּפעטש

 .סענעשעק יד ןוֿפ ךעלּפעל יד יִא .רענלָאק םעד

 גָאז ,רעּפעטש ,רעּפעטש , .ןּבױא ןוֿפ סעּפע יַא

 ,"ךיש ּפָא ּפעטש ,רעּפעטש ,רעּפעטש :ךיג ףיוא

 רעד ןוֿפ רענלָאק ןגנַאל א ןכַאמ , .לטרעװכיג

 ןּביוא ןוֿפ הּתְעתעל םיא יִא ןוא טנאה רעלוֿפ

 ,תועסמ ,סוממ ,"קַאלשרעטנוא קיטש ַא טימ

 ּבוטש ןיא ייז וצ ןײגנַײרַא טגעלֿפ יז; ,24 יז

 יד ,םינּפיק .יא ,"רעטסעווש רעד ַײּב יַא סעפע

 ,1940 וועי ,טייג טַײצ

 רעד ןיא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןּפעטש .2

 .ןּבעל ןוֿפ ןרָאא עטסנעש יד ַײרעּפעטש

 טרעדָאֿפ סע לֿפיװ יִא .ןּפעטש ןקידנערַאֿפ .9

 .עמרָאנ רעד טיול ךיז

 רע ןוא, .ךיג ,קיסילֿפ סעּפע ןגָאזּפָא .גיֿפ 4
 ,עש ,"החנמ א י'ִא ךיז טעשטַאקרַאֿפ טָאה

 ,לביימש א טימ, .ירעדַײנש רעטֿפושיּכרַאֿפ רעדי

 ןייא ןיא טּפעטשענּפָא / ,זיּפש ַא יװ קיכעטש

 רעד' ,קינַאמ .י ,"זירז טנוה רעד טָאה םעטָא

 ןיא רעדַײנש רעד, .'לזייא סָאד ןוא טנוה

 ,"בירעמ ַא יִא טנעקעג טָאה ,יךמע' ןַא ןעװעג
 ,13 ע 1966 זמט ,גצּב

 ,סעּפע ןקיטרַאֿפסױא .,ןכַאמטכערוצ .גיֿפ ,8
 לקיטרַא ןַא ןסייהעג טָאה רע ןעװ ןטלעז,

 רעדָא . . .ךַארּפש יד ןסערפסיוא . . .ןּבַײרשרעּביא

 -כעלנײשרַאװ יד זא ,סעַײנ לקיטש ַא יִא לָאמַא

 -סטֿפנוקוצי ,רַא ,"ןטלַאה רעסעּב ךיז לָאז טייק

 .ןעלקיטרַא

 ןרעּביא ץערוחּב םעד יַא .ןסַײמשּפָא .גיֿפ .0
 ןעּבָאּב יד ןעזרעד לָאז רֶע זַא ,ױזַא קלח-רעטניה

 ,טלעוו רענעי ןוֿפ

 .ץבכע- ,גנז

 רע .(עקי
 ןיי) רע .שינע-

 ,טקעטשעג-- ,ּפָא קעטש .ורט -- ןקעטשּפָא

 ןעמענסורַא ,ןקיטַײזַאּב ןכרוד ןענעֿפעֿפױא .1

 ןעװעקרָאקּפָא :גנונעֿפע רעד ןיא טקעטש סָאװ

 םעד יִא .לצלעה סָאד יִא .עא ילּכ ַא ,שַאלֿפ ַא

 ידּכ ןעמיוק םעד יִא .ןּפָארּפ םעד יַא .טנוּפש

 ןּפאצ םעד . . .'ֲאק .ןרעװ וצ טעדַאשטרַאֿפ טינ

 -ַאװ ּבלַאה . , . ןֿפױלסיױא לָאז'ס ,סַאֿפ םעד ןוֿפ

 .לטָאמ ,עש ,"ץעגייש ַא ייז ַײּב טסייה --- רעס

 ,עלעשעלֿפ ַא םעזוּב ןוֿפ ןעמונעגסיױרַא טָאה,

 ,"ןּפיל יד וצ טגיילעגוצ ןוא סע טקעטשענּפָא

 רעכַאמרעגייז רזוע, ,72 יז ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ

 טנֿפע ןוא ןדָאל ןוֿפ ליכָארּפ םעד ּפָא טקעטש

 ,רעקיטשכָארּב ,ןַאהַאק םָארװַא ,"ףיוא םיא

 עקמַאילק יד ּפָא ןקעטש רימ,, ,1920 װָאקרַאכ

 ,סינּפיק .יא ,ײןַײרַא ןעייג רימ ןוא ריט רעד ןוֿפ

 .6 ןאפ ,1968 ,דנַאלמייה 'װַאס ,יסגעוורעטנואי

 לֿפיװ ,ןעמיטשַאּב ךעלטקניפ -- יל ּכ ַא ַא*

 ,טלַאהטנַא יז

 -םענֿפױא ןיא יִא .טַײצ ערעגנעל א ןקעטש .2

 סָאד קעה א ןיא יִא .גָאט ןּבלַאה א רעמיצ

 .ןּבעל עצנאג

 ןיא סעפע ןּבעגרעּביא ,ןּבעגּפָא ,ןבעג .2



 ךעלּברעטשּפָא

 לּבור ַא "לּפענק, םעד יִא .םייהעג ,ליטש רעד

 ַּתָא .טלעג ןָא רעּבָא רעטסַײט םעד יִא .רַאּבַאכ

 לָאז עמ םורַאךטניה ךעלריּפַאּפ יד טקעטשעג

 םיא ףור ןוא טנַאה רעד ַײּב ןּפַאכ טינ םיא

 ליטש טקעטשעגּפָא טָאה . . . יז, ."!לסינקַאנק

 ,1866 מק ,"הָאװלה תרוּתּב הֿבדנ ענייש ַא

 ךָאד ,טעּברַא סעלעסָאי םעד זיא סָאד, ,36 ןאֵל

 ךיז טעװ {רע זַאְו ...טינ ךיא ןיימ רעּבָא

 סע טעװ ןוא ןקערשרעד רימ רַאֿפ דלַאּב ָאד

 ,1868 ענליװ ,הרוּתה םויס רעד ,דמא ,ייָא דלַאּב

 רע טגָאז ,ּפָא סעּפע ןעמ טקעטש רעװאורּפ םעד,

 ,מק ,"ןדמל ַא ןַײז טעװ לגנִיי סָאד -- םִאּב

 ץעגרע לָאז ןֿבואר ,ונַײהד, .21 ןאפ ,9

 עקשטירּב ַא טימ דרעפ רָאּפ א ןענעכטַאלקעװא

 טלעװ ,שטַאגולד .מ ,"ןענועמש יִא יז ןוא
 -יטלַאּב עמ ,ָאי, 50 'ז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ

 ...?רעּבָא ןעמ טריריטלַאּב ױזַא יװ רָאנ ,טריר

 :ּפָא סעּפע {םידיגנ עטַאלּב יד| ייז טקעטש ןעמ

 טכַאמ עמ ,הנּתמ א םעד ,טלעגיהמיתח םעד

 ,טלעװ רקֿפה יד ,לּביר ,"ייז ףיוא תודועס

 םַײּב -- ט ַאמ א יִא .32 יז ,ב"סרת עשרַאװ

 .ךָאש ןליּפש

 "וצ סָאד ןקּוליסּפָא ,ןּבעגּפָא ללּכּב .מטֿפ .4

 ןעמענוצ .עטּביורעגוצ ,עטעבנגעגוצ ,ענעמונעג

 -- קירוצ ףיוא יִא רעּבָא ,ןעמונעגוצ רע טָאה

 סָאװ ,רענייא ּבָאלשז וד ,ּפָא קעטש , !הּכמ ַא

 -סעװש רעכעלּבַײל ַא ַײּב טּביורעגוצ טסָאה וד

 :ןסור יד וצ ןעַײרש רעזעניכ יד, ,"!רעט

 ַײּב ןּבָאה ןוַאצ יד סָאװ ּפָא זדנוא טקעטש

 ."!טּביורעגוצ ןוא טרַאנעגסיױא זדנוא

 ןרעקמוא טשינ .גַײֿפ א ןזַײװ -- ג ַײ 8 ַא ָא*

 ענעילטנא ,ענעמונעגוצ א רעמיטנגייא םעד

 רַאֿפ ּבָאה ךיא טסניימ, .ךַאז עטעבנגעג רעדָא

 ּפָא ריד ךיא קעטש ,ליװ ךיא זַא ?ארומ ריד

 ןּבָאה ןדִיי יד ואו ןיהַא ךימ שוק .ןגַײֿפ ייווצ

 ,153 'ז ,,סעמצי ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעב ,"טורעג

 .שטַאּפ ַא ןעגנאלרעד -- ש טאפ ַא ָא*

 עכעלטע טקעטשעגּפָא רעירֿפ טָאה רעזייל,

 רימ ייז טָאה עכירעזייל ןוא ןעכירעזייל שטעּפ

 טנעצָארּפ טימ ןּבעגעגרעּביא ַײרטעג ךַאנרעד

 עניילק סָאד ,סוממ ,"וצרעד ּפינק עכעלטע טימ

 ןוא טנַאה עטכער יד טייג ,,., .עלעשנעמ

 ,"שטעּפ ייװצ קַאּב רעקניל רעד ּפָא טקעטש
 ,לעצעג ,עש

 בוט-לזמ ַא ,רָאיײטוג ַא ,םכילע-םולש ַא יָא*

 רעדָא ןסירגַאּב ךיז --- ןקורדסיוא-גנוסירגאּב עא

 יד ןעגנַאלרעד ַײּברעד ןוא ןסירגַאּב ןצעמע

 רע ,םכילע-םולש ַא ּפָא םיא קעטש ךיא, .טנַאה

 הבישיּב' ,סוממ ,"םולש-םכילע רימ טרעֿפטנע

 עמ ןוא גנידצלַא ןיוש טסייוו עמ, .יהלעמ לש

 ,עש ,ףטַײז עלא ןוֿפ ֿבוט-לזמ ּפָא טקעטש
 יּפָא ןטַאטשּפָא -- טיזיוװ ַא יַא* .היֿבט

 טימ .ןכוזַאּב ,טסַאג וצ ןעמוק ;טיזיוװ ַא ןלעטש

 וַצּפָא בשיימ ךיז זיא . . . לדרעֿפ סָאד, .רָאמוה

 ךעלסקָא עטנַאּפשעגנַײא רַאּפ א טיזיװ א ןקעטש

 ,?עװָאלַאּפ לקעז ַא רעּביא ליואוו ךיז ןעוט סָאװ
 ןַײז ןסייהעג רע טָאה ָאדק .עקשיֿפ ,סוממ

 :ןעמ טגָאז יװ --- זיא ןוא ןענַאּפשנַײא ןַאמרוֿפ

 קעווא -- "ןַײרַא דָאּב ןיא ןטֿפעשעג עלַא ןוֿפ ,

 יזַא -- ךעלּברעטשּפָא
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 םַאֹּב ,גרעּב ,"רָאטקַאדער םעד טיזיװ ַא יא
 ,158 יז ,,סעמעי ,וו רעּפעינד

 .סעּב ,מור ,ןענעֿבנגוצ .2

 יײרע/ .שינע/ .ץכע- .גנו

 יּפָא ןעק סָאװ
 טכַײליֿפ 'נוא, ,סנועװ עיִא עקידעּבעל .ןּברַאטש

 ןירעטש למיה יד ׂשד ןיקנעד שנעמ אוד טׂשכעמ

 ןירָאװ ןיֿפַאשּב טשרדנַא שטכינ וצ זיא ףיול

 ,רוטַאנ יכילּברעטשּפָא זנוא ןינידּב וצ טואַײנ

 ,עּב ,"ןידַײל טינ דנַאטש רֿפ רעד ןעק ׂשיכלָאז

 ,טייקקה .ב/חכ

 ריּבָא, .ןּברַאטשּפָא +- .כרַא -- ןּברעטשּפָא
 ןַײמ ,רׁשֹוע ןַײמ טזיא ןיּברעטש ּפָא ןַײז טימ

 'ז ,הג ,"ןיגנַאג קעװ ןיה טימ ׂשילַא --- דוֿבּכ

5, 

 .טעכרעטשעג-- ,ּפָא עכ- -- ןעפרעטשּפָא

 -ץרעטניאמוא .ןרטּפּפָא .ןעגנערּברַאֿפ --- װזוקַא

 ןיא ץעגרע ןרָאי לסיּב סָאד יִא .ןּבעלּפָא טנַאס

 היכז יד טַאהעג ןיוש טָאה ןיּבר} רעד , .קעה א

 דובּכ רָאנ ,ןילַא יִא ןרָאי לסיּב ןַײז לָאז רע

 ,1884 ,לָאֿפוי ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טַאהעג רע טָאה

 טימ ,ױזַא טלעװ יד ּפָא ןעכרעטש, .14 אך

 עמ ואװ דנַאל ַא, .ֿפשטניװ ,סוממ ,"טשינרָאג

 ,עש ,יָ!ןרָאי לסיּב סָאד יִא ,ןּבעלּפָא טוג ךיז ןַאק

 .'םיעגושמי
 ּפָא =- .2 .ןעכרוטשּפָא (- .1 .װרט

 ,םייהעג ןקעטשּפָא וזד .0 .ןעכרעט
 .יירע--/ .שינע-/ .ץכעי-

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא -- ךָארטשּפָא
 ןייא ןַײז טעװ לכיּב סָאד ןוא, .-- ןכַײרטשּפָא

 רעד ,ןײטשֿפַײלש השמ ,"השא רעדעי רַאֿפ יִא

 .רוּפיכ םוי רעשרעבַײװ

 -לוזער רעדָא טקַא .1 . ,רעד -- לַארטשּפָא
 רענעכָארּבעגרעּביא .2 .,ןלַארטשּפָא ןוֿפ טַאט

 ןכרוד טרעװ רעקיטכיל ןוא , .ןַײשּפָא .לַארטש

 ָשִצ םעד םורֲא יִא םעד / טעז ןעמ ,לּבענ

 יּפָא ןַאע ,1922 ,ןרענַאיּפ יד' ,ו לֵא ,"ןטײרּפש

 .לה ,"ןעמַאלֿפ ןוֿפ יִא ןַא / ,ןעמַאטש ןוֿפ גַײװצ

 ךָאנ ןרירעמעש ןוז רעד ןוֿפ ץַא עטצעל יד,

 י"ַנ ,רעטירד ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"טרָאד

 טייקשידִיי ןוֿפ יַא ןַא סעּפע רעּבָא, .112 יז ,3

 ןעמוקסיורַא ךָאד ףרַאד ןיז ןשירָאטסיה ןיא

 ,גצּב ,"טצָאּפ ןשידִיי א ןוֿפ גנוטכיד רעד ןיא

 ,1 4 1961 זמט

 רעד .סקידנלַארטש סעּפע ןוֿפ גנולגיּפשּפָא .9
 רעד ףיוא למיה ןטנרעטשעגסיוא םעד ןוֿפ יִא

 רעטסנרע רעד וליֿפַא, .םי ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא

 טשינ רעמ זיא טגָאזעגסױרַא טרעװ סָאװ קנאדעג

 , ךוּת ,גי ,"קנַאדעג ןרעכעה א ןוֿפ יִא ןַא יו
 .241 יז

 .טלַארטשעג-- ,ּפָא לַארטש -- ןלַארטשּפָא
 א ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןזַײװַאּב ךיז .1 .װטוא

 זומ עמ , .ןענַײשּפָא .ןלַארטש ןוֿפ רעדָא לַארטש

 ןקידנגעקטנא ןוֿפ לַײװ ,סנדָאל יד ןכַאמרַאֿפ

 טרעטש סָאװ טכיל ַא ּפָא טלַארטש רעטצנעֿפ

 א ּפָא טלַארטש ןדִיי םעד ןוֿפ , ."ןֿפָאלשנַײא

 .ןע- ,רעד -- םַארטשּפָא

 ןעמָארטשּפָא

 ּפָא טלַארטש עלעזערג ןדעי ןוֿפ , ,"טײקמערַאװ

 ,1910 י"ג ,ו גורפ ,"רערט-םותי רעסייה ַא

 .,153 יז

 .סקידנלַארטש סעּפע ןוֿפ ךיז ןעלגיּפשּפָא .2

 ןקירעטיצ ַא טימ טָאה למיה רעטנרעטשעצ רעד,

 טעמַאס ןלעקנוט םענוֿפ טלַארטשעגּפָא רעמיש

 -םולש ןוֿפ קרעװ יד ןיא , ."ערעזַא רעד ןוֿפ

 ןוא המכח עשידִיי טלַארטשעגּפָא ןּבָאה ןעמכילע

 ...צטכישעג עשידיי יד , ."ןיזֿפרַאש רעשידִיי

 סע .גיוא ןַא ןיא ּפָא טלַארטש סָאװ טלעװ א זיא

 .9 יז ,1940 י"נ ,וו רָאק ,"לגיּפש א זיא

 ןשָאלרַאֿפ ,ןלַארטש ןּבעגסױרַא ןרעהֿפױא .3
 טָאה'ס ואו ,רעטצנעֿפ ַא וטסיּב רימ ןָא, .ןרעו
 טּברַאטש סָאװ ,גנַאגרַאֿפנוז ַא טלַארטשעגּפָא
 ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"רעמילג ןעמייהעג א טימ

 .51 יז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ

 ןָא טעװ ןוז יד .טַײצ ערעגנעל א ןלַארטש .4

 ןרָאי ןענָאילימ יִא ךָאנ קֿפס םוש

 טכיל יִא .ןריטקעלֿפער ,ןעלגיּפשּפָא -- ורט

 סָאװ רָאטקעלֿפער א .ןצנַאטסיד עקיזיר ףיוא

 טניד סָאװ ןַארקע ןא .טייקמעראוו ּפָא טלַארטש

 א .סעילַאװכ עטעלָאיװַארטלוא ןלַארטשוצּפָא

 ,טייקסטוג ּפָא טלַארטש סָאװ םינּפ

 ריא ןייג ךיז טעװ טלעװ יד, .ךיז טימ

 ,ןוא ןייגרעטנוא ןוא ןײגֿפױא טעװ ןוז יד .געוו

 ןיא יִא ךיז גנידצלַא טַעװ ,רעקינײװ רעדָא רעמ/

 ,259 יז ,1925 י"נ ,! ראק ,"רענרֿפ יװ ריא

 -לעװ ,ןרוטלוק-הרוּת עקיטרַאנגיײא ידע .גנו-

 רָאֿפ רעטקעּפס ןוֿפ ןּברַאֿפ יד יװ ,ןלעטש עכ

 ,ןקיצנייא םעד ןוֿפ ןיִא ענעכָארּבעג יד רָאנ

 -רעטלַא .ֿפ ,"רעכוזידוֿבּכ ןוֿפ טכילנענוז ןכַײר

 -פוא ןוֿפ געװ רעד ,םײהנעזָאר .י ,זּביא ןַאמ

 ,242 'ז ,1940 עגיר ,קלָאֿפ ןקידנּבעל

 ,ירעה = רעד = .שינע- = .ץכעד
 -לוזער רעדָא טקַא

 םָארטשוצ רעד .סולֿפּפָא .ןעמַארטשּפָא ןוֿפ טָאט

 -סיה, .םי גערּב ןֿפױא סעילַאװכ יד ןוֿפ יִא ןוא

 ןָא ןריר ייז לֿפיװ ףיוא . . . ןטקַאֿפ עשירָאט

 יַאֹּב רעשידִיי רעד ןוֿפ יִא ןוא םָארטשוצ םעד

 .ּפשִֶיי ,װמ ,"גנורעקלעפ

 -עג'- ,ּפָא םָארטש .װטוא -- ןעמַארטשּפָא
 ןווילש יד ןענעֿפע .ןסילֿפּפָא .1 .טמָארטש
 ײרֿפ רעדעיג .'ָא לָאז לַאנַאק ןיא רעסַאװ סָאד

 עכעלשטנעמ א ןעמָארטש וצ ןעמוק טגעלֿפ גניל

 -טסּברַאה רעּבָא . ..דרע עַײנ יד ףיוא עילַאװכ

 ,"קירוצ יִא עילַאװכ אזַא טקנוּפ טגעלֿפ טַײצ
 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש ,ןידיל .לװ ,זּביא

 ץדעיֵא ייז רעּביא ןרעטש ןּבָאה סע/ .6

 יּפָא עלַײװ עדעי טָאה'ס / ,טכיוטעג ךיז עלַײװ
 ,ו המחלמ ,מּפ ,"ץילַאװכ ַא ייז ןוֿפ טמָארטשעג

 ,169 יז ,1956 יינ

 ןכַײט זַא; .טַײצ ערעגנעל א ןעמָארטש .2

 יד ןומ רעסַאװ לֿפיװ ,ןרָאי ןענַאילימ יא ןלָאז

 | ,"! ןגָאמרַאֿפ דרע

 -ץגּפָא ןּבָאהס, .ןעמַארטש ןרעהֿפױא 9

 טנקירטעגסיוא ,רעסַאװ ךעלעקשטיר יד טמַארטש



 ץעגנַארטשּפָא

 -רַאֿפ זיא גנילירֿפ רעד -- סעטָאלּב יד ןרָאװעג

 .שינע- .גנ- .ךיז טימ ,יַײּב

 -- לערָאֿפ ןימ .ס' ,יד -- עגנַארטשּפָא
 ןוא ןסיירג ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ --- 84!ת0 2

 ןיֿמ א; ןטַײז עדייּב ןוֿפ ןסַאּפ טימ ןרילָאק

 סיֶא זדנוא ַײּב סע טפור ןעמ יװ רעדָא ןלערַאֿפ

 עצענערק יד ןיא רעמ ןוֿפ ןעגנירדנַײרַא ןגעלֿפ

 ,דמא ,"לכַײט ןיילק ַא יװ סיורג רַאװ סָאװ

 יװ . . .ןעז וצ זיא סע, ,1864 ענליוװ ,םיה זועמ

 רעטנורַא ךיז ןזָאל ךעלעגיײֿפ-רעסַאװ רעטנזיוט

 עטסעּב יד סױרַא ןעמוקַאּב ןוא רעסַאװ ןיא

 -עװַאלקש איד ,זמא ,"(סעגנַארטשּפָא) ןלערָאֿפ

 ,1887 ענליוו ,אייר

 -עגי-- ,ּפָא ריצ- .ורט -- ןריצַאּפַארטשּפָא

 ,שוּבלמ א ןגָארטּפָא ,מור .טריצַאּפארטש

 טסעװ ,שוּבלמ ַײנ ןַײד טּֿפָא טינ גָארט .ןסַײרעצ

 ,יָא םיא

 -ער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ףָארטשּפָא
 סָאדע .רסומ .2 ,ןֿפָארטשּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 ןלעװ ,השא ערעדעי רַאֿפ יִא ןַא ןַײז טעװ לכיּב

 רעד ,ןײטשּפַײלש .מ ,"השוּב ןּבָאה רעכיג יז

 ,6 'ז ,?רָאי ,עשראוו ,רופכ םוי רעשירעּבַײװ

 (עג)- ,ּפָא ריֿפ .װרט -- ןריֿפַאױטשּפָא
 לג ,ףָארטש ַא ןגײלֿפױרַא ,1 .טריֿפַארטש
 "רעד םיא טָאה, .ףָארטשטלעג א -- ךעלטנייוו

 סָאד ןוא טריֿפַארטשעגּפָא טכירעג רעד רַאֿפ

 יֿפיױא ,וָאכָאלָאש .מ ,זּביא ,"ןעמונעגוצ טיורּב

 .מוה .2 .1937 עװקסָאמ ,דרעיור עטרעקַאעג
 -קַא; ,רעמירּפַאנ . . ,, .ןריכַארטסּפָא ,ןרעכיזרַאֿפ

 םענוֿפ טריֿפַארטשעגּפָא ךימ טָאה . . . "לּבעטיװ

 םחנמ ,עש ,"ןּברַאק טנזיוט ןעצ ףיוא טיוט

 .לדנעמ

 (עק-) רע .שינע- .ץכע- .גנו

 'עג-- ,ּפָא ףָארטש .װרט -- ןֿפָארטשּפָא
 קיכרָאהעג-טינ א יִא ,ןֿפַארטשַאּב .| .טֿפָארטש
 ינואק .ץעזעג ןוֿפ גנוצעלרַאֿפ עדעי יִא .דניק

 רע זַא יִא ינוא ןיניסנק . . .געמ ןסנרּפ רעדִו

 .ג/א ,חע ,"ןכַאמ דנַאטשיּב ןייא הארי איד לָאז

 ,טלַאה רֿפ לואװ טינ ןוז רעד ךיז ןעוו רֹּבאא

 ינוא ןקיש םיא ךָאנ חילש ןייא ךלמ רעד טוט

 טׂשמַא ,1 הׂש ,"ןֿפָארטש ּבָא לואו םיא טזָאל

 ינייז טּביױל רע טנַאמאינ זיא ׂשע, .ב/ול ,3

 טהישג אוי שכלוז ןַאװ דנוא ןגאלש וצ אױרֿפ

 ינייא רע ןאוו ןיֿפָארטש ּבָא רּבירד ימהיא ןמ לוז

 ,אדרויֿפ ,םיאטח הרוי ,"טכַאמ זיורד טײהנהָאװג

 עשר ןכעלטיא ןדִיי יד ַײּב,; ,ן1791} א"נקּת

 ,תוריֿבע ענַײז רַאֿפ ּפָא םדוק ןעמ טֿפָארטש

 ,"ןַײרַא ןדעױג ןיא רע טמוק ךָאנרעד רעּבָא
 ,ו"טרּת ,ץיװָאנרעשט ,יול ןּב עשוהי יּבר הׂשעמ

 ,"טֿפָארטשעגּפָא ךעלרע ךימ טָאה לּבַײװ סָאד ,

 ,8 א 1881 ,לַאֿפוי ,די

 ,ןריֿפַארטשּפָא ,ףָארטשטלעג ַא ןגײלֿפױרַא ,2
 יִא םּתסהױמ םיא טעװ עמ ,טניימעג טָאה רע,

 *שטיװָאנַארַאּב עיצנאטסי ,עש ,"לרעַײרד א טימ

 וצ האוֿפר ןייק, .ןדיירסיוא ,ןרסומסיוא .2

 ּביוא . . .ָאטשינ זיא ןםזינַאנָאו טייקנַארק רעד

 "ַאּב סָאד ןקרעמַאּב לגנַיי םעד ןוֿפ ןרעטלע יד

 .ידַא -- ךעלטַײרטשּפָא

1043 

 -ֿפוא ...יָא ןטוג ןיא םיא ייז ןלָאז ,סנטַײצ
 ,22 יז ,רַאט ,ןכַאמ םַאזקרעמ

 .שינע/ .ץכע- .גנו
 .יירע-

 .(עקד) רעד

 .ןעשַארטסּפָא +- -- ןעשַארטשּפָא

 .ןעיָארטסּפָא +- -- ןעיורטשּפָא

 "ורטשעג-- ,ּפָא ריי .װרט -- ןריפורטשּפָא
 םעדא .ןעלכיורטש לָאז עמ ןכַאמ .,טריכ

 טימ ןטׂשּבלז ךיז רַאװ ןיקנאדיג הנַײז דֿכע

 רֿפ יכלוז טכַאמ ןונ . , . ןַײז וצ ךדשמ םהרֿבא

 דנוא טלוז ןריכורטשּבָא םהרֿבַא ידּכ גנולעטש

 ,טדַאטשמרַאד ףסוי 'ר ,ײןַײז וצ ךדשמ םהיא טימ

 אורסלרַאק ,השמ תרוּת ,ךישלַא השמ ֿברה ,זּביא

 ,ג/טנ ,ל"קּת

 רעדָא ןעק עמ סָאװ
 ןא .תונעט עיִא ןטַײרטשּפַָא ךיז טזָאל סע
 .ןטקַאֿפ עיָא-טינ .יָא-טשינ זיא סָאװ עמָאיסקַא
 ,טייק-

 "עג-- .ּפָא טַײרטש .װרט -- ןטַײרטשּפָא
 קֿפס ַא רעטנוא סעּפע ןלעטש .1 ןטירטש
 ןֿפמעק ,ןריטוקסיד .חוּכיװ ַא תעּב ,ךעלטנֿפע

 רַאֿפ טלַאה עמ סָאװ טשינ וצ ןכַאמ וצ ידּכ

 ןשלַאֿפ ַא סנצעמע יִא .טכערעג:טינ ,שלַאֿפ

 -טסניק םעד לקיטרַא-סגנוטַײצ א ןיא יִא ,סיזעט

 טכער יד יִא .לקַאטקעּפס ַא ןוֿפ טרעװ ןשירעל

 םעד ַײּב רענייא ןוחצנ םעד יִא .רעגיז ןוֿפ

 .טשינ ןּפיל יד ףיוא םיוש טימ יִא .ןרעדנַא

 ןרעּביאןע .סעיצנעטערּפ ןוא תונעט עטקיטכערַאּב

 טקיררַאֿפ |ןאמ רעד| זיא תודימ עטכעלש ענַײז

 ּפָא ןַײרַא הֿבשחמ עשלַאֿפ ןייא ןוא ןרָאװעג

 ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .ַא ,"תמא םעד ןטַײרטשוצ

 ַא טימ דַיי רעד, .ּב/כ ,ה"צקּת וָאֿפעזוי ,וו

 ןָאק רעד ...המשנ עשידִיי ענעטלַאהעג"ןייר

 ,"ןזָאל יִא טינ הרוּת ןַײז ןוא ה"ּב ארוּב ןעד ךיז
 ,ינשה םירדעה לא ,רעגניזעלש ףסוי אֿביקע 'יר

 קיטסיטַאטס רעד ןוֿפ ןרעֿפיצ , .1869 ווָאװל

 ,"יַא טינ לַאֿפ ןיק ףיא ןעק ןעמ עכלעוו
 זיא סָאד טשינ, .15 ו 1966 ,שַאֿפ ,טסָאמ ןַאהָאי

 ,עטכָאקעצ א ,אנַא עטנַאט יד טָאה -- קיטכיוו

 זמט ,לעדנַאמ .י ,"הנעט ןַײז ןטירטשעגּפָא

 ,4 טוו 7

 ַא טעמּכ יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןטַײרטש ,2

 ,הרשּפ א וצ ןעמוק ןוא תעל-תעמ

 יד טרעװ יִא ןכָאנ .ןטַײרטש ןקידנערַאֿפ .2
 .רעסייה ךָאנ עּביל

 .ךיז טימ

 .(עקי) רעד
 .ץכע- .גנו
 .יירע-

 .שינע-

 -עג"+ ,ּפָא ךַײרטש .װרט -- ןּפײרטשּפָא

 ,טעמַאז) ןכירטשעג -- ,ןכַארטשעג- ,טכַײרטש

 ּפַא .ןּבַײרּפָא .ןשיװּפָא .כרַא .1 .(דנַאלרוק
 טשטַײטרַאֿפ ּבװש ,ןצַארקּפָא .קידנּבַײר ןקיניײיר

 ּבאהע .ןהוט ּבא .הרֿבעהו הרסה .א קחמ א

 איד טהיג ןא ןןטייק ענרעזַײא =|} םילזרּב ןיּבע

 ,"יָא םילגר ריד ןוֿפ ןןענעק=} ןגיוק ּבאה ךיא
 טימ ןגינייר טנעה ינַײז רֶע לָאז, .286 יז ,הג

 ,"ןביײרטש ּבָא טנַאװ רעד ןיא רדוא זיא ׂשע ׂשָאװ

 .ן- ,רעד -- ךירטשּפָא

 ךירטשּפָא

 ןמ ואװ רנייא ןעװ, .ד/זמ ,1723 טׂשמַא הֹׂש

 ּבָא דנעה ינַײז ןמ לָאז ןּבָאה ןאק רֹׂשַאװ ןייק

 ׂשד ׂשָאװ ןָא רדוא דרע רעד ףיוא ןכַײרטש

 ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"זיא טראה

 רֿפ ןתּבש| טרעװ ןַײװ רדא רׂשֲאו ןעוו, .ד/וט

 ןיא טימ טינ ןמ רָאט ,שיט םעד ףיוא ןסָאג

 יִא ׂשָאװ טינ ןמ רָאט ךיוא .ןּפעש ןַא ליֿפעל

 ןיא םיקשמ ירדנַא רדָא ןַײװ ןטיור ןעװ רֹּבא

 טינ ןמ רָאט לעװש רעד ףוא ןרָאװיג ןסָאג רֿפ

 רׂשעמ ןייא טימ רדָא ליֿפעל ןייא טימ ןּפעש ּפָא

 קרַאטש טינ ןַײז רהזנ זומ ןמ .יַא לואוו ןמ גאמ

 םייח חרוא ךורע ןחלוש ,"?ןכַײרטש וצ ּבא

 גרעּבמעל ,הנשה לּכ לש םיגהנמו העד הרויו

 ,{הייי .19 ּבײהנָאו

 טָאה רע ןעװ . . .סעּברַאג .ןכַאמ טַאלג .2

 רע געמ (טכַאמעג טַאלג) ןכירטשעגּפָא וליֿפַא

 סע סָאװ ןוא ענעכָארּבעגּפָא יד ןוֿפ ןעמענ

 יד ןיא טגיל סע סָאװ ןוֿפ ןוא טַײז א ןָא טגיל

 .א/וּפ ,םיערז ,"ןסצ ןוא יורטש

 ןַײז טינ לָאז סע טרָאװ א יִא .ןקעמּפָא .2

 ,קיטנָאק

 סָאד ,ּפיוק םעד ןרַאשּפָארא ,ןעמענּפָארַא 4

 -עגנָא ,ןגױאװעגּפָא זיא סָאװ ןוֿפ עטשרעּבייא

 ןֿפוא אזא ףיוא ןוא ןֿפױקרַאֿפ םַײּב ןטַאש

 טינ יִא ךעלרע רעייז ןעמ זומ ךיוא,, .ןכיללגסיוא

 םעד רַאֿפ טכעלש זיא סָאד םערָאװ ,דניושעג וצ

 ,"פָא קינײװ וצ טכַײרטש סע ,טֿפױקרַאֿפ סָאװ

 ,א/ג ,אח

 וטסנעק ךָאנרעד , .ןרימשנַײא .ןרימשּפָא .9
 לאומש ,"ךלימ יד טימ ןןגיוא יד| יִא דניק ןעד

 ןעמ טָאה רימ, .ה"עקּת ,תואוֿפר רֿפס ,םײהוּפָא

 ןוא ןכָארּפשעגנָא ןוא ןסָאגעג סקַאװ גנַאל ןיוש

 ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג יד ,"טכַײרטשענּפָא

 = םינּפ סָאד יִא ,83 'ז ,{1940 עּבַאגסױא װַאסְ}

 ייא ןַא ןוֿפ לכלעג א טימ םינּפ סָאד ןרימשנַײא

 יװ ,ןכורּפש עטמיטשַאּב ןדײרסױרַא ַײּברעד ןוא

 .ערהדןיע ןַא ןגעק הלוגס ַא
 -סיוא (גנוטעּברַאַאּב -רעדעל ןוא ַײרעּברַאג) 0

 ,ןּברַאֿפּפָא ןֿפָאטש עשימעכ טימ לעֿפ ןּבַײר

 "על רעּביא ןכירטש עקיּברַאֿפ ןכַאמ .ןּברַאֿפוצ

 ַא יִא .גרַאװרעטוֿפ יִא .עינַאװערטוֿפ יַא .רעד

 ,לוקידיר

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ךַיירטש--

 יײרע- .(עק- ,ןיד) רעד
 -עג-- ,ּפַא ףיירטש .װרט -- ןֿפײרטשּפָא

 -כייר .ןעיצּפָארַא ,ןּפעלשּפָארַא .כרַא ,טֿפיײרטש

 :(11 ,ל ,ֿבויא) 'וחלש' טשטַײטרַאֿפ 8 ןיל

 ,ןיּפָארַא ןֿפרַאװ, :יּת| "אַּבַא יז ןטֿפורטש ,

 יעג-- ,ּפָא קַײרטש .װטוא -- ןקַײרטשּפָא

 "נעל ַא ןקַײרטש .ןקיירטס = :59 .טקיײלרטש

 ןעװ; .ןקַײרטש ןקידנערַאֿפ רעדָא טַײצ ערעג

 ןטַאנָאמ ייווצ טקַײרטשעגּפָא ןּבָאה רעטעּברַא יד

 יעגנָא גנודנעװ עַײנ א קַײרטש רעד טָאה .. ,

 15 'ז ,1912 ענליװ ,לעדָאנ יד ,"ןעמונ

 ןכייצ רעשיטירקַאיד
 1703 +--) ףָארטסָאּפַא ןַא ןוֿפ םערָאֿפ ןיא
 ןעמ זומ רעטרעװ עשיאערּבעה ךס א ַײּב;



 ןעכושטשּפָא

 ;הסיֿפּת יד ןרעגנירגרַאֿפ וצ ידּכ ,יָא ןַא ןּבָאה
 ןגרָאּברַאֿפ טלָאװ סָאװ ,"ןהעש , טינ ןוא ץהעש
 טינ סייװ עמ זַא ױזַא ,רוקמ ןשיאערּבעה םעד
 ַײּב ןַײז 'ִא רעד ףרַאד יאדווא .שטַײד זיא'ס יצ
 ךָאד סע ךיז טנעייל שרעדנַא ,("קימַאס ,,) קיימס
 .1 ,אוא פשיי ,ראא ,"קימס

 י"ושטשעגי- ,ּפָא עכ- .װרט -- ןעכושטשּפָא
 ,ןענכושט -- ,ן(ענ)עכושט-- :89 .טעכ
 ן(עננעעכושטסיױוא װחז .1 .ן(ענ)נעכוצ -
 -נומעגֿפױא ענעדִיי יד טָאה עמ זַא,; .(255 +--)
 ,טעכושטשעגּפָא סָאװטע ךיז טָאה יז ןוא טרעט
 ,"זיא יז רעװ ןעמעלַא רַאֿפ טלײצרַאֿפ יז טָאה
 ענליוו ,טנעדיזערּפ רעשיּפמָאלג רעד ,ןהָאזדוּב .י

 ,28 'ז ,7

 טָאה עמ .טַײצ ערעגנעל א ן(ענ)עכושט(ש) .2
 ןֿפױא טונימ ןעצ טעכושטשענּפָא ןטשלחעג םעד
 .רעגייז

 .ן(עננעכושט(ש) ןרעהֿפױא .9

 ,ּפָא רעכיג ךיז עכושטש, -- ךיז טימ
 ,שינע- .ץכע- .ןקיטעּפשרַאֿפ רימ םערָאװ

 .ײרע- .(עקד) רעד

 .ענישטשּבָא +- -- ענישטשּפָא

 -עג-- ,ּפָא ע(יּפ- .װרט -- ןע(י)ּפישטשּפָא
 ןּפַײנקּפָא ,ןקילֿפּפָא .לס .דפ .טע(יּפישטש

 סָאד טָאה עמ יװ קוק א רָאנ ּביג, .זדנַאג ַא יִא

 ןצנאגניא ךָאד זיא יז .טעּפישטשענּפָא לדיימ

 סקַאװ ןוֿפ ןכַאמ טגעלֿפ עמַאמ יד ןעװ, ."!יולּב

 ךיא געלֿפ , . . . טכיל-רוּפיּכ םוי רעדָא תולדבה

 -סיוא םעד ןוֿפ ןוא סקַאװ יִא טייהרעקניליטש

 ,"ךעלעטניה ,ךעלעדרעֿפ ,ךעלעשטנעמ ןטעּברַא
 ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי

 .שינע/ .ץכעע 1930 זירַאּפ

 -עג-- ,ּפָא עּב .װורט -- ןעּברעשטשּפָא
 -סיוא וז .ןעּברעשט-- :99 .טעּברעשטש

 ,רעסעמ ַא יִא ,קַאה א יִא .(372 +--) ןעּברעשטש

 ,דפ .טּבישעג-- ,ּפָא ביש .װרט -- ןֿבישּפָא
 = תוצמ 'ַא* .ןגײלּפָא ,ןקורּפָא  .עיצילַאג

 .ןעלדערּפָא

 -ָאד .עיצילַאג ,משטד .ּבנ צמ ,רעד -- ליִׁשַּפֲא
 ןכָאנ ןעמוקַאּב טָאה רענלעז א סָאװ טנעמוק

 רעמ ןעמ ןעק ךימ, .ײמרַא רעד ןיא ןענידּפָא
 ןַײמ ןיוש ּבָאה ךיא .רעטילימ םוצ ןֿפור טשינ

 טרָאװ סָאד ןיא אמתסמ| דמא ַײּב ךיוא ."יֵא

 ןעוע :ןגרעּבמעל ןיא ןקורד םַײּב טלעטשעגוצ

 וטסעװ טנעמיגער םעד ַײּב ןַײז טסליװ וד

 -סיוא טסליװ וד ןעװ רעדָא ,ןריסנַאװַא ןענעק

 ,"ןרעװ טַײרֿפַאּב יא טימ וטסעװ יױזַא ,ןטערט

 ,8 יז ,1893 גרעּבמעל ,וו דלַאװ ןיא דניק ַא

 םוק, .(+-) דײשּפָא וזז .ןי ,רעד -- ליִׁשֹּפֲא

 ענַײד טימ / רַאה ענַײמ לוַײרק ןוא טעלג

 / סורגײַא ןטצעל א שוק םוק / ,רעגניֿפ-םַאזלַאּב

 ,'גנילירֿפי ,שָאוהי ,"רעגניז ןקנַארקיססוג ןַײד
 'ִא ףענעגעזעגּפָא ךיז = ןעמענ יא .7

 -נַאקמ ֿבר רעד טָאה, .ןּבראטש ןרַאֿפ ןעמענ |

 ןיציּבר ןוא ֿבר ןוֿפ ןעמונעג יִא לָאּפָאניטנַאטס

 ,"קסירּב ףיוא ןעמונעג שרַאמ ןריא ןוא . . .

 .ן- ,רעד -- טיִׁשַּפֲא
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 סבר ןגיטכעמ םנייא ןוֿפ עירָאטסיה ינײש ןייא

 ,18 ףוס ,דנַאלסור} ,לּפָאניטנטסנוק ןופ רעטכָאט

 ןרע}ע .טל עג"א .ןה"י .19 ּבײהנָא רעדָא

 טלעג יִא סרעניד עלַא קידנזָאלרעּביא סױרַא זיא

 לע ענענוֿפעג ,תוילגרמ םירפא ,"קיטסול רעז

 .צ ד ע ר ײַא .37 יז ,1894 עשרַאװ ,ןרעט

 .לס ,עקוועשּפָא :89 .ס- ,יד -- עקווישּפַא
 ןוֿפ סַאּפ (ירעדַײנש) .1 .::2: סט37ץט48
 ַא ַײּב) טײנעגמורַא ,טײנעגֿפױרַא ,עמשַאט א

 'ַא ןירוקש ראוצה תיּב תנֹותּכהמ םגו, .(דנַאר

 ת"וש ,ֿבאז ירּב רסיא לארׂשי 'ר ,"תוריֿפּתהּב

 -ָאטס) ,2 .ד/י ,ו"כרּת גרוּבסערּפ ,תוֿבָא תלחנ
 עטלּבוהעגסיוא טקינײארַאֿפ סָאװ לזינרַאק (ײרעל

 ןטנוא םעד ןיא עטַאלּפ ענרעזַײא .8 .רעטערּב

 ,דַאלקירּפ םעד ןיא ,סקיּב ַא ןוֿפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא 1
 רָאנ טוט ,ונַאע .טקנוּפײַא .(ךיז) ןטישּפָא ןוֿפ
 טיורּב םירעיוּפ יד ןעד ןריֿפ .טכַארט א רעדעי
 ,סנ ,"?ןַײז וצ ףרַאדַאּב'ס יװ ,ןטקנוּפ יָא יד וצ
 ,גנַאל טינ טשרע ,װעיעסָארַא רעדנאסקעלא ,זּביא

 ךיז ןעניֿפעג סע ואװ לקעז .2 1929 וװצֵיק
 עמ, .סנשיק רעדָא סענערעּפ ןוֿפ ןרעדעֿפ יד
 ,הנו .ייַא םעד טינ ,לכיצ סָאד רָאנ טַײּב

 :ב/ג ,הליגמכ?ק .װז ןעטישּפַא -- אטישּפַא
 ןַא לקיטרַאּפ ןוֿפ ּבָאגוצ ןטימ| יל אטישּפ

 סע טײטשרַאֿפ עמ .זא רָאלק זיאיס .טושּפ זיא'ס

 דרעֿפ א? .רעכיז ,יאדװַא .זַײװאּב א ןָא ,אלימּב

 (ןיוש) 'א ,ךיז טעקירּבעצ ןַאּפש ןיא טייג סָאװ

 ןֿפױא ןעיוּב טינ ןעק עמ זַא, .װש ,"שטנעמ א

 ןוֿפ ךאלמ ַא, ."תרשמ ןֿפױא -- יא ,לודגהןודָא

 ,שטנעמ א 'א ,ןליטשנַײא טינ ייז טעװ למיה

 סָאד| ןיילא הריֿבע יד זא 'ַא; ."םדו-רׂשּב א

 ןוֿפ סיורג זיא ןױרֿפ א ַײּב ראה יד ןקעדּפָא

 ןָאטעג ךָאנ טרעװ סָאד ןוא --- . . . ןיילַא ךיז

 ,םלוע רדג ,ןהּכה .מ .י ,"ןשטנעמ ליֿפ רַאֿפ

 סָאװ רעגערטרעסאװ א, .ב/ד ,ב"נרּת עשרַאװ

 א קיּבײא ןוֿפ ןיא ןלוֿפ טימ רעּביא טייג

 רעלוֿפ רעסיורג א ןיוש 'א ,ןמיס רעטוג

 ּביל ןטַײצ עלַא ןיא, .תועסמ ,סוממ ,"רעּבעצ

 ןעקנירט ןעװ ,םירוּפ יַא ,ןֿפנַארּב לסיּב א טאהעג

 ,4 (7) ןאט ,1926 קסנימ ,ןרעטש ,"הווצמ א זיא

 .וימ ,טלטישעג -- ,ּפָא לט- .ורט -- ןעלטישּפָא
 חרוא .ןעלסײרטּפַא .משטד ךַארּפש-ללּכ רַאֿפ

 ןעמ יװע :(6 ,זי ,היעשי) 'ףקנכי טשטַײטרַאֿפ

 ׂשַע ןעד, .ן"ןּפאלקּפָא םַאּב, :ית| ,"ּפָא טלטיש

 ךיז טרעװ ה"ּבקה זד טַײצ איד ןמוקיג זיא

 טרעװ איז רע זד לארׂשי תסנּכ טימ ןַײז רּבחמ

 ,ך/טמ ,םירֿבד ,וצנ ,"רֿפעה ןמ ןעלטישּבָא

 ּבַא ונוא לטיש 'נוא ףיוא זדנוא טכיר טָאג,

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"דרע ןוֿפ

 ןךעטשיט| להעװצ יד ןמ לָאז ךאנ רד, .א/דכ

 -נעװש ןיוא ילּכ ׂשָאד לָאז ןוא ןלטיש ּבָא ןייר
 ןלָאװ} ליטניּב זד ןאמ ןאוו, .ב/טנ ,וט? ,"ןק

 ,..טרָא יגיּבלעז ׂשד ךָאד ןיא ,טליטיש ּבָא

 ,ג/דכ ,עּב ,"טבַײֿפעג ןא

 וצ ןייג -- עא רעדיילק ,תוריֿבע ,דניז יָא*

 ....ןניימ . , .טַײל יניימג איד . .,, .ךילשּת

 ,ןילטישּפָא רדיילק יריא ןוֿפ קע שד איז ןזַאו

 ןטישּפָא

 ,"טכַאמג זיול קעװַא ךיז ןוֿפ דניז יריא יז ןּבאה
 ,ב/חנ ,חע

 'נוא דרע רעד ןוֿפ ףיוא איטש,--- ךיז טימ
 .ג/א ,ארקיו ,וצנ ,"רֿפע רעד ןוֿפ ּפָא ךיד לטיש
 ןצעמע רעדָא סעּפע ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא :ךיוא
 ןרָאװעג ןרָאּבעג ֿפור יּפ-לע ןענַײז עלַא יז,

 ןרעטלע יד ןוא ,עּביל ענעטַאּברַאֿפ א ךרוד
 ,דמא ,ײייז ןוֿפ טלטישעגּפָא ךיז ןּבָאה ערעייז
 .1889 ענליוו ,עינעגווע

 -עגי--) ןטָאשעג'- ,ּפָא טיש .װרט -- ןטישּפָא

 -רַאֿפ ,ןטישַאּב . .ןטישנָא :לגרֿפ ,(טיש
 ןוא סעקנישזָאר טימ ןתח םעד יִא .ןטיש

 (ןּפָאה טימ ,ךעלסינ עניילק טימ) ןעלדנַאמ

 עֿבט א ןּבָאה רעדניק, .יינש טי מ ןצעמע יִא

 ."דמַאז טי מ ערעדנַא סָאד סנייא ןטישוצּפָא

 סנכייצ טימ לֿבויילעּב א יִא .תונּתמ טימ יִא

 טימ רָאטקעל םעד יא .טֿפַאשדנַײרֿפ ןוֿפ

 ןסיגּפָא רעדָא רעַײֿפ טימ יִא רעדָא, .סעגָארֿפ

 ןּבָאה ןלַארטש ןענָאילימ,, .לװֿפ ,"רעסַאװ טימ

 ,ןויבא .לא ,"ךַאד-שדקמה:-תיּב םעד טישעגּפָא

 ןעװ, .ט"נרּת ,װעשטידרַאּב ,/ רעדניק עשידוי

 רימ טליװ ריא סָאד ןגָאז טזָאלעג רימ טָאה ריא

 יַא ךימ ןלָאז עכלעװ ,ןַײז עידומ תושדח עכלַאז

 ,זירַאּפ ירּתסמ ,קנומ .ג .י ,זּביא ,"החמׂש טימ

 א סָאװ ,רָאי ַא סָאװ יז טלדניק ,, 1865 עשרַאװ

 תחני ,עש "!ךעלקינייא טימ ּפָא ךימ טיש ,רָאי

 ."רעדניק ןוֿפ

 ךיז ןרעזייּבנָא --- (קיסירּפ) ןליוק טימ יָאֹ*

 ...ייז זַא טוג ךָאנ ןיא סע, .ןצעמע ףיוא

 קיסירּפ טימ ּפָא טינ ןטיש ,פָא טינ ןעלדיז

 יַאילק ,סוממ ,"טנַײרֿפ עטוג עקידרעירֿפ ערעייז

 ךימ רע טיש ,סעּפע גָאז ךיא זא, ,96 יז ,עשט

 ןוא טסעּכ רע ה"ד ,ןליוק טימ ּפָא דלאּב

 ,םינויֿבאו םיינע ,ּפס ,"רימ ףיוא ךיז טרעזייּב

 -רַאֿפ -- דייר (סָאמ ןַײנ) טימ יֲַאֹ* .285 יז

 -רעד, .ןצעמע ןדייררעּביא ;ּפָאק םעד ןעלמוט

 ןַײז טימ טרעקיוּבעגכרוד םיא רע טָאה רַאֿפ

 זיּב ,ךייר טימ ןטָאשעגּפָא םיא ןוא לגניצ סיז

 ,סוממ ,"גייט יװ ךייו ןרָאװעג זיא לרעדנעס

 טָאה עיניּפ רֿבח רעזדנוא; .54 '/ ,תועסמ

 טימ יִא ךייא ןעק רֶע . . .ןדער וצ ּביל אקווד

 -- דלָאג טימ יֲַאֹ* 14 יז ,ו לטָאמ ,עש ,"דייר

 ןיא , .טנַאה רעטיירּב א טימ ןענױלַאּב .ןטליגּפָא

 םעד ןוֿפ ןעמ טסעומש וליֿפַא ךעלעקניוו עלַא

 טושּפ ,ךעלקילג זיא לדיימ סָאד יװ . . . ךודיש

 ,"פָא יז טליג עמ ,דלָאג טימ ּפָא יז טיש עמ
 -רַאֿפ, .31 'ז ,1861 גיצפײל ,לכיטנרעטש ,ַאי

 לָאז ןעמ םתסה-"ךמ ךיוא ליװ רֶע ,ןעמ טייטש

 ךַאז עיַאדּכ ַא ,ןהָאזדוּב .י ,"ןדלָאג טימ} יִא םיא

 ,1913 ץנליוװ ,ןּבעליכ

 קידנסיג רעדָא קידנטיש .ןעלסיײרטסױרַא .2

 יַא .ןרעסערג א ןוֿפ םוכס ןרענעלק א ןלײטּפָא

 לצמ יַא .עלעקעז ַא ןיא רעקוצ לסיּב א ךיז רַאֿפ

 ןוֿפ טישעגּפָא רע טָאה ךָאנרעד, .סעקטַאל ףיוא

 ,לריּפַאּפ א ןיא קעּבַאט לסיּב א עקשוּפ ןַײז
 ןּבָאה וטסעװ סָאד טָא -- ריא רֶע טגָאז -- אנ

 "כיוה .ש ,"ּפָאק םוצ האוֿפר א ראֿפ ןקעמש וצ |

 יד רָאנ זַײװ ,ונֲא/ .1869 סעדַא ,דוי ַא ,םיוּב

 קידנטישּפָא ןוא . . , ?סנודָא םעד זיא סָאד ,ייט |



 ײשּפָא;

 חור רעד ,השקשינ :טגָאזעג רֶע טָאה ,לסיּב א

 עב, .40 ןאנ ,רעטעלּב ,"!ןעמענ טינ םיא טעװ

 לסיּב א ּפָא ןעמ טיש הכרּב א טכַאמ ןעמ רָאֿפ

 תרימש ,"ןעקנירט לי עמ סָאװ רעסַאװ םענוֿפ

 ,16 יז ,ג"ישּת םילשורי ,שֿפנה

 ,סרעלכַײּפש ןיא) ןדָאלסױא ,ןטישנַײרַא .9
 ַאא סּפיױא ,ץייװ ,האוֿבּת יִא ,(עא סרעלעק

 ,רעטניװ ףיוא לֿפָאטרַאק יִא ,ןטקודָארּפ עקיטיש

 סָאװ האוֿבּת תּבש םוא ןעגנערּב םיוּכע ןעוו,

 ... תּבש רַאֿפ טֿפױקעג ייז ַײּב טָאה ידוהי רעד

 ,ךורע ןחלש ,"'ָא ןסייה טינ לארׂשי רעד רָאט

 רענַײמ ןיא טָאה ףַארג רעסיװעג א, .?רָאי

 ןָאט טרעדנוה סקעז ןטָאשעגּפָא טַאטש-טרוּבעג

 ענליװ ,ןעטכישעג רעטסײג איד ,דמא ,"ץייוו

 עצנאג סָאד ןעמענֿפונוצ טעװ עמ! ,1

 "רוטלוקי ,וו סַײװ ,"רעלעק א ןיא יַא . . . סּפיוא

 ,131 יז ,'עגיל

 שי, .(ךיז ןוֿפ) ןֿפרַאװּפָארַא ,ןעלסײרטּפָא .4

 ןוֿפ ןעלסקַא ענַײד ּפָא טיש ןוא ןגיוא ענַײד ּפָא
 ,"טמוק תּבש רעקיליײה רעד םערָאװ --- רעיורט

 ,49 יז ,1923 עשרַאװ ,סּביוא -תּבש ,ןַאמיײנ .מ י

 ןיוש ןּבָאה קרַאּפ ןסיורג םענוֿפ רעמייּב עלא,

 רעדניק ,שקַא ,"רעטעלּב ערעייז ןטָאשעגּפָא

 רעד, .23 'ז ,1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ ןייא ןוֿפ

 טּבַײר ,עמשטוק ןוֿפ טכילזַײא יד ּפָא טיש עטַאט

 ,"רמז ַא טיצרַאֿפ ןוא סעינָאלד עכעליירפ יד

 א יַא* .104 יז ,1967 ַא"ּת ,טֿפַאשּביל ,פי

 סרעכַאנז ןוֿפ טצונַאּב ,רודעצָארּפ = טּפול

 םיא טָאה יז, ,טניװגוצ א ןגעק הלונס א יװ

 ,טֿפול ַא יִא ,גיוא עטוג א ןעכערּפשּפָא טזָאלעג

 עקיטכיװ עכלעזַא ךָאנ ןוא זיור א ןעכערּפשרַאֿפ

 .40 ןאפ ,רעטעלּב ,"תולוגס

 ,םייל) דמַאז יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןטיש ,פ

 -סטעּברא םעד ןוֿפ העש טכַא עלַא (ריוושז ,ךלַאק

 ,גָאט

 טימ יא .טטלעג טימ יא ,ןטישַאּב .גיֿפ ,0
 יז -- טֿפלעה עטייװצ יד רַאֿפרעד, ,םיחֿבש

 / ,טּבעװרַאֿפ יוזא סנירג טימ זיא ןוא / טּבעל
 ןַײמ ,לַאה ,"ןטָאשעגּפָא רעטעלּב טימ יוזא

 ,223 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא

 ףיט רעייז זיא סָאװ םענורּב א; :ךיז טימ

 ןוא ןּפעשוצנָא רעסַאװ ןרעטצלקנַײרא ןעמ געמ

 יד ךיז טעװ רעמַאט טינ ארומ ןייק ּבָאה ךיא

 רעייז טַאהעג ןּבָאה יז, .ב/אע ,2טל ,"יָא דרע

 ןטָאשעגּפָא ךיז . . .|ןוא} טיירגעגנָא הרוחס ליֿפ

 ,הרוּתה םויס רעד ,דמא ,"שממ טלעג טימ

 רעטכָאט רעד טימ רעטָאֿפ רעד , ,1868 ענליוו

 ערעדנַא סָאד סנייא ךיז טישעגּפָא . . . |ןּבָאהו

 ןמלק ,"ךייר-סצרַאה עטסנרע תמא יד טימ

 ןילּבול ,רעטכַאט ןַײז טימ רַאטקַאד רעד ,ליֿבוס

 טימ ןטָאשעגּפָא ךיז דלעֿפ סָאד טָאה סע, ,4

 ,ןעמעָאּפ ,געס ,"טַײװ ןוא טנָאנ סעקטירַאגרַאמ

 ךיז טָאה האוֿבּת יד .89 יז ,1926 ץשרַאװ

 יד ןטָאשעגסיוא ךיז ןּבָאה סע -- ןטָאשעגּפָא

 ןעגנַאז עטקיטַײצעגרעּביא יד ןוֿפ רענרעק

 קיטַײצ טעװ סע זיּב ןטראו לָאז עמ ּביוא,

 טימ טייזעג טָאה עמ עכלעװ האוֿבּת יד| ןרעוו

 רעַירֿפ זיא סָאװ האוֿבּת יד טעװ ,ןטנַאה רעד
 ייונ יד ,ןַאמטוג .ק ,"ַא ךיז ןרָאװעג קיטַײצ

 ידַא -- קיאַײשּפָא
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 -ךעּביא עַײנ רַאֿפ סעודעי עשימָאנַארגַא עטסקיט

 ,1929 סאקרעשט ,רערעדנַאװ

 סױרַא םיא טמוק סָאװ, .שינע- .,ץיכץע-

 ַא ןא ןַײז וליֿפַא טרָאד לָאז סע זא םעד ןוֿפ

 ,"ןסטוג טימ ןטָאשעגּפָא ןַײז וליֿפא לָאז עמ זאו

 וועיק ,לַאודיװידניא רעטצעל רעד ,עירול עטָאנ

 .(עק- ,ןיד) רעה .9

 -ךרד ,1 .8106: פסם1טמס אּב ,רעד -- יַײשּפָא
 -רַאֿפ .גנוטכַא .דוּכּכה תארי .טקעּפסער .ץרא

 טימ ןצעמע ףיוא ןקוק .יִא טי מ ךיז ןגיינ

 ר א ֿפ יִא (ןגירק) ןּבָאה .יַא טימ ןדער .יִא סיורג

 -רַאֿפ .ןצעמע וצ יִא טימ ןטלַאהרַאֿפ ךיז ,ןצעמע

 קילּב ןטימ יִא ןצעמע ןיא ןקעװ .יִא (םעד) ןריל
 לוש יגילייה רעד ןיא וליֿפַא ןקנַאצ איז, .ןײלַא

 ,זיא ןֿפוא הרוּת:רֿפס יד ןעװ וליֿפַא ,י"שה רַאֿפ

 הניכש יגילייה רעד רַאֿפ סאַײש ּבָא ןייק ןּבָאה

 רשיה ךרד ,שפע ,"טאור לוש רעד ןיא איד

 רכוה ןייאק .א/בע ?ה"מּת מדֿפפ ,אֹּבה םלועל

 ּבָא ןיּבאה 'נוא ןטכַא ךוה טַײל איד ןעד ןַאמ

 יצ"ּת ,אונעה ,םיקידצ תוחרא ,"םיא רֿפ אַײש

 ןיוש ןּבַאה סָאװ רעדניק יד ןוֿפ ץרא-ךרד רעד;

 ןַײז תוּברּתּב ןלָאז יז :ױזַא זיא דנַאטשרַאֿפ ָאי

 ןוא ןרעטלע ערעייז רַאֿפ ןּבָאה יִא ןלָאז ןוא

 ךרוד, .ב/חמ ,2טל ,"טַײל עטלַא ערעדנַא רַאֿפ

 ,הכָאלמ-לעּב א ארומ רעד ןיא ןעמ טלַאה סָאװ

 ןּבָאה ןלָאז יז ,ןצּבק א ,ךרַאּפ א ,אגרד-תוחנ ַא

 רעזדנוא רַאֿפ ,טָאטש רעד רַאֿפ יַא ,ץרא-ךרד

 רימ יִא רעמ סָאװ ,, .עסקַאט יד ,סוממ ,"?םענייא

 ַא ץלא טימ ,טֿפַאשנסיװ רעד רַאֿפ ןּבַאה ןלעװ

 -רעטנוא ךיז רימ ןלעװ טקעּפסער ןרעסערג

 יַאֿפ עטלאק ןוא עטרַאה עריא רעטנוא ןֿפרַאװ

 .47 יז ,1917 י"נ ,שוו טישז ,"ןעגנורעד

 טייקרעכיזמוא טימ טשימעגכרוד ,ארומ .2

 המכח רעד ןָא ךיז רעװ, .טײקיטכיזרַאֿפ רעדָא

 טײטש םעד ,ליװ ןטלה טייקגיטכעריג ינוא

 טכריֿפ ןישנעמ ןייק רֿפ ךיז רע זד וצ להָאװ

 גרוּבמוה ,םינינּפה רחֿבמ ,"(טָאה אַײשּבָא רדָא)

 א רעטצניֿפ רעד ןיא קידנּפַאט, .ב/ב ,טײצּת

 יַא סיורג טימ . .. ןעגנַאגעגנַײרַא ךיא ןיּב ,ריט

 יד ןעװ ןוא, ,7 יז ,המלש ,סוממ ,"זיוה א ןיא

 -נאקס יד ןעװעג ןטלָאװ . . . עלעווק עקיצנייא

 "ער עשיסַײרּפ יד עכלעוו טימ . . . ןרושָארּב-לאד

 ןשטַײד יד ַײּב טכָאֿפעגֿפױא . . . טָאה גנוריג

 רַאֿפי ,וא ץרפ ,"זױצנארֿפ םוצ יִא רעדָא סאה

 "הצע עטייװצ א םירג עקידנעמוקקירוצ יד

 ,רעקילייה :רעטעג ןוֿפ עיֿפַארגָאיּב יד ןיא סָאד,

 ןוא יִא רעכעלטנַײֿפ ;ןּבױלג רעקידתומימּת

 י"ג ֶש טישז ,"טיײקיטליגכַײלג עטלַאק ;ףמאק

 ,203 יז ,2

 ,קידוֿבּכּב ,לוֿפטקעּפסער

 ,קילירג .2 .םענֿפױא רע'ַא ןַא .קיטכרַאֿפרע

 ךיז טימ טָאה דלעֿפטכַאלש סָאד .ךעלרעדיוש

 .,םייקיה .דליּב יִא ןַא טלעטשעגרָאֿפ

 ,טצעגיישעג-- ,ּפָא ץעג- .ורט -- ןצענײשּפָא

 ןטנעדוטס יד, ,(373 +--) ןצעגיישסיוא װזד

 ןוא ...ןעלציװ ןּבױהעגנָא סעּפע ךיז ןּבָאה

 "עג . . .ּבָאה ךיא ,רעטרצװ עקיסַאּפ-טינ טדערעג

 ירד דער ,ײ"ץץגשּבָא סעשטַאגנוי יד טלָאװ

 ,ן- ,רעד -- דײשּפָא

 ,ןע- ,יד -- גנוד(י)ישּפָא

 גנוד(י)ישּפָא

 "ַאק רעשירַארעטיל רעשידוי ,ןַאמניילק םלעזנַא

 ,גנו- ,38 יז ,1923 גרעּבמעל ,ג"פרּת'ה ,רעדנעל

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 "עזעג ךיז -- 'ִא ןעמענ .(ךיז) ןדײשּפָא ןוֿפ
 דמלמ םעד ןוֿפ יִא ןעמונעג ךיא ּבָאה, .ןענעג

 ,דמא ,"ןעגנַאגעגקעװא ךיז ןענעז רימ ןוא

 יווא; ,1868 רימָאטישז ,רעגעלשדלָאג עלעקעי

 .לֿפ ,יייָא טלעװ רעד ןוֿפ ןעמענ טזָאלעג יז טָאה

 / ...ןּבעל סיז רעַײט ןַײמ ,רעהַא םוק ָאט,

 םעד / ,ּבעג רעטציא ריד ךיא לעװ שוק א

 םעד ךַאנ, .לֿפ ,"ריד ןוֿפ ןעמענ וצ יִא ןטצעל

 -יג ךייש ּפָא ןירדנַא םוֿפ רענייא רימ ןיּבאה ןיסע

 רעייז טריֿפעגסיױא ןּבָאה יז, ,256 יז ,הג ,"ןימונ

 ןּברַאטש ןלָאז ייז זא יא םַיּב טָאּבעג סרעטומ

 ,שַא ,"ןטערטּפָא טשינ הנומא רעייז ןוֿפ ןוא

 עג םוצ ,'ַא םוצ ןיוש זיא סָאד , .דוי-םיליהּת

 :רעּביא רעד ,סַײװ ,"ךַײט ןטימ ךיז ןענעגעז

 ,10 יז ,1930 עשרַאװ ,'עגיל-רוטלוק' ,...גנַאג

 -נעּפמָאק .צעפס = טלעג"יַא .טנװָאיַא

 ,לעטש אא ןזָאלרַאֿפ םַײּב עיצאס

 -לָאמ"ָא .דיליַא .יי װִא .ט ר ָא װדָא

 / קוקַא ןטצעל םַײּב יו, . קו קא .ט ַײ צ

 -אַּב יד' ,וװ לֵא ,"ןַײמ ןטָאש רעּביל ,ךיז זַײװ

 ױזַא ..., .ז ַײ פ שא .ה ע שא .יגנורעווש

 ןכַאמ וצ ןגעלֿפ ןרעטלע יד סָאד עטיז יד רַאװ

 (טַײצלַאמ-ןגעז ןייא טסייה סָאד) זַײּפשיײָא ןייא

 ,הבוזעו ןומלׂש ,זמא ,"ןעכדײמ-טָאטש יד רַאֿפ

 ,1884 ענליוו

 ,רעירַאּב ,הציחמ .ּפָא טדייש סָאװ סָאד .2

 ןטעּב ערעייז ןשיװצ יִא םעד רעּבירא טייג רע;

 װַאשרַאװ רזוע ,"ּבַײװ ןַײז ןּבעל ךיז טצעז ןוא

 ידע .36 'ז ,1924 ןירַאּפ ,| ערטסַאילַאכ ,יקס

 "בייר עשילרעטסיוא ןַא ןּבָאה רעכעלַײל עסַײװ

 א ןטַײװ א ןוא ןֿפאשעג ריא םורַא טייק

 "ירעּביא רעד ןוא רעטומ רעד ןשיװצ ןטינשעג

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"טלעװ רעק

 .ריּפַאּפײָא .לטנע װדָא

 .9קײלײַא .רעצט

 וצ ןָאד ןענַײז רימ|, .דיישרעטנוא וזד .9

 ,חוּכ ןצנַאג רעזדנוא טימ ירכנ ןייא ןעװעטַאר

 תליגמ רֿפס ,"יֵא םוש ןַא ןוממּב ןה ףֹוגֹּב ןה

 .20 יז ,18953 ןילּבול ,הביא

 - כצר טייֵא

 רעדָא סעצָארּפ .1
 ןיא קיטנָאמ , .(ךיז) ןדײשּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןוא רעסאװו עטשרעּבייא יד ןשיװצ יִא ןַא ןעװעג

 .ג"רּת סָאי ,ינש םוגרּת ,"רטסאוו עטשרעטנוא

 ןַײז וצ גהֹונ קיטיינ ןֿפרַאדאּב ןשטנעמ יד לַײװ,

 ,"ןכאז עקיצונמוא עקירעּביא ןוֿפ יִא טימ ךיז
 ,213 יז ,ב ,ּכהח

 "בעל .טײקטרעדנוזעגּפָא .גנורעדנוזּפָא .2
 ימי לּכ טשטַײטרַאֿפ ללמ .,ריזנ ַא ןוֿפ רעגייטש

 ןוֿפ געט עלַא :יּת| .יֵא :(4 ,ו ,רּבדמּב) 'יורזנ

 לודג-ןהֹּכ רעד, .תוואּת ןוֿפ יִא .ןטֿפַאשריזנ ןַײז

 ןּביִז םירוּפּכ םוי רֿפ גנודייש ּבא ןּבָאה שומ

 ןיא} ַאד ..., ישר ,24 ,ח ,ארקיו ,חט ,"געט

 טייקינייר ןוֿפ טרָא ןייר ןייא זיא ןשדקמה:תיּב

 ה"ר רוזחמ ,"טכרָאֿפ 'נוא גנודייש בָא ינוא

 ...הּבר הֿבהַא; .ב/בר ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו



 ןדישּפָא

 "נאנוֿפ ןייק ןוא יִא ןייק ָאטינ זיא טרָאד סָאװ

 ,246 ,אינת ,"םולשו-סח גנולייטרעד

 רעטכָאט יד ןוא; .המור ת רַאֿפ וט 8

 ,ןדמערֿפ א ןַאמ א ןעמענ טעװ יז זַא ,ןהּכ א ןוֿפ

 ,ית ,"ןסע טינ יַא רעקילייה רעד ןוֿפ יז רָאט

 ,12 ,בכ ,ארקיו

 יד דניז רעַײא 'נוא, .רעירַאּב ,הציחמ .4

 ךַײא ןשיװצ טכַאמג גנודייש ּבָא ןייא ןּבאה

 ,ב/לק ,1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"טָאג רעַײא ינוא

 קלָאֿפ ןַײמ ןשיװצ יִא ןַא ןכאמ לעװ ךיא ןוא,

 ,19 ,ח ,תומש ,יּת ,ײקלָאֿפ ןַײד ןשיװצ ןוא

 -וֿפ ןעד וטסייװ, .רוקמ .גנורּפשרוא .9

 ואו ןוא .ןעגנאגעגסיורא המשנ יד זיא ןענַאװ

 ריא זיא הֿבּכרמה יהלא ןוֿפ .גנואור ריא זיא

 -יואוו ריא זיא דוֿבּכה-אסּכ םעד רעטנוא ןוא .יִא

 ,א/אי ,1867 ענליװ ,37 ירשי ,"גנונ

 :ךיוא) טדיישעג-- ,ּפָא דייש .וורט -- ןדיײשּפָא

 ַא יִא .ןרעדנוזּפָא ,ןלײטּפָא .1 .,(ןז ,ןדישעגיד
 "וקעג טינ ךָאנ זיא חישמ ,, .דניק א ןוֿפ עמַאמ

 רעמעל יד ןדײשוצּפָא רעכַײלג זיא'ס ןוא ןעמ

 טכַאמ ָאד שד זיא יטירד ׂשד, ."ףלעװ יד ןוֿפ

 ׂשד ׂשיױרַא טהיצ 'נוא ןגָאמ ןיא ןכָאק ןׂשע

 ינוֲא זיא ןנירד ׂשֵאװ הטׂשעּב ינוא הטׂשנייר

 שקינ ׂשָאװ יטכעלש ׂשד ןוֿפ ּבָא שע טדייש

 ,"ףוג ןעד ךָאנ יטוג שד טקיש 'נוא זיא ץינ

 טׂשנוק איד זיא ׂשד ןויגה תמכח, .א/חל ,והח

 רָאװ ׂשד ןדייש ּבָא וצ ןידער ןייא ןוֿפ םוא

 רַאֿפ ךָאװ ַאש .ב/כ ,ראש ,"ראוו ןוא ׂשד ןוֿפ

 טדײשעגּפָא לודג"ןהֹּכ םעד ייז ןּבָאה רוּפיּכ םוי

 טזומעג לודג"הּכ רעד טָאה . . . זיוה ןַײז ןוֿפ

 םימיל רוזחמ ,"געט ןּביז דעומ-להוא ןיא ןציז

 ּפָא טדייש , .א/אמק ,1832 עטיװַאלס ,םיארונ

 ,| כַאי ,"רענייּב יד ןוֿפ ןלוקסומ:טסורּב יד
 ,266 יז

 רעד .טיו ט טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .גיפ .2

 יד .זדנוא ןוֿפ טדײשעגּפָא םיא טָאה טיוט

 יד זיא ׂשד; .ףוג ןוֿפ טדײשעגּפָא טרעװ המשנ

 ןרָאװג ןדיישג ּבָא . . . המשנ ירטיול 'נוא ינייר

 ,שטַײט ףיױא ןושל הנעמ ,"טייקינייר טימ

 ןעמ טּֿפור םעד ןוא, ,{1766) ו"כקּת ,אדרויֿפ

 ןוֿפ יִא לָאז שנעמ רעד סָאד . . . סיוא למיה ןיא

 .ב/ו ,1862 ווָאװל ,םשה הׂשעמ ,"םלוע םעד

 יִא .הציחמ ַא ַײּברעד ןֿפַאש ןוא ןלײטּפָא .9
 יַא ,יֿברעמ-לתוּכ םַײּב רענעמ יד ןוֿפ ןעיורפ יד

 ןענַײז תוּפילק יד, .עטנוזעג יד ןוֿפ עקנַארק יד

 ץכלעװ הציחמ ענרעזַײא ןַא . . .גנַאהרָאֿפ א

 ןיא רעטָאֿפ רעייז ןוא ייז ןשיװצ ּפָא טדייש
 ,חמ יז ,אינּת ,"למיה

 רעדָא סעּפע ןשיװצ דיישרעטנוא ןַא ןכַאמ .4

 יא ריא טלָאז םורד, .ןריצנערעֿפיד .ןצעמע

 ,"רעניירמוא רעד ןוא המהּב רענייר רעד ןשיװצ
 -ץגּפָא טשינ טָאה תודהי, .25 ,כ ,ארקיו ,יּת

 ץדייּב ייז רָאנ ,קיטע ןוֿפ קיטעטסע טדייש

 ,6 צוו 1964 זמט ,אֿפא ,"טגוזימעגֿפיונוצ

 רעדָא סעּפע ןוֿפ ןרעטַײװרעד ,ןדנעװּפָא .ס

 ,האנׂש איד אוי רבח םעד טקנעדיג , .ןצעמע

 וטׂשָאה וזַא ינוא וזַא :םוא רֿבח םעד ּתרזה ינוא

 ןוֿפ ןדייש ּבָא טכמ טיּבלעז רעד ,ןָאטיג רימ
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 ,ילשמ ,מהס ,"םלוע ןוֿפ רה םעד (ףולא) ךיז

 לארׂשי ןוֿפ רעדניק יד יִא טלָאז ריא ןוא,, .9 ,זי

 טינ ןלָאז ייז ידּכ ,טייקניירמוא רעייז ןוֿפ

 ,ארקיו ,יּת ,"טייקניירמוא רעייז ךרוד ןּבוַאטש

 איד םיעשוּפ איד 'נוא םידרומ איד , ,21 ,וט

 רע ינוא ,לארׂשי ןוֿפ ןדייש ּבָא ה"ּבקה טרעװ

 טרעװ רנייק זד ןרעטַײל זיוא לארׂשי טרעװ

 ןוֿפ יִא .א/ק ,וטל ,"לארׂשי רטנוא ןּבַײלּב

 ,ךריק רעד ןוֿפ יִא :ךיוא --- להק

 שמ .,ןריוורעזער .ןעמיטשַאּב .ןלייטסיוא 0

 ;(36 ,זכ ,תישארּב) 'הכרּב יל ּתלצָאא טשטַײטרַאֿפ

 טינ וטסָאה :יּת) "ןדיישיג ּבָא טׂשָאה אוד,

 טׂשָאה טָאג אוד , .ןהכרּב א רימ רַאֿפ ןטלַאהַאּב

 טרוא ןייא ּבַײל ןיא ןדיישיג ּבָא המשנ רעד

 סטוג ליֿפ ןוא , ,ד/בכ ,עּב ,"ןציז לָאז איז ואוו

 טדײשעגּפָא רימ טסָאה ןוא ןָאטעג רימ וטסָאה

 ,לאש תוכלמו דוד תלודג ,"ןַאמ א רַאֿפ דוד

 ,29 יז ,1852 עשרַאװ

 'ַא .ןיד ןטיול ןעמענּפָארַא ,ןלײטּפָא .?
 טינ ןלָאז ייז ןוא; .הלח יִא .רׂשעמ ,המור ּת

 רעדניק יד ןוֿפ ןכַאז עקילייה יד ןכעװשרַאֿפ

 וצ ןומירוי| ּפָא ןדייש ייז סָאװ ,לארׂשי ןוֿפ

 טָאג ריד טקיש, .15 ,בכ ,ארקיו ,יּת ,"טָאג

 הקדצ ינוא רׂשעמ / ךַײר טׂשרעװ אוד ,זילַא וצ

 ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,װ הֹׂש ,"ךַײלג ןדייש ּבָא אוט

 המורּת יִא רָאנ ןגעלֿפ ץראה ימע יד, .ב/וט

 -אר , טשטַײטרַאֿפ יִּת .א/ד ,אעיצמיאֿבּב ,"הלודג

 ;(20 ,וט ,רּבדמּב) "הלח ומירּת םכיתוסירע תיש

 טלָאז סרעטלומ-גייט ערעַײא ןוֿפ עטשרע סָאד"

 רעד, :םידוט תּב הרׂש ַײּב זד ."הלח יִא ריא

 ןוֿפ עטשרע סָאד קוסּפ םעד ןוֿפ זיא שטַײט

 השלש הנחּת ,"הלח יא ריא טלָאז גייט ערעַײא

 וצ ןַאמ םעד טּביג איז, ,1864 ענליו ,םירעש

 רעד הלח טינ . . ..טָאה ןמ ׂשָאד זָאװ ןוֿפ ןיׂשע

 ערעזדנוא, .די קרּפ ,טנַארּב ,"ןדיישיג ּבא ןוֿפ

 ןוא ריֿפ ןייא יַא ןסייהעג ןּבָאה . . . ל"ז םימכח

 . . , גייט םענייר ןוֿפ הלח רַאֿפ קלח לטקיצנאװצ

 הלח רַאֿפ קלח לטקיצרעֿפ ןוא טכַא ןייא ןוא

 -סגינעק} ,הלח יניד ,דמא ,"גייט םעניירמוא ןוֿפ

 גהֹונ ךיז ןענַײז ןשטנעמ לייט, ?רָאי |גרעּב

 ןעמ טנערּברַאֿפ ענייא .תולח ייוװצ ןדיײשצּפָא

 רֿפס ,"ןהֹּכ םעד ןעמ טּביג ערעדנַא יד ןוא

 הלח יד ּפָא טדייש עמ רעדייא , ,1877 ,האריה

 שירֿפהל . ...ךורּב :הכרּב יד ןכַאמ ןעמ לָאז

 שטַאקנומ ,ווװ הכרּבה רוקמ רֿפס ,"הלח תמורּת
 ,א/בע ,ה"נרּת

 ןוא, .ןצעמע ןלייוורעדסיוא ,ןּבַײלקסױא .ס
 וצ ,תומוא יד ןוֿפ טדײשעגּפָא ךַײא ּבָאה ךיא

 ׂשָאד ינוא, ,26 ,כ ,ארקיו ,יּת ,"רימ וצ ןרעהעג

 ךיז וצ טָאה טֹוג זד (הלֿפה) ןסיװ ריא טלָאז

 .4 ,ד ,םילהּת ,מהס ,"דיסח ןייא ןדיישג ּבָא

 ךַא וזַא; .ן"ןעמורֿפ ןַײז ּפָא טדייש טָאג, :יּתו

 ּבָא טָאה ה"ּבקה ׂשנוא זד ןַײז ךילירֿפ רע לָאז
 ,וטל ,"(םלועה תומוא) יד ילַא ןוֿפ ןדיישיג
 ,ב/בי

 ךַא, .ךיז ןענעגעזעגּפָא .ךיז ןדיישעצ .9

 השודק הליהק ןייא וזַא ןוֿפ רימ ןילענ איװ טָאג

 גאלק ַײנ ,"ןציז שנוא שאל טָאג ךַא ,ןדייש ּבָא

 .ופד {-- -- ךיז ןדיישּפָא

 ךיז ןדיישּפַא

 1723 טׂשמַא ,אשיײימרװ ק"ק ןּברוח ןוֿפ ךיל

 ...רכׂש רטׂשערג רעד . . ., ,ן52 יז ,וװ שֿפְו

 רעד} ריא ןוֿפ לָאז רע זא . ..ןתח ןעד רַאֿפ

 ךיא, .א/ב ןויע ,ייָא לָאמ ןייק טֿפַאשּביל ןסהלּכ

 רשֿפא ,ךַײא טימ ןדײשוצּפָא ןסילשַאּב ךימ זומ

 ָאלַָאק רעשידִיי ,ּפס ,"ןסעגרַאֿפ ךַײא ךיא לעװ

 ,188 יז ,טסינ

 ,ןלײטּפָא ךיז .1
 רעקימורא רעד ןוֿפ ךיז יִא .ןרעדנוזּפָא ךיז

 רָאלק טעװ, ,(להק ןוֿפ) קלָאֿפ ןוֿפ יִא ךיז .טלעוו

 ןדיײשוצּפָא ךיז ,ריזנ א ןוֿפ רדנ םעד ןָאט רדנ א

 רעד, .2 ו ,רּבדֹמּב ,יּת ,"טָאג וצ ן'ריזהליו

 רעסיורג א ןעװעג זיא סָאװ ,רעּבָא שטַײד

 ןקירעּביא םעד ןוֿפ טדײשעגּפָא ךיז טָאה ,טכוצ

 ,"ץװקָארק ענייר א ןכוז ןעגנַאגעג זיא ןוא םלוע

 ןָא טּבייה, .18 'ז ,,הלעמ לש הֿבישיּב ,סוממ

 עסיורג טימ ּפָא ךיז טדייש המשנ יד ןוא ,ןססֹוג

 'שֿפנתריסמ' ,ץרפ ,"ףוג ןגנוי ןוֿפ םירוסי

 ןטכָאלֿפעגסױא / רעמייּב ןעייטש ןטַײז יד ַײּב,

 טייטש רע -- םיוּב ןייא רָאנ / ;:טייק א יװ

 ,רַא ,"טדיישעגּפָא ךיז ייז ןוֿפ טָאה / ,רעדנוזַאּב
 ."רעדלעֿפ יד ףיוא'

 ןענעגעזעגּפָא .ןצעמע טימ ןדיישעצ ךיז .2

 ןוא , .ןרָאֿפקעװא ןוא דנַײרֿפ ןוֿפ יִא ךיז .ךיז

 טשינ םיא ןוֿפ ךיז טדייש ןארחַא-ארטס יד יז

 ,סידנארּב .ל .א ֿברה ,"הֿבושּת טוט רע זיּב ּפָא

 רעד, .51 'ז ,1843 ,םינופס חיׂש רֿפס ,זּביא

 ,םלוע ןצנַאג םעד רַאֿפ ךיז טגייּב לודג"ןהּכ

 ,זּביא ,דמא ,"ייז ןוֿפ ּפָא ךיז טדייש רע ןוא

 ןוֿפ גנובַײרשעּב עגיטכיר נוא ענייש ןייא

 ןּבערטש ץנַאג ןַײמ , ,1863 ענליװ ,לארׂשי ץרא

 -נסיװ ןּברעװרעד סעּפע . . . לָאז ךיא זַא ,זיא

 ענעי ןוֿפ י'ַא רָאג ךיז ךיא ףרַאד ָאד ןוא ,טֿפאש

 .קי ,"ןשטנעמ

 ןצעמע ןוֿפ ןרעקּפָא ךיז .ךיז ןרעטַײװרעד .8

 סָאװ רעד, .תוריֿבע ןוֿפ יִא ךיז .סעּפע רעדָא

 ,טנַײרֿפ עטוג קינײװ טָאה הוװאגּב ךיז טלַאה

 ,"םיא ןוֿפ ּפָא ךיז ןדייש םיא ןענעק סָאװ יד

 ןייא; ,1839 ענליװ ,םידליה ךוניח ןֿפוא ,זּביא

 ןיא טכנ אַײּב רע זד ליצמ ןנייא זיא טכיל

 ךיוא וזַא ,ּבורג ןייא ןיא טלֿפ טינ ןיג םונַײז

 ןוֿפ ןשנעמ ןייא ןזַײװ הרוּת רעד ןוֿפ דיר איד

 ,מהס ,"ןדייש ּבָא לָאז ךיז רע זד ןכז יכלעוו

 ּבָא ךיז ןּבָאה איז ןעד, .105 ,טיק ,םילהּת

 ןטייהנואוויג ןעד ןוֿפ ןדיישיג ּבָא 'נוא טרדניזיג

 שד, .א/ס ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טלעו רעד

 ןניד טכער טָאג ליװ שנעמ רד ןעװ זיא יטשרע

 ,והח ,"טֿפַאשרעה ןוֿפ ןדייש ּבָא ךיז רע זומ
 ,ב/טק

 סָאװ רעדירּב ייווצ .ךיז ןדיישרעטנוא ,4

 סע. .ןרעדנַא ןוֿפ רענייא ּפָא קרַאטש ךיז ןדייש

 ךיז טדייש סָאװ ,ץנעגילעטניא ןַא ףיוא טמוק

 יָאג .א ,"רעלענָאיצידַארט רעד ןוֿפ קרַאטש ּפָא

 -ץגּפָא ךיז ןּבָאה ייז, ,20 וצ 1968 ,גָאט ,ּבמַאל

 ערעיײז טיול ןרעדנַא םעד ןוֿפ רענייא טדייש

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"ןרעטקַארַאכ

 ,341 'ז ,9

 ןוֿפ יִא ךיז .ךיז ןטלַאּפשּפָא .ךיז ןסַײרּפָא .ס



 קידועדײשּפָא

 ןוֿפ סּכוד ןרעד| סונימרה, .עיצארעדעֿפ רעד

 'נוא ןדיישיג ּפָא ץנַאג ךיז טָאה . . . ןיסקַאז

 ןוֿפ ךָאי ריא ינוא םיימור יד ןוֿפ ןסיריג ּבָא

 ,זּביא ,אנעה ןמלז 'ר ,"ןיֿפרָאװיג ּבָא ןנהיא

 .ח"נּת מדפ9 ,דוד חמצ ,זנַאג דוד 'ר

 טגנערּב טײקיסַײלֿפ סָאד, ,שינע- .ץיכץעז

 עכעלטלעװ ןוֿפ ּפָא ךיז טדייש רע זַא יִא וצ

 טשטַײטרַאֿפ שמ .רע/ .255 ,ּב 5הח ,"ןכַאז

 רַאֿפ טרָאװשטַײט -- יא .רדייש בא ילידבמי

 ּבא ןייא זד טגאזיג טרעװ ׂשֶע ינוא; .יריזנ'

 ןוֿפ ןּבָאה האנה) ןעק ָאד רעד טשייה רדייש

 ,והח ,"ןּבַײלּב ׂשֹע טזָאל 'נוא ןםיגונעּת עלַא

 "ָאזיא ןימ רעדעי -- עיגָאלַאנכעט ןיא  .א/גמק

 .יירע- .רָאטַאל

 ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעדיײשּפָא
 ןֿפָאטש עץיִא ןדײשּפָא ךיז ןעק סע רעדַָא

 .טייקיד

 .מַא .טוויישעג -- ,ּפָא ווייש .ורט -- ןווייׁשּפָא

 יד 'ִא .ןריזַארּפָא ,ןלָאגּפָא ..:21:10 66

 יַאּב -- 'ִא ןעמעלַא ךַײא לעװ ךיא ---, .דרָאּב

 םעד' ,רא ,"רעמיטסָאק יד ןַאמייה טקיאור

 .ילּבַײװ סרעּברַאּב

 ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא טקַא .ן- ,רעד -- לײשּפָא
 ,קניט ןוֿפ יַא .סעציּבָא יד ןוֿפ יַא .(ךיז) ןלײשּפָא
 םעד טימ טישרַאֿפ עקשזעטס-ףרָאד עקיטָאלּב ַא,
 ,קיריל ,קיטירק ,רָאמוה ,דַאנ ,ײץכצִילּב ןוֿפ יִא

 ,200 יז ,1971 א"ב

 .טלישעג-- ,ּפָא לייש .ורט -- ןליישּפָא
 ,ערָאק ,ץכעלָאש ןקיטַײזַאּב ,ןעמענּפָארַא .1

 עטלַא יד יא .ייא ןַא יִא ,לֿפַאטרַאק יַא .טיוה

 ,עװלוּב יד רימ ּביג, .גנירעה א יַא .ץכעלַאש

 פא טָאה רד ,ֿבקעי, .װש ,"ןײלַא ךיא לעװ יִא

 'נוא ץלָאה ןסינ ןוֿפ ןקעטש יטכַײֿפ טליישג

 .א/הּפק ,1721 ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,ײץלָאה ןטסעק

 ׂשָאד ןוֿפ רעד ּבָא ליש ,ךליש ןיצנרמ םענג

 רָאלק רטנורד הֹׂשַײװ ׂשָאד זיּב ,ךליש יטור

 הוקמ ,3י7 הירא י'ירּב יכדרמ 'ר ,"זיא סַײװ

 א רעדָא עלעּביצ א, .1794 רַאװדיװָאנ ,לארׂשי

 יז ןוֿפ טָאה עמ בוא ,ייא ןַא רעדָא לּבָאנק

 יז ןעמ לָאז ,ץכעלָאש ערעייז רָאג טלײשעגּפָא

 "עק| ,םירשיה ךרד ,"ןקיטכענרעּביא ןזָאל טינ

 ,ּפָא סע לייש ,ייא סָאד םענ, ,1857 ןגרעּבסגינ
 ,לדוי ,סוממ ,"ןַײרַא ליומ ןיא זדנוא סע גייל

 ,98 יז

 סעּפע ןוֿפ ןעּבָארקסּפָארַא ,ןעמענּפָארַא .2

 ,ןזױלּבטנַא .טכיש (ןטשרעדַאֿפ) ןטשרעּביײא םעד

 איד ,םירצמ איד ןרעל ׂשיוא ינוא ןגידיל שיוא;

 סולּב ץנַאג ינוא טלישיג ּבָא טָאה ּבַײל ןַײמ , . ,

 ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"טכַאמג

 עטכיש עטשרעּבייא יד ּפָא טלייש עמ ,, .א/טלק

 ,"ףיט לָאצ ייוװצ . . .ןזַײא-רעקַא ןא טימ דרע

 "ראו ,רעטַײברַאדלעֿפ רעשידוי רעד ,רעבעװ .מ

 ןוֿפ גנַאהרַאֿפ םעד, -- גיֿפ .14 'ז ,1891 עש

 1964 ,זמט ,ץּכ .א ,"טלײשעגּפָא ןצרַאה ןַײז

 -סאמעד = םינּפ סָאד ןצעמע יַאֹ* .9 צו

 טלייש הּפרח יד, .עקסַאמ יד ןסַײרּפָארַא ,ןריק

 .װש ,"םינּפ סָאד ּפָא

 .משטד .יזַא -- ךעלַײשּפָא
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 שײלֿפ ןַײז ּבָא ךיז טליש ָאד, -- ךיז טימ

 םנַײז ּבא ןוֿפ ליו ׂשֶע ינוא ןייּביג ןנַײז ּבא ןוֿפ

 ינוא ..., .ב/הּפ ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ּבַײל

 ןיא עס ןוא ןרָאװעג טרַאדרַאֿפ זיא תערצ סָאד

 יד רָאג טלײשעגּפָא ךיז טָאה ,ןלַאֿפעגּפָארא

 יד ףיוא טיוה יד, .'םכחמ הׂשעמ' ,בחנ ,"טיוה

 ןדנואװ יד ןוא טלײשעגּפָא םיא ךיז טָאה טנעה

 ה"ר ,קיא ,רענגרעּב .ה ,"טקיטולּבעג ןּבָאה

 יּפָא ךיז = ואווצעגרע ןוֿפ יִא ךיז* .ח"כשּת

 = םינּפ סָאד ךיז יֵא* .ןרעװ םלענ ,ןגָארט

 .ןכַאמ סואימ ךיז ,םינּפ סָאד ךיז ןצרַאװשרַאֿפ

 -סַײמרעגריּב רעד טָאה עגר רעטצעל רעד זיּב,

 טיורּב ןטימ ץַאט יד ןעניֿפעג טנעקעג טשינ רעט

 ,יוא . . .{ףעזָאײץנַארֿפ רעזייק ןרַאֿפ} ץלַאז ןוא

 רעד ,םינּפ סָאד טלײשעגּפָא ךעּבענ ךיז רע טָאה

 ,ןדייגרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"רעטסַײמרעגריּב

 | ,1938 עשראוו

 ץרַאה סָאד ןסע רימ ןעד, .ץכע- .גנו-

 ןסע ןםייח "לעב ידְ) ייז ןוא תוריּפ יד ןוֿפ

 ןּב ףסוי תב הקבר ,"יורטש סָאד ןוא יִא סָאד

 ,ה"סקּת װָאװל ,םייח-ילעּב תרגא ,זּביא ,יכדרמ

 .ײרע- = .(עק- ,ןיי) רע- = .שינע-
 ךעלַײשּבַא ווזד

 ןיּפָא ףיוא ןטיּברַאֿפ יּבא זיולּב| ,(17 יז +-ב

 יז .ךעלקערש .ענדוקסַאּפ ,סואימ רעייז .רנ

 סלַא ןעזעגסיוא רעיא ןוא רעכעלקערש ךָאנ טָאה

 יאַײנ ,זּביא ,ןַאמדנַאז .פ ,"לָאמ עטשרע סָאד

 ידע ,1852 עשרַאװ ,טכַאנ ןייא דנוא דנעזיוט

 ...טגַאזוטנַא טינ ךיז ןּבָאה . ..ןדִיי עשיליוּפ

 ,רעטעלּב ,"ןוגינ ץיא ןַא טימ תיֿפי-המ ןעגניז וצ

 .טייק 46

 -לוזער רעדָא טקַא 1
 -םיוק יִא ןא .יִא רעקיטכיל .ןענַײשּפָא ןוֿפ טַאט

 ,םיוק

 רעד ןוֿפ יִא .ץנַאלגּפָא .ןַיײש עטלגיּפשעגּפָא ,2

 ןוֿפ יִא רעטצעל .רעסַאװ ןיא ןרעטש ןוא הנֿבל

 ןטצעל ןלעה'רוּפרוּפ ןטיור םעד ןיא, .הֿפירׂש א

 ,86 'ז ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ ,ײןלַארטש יד ןוֿפ יִא

 טָאה סָאװ ,ןוז רעד ןוֿפ יִא ןא זיא סָאד,

 ןיא לַארטש ןקיטכיל א ךיז ןעלֿבֹוטּפָא טזָאלעג

 עדנעזנָאלּב ,עש ,"ןרעסַאװ עטעקסעלּפעצ יד

 "ןירג םַײּב, ,105 'ו ,1922 עשרַאװ ,וו ןרעטש

 יצנ יד ךרוד רע טקוק זאג ןוֿפ יַא ןכעליולּב

 "ניא רעגײזַא ןַײננ ,עלרעפ עשוהי ,"ןגָאלָארק

 טקעלעג טָאה רעַײֿפ ןוֿפ יִא רעד, .ײרֿפרעד

 ,"טנוה א ןוֿפ גנוצ עטיור יד יװ לוויטש ענַײז

 ,.דרע ,קר

 סעּפע ןוֿפ ןַײשֿפױא .רכז ,גנונַאמרעד .2

 .ןרָאירעדניק ןוֿפ יִא .טּבייהרעד ,טײרֿפרעד סָאװ

 רעקילָאמַא ןוֿפ ,הלודג רענעזעװעג ןוֿפ יא

 .רָאמוה ןוֿפ יִא .גנונעֿפַאה ןוֿפ יִא ,טייקנייש

 ,תי ןעמָאנ ןַײז ןוֿפ טכַײל סָאװ יַא ןַא יו,
 ,אינּת ,"סנייא ןענַײז ןעמָאנ ןַײז ןוא רע סָאװ

 טרָאװ טילגעצ ַא ןוֿפ יַא םעד ןעזרעד, .222 יז

 ,נש ,"ןַײרַא זדלַאה ןיא ךיז טרַאּפש סָאװ .. ;
 -אֹּבע ,470 'ז ,} ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד

 רעד ,גח ,"השודק ןַײד ןוֿפ יא ןטימ ךימ קנעש

 טראדעגסיוא ריא, .99 יז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ

 ןענַײשּפָא

 ריא ןוֿפ יִא ןַא ןגירקעג ךַײלג טָאה למינּפ

 שימייה ,םיוּבנענעט .ש ,"טייקגייש רעקילַאמא

 ,11 וו 1960 ,וש

 .שזַארימ .סעּפע ןוֿפ גנולגיּפשּפָא ללכּב 4

 -טעג ןוֿפ יִא .טייקכעלקריוו רעד ןוֿפ יִא .ןטָאש

 וד סָאװ רעד ןוא, .טולּב ןוֿפ יִא .טייקכעל

 ןא רָאנ ,ךיא טינ ןעװעג זיא ןעזעג םיא טסָאה

 ,| עכילהערֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"רימ ןוֿפ יִא

 רָאנ זיא ןעזעג ןּבָאה ייז סָאװ סָאד, ,124 יז

 ןַא . . . שזַארימ א ,גנונַײשרעד-רוטאנ א ןזעװעג

 ץנַאג טצעי טמיוש עכלעװ ףיש רעד ןוֿפ יִא

 אֿפוג לוש יד, .6 א ,רעטעלּב ,"ייז ןוֿפ טַײװ

 עלא ןוֿפ יִא ןַא ןוא ןּבעל ןוֿפ טיּבעג א זיא

 עכעלטייהנייא ,מי ,"ןטיּבעג סנּבעל עקירעּביא

 -ַארג .ח ןוֿפ רעדיל-םיטילּפ יד, .1922 ,לושקלָאֿפ

 ןוֿפ ןדַײל יד ןוֿפ יִא רעשירעטכיד א ןענַײז עד

 ,שטיװַאר ךלמ ,"ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה

 רעּביא, .25 ןא 1947  ,וירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא

 עטַאט רעכיוה / ,ןגיוּבעג טייטש עטאט רעד רימ

 ןַײז ןוֿפ רירנָא םעד ליֿפ'כ / .ריּביס ןוֿפ רענַײמ

 ,"ריט רעד ףיוא יָאךטָאש םעד עז'כ / ,ןגיוּבנלע

 ,78 יז ,| צוס

 .חטוא .טנַײשענ-- ,ּפָא ןַײש -- ןענַײשּפָא
 ,ןצנַאלגּפָא .ןטכַײלּפָא .טכיל ,ןַײש ןּבעגסױרַא .1

 -סיוא יד ןיא ּפָא ןענַילש ןרעַײֿפ עשילַאגנעּב,

 טנַײש םינּפ ןדימ ןַײז ןוֿפ , ."רעטצנעֿפ עטצוּפעג

 יּפָא טָאה ןגיוא סהשמ ןוֿפ , ."הור-תחנ ַא ּפָא

 "רעד ךיז טָאה ורתי סָאװ ,טכיל ַא טנַײשעג

 .השמ ,שַא ,"םעד רַאֿפ ןקַארש

 טדײלקַאּב םיא טָאה רע, .ןענַײשֿפױא .2

 יד יװ טנַײשעגּפָא טָאה דניק סָאד ,ןייש רעייז

 רעלימ} ם"רהומּב לארׂשי ,"למיה ןוֿפ ןוז

 .1893 עשראו ,ףיש ם"רהמ רעד ,ןָאנדָארוהמ

 :ב ןטרעקרַאֿפ טימ ,ריא = יִא (טכער) ןייש*

 ןרעװנָא (ּב ,קסּפ ןסואימ א (ןגירק) ןּבָאה (א

 זיא רע ..., .ןשָארג א ןָא יקנ סױרַא ,ץלַא

 ענַײז וק יד ןֿפורעג ןוא . . . טמסרַאֿפ ןֿפַאלעג

 ןעמ ןָאק ,ןלַאֿפרַאֿפ טרעװ יז זא ,וק אזַא . . ;

 װָאקרַאכ ,סעילּבערג ,דנַאלרַא .ה ,יֵא טכער
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 ךָאנ טעװ ןוז יד .טַײצ ערעגנעל ַא ןענַײש .3
 .ןרָאי ןדרַאילימ יַא

 ןרעַײֿפ-לַאװַאנרַאק יד. .ןענַײש ןרעהֿפױא .4

 ,?טנַײשעגּפָא ןיוש ןּבָאה

 יִא ןרעַײֿפ עטַײװ יִא .ןעלגיּפשּפָא -- ורט

 .טולּב ענעסָאגרַאֿפ סָאד יִא .ןרערט

 ןיא ךיז טלרעּפ ,טלקניֿפ ןַײװא -- ךיז טימ

 ,ךעלשעלֿפ עקיזדלַאהגנַאל ,עקיכַײּב ,ענעֿפילשעג

 עקידנגיוּבנגער ײלרעלַא טימ ךיז קידנענַײשּפָא

 טָאה עלעסָאי, ,77 'ז ,המלש ,סוממ ,ײןרילָאק

 קידנטכַארטַאּב ,ןרּתסא וצ . . . טקורעגוצ . . . ךיז

 יד טימ הנֿבל רעקיכעלַײק-ּבלַאה רעד ַײּב יז

 טנַײשעגּפָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןרעטש עקיטנעמיד

 ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"ןגיוא עקיטכיל עריא ןיא

 ,76 יז

 למיה םעד ףיוא ןענַײז ,רעמשינ, ,גנוד

 יד ענייא :תונֿבל ףניֿפ ןעז וצ טלָאמעד ןעוװעג

 טֿפור עמ סָאװ ,ריא ןוֿפ ןעיֶא ריֿפ ןוא עתמא



 ןסַײשּפָא

 ױזַא טינ ןטכַײל ןעיֶא יד ,תונֿבל עשלַאֿפ ןָא יז

 יג .ּב ,וּביא ,תהק .ז .ש ,"עתמא יד יװ לעה

 ,5 וועיק ,טלעװ רעד ףיוא רעדנואװ ,ןיקַאּבור

 .שינע-  .ץכע-

 ,טסַײשעג י- ,ןסישעג'- ,ּפָא סַײש -- ןֿפַײשּפָא
 האוצ ןּבעגסױרַא ןקידנערַאֿפ -- װטוא ּבָארג

 -- װרט .טַײצ ערעגנעל א ןסַײש רעדָא

 ןצעמע יִא ,האֹוצ טימ ןקיניײרמוארַאֿפ ,ןרימשּפָא

 ;ןריֿפרַאֿפ ,ןרַאנּפָא :ךיוא .סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ

 ,טכעלש רעייז טעּברא ןא ןָאטּפָא

 רע .שינע .ץכע .ךיז טימ

 .ײרע .(עקי)

 ,ט(עןַײשעג-- ,ּפָא (ע)ַײש .וורט -- ן(ע)ַײשּפָא

 ןייר םוא :ץוקיש ,ץקש טשטַײטרַאֿפ בװש
 (+-) ַײשּפָא ןוֿפ ּברעװ .ילַײרג .ןאייש ּבא
 ?רימ

 ,טרעלשעגי- ,ּפָא רע .װרט -- ןרעַײשּפָא
 ,ןכַאמ וצ ןייר ןּבַײרּפָא .קידנּבַײר ןקינײרּפָא .1
 סָאד רעניא ןעװ, .ליד םעד יִא .ּפָאט א יַא

 סיֿפ ןיא רעּבא טנעה ןיא ןה טָאה שינעכערּב

 יד ןוֿפ יִא ייז סָאװ סרעּברַאג יד ןוֿפ םענ . . .

 ,תואוֿפר רֿפס ,םײהנּפָא לאומש ,"...ןכלפֿפ

 ,טנלָאשט ןיא עיטוק ןסױטשנָא . . ,, .ה"עקּת

 עלַא ןגָאװצ . ..סעמיצ ןיא עקשיק א ןליֿפנָא

 רעדליּב ,סעקצַאש .א .מ ,"ןשיט יד יָא ,רעדניק

 ,װ קעטָאילּביּבסקלַאֿפ 'דוי ,יאטיל רעד ןוֿפ

 ,166 'ז ,1888 וועלק

 ןעקנירט רעדָא ןסע = ץר ַא ה סָאד ָא*
 יִא טנלָאשט ןכָאנ .ןזַײּפש עטעֿפ ךָאנ סרעיוז

 ןכעלרעַײז ַא טימ ,סַאװק טימ ץרַאה סָאד

 ,עכַאװש ץנַאג רַאגָאז ,ןשטנעמ ליֿפ , .טרעזעד

 רָאג ןּבָאה ,רעמיצנעױרֿפ ןוא טַײלסנַאמ עכיילּב

 סָאד ןוא סעדגַאי ערעיוז ,לּפע ערעיוז ּביל

 ,קַאמשעג ןרעסעּב ַא םעד ןיא ןליֿפ יז ,ןכַײלג

 ּפָא טרעַײש סע ןוא ןעמוג םעד טצייר סָאד

 יָא" .10 א ,רעטעלּב ,"ייז ןגָאז ,ץרַאה סָאד
 ,גנַאלש ןוא-גנילש ןײגמורַא = ןליוז יד

 | /  .סַאּפךואיטסוּפ
 לָאז רֶע סעדנוק ַא יִא .ןרסומסיוא טוג .גיֿפ .2

 .ןעקנעדעג
 'ַא .עטָאלּב רעד ןוֿפ ךיז יִא -- ךיז טימ

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .דײרֿפָארטש ןוֿפ ךיז

 .(עק- ,ןי-) רעד

 ,ּפָא רוּכיש .ווטוא -- ןןרעקייש . . .} ןרוּפישּפָא
 .טַײצ ערעגנעל ַא ןרוּכיש .1 .טרוּכישעג-=
 ןרעיוּפ יװ טרוּכישעגּפָא טָאה עמ, .גָאט ַא יִא
 חוי יּבר ,קָאנעצלָאװ .ש ,"גָאט ןסַײװ זיּב

 ,26 יז ,1883 עשרַאװ ,...עשט
 ךיז ,טרוּכישעגּפָא, .ןרוּכיש ןקידנערַאֿפ .2

 קנעש ןיא רעדיװ -- ןוא טרעטכינעגסיוא
 ."ןללרא

 .טכישעג-- ,ּפָא טכיש .װחרט -- ןטכישּפָא
 ןרעדנוזַאּב א ןיא רעדָא זַײװנטכיש ןליײטּפָא

 יִא ןוֿפ סעצָארּפ רעד ,, .ןדָאּב ןוֿפ םייל יִא .טכיש

 ןוא רעזַאושזרוּב רעד ןוֿפ ןטלַאּפשּפָא ןיא

 עטסעּב סָאדלַא ץנעגילעטניא רעכעלרעגריּבניילק

 -רעּב ,ד ,יקסנַאירּב .ש ,"ערענָאיצולָאװער ןיא
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 װעִיק ,קיטירק רעד ןוֿפ לגיפש ןיא ןַאסלעג

4, 

 .ןעיֵא עשירַארעטיל .ןדָאּב ןוֿפ ןעיֶא .גנו-

 ,שינע-

 ,טרעכישעג'- ,ּפָא רע- .וטוא -- ןרעכישּפָא
 ,טלמוטעצ ןַײז ,ןקערש ךיז ןרעהֿפױא  .לקַאל
 ךיז טעװ עס ןוא יִא ןלעװ סעקשַאנָאמ יד,
 ,1935 וװעיק ,גנילירֿפ ,זּביא ,"ןסעגרַאֿפ

 ,טרעדלישעג -- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעדלישּפָא
 -עטקַארַאכּפָא .ןּבַײרשַאּב ,רעטרעװ ןיא ןלָאמּפָא

 'ִא .עיצַאוטיס יד יִא .רוטַאנ יד יא .ןריזיר

 -ץניא ןוֿפ ןוא ןסיורד ןוֿפ יַא .רעדליּב"המחלמ

 טימ לוֿפ ןענַײז |ןעמיײזַײא יד) ייזע .קינײװ

 ןעק ליומ ןייק סָאװ רעדנואו רעּביא רעדנואוו

 ןיא זיא רעדעֿפ ןייק ןוא ןדיירסיורא טינ סע

 רעד ,זמא ,"ןרעדלישוצּפָא ץלַא סע דנַאטש

 ריד לָאז ךיא ,אלימ , .ו"כרּת ענליװ ,שיֿפלַאװ

 ןיא ,ןעגנאגעגוצ זיא הליכאירדס רעד יװ יִא

 ,גנוטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,"ןרָאי יד ייוו עקַאט

 ,ךַארּפש יד ָאטינ ךָאנ זיא סע, ,26 ןאֵה ,7

 ןרעדלישוצּפָא רעטרעװ ןגָאמרַאֿפ לָאז סָאװ

 -נעדוי דנוא ןעדוי ,יקסװעשטירק .8 ,"ןהשמ

 סָאװ טֿפַאשנסיװ ַא; .1894 װעשטידרַאּב ,םוט

 ,"ןטקַאֿפ יד יִא ןוא ןלייצרעד ןענָאק זדנוא טעװ

 / 192,.  'ז ,1912 י"נ ,װ טישז

 למערעװ ןימ א זיא קענש יד, -- ךיז טימ

 טרעדליש הריש ריא / ,ןיילק ןוא ךייו סָאװ

 .גנ| .85 'ז ,הריש ,סוממ ,"ןיילַא ּפָא ךיז יז
 .שינ .רעד

 .דל .ןטלַאשעג -- ,ּפָא טליש .וורט -- ןטלישּפָא
 ןעמענ סענעדי, -- ךיז טימ .ןטלעשּפָא וזד
 'ַא ןוא ןגירקּפָא ןכָאנ טשרע סעמרַאװ םוצ ךיז
 ,36 יז ,תועסמ ,סוממ ,"ןענַאמ יד טימ ךיז

 .טלמישעג-- ,ּפָא למ- .חטוא -- ןעלמישּפָא
 א ןעלמיש .למיש טימ ךיז ןקעדַאּב ןצנַאגניא

 .גנַאלךרָאי רעלעק ןיא יִא .טַײצ ערעגנעל
 ,שינע-

 .ן- ,רעד -- רעמישּפָא
 ,ןרעמישּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 .גנז- .רענייטשלדייא ןוֿפ

 ,טרירעמיש(עג)-- ,ּפָא ריר- -- ןר'ירעמישּפָא
 -ּפָא ,ןעקסַאילבּפָא .ןרעמ'ישּפָא :95 .װטוא
 ,ןגיוא יד רַאֿפ ןּבעװשּפָא ,ןענַײשּפָא ,ןצנאלג

 ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןרירעמיש

 .גנ/ ,ןטנַאילירּב טימ יִא .ןרירעמיש

 .טלדנישעג-- ,ּפָא לד  .ורט -- ןעלדנישּפָא
 .ךַאד ַא יִא .ןעלדניש טימ ןקעדַאּב ןצנַאגניא

 -ער רעדָא טקַא .1
 יַא .רעמיש ווזד .2

 ןדנושעג-- ,ּפָא דניש .ורט -- ןרעישּפָא
 עטעליוקעג ַא יִא ,(טיוה יד) לעֿפ יד ןעמענּפָארַא

 ןוֿפ זיא . ..טיוה קיטש שירֿפ ןייא , .המהּב

 .שינרעגעלַאּב ,"ןירַאװ ןידנושג ּבָא טנןַא|ה רעד

 ּבָא רנייּב איד ןוֿפ איז ןּבָאה שיײלֿפ שד ינוא"

 ,ראש ,"ןֿפרָאװג דניה איד רֿפ 'נוא ןדנושג

 טיוה ןַײז ּפָא םיא ןדניש הלּבח-יכאלמ ,, .דלק

 ןַײז ןסע רעטָאנרעּפיּפ יד ןוא ןעגנַאלש יד ןוא

 ןסישּפָא

 ,1814 ,{?װָאלקש|} ,לאונמע הׂשעמ ,"שײלֿפ

 עטסעּב סָאד ןזעװעג טלָאװ העד רענַײמ ךָאנ,

 ,סעװשעדָאּפ יד ןוֿפ טיוה יד יִא םיא לָאז עמ

 ,דמא ,"ןֿפױלטנַא ןענעק טינ ןיוש רע טעװ ןַאד

 וד ןעװא ,1864 ענליװ ,עטכישעג רעּבױר ענייא

 ףיוא הלֿבנ ןייא ךַײלג ןעװ ,טשגירק תוריכׂש

 ןייא ןיּב ךיא טינ גָאז 'נוא ,דנישּפָא קרמ ןעד

 ,א/הס ,ןויע ,"דנש ןמ זיא ׂשע ,הירּב רנַײֿפ

 ןַײז ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,רעטנזיוט ןעצ יד ןוֿפ ,

 טלצנערטעצ רע טָאה ,ןדנושעגּפָא ןדייז ןטרגּפעג

 רעטּבערגרַאֿפ א ןיא ,גרעּב ,"ףניֿפ יװ רעמ טשינ

 ,39 יז ,1929 ענליװ ,טָאטש

 טימ ןסַײמשּפָא (א = (לעֿפ יד) טיוה יד ָאֹ*

 וד; .טולּב זיִּב רעטיר טימ רעדָא ןעמיר א

 וטסעװ טיוט ַא ?ןעלסחנּפ 'ר ןטלעש רימ טסעװ

 טיוה יד .ץעגייש ,ךיז גייל ?םיא ףיוא ןטעּב

 תולדּב (ּב ;ףגנ ןֿבא ,די ,'ִוֲא ריד ךיא לעװ

 טייג ןעמעװ וצ, .עטצעל סָאד ןעמענוצ :ןלעטש

 ,"טיוה יד יִא םיא טעװ רע ?רעכָאװ םוצ ?ןעמ

 / ןעַײל סעפע ןָא ריד וצ טמוק, .יעּפושמי ,ץרּפ

 ,עשז ַײז / -- טיורּב ףיוא דניזעגזיוה ןַײז רַאֿפ
 ּפָא טינ םיא ןוֿפ דניש / ,רזכַא ןייק טינ ,הוולמ

 = 'ַא (ןזָאל) ךיז* .י'הוולמ םוצ' ,רַא ,"טיוה יד

 רַאֿפ ,/ .ןשָארג ןטצעל ןויּב ןטסָאק ןזָאל ךיז

 -- עלענוז א / יַא שממ ךיז רע טוט ןרעדעי

 ,רעדיל ,רעשטַאימוש רתסא ,"רָאי אזא רימ ףיוא

 ,87 'ז ,6

 ףי) רע .שינע/ .ץכע- .גנו
 .שרע- .(עקי

 -- װטוא .ןסָאשעג-- ,ּפָא סיש -- ןסישּפָא
 יָא ןלעװ ןטַאמרַאה יד .ןסיש ןקידנערַאֿפ .1

 טַײצ רָאי ללרד יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןסיש 2

 .טייקיניילק ןייק טשינ זיא טנָארֿפ ןֿפױא

 ,ןרעֿפטנעּפָא ףרַאש רעדָא לענש ,שיגרענע ,9
 ןסַאלעג ןרעֿפטנע וצ טָאטשנָא .הזגור טימ יִא

 ןֿפױא טעּברַא ךיא --, .ןסָאשעגּפָא רע טָאה

 טסיש -- ...רעטסַײמ רעד יװ טנָארֿפ ןּבלעז

 ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"דרַאנרעּב ּפָא

 | ,233 יז

 -עגּפָא טָאה הרוחס יד, .ןעװעקַאילּבּפָא .4
 ,"ןסָאש

 ןטּפשמרַאֿפ םעד יִא .ןסישרעד .1 -- ורט

 םעד 'ַאֹ* .הקיּתשֹּב ןוא גָאטרַאֿפ טיוט םוצ

 .ןקילנּפָא קרַאטש ,קילג ַא ןֿפערט = לגיוֿפ

 ,קילג ןייק טשינ זיא סָאד זַא ,טגָאז ריא זיא

 םעד ןסָאשעגּפָא טשינ ךָאנ םיא טימ טָאה יז זַא

 רימ לָאז {טָאג} זא ,ךַײא ךיא גָאז ,לגױֿפ

 רעדניק ענַײמ זַא םיכודיש עכלעזַא ןֿפלעה

 ןדוייגרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"ןסקַאװסיױוא ןלעו

 ,1938 עשרַאװ

 ,ןסיש ךרוד רֿבא ןַא ןרעטשעצ ,ןסַײרּפָא .2

 ןעװעג ןיּב ךיא, .סוֿפ א ןצעמע יִא .גנול יד יִא

 ןיִּב ךיא / ,דנַאל ןטסיװ א ןיא המהלמ ןיא

 טָאה / ,םי ןצרַאװש ןֿפױא ףיש ַא ןיא ןרָאֿפעג

 .לֿפ ,"טנאה עקניל ןַײמ ןסָאשעגּפָא רימ ןעמ

 ףַײֿפ ןדעי ןוֿפ ןכייצ יד ןײטשרַאֿפ ןלָאז ייז,

 ףיוא ןסישרעד וצ ,ןָאט ָאד טעװ רע סָאװ

 רעיוא ןַא יִא וצ ,רָאנ ןענַאר וצ רעדָא ,טיוט



 ןעּפישּפָא
 א רָאנ ןסישרעטנוא וצ רֶעדָא רעגניֿפ א רעדָא

 ,ארעװַאלקש איד ,דמא ,"טנוה א רעדָא דרעֿפ

 ,1887 ענליוו

 ךאנ רדפ .ןסיש ךרוד סעּפע ןרעטשעצ 2
 םעד ךיא זיּב ןטׂשר ךונ ןאור ךונ ךיא ליװ

 ,"ןראיומ יד ןשושיג ּבָא ןוה ןסָאלש| ׂשולש

 ,397 ךוּביאֿבּב

 וצ ןזָאלוצ טינ ,ןגָאיקעװַא ,ןּבַײרטרַאֿפ .4

 יד ּפָא ךיז ןוֿפ טסיש ןעמ, .ןסיש ךרוד ךיז

 ,"ךס ןייק טינ רעּבָא ןענַײז ייז .ןקַאזָאק
 ,1931 עװקסָאמ ,סרעּבַאיטקָא 14 ,שקַא 'דפר

 ,109 יז

 ,קידנסיש ןקידײטרַאֿפ ךיז -- ךיז טימ

 רעד טימ םענייאניא ןגיטשעג רע זיא ױזַא;

 ךיז טָאה ןוא . . .רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןַאֿפ

 ןיא ןלַאֿפעג ןענַײז ןשטַײד ןוא ,ןסָאשעגּפָא ץלַא

 ץװקסָאמ ,סעריוד ןופ טָארט ,מפ ,"רעדינ רעד

 ,ליּפש ַא ןוֿפ גנַאג ַא ןייגרעּביא :ךיוא ,6

 ַא ַײּב סָאװ עּבלעז סָאד טלאֿפ םענייא ַײּב ןעוו,

 ןעייג עדייּב ה"ד ,ּפָא ךיז ןעמ טסיש ,ןטייוװצ

 זנוא ַײּב ,טלעוװרעדניק יד' ,ןַאמהעל .ש ,"רעּביא
 ,131 יז ,1923 עשרַאװ ,ןעדוי

 .שינעע .ץכע- .גנוז

 .ַײרע .(עקד

 -- װטוא .טעּפישעג-- ,ּפָא עּפ- -- ןעּפישּפָא
 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןעּפיש רעדָא ןעּפיש ןרעהֿפױא

 סעּפע קידנעּפיש -- ורט .גנַאלש א יװ ִא

 ,הללק ַא יִא .ןקירדסיוא רעדָא ןגָאזסיורא

 רָאּפ א ךעלטַײד ןיוש טרעה ןעמ, .ץכע-

 נוֿפ ךיז טלָאװ טֿפול יד יװ טקנוּפ ןץיַא-טֿפול

 -רוטלוקי ,וו סַײװ ,"םעלק ַא ןוֿפ ןעגנַאגעגרעדנַא

 ,שינע-  ,ד2 יז ,'עגיל

 װטוא .טלֿפישעג -- ,ּפָא לֿפ --  ןעלֿפישּפָא
 -- װרט .,לֿפיש א ףיוא גערּב ןוֿפ ןרָאֿפּפָא ---

 .ןץכע .ךיז טימ  ,לֿפיש ַא ףיוא ןריֿפּפָא
 | ,שינעי

 יז ןכַאמ, .ןֿפישּפָא --- ףיש ַא ףיוא זד
 ךיז ןֿפיש ייז ןוא געװ םעד ףיוא קיטרַאֿפ ךיז
 רעד עזוארק ןָאזניבָאר ,"טניו ןטוג טימ ּפָא

 ,1874 עשרַאװ ,רערעגנוי

 .שינעק .ץכע- .גנ- .ךיז טימ

 םַײּב טצונַאּב 1 .עיצקעירעטניא -- ק"ישּפָא
 ןשטנעמ יּבגל !אטָאק יַא .ץאק ַא ןּבַײרטקעװַא
 -- !'א ,םירזממ ,סױרַא ---. .לֹוטיִּב טימ ---

 ןמאנ רֿבח ,זי ,"רעדניק יד ןּבירטעג יז טָאה
 ייַא ,ןקעטש ןטימ ייז טּבַײרט שמש רעד, ,18 יז
 ,ּבלַאק עשֶָאי ,זיי ,"ייז ףיוא שינעסַײרסױא ןַא
 סנצעמע ןכַאמכָאנ םַײּב .2 .122 יז ,1956 יינ
 ,קעשַארּפַא ןַא .ןסינ

 רעדָא טקַא .1 .לָאענ .ז ,רעד -- קישּפָא
 א ףיוא זַײװנָא .2 ,ןקישּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 א רַאֿפ ,ךוּב א ראֿפ עיצַאמרָאֿפניא רַאֿפ רוקמ

 נָאק .לט ראקיַא .ן כ יי צײָא .אא טַאטיצ

 .ןיַא עכעלריֿפסױא ןּבעג .יִא ןדעי ןרילָארט

 ,ימ ,טלקישעג-- ,ּפָא לק- .ורט -- ןעלקישּפָא

 ןעלסײרטּפָא .משטד -- ךַארּפשיללּכ רַאֿפ

 ןיד) רעד
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 רעד ןוֿפ ןקע יד ןָא ןעמענוצנָא, .ןעלקָאשּפָא
 ,"טלעװ רעד ןוֿפ םיעשר עלַא ןעלקישוצּפָא דרע

 ,70 'ז ,1885 ,מדֿפ8 ,ה"ר לש 'א םויל רצוי

 ןייג וצ ןסטעטש=|} ץייטש, -- ךיז טימ

 עדניימעג יד סָאװ רוסמ א ןוֿפ ּבַײװ ַא טימ

 ,זמא ,"םיא ןוֿפ טלקישעגּפָא םיוק ךיז טָאה

 .1886 ענליװ ,עקנימ ענייש איד

 "וצ 1 .טקישעג -- ,ּפָא קיש .וורט -- ןקישּפָא
 רעדָא סעּפע ןרעקמוא ןקיש ןכרוד .ןקישקיר

 םעד יַא ןרעטלע יד וצ דניק סָאד יִא ,ןצעמע

 יִא .הנּתמ יד קירוצ יא .לָאטיּפש ןיא ןקנארק

 דָארּפ ןוֿפ ןכייצ א יװ -- יִא .ךַאז ענעילטנא ןא

 וצ םיא ֿבר רעד טָאה, .ןלַאדעמ עלַא -- טסעט

 רשֿפא :טגערֿפעג םיא טָאה ןוא ןֿפורעגנַײרא ךיז

 טכַאמ ,ּבַײװ א רַאֿפ רעטכָאט ןַײמ טינ וטסליװ

 םייהַא י'ִא ריד לעװ ךיא ,סיוא טינ סָאד רימ

 ,1865 עשרַאװ ,הלּכ עכילקילג איד ,"דוֿבּכּב

 -נגנוי םעד טָאה עמ זא וצרעד ןעמוקעג זיאיס,

 יד טימ םיא ,ןרעטלע ענַײז וצ טקישעגּפָא ןַאמ

 רעטניװ םעד ןיא טָאה האל ןוא ,סעכעּבעּב

 ,114 'ז ,המלש ,סוממ ,"טג ןעמונעג עקַאט

 הלילח רעמָאט ,ארומ קראטש טָאה עמַאמ יד,

 ,63 יז ,ן לטָאמ ,עש ,"םיאנּת יד ּפָא רע טקיש

 לעטש א ןוֿפ ןגָאזּפָא -- 3 ת כ (םעד) ַא אײ

 ,(ללּכּב לעטש א ןגעװ ךיוא ריא) הליהק א ַײּב

 ךורּב ןזח םעד טָאה הליהק רעגרעּבמעל יד;

 שילַאק ַאטרעּב ןוֿפ טנַאה יד ןקירד ןרַאֿפ רָאש

 טגָאזעגּפָא) פתֹּכ םעד טקישעגּפַא עניּב רעד ףיוא

 ןַאקיסקעל ,גַײװצרעּבליז .ז ,"(עלעטש רעד ןוֿפ

 .2428 יּפש ,ןע רעטַאעט ןשידיא ןוֿפ

 = (טסָאּפנסקָא ,טסָאּפ) טשטָאּפ רעד טימ יָא*

 ןטרַאװ סָאד טסיזמוא ,ןקישּפָא טינ ללּכּב ,ריא

 ןיּבר ןטימ יִא :ךיוא יוזַא .ןעמוקאּב ןֿפיױא

 ,ןכַאמצָאה טימ ,דמלמ (ךלמ) ריאמ טימ ,ץָאצ 'ר

 טימ ,ןיתּבש 'ר טימ ,ןעקשרעה ןקידעקניה ןטימ

 ,ןעלרעמש-תתּבש טימ ,(רָאזָאד) סנרּפ יתּבש

 -ָאמש יתּבש טימ ,רעגערטנזיוה יתּבש 'ר טימ

 'ר טימ ,יתּבש ןעמוטש ןטימ ,קינזָאװָאר

 יַא :ךיוא .עא יתּבש-והירמש 'ר טימ ,ןעלסּפעש

 טימ ,אשידק-הרֿבח טימ .תומה-ךאלמ ןטימ

 שמש רעדָארּב ןטימ יָא* .ה"יא ןחישמ

 רעדנַא ןַא ןוֿפ שמש א טימ ךיוא ,(ןלדּתש)

 ןטרַאװ גנַאל ןצעמע ןזָאל = (לטעטש) טָאטש

 ,טַײצ רעד וצ ןרעקמוא טינ ;סעּפע ףיוא

 ןטימ יִא ריד סע לעװ ךיא -- ןטרַאװ טסגעמ,

 ,"ןלדּתש רעדָארּב

 ַא 'ַא .ווירּב א יִא .ןקישסױרַא .ןקישקעװַא .2

 ,רעטַײװ לסיּב א ןצעמע יַא .ןעמַאמ-עטַאט סורג

 ץלַא ןלָאז ייז ,טַײל ערעזדנוא וצ עשז ּבַײרש,

 טעװ סע רעװ ןוא ,הנותח רעד ףיוא ןעמוק

 -השרד ןא| םיא יִא לָאז ,ןעמוק ןענעק טשינ

 -קעװא רימ טָאה עמ, ,174 'ז ,5י ,"קנַאשעג

 טָאה ןשטנעמ ןקיּבלעז םעד טימ ,טריֿפעג

 ,"טקישענּפָא ןתח םוצ ןּתוחמ ןוֿפ רימ ןעמ
 טקישענּפָא דלַאּב יז טָאה ןעמ . . ., ,1844 ,לַאל

 ןוֿפ ןצענערג יד ךָאנ דַארטָא ןסיורג א טימ

 ענליוו ,ַארַאהַאז אַײנעטסיװ איד ,דמא ,"ָאקָארַאמ

 ןלָאז עס ,טרַאװ עמ ןוא רַאנ טציז עמ, ,8

 .ז- ,רעד -- גָאלשּפָא

 גָאלשּפָא

 יז טקיש עמ ןוא דלַאּב ןעמ טמענ .ןדִיי ןעמוק

 ,סוממ ,"השּבי ןוא םי ןטימ זַײװסעינַאּפמָאק ּפָא

 .7 'ז ,טײצ םרוטש ַא ןיא

 רעטוג א ואװ ןזַײװ = ןדייןטוג ַא וצ יָא*

 רוטּפ רעדַא ןעײרדסױרַא ךיז (ריא) :טניואװ דַיי

 עצרַאװש ידלַא וצ יַא* .הֿבוט א ןָאט ןוֿפ ןרעוו

 ןעלדיוּפָא = עא תוחור עזייּב ידלַא וצ ,רָאי

 טימ יֵאש* .ןצעמע ןגָאיסױרַא ,ןּבַײרטכרוד

 טָאטש ןוֿפ ןקישסורַא .עיצילַאג ,לקָאל = בוש

 ןטימ ןקישסורַא .הרימש רעשיאיײצילַאּפ רעטנוא

 .ּפַאטע

 יַא ,עיצַאמרָאֿפניא רַאֿפ רוקמ םעד ןזַײװנָא .9

 ךַײא ַײּב טעװ רענייא זא רַאֿפרעד, .רוקמ א וצ

 -לג ןוא שֿפנה-תרָאשה ףיוא ןטקַאֿפ ןגערֿפ לָאמַא

 אשידק-הרֿבח רעד וצ יא םיא ריא טלָאז ףוגה-לוג

 רעד ןּבז| ,"ןעניֿפעג טרָאד סע רע טעװ ...

 ריא, .42 'ז ,1885 סעדַא ,קינוּב לּכ רעניילק

 סָאװ . . .םיאיֿבנ יד וצ יִא סיװעג רימ טעװ

 םעד ןטכַאלֿפעגסױא ןלַארטשנענוז ןוֿפ ןּבָאה

 י"נ ,שוװ טישז ,"ןדירֿפ-רעקלעֿפ ןוֿפ לַאעדיא

 ,20 יז ,7

 -תּב יד טָאה, .ןסיװ ןזָאל .ןרעֿפטנעּפָא .4

 ריא וצ לָאז רֶע זַא טקישעג םיא וצ רעסייק

 :טקישעגּפָא ריא וצ רע טָאה .הרוחס ןגָארט

 עס רעװ ,רעטכָאט סרעסייק א זיא יז עשטָאכ

 ,ּבחנ ,"ןעמוק םיא וצ לָאז ,הרוחס ףרַאדַאּב

 ,'ינעהו ריגרעּבמ הׂשעמ'

 .תונמ'חלש ךיז יִא .װחזקק -- ךיז טימ

 -ָאקָאל יד רַאֿפ קרַאּפײַא . ק ר א ּפיָא .גנוד

 | ,ןויטָאמ

 .(עק- ,ןיי) רעד ,ץכעי
 ,יירע-

 .שינע-

 .טמערישעג *- ,ּפָא םער- .ורט -- ןעמערישּפָא
 ןוֿפ יִא .(ןושל םענעּביוהעג ַא ףיוא) ןטיהּפָא .1
 !ןַײז ןעמ לָאז טמערישענּפָא .תורצ עסיורג
 ןעמענרעטנורַא .םעריש ַא טימ ןלעטשרַאֿפ .2
 רעכיז ַא ןיא ןעמעננַײרַא .ךַאדּפָא ןַא רעטנוא
 ,טרָא

 קיטש 22: 06/נעגני ,ן" ,רעד -- גַאלשּפָא
 -נאמ ףיוא) דגּב ַא ףיוא טײנעגֿפױרַא ףָאטש

 ,(לגדא ודלַאה םורַא רענלָאק ןֿפיױוא ,ןטעשז

 יז; ,(לטנַאמ) לעניש ןוֿפ צעּפס טעשזנאמ

 יד ןוא ,סעּבוק עּבָארג ןיא ןָאטעגנָא . . . ןעייטש

 טעװעגירגעגנָא ןענַײז יָא יד טימ סרענלָאק
 ,סרה טָאטש יד ,דמא ,"סעטַאמש טנַאהרעלַא טימ

 יִא ןײמ ןוֿפ סױרַא ךיא םענג ,1868 ענליוו
 -גערּב .ש ,"ווירּב לקעּפ א (טעשזנַאמ-לעניש)

 ,19231 סעדַא ,| עיצוילָאװער ןוא גירק ךרוז ,ןַאמ

 -שטיינקעצ ,לריּפַאּפ סָאד טּפַאכעגסױרַא, ,223 יז

 םענירג ןרעטניהַא סע טרַאּפשעגנַײרַא טייהרעט

 גָאט ,וָאסרעּפ .ש ,"לּברַא-לעניש ןַײז ןוֿפ יִא

 ,1933 עװקסָאמ ,טכאנ ןוא

 -לוזער רעדָא טקַא ,1

 ,"ַא ןוא לַאֿפנָאק .(ךיז) ןגָאלשּפָא ןוֿפ טאט

 ,רילָאק ןוֿפ גנוריטַאש .לַארטשּפָא ,ןַײשּפָא .2

 .טיור אקווד טינ תויח עלַא ַײּב טולּב סָאד זיא,

 ךיוא ךיז טֿפרַאװ טולּב עכעלשטנעמ ןיא וליֿפַא



 קיגָאלשּפָא

 ןוא ךעלטיור-לעה ןשיװצ רילָאק רעד םורָא

 .ד ,זּביא ,יַא ןכעליולּב א טימ טיור-לקנוד

 ,ח"נרּת ןילרעּב ,ןעּבעל ןוֿפ ערהעל יד ,ןיֿפדרָאמ

 ,166 יז ,וו מעּב ,"טכיל םעד ןוֿפ יִא רעלעג רעד,

 ,"םולח ןקיּבעװש ןוֿפ רעסַאװ ןיא יִא רעד,
 רעד ןוֿפ יִא רעדע .1948 ,סַאג עשידִיי ,צוס

 "רעד א יװ רעסַאװ ןֿפױא טרעטיצעג טָאה הנבל

 ,ַאמלוש .א ,"רעּבליז ןוֿפ לארטש רענעקַארש

 .15 א 1962 ,9

 סעּפע ןוֿפ רכז .ּבַײלּברעּביא .גנולגיּפשּפָא .2

 ןיוש ךיז טָאה רעק .ָאטשינ רעמ זיא סָאװ

 טכַײליֿפ ,ןטכַארטַאּב וצ ימ יד ןעמונעג טינרָאג

 ןסיורג םענעי ןוֿפ יִא ןַא רָאנ טנוה רעד זיא

 ןיא טרעהעג טָאה רע סָאװ} טנוה ןצרַאװש

 ןוֿפ סעַײנ ,יקסנירטסָא .ל .י ,יןהׂשעמ רעד

 רע זיא ןסיוא, ,17 'ז ,1927 צנליװ ,טלעװ רענעי

 ןעקנוֿפ ענעדליג יד ןעניֿפעגוצסיױא ןעוועג ךָאד

 ,"רצוא-המשנ ןשידִיי ןטלַא ןַא ןוֿפ ץיַא יד .. ,
 ...ןצנעדנעט טנורג ,ןיקװיר .ב

 רימ , .גנוכַאמכָאנ .סנַאינ .טנַאירַאװ 4

 -ַאלַאּפ םעד ןוֿפ יִא ןַא ךיוא שידִיי ןיא ןןּבָאהן

 סָאד, .111 יז ,אוו לּביי ,װמ ,יטנַאריּפס ןלַאט

 יװ ןעמענוצפיוא הטונ ךיא ןיּב ו ןיא לטניּפ

 ןשדוקךושל ןיא דוקינ ןלוֿפ םענוֿפ יַא ןַא
 .אאווו פשִיי ,ומ ,"טסקעט

 .-ץלשּפָא :פפ -- לָאענ .ידַא -- קיגַאלשּפָא
 עא ןַא .טנײנרַאֿפ ,ּפָא טגָאלש סָאװ .קיג

 -טנא ןריֿפֿפױא ךיז .זַײװַאּב רעיא .גנורעלקרעד

 עכיוה רַאֿפ ןרעװ לעּפתנ טינ ,יִא ,ןסָאלש

 .טייקי- .רענעט

 .ןגָאלשעג-- ,ּפָא גָאלש .ורט -- ןגַאלשּפָא
 יּפָארַא ,ןפַאלקּפָארַא ,ןּפַאלקּפָא .ןקַאהּפָא .1
 ןגנַאל א טימ ךַאד ןוֿפ ךעלּפעצזַײא יד יִא .ןגָאלש

 הֿפורעה-הלגע רעד אַײּב זיא ןיד רעד ,, .ןקעטש

 ,"רימַאה ןעד טימ ןיגָאלש וצ ּבָא קיניג ׂשָאד

 עטלַא יד ַײּב טנַײה ךָאנ; .ג/חמ ,םירֿבד ,וצנ

 וליֿפַא / ,ןרָאֿפ וצ לָאמא ךיוא טמוק / ןרָאי

 סָאװ טנַאטסערַא ןַא / ,טעטש עטסערג יד ןיא

 ,חול טלעװ ,לײ ,"טייק א ןגָאלשעגּפַא טָאה

 ,סנ א ןָאטעג טָאג טָאה, ,52 יז ,ג"מרּת סעדַא

 "מא םענוֿפ סָאלש םעד ןגָאלשעגּפָא טָאה עמ

 רעד, ,77 יז ,| עכילײרֿפ ןוא עמערַא ,עש ,ײרַאּב

 טנַײה טָאה רע ןכלעװ טימ ,טנעמורטסניא

 ןעזועגסיוא טָאה ,טיצארטנא םעד ןגָאלשעגּפָא

 -ניא רעגנירג אזא לָאמנייק -- ךעלנייוװעג טינ

 ,סעטכַאש ,ןָאטרעּבלַא .מ ,"ןעװעג טינ טנעמורטס

 ,1934 עװקסַאמ

 ללּכַּב ןטײט ;ןּפעק -- ּפ ָאק םעד א*

 -ּפָארא ךרוד (לייטרוא:טיוט א ןריֿפסױא צעּפס)

 ןניילק רעד ךַארּפש ,ןיינ, .ּפָאק םעד ןקַאה
 .ןגאז רעמ זיוּב ריד ליװ ךיא ןדוד רעגנוי רעד})

 ןַײד טרעװש ןנגייא םנַײד טימ ריד ליװ ךיא

 ,360 ץֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןגאלש בא טּביױה

 םיסוֿפּת ןירדנַא איד ךיוא םהיא ןמ טאה ןונ,

 -עלַאּב ,"ןידנושג 'נוא ןגָאלשג ּבָא ףּפעק יד

 ּבָא ןמ טוט ּבַײל םוֿפ רטּפייה איד, .שינרעג

 ,"ןדרע רעד וצ ןליֿפ רפריוק יד / ,ןגָאלש
 ּפָא ּפָאק ןעד םירמוּכ יד טָאה ןמ, ,42 'ז ,ץניװ

1990 

 ,"ןיגיל זַײא ןעד ףיוא טוט טקזןַאנ ,ןגיַאלשיג

 ,152 'ז ,1785 ץערַאק ,ת"וש ,ח"ּב

 ןעמוק = (ן)לע װש יד ,ן)ריט יד ָא*
 ,גנַאלרַאֿפ ,רעגַאּב ,השקּב א טימ טֿפָא רעייז

 "ַײא ןזיּב ריט יד יִא .תוֿבדנ ךָאנ ןריט יד יִא

 רעד ַײּב טָאה רוחּב רעד, .ֿבוח םעד ןענָאמ

 -- ןגָאלשעגּפָא לעװש יד ךעלּבעטשכוּב לדיימ

 םיא ןּבָאה; ,"טּבילרַאֿפ ןעװעג רע זיא ױזַא

 םיכודיש חוּכמ ןלעװש יד ןגָאלשעגּפָא םינכדש

 'ןוא איװצ איד ,דמא ,"ןעכדיימ עשיריֿבג טימ

 ענליו ,עקשרעה ןוא עקטָאמ רעדירּב עכַײלג

 עמ -- ןריט יד ּפָא םיא טגָאלש עמ, ,3

 ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"ןזח רַאֿפ ןעלעסָאי לי

 ,92 יז

 ,טשינ וצ ןכַאמ .ןעמענּפָארַא .ןעמענקעװַא .2

 םינוממ המּכ;, .טֿפַאשדנַײרֿפ עקילָאמַא יד יַא

 טנעה הריא ןיא ןיּבָאה . . . ןתומשנ יד רעּביאְו

 רעד ןוֿפ ןגָאלש וצ ּבָא טימרעד ןטור הגיראַײֿפ

 .א/ז ,תישארּב ,וצנ ,"אמהוז הֹזיּב איד המשנ

 אׂשונ רעייז טשינ טָאטש ןיא זיא עיּבַארה רעד,

 רעטכעלש רעד ןוא ענַײז הוואג יד .ןזעװעג ןח

 יּפָא טֿפַאשּביל יד ןּבָאה םיא ןוֿפ רעטקַארַאכ

 ןמלק ,"קלָאֿפ רעמרעלַאּפ םעד ַײּב ןגָאלשעג

 ,רעטכַאט ןַײז טימ רָאטקָאד רעד ,זּביא ,ליּבוס

 וצ .ןגָאלשוצּפָא ץיה ,םוח, .1894 ןילּבול

 ןיא ןלייט סָאד ןוא עניכ םארג 1 ...ןעמענ

 ימעט) וו םיטוקיל ,גנילרעּפש .י .א ,"לייט ַײרד

 גנַאג א, .108 יז ,ט"סרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה

 ּפָא טגָאלש ןוא עטַאט רעד טגָאז ,גנַאג א זיא

 "מאד ןליּפש םַײּב| לגיצ א סינעּב רעט98 םעד

 = רצסַאװ יַא* .יטלעג'הּכונחי ,עש ,"ןסעק

 -רעּביא טָאה סָאװ רענייא שמש א, .ןַײז ןיּתשמ

 טָאה ןעקנירט ןוא ןסע ןיא סָאמ יד טּפַאכעג

 ךיז טָאה ןוא לַאז ןוֿפ טּפַאכעגסױרַא ךיז

 יד ,זמא ,"ַא רעסַאװ רעיוט ןּבעל טלעטשעג

 .1867 צגליװ ,ולסּכ ו"ט ןוֿפ טכַאנ

 -רעטנוא .רענייּב יד ןכערּבנָא .ןגָאלשנָא ,9

 םישדח ,ןכָאװ ,געט עצנַאג טייג, .רבא ןַא ןקַאה

 םיא יז טנָאמ ,זיול ןוא קידיײיל זַײװנרָאי ןוא

 עטרַאנעג ,יּפָא ןַײֿפ ץנַאג יז רע טגָאלש ,סעּפע

 75 'ז ,1940 ץעּבאגסיוא 'װָאס} ?1815 ,טלעװ

 טָאה רענלַאט ךורּב זַא ןגָאז סָאװ ,רענילרַאּב יד;

 ןַײז טימ . . . טּפַאכעג . . .ןעקמָאילש רעזדנוא

 -ןוא-גנול יד ןגָאלשעגּפָא םיא טָאה ןוא ּבַײװ

 ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"רעּבעל

 ןעגנול יד ןשטנעמ ַא ַײּב ןגָאלשוצּפָא; .141 יז

 -וצסיוא יװ טכַײל ױזַא טקנוּפ םיא ַײּב זיא

 "רענגיל השמי ,אּפָא ,"ןַײװ לגירק א ןעקנירט

 יד ַײּב םיא טסַײר ןוא דמלמ םוצ וצ טֿפױל;,

 טסעװ ?רעדרעמ ,דניק םוצ וטסָאה סָאװ :טנעה

 ןֿפַא ןַאמטכעש .נ ,"!ןטַײז יד 'ִא םיא ךָאד

 ,סע(קוּפירכ יד יִא .,1928 װָאקראכ ,געװ םעַײנ

 -גיל 8 יד יַא* .ןעגנול יד = סעּפערכ יד

 ,קשח םעד ןעמענקעװַא ,ןקיטומטנַא = ןעל

 ןגָאלשעגּפָא ןעלגילֿפ יד ױזַא רימ טָאה ריא,

 -וצרָאֿפ טאהעג טומ ןייק ןיוש ּבָאה ךיא סָאד
 רעד עקסורַאּב ,זמא ,"ןרעדנא ןא סע ןגָאלש

 .1871 ענליוװ ,רמוש

 םיא טָאה רע .טַײצ ערעגנעל א ןגָאלש .4

 ןגָאלשּפָא

 'אכעמ, .טוג ןוא טַײצ העש א ןגָאלשעגּפָא

 רעטנזיוט ןגָאלשּפָא ןעמ ןעק טייהרעטריזינ

 ."רעטוּפ ןָאט

 .ןגָאלש ןקידנערַאֿפ .ןגָאלש ןרעהֿפױא .9
 ךיז ןוא ןעצ ןגָאלשעגּפָא טָאה רעגייז רעד,

 רעגײזַא ףלעװצ ןגָאלשעגּפָא, ."טלעטשעגּפָא

 ,שָאוהי ,"םערוט ןכיוה ןוֿפ קָאלג יד טָאה

 יד יִא :ןקורדסיוא יד ןיא ךיוא .יםירומש-לילי

 תו ר ּפ ּכ יא" .תורּפּכ יִא ,תונעשוה ,אנעשוה

 קסע ןייק רעמ ןּבָאה טינ .ּבָארג = ןצעמע טימ

 וצ ןקיש .םיא ןוֿפ ןעלסײרטּפָא ךיז ,ןצעמע טימ

 יד טַאהעג ריא טימ טָאה רע, .תוחור ידלַא

 טָאה רע סָאװ םַאק ,םיקסּפ ,םיטּפשמ ,תורוּת

 ןוא גנוריצ לסיּב סָאד ןעמוקַאּבסיורַא ריא ןוֿפ

 ,דמא ,"תורּפּכ ןגָאלשעגּפָא ריא טימ טָאה

 גָאלש , .1868 רימָאטישז ,רעגעלשדלָאג עלעקעי

 טינ ריִמ וטסָאה ,ַאה .תורּפּכ ּפַא םיא טימ

 ריֿפַאס .ַא ,"ףוס ןַײד עז טנַײה . . . טגלָאֿפעג

 ,1881 ענליװ ,| ...להקה תאטח ,קסנימ סױא

 ,54 יז

 ןא יִא .ןגָאיּפָא .ןרעװּפָא ךיז .ןגָאלשקירוצ .0

 ... ןּבָאה ערעזדנוא רָאנ, .ףירגנָא ןַא ,לַאֿפנָא

 עלַא ןעמוקַאּב ןוא סעקַאטַא עלַא ןגָאלשעגּפָא
 יעמ ,עש ,"ןקלָאּפ עטשירֿפעגרעטנוא עַײנ לָאמ

 ײטשַא סָאװ ןוא , ,221 'ז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויש

 יז ןעװ ןיימ'כ . . . ?םעדכָאנ ןַײז טעװ . . . רעג

 ,װ רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ?יִא םָארגָאּפ םעד ןלעװ

 ינַאּפ יד 'ִא ןוֿפ סנ םעד, ,509 יז ,יסעמע'

 וצ ןסָאלשַאּב הליהק יד טָאה סעקישטשמָאר

 ,"הליֿפּת ןוֿפ גָאט ןכעלרעי א ךרוד ןקיּבײארַאֿפ

 ,92 יז ,צוו דש ,זּביא ,מי

 טימ ןזיילסיוא ,ןעַײרֿפַאּב ,ןעװעטַארסױרַא 1

 ינַאֿפעג 'ִא .ײצילָאּפ רעד ןוֿפ ןצעמע יִא .חוּכ

 איד אד ןשרד םימכח ירונוא , .הֿבינג יד

 ןטֹולְו טייל ןמוניג ןּבאה ן!םיכלמ=| םיכאלמ

 טאה וד ,טריוהיג טאה םיא וצ ׂשד ׂשלַא ינוא

 ילּת איד ןַײז ׂשָאד אגנוי ינַײז ןמוניג םהרֿבא

 טָאה 'נוא טגָאיג ךָאנ ןיא טאה 'ינוא םידימ

 סָאד, .חי קרּפ ,טנַארּב ,"ןגָאלשיג ּבא רדיוו טייל

 ןֿפױוא לרָאּפ סָאד טרַאװעגּפָא טָאה גרַאװגנוי

 ,ץגש םעד ןוֿפ דיומ יד ןגָאלשעגּפָא ,טקַארט

 רעד ןיא תדמושמ א ןּבָאה טלָאװעג טשינ

 .12 '} ,רעדלעװ עשיליוּפ ןיא ,ַאפָא ,"החפשמ

 ןּבעגעג זָאל א ךיז . . .רעטעּברא עגנוי ןָאה,

 ,װ רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןקירעייז א ....'ִא

 טריטסערא ןעמ טָאה ןַאמ םעד, .41 יז ,'סעמע'

 טַײלהרֿבח יד .עמרוט ןיא טצעזעגנַײא ןוא

 רעּבָא יַא רעדָא ןֿפיױקסױא טװּורּפעג םיא ןּבַאה

 ,31 | 1958 רָאֿפ ,שַאּב ,"ןטָארעג טינ זיא'ס

 ןייא, .חוּכ טימ ןֿפרַאװּפָארא .ןעלסײרטּפָא .8

 ןגאלשיג ּבא 'נוא ןיסיריג ּבא טעה ָאד רעד יוג

 ןמ רָאט אד ,תּבש םא םיוּב םנייא ןוֿפ שפוא

 -שאר, .א/זע ,וטל ,"ןיסע טינ ׂשּפוא גיּבלעז שד

 םוצ ךילשּת וצ ןייג וטסעװ ןסע םעד ךָאנ הנשה

 ,תרגא רדסמ ,"תוריֿבע עלַא יא וטסעװ ,רעסַאװ

 / דלַאװ רעד !ךעלרעדניק ,רדח ןיא ,, .ה"ּפקּת

 טימ ןוא / ,ןגָאלשעגּפָא סאנעשוה ןיוש טָאה

 רעד ןָא טּביה / ,טלאק ןוא ץרַאװש ,ןקלָאװ

 יִא ןוא ֿבנג םעד ןֿפױלכָאנ .הליזג א יִא .ענעג



 ןגָאלשּפָא

 .לדיל-טסּברעה ַא' ,װ גורֿפ ,"ןגָאז םשג למיה

 / ייניצלוד ןַײמ ,דניק ַא יװ ,יז ןַײא דייריכ,

 ףיוא / ייז ןענעז סָאד -- ןלימטניוװ ענַײמ זַא

 / ,יײז ןכָאֿפ טֿפַאשּביל טימ ריא ףיוא ,ריא

 טינ דרערד ןָא ּפָא ןגָאלש ייז ךימ שטָאכ

 ,193 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ײןטלעז

 יַא ,ןֿפרַאװקירוצ .ןגָאזּפָא .ןעמעננָא טינ .9

 טשריא ךיא ּבָאה, .גָאלשרַאֿפ א יִא .השקּב א

 היארו תויכז ןַײמ רימ ןילָאז איז טרהעגיּב

 רימ .ןַײז בישמ טינ ןטשנוז ןאק ,ןילעטש ידיל

 ּבָא ןןיד-תיּב| ד"ּב םוֿפ ןדַאניג ןיא ךא רַּבא

 ךלמה דוד ןּב המלש, ,367 ,הג ,"ןגאלשיג

 גנוריֿפ ףיוא סנּבעל רנַײמ ןוֿפ רימ טלעֿפּב

 "כוה סע טגאלש רֹּבא ךיא . . . ,ןאיטש וצ ּבָא

 ,ח"עּת קעּבזנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,"ּבא גיטימ

 ןדַאל טׂשַאג וצ הירּב רנַײֿפ ןייא ךיד טוט,

 רעד, .ּב/זנ ,ןויע ,"ןיגאלש פא טינ שמיא אוט

 "נעל ליֿפ וצ םיחולש טקיש . . . רצנדכוֿבנ ךלמ

 ,ךלמ םוצ ןמענ ףיוא ןיא ןטלָאז איז זד רעד

 ןיטכַאמ 'נוא ּבא ׂשע ןגולש איד ליֿפ ריּבא

 אדוי רֿפסו תידוהי רֿפס ,"הּפרחּב םיחולש ינַײז

 רעד וצ ןענעז ייווצ יד, .א"כקּת טׂשמַא ,יּבּכמ

 יז רָאנ . ...ןרָאװעג ןדַאלעגנַײא טֿפַאשלעזעג

 השמ קחצי ,"ןגָאלשעגּפָא גנודַאלנַײא יד ןּבָאה

 ,3 עקָארק ,ךירנַײה ,רעדַאּב

 וצ הנעט ַא ,ןרעֿפטנעּפָא .ןרעדיוװרעד .0

 -רעּביא .ןגערֿפּפָא טנעמוגרא ןא .ןכאמ טשינ

 א יִא .גנוקידלושַאּב ַא ,לוּבלּב א יִא .ןרַאּפש

 ,ארֿבס סרֿבה םעד יִא .םּבמר םעד יִא .אישק

 ."ןישר ּפָא טגָאלש תוֿפסוּת זא ךיז טֿפערטיס,

 ...ןושאר קלחּב ןרעדורּב ןַײמ| רע רחאמ,

 ומש ארקו ןיגלָאֿפ ןזאל וצ ה"יא ינש קלח

 ּבא ןלעװ טינ ךוז רֿפ ןַײז ּבָאה אוז ,ֿבהז ןושל

 ,ןשרַאמ ףסוי ,"אוה ירׂשֹּבו יחא יּכ ןיגאלש

 טָאה רע; .המדקה ,ד"צת טׂשמא ,בהז ןושל

 ... טגָאז רע סָאד םענייא ןוֿפ טרעהרעד לָאמא

 ,טלעװ עטניואװַאּב א ךיוא זיא הנֿבל יד סָאד

 -עגּפָא עלעטש רעד ףיוא דלַאּב םיא רֶע טָאה

 ךיא, .1864 ענליװ ,זמלמ רעד ,דמא ,"ןגָאלש

 ;ןטקַאֿפ ןוֿפ רעדָא לכׂש ןוֿפ תויַאר ךַײא גנערּב

 ךיוא רימ ריא טלָאז ,'ָא רימ טליװ ריא ּביוא

 טימ טינ ,ןטקַאֿפ טימ רעדָא לכׂש ןטימ יא

 ,ןעדנעבַא רעטניװ ,סעדלעז הי"יח ,"םיקוסּפ

 רזעלא יּבר טָאה; .11 'ז ,ח"נרּת עשרַאװ

 שטנעמ רענעי טָאה . . .ןענשרד וצ ןּבױהעגנַא

 "אש עקיטכיװ טגערֿפעג ןוא טשימעגנַײרַא ךיז

 ,", . ,םיא יִא טלָאװעג טָאה אּבַא יּבר זַא ןוא תול

 -סיוא ךיז טָאה ןגעקַא עלהשמ, .א/חל ,וו צונ

 ,קיאור תוישק-ץָאלק יד ןגָאלשעגּפָא ,טיירדעג

 ,100 יז ,יֿפשטניװ ,סוממ ,"ןסַאלעג

 יד ןיא ןצעמע ןגָאלשרעּביא ,ןסַײררעּביא 1

 ךיא ליװ איילרנייא רּבא; .ןרעֿפטנע טינ ,דייר

 ּבא טינ רימ וטׂשלוז ׂשד .ןגורו ראו ךיד

 ינוא רטָאו ןַײד זיא רעװ רימ גָאז . . . ןגָאלש

 ןוש ּבָאה ךיא ןעד , .164 ,ךוּב'אֿבּב ,"רטומ ןַײד

 רֶע רּכא ,ןגנַאֿפיג ןא םיא טימ ׂשלאמ רטֿפױא

 ,"רעהיג ןייק רימ טּביג ינוא ּבָא שרימ טגָאלש

 יװ דלַאּב, .ןווו עװַא} ,1713 מדֿפפ ,ףסוי תריכמ

 רעד טגָאלש / ,טרָאװ ַא סױרַא טדער רענייא
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 ,לדוי ,סוממ ,"טרָא ןֿפיױא םיא ּפָא רעטייוװצ

 םיא ענעדִיי יד טָאה --- ,רַאנ א טסיּב , .130 יז

 ןױוש ריד טלָאװ איֿבנה והילא ,ןגָאלשעגּפָא

 -ָאמ רעד' ,רַא ,"עּבטמ ערעסערג א ןּבעגעג

 'איֿבנה והילא רענרעד

 ,סעּפע ןוֿפ ןדיײרּפָא ,ןטָארּפָא ,ןהצעּפָא 2

 (ןָאט וצ סעּפע) טומ םעד ,קשח םעד ןעמענּפָא

 שורושחא רעד, .3ּ5 +-- .ןעלגילֿפ יד יִא :לגרֿפ

 טרעגַאּב יכדרמ ,טַאהעג ןעקנאדעג ענַײז ןיא טָאה

 םיא ךיא לָאז ,שדקמהיתיּב סָאד ןעיוּב וצ

 ,שיּבירטמ ןרהא 'ר ,"טינ ךיא ןָאק --- 'ִא סָאד

 ךיא, .א/די ,ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא חצמ רֿפס

 ןּבַײרש רימ לָאז רע ,םענייא וצ ןעמוקעג ןיּב
 ּפַא רָאג ןוֿפרעד ךימ רע טָאה ,ןעינעשָארּפ או

 סיורג רע טָאה, .32 ןאַפ ,1867 ,מק ,"ןגָאלשעג

 רעד . . . זירַאּפ ןייק ןרָאֿפ וצ ןעמוקַאּב קשח

 ןוא ןוֿפרעד ןגָאלשעגּפָא טינ םיא טָאה סוּכוד

 ןוֿפ הׂשעמ ,"זירַאּפ ןייק ןרָאֿפעג םיא טימ זיא

 -יׂשז ,םירֿפא תוללוע רֿפס רּבחמה לעּב ןואגה

 "רצי רעד זיא הווצמ רעדעי ַײּב , ,1874 רימָאט

 יד ןָאט וצ ןוֿפ ּפָא טגָאלש ןוא רענעגעג א ערה

 ,הצילמו לשמ  ,וּביא ,ןַאפשנירג .י ,"הווצמ

 ױזַא ןעוועג זיא רע, ,(1901) ב"סרּת גרעּבמעל

 ןעמעלַא ַײּב טָאה רע זַא ,קידװעדײרַאּב-טשינ

 א םיא טימ ןריֿפרַאֿפ וצ קשח םעד ןגָאלשעגּפָא

 .220 'ז ,| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"סעומש

 ,םינוק יַא .(ךיז רַאֿפ) ןעמענוצ ,ןעַיצּפָא 2
 ּבַײװ א יִא .ןטּבילעג א יִא .טנעה יד ןוֿפ א

 טעשַארטס| םעדצוח,, .טרעקרַאֿפ ןוא ןַאמ א ןוֿפ

 ןטנענָאּבַא עלַא רע טעװ ןרעּבַײרשװירּב רעד

 ךלַאּב , .23 אפ ,1867 ,מק ,ייָא טָאטש ןַײז ןיא

 עיידיא ערעכעה רעמ ,עטייוצ א טגעלֿפ רעּבָא

 .טעלישז רעד' ,רַא ,"עטשרע יד יִא

 ןרענימ .ןעמענרעטנורַא ;ןענעכערּפָארַא ,4

 יַא -- 'הּכנמי טשטַײטרַאֿפ ּבׂש ,זַײרּפ ןיא

 ,תוחילש חילש םעד גידלוש טׂשיּב ,ןוז רעּביל,

 ןַײז ןוֿפ ּבָא גָאלש ,ןּבעג םילודג ו"ט םיא ּבָאה

 ,תוריכׂש ףיוא זאוו םיא וטשּביג .תוריכׂש

 ןייא, ,ן58 ,װ שה| 1588 ,ּבּפ ,"שרימ ּבַײרש

 טאטש רנייא ןא ןיטש וצ ןטיוה ךיז לוז שנעמ

 תוער תוחור איד ןעד ויא הנּכס ןייא ואוו

 סנ ןייא םיא טכישיג .ןוט ןדאש םיא ןטכומ

 ׂשנמ טגלש ׂשד ,טרעװ טקידעשיּב טינ רע ׂשד

 ,גל קרּפ ,טנַארּב ,"ּבא תויכז ינַײז ןא םיא

 ריד ףיוק ,ןַײז תיּב-לעּב ריטכער ןייא וטׂשליװ,

 ןַײרא זה ןיא טשֿפראד וד סָאװ ןיטַײציּב

 ׂשילַא טרעװ ׂשע ,ןיגָאז רהַאֿפ טינ ריד זָאל

 ךיא, .ב/דנ ,ןויע ,"ןיגָאלשּפָא זקמ ןעד ןוֿפ

 יּפָא טַאּבַאר ןוא טלָאצַאּב ןצנַאגניא םיא ּבָאה

 יֿפירּב רעַײנ ןייא רעדָא תרגא רדסמ ,"ןגָאלשעג

 "נע) :יאמש, ,81 יז ,1888 עשרַאװ ,רעללעטש

 ,"ּפָא רֶע טגָאלש לּבור ףניֿפ (ץַאז םעד טקיד

 ,95 יז ,יָאקיצ' ,שו ץרפ

 -גיּפשּפָא .ןענַײשּפָא ,ןלַארטשּפָא .חטוא .8

 ןוויטאד| םיא טָאה . ...רעצ ןוא דחּפ , .ךיז ןעל

 ,ליּבוס ןמלק ,"ןגָאלשעגּפָא םינּפ ןפיױא קרַאטש

 ןילּבול ,רעטכַאט ןַײז טימ רָאטקַאד רעד ,זּביא

 ,רעקיטכיל ,רעלעה טרעװ םַאלֿפ רעד, ,4

 .וֿפד +-- -- ךיז ןגָאלשּפָא

 ךיז ןגָאלשּפָא

 ןַײז ףיוא ןַײשּפָא םענדָאמ א טימ ּפָא טגָאלש

 ,57 'ז ,1919 עשרַאװ ,םיֿבוג ,ָאקמיּב ,"םינּפ

 -ּפַא עסַאק עדעי טָאה / ןייש ,קיצילּב ,קיציה,

 סָאד ,װ לַא ,"ןײגרַאֿפ עקינוז סָאד ןגָאלשעג

 עטריקורּב יד ןוֿפ, .סנירעטינש יד ןוֿפ דיל

 ,גרעּב ,"ףמַאד טימ ּפָא טגָאלש . . . רעגייטש

 ,128 'ז ,'סעמצע' ,|| רעּפעינד םֵאּב

 ַא ןּבעגּפָא ,ןכליהּפָא .ןעגנילקּפָא .חטוא ,0
 ּפָא םיא ןוֿפ טגָאלש סע; .ךיז ןֿפורּפָא .חיר

 ןוֿפ ּפָא טגָאלש טייקעלבוט, ."לּבָאנק (טימ)

 ןיא ןגָאלשעגּפָא טָאה, ."ּבוטשרעלעק רעד

 ןַא ךָאנ ןוֿפ גנאלק ןכעלריטַאנ םעד טימ רעיוא

 ,| מעּב ,"המשנ רעקידתומימּת רעטרירַאּבמוא

 ןוֿפ ןּפאלק ענרעצליה סָאד טעװ יא ,150 יז

 רעריסַאק רעד עכלעװ ףיוא ,'סעטָאשטש' יד

 םיײהַא רַאֿפרעד טייג ןוא עסאק יד טציא טכַאמ

 רעגײזַא ןַײע ,עלרעּפ עשוהי ,"רעטצעל רעד

 לסיּב א טימ ןגָאלשענּפָא טָאה סע, .ײרֿפרעדניא

 ,92 'ז ,װ ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"טייקשידנוש

 ןגולש איז, .(ךיז) ןרעטַײװרעד .ןלַאֿפּפָא ./

 -לאומש ,"טאטש ןּבלעז רעד ןיא דוד ןוֿפ ּבא לַא

 תמאּב רעּבָא זיא סע, .1623 עץֿפָארטס ,ךוּב

 טסערֿפ עסיורג יד ןיא הנּכס עסיורג א ןעװעג

 ןיא ןּבַײלּב טוומעג ךיא ּבָאה . . .ןרָאֿפ וצ

 ,"טסערֿפ יד יִא ןלעװ רשפא . . . װָאגינרעשט

 סע, .74 'ז ,1861 גיצּפײל ,לכיטנרעטש .ַאי

 יד ןוא רעסאװ ןוֿפ קסולּפ א טרעהרעד ךיז טָאה

 "ידע .י ,"סעגערּב יד ןוֿפ יַא ןעמונעג טָאה ףיש

 ,19 וצ 1970 ,רָאֿפ ,ןָאס

 ןצקַא ערעקיטולּב ליֿפ ךָאנ ןראוו סע, ,ג1ו7

 ןוא יָא-ּפַאטע ,ּביור-ןכריק :ַײּברעד ןסעיצקא=|

 סע, ,1878 ענליוװ ,עכוטרַאק ,דמא ,"ןכַײלגרעד

 טגרָאז עכלעוו ,הרֿבח עטריזינַאגרָא ןַא ָאד זיא

 ךרוד ,ןּבָאה טינ הסנרּפ ןייק {ןלָאז ןדִיי זַא}

 ןדיי א טימ לָאז עמ יִא ךרוד ,עיצנערוקנַאק

 -נגָאזסױרַא ,24-23 ןט ,רעטעלּב ,"ןעלדנאה טינ

 יִא ןייק קידנעמוקאּב טינ ןוא ץלַא סָאד קיד

 ןקָארשרעד ןיילַא ךיז רע טָאה ,ּבַײװ םעד ןוֿפ

 "רעזַײה ידי ,רא ,"תואיֿבנ עזייּב ענַײז רַאֿפ

 'דח עצנַאג א סעּפעי/ .שינע- .ץכעד

 ,שינעגָאלשקעװַא ,יִא ,שינעגָאלשרַאֿפ א ,אידג

 !תוֿפיסַא ,סוממ ,ײשינעגַאלשַאּבןטסגנַא זיּב

 .ײרעד = .(עק- ,ןיי) רעד
 ,ןּפַאלקנָא ךיז .1

 ,(1673 +--) 8ּב ךיז ןגָאלשנָא ווזד .ןָאט ייוו ךיז

 טָאה יז, .רעצעלק יד (ןיא) ןָא סיֿפ יד יִא ךיז

 ןוֿפ עקשוי יד ןָא טנַאה יד ןגָאלשעגּפָא ךיז

 ,עלעּבעװש יד עקַײח ,ןהָאסלעדוי .מ ,"ןעמיוק

 ךיז = ןטַײז יד ךיז יֲאֹ* 3 יז ,1927 ענליוו

 ,גנע -- ךעלסעג ידא .גנע זיא'ס ואװ ןּפוטש

 עמ שטָאכ ןוא ,ןעמעטָא וצ סָאװ טימ ָאטשינ -

 םעד ןעמ טָאה ,שטנעמ א ןטלעז טנגעגַאּב

 ,יןטַײז יד י'ִא דלאּב ךיז טעװ ןעמ זַא ליֿפעג
 ,ילטּב-רֿבועי ,ַאּפָא

 ףיוא ןֿפערטנָא .סעּפע ןוֿפ ךיז ןּפַאלקּפָא .2

 ,(1672 +--) וּב ךיז ןגָאלשנָא :לגרֿפ .העינמ ַא

 טנַאװ (ןָא) ןיא ןגָאלשעגּפָא ךיז טָאה עקליּפ יד,

 טמוק רע ןעװ, ."ןעגנורּפשעגקירוצ זיא ןוא



 סָאלשּפָא

 ןוא רענייטש יד ןָא יִא עלעֿפיש יד ךיז זומ ןיהַא

 ענליוו ,רעגעװש ייװצ יד ,ןוחַא .מ ,"ןרעקרעּביא

 ןַא ךיז ּפָא ןגָאלש ּפעלק עלַא, ,177 יז ,ס"רּת

 ,"ןעמוק ןלעװ ריד וצ סָאװ ּפעלק עלַא / ,רימ

 סע, 'רעצנאּפ א' ,גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל .ב

 טגָאלש ןעמ ןוא . . . עלעטילש ןטימ רעק ַא טיג

 קיטש א קידנּבַײרּפָא ,םיוּב א ןָא ּפָא טכַײל ךיז

 רעשיסורסַײו רעד ֿפַא ,ןיּבַָאז שריה ,"ערָאק

 ,1949 עװקסָאמ ,דרע

 ןוֿפ יִא ךיז .ןקידיײטרַאֿפ ךיז ,ןרעװ ךיז .9

 דלַאװ רעצנאג רעד, ,ןטידנַאּב יד ןוֿפ ,ףלעװ

 סָאװ ,דרעֿפ טימ ןרוֿפ ןוֿפ טעמושזעג טָאה

 ןוֿפ ןגָאלשעגּפָא ךיז ןּבָאה ןוא ןסעגעג ןּבָאה

 ,ןעװט קרַאמ ,זּביא ,סינּפיק .יא ,"ןגילֿפ יד

 עקירעּביא ידע .1929 וועַיק ,ןיֿפ ירעּבלקעה

 ,..ןעגנַאגרַאֿפ ןטניה ןוֿפ םיא ןענַײז {ןעניּב}

 סיֿפ ןוא טנעה יד טימ ןעמונעג ךיז רע טָאה

 עװקסָאמ ,נקַאטשניב נשיװצ ,ןיבָאד .ה ,"יא
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 רע ןעװ, .ןלַאֿפּפָארַא .ךיז ןוֿפ ןעלקָאשּפָא .4
 "נַײװ ןייא ןטינשעגּפָא טָאה ןוא ןּבילקעג טָאה

 ןיא טעּפעצרַאֿפ ךיז טָאה סע ןוא ּביורט

 ףיוא ןלַאֿפעגּפָארַא זיא םעד ךרוד ןוא רעטעלּכ

 ןגָאלשעגּפָא ךיז ןּבָאה ןּביורט יד ןוא דרע רעד

 .ב/בכ ,םיערז ,"תיּבה:לעּב םוצ סָאד טרעהעג

 ךיז טָאה ,ןּבעגעג ּפַאכ א ךיז טָאה דניק סָאד;

 עדייּב טימ ,ּביוטש םעד ןוא דרע יד ןגָאלשעגּפָא

 ,מק ,זרא ,"םינּפ םָעד ןּבירעגּפָא ךיז טנעה
 ,49 אפ ,0

 ךיז ןרעהֿפױא .סעּפע ןוֿפ ךיז ןגָאוּפָא .9
 ךיז טָאה ריֿבג רעד, .סעּפע טימ ןעמענרַאֿפ

 ךיז טָאה ןוא םיקסע ענַײז עלַא ןוֿפ ןגָאלשעגּפָא

 טָאה ןוא רדח רעדנוזַאּב א ןיא טצעזעגקעװַא

 ,"הדוֿבעה לצו הרוּתה לע רָאנ ןעװעג קסוע

 ןוֿפ, .1885 עשרַאװ ,דדגּבּב ןומעפה ,דמא

 ,טלעטשעג הנותח ,ךיז ןגָאלשעגּפָא טֿפעשעג

 ,ױזַא --. .ףרׂשנ ַא ,עש ,"ָאטינ זיא ןדנ

 ,טגָאזעג רע טָאה ,ןגָאז וצ טינרָאג ןוֿפ וטסייוו

 ,"גנוקידלושַאּב רעד ןוֿפ יִא ךיז קידנזָאל טינ

 יַאֹ* 35 'ז ,1910 י"נ ,...הרֿפש ,ןירָאג ּב

 טינ = סיֿפ יד טימ ןוא טנעה יד טימ ךיז

 -ָאגעטַאק ךיז .סעּפע ןוֿפ ןסיװ ןוא ןרעה ןלעװ

 ,ןָאט וצ סעּפע ןגָאזּפָא שיר

 ןוֿפ סַאּפ רעקיטכיל א, .ךיז ןעלגיּפשּפָא 0

 ,לרעטצנעֿפ א ךרוד ןַײרַא טנַײש הנבל רעד

 ,"טנאו רעד ףיוא ןגעקַא ךיז קידנגָאלשּפָא

 זיא טַײצרעמוז, .123 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 -וּבלמ עלעה ןוא עסַײװ ןגָארט וצ רעסעּב ליֿפ

 ץלעה ןוֿפ .עלעקנוט ןוא עצרַאװש יװ םיש

 יװ ,"ןלַארטשנוז יד ּפָא ךיז ןגָאלש םישוּבלמ

 ,עשרַאװ ,דנוזעג ןַײז ןעטיהרעֿפ שטנעמ ַא ףרַאד

 טגָאלש לגיּפש-רעסַאװ םענעלָאטסירק ןיא, ?רָאי

 -רעמוז א ףיוא ,ץרפ ,"למיה רעד ּפָא ךיז

 אזא גיוא ןַײז רַאֿפ טרינימָאד טָא, .יגנוניואוו

 סָאד ןיוש ךיז טגָארטרַאֿפ טָא ןוא ,טייקרעטנוצ

 טָא ןוא ,טעלָאװ ןיא ןעזסיוא ענײמעגלַא

 ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"יולּב טימ ּפָא ךיז טגָאלש
 ,243-242 יז ,1964 ָא"ּת ,געװמוא

 ּפָאלַאג סדרעֿפ א, .ןעגנילקּפָא .ןכליהּפָא
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 ,"ךרע רעטרַאה רעד ןוֿפ ּפָא קיּפמוד ךיז טגָאלש

 ךיז ןּבָאה תולוק יד, .יהּכונח רוֿבּכל ,ץרּפ

 -ץגּפָא ךיז ,םיוּב ַא וצ םיוּב א ןוֿפ ןגָארטעג

 ןיא ,ַאּפָא ,"סענסָאס עכיוה יד ןָא ןגָאלש

 -קיזומ עטצעל ידע .140 יז ,רעדלעװ עשיליופ

 ןוא ןעלקניװ יד ןיא ּפָא ךיז ןגָאלש ןדרָאקַא

 ןדיֿמ א טימ גנונעדרַאמוא יד טרעֿפטנעיס

 ,שימייה ,עּפָאק .ר ,"ןעמעלא-ךָאנ ןוֿפ קסַאילּב

 ,א"כשּת רדָא-טֿבש

 ןריטסַארטנַאק .ןזַײװסױרַא ךיז רעטלוּב .8
 -רעטנוא ריא ןוֿפ ץיּפש רעסַײװ א, .ןרילָאק ןיא

 ןצרַאװש םעד ןָא ּפָא ךיז טגָאלש לדיילק

 ,רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"קָאז םענעדַײז

 עסעװרָאּב ןוא ּפָאק ןטעקאנ א טימ , .161 יז

 רעד ןָא גנולצולּפ ןגָאלשעגּפָא ךיז רע טָאה סיֿפ

 ןקילַײמ-קיצרעֿפ ןסיורג םעד ןוֿפ טײקצרַאװש

 ףלָאװ רעדי ,לה ,ײדלַאװ

 -ער ַא ןֿפורסױרַא .ןכייצ א ןזָאלרעּביא .9

 .סעּפע ףיוא ,ןצעמע ףיוא ךיז ןֿפורּפָא .עיצקַא

 רעזדנוא ףיוא יִא ךיז זומ בצמ רערעװש רעד;

 רעּבירעד ךיז טָאה קנַאדעג רעדעי ןַײז; ."טימעג

 -- טייקסטוג ןַײז ןוא חומ ריא ןיא ןגָאלשעגּפָא

 ,ןיציּבר רעלוקס ידי ,ץרפ ,"ץרַאה ריא ןיא

 ןוֿפ יִא ךיז .ןרעדנוזּפָא ךיז .ןלײטּפָא ךיז 0

 -ץגּפָא ךיז טָאה וק יד, ,םירֿבח עקילָאמַא עלַא

 ַײנסֿפױא טָאה רע; ."עדערעשט רעד ןוֿפ ןגָאלש

 ןיוש ךיז טָאה רע רָאנ . . . ןעלדנַאה טװּורּפעג

 ,זמט ,גח ,"ןדנוק ענַײז ןוֿפ ןגָאלשעגּפָא טַאהעג

 ,27 ןוו 9

 .אפוג ךיז ןרעדיװרעד ,ןגָאלשרעּביא .1

 :ןגָאלשעגּפָא ןײלַא ךיז ךיא ּבָאה דלַאּב;

 ,72 יז ,היֿבע ,עש ,"!קילג ַאזַא ,שטַײטס

 .ףוס .םולשּפָא ;-- .ן ,רעד -- ֿפָאלשּפָא
 ,ןעגנואימַאּב עלַא ןוֿפ יַא רעד .לַאניֿפ

 .טֿפַאלשעג-- ,ּפָא ףַאלש .װרט -- ןֿפַאלשּפָא
 םעד יִא .תוחוּכ יד יא ,ףַאלש ןכַאמ .ןכַאװשּפָא

 טָאה דנַאל ןוֿפ קלָאֿפ סָאד, .אנוׂש םעד יִא .ףוג

 ןוֿפ קלָאֿפ םעד ןוֿפ טנעה יד טֿפַאלשעגּפָא

 -- ךיז טימ .,4 ,ד ,ארזע ,יּת ,"הדוהי

 יִא טינ ךיז לָאז ...ןענרעל ןעק סָאװ רעד;

 לטֿבמ טינ לָאז ןוא םיֿפוגיס ךרוד חוּכ ןַײז

 ,עטנ ןתנ ירּב השמ ,"ןענרעל ןַײז ןוֿפ ןַײז

 װָאקלידס ,רסומ טֿבש ,ןהּכה והילא 'ר ,זּביא

 ,הנו- .ג"צקּת

 ןיב 6 ּבָאה ,ּפָא ףָאלש .וטוא -- ןֿפָאלשּפָא
 יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןֿפָאש ,ןֿפָאלשעגי-

 קיצעּביז לגעמה ינוח יװ יִא .גָאט ןצנַאג םעד

 טָאה ןוא ןֿפָאש טגיילעג ךיז טָאה רע; .רָאי

 -טַײג איד ,דמא ,"גָאט ןסיורג ןזיּב ןֿפָאלשעגּפָא

 ךיז טָאה רע, .1871 ענליװ ,ןעטכישעג רעט

 עג ןֿפָאלשעג ןוא טכַאמעג טינרָאג סיורעד

 -רעד ַא יװ קאמשעג קידנֿפָאלשּפָא ,טייהרעטנוז

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"טכַאנ עצנַאג יד רעטעגרה

 יַא טציא טּביולרעד רימ סע טָאה רעוא .208 יז

 רעד ,םינפיק .יא ,"?דנַאנַאכָאנ העש ליֿפ ױזַא

 סָאד ,ןרָאי יד ָא* ,1920 וװעִיק ,ןעגנולייצ

 טינ ,ןָאטֿפױא טשינרַאג -- עא ןּבעל עצנַאג

 טנזיוט ייוװצ, .ויטַאיציניא םוש ןייק ןזַײװסױרַא

 .ז ,רעד -- קַאלשּפָא

 .ץ- ,רעד -- םולשּפָא

 .ן" ,רעד -- ץ'רעקולשּפָא

 ץרעקולשּפָא

 ליֿפ ןוא תורצ ןיא ןֿפַאלשעגּפָא ןדִיי ןּבָאה רָאי

 ריר ןייק ןָאטעג טינ רימ ןּבָאה רָאי רעטרעדנוה

 רעד ןוֿפ ךיז ןסַײרוצסױרַא רעגניֿפ ןייק טימ

 -ניא יִא 2423 ןט ,רעטעלּב ,"עגַאל רערעטיּב

 .ןּברַאטש ,קידנעטש ףיוא ןֿפַאלשניײא = ןצנַאג

 .(עק- ,ןיי) רעה .שינע .ץכעי
 ּפָא טלַאֿפ סָאװ סָאד

 ,ןֿפרָאװעגּפָא טרעװ סָאװ סָאד .טעּברַא ןַא ַײּב

 סָאװ, .טינ תוֿבישח ןייק טָאה סָאװ סָאד

 -כעלרע ןוֿפ ,הרוּת רעד ןוֿפ דוֿבּכ רעד !שטַײט

 -ינַײֿפ ןוא סוחי ןוֿפ ,תוֿבוט תודמ ןוֿפ ,טייק

 ,ןַאגַאלַאמ םייח} ,יִייִא ןַא רָאג טָאה טֿפַאשעירעּב

 ,1224 יז ,פיו . ..'ףלָאװ 'ר תולודג'

 ,טרעדולשעגי-- ,ּפָא רעד .וורט -- ןרעדולשּפָא
 .ךיז טימ ךיוא .םידנּב יִא .ןרעּפמולשּפָא ווזד
 ,שינ ,גנז

 ,טצכולשעג-- ,ּפָא ץכולש .וטוא -- ןצכולשּפָא
 עטצעל יד ןּבעגסױרַא .ןעצכולש:-- 9
 סָאד .ןענייו ןרעהֿפױא םִַײּב סעּפילכ ,ןצכולש

 ,ןענייוו טרעהעגֿפױא ןוא טצכולשעגּפָא טָאה דניק

 עקֿפעט ךיז טָאה -- !ךָאא :ךיז טימ

 ,רַאילקש .ּב ,"ןסע ןליװ רימ -- טצכולשעגּפָא

 -ּמָארַאק .1939 סאנואק ,ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא

 יּפַא ךיז ליטש ,ליטש ,ןצרַאה ןוֿפ ךיז טדערעג

 ,ןּבז} ,ןיטנע .י ,"טסיירט ןענוֿפעג ,טצכולשעג

 .ץכע- .ןדד יז ,1940 י"ג ,לָאט ןוֿפ עמיטש יד

 ,שיגע-

 ,פָא םכילע  .װטוא -- ןעמכילע"םולשּפָא
 לָאמ ַײרד ןגָאזּפָא .1 .טמכילע:םולשעג--+
 ,הנֿבל-שודיק ַײּב !םולש-םכילע ,םכילע-םולש'

 -ּפָא ,טמכילע-םולשעגּפָא ריא טָאה רעּבָא םיוק;

 ערעַײא טקוליסעגּפָא ,טשודיקעגּפָא ,טכורּבעג

 ּפָא .2 .128 יו ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"סנמָא
 ,ךיז ןסירגַאּב םַײּב םכילע-םולש ןגָאזּפָא ,ןקעטש

 .ןרָאװעג םלענ ןוא טמכילע-םולשעגּפָא

 -לוזער רעדָא טקַא .1
 רעשיגַאל .יִא רעשיטקַאֿפ .ןסילשּפָא ןוֿפ טַאט

 רערעװש א ןעוועג זיא ןצענערג ןוֿפ יִא רעד; .יִא

 .א ,"ןילרעּביֿברעמ רַאֿפ פאלק רעלעיצנַאניֿפ

 ,25 וא 1961 ,זמט ,ןַאמדלַאװ

 . . .'ףיסאה-גח' רעד זיא רע, .ףוס .םויס .2

 ,"רָאי ןכעלטֿפַאשטריװ-רַארגַא םעד ןוֿפ יִא רעד

 -- ּבײהנָא ןוא יַא .255 'ז ,1912 י"נ ,וש טישז

 םעד ןיא דיישרעטנוא רעטסֿפרַאש רעד זיא סָאד

 רעּביא זדנוא ןיא טוָאל סע סָאװ ,קורדנַײא

 סרעלייצרעד ,נש ,"םכילע-םולש רעדָא עלעדנעמ

 רעקינָאטַאלּפ-ַײנ יד, .181 'ז ,| ןטסינַאמָאר ןוא

 ַא וצ עיֿפָאזָאליֿפ עשיכירג יד טריֿפרעד ןּבָאה

 םירחוס ןעוו, .4 יז ,ו רָאק ,יייָא ןשיטַאמעטסיס

 -עגךטנעמיד א ןקידנערַאֿפ םַײּב ךיז ןשטניװ

 טסייה ,"הכרּב ןוא לזמ., רעטרעװ יד טימ טֿפעש

 ןוא ...ןסָאלשעג ןיא טֿפעשעג רעד זַא ,סע

 וליֿפַא זיא עינַאװעשטניװײָא-"הכרּב-לזמ, רעד

 ,ןירוש ֿברה ,"טכירעג ןכעלטַאטש ןוֿפ טנעקרענָא
 ,11 שווװ 1959 ,רָאֿפ

 -לוזער רעדָא טקא

 ,ץכעקולשּפָא :5פ .ןצרעקולשּפָא ןוֿפ טַאט



 ןצרעקולשּפָא

 ּבַײלּברעּביא רענעשטנואוועגמוא ,ווָאס ,גיֿפ ךיוא

 יד טימ , .עיגָאלָאעדיא רעקידרעִירֿפ ַא ןוֿפ

 ןענעגעגַאּב םזינוטרָאּפָא ןקיזָאד םענוֿפ ןטשער

 ןוֿפ ץִא טימ יװ . ..םויה'דע ךָאנ ךיז רימ

 נַאמיד .ש ,"םזינַאיגרוּבמעסקויל ןוֿפ ,םזידנוּב

 -ןצ נטייװצ וֿפַא עגַארֿפ עלַאנָאיצַאנ יד ןײטש

 ,1934 עװקסָאמ ,יײטרַאּפ רעד ווֿפ רָאֿפנעמַאז

 ,טצרעקולשעג-- ,ּפָא ץרע- -- ןצרעקולשּפָא
 -נַײא תעשּב .1 .װטוא ,ןצכעקולש--

 דַאּפס א קידנליװ טשינ ןּבעגסױרַא ,ןעמעטָא

 וצ ןכָאנ ,ךיז ןקערשרעד ןכָאנ גנַאלק ןשיטַאמ

 רעדיװ ןוא יִא .(ךיז ןעקנירטנָא) ךיז ןסענָא ליֿפ

 ,טַײצ ערעגנעל א ןצרעקולש .2 .ןעקנירט
 ןּביוהעגנָא טערגנַאטס רעד טָאה קערש ןוֿפ

 טצרעקולשעגּפָא יוזא טָאה רֶע ןוא ןצרעקולש

 ,ח"ישּת ה"ר ,קיא ,שַאּב ,"געט ַײרד

 ,ןעגנערּבסױרַא סעּפע ןצרעקולש טימ -- ורט

 סָאד ןעװעג םרֹוג טָאה סע סָאװ ןזַײװסיױרַא

 ,טנלָאשט םעד ,טיװעקַא םעד יִא .ןצרעקולש

 ,ץוריּת ַא יִא .שיײלֿפ עטלּבָאנקעג סָאד

 טָאה גנַאלנרָאי, .יִא ךיז טַאז -- ךיז טימ

 ןיא טצרעקולשעגּפָא ךיז ןהמותי יד| עיסַאכ

 "עג ןענעז עכלעוו ,ךעלדײמסקלַאֿפ עשידִיי עלַא

 ,קומ ,"רעטַאעט ןשידִיי ןיא ןרָאװעג טליפש

 .152 '/ ,( ןשינעגעגַאב ענַײמ

 רעדָא טקַא .1 .ן- ,ס- ,רעד -- רעדַײלשּפָא
 -עגמוא ,רעֿפרַאש .ןרעדַײלשּפָא ןוֿפ טָאטלוזער

 רַצּפָא ףיוא רישכמ ,ןישַאמ .2 .יִא רעטכיר
 יָא ר עניי ט ש ַא .ןרעדַײלש

 -ַײלשעגי- ,ּפָא רעד- .ורט -- ןרעדַײלשּפָא
 ןיא) ןסױטשּפָא ,ןֿפרַאװּפָא חוּכ טימ .1 .טרעד

 סעּכ טימ יִא .ןריּפַאּפ יד יִא .(קירוצ ,טַײז ַא

 ,אנוׂש םעד יִא :ךיוא .רענייטש יִא .ןסע סָאד

 -יללשג ּבָא טָאה ןייטש איד 'נוא, ,ףירגנָא םעד

 יקרַאטש איד ןוֿפ םנייא ןוֿפ ףּפָאק ןעד טרד

 :לקיר, .ב/חנק ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןדלעה

 ּפָאק ןטימ (ךיז ןוֿפ ּפָא רעדַײלש א םיא טוט)

 .ןשטנעמ ,עש ,"!דרע רעד ןיא

 טייקזייּב טימ ןוא טולָאסּבַא ,קיטליגדנע ,2

 יא .עא גיײלרָאֿפ ,יידיא ,גנוניימ א ןֿפרַאװּפָא

 הּכלמ, .עיציזַאּפָא רעד ןוֿפ גָאלשרַאֿפ םעד

 קירוצ ּפָא יניס גרַאּב םעד טרעדַײלש יז ,עּפוק

 טרעװ סע, .עפוק יד ,מּפ ,"טָאּבעג ןעצ יד

 -ייר רעד טרעדַײלשעגּפָא ףרַאש ןוא טולָאסּבַא

 ַא ןוֿפ ןסיװ ליװ סָאװ םזילַאירָאטירעט רענ

 לֿפיװ ףיוא ,ליֿפ ױזַא ףיוא רָאנ קלָאֿפ ןשידִיי

 ,1919 י"נ ,וא טישז ,"דנַאל ןגייא ןַא טָאה סע

 ,גנ- .24י

 טסַײלשעגי- ,ּפָא סַײלש .ורט -- ןֿפַײלשּפָא
 יִא ןסַײרּפָא ,ןקילֿפּפָא ,1 ,(ןסילשעג--)
 ריד איז ןירעװ ּבַײל ןוֿפ שיילֿפ ןַײד, .ןרעדעֿפ

 רעד ןיקוצ טוט רינייא רעד / ,ןיסַײלש ּכא

 ןנוט קיטש יליֿפ ףיוא / ,ןיסַײּב טוט ררדנא

 ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,װ הׂש ,"ןיסַײר וצ ךיד איז

 .זט יז

 רעַײא טניימג זיא ׂשע, .ןקלעװרַאֿפ .כרַא .2
 דע :וצ לעלארַאּפו ןסַײלש ּבא ןרעװ ןֿפּפיל
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 ריא ׂשד ןדיר ליֿפ ןעד ןוֿפ ןםכיתותפׂש ולֿביש

 ,מהמ ,"טלעג ןגונג ןּבָאה רימ (יד) ןגָאז טרעװ |
 ,א/גסק

 ,ןי) רעה .שינע/ .ץכע- .גנז
 ײרע/ .(עקד

 ,טרעיילשעג--- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרעײלשּפָא
 עטרעײלשרַאֿפ יד יַא .רעיילש ַא ןעמענּפָארַא
 איורֿפ ןייא,-- ךיז טימ .הלּכ יד יַא .עמַאד
 שאד ןמ טקנעדיג אד . . . טרעיילש ּבא ךיז איד
 ,די קרּפ ,טנַארּב ,"ןזעװיג טיקןַאנ זיא יז
 ,גנו-

 ,טֿפײלשעג- ,ּפָא ףיילש .ורט -- ןֿפײלשּפָא
 ןעַײרֿפַאּב .ףיילש א ןעמענרעדנאנוֿפ ,ןעמענעצ

 רָאה יד יִא .עגנעטס עטיור יד יא .ףיילש א ןוֿפ

 ,ןלַאֿפּפָארַא ַײרֿפ ןזָאל יז ןוא

 ,גנ/ .הנװּכ ןָא ,ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ
 .שינע- = .ץכע-

 ,ןֿפילשעג-- ,ּפָא ףַײלש .װרט --- ןֿפַײלשּפָא

 ,ןֿפַײלש ןקידנערַאֿפ ,ןֿפרַאשּפָא .טֿפַײלשעג י-

 .עא לרעסעמ סָאד ,רעש יד יִא .ןגערּב ,ןטנַאק יא

 ןצַאז יד יִא .עא זָאלג ,טנעמיד ,טנַאילירּב ַא יִא

 ךיטער ןייא ןמ ןעװ,, .חוּכיװ םעד יִא .ייסע ןוֿפ

 ,רדנַאנַא ןוֿפ םירָאװ ןייא דַײנש ןמ 'נוא דַײנש

 ינוא ןדַײנש ּבָא קיד רגניֿפ ךיטער ןעד ןמ זומ

 ,הׂש ,"ןֿפַײלש ּבא ןליואוו=|} לָאװ רעסעמ ׂשָאד

 ,םַאדרעטסמא טָאטש יד, .ב/גע ,1723 טׂשמַא ,א

 ןשטנעמ ואוו ,עטשרע יד ןזעװעג זיא יז סָאװ

 ,"רעצרעה ענרענייטש ערעייז ןֿפילשענּפָא ןּבָאה

 יװ טליײצרַאֿפ . ..ןיציּבר יד, .5 ןאֵפ ,רעטעלּב

 ףַײלש ךיא יװ ,ּפָארַא רימ ןוֿפ ץלַא סַײר ךיא

 .'תונורכזי ,ץרפ ,"לוויטש יד ןוֿפ ןסַאצּפָא יד ּפָא

 ,טסנוק ןַײז ןיא טּבילרַאֿפ זיא . . . עלעדנעמ,

 ,ש ,"ץַאז ןשידַיי א זיא קירעהעג יװ יִא ןיא

 .82 'ז ,| רעבײרש עשידוי ןגעװ

 .ןץקכע .גנ- .ךיז טימ

 ,יירעד = .(עק- ,ןיי) רעד
 ,שינע-

 .ןסָאלשעג-- ,ּפָא סילש .װרט -- ןסילשּפָא
 'ַא ,ןסילשֿפױא .לסילש ַא טימ ןענעֿפעֿפױא .1
 לָאז גינעק רעה רעד, ,ריט יד יִא .סָאלש םעד

 יד ןוֿפ עינַאּפמָאק ןייא טכַאנַײּב ןקישסױרַא
 ןוא יֿפ יד ןוֿפ ןלַאטש יד יִא ןלָאז ייז ,םירש
 ,...סעצָארּפ רעד ,.ג .א ,"ייז ןכַאמ ַײרֿפ

 יװ ,טײרֿפרעד ךיז טָאה, .22 יז ,1885 עשרַאװ
 ,"ריט יד ּפָא טסילש עמ זַא טרעהעג טָאה יז
 ,1895 ענליוו ,ןאטלוס רעד ,דמא

 ןוא ןענַאטשעג זיא, .ןכַאמרַאֿפ .ןסילשרַאֿפ .2
 -עגּפָא טָאה עמ זיּב ,טכַאנ זיּב טרַאװעג טָאה

 ,זּביא ,ַאּפשנירג קחצי ,"ּבלעװעג סָאד ןסָאלש |

 טָאה רע; .ב"סרּת גרעּבמעל ,הצילמו לשמ

 לרעטכעט םעד ַײּב טעװ רע ,טעשארטסעג

 .ּב ,"'ָא סע ןוא דמעה ןייא זיּב ןעמענקעווַא

 ,3 'ז ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא יײװצ ,ןילבמעד -

 -- גנונעכער ַא ,עטנָאק א ,ןוּבשח ַא יָאֹ*
 טָאג ןוֿפ ךָאנ ּבָאה ךיא, .ןוּבשח א ןכַאמרַאֿפ

 ןטלַאה גנַאל ױזַא ךימ לָאז רע סָאד ןטעּב וצ

 ןַײמ םיא טימ לעװ ךיא ויּב ןּבעל םענַײמ ַײּב

 ענליװ ,סעקרעמערק יד ,דמא ,יײַא גנונעכער

 .ז ,רעד -- ּפעלשּפָא

 ןּפעלשּפָא

 טימ ןוא ,ןקידנע ןָאזעס םעד זומ עמ, ,5
 טַאהעג ןטֿפעשעג ךַײא טימ ןּבָאה סָאװ םעלַא
 ,ןוחַא .מ ,"סעטנָאק יד יִא ןוא גנונעכער ַא ןכַאמ

 ,60 'ז ,ס"רּת ענליװ ,רעגעװש ייװצ יד

 א טָאה רע? .ןעמעלַא ןוֿפ ןרעדנוזּפָא .9

 זַא ,טּפַאכעג ךיז ןוא ריט יד ןָאטעג פוטש

 ,128 יז ,ןיילַא' ,ַאּפָא ,"ּפַא ןעמ טסילש הלּכןתח

 ,(עװַאלּבָא ןַא ןכַאמ םַײּב) ןעלגנירמורַא .4

 טָאה עיצילָאּפ, .גנעגסיורא עלַא ןכַאמרַאֿפ

 עִמ --- יקסװָאקושז ץנַאג ןסָאלשעגּפָא סָאװרַאנ

 רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,ײןֿפױה עלַא ןיא ןכוז טעװ

 ,52 יז ,'סעמעי ,וו

 המישר ַא יִא .ןַײז םייסמ ,ןקידנערַאֿפ .8

 ,חוּכיװ םעד יִא טינ .ןטכענ ןטימ יִא .(עטסיל)

 טיג ןליֿפעג עכַאֿפניײא יד ןוֿפ זילַאנא רעד טָא;

 ןא ןעױּבוצֿפױא טיײקכעלגעמ יד ןַאזָאניּפס

 טסילש סָאװ ,קיטע ןוֿפ םעטסיס ןכעלטייהנייא

 עּביל רעקידלכׂש' רעד ןוֿפ ערעל רעד טימ ּפָא

 ,181 יז ,1912 י"נ ,װ טישז ,יטָאג וצ

 ,ןכַאמּפָא .טקַארטנַאק א ,ךַאמּפָא ןַא ןסילש 0
 ַײּב; .ךודיש א יא .טֿפעשעג א יִא ,ןסילשַאּב

 טגעלֿפ ,ךאז עדעי ןסילשוצּפָא ידכ ,שיוט ַא

 ןַײז ןּבעג םיא ןוא ךוש ןַײז ןָאטסיױא רענייא

 ןַײרא טמוק סע; .א/זמ ,אעיצמיאֿבּב ,"רֿבח

 סָאװ םיא ןלייצרעד ייז ,רעטָאֿפ סנַאמ ןגנוי םעד

 .8 ,"ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא יז ןשיװצ זיא ָאד

 ,טכַאנ ענייא דנוא דנעזיוט יאיינ ,זּביא ,ןַאמדנַאז

 -סלדנאה יד טימ ךיז טמיר / ,1852 עשרַאװ

 -ץגּפָא טָאה ןןָאעלָאּפַאנו רע סָאװ ןגָארטרַאֿפ

 סָאװ םירחוס עשידִיי , .2 ןמ ,1866 מק ,"ןסָאלש

 טַאהעג ןּבָאה עמשטערק ןיא טנגעגַאּב ךיז ןּבָאה

 -עגּפָא ןּבָאה ייז ,ןטֿפעשעג עסיורג ךיז ןשיװצ

 ,דוי-םיליהּת ,שַא ,"םיכודיש ןסָאלש

 ַא רַאֿפ טרָא ןַא ןגעזסיוא (ַײרעילַאטס) .7
 ,ןּפַאצ

 ,טסעּפ ןָא ךיז טגנַאֿפ סע יו; :ךיז טימ

 ןזָאל ןוא ןעגנוניואוו יד ןיא ּפָא ךיז ייז ןסילש

 עסמ ,דמא ,"וצ טינ ךיז וצ ןשטנעמ ןייק

 רעקצַאק רעד, .1863 ,ד"כרּת ענליװ ,םירצמ

 ןוא טשינ ליװ טלעװ יד זא ןעזעג טָאה יּבר

 ךיז רע טָאה ,ךרד ןַײז ןעמעננָא טשינ ןעק

 זמט ,רעגנוא .מ ,"טלעוו רעד ןוֿפ ןסָאלשעגּפָא
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 ןי) רער .שינע/ .ץכע- .גנוי

 רעדָא ןסילשוצסיוא עקּפָאנק (א :ךיוא -- (עק-

 -קעלע .םָארטש ןשירטקעלע םעד ןסילשוצנַײא

 .לסילשרעּביא .לסילשכָאנ (ב .יִא רעשירט

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 -סדנימ רעד ,יִא רעקידנוװיּכּב א ,ןּפעלשּפָא ןוֿפ

 ,"ַא ןַא זיא גנורעגעצ עטסנעלק יד; .יַא רעט

 ,4 וו 1954 זמט ,טייצ

 ,טּפעלשעג-- ,ּפָא פעלש .װרט -- ןֿפעלשּפָא
 .ןינע ןַא יִא .ןעלצרַאֿפ ,רעטעּפש ףיוא ןגײלּפָא .1
 ,ט ַי צ יד יַא .הנותח-ןמז םעד יִא .סעצָארּפ ַא יַא

 רע טָאה ,ןטלַאה וצ טרָאװ זיא עֿבט ןַײז םגה, |



 שירעּפעלשּפָא

 טָאה ןוא טּפעלשעגּפָא רעהַא זיִּב קסע סָאד

 טָאה רע, ,119 יז ,ּפי ,"ןָאטעג טשינרָאג ןענירד

 יאֿבּב ,"טלעג ןּבָאה טעװ רע זיּב יִא טלָאװעג

 וצ טלָאצעג אקוד רע טָאה רימ , .א/ד ,אעיצמ

 טגעלֿפ ןרָאיטקַא עקירעּביא יד רַאנ ,טַײצ רעד

 טליּפשעג ןעמ טָאה ױזַא טָא ,סיריא .ש ,"יֵא רע

 ,183 יז ,1956 א"ב ,רעטַאעט

 'ַא .ןעמעגקעװַא .ןעמענוצ .ןּפעלשקעװַא .2

 סָאװ עקניטלַא יד יִא .טַײז א ןיא ץָאלק םעד

 יז טָאה עמ ,, .ןרָאֿפעגרעּביא טינ רעַיש זיא ןעמ

 יד ןּבָאה הלוח םַײּב ןוא טּפעלשענּפָא טעּב ןוֿפ

 עינ סָאד ,ץטיװָאנכַאמ .ל ,"טרעטיצעג . . . ןקַאּב

 ַא טימ ךיז רֶע טצנאטעצ, ,1913 ינֲאי ,ןעּבעל

 שיט ןרעטניה םיא טריֿפ רֶע . . . לָאמַא ןצּבק

 דָאר רעקידנצנַאט א ןוֿפ ּפָא םיא טּפעלש ,סױרַא

 עװקסָאמ ,רעּבשַאמ עכָאפשימ יד ,סנ ,"רעדנוזַאּב
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 .לקער א יִא .ןרעװ טקילֿפעצ זיּב ןגָארטּפָא .9

 ַײרד יד ןיא} געט יד ןיא -- ךיז טימ

 סע יװ ױזַא .טיונ א ןיא לארׂשי יד ןענעז {ןכַאװ

 טּפשמ א טָאה לארׂשי א זַא טגנערּבעג טרעװ

 ןענעז געט יד לַײװ ,יִא ךיז רֶע לָאז געט יד ןיא

 ,:1905 ןדָאל ,םימעטמ רֿפס ,"קידלזמ טשינ

 ,9 יז

 .ץכע- .קיטילָאּפײַָא --- גנוד

 .ַירעה = .(עקד ,ןיד) רעד
 רוטַאנ יד טָאה סָאװ .ידַא -- שירעּפעלשּפָא

 -ךַא .קידנעיצרַאֿפ .קידנּפעלשרַאֿפ .ןּפעלשוצּפָא

 לָאז סעצָארּפ רעד זא תואצמה ץיִא עשיטאקַאװ

 ,טייק- .ןעמוקרַאֿפ ןענעק טינ רָאי סָאד

 -עג-- ,ּפָא עַײד .װחקַא -- ןעַײדַאמשּפָא

 -רעּביא .ןעַײמשכרוד .ןעַײמשּפָא .טעַײדַאמש

 טעװ עמ, .ןעמוקרעּביא זיא טינ יװ ,ןּפוטש

 ןעק עמ -- לטלעװ סָאד יַא זיא סָאד יװ ןיוש

 ןקיטציא ןיא םייוניש ןָא ךיוא ןרָאי יד ןּבעלּפָא

 ,"בצמ

 -ָאמשעגי- ,ּפָא רעד  .ורט -- ןרעדָאמשּפָא

 ,םישוּבלמ יד יִא .ןקידורּבּפָא .ןרימשּפַא .טרעד

 ,.שינ .ךיז טימ ךיוא

 -ץגי- ,ּפָא טכַאמש .װוטוא -- ןטכַאמשּפָא

 יּפָא ,טַײצ ערעגנעל א ןטכַאמש .טכַאמש

 סָאװ ךָאנ; .עגרָאטַאק ףיוא יִא .ךיז ןרעטַאמ

 / ?ןַײז טעװ ךָאנרעד סָאװ / ןטכארט ןעמ לָאז

 .צ .י ,"ןַײּפ ןיא ןוא תורצ ןיא / יִא ןּבעל סָאד

 ,א"נרת סעדא ,ץנַארקרעדיל רעד ,ןירעפלײה

 ,68 'ז

 .שינע-

 ,טנַאמשעג - ,ּפָא טנאמש .וורט -- ןטנַאמשּפָא
 ,ךלימ יִא .ךלימ ןוֿפ טנאמש ןעמענּפָארַא

 .טעקצָאמשעג-- ,ּפָא עק -- ןעקצָאמשּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רֶעדָא ןקידנערַאֿפ -- װטוא

 -רעטנוא םַײּב גנַאלק ןשיֿפיצעּפס ַא ןּבעגסױרַא

 .ןעשטקַאמשּפָא - -- װרט  .רדעֿפ ַא ןגָאי

 .ּבנ ,צמ ,רעד -- קַאמשּפָא
 .קַאמשעג

 -ץגי- ,ּפָא עשט- .װרט -- ןעשטקַאמשּפָא

 -בָאנ .םעטכָאנ
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 ווזד ןעצקָאמש -- :פפ .טעשטקָאמש

 ילֿפ ןגײזסױרַא ,ןגײזּפָא .ןעקשטָאמס--
 םעד יִא .(הָאנה טימ ךעלטנייוװעג) סטעֿפ ,סקיס

 ןיא רעגניֿפ םעד טּפַאכעג , .רענייּב ןוֿפ ךרַאמ

 א רעדיװ . . . ,טולּב יד טעקצָאמשעגּפָא ,ליומ

 ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"טולּב רעדיװ ןוא ךָאטש

 א יַא* .1920 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז

 טוג א ןכַאמ ,לדנייּב א ןקעלּפָא = לדנײי ּב

 ןטכירעגמוא ןַא ןּבָאה ,האיצמ א ןּפאכ ,טֿפעשעג

 ץַאלַאּפ ןיא ןעינכירד ןלעװ רימ ,ןיימ'כ,, .חוור

 ...?טוג ,ילדנייּב ַא ןעשטקַאמסוצּפָא ןעז ןוא

 :טנַאמרעד רעּבָא רימ וטסָאה !טוג זיא יאדװַא

 ראג ךיז טָאה -- לדנייּב א ןעשטקָאמסוצּפָא

 ,ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא ,רַאילקש .ּב ,"ןסע טלעװרַאֿפ

 ,1939 סַאנוַאק

 .ןעלגרעמשּפָא +- -- ןעלגרַאמשּפָא

 ,טעגרָאמשעג י- ,ּפָא עג" .ורט -- ןעגרָאמשּפָא
 סעּפע טימ ,םערק טימ ,ּבלַאז טימ ןרימשּפָא

 ,ןטָארד יװ ןַײז טינ ןלָאז ייז ,רָאה יד יִא ,סט9ֿפ
 ,שינע- .ץיכעז

 .טרָאמשעג-- ,ּפָא רָאמש .ורט -- ןרַאמשּפָא
 .ןוה יד יַא .ןעלגערּפּפָא טכעלש

 .טערַאמשעג-- ,ּפָא ער- .וטוא -- ןערָאמשּפָא
 ,טנעו יד יַא .ןעװעילַאמּפָא ,ןּברַאֿפּפָא טכעלש .1
 .ץכע- .ןגילֿפ יד יִא .לדייוו ןטימ ןגָאיּפָא .2
 .שינע-

 -ץעג-- ,ּפָא ץרַאמש .װטוא -- ןצרַאמשּפָא

 טַײצ ערעגנעל ַא רעדָא ןרעהֿפױא .טצרַאמש

 ןא .ַא טעװ סע ויּב ןדַײלנָא ךיז .ןצרַאמש

 'ַא ןייא ןיא טלַאה סָאװ טישסיוא

 ,פָא דמש .װרט ןןדַאמש ..| -- ןדמׁשּפָא
 ןײגרעּבירַא לעיציֿפָא ןעגניוצ .1 .טדמשעג--

 ,ןּביױלג רעדנַא ןַא ןיא הנומא רעשידִיי רעד ןוֿפ

 סָאד טַאהעג טָאה ךורּב רעד; .דניק שידִיי ַא יִא

 ענעי ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפוצנַײרא קילגמוא

 "רעד ןוא ןגָאלשעג םיא ןּבָאה ייז . . . עדנַאּב

 רעטסיולק ןיא טּפעלשעג םיא ייז ןּבָאה ךָאנ

 ,"טדמשענּפָא דלַאװג טימ םיא ןּבָאה ןוא ןַײרַא

 ןּפַאכ ייז, .1885 גרעּבמעל ,הסדהו הּכלמ ,דמא

 ןליװ ןוא רעטסיולק ןיא לדיימ-הלכ ַא ןַײרַא
 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"יָא דלַאװעג טימ

 סע ןכַאמ ;םערָאֿפ עשידִיי-טינ ַא ןּבעגוצ .2

 יַא .ךעלשידִיי-טינ ןעגנילק רעדָא ןעזסיוא לָאז

 עלַא יִא רעדיװ טעװ רע, .גיילסיוא ןשידִיי םעד

 םוצ ייז קידנסַאּפוצ ,עטנאקַאּב עשידִיי ענַײז

 .87 'ז ,ש מעּב ,"חספ ןכעלטסירק

 וצ ןטלַאה רעדָא רעסַאװ קירעּביא ןּבעגוצ .9

 רע גנירעה ַא יא ,ןֿפנַארּב יִא .רעסַאװ ןיא גנַאל

 .ןּבַאה טינ םעט ןייק רָאג לָאז

 -רֿפוּכ א ןרָאװעג זיא רע זַאא :ךיז טימ

 ,1868 ,מק ,"טדמשעגּפָא ךיז רע טָאה רקיֵעּב
 ןרָאֿפעגסױרַא ףיורעד ךיא ןיּב יאדװַא, ,40 ן;

 רעַײא ףיוא יִא ךימ לָאז ךיא . . , וצוצרעהַא . . .

 .גנ/ .289 'ז ,סעידעמָאק ,עש ,"!ןושל
 ,יירע--/ ,שינע- .ץכע-

 ,טלגומשעגי-- ,ּפָא לג" .ורט -- ןעלנומשּפָא

 ןסעומשּפָא

 -נעל ַא) .1 .(דל ,טעמַאז ןעלכומש - :9
 ןעלגומשכרוד רעדָא ןעלגומש (טַײצ ערעג

 -דנַאה ללּכּב רֶעדָא דנַאּבַארטנַאק ןריֿפכרוד .סעּפע

 טרעװ זיא סָאװ הרוחס יִא .ךעלצעזעגנגעק ןעל

 -שיסור רעד ףיוא גנַאל-רָאי יִא .רעטנזיוט

 .ץענערג רעשיליופ

 ענעגייא ערעייז , ,ןעלדניװשּפָא ,ןרַאנּפָא .2

 ןיא ףיונוצ ייז ןּבַײלק םידיגנ ןוא םיצירּפ-ךרעה

 -ָאריס ,"טַײלעמערָא יד יַא רעסעּב ידּכ ,עמוד

 רעד עקטעפ ,וָאקַאירַאקַאנ .נ ,זּביא רעניט

 ,1931 קסנימ ,לַארימדא

 ,יירע-/ .שינע- .ץכע-

 ,טכומשעג-- ,ּפָא טכומש .ורט -- ןטכומשּפָא
 .עקרָאכַאמ טימ ּבוטש יד יא .ןעקניטשּפָא .1

 -עּפסקע ןשימעכ א טימ עירָאטַארָאּבַאל יד יִא

 ,חיר ןטכעלש ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .2 .טנעמיר

 -ַאּב וצ טַארַאּפערּפ .לַאענ - רעע .שינעי

 .ח .וא ,חיר ןטכעלש א ןוֿפ ןעַײרֿפ

 ,סיימש... :דײרסױרַא רעקידמורד}-- סעומשּפָא
 רעדָא טקַא .1 .{ ,רעד |י רעגנַאל טימ
 א רערָאלק(מוא) .ןסעומשּפָא ןוֿפ טַאטלוזער
 וצ ךיז (גנוולעטשַאב .ךַאמּפָא .דײרּפָא .2
 יַא רעד סָאװ ,ןָא טַײצ רענעי ןוֿפ, .ןֿפערט
 -צינ רעד ,סוממ ,"ןעװעג זיא ןינע םעד חוּכמ
 .ענליװ ,ב"מרּת רַאדנעלַאק רעכעל

 -עגי-- ,ּפָא סע" .ורט 4 .וטוא -- ןפעומשּפָא

 עמ, .טַײצ ערעגנעל ַא ןסעומש .1 .טסעומש
 ,העש 65 א פָא טסעומש עמ ,ףיונוצ ךיז טמוק
 סעדָא ,קורַא ףסוי ,"ךעלסיּב וצ ךיז טגירק עמ

 ,ח"נרת רהֲאי םעד ףיוא רעדנעלַאק 'סערדַא רעס

 ,1997 סעדַא

 ןסיּבעגוצ ,טסעומשעגּפָא .ןסעומש ןקידנע 2

 ,ךעגנאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןוא

 -נעמַאזוצ .ןכַאמּפָא ,ןדערּפָא .ןעמיטשַאּב .2

 -ערט א ןצעמע טימ יִא .סעּפע ןגעװ ךיז ןדער

 םעד יִא .םייהעג ןיא יִא .שינעגעגַאּב ַא ,גנוֿפ

 טנָאקעג טינ ןטלָאװ טַײל יד ןוא, .הנותח-ןמז

 טלָאמנעד טַײצ א דנַאנַאנשיװצ . . . ןלעטשּפָא

 ,2 הח ,"קסע ןַא ןסעומשוצּפָא רעדָא ןָאט וצ

 ףֹּכיּת ןוא יִא ץלַא ןעמ ןעק ןסע םַײּב, .א/אע
 ,טע ,"םיאנּת יד ןַײז ןענעק טכַאנַײּב טנַײה

 ןּבָאה רימא .337 '1 ,1925 ענליװ ,עלעקרעס

 טינ ןענַאדנוֿפ ןלָאז רימ זַא טסעומשעגּפָא

 ,"ןריֿפסיױא סָאד ןלעװ רימ זיּב ןײגקעװַא

 בָאה םיא טימ, ,1869 סעדַא ,הירא רוג הׂשעמ

 ,"ןעמענ ךיז ןלָאז רימ סָאד טסעומשעגּפָא ךיא

 ,1880 ענליװ ,תוֿבא הׂשעמ רֿפס ,טרַאּבלעג ֿברה

 ןּתוחמ רעד ,טַאהעג ארומ טָאה רע, .52 יז

 -ץגּפָא רע טָאה . . . ןעלדניװשּפָא טינ םיא לָאז

 -רעּביא םיא לָאז יז הלּכ רעד טימ טסעומש

 ,אמגודל הלע ,רעַײֿפ םהרֿבַא ,"םינמיס ןרעֿפנע

 ,1905 גרעּבמעל

 וצ יִא ןָאטעג ךיז ןּבָאה יז, -- ךיז טימ

 וצ טולּב סעשידִיי העש רענייא ןיא טיירג ןַײז

 ,"ָאד רעטילימ ןייק טזיא סע לַײװ ,ןסיגרַאֿפ
 -יױרג ענייא ,שילָאק ןיא ןחדּב ןרהא ןב ףסוי

 םַא שילַאק ןיא ךיז עכלעװ עטכישעג עמַאז



 ן(קי)צומשּפָא
 ,1878 ןישָאטָארק ,טָאה ןגָארטעגוצ 1878 ינוי 3

 ךיז טעװ ןעמ ,האל עמומ יד ןיוש טייג טָא;

 ייווצ, .'רעטסעווש' ,ץרּפ ,"ןגרָאמ ףיוא יִא רָאנ

 יּפַא ךיז ןּבָאה ,טַײל עמורֿפ עסיורג ,םירֿבח

 ,ןּברַאטש רֶעֵירֿפ טעװ סע רעװ זַא ,טסעומשעג

 רענעי ףיוא טרָאד סָאװ ןליײצרַאֿפ ןעמוק רע לָאז

 ןַאמקילג .א .מ ,"םיא טימ ךיז טריֿפ טלעוו

 ,42 'ז ,1898 עשרַָאװ ,ישֿפנ יכרּב רֿפס

 ןי) רע .שינע/ .ץכע- .גנוז
 :ַײרע- .(עקד

 -עגי-+ ,ּפָא (קיוצומש .וורט -- ן(קי)צומשּפָא
 יד יִא .ןקיטױקּפָא .ןקידורּבּפָא .ט(קיוצומש
 .גנ(קי) - .ןעמָאנ סנצעמע יִא .םירישכמ

 ,טדימשעג'- ,ּפָא דימש .ורט -- ןדימשּפָא

 .סעװעקדָאּפ יִא .ןדימשַאּב ,ןדימש ןקידנערַאֿפ

 ןגָאלשַאּב דרעֿפ םעד ןיוש טָאה דימש רעד סלַא;

 א ןּבעגעג גינעק רעד םיא טָאה ,(טדימשעגּפָא)

 ,קַאסעצַארוד ןיא םיחרוא יד ,זמא ,"רצלָאט

 םַײּב ןזַײא טימ ּפָא טדימש עמ, .1872 ענליוו

 ,וװ סּֿפלַא הׂשעמ ,סֿפלַא .ּב ,"ץַאלַאּפ םעד ןעיוּב

 יז רֶע טָאה טציא טשרע, .26 'ז ,1901 ענליוו

 יז טסמענ וד זַא . . .טדימשעגּפָא ןעּבַײש ידו

 ,זּביא ,"רעגניֿפ יד ּפָא ריד יז טנערּב -- ןָא

 -עטרַאהרַאֿפ ךיז טָאה לָאטש יװ ,יקסװָארטסָא .נ

 ,1937 קסנימ ,טעװ

 .יײרע- .שינע .ץכעז

 -יימשעג- ,ּפָא לכ- .וטוא -- ןעלכײמשּפָא
 ןא ףיוא) לכיימש א טימ ןריגאער  .טלכ

 עטרַאמ, .(דיר ףיוא ,גנודנעו ַא ,טָאּבנָא

 ןוֿפ קעװַא ךיז טעװערעק ןוא ּפָא טלכיימש

 ,ָאקנערַאסילס .ָא ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד ,"רֶעַײֿפ

 ,שינע- ?רָאי ,װָאקרַאכ ,ךעלַאמ רעצרַאװש רעד

 ,ןסימשעגי- ,ּפָא סַײמש .ורט -- ןֿפײמשּפָא
 ףָארטש א יװ ןעגנַאלרעד .ץימש ךס ַא ןּבעג .1

 ַא יַא ,(עא רעטיר ,ןעמיר א טימ) ץימש לָאצ א

 יּבר א יװ 'ַא .לגנירדח א יװ יִא .סעדנוק

 טור יד ךָאנ ןוא ןסימשענּפָא, ,ּפָא טסַײמש

 םינּפ ַא, ,םיּתשו תחַא ,תחאו תחַא יַא ."טשוקעג

 יּפָא טשרעקָא טָאה יּבר רעד סָאװ לגנִיי א ןוֿפ

 ,טומ םַײּב טינ זיא ץירּפ ַא זַא, ,"ןסימשעג

 טסַײמש עטאט א זַא; ;"ןדִיי א יִא רע טסייה

 .וש ,"עטַאט א טרָאֿפ רעּבָא רע זיא ,דניק א ּפָא

 ןדיי א לָאמַא סעּפע טָאה רַאסימָאק רעד ןעו,

 ןשיליוּפ ןטלַא םעד ךָאנ ןסימשעגּפָא ָאי ןטרָאד

 ַא טימ טעטיגרַאֿפ הררׂש רעד םיא טָאה ,רינַאמ

 ענליװ ,עכַאר עלעדייא יד ,זמא ,"סעּברַא ןוט

 דניק םעד לָאז ןעמ זא ךָאנ טדער רעוו, ,5

 רַאֿפ המלש האוֿפר א רָאג זיא סָאד . . . יַא טֿפָא

 ,"המשנ רעד רַאֿפ ךיוא ןוא רעּפרעק ןַײז

 עשרַאװ ,רעדניק ןייק טינ טגָאלש ,זיוהנירג .ל .י

 ,ןצרַאה םַײּב טמעלקרַאֿפ ךימ טָאה סע, ,0

 ןכלעװ לגנִיי ַא יװ טומ םוצ ןעוועג רימ זיא'ס

 םיא לקנעּב ןֿפיױא ןגייל ךיז טסייה יּבר רעד

 ַא רַאֿפ סָאװ ןוא, .עקשיפ ,סוממ ,ײןסַײמשוצּפָא

 !טעמּכ ןשטַײד עמַאס ,רעװעשרַאװ --- םיתמ

 ןנימ-רּב םעד ,ןשָארג ןטצעל ןזיּב וצ טמענ עמ

 א לָאז רע ,הרהט רעד ךָאנ ּפָא ןעמ טסַײמש

 .ורט -- ןעלצימשּפָא
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 טלעג -- ןוא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקּפָא לסיּב

 טקנוּפ ,'ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרפ ,"!ַאד זיא

 ,ןסַײמשוצּפָא טוג ןעלמהרֿבַא טמוק ןעמוקע 4

 ןוא ןשטנעמ רעטנזיוט ןריֿפרַאֿפ טשינ רע לָאז

 .קי ,"סנשַארג עטצעל יד ייז ַײּב ןרַאנסױא טשינ

 . ןוֿפ ןוא ןסימשעגּפָאא ,ןסיײמש ןקידנערַאֿפ .2

 ןוא טלדיזעגנָא :ךיוא = "ןּבירטעגסױרַא דָאּב

 -עדִיי , ,טֿפַאשלעזעג ,הרֿבח רעד ןוֿפ טקיטַײזַאּב

 ךָאנרעד טשרע סעמרַאװ םוצ ךיז ןעמענ סענ

 עמ ןוא רעדניק ּפָא ןיוש טסַײמש ןעמ ןעוו

 ,סוממ ,"סעכעּבעּב יד ןענעקירט סױרַא טגנעה

 א ןּבעגעג טָאה ןעלכימ ַײּב, ,36 'ז ,תועסמ

 סעכלעװ דניק ַא ַײּב יװ ,ץרַאה סָאד ּפַאלק

 ,רי ,'יַָא ןכָאנ רעטַאֿפ םענוֿפ טעלג ַא טּפַאכ

 .ו שג

 -ָאס ןיא טֿפָאו ןעלדַאט .ןריקיטירקסיוא 8
 םענעגייא םעד יִא .ךעלטנֿפע יא ,ןדנַאּברַאֿפ-ךטעװ

 -טימ ,תוליחמ ףלאּב ,סָאד-ןעמ:-טֿפורײװ) ןטניה

 רענעי רעדָא רעד, .(ַאא ןדלעמ-וצ-טקעּפשער

 םענ א ןעניגרַאֿפ ךיז ןָאק רעקיטירק רעֿבושח

 ןטסילעװָאנ לקעּפ ץנַאג ַא לקיטרַא ןייא ןיא ןָאט

 עקילָאצנָא רַאֿפ ,ךעלגניי-רדח יד יװ ,יָא יז ןוא

 ,"ןענוֿפעג ייז ַײּב טָאה רע סָאװ ,תונורסח :

 5 ןאפ ,1968 ,דנַאלמיײיה ּ'יװָאס ,ןעג .ט

 :ץגֿפױרַא ךיא טלָאװ ,ַײא-, -- ךיז טימ

 טלָאװ ןוא קנַאּב רעטשרעּביײא רעד ףיוא ןכָארק

 ענעװעזערעּב טוג ַא טימ ןסימשעגּפָא . . . ךיז

 ,10 יז ,טײצ-םרוטש ןיא ,סוממ ,"למעזעּב

 ,ןיד) רע .שינע/ .ץכע-ה  .גנו-

 .יירע  .(עקי

 .טעַײמשעגי-- ,ּפָא עַײי .וטוא -- ןעַײמשּפָא

 ,ןָאטרַאֿפ ןַײז .טַײצ ערעגנעל ַא ןעַײמש .1

 טינ ךַאז ןייק ןוא יִא .רעהַא ןוא ןיהַא ןֿפױל

 -עגּפָא ןּבעל א קידבוט-םוי-ֿברע ,, .ןָאטֿפױא

 רעד ןיוש -- ֿבוט'םוי ןָא ןוא / ,טעַײמש

 ,'ֿבוט-םוי-יאצומ' ,וו לא ,"טמוק ֿבוט-םוי-יאצומ

 ,טעַײמשעגּפָא ,טָא, .ןעַײמש ןרעהֿפױא .2

 .ןטלעצעג סֿבקעי ,אֿפא ,"ןעמוקעגּפָא םיניד טימ

 .שינע-  ,ץכע-

 -עג-- ,ּפָא עװעל .װרט -- ןעװעלימשּפָא
 ןוֿפ רענרעק ןעמענסיורַא .ָאװ .טעװעלימש
 ,אֿפוג ןעגנַאז יד קידנסַײרסױרַא טינ ,ןעגנַאז

 .ןעגנַאז יָא
 -גנַאל ,קיאור, .ןעקלימסּפָא +-- -- ןעקלימשּפָא

 "עגּפָא קידנּבָאה ךיז סיוא ךיז ןעמ טייג םאז

 לטכיל ענעשָארג ַא יװ ןּבעל ןצנַאג א טעקלימש

 טצוּפעג טינ רָאט יז ןעװ ,טכַאנוצ:קיטַײרֿפ

 .8 ןמ ,1895 ןָאטסָאּב ,תמא רעד ,"ןרעו

 ינימשעג--- ,ּפָא עקנימש .וורט -- ןעקנימשּפָא
 טימ ןרימשּפָא .ןעוועקנימש:- :59פ .טעק

 ,םינּפ עטלַא סָאד יִא .ןרימירגּפָא .קיטעמסָאק
 .שינע .ץבכע .ךיז טימ

 עניילק טימ ןסַײמשּפָא

 ךֹּב םעד יִא .ייװ טינ טעמּכ ןעוט סָאװ ץימש

 רעד רַאֿפ יִא .ןטלַאהריֿפ ,ןדערסיוא :ךיוא .דיחי

 .שינע  .ךיז טימ .גנוריֿפֿפױא רעלעדייאמוא

 ןרימשּפָא

 ,טצימשעג-- ,ּפָא ץימש .ורט -- ןצימשּפָא
 ַא טימ יװ ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָא .ןרעדַײלשּפָא 1

 -סואימ יד ךיז ןוֿפ יא ,הזגור .טימ יִא .ץימש

 ןיא ּפָאק ןטימ, .סעטאמש ענערָאװעגסוָאמו

 -כרוד ןייצ יד ןשיװצ ערַא טָאה -- !דרערד

 ןוא -- זָאלג יד ךיז ןוֿפ טצימשעגּפָא ,טּפיזעג

 ינוא מַאיל ,ָאקטיװק .ל ,"ּבוטש רעד ןוֿפ סױרַא

 ,1932 וועיק ,קירטעּפ

 טצימשענּפָא טָאה חלג רעד, .ןֿפױט(ּפָא) .2

 .סקירּב לאימחרי ,"ענכַאז רעד ןוֿפ רזממ סָאד

 .שינע- .ץכע-
 ,טרימשעג'- ,ּפָא רימש .ורט -- ןרימשּפָא

 טימ לּבעמ יד יא .ןרימשסיוא ,ןרימשַאּב .1
 ץגָאלדָאּפ ַא, .ייא ןַא טימ הלח יד יא ,קַאל

 ןטכָאקעגרעּביא טימ ּפָא טשרעוצ ןעמ טרימש

 ודנוא ַײּב ...ערכָא לסיּב א טימ ןוא לייא

 װעִיק ,טסעמרַאֿפ ,"ןעװעטנורגּפָא סע טסייה

 ַאּפש = קישטעּפירּפ םעד 'ַא* .11 ןשװ ,7

 ,םינּפ סָאד ןעקנימשנָא ,ןרעדוּפנָא .מטֿפ ,קיס

 ַא טימ עגָאלדָאּפ יד רעדַא טנעװ ןקעדַאּב .2

 -עג ,סעקטַאכ ענעמייל ןיא) םייל טכיש םעניד

 ךיז ןֿפרַאד רעּבַײװ, ,(בוט-םוי ֿברע ,ךעלטנייוו

 םעד ןוא ,ןשטנעּב-טכיל רַאֿפ ןגָאװצסיױא ךָאנ

 -דָאּפ ענעדרע יד ןוא ,ןקוררַאֿפ ךיוא טנלָאשט

 ּבַײר ַא ךיוא רעטכַײל יד ןוא ,יִא ךיוא עגָאל

 .ּבמס ,"ּביױטשלגיצ לסיּב א טימ ןָאט

 ,ךלַאק עשירֿפ טימ עקטַאכ יד יִַא .ןכלַאקּפָא .9
 קיניײװעניא ןעװעג זיא רעכלעװ ,ךַאד רעד,

 -עטס ַא רַאֿפ טנידעג ןיוש טָאה . . . טרימשעגּפָא

 ּפָא טרימש . . . עמַאמ יד, .ו שג רי ,"ךיוא עיל

 ,"ךלאק טימ קישטעּפירּפ םעד ןוא ןוויוא יד
 ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי

 ,1930 זירַאּפ

 -רַאּפּפָא .טוג טינ ןוא ךיג ףיוא ןלָאמּפָא 4

 רעטוג א, .ןצומשרַאֿפ .ןעקשטצּפּפָא ,ןעװעשטאט

 טרימשענּפָא, ."ּפַא טינ ױזַא טרימש רעלָאמ

 ."טריֿפעגרעּביא ןוא

 ןגײלנָא .ןעקשטַאּפרַאֿפ .ןּבַײרשנָא טכעלש .ס

 יּפָא .דניק א רָאנ ןעק יִא ױזַא .סעסקאילק לוֿפ

 .ריּפַאּפ לקיטש ןייר ַא טרימשעג

 ןַא יַא ,ןַײז שייֿבמ ,ןַײז הזֿבמ .ןעמעשרַאֿפ .0
 ןעמָאנ ןטוג סנצעמע יִא .ןשטנעמ ןכעלרע

 ןעירֿפ םענוֿפ יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןרימש .7

 .ןענישַאמ רעקילדנעצ ןעניגַאּב

 ןיִשַאמ יד ּפָא רימש .ןרימש ןקידנערַאֿפ .8

 ,ןייג רימָאל ןוא

 ,דחוש ןּבעג .ןרימשרעטנוא .,ןֿפיקרעטנוא ,9

 .ןודָא םעד יַא

 ףיוא ןָאטעג וַײװ א טָאה רע, .ךיז טימ

 םעד טרימשעגּפָא ךיז --- םינּפ טּברַאֿפעגנָא ריא

 -עמערּב יד טעילַאמכַארקעגנָא ןוא קישטעפירפ

 ןוֿפ טָארט ,מפ ,"טצוּפעגסיוא ךיז . . . ךעל

 רילָאק רעד רעּבָאא .1966 עװקסָאמ ,סעריוד

 א זיא טּברַאֿפעגנָא ךיז ףיוא טָאה עמ סָאװ

 ךיז ןוא טלדנַאהעגנַײא ,רעטכַאמעג ַא ,רעשלַאֿפ

 ,17 עוו 1968 ,זמט ,ּבמָאלָאג .א ,"טרימשעגּפָא

 .שינע- .ץבע- .גנו- .רעד ,רימש -

 .ירע- .(עק- ,ןיד) רעד



 ןלעמשּפַא

 .טלעמשעג- ,ּפָא לעמש .ורט -- ןלעמשּפַא
 .לָאמש ,רעלעמש ןכַאמ .ןרעלעמש - :פּפ
 ,ןזיוה יד יא

 "ער רעדָא טקַא .1 .ן  ,רעד - ץילעמשּפָא
 ןיא לגנַאמ .תַחֹּפ .2 ,ןצלעמשּפָא ןוֿפ טַאטלוז
 סיוא טכַאמ סָאװ יִא ןַא .ןטקודָארּפ ןוֿפ יִא .גָאװ
 .גָאװ רעצנאג רעד ןוֿפ לימָארּפ ןייא

 ןצלַאמשעג-- ,ּפָא ץלעמש -- ןצלעמשּפָא
 ןזָאלעצ ,ןייגעצ .1 -- װטוא .טצלעמשעג'-

 ןּבָאה טכיל ידע .ןענערּבסױא .ץיה ןוֿפ ךיז

 ןֿפױא זַײא סָאד,, ."טֿפלעה א ףיוא ןצלַאמשעגּפָא

 ."ןוז-גנילירֿפ רעד רעטנוא ּפָא טצלעמש ךַײט

 סָאװ ןרָאי .ץעוינ ןיא ןייג ,ןרעװ טינ .2

 יד ןוֿפ , .קירוצ טינ ךיז ןרעק ןוא ּפָא ןצלעמש

 יד ןוֿפ טכַאמעג ךיז טָאה סע סָאװ טלעג לסיּב -
 -עגּפָא טֿפלעה יװ רעמ ןיוש רַאװ . . , זיוה

 ענליװ ,ןכדש סלַא דנוה ןייא ,דמא ,"ןצלָאמש

8, 

 -רעדנאנוֿפ .ןטײלּפָא .ןסײװשּפָא .1 -- װרט

 יַּפָא .ןלייט ערעדנוזאּב ףיוא לאטעמ ןצלעמש

 .רוטַארעּפמעט רעכיוה ןוֿפ ףליה רעד טימ ןלייט

 ,רערעסערג רעד ןוֿפ רער ערענעלק יד יִא

 ךרוד ןזָאלעצ ךיז ,ןייגעצ לָאז סע ןכַאמ .2

 .ןזַײא קיטש א יַא .ֿבלח יא .ץיה

 א ךָאד ןיּב ךיא, .לַאטעמ ןריצודָארּפ 3

 רַאֿפ סָאװ יִא ןילַא לעװ ןוא . . . רעסיגלָאטש

 ,יקסװָאנַאי .וי ,זּביא .װ .ר ,"טליוװ ריא לָאטש ַא

 ,1937 װעשטידרַאּב ,רעטַײר

 יִא .םערוֿפ ַא ןיא ןסיגסיוא ןוא ןזָאלעצ .4

 ךעלרענלעז יִא .ײרעקורד רעד רַאֿפ טֿפירש

 ,ַײלּב ןוֿפ

 ןי) רע .שינע// .ץכע-ה  .גנוז

 .ַײרע  .(עקי

 ,טקעמשעג-- ,ּפָא קעמש .ורט -- ןקעמשּפָא

 -עגּפָא טָאה טנוה רעד .ןקעמש ןקידנערַאֿפ .1

 .רעטַײװ ןֿפַאלעגקעװַא ןוא ןרוּפש יד טקעמש

 גָארט ןוא) קעװַא ייג ןוא קלח ןַײד ּפָא קעמש

 וד לַײװ) ןענַאדנוֿפ יג (ּבָארג) = (עא ּפָא ךיז

 ּפָא קעמש .,(טֿפול יד טכַאמעג עילַאק טסָאה

 ךַאמ (מטפ ,ךעלּבָארג) = גַײװש ןוא קלח ןַײד

 טֿפול יד סָאװ ,דיירעג ןייק ,למוט ןייק טשינ

 ,טריֿפעגרעּביא זיא

 ַא (ןוֿפ) יַא .םעט םעד ןכוזרַאֿפ .משטד .2

 יד ןקעמשוצּפָא ןַאמ םעד ןּבעג ,לכאמ ןרעַײט

 ,פוז

 סעּפע ןוֿפ םעט םעד ןכוזרַאֿפ .ריא ,גיֿפ .2

 תוחּפה-לכל ןטלַאהרַאֿפ , .םענעגנַא-טינ זיא סָאװ

 ,עמרוט-רעטילימ רעד ןיא טכאנ ןייא ףיוא ךָאנ

 םיגונעּת יד ןוֿפ עכעלטע ךָאנ יִא לָאז רע ידּכ
 רעװַארּב רעד ,קעשַאה װַאלסָארַאי ,זּביא ,"עריא

 ּפָא קעמש* .1931 ןעניירקוא} קייװש טַאדלָאס

 טסָאה וד סָאװ םוקאּב = (ייג ןוא) קלח ןַײד

 וד סָאװ םעד ראֿפ תוירחַא יד גָארט .טנידרַאֿפ

 .ןָאטעג טסָאה

 סע .חיר ַא ןּבעגסױרַא .ּפמוא .װטוא ךיוא .4

 ּפַא טקעמש סע; .לּפע עשירֿפ טימ ּפָא טקעמש
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 ןוֿפ חיר ןטימ טנװָא ןוֿפ טייקלקנוט רעד ןיא

 עװקסָאמ ,סּבעװניטש ,ןַאמזָאלג ךורּב ,"םייה

5 

 .(עק- ,ןיי) רעד ,ץכעז
 ,יירע-

 -רעמשעג-- ,ּפָא לג- .װרט -- ןעלגרעמשּפָא
 ,ךיג ףיוא ןטָארּבּפָא ,ןעלגערּפּפָא .+ .טלג
 סָאד ןעלגרעמשוצּפָא, .ןטעלטַאק יִא .ןטַארעג-טינ

 ,ַאּפָא ,"!רעװש וצ ךיוא ריד זיא גָאטימ לקיטש

 ,'קילרטש ןיאי
 -רַאּפ ,ךיג ןָאטּפָא רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .גיֿפ ,2

 טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ טעּברַא ןַא ,ענשטַאט

 | ,טנעוו יִא .עא ןלייא ,ןלָאמ ,ןרימש

 -מורַא ,ןרילָאּפּפָא .(ַײרעֿפַײלש-ןטנעמיד) .9
 ,ןֿפַײלש ןכָאנ ןצוּפ

 .נרעה  .(עקי) רעה .שינע- .ץכעז

 ּפָא שמש .װטוא ןןסעמַאש--| -- ןשמשּפָא
 ערעגנעל א שמש ַא ןַײז . .טשמשעג--
 ,ַײרד רָאי א טׂשמשענּפָא ךיא ּבָאה ױזַא, .טַײצ
 סָאד ,ליי ,ײטַאהעג הנותח ןיוש טָאה לגנַיי ןַײמ

 ,230 'ז ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ

 -עגּפָא ןוא טשמשעגּפָא .ןשמש ןרעהֿפױא .2

 .המשנ יד טָאג ןּבעג

 ,טלּבָאנשעגי- ,ּפָא לב- .ורט -- ןעלּבָאנשּפָא
 ןּבָאר , .לּבָאנש א טימ ןּפַאכקעװַא ,ןּפַאכוצ .1

 ןרעגלַאװ סָאװ ןטייקסואימ עלַא ּפָא ןעלּבָאנש

 ."ןֿפיוה יד ןיא ךיז

 ,זָאנ רעד רעטנוא ןענעײלּפָא (לוטיּב טימ) .2

 -ללעּב רעד טָאה; .רָאלקמוא ןוא ךיג ףיוא

 העש רעּפַאנק ַא רַאֿפ ןדיי-ןטוג ןטימ אינסכַא

 םולש ,"רודיס רעטעלּב קיצרעֿפ טלּבַאנשעגּפַא

 -סָאמ ,סעסַײמ-סקלָאֿפ עלַאקירעלקיטנַא ,רערימ

 ,1940 עװק

 -ַאנשעגי- ,ּפָא רעט- .וטוא -- ןרעטַאנשּפָא
 טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןרעהֿפוא .טרעט

 ןקערשרעּביא .(זדנעג ,סעקשטַאק יװ) ןרעטַאנש

 ,גנַאל יװ עדוייימ יִא ךַײא ןלָאז ייז זַא זדנעג

 .שינע-

 :פ5 ,טלָאנשעג -- ,ּפָא לָאנש .וורט -- ןלָאנשּפָא
 ,לָאנש ַא ןדניּברעדנַאנוֿפ ,ןדניּבּפָא .ןלאנש -+
 סעקמָארטסָאּפ יד יִא .לָאנש א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 לשיֿפ , .ייז ןיא ןדנוּבעגנַײא זיא דרעֿפ סָאד סָאװ

 ןליז יד ךיוּב סדרעֿפ ןֿפױא טלַאנשעגּפָא טָאה

 ,ַאפָא ,"ןַאּפשעג'ס טכַאמעג זיול ,(סעקמָארטסָאּפ)
 .89 'ז ,ןירעצנעט יד

 ,טסּפַאנשעג--- ,ּפָא סּפַאנש .ורט -- ןסּפַאנשּפָא

 סעּפע ןוֿפ לסיּב א ןעקנירטּפָא  (קיסַאּפש)

 .רעקיל םעד יִא .לָאהָאקלַא ךיז ןיא טָאה סָאװ

 יא לסיּב ַא זיולּב ,ןרוּכישנָא טינ ךיז

 ,ּפָא עכרָאנש ,ךרָאנש .וטוא -- ן(ע)כרָאנשּפָא
 "געל ַא ן(ע)כרָאנש ,ןעּפָארכ .ט(ע)כרָאנשעג'-
 .ןַײרַא גָאט ןלעה ןיא זיּב יִא .טַײצ ערעג

 -עגי- ,ּפָא עװער- .ורט -- ןשװערָאנשּפַא
 -ענפָארַא .ןעווערונש:-- :59 .טעװערָאנש
 ,רונש א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .ךעלרינש ,רונש א ןעמ

 טעסרָאג םעד יִא .זול ןכַאמ .ךעלרינש ןוֿפ

 ,ןלַאדנַאס יד יִא .(טעסרָאק)

 טינשּפָא

 -עג'- ,ּפָא (ע)רָאנש .ורט -- ן(ע)רָאנשּפָא
 'ִא .טַײצ ערעגנעל ַא ן(ע)רָאנש .1 .טערָאנש
 רעקידייל ַא טימ ןּברַאטש ןוא ןּבעל עצנַאג סָאד
 ןוא 'ִא .ן(ע)רָאנש ןרעהֿפױא .2 .עּברָאט
 .ךַײלג ןטַײל טימ שטנעמ ַא ןרעו

 .טּביױנשעג-- ,ּפָא ּביונש .ורט -- ןּבױנשּפָא
 א רָאנ יװ יִא .רעטרעוו עסואימ טימ ןעלדיזּפָא
 .ןעק רוּכיש

 .טלֿפױנשעג--- ,ּפָא לֿפ- .ורט -- ןעלֿפױנשּפָא
 ,רעטַאװעֿפנָאֿפ א, .זָאנ רעד רעטנוא ןגָאזּפָא
 ."ןגָאז וצ טָאה רֶע סָאװ ּפָא רֶע טלֿפױנש

 ,טציונשעגי- ,ּפָא ץיונש .ורט -- ןצױנשּכָא

 ץיונש ַא ןּפוצּפָארַא ,ןדַײנשּפָארא ,ןעמענּפָארַא

 טינ ,טוג גונעג טינ טנערּב סָאװ ,טכיל ַא ןוֿפ

 ןציױנשוצּפָא רעצַײנש רענרעּבליז א .לעה גונעג

 -קיטַײרֿפ טינ ךָאד רָאט עמ , .טיונק א יַא .טכיל

 ןָא טּבייה סָאװ טכיל ַא, ,"טכיל יד יִא טכַאנוצ

 ,טַאּב ,יָא לָאמעלַא סע זומ עמ ןוא ןעקנַאצ וצ

 ,22 ווו 1963 רָאֿפ
 "טכיל יד -- רע .שינע- .ץיכע-

 יז ןענַײז עלַא . . .יָאטכיל יד ןוא סרעגערט

 ,רעגיט .י ,ײזַײמ עטמסרַאֿפ יװ ןֿפַאלעגמורַא

 .הבושּת:לעּב רעד ןוא קידצ רעד

 -ונשעגי- ,ּפָא עווער- .חרט -- ןעװערונשּפָא
 .ןעווערָאנש- ,ןרונש-- :89 .טעװער
 .ךיש יד יִא .ךעלרינש ןעיצסױרַא ןוא ןדניּבּפָא

 ןעמונעג ריא טָאה ... ןעכדעמ-רעמַאק יד,

 ,"ָא ןוא רעדיילק ענדַארַאּפ עריא ןָאטסיױא
 ןקנַארק םעד, ,1895 ענליװ ,ןאטלוס רעד ,דמא

 -ּפָא ןוא יִא ,ןגייל טעּב ןיא ךַײלג ןעמ ףרַאד

 טַײז ,ּבילטָאג .מ ,"םידגּב עגנע עלַא ןענעליּפש

 טגעלֿפ רע, .38 יז ,1904 עשראװ ,וװ דנוזעג

 ,"סעילֿפוט עריא יא ,עװַאק עצרַאװש ןדיזֿפױא
 "סָאמ ,נּבעל נוֿפ כעיוק רעד ,ןאמשרָאג עריש

 ,1948 ץווק

 ןיול ןסַאּפ ןכַאמ ןליּבסנַאמ, -- ךיז טימ

 רעד' ,וװ לַא ,"ּפָא ךיז ןעווערונש רעּבַײװ ןוא

 .שינערונש -- 1932 ,יקָאלג-טנװָא

 - לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- טינשּפָא

 טרָא :ךיוא .דַײנשּפָא ווזד .ןדַײנשּפָא ןוֿפ טַאט

 יד טָאה דרָאּב סכַאמלעטס, .ןוַײנשּפָא ןוֿפ

 ןסואימ א רעּברַאּב ןוֿפ טּפאכעג טַײצ עטצעל

 ,1922 ץעשרַאװ ,װ ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"'ַא

 ןרעמייּב יד| ןוֿפ ןענַײז ןּבילּבעג, .255 'ז

 ןַײז טיֿמ רערעדעי ,ןעלצרַאװ יװ רעמ טינ

 יקָאטסָאװ' ,ו גנַאגּפָא ,גרעּב ,יײיַא ןטרעטלערַאֿפ

 ןוֿפ טינשרעװק א טכַאמ, .ךַאל ֿפײַא ,158 יז

 -ןייא ןַא ןוֿפ רעירֿפ} לגנעטש קירָאי-ייװצ ַא

 עדייּב ןוֿפ ןכַאלֿפײָא יד טכײלגרַאֿפ ,(קירָאי
 ,לקיטשייַא ,16 יז ,ו כַאי ,"ךעלגנעטש

 ןוֿפ יִא .שינעטערעג ןוֿפ גנודַײנשּפָא .2

 רָאּפ א ףיוא ןגײלּפָא .זָארג ןוֿפ יִא ,האוֿבּת

 טשרע / -- ןגיוטס יװ ןענעז ןרָאי; .יַא םעד געט

 רעד זיא ךַאװ ,אֿפא ,"ןעמונעגֿפױנוצ יא ןכָאנ

 ,13 יז ,1963 ,ּפעטס

 ןּפַאכ .לַאֿפכרוד .הלּפמ .ּבָאג .קסּפ 2

 ול; ול? ןּבָאה .יִא ןטנידרַאֿפ א ןזייל .יַא ןסואימ



 דַײנשּפָא

 רעדמערֿפ ַא ןיא ןשימנַײרא ךיז .יִא ןרעטיּב

 ןַא ןגירק .יִא ןַא רַאֿפרעד ןּפאכ ןוא ַײרעגירק
 ןצעמע ןּבעג .(אא יאּבג ,ןטַאט) ןיּבר ןוֿפ יִא -

 -ןמעג םיא טָאה עמ,..ןעקנעדעג לָאז רֶע יַא ןַא

 ןייא טימ -- רועיש א ןָא טלדַאטעג ןוא טרס

 טימ, ."יֵא םענעי ןעמוקַאּב טָאה רֶע טרָאװ

 סעומש א טַאהעג רע טָאה . . . רערעל א םענייא |

 םיא ןוֿפ טּפַאכעג טָאה ןוא . . . לדנוז ןַײז ןגעוו

 טָאה, .11 יז ,םרוטש ןיא ,עש ,"ָא ןסואימ ַא

 זא יִא ןרעטיּב א רעטומ רעד ןוֿפ ןעמוקַאּב יז

 ןוֿפ טמעשרַאֿפ ןֿפָאלעגסױרַא ךעּבענ זיא יז

 ,ַאסעדָא ןוֿפ היֿבצ ,רעדַאּב השמ קחצי ,"ּבוטש

 ףרַאד 'ִא ןַא זַא ,קנַאדעג רעד, ,1905 גרעּבמעל -

 טַאיראטעלַארּפ ןצנַאג םענוֿפ ןגירק אנוש רעד

 ןײיק טיג ןעװעג יז יװ עניוזַא רַאֿפ זיא ..,

 ,326 '} ,'סעמצ' ,וװ רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"רעַײנ

 -ערעטניא ןייא רָאנ .לטיּפַאק .קרּפ .קלח 4

 עצנַאג סָאד, .ךוּב ןצנַאג םעד ןיא יִא רעטנַאס

 ןעמ ןַאק ...שינעטנעקרעד רעד ןוֿפ דלעֿפ

 ןלײטנַײא ,רעגייטש ןטנַאקאּבטלַא םעד טיול

 ,1912 י"נ ,וֹו טישז ,"ץֶא עסיורג ַײרד ןיא

 יױהמלש ףיוא חֿבש ַא דיל ד"המ ןיא ,, ,151 יז

 טלייצרעד ...יִא ןט6 ןוא ןט5 ןשיװצ טרעװ

 ,"םערָאװדניל א טימ שינעלגנַאר סהמלש ןגעװ

 רעירֿפ, .423 ןט ,אוו לּבִי ,קלַאֿפ סקילעֿפ ירד

 רעד ,װמ ,"ץיַא עקיצנייא טימ ןקיטרַאֿפּפָא ךיז

 ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ

 םזינַאגרָא ןוֿפ ןטינשעגסיוא לצענעּפ ןיד .9

 -וטשוצסיוא שיּפָאקסָארקימ ידּכ סקיװעג רעדָא

 ןסקיװעג ןענעקירט וצ ,, ,רוטקורטס ןַײז ןריד

 ,"ץִא רָאנ ןעמ טמענ ןלייט ץּבָארג ןוֿפ . ,,
 ,1929 ווצִיק ,טקיװעג סָאד ,יקסנַאיטרוּב .י

 םַײּב ריּפַאּפ ןוֿפ לַאֿפּפָא (ַײרעדניּבכוּב) .0

 ,ריּפַאּפ ןוֿפ 'ִא .(ךע)לצינשּפָא ,רעכיּב ןדניּבנַײא

 .ןָאטרַאק ןוֿפ יָא
 יַאֹּב .חטש רעטצענערגעגּפָא ,רעטמיטשַאּב .7

 יד טנערּברַאֿפ טָאה עמ, .עיניל עטצענערג

 -יוא סַאג עקסרעיָאטנעיװש ןוֿפ טַײזמוא עשירַא |

 ,"עקסרַאניװָאנ ןוא סעקװעלַאנ ןשיװצ יִא ןֿפ

 ײרֿפ ןוֿפ , וו ָאטעג ןוֿפ םיֿבתּכ ,םולּבלעגניר .ע

 ןיא ,רעלטעצַאק יד ייז ןעייטש ןָא ןגרָאמ

 ןיָא, עטלײטרַאֿפ יד רעּביא טײרּפשעצ ,רעסַאװ

 גרעּב יד ןּפעלש ןוא ,לעטש-טעּברַא רעד ןוֿפ

 ךַאילש ,קׂשי ,"ןסקיװעג ןוא םיילש ענעגָארטעגנָא

 ,201 'ז ,1964 ָא"ּת ,געװמוא ןוא

 ,הֹֿפוקּת .טַײצ ןוֿפ ךשמ .רעטמיטשַאּב ,8

 זיא םירג וצ גנואיצַאּב יד ,, .ָא-ט ַײ צ .דָאירעּפ

 יד ןוא ענייא ןעװעג . . .ָא טַײצ ןדעי ןיא טינ

 ,1953 י"נ ,טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"עקיּבלעז

 רעד ןיא יִא םעַײנ א ַײּב --- ןיואוו'כ, ,78 יז

 טאהעג ןדִיי ןּבָאה ןעװ .עטכישעג רעשידִיי

 .310 'ז ,1963 י"נ ,םּת לפמיג ,שַאּב ,"?ןֿפיש

 עניילק ןּבעגעג רע טָאה תליחּת, .לסקעװ 9
 -נַײא םוצ ןעמוקעג זיא סע יװ .(ןעלסקעוו) ןיא
 שינעטלעהרַאֿפ ןיא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה ,ןזייל

 הסנרּפ ןַײז ןוֿפ ךרוצ םוצ ןוא טנעצָארּפ םוצ

 ןיק טשינ ַײז ,רעריױמ .ז ,"ץִא ערעסערג

 ידע ,12 'ז ,1925 װַאנרַאט ,וװ גנוי רעליואװ

 ...ןעלסקעװ ענַײז רעּביא ךיז ןגָאלש קנעּב

 .ן" ,רעד -- דַײנשּפָא

1997 

 100,000 רעטנוא ץיא ןייק סױרַא טינ טיג רע

 ?רָאי ,ץיװָאנרעשט ,תולד ןרַאֿפ הלוגס ַא ,"ייל

 -לוזער רעדָא טקַא 1
 סָאװ גרַאּב ןוֿפ טַײז .2 .,ןדַײנשּפָא ןוֿפ טַאט
 ןשטנואוועג יװ יא ןַא ,קידעּפושמ קרַאטש זיא
 ,ןטסיניּפלַא רַאֿפ

 ןטינשעג-- ,ּפָא דַײנש .ורט -- ןדײנשּפָא
 ןֿפרַאש א ןוֿפ ףליה רעד טימ סעּפע ןלַײטּפָא .1

 .רעסעמ ַא טימ (יוו) יִא .ןרעשּפָא .טנעמורטסניא

 .לעֿפ יד יַא .לדייוו םעד יִא .טיורּב לקיטש א יִא

 'ַא לָאמ ןייא ןוא ןטסעמ לָאמ ןעצ רעסעּב,

 ,ֿבנג (םעד) א ףראד עמ זַא, :"טרעקרַאֿפ רעדייא

 ַא; ;ן"הילּת רעד ןוֿפ ּפָא (םיא) ןעמ טדַײנש

 רַאנ ַא ןוא ןהילּת רעד ןוֿפ} יִא ןעמ לָאז ןגולק

 ןגוללק םעד, :ךיוא ,"ןעגנעהֿפיױא ןעמ לָאז

 ,"ףיוא ןעמ טגנעה רַאנ םעד ,ּפָא ןעמ טדַײנש
 ... שיִל ןיוא אד רֶע יירשיג ׂשורג ןייא, .װש

 זלַאה ןַײז .שיר זיוא דַײאל רוֿב רע רַאה ןייז

 ,ךוּב'אֿבּב ,"ןטינשיג ּבַא ןרעג םיא רע טיה

 ןנַײז גיטריֿפ ןרעּבַײװ יד =} איז ןעװ, ,8

 ךעלזדלעה ,רעניה עטליֿפעג} ןאיינ םעד טימ

 טינ ינוא ןנערּב ּפָא םרָאֿפ םעד יז ןלָאז ,{עא

 טינ ךיז ףרַאד ןמע .ב/גנ ,חע ,"ןדַײנש ּפָא
 םוא ןדַײנש ּבָא ליגענ איד טינ ךָאנ ןזול ןרעש

 איד אורפ ןייא ןעד אַײז ׂשע ,(דעומה לוח)

 1723 טׂשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,יןיג לוז (הליֿבט)

 םיא רע טַײנש טכןַאװנ רד ןטימ םוא ,, .א/הכ

 ךלמ םעד וצ םיא טגנערּב ינוא ּפָאק םעד ּפָא

 ּבָא טינ רנייק לָאז שע, .א/זכ ,יש ,"אמרגוּת

 ןייא זא רנעלק ,תוכריּב וצ טיורּב םנוֿפ ןדַײנש

 . . . ןסָארטַאמ יד , .ב/מק ,וטל ,"ׂשיורג רעּב ליא

 יד 'ִא ףֹּכיּת ןלָאז ייז זַא טגָאזעגנָא רע טָאה

 רעד, .יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"סרעקנַא

 יד ןוא שיט םעד ןוֿפ ּפָא טדַײנש םשילעּב

 -ַאילק ,סוממ ,ײץלָאה ךעלקיטש ןּביז ךעלקנעּב

 סָאד ןטינשעגּפָא טָאה רענייא ,44 'ז ,עשט

 ,ץרּפ ,ײסרעדנַא ןַא טּפעלקעגנַײא ,לטעלּב עטצעל -

 .יץניטנעגרַא'

 ,סיֿפ יד ןוא טנעה יד) ּפַאק םעד ןצעמע יָאֹ*

 -מוא ,ןלעטש תולדּב = (רעדילג ערעדנַא ךיוא

 ןעװ וזלַא, .ןעלמוטעצ ןצנַאגניא .ןכַאמ ךעלקילג |

 טשגנעל רַאו רימ ןמ טעה ,רעװ ןלוּפ ןיא ךיא

 ,הג ,"ןיטינשיגּבָא ןירָא ינוא ליומ 'נוא זָאנ

 טימ ךודיש א" ןדייר וצ ןָא ןעמ טּבייה, .375 יז

 ךָאנרעד רעּבָא . ..ךעלּברעק טרעדנוה רָאּפ א

 רע ,סיֿפ יד טימ טנעה יד ּפָא םיא ןעמ טדַײנש

 ,רקשהו תמאה ,"הסנרּפ ןַײז ןָא ךָאנ טרעװ

 ,1895 ןילּבול

 ןרעַײט א ןעמענ (א = (ס) ע נ ע ש ע ק יד ָא*
 םוצ ?ןעמ טייג ןעמעװ וצ, .ןסַײרַאּב .זַײרּפ

 ,ץרּפ ,יָא םיא רע טעװ ענעשעק יד ,קינדַאלקס

 ַא רָאנ ייז ביג, .ןענעֿבנגַאּב (ב .יעּפושמי

 יז ןלעװ טשינ זַא הלח א טימ ןֿפנַארּב קנורט

 פא טינ* .רַאטַאיעט ,יָא סענעשעק יד ריד

 הטרח ךָאנ ןעק עמ = קיטש ןוֿפ ןטינשעג

 טינ ךָאד ךיא ּבָאה קיטש ןוֿפ ,אש , .,ןּבָאה

 ןייק ןכַאמ טינ רימ טימ וטסעװ .,ןטינשעגּפָא

 "עג ריד יז טעװ , . .ךשֿפנ-הממ , ."תוֿפּתוש

 ןדַײנשּפָא

 יָאט ?סָאװ אלא ,טוג יאדװַא ךָאד זיא . . . ןלעֿפ

 ,קילגמוא רעסיורג ןייק ךיוא זיא ,טשינ רעמ

 טדַײנש עמ סָאװ הרוחס ןייק טינ ךָאד זיא סָאד

 ענליוו ,קינטנעצָארּפ רעַײנ רעד ,אדיוג .י ,ּפָא

 ,28 יז ,3

 זַאע .ןַײז למ ,ןדַײנשַאּב טָאטשנַא טצינעג .2

 קיסַאּפש ,"לוש ןיא ןעמ טגָארט ,ּפָא טדַײנש עמ

 :לאעמשי וצ טרעֿפטנעעג קחצי טָאה, .לוֿפ

 ךַאז עניילק ןייא ױזַא טימ ךיז וטסמירַאּב סָאװ

 לקיטש ןיילק ןייא ןטינשעגּפָא ריד טָאה עמ סָאװ

 .ה"ע וניֿבָא םהרֿבַא הׂשעמ ,ײשיײלֿפ

 ּפָארַא .שינעטערעג סָאד ןעמענּפָארַא .9
 רעװא .גיֿפ :ךיוא ,דלעֿפ ןוֿפ האוֿבּת ןדַײנש

 איז, .װש ,"תחנ ּפָא טדַײנש ,םולש טייז סע

 איז ןרעװ ןלטסיט ריּבָא ץייװ |ןעייז=} ןהעז

 טהעז ָאד רֶעװ, .13 ,בי ,ריטרעש ,"ןדיינש ּבא

 'נוא טסגנַא גרָאז / ,דַײנ 'נוא גירק טרֿפוה

 אד רד רנייא זַא, .טכוצ ,"דַײנש ּבא רע הטרח

 וזא ,ןיינה דרע רעד ןיא ןרָאק רדוא ץייוו טאיז

 ריא טרעװ ַאד .ןאיז ךא הקדצ יד ריא טלָאז

 טָאה טניוװ א ןעװ, .א/טל ,וטל ,"דסח ןדַײנשּבָא

 רע זומ ,האוֿבּת ףיוא ןּבױרטנַײװ ןגיוּבעגנַײא

 םיתוּכ סָאװ דלעֿפ א, ;א/זמ ,םיערז ,יײָא דלַאּב

 -עגּפָא טָאה המהּב א רעדָא ןטינשעגּפָא ןּבָאה

 ,ןטרָאד ,"האּפ ןוֿפ רוטּפ דלעֿפ א זיא -- ןסעג

 וטסָאה ?ןטינשענּפָא ןעגנַאז ענַײד וטסָאה , .ב/די

 ,"טנעענעג טכַאנ יד ?רעַײש ןַײד ןיא ןּברַאג עלַא

 .טנעענעג טכאנ ידי ,שָאוהי

 :ךיוא .ןדַײנשרעטנוא .,ןגעזּפָא .ןקַאהּפָא .4
 טרַאה םַאטש םעד יִא .ןגַײװצ יד יִא .ןריטוּפמַא

 ,טנַאה עטעשטעילאקעצ יד יִא .דרע רעד ַײּב

 ןטַײל ןעד טער ךילרעװ רדיוּב |ףנוח רעדן;

 יז ןדַײנש ךילרעװ רטניה 'נוא זיא ּביל ןיא ׂשוו

 ,בנ קרּפ ,טנַארּב ,"ּבא דוֿבּכ ינוא ליז ןטַײל ןעד

 לצרַאװ ריא ןוֿפ ןסירעגּפָא טרעװ המשנ יד;

 תרכה' טייטש קוסּפ ןיא יװ ,דניז עריא ךרוד

 -ץגּפָא טעװ ןטינשעגּפָא --- !איהה שֿפנה תרּכּת

 יניּבור עשוהי ,"עשר ןוֿפ המשנ יד ןרעװ ןטינש

 ףֹּכית" .1865 ענליװ ,הדיחו לשמ ,קסניממ קיצ

 ןיא ןעלצרָאװ יד ןעקנוטּפָא ןעמ ףראד יִא ןכָאנ

 טימ טסימ עשהמהּב טימ םייל ןוֿפ ץכעשימעג א

 ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,"רצסאוו

 ךיז טעװ עלעמייּב סָאד זַא, ,27 'ז ,1900 ענליוו

 טעמּכ למייּב סָאד יִא ןעמ ףראד ,ןעמעננָא

 לקיטש םענעּבילּבעג ןיא ןוא דרע רעד ַײּב טרַאה -
 ןטוג א רָאג ןוֿפ לגַײװצ א ןעּפעשטנַײא םַאטש

 װעציק ,ןרָאי עגנוי יז ןוֿפ ,סינפיק .יא ,"םיוּב

 ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ ןטינשעגּפָא טָאה עמ, ,9

 עלּב ,"ןעגנירעטָאל טימ סַאזלע :רעדילג ייוװצ

 ,40 ןאפ ,רעט

 יַּפַא .ןקיטומטנַא = לגי ל ֿפ יד ןצעמע ָא*

 ה סנר ּפ יד ןצעמע יַא* .ןעגנונעֿפָאה ןגָאלש

 ןגָאזּפָא .ןרירוקנָאקרַאֿפ .הסנרּפ יד ןעמענוצ =

 ןַײז ןרדנא ןעד טדַײנש רנייא, .טעּברַא ןוֿפ
 םוי ןזומ םידליו וּתשא ודי לע ׂשד ּפָא הסנרּפ

 דילגָאלק ַא' ,לוּב ןמלז המלש ,"ןריּפַארק ומויּב

 , סקנּפ 'מא| 1784 ,'רעטניװ ןטלַאק ןֿפױא
 ,1194 יז ,28 | 1927

 יװ, ,ןצריקרַאֿפ .ןצריקּפָא .ןכַאמ רעצריק .9



 ןרעדַײנשּפָא

 ןיא ּבַײװ סּביק רוּביגה ןושמש זיד הלילד איד

 םיא איז איו ינוא סוש רריא ףיוא טֿפילשטנַא

 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טדַײנש ּבא ןקול ראה ינַײז

 ןמ זד ,תּבש דוֿבּכ ןייא ךַא זיא זע, ,.ב/כ ,1

 לגענ ינַײז ךיוא ,תּבש םוצ ןרעש ןזָאל לָאז ךיז

 ,ןסיֿפ ןַײז ןוֿפ ינוא ןדנעה ןנַײז ןוֿפ ןדַײנש ּבָא

 טנעק טשינ ןמ זד ןרעװ ןיילק וצ איז ןעוו ינוא

 ןייא טימ ןּבָאש ּבָא איז רע לָאז ָאד ,ןדַײנש ּבָא

 רע טָאה ןדִיי רָאּפ ַא ַײּב , .ב/זנ ,וטל ,"רסעמ

 -עגּפָא םענייא ,סעקלעמרַאי יד ןסירעגּפָארַא

 ,10 *ז ,תועסמ ,סוממ ,"האּפ א ןטינש

 יד ןצריקרַאֿפ = גע ט יד ,ןרָאי יד יא"

 "סנּבעל םעד יִא .טיוט םעד ןרעטנענרעד .ןרָאי

 טָאג -- ֿבשח, .יָא -- 'תרּכ' רַאֿפ װט .םעדָאֿפ

 ןַײז ןוֿפ געט יד ןוֿפ לאציג ׂשד טנכערג טה

 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"ןטינשג ּבָא יז טה 'ינוא דנַײֿפ

 רימ טסלָאז וד זַא ריד ךיא טעּב, .א/ה ,5

 ןדַײנשוצּפָא רָאא יד תרּכ הלילח טינ ...

 ןזָאל ךָאנ ךימ טסלָאז ךיד טעּב ךיא טרעַײנ

 -רטעיּפ ,ינא הדומ ,הנחּת סש עַײנ ןייא ,"ןּבעל

 טרעה 'נוא קיסֿפמ זיא ָאד רעװ, .1881 װָאק

 וצ הרוּת ירֿבד לטֿבמ זיא ינוא ןינרעל ןוֿפ ףיוא

 ןטינשיג ּבָא ןילָאז ןעד --- םילטּב םירֿבד ןדיר

 ,רּבדמַּב , צנ ,"הזה םלועּב םייח ןַײז ןירעו

 ,ד/אי

 .ןיעו"ןשּב ןעמוקסורַא = על ָאּפ ַא יָא =
 רעּבָא ,טֿפעשעג טכעלש ַא קזיה טימ ןקידנערַאֿפ

 ַא טימ ןײגרעדנַאנוֿפ ךיז .ןרעװ רוטּפ רַאֿפרעד

 ןַײז טלָאװעג טָאה ןכש רעדעי, .ֿבנג א ףּתוש

 ,סוממ ,"עלָאּפ א יִא ,םיא ןעלױקוצּפָא ,הלּפמ

 .קיסַאּפש = עלָאּפ ַא ךיז יַא* 69 יז ,לדוי

 לָאז'ס .יּבַא ,עלָאּפ א יִא טזָאלעג רימ טלָאװ ךיא,

 רעדניק יד זַא ,עמַאמ א טגָאז -- "ליטש ןַײז

 ןסיורג א ןכַאמ רעדָא ּפָאק םעד ריא ןעיירד

 ,למוט

 וצ ןעמוק .ןינע ןַא ,קסע ןַא ןקידנערַאֿפ .0
 ,טכ על ש יצ טוג יא .ףוס ַא וצ ,תילכּת א

 טוג רע לָאז יאוולה ,(קידלזמילש) קידלזמ יִא

 ןוֿפ יִא טוג .'ַא (השקשינ ,גנירג) טכַײל .'

 ןוֿפ .יִא לָאמש .סואימ יא .טֿפעשעג טכעלש ַא

 טינ ןעמ ןעק םיקסע עטײרדרַאֿפ עכלעזַא

 טימ ןָא (ךיז) טּבײה סע רעװא .ִא ןקורט

 ףילייא ןעװא .װש ,"יַא טינ טוג רע טעװ ןדִיי

 ןןנימ-רּב=} מ"ּב לֿבָא רעד זד ןנייז זיוא םישדח

 לֿבָא םעד טימ ןמ טיג ָאד ,טגָאזיג שידק טָאה

 ןטזָאןרד טוט ןימ טנוא םייחה תיּב ןעד ףיוא מ"ב

 רַאי זאד טיינש ןמ טשייה זאד ,רֿבק ןעד ףיוא

 יּכרד ,שריה ירּב השמ י'ר ,יּבָא מ"ב תוליֿבַא ןוֿפ/

 ןַײא טייטש סערעטניא רעד, .יּת ,ןמדֿפֿפ} ןויצ

 ,ןרשיילעּב רעסיורג א ןזיא סָאװ יזדנעס א ַײּב

 רֶע טעװ יזדנעס םעד ַײּב . . .דחוש חקול ןייק

 ןּבָאה סָאװ יד, ,152 'ז ,פי ,"ןדַײנשּפָא טכעלש

 טינ טָאלג םיא ןוֿפ ןגעלֿפ טלדנַאהעג םיא טימ

 זיא ןרעו, ,1872 ענליװ ,לעטַײרט יר ,דמא ,"יַא

 ץנַאג טָאה רע .שטנעמ רעטיוט ַא . . . ןסעזעג

 ,"ַא טינ רע טעװ ןקורט רָאג זַא טסואוועג טוג

 ,ט"מרת ענליו ,...שידק רעד ,ּביָאט .ד .י

 טיוט ןַײד טימ ןּברַאטש טינ טסעװ וד, .12 יז

 ּפָא ןדַײנש וד יװ ןעגנַויײרקֿפה עכלעזַא ...

 ןלא
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 'מוא זיא כערזימ נֿפָא ןַאמגערּב .ש ,"ץרוק

 ,1934 עװקסָאמ ,קיאור

 ןצנַאגניא = טגיילעגקעװַא ןוא ןטינשעגּפָא*

 .קיטרַאֿפ ןוא סקיֿפ ,טעּברַא ְןַא טקידנערַאֿפ

 טוג זיא סע יצ = טסנעק וד יװ ּפָא דַײנש*

 יד קידנערַאֿפ יּבַא ,טכעלש זיא סע יצ ריד רַאֿפ

 ַא טימ יװ ּפָא דַײנש* .קסע םעד ,טעּברַא

 .ךיג ,ןיוש ,ךַײלג קידנערַאֿפ (א = רעסעמ

 +--) ןעגנואיצַאּב יד רעּביא ןסָאלשטנַא סַײר (ּב

 ךעלטַײד ןוא רָאלק ,ףרַאש רעפטנע (ג 3

(--+ 83). 

 ןַא ןוֿפ ןרעװ רוטּפ ,ןעַײרֿפַאּב ךיז .וטוא ,7

 טימ) ןרידיווקיל .טּֿפעשעג ַא ןוֿפ ,גנומענרעטנוא

 סָאװכָאנ ,יִא קסע םעד ןוֿפ רעסעּב רימָאל,, ,(קזיה

 .רָאטַאיעט ,ײ?ןדַײל םירוסי עטסיזמוא ךיא לָאז

 טָאה ןוא ןטלַאהעגסיױוא רָאי ןייק טָאה רע .. .,

 ,רערָאנש רעד ,זמא ,"ןטינשעגּפָא םָארק ןוֿפ

 ... אייח 'ר טָאה םישולש ךָאנ; ,1866 ענליוו

 -רַאֿפ ,םירחסמ עלַא ןוֿפ ןטינשעגּפָא לָאמַא טימ

 -תריסמ' ,ץרפ ,"םניחּב . ..לרעּפ יד טֿפױק

 רימ טסייה ןוא טשינ טסּבײלג וד סָאװ, .ישֿפנ

 ,עש ,"טינ שודיח ןייק רימ ַײּב זיא -- יִא

 "עג ערעייז ןוֿפ יִא ןוא, ,70 'ז ,לדנעמיםחנמ

 -ןצסױרַא ךיז ךיג יּבא ,טלעג ּבלַאה רַאֿפ ןטֿפעש

 ,לָאֿפי ,די ,"עטשרע יד ןוֿפ ןַײז ןוא ןּפַאכ

 רע ,טרעיודעג גנַאל טינ טָאה רע, .8 ןאֵל ,1

 ןיא ןוא ןטינשעגּפָא זױהטסַאג םעד ןוֿפ טָאה

 רעװענעשעק יד טלעג ךס ַא ןּבילּבעג קידלוש

 ךָאנ ךיז טעװ, .8 ןאא ,1884 ,לַאֿפי ,"ןדִיי
 טימ קס9 םעד ןוֿפ יִא טעװ רע זַא ,ןעײרֿפ

 ליּבַײװ עַײארטיג ַא ,ןהָאזדוּב .י ,"לּבור עכעלטע

 ,1892 ץנליוו ,ןיּבעלח

 טינ ,גנודניּברַאֿפ א ןסַײררעּביא .חטוא .8

 ןעַײרֿפַאּב ךיז .ןצעמע טימ ןָאט וצ רעמ ןּבָאה

 םעד טי מ יִא .לדיימ א טי מ יִא .ןצעמע ןוֿפ

 טימ ,ןשטנעמ טי מ יִא ,רֿבח ןעַײרטמוא

 ...ןַײז וצ טנַײש שאיד ריּבא, .טלעװ רעד

 ,"ןידיינש ּפָא אדוי 'ר טימ ןיזומ ןיּבאה רימ זאד

 ןידַײל 'נוא ןיגַײװש טוג זיא סע; ,121 יז ,הג

 .טכוצ ,"ןידַײנש וצ ּפָא דלּב גירק ןיא ינוא

 טָאג ןריא ןּבול 'נוא ןאייטש להקה לּכ ןעװ;

 טימ קיסֿפמ ןיא רנייא ינוא ןגיטכעמלַא ןעד

 למיה ןיא ךאלמ ןייא טֿפור ָאד ,ןדייר תועומש

 יד ןטינשג ּפָא טָאה רד ינולּפ רעזיד :שיוא

 לָאז ױזַא ,טָאג ןוֿפ גנַאזעגּבױל 'נוא טֿפַאשרעה

 ךרד ,שפע ,"ןרעװ ןטינשעגּפָא ךוא ןּבעל ןַײז

 ,ן1796} ןו"נקּת װָאלקש ,ַאּבה םלועל רשיה

 ןטימניא ןקַאהּפָא ,ןרעֿפטנעּפָא ףרַאש 9

 -עגּפָא םיא טָאה . . . רערעל רעד ,רע, .סעומש

 טליװ סָאװ -- :רעגייטש ןשיאיוג ןֿפױא ןטינש

 .םרוטש ןיא ,עש ,"?ריא טכירק ןיהואוו ?ריא

 טדַײנש -- ,טשינ ךיא םענ לסקעװ ןייק ---.

 ךיז ליװ ןוא רעטלעק ךָאנ ןּתוחמ רעד ּפָא

 -רעמוז ַא ףיוא ,ץרפ ,"קנַאּב ןוֿפ ןּבײהֿפױא

 טעו'ס, :ּפָא ץרוק טדַײנש ןרע, .יגנוניואוו

 ךיז טייג ןוא -- ,"קינייװא רעדָא "ןקעלק

 ,1928 וועיק ,גַײצ ,ארזיא .ע ,"געװ ןַײז רעטַײװ

 ןוֿפ םערָא ריא סיורא םענ א ןָאטעג; ,71 יז

 ;ּפָא דַײנש ַא ןָאטעג םיא ףרַאש ןוא טנַאה ןַײז

 ןצַײנשּפָא

 ַא ןוא ייװצ ,ןילּבמעד .ב ,"!קיטכיװ טינ

 = ךיז ַײּב 'ַא* .21 'ז ,1943 י"נ ,רעטירד

 םייהא םוא ךיז טרעק קענעּפ , ;ןסילשַאּב טסעֿפ

 טינ רעמ :ךיז ַײּב ּפָא ךַײלג טדַײנש רע . ..

 , רעפעינד םַאּב ,גרעב ,"!סיוא -- ןטכַארט

 ,419 יז ,!סעמעי

 יּפָא ,ןרעדנוזּפָא .ןעלגנירמורַא .ןרילָאזיא .0

 רעדָא טירטוצ םעד ןסַײררעּביא .עּפורג ַא ןלייט

 ןטַײז עלַא ןוֿפ אנוׂש םעד יִא .טירטּפָא םעד

 איװ ןאַײרש טרעה 'נוא , ,טירטקירוצ םעד יא

 , .. רֶע טֿפױל וזַא . . . טריֿפטנַא איּביל איד ןמ

 תוארמ ,"ןדַײנש וצ ּבא געװ ןעד רריֿפטנע איד

 טקילגעג טָאה סע, .ח"עּת קעּבזנַאװ ,תואבוצה

 טרעדנוה ענַײמ טימ ךימ סודרוה ןוֿפ ליח יד

 ,"עדנַאּב רעצנאג רעד ןוֿפ ןדַײנשוצּפָא ןַאמ

 ךעלריט יד טכַאמרַאֿפ , ,1856 ענליוו ,חדנה ,דמא

 ןוֿפ טדַײנש ריא ...ןוא ןװיױא רעַײא ןוֿפ

 .ס ,"טֿפול רעד ןוֿפ םָארטש םעד ּפָא רעַײֿפ

 ןורטטמ, .27 'ז ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןָאטסנַײֿפ

 טעװ ,רעקנאלּב א ןעמוק טעװ . . , ךאלמ רעד

 רע טָאה וצרעד, .ורטטמ ,טייצ ,"ןגעװ יִא

 ןוֿפ ןלַאװקרעסַאװ עקימורַא עלא ןטינשעגּפָא

 ,15 אוו 1960 רַאֿפ ,יקצָאטסָאלַאיּב .ּב ,"םילשורי

 ָאטעג רענװָאק ןוֿפ גנוליײטּפָא-עיצַאזיליּבָאמ יד,

 -ירּב רעשיטָאטש רעדעי ןוֿפ ןלײטּפָא ןטגעלּפו

 ןלעטשוצ ןוא . . . ןשטנעמ לָאצ עסיוועג ַא עדַאג

 עיצַארעּפָא אזא .רעטעּברַא-םָארדָארעַא יד וצ יז

 ,8 ןאנ ,חלֿפ ,יָא ןֿפורעג ןעמ טָאה

 הריא ךיז ןילָאז איז ינא, -- ךיז טימ

 יכרד ,רגערפ השמ ,"ןדַײנש ּבָא טינ רָאי הגנוי

 . . . ןיקנירט ינוא ןיסע גירּביא ןוֿפ , .1650 ,ןויצ

 גנואַײד איד טסרעװשיּב ינוא טסּברעד רַאֿפ אוד

 ינַײד ּפָא ריד טדַײנש 'נוא ןיגאמ םנַײד ןוֿפ

 ,..ןקינַײּפ וצ ךיז .טכוצ ,"ןגאט יגנוי יטנוזיג

 טדַײנש ןעמ םורָאװ . . .הדימ עטכעלש א זיא

 ךיז טדַײנש יז, .ב/ל אח ,"ןּבעל סָאד ּפָא ךיז

 ןּבעל א ןעװעדנוֿפוצנַײא ךיז טייקכעלגעמ יד ּפָא

 -רוטלוקי ,וװ סַײװ ,"טָאטש רערעסערג רעד ןיא

 :ךיוא = רעזדלעה יד ךיז יֲאֹ* ,27 יז ,'עגיל

 רעגניֿפ יד ךיז יַא* .ץנערוקנַאק עקרַאטש א ןריֿפ

 וצ ,ךס א ןָאט וצ טיירג ןַײז = ןצעמע רַאֿפ

 םיֿבצק יד; .ןצעמע ּבילוצ תונּברק ףיוא ןייג

 יַא ךיז טנָאקעג םיא רַאֿפ ןטלָאװ ענשזַארד ןוֿפ

 עשידוי ,יקסװעשטידרעּב .י .מ ,"רעגניֿפ יד

 : ,םיֿבתּכ

 ןי) רע .שינע/ .ץכע-ה .גנו
 ה גײרע .(עקי

 יטנשעג'-- ,ּפָא רעד  .װרט -- ןרעדַײנשּפָא
 ַא ןוֿפ טעּברַא יד ןָאטּפָא טכעלש .טרעד

 ןענעק םיוק לָאז עמ רידנומ ַא יִא .רעדַײנש
 ,ךיז ףיוא ןעיצֿפױרַא

 ,טיינשעגי- ,ּפָא טיינש .ּפמוא -- ןעײנשּפָא
 -עגּפָא טָאה סע .טַײצ ערעגנעל א ןעיינש 1

 .ןעיינש ןרעהֿפױא ,2 גָאט ןצנאג א טיינש

 ,ךישיינש ףיוא קעװַא רימ ןלעװ ,יָא טעװ סע זַא

 ,טצַײנשעג- ,ּפָא ץַײנש .ורט -- ןצַײנשּפָא
 ךרוד זָאנ יד ןקינײרּפָא .ךיז טימ טֿפָא 1
 יד ןצעמע ַא* .גנודיישסיוא יד ןזָאלּבסױרַא



 ץינשּפָא

 ףיוא םענייא ןצעזקעװַא .ןגָאזנַײרא = זָאנ

 געמ ןאמ א ,השקשינ, .ץַאלּפ ןקיטכיר ןַײז

 וצ ךיז טסַײררַאֿפ יז ןעװ ,זָאנ יד יִא ּבַײװ םעד

 ןָאנ יד טַײצ ןייק ןּבָאה טינ* .ּבּפ ,"קרַאטש

 .ןעמוגרַאֿפ קרַאטש רעייז ןַײז = ןצַײנשוצּפָא

 -ערק טימ ןָאט וצ (טַאהעג} ָאד טָאה ּבַײװ יד;

 ןוא רעדַײנש טימ ,ןירעכַאמנצוּפ טימ ,סעקרעמ

 ,"ןצַײנשוצּפָא זָאנ א טַאהעג טַײצ ןייק רָאג טָאה
 טינ* 1874 ענליװ ,סענעײרדרעֿפ ענייא ,דמא

 ןצנַאגניא ןַײז = ןצַײנשוצּפָא זָאנ א יװ ןסיוװ

 זָאנ יד יִא רַאֿפ ּפָא םיא לָאצ* ,ןֿפלָאהַאּבמוא

 םעד רַאֿפ סעּפע ליװ סָאװ םענייא ןגעוו ---

 יד 'ַא ךיז* .(טיג) טוט רע סָאװ ןטסדנימ

 ןלייצרעד = םינּפ סָאד ןרימש ךיז ןוא זָאנ

 ץַײנש*  .עטנעָאנ ,ענעגייא ןגעוו ןכַאז עטכעלש

 סָאװ .ןַײרַא טינ ךיז שימ = זָאנ יד ּפָא ךיז

 ?םעד ןיא וטסײטשרַאֿפ

 ןוֿפ טיונק א ןדַײנשמורַא .ןצױנשּפָא ווזד .2
 טינ ןעמ רָאט ךיוא, .טוג טינ טנערּב סָאװ טכיל

 ןגָאז וצ טינ וליֿפַא ,יַא טכיל א יוג םעד ןסייה

 ןטרַאװרעד ן13) זָאנ יד ּפָא ריד ץַײנש :יוג םעד

 סָאד יִא לָאז רֶע סָאד ןײטשרַאֿפ לָאז יוג רעד

 העד הרויו םייח חרוא ךורע ןחלש ,"טכיל

 ,19 ּבײהנָאו גרעּבמעל ,הנשה לּכ לש םיגהנמו

 לָאמטסנעד זיא תולג רעקסנַאצּבַאק רעד, .ןה"י

 ַאלירװַאג ןוֿפ ןענַאטשַאּב ןגיוא סעלעשרעה ןיא

 ,"טכיל יד תּבש ּפָא טצַײנש סָאװ יוג-תּבש םעד

 ,17 יז ,יֿפשטניװ ,סוממ

 .ץכע- .גנוז

 .(עק-
 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ץ ,רעד -- ץינשּפָא

 "רַאַאּב םַײּב לַאֿפּפָא .2 ,ןצינשּפָא ןוֿפ טַאט

 (לגדא רענעּפש ,סעקשזורטס) ץלָאה ןטעּב

 ןלעטשֿפױא ןזָאל, .דלַאװ ןיא ןגַײװצ עטרַאדרַאֿפ

 ץֶא יד טימ ןטכָאלֿפעג ,לטלעצעג סעניילק ןייא

 ןוא ןדניֿפַאּב ךיז דלַאװ ןיא סָאװ רעמייּב יד ןוֿפ

 ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .ַא ,"טּפעלקַאּב םייל טימ

 א ןוֿפ יִא ןַא* .ב/אכ ,ח"צקּת ,וָאֿפעזוי

 לַאֿפּפָא .רעלדניווש ,רעקידרעוו-טשינ -- ןשטנעמ

 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ

 .װפד ןוֿפ פקפ .1 .ךע- ,סָאד -- לצינשּפָא
 ,ֿבלח ןוֿפ יִא .ַײרעילָאטס ןיא ליד ןֿפױא ךעיָא

 לַאֿפּפָא .טקודָארּפזַײּפש ַא ןוֿפ לקיטש .2
 "עג יד ןוֿפ ךעיֶא יד, .זַײּפש יװ טצינ עמ סָאװ

 ,שטד ,יי'סעקנידורג' יד ןוֿפ ןוא ןעגנוצ עטלקיּפ

 סיוא טמוק . . . ןקענעפ !למיה ןיא טָאג, .ענליוו

 ,גרעּב ,"ְךעיֶא טימ רעטיול ךיז ןרענרעד וצ

 ןּבלעק ןרַאֿפ, .24 יז ,'סעמע' ,ווװ רעּפעינד םַאּב

 ןּבעג ןרעהֿפױא ןצנַאגניא . . .|ןעמ ףרַאד} ךיז

 ןיא טמוקַאּב עמ סָאװ ךעָא) ַאדרַאּב ןוק רעדֶנ
 עטסקיטױנ יד ,ןַאמטיג .ק ,"(ןדָאװַאזןַײװ יד

 "-עדנַאװרעּביא עַײנ רַאֿפ סעידעי עשימָאנַארגָא

 ,1929 סאקרעשט ,רער

 -רעּביא ,גנונָאמרעד לקיטש .רכז ,לטשער 8

 .ןישַאמדַײגש רעד ןוֿפ ריּפַאּפ ךעיֶא .ּבַײלּב

 ּפָאק ןיא םיא ַײּב ךיז ןגָארט קיטניװ:לּבריװ,

 -עגעגַאּב ןוא ןעַײרעּפמַא ,ןסעומש ןוֿפ ךעיָא

 ,313 יז ,יסעמעי ,וו רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןשינ

 ,ןיד) רעד = .שינע-

1909 

 ןַײז ןוֿפ ְךעיֶא ֿבור'ס ןענַײז סעמארד סשַא;

 ,שַא םעלָאש ,קירע סקַאמ ,ײןֿפַאש ןשיאאזָארּפ

 -רַאגיצ ךס א טניֿפעג שמש רעד, .1931 קסנימ

 ,"תּבש םוא וליֿפַא רעדנעטש ןַײז םורא ךע'ַא
 ,1932 וװעַיק ,קירטעפ נוא מַאיל ,ַאקטיװק .ל

 ןידךיד א ,קנאדעג ןוֿפ גנופוטשּפָא עניד"ןיד א;

 יַאזַארּפ ערעזנוא ,ןיקויר .ּב ,"ליֿפעג ןוֿפ יִא

 - 167 יז ,רעקיא

 .עקוועשטיפ ,עלעכירטש שיטסירעטקַארַאכ .4

 ןוֿפ ךעיֶא עקינייא ןּבילּבראֿפ ןענעז םיא ןיא,

 ךיז ןָאק יז, !ליּפשרעדניק' ,עש ,"רעטַאֿפ םעד

 ינּפמוע א קעװַא גייל א ןּבעג ןוא ןלעטשקעװַא

 עלַא טימ יילירכוז תֹּתַאק ןַא רעדָא "על'וניאטח

 עדנעזנַאלּב ,עש ,"ךע'ַא עלַא ןוא ךעלדיירד

 הילע ןַא . . .ע ,207 'ז ,1922 פשרַאװ ,וו ןרעטש

 ,ּפס ,"טייקשידיי ןוֿפ ךעיֶא עניוזא ךַאנ ןוא

 טימ* .63 יז ,ג"סרּת ענליװ ,טלעװ עשידוי

 א זיא'ס; .סעקװעשטיּפ עלַא טימ = ךעיֶא עלַא

 ןוא םיאּבג טימ ,ךעיֶא עלַא טימ לטעטש שידִיי

 "ףיסָאה גח' ,סוממ ,"סעטיאּבג

 רעקיצנוק ,האצמה .לדיירד .ץכעוטֿפױא .9

 ךָאד ןעמ טָאה דיסח םענוֿפ ןוא,, .לציּפש .ןַאלּפ

 סָאװ ךע'ַא ענַײז ,ןסעומש וצ סָאװ טינ סיוװעג

 ,1867 מק ,"טינ רענייק טגָאמרַאֿפ ןעק רע -
 -רעּבייא ןַא לָאמַא ןָאטֿפױא ןעק ךיא , .12 אט

 יןַאלּפ ַא ןכַאמ ,עלהצע ןַא ףיוא ןלַאֿפ ,הרּבסה

 ,"פלעשטייגק ַא ןעניֿפעג ןוא עלעצינשּפָא ןַא

 ענייש א ץעגרע ואװ, ,26 יז ,עסקַאט יד ,סוממ

 -- 'ִא ןַא ,לציּפש א ,עלהיועה ןימ א ,העונּת
 סָאד ,עש ,ײןינעּב ןוֿפ טשַאנעג סָאד רימ ןּבָאה

 ענַײז עלא טימ םלוע םעד ןַײז חמׂשמ , .ילדיירד

 ענַײד הּכלמ יד, .ליי ,"ְךֶעיֶא ןוא ךעלסעװָאטַאק

 ךעיא עקיטַײז ןעניֿפעג ךָאנ טעװ -- ןּבעל לָאז
 יַארַאמ השמ ,"ןּבעגוצסױא טלעג סָאװ ףיוא
 עשרַאװ ,טַײצ רעקיטנַײה ןוֿפ הדגה יד ,יקסװָאח
 ,5 'ז ,5

 .טלצינשעג-- ,ּפָא לצ- .ורט -- ןעלצינשּפָא
 ,ךעלצינש עניילק טימ רעּבָא ,ןצינשּפָא ווזד

 יַּפָא .טצינשעג'- ,ּפָא ץינש .ורט -- ןצינשּפָא

 ןכַאמ רעניד .רעסעמ א טימ ןדַײנשמורַא ,ןדַײנש

 ,לֿפַײֿפ ַא ףיוא עלעקעטש ַא יִא .(ץלָאה קיטש ַא)
 יִא ןסעגרַאֿפ לגענ יד ןדַײנש ןַײּב תּבש ֿברע,

 לארׂשי ,"תודע רַאֿפ שיט ןוֿפ ץלַאה ךעלקיטש

 זירַאּפ ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור -

0, 
 -שזורטס ,ןלַאֿפּפָאץליהעג -- ץכע- ,גנו-

 .(עקי ןיי) רע/ .שינע- .ץינשּפָא .סעק
 ,טלרינשעג -- ,ּפָא לרינש .וורט -- ןעלרינשּפָא

 סָאד יִא .ךעלרינש רעדָא לרינש ַא ןדניּבּפָא

 .שינע- .עלעטסעק

 - .ןשװע)רונשּפָא +- -- ן(עװע)רינשּפָא

 .טלענשעג-- ,ּפָא לענש .װרט -- ןלענשּפָא
 ,רעגניֿפ (ןטסלטימ) ןטימ ןסישּפָא ,ןּפַאלקּפָא
 .ךיז ןו ֿפ יִא .רעגניֿפ ןּבָארג ןיא טרַאּפשעגנָא

 ךַאק .ךעלעטערש ענעטָאשעצ יד שיט ןוֿפ יא

 ּבא ןעד ייז ןצוּפ טכיל ןייק ט"ײי ןא ןמ ףרד

 ,1723 טׂשמַא ,א ,הׂש ,"רגניֿפ םעד טימ .ןלענש

 ןמלעשּפָא

 ןוא טינעג ןעװעג זיא רע, :גיֿפ ךיוא .ד/זס

 עטוג א יװ ןעיצ ןזָאל ךיז ןָאק רֶע .טקישעג

 ַאזַא ןּבעג םָאטּפַאר ןוא ריט רעד ַײּב ענישזורּפ

 -ףֹּכ ןיא ןע;לֿפ לָאז עמ ,ךיז ןוֿפ ּפָא לענש

 עװקסָאמ ,למעדייא סָאז ,עֿפָאי לדוי ,"ןעןלקה

6, 

 .שינע  .ץכע- .גנוז .ךיז טימ

 .=:2: סט92ס6482 ,עקװישּפָא +----עקוװעשּפָא
 ןיִּב גוהנּכ יָאה םע הקד ענאזמ ייה רענלָאקה,

 ענליו ,השמ רֹּב ליֿבעט דוד 'ר ,"םידוהיה

 - ,34 יז ,ד"כרּת

 -עגי- ,ּפָא עװעק  .װרט -- ןעוװעקטעשּפָא
 ןדַײנשעצ .ןעוועקטעפס;= :89 .טעועקטעש
 טיורק) ןּפַאלקכרוד :ןקַאהעצ ,ךעלקיטש ףיוא
 ,טיורק יִא .(ןרעַײז םוצ

 ,ןװײשּפָא +-- -- ןויעשּפָא

 ,ןטכָאשעג-- ,ּפָא טכעש .װרט -- ןטכעשּפָא

 ןּפמעט ַא טימ יא .ןעלױקּפָא .1 ..טכעשעג'-
 ּבַײרט -- טשינ ט(ע)יירק סָאװ ןַאה א; ,ףלח

 -- גיֿפ ךיא .װש ,"ּפַָא טכעש רעדָא סױרַא

 ,רּתומ ןצנַאגניא ןענַײז עכלעװ ןכאז ַײּב וליֿפַא;

 רצי ןַײז ּפָא טכעש שטנעמ רעד רעמ סָאװ זיא

 הטמל ארחא-ארטס יד ןגיוּבעגנַײא טרעװ ..,

 ,"דוֿבּכ סנטשרעּביא םעד ךשמנ טרעװ ..}

 ,608 ,אינת

 ,(רעסעמ ַא טימ) ןדרַאמרעד ,ןענעגרהרעד .2

 עמ ,ןסיש טינ ןעמ טגעלֿפ טנעגנַאֿפעג יד,
 ."יֵא טושּפ ייז טגעלֿפ

 ןטכעשסיוא .טַײצ ערעגנעל ַא ןטכעש ,2
 -עגּפָא טינ קלָאֿפ עשידַיי סָאד טָאה עמ לֿפיװ,
 ,"סע טּבעל סנייא ץלַא ,ןטכָאש

 ,קזיה סיורג ןֿפַאשרַאֿפ .ןכַאמ ךעלקילגמוא .4

 ןּבלַאה ַא :ןטכָאשעגּפָא קיטנוז ךימ טָאהמ,

 ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"ןעמונעגוצ טֿפאנ רדוּפ

 !ןײנ .ןגירשעג יז טָאה !ןיינ; .סרַאלגומש
 ַא טימ ןטעּברעּביא ןזָאל טשינ ךימ לעװ ךיא

 טניזעגזיוה ַא ןטכָאשעגּפָא זַא . . . ןשָארגּפוטש

 ,"גנורעֿפטנערַאֿפ ןייק ןּבָאה טשינ רֶע לָאז ..

 .טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארָאה ןועמש

 ןלעטשקעװַא = (רעסעמ א ןָא) (ךיז) יָא*
 .עגַאל רעטכעלש א רעייז ןיא ךיז רעדָא ןצעמע

 עלא הכָאלמ-לעּב א ןוֿפ וצ סע וטסמענ יװ,

 -עגּפָא םיא ךָאד טסָאה וד -- םירישכמ ענַײז

 םיא טימ טדער טייג , ."!רעסעמ א ןָא ןטכָאש

 ריא ץוחַא טעז רע ןוא טדנעלּברַאֿפ זיא רע זא

 ךיז טכעש רע זַא רעּבָא ןעעז רימ .טשינ םענייק

 א ןעמונעג , ,28 וו 1963 זמט ,"רעסעמ א ןָא ּפָא

 ט'רע .ןטכָאשעגּפָא ןײלַא ךיז ןוא רעסעמ

 רַאֿפ ,שַאּב ,"ןליוּפ ןוֿפ ןֿפױלטנַא טזומעג

 ,שינע- .גני 24 וו 7

 ,ּפָא טלעש .װטוא 4 .װרט -- ןטלעשּפָא
 סױרַא .1 ,ןטלישּפָא :5ּפ ,ןטלָאשעגירי
 עטיוט טימ ןצעמע יִא .תוללק ,הללק ַא ןעגנערּב

 יד טינ םיא טיג ,רָאנ טװאורּפ ,ונַא; ,תוללק -

 ,מק ,ייָא טוג ךָאנ רע טעװ ,ליװ רע סָאװ הֿבדנ

 / / 441 ןאטפק ,0



 שירעטמלעשּפָא

 רעייז ףיוא , .הללק א ףיוא ןרעֿפטנעּפָא .2

 ןטלָאשעגּפָא סעּכ טימ ייז טָאה -- !שינעּבַײלּב

 ,1926 עװקסָאמ ,נלעװָאנ ,שטַײט השמ ,"עדלעז

 םעד ןטלָאשעגּפָא .טַײצ ערעגנעל ַא ןטלעש .2

 ,דנַאנַאכָאנ העש א רַאצ |

 ,פָא טלעש עמ זַא .ןטלעש ןרעהֿפױא .4

 ,ןצרַאה ןֿפױא רעטכַײל טרעוו

 ןגירק ןּבױהעגנַא טָאה ןיז) ןוא; :ךיז טימ

 הכרּב לזמ יד זיא ,םיא טימ ךיז ןטליש ןוא

 -כָאנ ןכָאװ המּכ ךיז ןּבָאה ןוא םעד ןיא ןַײרַא

 ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,יױןטלָאשעגּפָא דנַאנַא

 רעד ןיא לָאמַאק .ב/ה ,נ"רּת ענליװ ,המכח

 ,סנ ,"'ַא ךיז ךייה רעד ןיא לָאמַא ןוא ליטש
 ,9 עװקסָאמ ,רעּבשַאמ עכַאּֿפשימ יד

 .ַײרע- .(עק- ,ןיד) רעד .ץכע- .גנוד

 ַײב יװ זיא סָאװ .ידַא -- שירעטלעשּפָא
 יַא ןַא ,שיטניה ַא .רדסּכ ךיז טלעש סָאװ ןצעמע

 ,ליומ

 -ץג =- ,ּפָא (עווועמ- .ורט -- ן(עוװ)עמלעשּפָא
 ןעלדניװשּפָא ,ןרַאנּפָא .1 .ט(עװ)עמלעש
 -נעמ עכעלרע יִא .ןעווערטיכרעּביא .ןערַאּבּפָא

 ןטָאװעמּת א יִא .יורטוצ ריד וצ ןּבָאה סָאװ ןשט

 ,ןשַארג א ןָא םיא ןזָאל ןוא ןכש

 ,רַאנ םוצ ןכַאמ ,ןגילקרעּביא (קיטומטוג) .2

 ַא לדיימ א, .רֿבח ןטוג ַא יִא .ןטסגילק םעד יִא

 ריד טעמלעש יז / ,ןערּב א לדיימ א / ,עמלעש

 .לֿפ ,"ןעװעג טינרָאג יװ ןוא / -- ּפָא

 ,פָא עשט- .װחטא -- ןעשט(ש)עלעשּפָא
 ּפָא .ןעשרושּפָא .לס .טעשט(ש)עלעשעגיד

 טימ טעשטשעלעשעגּפָא טָאה רע .ן(ע)כרַאש

 טכַאנ רעטעּפש רעד ןיא זיּב ןריּפַאּפ ענַײז

 .ןַײרא

 .ןז ,טמעשעגי- ,ּפָא םעש .ורט -- ןעמעשּפָא

 ןיא לדיימ א יִא .דנַאש וצ ןכַאמ .ןעמעשרַאֿפ

 = ךיז טימ ךעלטנייועג .ןגיוא סרוחּב םעד

 ןוא ןיסע ןַײד ןוֿפ, .ןעמעש ךיז ןרעהֿפױא

 'נוא ,'ַא ןוא ןכערּבּפָא ריד וטׂשלָאז ןקנירט

 עשּפיה ןייא ףיוא ןּבעגשיוא רעמ ׂשָאװ טׂשלָאז

 ןֿפרַאד טינ טַײל ןגעק ךיד טסלָאז זַא הריד

 ןיוש ךיז טָאה רע; .א/הס ,ןויע ,"ןמעש

 ,טסייה'ס ,טושּפ ןָאט גערפ א ןוא 'ַא טלָאװעג

 ,"שידיי ףיוא ןשטַײטרַאֿפ טרָאװ סָאד םיא לָאז'מ

 ןוא יִא ךיז רימָאל, .גנולענק עַײנ יד ,רַא

 יז, ,| פשִוי ,װמ ,"לּבָארט ןּבָאה רימ זַא ןגָאז

 ןעמוק טעװ יז .יִא ךיז טעװ יז זַא טגָאזעג טָאה

 יז טצװ ,גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ גנוציז א ףיוא

 -סערָאמֹוה ,שטיװָאצַאק רעזייל ,"טלעוו יד ןרעק
 ,1933 קסנימ ,סעק

 ,שינע- .ץיכע-ה .גנוז

 -ץשעג'- ,ּפָא ריר- .װטוא -- ןרירעמעשּפָא

 ,6- ןרירעמישּפָא וחזז  .טרירעמ

 .טדנעשעג'-- ,ּפָא דנעש .װורט -- ןרנעשּפָא
 "מע רָאנ ,ןדנעש חזז .ןקידנעש -- :ךיוא

 יד , ,ןימלע-תיּב ןֿפױא םירֿבק יד יִא .רעשיטַאֿפ

 -רעד ןוא טדנעשעגּפָא ןּבָאה סעקישטשמָארגָאּפ
 ."ךעלדיימ עשידִיי טעדרָאמרעד ךָאנ
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 ,טרענעשעג-- ,ּפָא רע- .ורט -- ןרענעשּפָא
 ,םינּפ טלַא ןא יִא .ןרענעשרַאֿפ .ןכאמ רענעש

 רענעש;  .ןסואימ ַא יִא ,ןעמורק א ןכַײלגסיױא

 רעקיצניג ןרעװ לגיּפש רעד טעװ ,דיומ יד ּפָא

 | ,בנז ."ריא וצ

 ,ןעקנָאשעג-- ,ּפָא קנעש .וורט -- ןעקנעשּפָא
 הנּתמ ַא יװ סעּפע ןּבעגּפָא .0 .טקנעשעגי-
 .ןעקנעשקעװַא .ץלַא ןעקנעש .קידנעטש ףיוא

 עצנַאג סָאד יָא .םידגּב עטלַא עלַא ןַאמערָא ןַא יִא
 רעצנַאג רעד רימ ַײּב טָאה סע, .סטוג-ןוא-ּבָאה
 רימ טלָאװ רע ןעװ ,ףערטַאּב א |םיוקו . . . גניר

 ,"ץמַאד עמענרַאֿפ א ןוֿפ טקנעשעגּפָא ןעוועג טינ
 יד, ,1874 ענליװ ,עקירּב רענװָאק איד ,זמא

 יד עמערַא רַאֿפ טקנעשענּפָא טָאה ישעּבַאּב
 ,40 יז ,1920 ענליװ ,ןעמעָאּפ ,קמ ,"ךעלעדניוו

 ךיא, .קנַאשעג ַא רַאֿפ קנַאשעג א ןּבעג .2

 עשז סָאװרַאֿפ ?הנּתמ ַא ןּבעגעג ריד בָאה
 ,"?קירוצ ףיוא ּפָא טינ ךַאז ןייק רימ וטסקנעש

 ּפָא ריד קנעש ךיא, .הנּתמ ַא ןּבעגקירוצ .9
 ."רימ וצ רעמ טינ ךיז ןכדש ןוא לרעגניֿפ סָאד

 (ןי) רע .שינע/ .ץכע- .גנוז
 .יירע-

 .טרעקנעשעג-- ,ּפָא רעק -- ןרעקנעשּפָא
 רעדָא טַײצ ערעגנעל א רעקנעש ַא ןַײז --- װטוא

 עצנַאג סָאד יִא .רעקנעש א ןַײז וצ ןרעהֿפױא

 ?םותי ַא רוּכיש ַא זיא ןעוװ, .ףרָאד א ןיא ןּבעל

 װרפ .לװֿפ ,יּפָא טרעקנעש רעקנעש רעד זַא

 ,טסעג עלַא רַאֿפ יִא .הקשמ ןסיגנָא ,ןסיגּפָא --

 ,לשעלֿפ קידייל א טּבַײלּב סע זיּב

 ּפָא עשט- .װטוא 6 .װרט -- ןעשטּפעשּפָא
 ערעגנעל ַא ןעשטּפעש .1 טעשטּפעשעגיי
 ןגרָאמירֿפ ןצנַאג א טָאה עקשטיטלַא יד .טַײצ
 װזד ,2 סָאװ סייװ טָאג ןייא טעשטּפעשעגּפָא
 ךיוה ױזַא יַא .רעיוא ןֿפױא סעּפע יִא .ןעשטּפעש
 -רַאֿפ .2 .ןרעהרעד טנָאקעג טָאה רעּבױט א זַא
 ןוא הכרּב א יִא .ןעשטּפעש ןרעהֿפױא ,ןקידנע
 "םדוק ןטָאה ענעדִיי יד|. .סערֿפ םוצ ןעמענ ךיז
 -עגּפָא . . . ןגיוא יד טימ ןָאטעג לצנילּב ַא לּכ
 רוטלוק ,"'תמא ןייד ךורּבב םעד טעשטּפעש
 טימ .6 ןאש ,1918 עװקסָאמ ,גנודליּב ןוא
 ,.שינ)}  .ךיז רַאֿפ רָאנ -- דיז

 .טּפעשעג-- ,ּפָא ּפעש .ורט -- ןּפעשּפָא

 ןימ רעדעיַא טימ ,ּפעש ַא טימ ןעמענּפָארא .1

 ןוֿפ םיוש יִא .טײקיסילֿפ א ןוֿפ לייט ַא ,ילּכ

 םוא ןכַאמ רעטוּפ ןוא זעק ןייק רָאט עמ , .ּפָאט

 ןעמ געמ ענעטעמס רעד ןוֿפ רעּבָא ֿבוט םוי

 םייח חרוא ךורע ןחלוש ,"ַא לסיּב ַא ליואוו
 גרעּבמעל ,הנשה לֹּכ לש םיגהנמו העד הרויו

 רע ,דמלמ רעניש א, .ןה"י .19 ּבײהנָא)

 ַא טָאה עמ זא טוט עמ סָאװ טינ וליֿפַא טסייוו

 ךעלימ רעד ןיא טקעטשעגנַײרַא לֿפעל עװערַאּפ

 ,"ךיוי יד טּפעשעגּפָא םיא טימ ךָאנרעד ןוא
 ,ןירעגניז איד עלחר ,ןשטיװָאקלַאֿפ .ּב .יִנ

 ןּביוא ןוֿפ ּפָא טּפעש לדָאה, .ח"כרּת רימָאטישז

 ליטש ַא טריֿפ ןוא לֿפעל םענרעצליה ַא טימ

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ְזַאֹמ ריא טימ ךערוּפשעג

 רַאֿפ ןעמענ = ענע ט ע מ ס יד יָא" .228 יז

 ,קלח (ןרעטעֿפ) ןרעסערג םעד ,עטסעּב סָאד ךיז

 .ן- ,רעד -- רעשּפָא

 ןעכרעשּפָא

 ַא ןליֿפנָא טײקיסילֿפ םוכס ןסיורג ַא ןוֿפ .2

 ,רעמע ןַא ןוֿפ ,רעסַאװ לַאװק ַא ןוֿפ יא ,ילּכ

 אירֿפ שנגרָאמ וצ איג, .סנֿפױה יד ןיא יִא ךיוא

 ,"ּבא םָארטש ריׂשֲַאװ ּפעש 'נוא ךַאּב םוצ .- .

 ,רָאװדיװָאנ ,לארׂשי הוקמ ,ּביל 'ירא 'ירּב יכדרמ

 ,ד"נקּת

 .רעסַאװ ענעסָאגעצ סָאד יַא .ןפעשסיוא 9

 רֹּביֹא ןרָאװיג טיש רֿפ רעװ רדוא רׂשאו ןעוו,

 םוא| יִא ליֿפעל ןייא טימ טינ ןמ ףרַאד שיט

 ,ב/גס ,1723 טׂשמַא ,| הֹׂש ,"ןתּבש

 זיא , .טײקיסילֿפ םוכס ַא רעקינייװ ןכַאמ .4
 ידּכ .רעסַאװ קידוז ןעװעג לָאמעלַא לסעק ןיא

 רעסַאװ סָאד ןעמ טָאה ,לייה ןיא ןײגנַײרַא

 טמוק נַײש יד ,ןַאמקילַאֿפ .י ,"ַא טֿפרַאדעג

 'ַא, -- גיֿפ ךיוא .1948 עװקסָאמ ,כערזימ ווֿפ

 המחלמ ,מּפ ,"ייר רעייז ןוֿפ זיאיס לֿפיװ שטָאכ

 ,227 'ז ,1956 יינ |

 ,ץכ-  ,גנוז

 ,יירע-
 .(עקד) רעד .שינעד

 -עג-- ךיז ,ּפָא ךיז לס- -- ךיז ןעלסּפעשּפָא
 יד, .ךעלעסּפעש ןריוּבעג ,ןּבָאה .טלסּפעש

 ,"יַא ךיז לירּפַא ּבײהנָא ןֿפרַאד סרעטומ-ןסּפעש

 ,3 עװקסָאמ ,עיצקורטסנַאקער ,ץילערטס .ָא

 -עג-- ,ּפָא עװ- .וטוא -- ןעוַא(י)לעּפעשּפָא
 ערעגנעל א ןעװַא)לעּפעש .טעװַאילעּפעש

 רע, .ןעװַא)לעּפעש ןרעהֿפױוא רעדָא טַײצ

 טגָאז רע -- ךמס ןייק סױרַא טינ טדער

 םיא , ."ןדַײס' טָאטשנַא ןדַײש' ןוא 'ךעמַאש'

 ,שדוח א ךָאנ ןעװַאילעּפעשוצּפָא ןּבילּבעג זיא

 עטשרעדַאֿפ יד ןלעטשנַײרַא םיא טעװ עמ זיּב
 ,"ןייצ

 ,טלֿפעשעג-- ,ּפָא לֿפי .װרט -- ןעלֿפעשּפַא
 ןוֿפ רעסַאװ סָאד יִא ,לֿפעש ַא טימ ןּפעשּפָא
 .ענעטעמס טרָאװק ַא ךיז רַאֿפ יַא .לֿפיש

 .שמטד ,טצעשעג--- ,ּפָא ץעש .וורט -- ןצעשּפָא
 -נערטשנָא ,ןעגנואימַאּב יִא ןצַאשּפָא וחזז .רנ
 ענַײמ ןכעטש ןעלמיה עױלּב ןיא, .ןעגנוג

 ענַײמ ןעגנעה ןעמוהּת עצרַאװש ןיא / ,ןטסַאמ

 ערעװש יד ןוֿפ ןצַאלּפ ןפונק יד / ,ןצענ
 ,"ןצעשוצּפָא טינ ליומ ןטימ תורישע / ,ןטסַאל
 ,בנו/ 4920.  ,ןֿפיש ענַײמ' ,שאוהי

 טאטלוזער רעדָא טקַא .1
 ,רָאה ןוֿפ 'ִא .לָאװ ןוֿפ יִא .ןרעשּפָא ןוֿפ

 ,רָאה רעדָא לָאװ ענערָאשעגּפָא לטניּב ,םוכס 2

 "רעד ךיז רע טגעלֿפ ףָאש ענַײמ ןוֿפ יִא ןטימ,
 ,20 ,אל ,ֿבויא ,יּת ,"ןעמעראוו

 לּבַײװ ןגניי םעד הנּתמ א, -- טל עגיִא
 ןרעשּפַָא .רָאה ענעגייא יד ןרעשּפָא רַאֿפ

 הפוח רעד רַאֿפ רעטרע עקינייא ןיא ןעמ טגעלֿפ
 גהנמּכ לּכה ,סנגרָאמוצ רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא

 ןיא ןּבעג וצ גהונ ךיז ןעמ זיא יגָא .םוקמה

 ךָאנ י"נ ןיא וליֿפַא ןזַײרק עשידיסח עסיוועג
 ,28 יז ,גיי ,"גָאט וצ טנַײה

 ,טעכרעשעג-- ,ּפָא עכ- .וטוא -- ןעכרעשּפָא
 .ןעכרָאשּפָא :פ9פ =
 רעטעלּב יד .ןעכרעש וצ ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ/ |

 ץרעגנעל ַא ןעכרעש



 ןרעשּפָא

 ,טכאנ עצנאג א טעכרעשעגּפָא ןּבָאה דלַאװ ןיא

 ןוא ןויּפאּפ יד טימ טעכרָאשעגּפָא טָאה רע

 ,שינע- .ןרָאװעג ליטש

 -עגי-- ,ןרָאשעג- ,ּפָא רעש .ורט -- ןרעשּפָא

 ןכַאמטכערוצ רעדָא ןכַאמ רעצריק .1 .ןריוש
 ,(עא עקנישַאמ רעש א ,רעש א טימ) רָאה יד

 א טינ טרעש ןעמ .ןָאסראג אלא רָאה יד ִא

 לָאמ ןטשרע ןוֿפ רָאה יד .רָאי ַײרד זיּב לגנִיי

 ןוא ןטיהּפָא ןעמ טגעלֿפ ,זגה תישאר םעד ,יָא

 טָאה עמ סָאװ טנַאװעגטעּב םעניא ןגײלנַײרַא

 -אק םעד ןרױשעגּפָא .הנותח ןַײז וצ טכַאמעג

 ךארּפש ָאד , .טיוה רעד זיּב ּפָאק םעד רעלטעצ

 ךייוא גאז ךיא ןטוּב שדוד וצ ןונח גיניוק רעד

 טרעּב רעייוא ךייוא ליװ ךיא / .ןרעמ םיצלעז

 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,"ןרעש ּבא ּבלַאה ןשול

 איז ןעוו ,ןירעש ּבָא רָאה ינייז לאז ינוא- 0

 אל, .ב/דס ,וטל ,"תּבש דוֿבּכל -- ןַײז גנל וצ

 וד :שטַײט זיא ׂשד ...םכשאר תאּפ וֿפיקת

 קע יד ןרעש וצ ּפָא ןלגניר םוא טינ טשלָאז

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,יּפָאק םנַײד ןוֿפ |

 יז טָאה יירשעג א, .טל קרּפ ,1796 װָאלקש

 / ןרָאװעג ליטש רעדיװ זיא ןוא / ןּבעגעג

 עטַאט רעד טָאה / ןקָאל ענייש עגנַאל עריא

 "רעטכָאט סטחוש םעד' ,געס ,"ןרַאשעגּפַא

 יד (ןישַאמרעש) רעש ַא טימ ןדַײנשּפָארַא .2

 יװ יִא .םייח-ילעּב ַאא למעק ,סּפעש א ןוֿפ לָאװ

 סָאװ ףָאש ןייא וצ ךַײלג זיא סָאד, .סּפעש א

 ןוֿפ גנורענימ סָאד ךָאד ,ןרָאשעגּפָא טרעװ יז

 ןיא ףיוא טנעקרעד רָאנ טרעװ לַאװ ריא

 רעדיװ סע טסקַאװ ךָאנרעד ןוא טַײצ עניילק

 והילא יר ,זּביא ,עטנ ןתנ ירּב השמ 'ר ,"ףיוא

 יד יַא* .ג"צקּת וָאקלידס ,רסומ טֿבש ,ןהכה

 יַאּב ,ןעװעּבאראב = םישדקדזאצ יד ןוֿפ לָאװ

 א ןָא ןצעמע ןוָאל .ןשטנעמ עכעלרע ןסַײר
 ןרעש ןעלדניווש עֿפרַאש ערעייז טימ , .הטורּפ

 הרוזּפ הׂש םישדק-ןאצ יד ןוֿפ לָאװ יד ּפָא יז

 ךָאנ ייז ןּבַײלּב לּכה תולכּכ ירחאו . . . לארׂשי

 .ַא ,"ןדיי עכעלרע ענייש יד ,ןעמַאנ םעד טימ

 ,1898 עשרַאװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ

 רעדָא רעש א טימ סעּפע ןדַײנשּפָא ללּכּב .פ

 ,ריּפַאּפ לקיטש ַא יַא .רעש ַא טימ יװ טַאלג ױזַא

 דניק ׂשָאד טָאה רטומ איד ינוא, .סענַאּפוק יא

 ּבָא טימ רד לּפָאנ ןעד טקישיג רהעש ןייא ךָאנ

 עסיורג א; .11 ,אכ ,בויא ,מהס ,"ןירעש וצ

 א ףיוא ךַײלג ןגױלֿפעגֿפורַא זיא . . . עניװַאל

 ןצֿפוֿפ ןרָאשעגּפָא טרָאד טָאה ןוא . . . דלַאװ

 ,ןיקַאּבור .נ ,זּביא ,תהק .ז .ש ,"סענסָאס טנזיוט

 ןװעשטידרַאּב| װעַיק ,טלעװ רעד ףיוא רעדנואװ

 -"רעטנא = ןע לגיל 8 יד 'יֲַאֹה .5

 ןגָאלשּפָא .ןעלגילֿפ יד ןקַאהרעטנוא ,ןדַײנש

 "מוא רעזדנוא , .ןקיטומטנַא ,טומ םעד ןצעמע

 -רעטנוא רעייז טָאה עגַאל עטנלע עכעלקילג

 -גילֿפ ענַײז ןרָאשעגּפָא ,טסַײג רעזדנוא טקירד

 .41 ךט ,רעטעלּב ,"ןעל

 ,"ןרעשּפָא ןיוש ךיז געמ יז, .ךיז טימ
 ןּבָאה וצ הנותח ריא רַאֿפ טַײצ ןיוש -- לװֿפ

 ן30 ןוֿפ רעטלע זיא סָאװ לדימ א ןגעוו

 ןגיוא יד 'נוא ... רָאה יד ּבא ךיז טרעש רע,

 ,1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"ןןעמערּב| ןאיורּב

 .ן- ,רעד -- טָאּפשּפָא
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 ךיז ןעמ רָאט הריֿפס ןוֿפ טַײצ עצנַאג יד, .א/חי

 ג"ל םוא רעּבָא ,ּפָאק ןוֿפ רָאה יד יִא ןזָאל טינ

 "וצּפָא רּתומ ןיוש זיא ןויס ח"ר ןוא רמועּב

 ,1864 ענליוװ ,םדא ךרד ,"ךיז ןרעש

 ַײרד טרעװ לגנִיי א ןעװ, .שינע-ה .ץכץע-

 ּפָא לַאמ ןטשרע םוצ םיא ןעמ טרעש ,טלַא רָאי

 יַא טפור ןעמ ןכלעוו -- גָאט רעד ןוא .רָאה יד

 סֶע .יֿבוט-םוי א ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעװ --

 יד ןטעּברַאֿפ טגעלֿפ עמ זַא גהנמ א ןעװעג זיא

 ןעגנערּב ןגעלֿפ יז ןוא םינכש יד ןוֿפ רעדניק

 גהנמ א ךיוא ןעוועג .םענערָאשעגּפָא םעד תונּתמ

 רַאה טענצרַאשעגּפָא יד ןגעװּפָא טגעלֿפ עמ זַא

 ןעמ טָאה רעּבליז ןיא םוכס ןּבלעז םעד ןוא

 יׁשַא ןטלַא םַײּב .טַײלעמצרָא ןשיװצ טלײטרַאֿפ

 ןריֿפכרוד ןעמ טגעלּֿפ י"א ןיא ֿבושי ןשיזנּכ

 ,דַארַאּפ סיורג טימ . . . רעדניק יד ןוֿפ יַא סָאד

 טימ ןשטנעּב רעדניק יד ןעמ טגעלֿפ ַײּברעד

 וטסלָאז וח סקידצה ףסוי, :תוכרּב עקידאמזוג

 ,ןגָאמרַאֿפ וטסלָאז דלודעג סנקזה ללה ,ןּבָאה

 סחרק ,ןּבַאה וטסלָאז הרוֿבג סרוּביגה ןושמש

 ּפשִיי ,ןיקסעש .ח ,"ןגָאמרַאֿפ וטסלָאז תורצוא

 . . . טלעגרעש. -- (עקי ,ןיד) רעד .ןב ,אא
 -פָא תעּב ,ןירערעשּפָא רעד רַאֿפ הנּתמ יד זיא

 פשיי ,גי ,"רענערױשעגּפָא רעד -- טלעגרעש

 ,יירע- = ,1962 יינ ,2 ,אצוו

 -ץשעג-- ,ּפָא םעד- .ורט -- ןעמערעשּפָא
 .=- ןעמערישּפָא וזז .טמער

 -עשעג-- ,ּפָא עג .חרט -- ןעגנערעשּפָא
 .ךיו טימ ךיוא .לס ,טעגנער
 ,ןטורקער יד יִא .ייר ַא ןיא

 ןלעטשסיוא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 ךיא, .יִא ןיא סעּפע ןגָאז .קזוח ,ןטָאּפשּפָא ןוֿפ

 םעד / ןֿפירגַאּב ,ןַײז ףראד'ס יװ ,טשינ ּבָאה

 ךיא קוק טציא / ,דניצַא זיּב ןַײז ןַײד ןוֿפ סנ

 'ַא ןַײמ ראֿפ ףָארטש ןיא / ןֿפיט ןיא ךשֹוח ןיא

 .ךעגנונָאמרעד' ,לה ,"דניז ןַײמ --
 -רַאֿפ . , . ןוֿפ םרָאֿפ יד זיא קסעטָארג, .גנו-

 ,ןרעטש ,קשמד .א ,יָא ןוא עינַאריא רעטקרַאטש

 סצ זיא ןתמא-רעד-ןיא , ,11:10 ןאנ ,1932 קסנימ

 יװ רעמ ןוא גנוקידלושַאּב ַא יװ רעמ רעּבָא

 -טַײרלַא ןשידִיי םעד ןוֿפ רעדניק יד ןוֿפ יִא ןַא

 ,172 'ז ,1960 י"נ ,שַא םולש ,נש ,"קינ

 .טָאּפשעג-- ,ּפָא טָאּפש .וטוא -- ןטַאּפשּפָא
 טימ ,טייקזייּב טימ ןכַאלּפָא ,ןטעּפש -- 95
 .עקילַאק א ןו ֿפ יִא .ןקזֹוחּפָא ,לוטיּב (סיורג)

 "וויאאנ סנצעמע ר 9 ּב י א יִא .תונמחר ןָא יִא

 ןַײז זיא רַאֿפרעד רעּבָא ,קינײװ טכַאל, .טייק

 קָארטימז ,זּביא ,ץענוד .כ ,"רעקידיָא אזַא לכיימש

 רעע .1929 קסנימ ,ײװָאלַאס רעד ,ַאילודַאיּב

 יַא ,ןעועקעידזיא ךיז . ..ןעמוק טזומעג טָאה

 .ּפ ,"סעקדישז, יד רעּביא ןכַאמ קיטסול ןוא

 ,15 א 1961 זמט ,יָאדור

 (עק- ןי) רע .שינע .ץכעז
 ,פָא (עװע)לטכ- .ורט -- ןע(ווע)לטכַאּפשּפָא

 -ץ(י)לקַאּפש -- :59  .ט(עװע)לטכַאּפשעגי--
 -טינ ,ןטלַאּפש ןּפעלקסיוא ,ןרימשּפָא .ןעוו

 רעדָא טיק טימ עא סעקוס ,ןלעטש עטַאלג

 ןרילַאּפשּפָא

 יד יִא .ןּברַאֿפ ןרַאֿפ (ןלַאירעטַאמ עכעלנע
 ,עגָאלדָאּפ רעד ןיא ןטלַאּפש יד ,רעטצנעֿפ

 ,ירע- .רע- .גנוז

 -לָאּפשעג-- ,ּפָא טלַאּפש .ורט -- ןטלַאּפשּפָא
 .סעּפע ןלײטּפָא ,טלַאּפש ַא קידנכַאמ .1 .ןט

 -טנעוו יד ןוֿפ יִא .םָאל א טימ דרע רעקיטש יִא

 -ָארּפ ענערָארֿפעגוצ יד ןטסַאק-רירֿפ ןוֿפ ךעל

 פָא ןּבָאה ןרעטש יד ןוא ןוז יד ןוא , .ןטקוד

 ,עקימאלֿפ ערעיײז ןוֿפ רעקיטש ןטלָאּפשעג

 "עג סָאד ,שקַא 'דער ,"סרעּפרעק עקידנענערּב

 ,23 'ז ,1939 עװקסָאמ ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ גנַאז

 א ,דנַאנארעדיװ ַא ןֿפַאש ,ןלײטּפָא .גיֿפ .2

 סע, .הריּתס עשיאיידיא ןַא ,עכעלטֿפאשלעזעג

 יד ןטלַאּפשּפָא וצ וורּפ א טכאמעג טרעװ

 קסנימ ,ןרעטש ,"קיטקַארּפ רעד ןוֿפ עירָאעט

 טלַאהניא םעד טָא ןיא זיא סע, .11710 ןאי ,2
 יַארּפ רעד טרעּפרעקרַאֿפ ןרעּפעינד םַאּב ןוֿפ}

 רעזַאושזרוּב רעד ןוֿפ יַא ןוא ןטכישּפָא ןוֿפ סעצ

 סָאדלַא ץנעגילעטניא רעכעלרעגריּבניילק ןוא

 ,יקסנַאירּב .ש ,"ערענַאיצולָאװער ןוא עטסעּב

 ,קיטירק רעד נוֿפ לגיפש ניא נָאסלעגרעּב .ד

 ךיז טלעטש ןיקסװַָאלטישז} רע, .1924 וועִיק

 -איצַאס ןרענָאיצולָאװער ןרַאֿפ ןַײא וויטיזָאּפ

 "מוא ןַײז ןוֿפ ּפָא רעּבָא םיא טלַאּפש רע ,םזיל

 -עטַאמ םעד טימ גנורַאּפֿפױונוצ רעכעלריטַאנ

 ןוֿפ ןכירטשטנורג ,ןײטשלעקניֿפ ָאעל ,"םזילַאיר

 ,1937 עשרַאװ ,עיֿפָאסָאליֿפ רעשידוי רעד

 טימ ןסַײרּפָא .ןלײטּפָא .(עימעכ ,קיזיֿפ) .8

 רעדָא עיגרענע םוכס ןסיורג ַא ןוֿפ ףליה רעד

 יקעלע ןַא יִא .גנודניּברַאֿפ רעשימעכ רעַײנ ַא

 ןעמ טיצ ּבַאטשסַאמ ןסיורג ַא ףיוא ,, ,ןָארט -
 ןעמ רעדָא טֿפול רעד ןוֿפ סױרַא ףָאטשרעױז

 ,ןָאטסנַײֿפ .ס ,"רעסַאװ ןוֿפ ּפַא סָאד טלַאּפש

 ,38 יז ,1920 י"נ ,עימעכ

 ךיז טָאה ןָאּפש רעסיורג א; -- ךיז טימ

 ,װָאסרעּפ .ש ,"עטעּפָאל רעד ןוֿפ ןטלָאּפשענּפָא

 םעַײנ םעד ןוֿפ , ,1933 עװקסַאמ ,טכַאנ ןוא גָאט

 רעטילּפש א ןטלָאּפשעגּפָא ךיז טָאה ןּבעל ןשידַיי

 ןוא רעטַאעט ,קומ ,"רצטַאעט ןשידִיי ןרַאֿפ

 -עגּפָא ןיוש ךיז ּבָאה ךיא , .רעטַאעט שידיא

 ןיא ןעק ךיא ןוא / ,טנעמַאדנוֿפ ןוֿפ ןטלַאּפש

 סָאדד ,לה ,"ןֿפרַאװרעדנאנוֿפ ךיז עגר רעדעי

 | | .'רעמיצ עקנארק

 ןַײז ןיא ,ןטקילֿפנָאק עיור יד ןיא, .גנוד

 ןשטיװַאר .מ| רע טָאה יִא ןוא גנורעטילּפשעצ

 "גָאד ןוֿפ . . . גנואַײרֿפַאּב עלעודיוװידניא טכוזעג

 -ניישטשעל .ש ,"ןּביולְג ןטרעוילגרַאֿפ ןשיטאמ

 ,152 יז ,1955 י"נ ,ןעייסע 'טיל ,יקס

 (עק- ןײ) רעה .שינע .ץכעי
 ,יירעד

 ַאּפשעגי- ,ּפָא עַײל .ורט -- ןעַײלַאּפשּפָא
 .=- ןעלטכַאּפשּפָא וזד .טעַײל

 ,טרילַאּפשעג - ,ּפָא ריל- .וורט -- ןרילַאּפשּפָא
 ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןרילַאּפש

 ,ןרילַאּפש טימ טנעװ ןּפעלקסיױוא) ןרילַאּפש

 ןייא יִא .ןרילַאּפשסיױא ווזד .(סעיָאּבָא ,ןטעּפַאט

 .גנ/  .רערעדנַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןוא טנַאװ



 ןענַאּפשּפָא

 .וחטוא .טנַאּפשעג-- ,ּפָא ןַאפש -- ןענַאּפשּפָא
 רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןוַײרּפש ,ןענַאּפש ---

 ַא יָא; .ןצעזוצ ךיז ןוא יִא .ןענַאּפש ןרעהֿפױא

 ,"ןטכַארט וצ ןרעהֿפױא טינ ןוא טסרָאיװ ןּבלַאה

 ,1938 עװקסָאֿמ ,רעדירּב ײרד ,ןַאדרָאג עילע

 ןֿפָארטעגנָא ןרעו טָאה ,טירט עכעלטע קידיָא
 ,רַאלקש .ב ,"ןענױשרַאּפ עקידהנושמ  ייוװצ

 ,רעדימ ַא; .1939 סַָאנוַאק ןגעװ עשלַאֿפ ףיוא

 טנַאּפשענּפָא ןטכעג רע טָאה רענעכַארּבעצ א

 טשינרָאג ןוא טסרעװ קיצנאווצ ןוא טכַא עניוזא

 װעיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"טלעוּפעג טינ

 ,26 'ז ,0

 ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ,ןדניּבּפָא .1 -- .װרט

 .ןסקָא יד ,דרעֿפ יד יִא .ןכַאמ זיול ;ןַאּפשעג

 ,"ךרעֿפ ןַײז ּפָא טנַאּפש ןוא סױרַא ךַײלג טייג,

 ,1892 ענליװ ,..לאירזע 'ר ,ץיװַאלעסָאי .ל

 ןוא דרעֿפ םעד טנַאּפשעגּפָא רע טָאה ָאד" .5 יז

 ףיוא ןדנוּבעגנָא םיא ןוא טריֿפעגסױרַא םיא טָאה

 הּכוס איד .קילג .מ ,"םיוּב ַא ַײּב קירטש א

 ,4 'ז ,1914 ץנליוו ,דלַאװ ןיא

 ָאמָאקָאל םעד יִא .ןעּפעשטּפָא .ןעלטײקּפָא .2
 ןוֿפ טקעדרַאֿפ ץנַאג ןזעוועג זיא ןאּב רעד, .וויט

 יד 'ַא טוומעג ןעמ טָאה ...ןקירעשייה יד

 רעּביא טרָאװ טסנרע ןייא ,"ןענָאגַאװ ענרַאװָאט

 ,1892 עשרַאװ ,עיצַארגימע רעד

 ןוֿפ ןָאטסױא (קילַײװטַײצ) .ןכַאמ רעגנירג .9

 ידּכ ,(םיױֿבויח ,(ןןתוֿבײחתה ןוֿפ ןעַײרֿפאּב ,ךָאי

 -רענ יד יא .טייקנגױצעגנָא יד יִא .ןעוררַאֿפ וצ

 ןוֿפ ןוורענ יד, .גנומיטש עטקירדעג יד ,טייקזעוו

 ,ןרעװ טנַאּפשעגּפָא ןלעװ רעריֿפ עשיטילָאּפ יד

 זמט ,"ןשנואועג יאדװַא ןוא יאדװַא זיא סָאד

 סיוועג ךָאד ןעמ ןעק ןענַאּפשטנַא, ,29 עו 3

 ,14 ,ַאֿפיו ,ומ ,"יֵא ףיוא ןטַײּברַאֿפ-

 עקידרעיוד יד ךָאנ ךיז יִא -- ך י ז טימ טֿפָא

 ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא ןוא ךיז יִא .ןעגנולדנאהרעטנוא

 .רעטערטרַאֿפ רעייז ןַײז וצ לוע םעד ךיז

 ,ןיי רעד .שינע- .ץכע- = ,גנוד |

 .ַײרע- .(עקד
 ,טסַאּפשעג- ,ּפָא סַאּפש .וטוא -- ןסַאּפשּפָא

 ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןסַאּפש 1

 ןרעװ רעדיװ ןוא טונימ רָאּפ ַא יִא .ןסַאּפש

 .טייקזייּב ןָא ,קיטומטוג ןכַאלּפָא 2 .טסנרע
 ןױשרַאּפ םענעגױלֿפעצ ַא ןוֿפ יָא

 עצרַאװש ןיא ןדִיי יד| ייז טָאה ץרּפ , .גנו

 -רעּביא ןּבָאה ערעדנַא ,טריזילאעדיא {סעטָאּפַאק

 ,געס ,"'ַא ןוא קיטירק רעייז ןיא ןּבירטעג

 .ץבי) .144 יז ,1947 א"ּב ,זדרע עטנערּבעג

 .ײרעד = .(עקד ,ןיי) רעד = .שינעד
 -ַאּפש(עג)'- ןּפָא ריצ- .וטוא -- ןריצַאּפשּפָא

 ַא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןריצַאּפש .1 .טריצ
 ,טֿפול רעשירֿפ רעד ףיוא ןגרָאמירֿפ ןצנַאג

 ןעמענ ךיז ןוא יִא .ןריצַאּפש ןרעהֿפױא .2
 -ַאּפשעגּפָא ּבָאה ךיא , .טעּברַא רעד וצ רעדיוו

 ןטימ שולעּפַאק א טכַאמעג ֿבורח . . . טריצ

 ןיא רָאנ סָאװ טרעדױלּפעגסױא ,ךיז ןסירג

 טעטש' ,ץרפ ,"קירוצ םוק ןוא 'טרָאװק רעד
 ,8 טקנוּפ ,'ךעלטעטש ןוא

 .ַײרע/ .שינע .ץכע- .גנז

 . ,רעד -- רַאּפשּפָא

 .ן ,רעד -- רָאּפשּפָא
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 "ער רעדָא טקַא 1
 עמ זַא 'ַא אזַא .(ךיז) ןרָאּפשּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 .טקנופציטש .2 .סױרַא טינ ןֿפוא-םושּב ןעק

 יַא רעלעירעטאמ :גיפ ךיוא ,רעּפרעק ןרַאֿפ יִא

 עקיטרָא יד) יײז ןעװא .רעטלע רעד ףיוא

 גונעג ַא ךיז רעטניה ןּבָאה ןלעװ ןקנעּבקלָאֿפ

 רעדעי וצ טעװ רעכלעוו ,יָא ןלעיצנאניֿפ ןרעכיז

 ייֵז ןוא טײקיאעֿפלָאצ רעייז ןרעכיזרַאֿפ טַײצ

 ילַארטנעצ עשידיא יד ,"ךַארק א ןוֿפ ןטיהרַאֿפ

 -טקניּפמוא .8 1920 ענװָאק ,עטיל ןיא קנַאּב
 ,גנ/  .רַאּפשֹנָא טָאטשנַא ךעל

 טַאטלוזער רעדָא טקַא

 .ןרָאא ךס א ןוֿפ יִא רעדילָאס א .ןרָאּפשּפָא ןוֿפ

 -סיליטס ...טגָאמרַאֿפ גנורעדליש ןימ ַאזַא,
 ,"ךייר ךס ַא ןוֿפ יִא ןוא ךרדה-תציֿפק עשיט

 ךיז ןענידרַאֿפ וצ רֶׁשֹּכ יּבַאי .117 יז א שּבש

 ַא ףיוא יִא ןַא ןוא . . .הנויח עקידמוצמצ

 .ז"כשּת ה"ר ,קיא ,רעגַאה .ּב ,"הווצמ

 -צװע טײַא .עקר ַאמ"ָא .ל ט ש ע רייא

 קיצנַאװצ ןוא ןעצ וצ סעקרַאמײָא ידע .על

 ןֿפױק ריא טֿפרַאד ,סױרַא ןּביג רימ סָאװ ,ןשָארג

 טעװ . . . דניק רעַײא . . . קנַאּבסקלָאֿפ רעד ןיא

 ןוא עלעװעטדיָא ןַײז ןיא ןּפעלקנַײרַא סעקרַאמ יד

 -רַאװ ,ןעגנורָאּפשּבַא ,דרַאּבלעג .ד ירד ,"ןעלמַאז

 ,הנ/ 1925 עש

 ,טרַאּפשעג-- ,ּפָא רַאּפש .ורט -- ןרַאּפשּפָא
 ,קינײװעניא ןוֿפ חוּכ א טימ קידנרַאּפש .1
 ןיא יִא .סעּפע ןקורּפָא ,ןסױטשּפָא ,ןקירדסױרַא

 ,לַאז ןיא ךיז טסַײר סָאװ םלוע םעד יִא .טַײז ַא

 םענוֿפ ריּפַאּפ סָאד לטָארד ַא טימ ּפָא טרַאּפש;,

 ןוא רעטרע עכעלטע ןיא זָאלג ןוֿפ לטנעוו

 .41 'ז ,1 כַאי ,"ןעמיוז ןַײרַא ןיהא טֿפרַאװ

 ,"ךיז ןוֿפ טנעה סהשא רעד ּפָא רע טרַאּפש;

 ,106 'ז ַײרַא טלעװ רעד ןיא ,יקסּבוילעש .י מ

 יֿפיונוצ ,ןקירדֿפיונוצ -- ן ט ַײ ז יד ןצעמע יָאֹ*

 ,שינעפוטש ַא ןיא ןצעמע ןשטעווק

 -רַאֿפ ,טרַאּפשעגוצ זיא סָאװ ןענעֿפעֿפױא .2

 -רַאֿפ יד יִא .ןסילשֿפױא .ןעלגירּפָא .טרַאּפש

 טָאה עמַאמ יד, .סנדָאל יד י'ִא .ןריט עטרַאּפש

 -סױרַא טָאה יז ,ריט יד טרַאּפשעגּפָא לָאמעלַא

 טָאה טנעה יד טימ ןוא . . .ּפָאק םעד טקעטשעג

 ,"ליטש ןַײז ןלָאז רימ זא ,ןזיװעג זדנוא יז

 "'סדה עמומ ידי ,יקסווָאנַאגַאק םירֿפא

 ,סָאלש ַא (רעטניה) רעטנוא ןכַאמרַאֿפ .8
 -ץגּפָא .ןרַאּפשרַאֿפ .ןסילשרַאֿפ ,ןכַאמוצ .לגיר

 .געװ םעד 'ִא .ריטסַאנָאמ א ןיא יװ טרַאּפש

 דיי רעכעלרע ןַא טניואוועג טָאה לֿפרעד א ןיא ,

 וימיילּכ זיא תוגהנתה ןַײז .רעזַײהסצרעװ א

 רַאֿפ העש רָאּפ א ךָאנ זיוהסצרעװ סָאד ןטוװעג
 טמוק יא ןרַאֿפ לָאמנייא .ןרַאּפשוצוצ תּבש-תלּבק
 ,תוילגרמ ףלָאװ ןועמש 'ר ,"לרע ןַא ןַײרַא ךיז

 ,1923 ,8064326ת100102!ץסמ ,ןועמש ֿבל

 ןעװעמַאטנַײא = עא ךַײט ַא ,רעסַאװ א יִא
 וצ ּבורג ןייא ןעװ, .(עּבמַאד א טימ) ךַײט ַא
 טרָא םעד ןיא זיא סע ןוא זיא רעװש ןכַאמ
 סע ןעמ סָאװ רעסַאװ קידעסילֿפ ןיילק ןייא
 ברה ,"טַײצ גינייװ ןייא ףיוא ןָאק יִא טכַײל
 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרפ רֿפס ,ץיװרוה יכדרמ

 ןרָאּפשּפָא

 .שרעדנא זיא ןריּב ךַײט רעד, .ב/חמ ,6

 ןקיניר ןדִיי יד ןוא ּפָא םיא ןרַאּפש ןדִיי יד

 רדח ןיא יַאֹ* ..ב/דכ ,אעיצמיאֿבּב ,"סיוא םיא

 רעטַײװ ןייג ןזָאל טינ = ('ג רעװעיק ,לקַאל)

 ןעק דימלּת רעד ןעו ,רדח ןיא הֹּתיִּכ רעד טימ

 .רעהרַאֿפ םַײּב טינ

 ןרעהֿפיױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןרַאּפש .4

 םוצ ןוא טרַאּפשעג ןוא טרַאּפשעג , .ןרַאּפש

 .ןעמעטָאּפָא ןיוש ןעק עמ .טרַאּפשעגּפָא ףוס

 ןעלנָא ןַא .ןרַאּפשנַײא .ןענעלנָא ,ןרַאּפשנָא .8

 יד ןיא טנעה יד יא .ןרַאּפשוצּפָא ּפָאק םעד

 צּפָא ּפָאק םעד ואװ ןּבָאה (טינ)* .סעקָאּב

 ךיז ואװ ,ןַײז וצ ואװ ןּבָאה (טינ) = ןרַאּפש

 ,ןָאטוצניהא

 -ַאּב .ןרַאּפשרעּביא .ןדנעװּפָא .ןגערֿפּפָא .0

 טימ ןעמיטשנַײא טינ .גנונימ ַא ןטַײרטש

 קידנעטש ךַאד טסָאה וד, .גנוניימ א יִא .סעּפע

 רַאֿפ ןגָאז וצ ,ןרַאּפשוצּפָא ךימ טַאהעג ּביל

 -לאומש , .ווירּב .9 ,'עּביל-רעּבעוװ' ,ץרּפ ,"טרעק

 ןוא / יא טוָאלעג טשינ רעּבָא ךיז טָאה עק

 .טע ,"ןרַאה רעמ טלָאװעג טינ טונימ ןייק טָאה

 ךימ טָאה לקעיג .222 יז ,1925 ענליװ ,םילשמ

 :טגָאזעג טָאה רע ,ןוֿפרעד יִא טלָאװעג רעּבָא

 ךיז טָאה'ס, ,48 יז ,פי ,"?ךעלגעמ סָאד זיא יו

 .יַּפָא סע ןענעֿפע וצ ליומ ַא וליֿפַא טניולעג טשינ
 ,טּפשמ סטָאגי ,קישטנַארָאה ןועמש ,ײןרַאּפשוצ

 'ד ענעגייא יד ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ

 א .עלסעוו ַא טימ ךַײט גערּב ןוֿפ ךיז יַא .תומא

 ,םּכסה ןייק וצ ןעמוק טינ ןוא יִא ךיז טַײצ גָאט

 םוצ טרַאּפשעגוצ קראטש ױזַא םיא טָאה ןעמ,

 הדומ טוומעג ךיז טָאה ...רֶע סָאד ,טנַאװ

 ,טימרעד יִא טנַאקעג רָאנ ךיז טָאה רע . .. ןַײז

 רעד ,דמא ,"ערעדנַא וצ ךַײלג טינ זיא רֶע סָאד

 ךו ד יי ש ַא ןוֿפ ךיז יַא ,1895 ענליוװ ,ןַאטלוס

 ,ןוֿפרעד ןעײרדסױרַא ךיז =

 .שינע-  .ץכע-  .גנוז
 .יירע- .(עקד

 ,ןיד) רעד

 .טרָאּפשעג- ,ּפָא רָאּפש .װרט -- ןרָאּפשּפָא
 ףיוא ןגײלּפָא .1 .ןרָאּפשנָא ,ןרָאּפשנַײא :לגרפ
 יִא ,הָאצוה יד קידנרענעלקרַאֿפ ,טלעג רעטעּפש

 ןו 8 יִא .ןסָאריּפַאּפ ןו 8 טלעג יִא .לּברעק ַא

 טלעג יִא .גוצנָא םעַײנַא ףיו א יִא .טלַאהעג

 רעד זיא ּפָא טרָאּפש עמ סָאװ, .העיסנ ַא ףיוא
 .חש ,"ןענוֿפעג יװ ךָאנ

 ּבילוצ הָאצוה יד ןרענעלקרַאֿפ שיטַאמעטסיס .2

 ןסיײרטנע ןעכדיימ עמערָא עליֿפ,, .קעווצ ,ליצ ַא

 ןרָאּפשוצּפָא רָאנ םוא ןסיּב ןטצעל םעד ךיז ןוֿפ

 ,עטכישעג רענַאקירעמַא ,זמא ,"ץדָאמ ַא ףיוא

 ןוֿפ דמעמ רעלעירעטַאֿמ רעד, .1899 ענליוו

 ךָאנ ןעוועג טלָאװ טֿפַאשרעטעּברַא רעשידוי רעד

 טינ טלָאװ ןעמ ןעװ ...רעקיטסניג ךס א

 , .. םינמוזמ יִא ןוא ןרָאּפש ליֿפ ױזַא טֿפרַאדַאּב

 ,"םייה רעטלַא רעד ןיא םיֿבורק ןֿפלעה וצ

 רעטומ עגנוי יד טָאה, ,81 יז ,1919 י"נ ,א טישז

 ןדעי ןגָארט ריא ןוֿפ טַײצ רעצנַאג רעד ךרוד

 ּפָא ןשָארג רָאּפ ַא ןשטנעּב טכיל וצ גָאטַײרֿפ

 "צג פעש רערעדנוזַאּב ַא ןיא ןוא טרָאּפשעג



 ןערַאּפשּפָא

 ענַײד רַאֿפ ןשיק ַא, .דיי-םיליהּת ,שַא ,"טגייל

 ןַײמ ,ָאא -- סנדַײז א / ,טעּב םַײּב ךעלסיֿפ

 / ,טרָאּפשעגּפָא טלעגןסָאריּפַאּפ ןוֿפ / ,דלָאג

 ןגעוי ,הלמ ,"טלָאװעג סניוזַא ךָאד טסָאה וד

 .'סיֿפ עניילק ןוא עסיורג

 ,טֿפַאשגרַאק תמחמ רָאנ ,21 ּבּב װזד ,8)

 (יד) ןואֿפ ּפָא טרָאּפש עמ סָאװ, .תונצמק

 זומ) םיריוטקָאד ףיוא ּפָא ןעמ טיג ,טַײל-עמערָא

 ךיא, .װש ,"(ןּבעגּפָא םיריוטקָאד ףיוא ןעמ

 ,תולח ,שיײלֿפ דניזעגזיוה ןַײמ ןו ֿפ יִא געלֿפ

 ךיא זַא ןעורשעג רימ וצ טָאה רענַײמ שטָאכ

 יָאװד ענכיװ ,ןײטשֿפַײלש .מ ,"תולדּב םיא ךַאמ

 ,ליומ ןוֿפ ָא" .13 יז ,ג"סרּת עשרַאװ ,עש

 ןעניגרַאֿפ טינ = ךיז ןוֿפ ,ע קשיק רצד ןוֿפ

 ןּבַײלקנָא ןֿפוא אזַא ףיוא ןוא גונעג ןסע וצ ךיז

 ,טלעג

 ּפָא ןוא ןטסקיטיינ םעד ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא .4

 ןּבעגעג ריא טָאה ןַאמ רעד, .ןטייווצ א ןּבעג

 טָאה רע סָאװ לטיירּב ןקורט א גָאט עלַא

 עַײנ ץנַאג ַא ,"ליומ ןַײז ןוֿפ טרָאּפשעגּפָא

 ,1891 גרעּבמעל ,קינטעדנַאט ןייא ןוֿפ הׂשעמ

 / ,טדיילקעג ןוא טכושעג ךַײא טָאה ןעמ יװ,

 רָאג וליֿפַא ןוא / ,דַײל ,תורצ רַאֿפ ןטיהעגּפָא

 טרָאּפשעגּפָא ךיז ןוֿפ / טיונ רעטסערג רעד ןיא

 ןדַײל טינ רָאנ טלָאז ריא / טיורּב לקיטש סָאד

 ,38 'ז ,1925 ענליוו ,רעדיל ,טע ,"רעגנוה ןייק

 ןוֿפ ןסיּב םעד טעװ עמַאמ עשידִיי עכלעוו ןוא ,

 ,לרֿפס א ףיוא לגנִיי ןיא ןוא יִא טשינ ליומ

 ,"?ןּבעג טשינ ןשָארג רָאּפ א לרודיס א ףיוא
 .ליטדעטש סָאד ,שַא

 -ַאמ ןצינסיוא קידװערַאּפש ,לענָאיצַאר .ס

 ןצינרַאֿפ .עא טַײצ ,ןכַאז עלוֿפטרעװ ,ןלַאירעט

 עשירטקעלע יִא .ןלַאירעטַאמ-ײור יא .רעקינייװ

 ריא סָאד ןּבָאה ריא טלָאז ללּכ ןעזיד, .עיגרענע

 םעד ךרוד ןּבָאה טסגידרַאֿפ ןּפַאנק ץנַאג טעװ

 -רֿבד א ןוֿפ יִא טַײצ רעַײא טעװ ריא סָאװ

 ןֿפוא:םושּב םעד ךרוד טעװ ריא ןעד ,הווצמ

 םהרֿבַא 'ר ,ןזּביא דמא| ,"ןרעװ רעכַײר טינ

 יַא ךיא זומ , 1865 ענליוװ ,םהרֿבַא תיּב ,גיצנַאד

 יּבַא ,ןעגנידרַאֿפ ןוא הריד רעד ןוֿפ ּבוטש ַא

 ריד טמוק סָאװ ,, .ילזמ ןָא ,ץרפ ,"טּבעל ןעמ

 זַא ,ןגעמרַאֿפ ןַײד טימ תורישע ןַײד ןוֿפ סױרַא

 ןוֿפ טונימ עקינייא יִא טינ ריד טסנעק וד

 ץרַאה ןַײד ןקיווקרע}ד} ריד טסלָאז ןגעװטנַײד

 ,זּביא ,ןַאּפשנירג קחצי ,ײטַײצ רעד ןיא ןסע וצ

 ןקז רעד טיינג ,1901 גרעּבמעל ,הצילמו לשמ

 / :דרָאּב עסַײװ יד טעלג א טוט / ,הדמתה טימ

 ...ןוא / עּברעװ יד טדיײלקַאּב ןיוש !רוטּפ --

 יד' ,טכַאנרַאֿפ ,רה ,"טרָאּפשעגּפָא רוּתי ךָאנ

 ,'םינקז ןּביז ןוֿפ עדַאלַאּב

 ןטרעװ עלעירעטַאמ קידנרָאּפש ןטײרגרַאֿפ .0

 ףיוא סעּפע טימ ןגרָאזַאּב ךיז ,(ןטקודָארּפ)

 .תּבש וצ הלה ףיוא לעמ עסַײװ יִא .רעטעּפש

 ןוא ןעמױלֿפ ,סעקנישזָאר ֿבוט-םוי ףיוא יא
 טרָאּפשעגּפָא יז טָאה ךיוא, .ןכַאז עטוג ערעדנַא

 יד ,דמא ,"םילכאמ ליֿפ טַײצטעּפמיק ףיוא

 רענייא, ,1874 רימָאטישז ,רעטכַאט ענעֿפָאלטנַא

 רעמ ַא ,לּפע םענירג ַא ,לכיק לקיטש ַא טגנערּב

 ַא ,עקרעגוא עסיורג עלעג ַא רערעדנַא רעד --
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 ,"גָאטימ ןַײז ןוֿפ ךעּבענ טרָאּפשעגּפָא ,ייא ּבלַאה

 ,71 'ז ,המלש ,סוממ

 .ןֿפוא ןכעלצעזעג-טינ ַא ףיוא ןענעגייאוצ 7
 -ןטסניד ןיא ךעלטנייוװעג .ןענעֿבנגוצ װזד טעמּכ

 טגעלֿפ געט יד ןיא , .ןושל"ןטַאדלָאס רעדָא

 ןוא רעלעק םעד ץזָאלרַאֿפ ירֿפ רעייז ילעג

 ןיא טײקטַאמ א טימ ןייגמײהַא טנװָא טעּפש

 ןכַײר םעד ןוֿפ קידנעגנערּבטימ .םירֿבא עלַא

 ןדעי ַײּב טָאה יז סָאװ םילכאמ לקעּפ ַא . ... זיוה

 -ַאמשי ,רעכַאמצימ דוד ,ײטרָאּפשעגּפָא טַײצלָאמ

 ."רעּביײללק-עט

 ןטכַײל ַא ףיוא טלעג ןענידרַאֿפ .מט9פ .8

 לָאמ רָאּפ א, .טַײצ רעצרוק א רַאֿפ רעדָא ןֿפוא

 ןוא גנאגרעטנוא ןַא ןרעװ טגעלֿפ רָאי ןיא

 עכעלטע טרָאּפשעגּפָא טָאה רעּבערגַאּב לדנעמ

 ַא 'ַא* 4.ַײרָאג ןוֿפ ןטׂש רעד ,שַאּב ,"ןדליג

 "נָא ,רענייצ עטקאהעגסיוא ,ּפָאק םענעטלָאּפשעצ

 גיוא ןרעטנוא ןרעטמַאל א ,רענייּב ענעכַארּבעג

 ןּפַאכ ,טעגרהעגנָא טוג ןרעװ (ךעלּבָארג) = עא

 -נַאגעג רונ םיא זיא סע, .לגדא רענייצ יד ןיא
 ,"ּפָאק םענעטלָאּפשעצ א יִא טינ לָאז רע ,ןעג

 ,1893 סאי ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי

 רענייצ עצנַאג ,ּפָאק ןצנַאג א יַא :ךיוא ,106 יז

 וצ טעגרהעגנָא הנּכס ַא ןוֿפ ןרעװ לוצינ =

 .ןרעװ

 םיסכנ ינַײז ףיוא סח זיא רע, -- ךיז טימ

 ,שטוג טוט 'נוא ּבָא שכיז טרַאּפש רע רמולּכ

 ,םילהּת ,מהס ,טׂשנוז םוא טַײל ימורָא טַײל רע

 'נוא יִא ךָאװ יצנַאג ןייא ךיז לָאז ןמ,, .5 ,ביק

 סָאד, .א/חנ ,וטל ,"תּבש םוצ ןטלַאה זע לָאז

 טרָאּפשעגּפָא טינ ךיז ןּבָאה לרַאּפ עמורֿפ עטוג

 ,ןתנוהיו דוד תֿבהַא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"שרֹוי ןייק

 םעד יִא ךיז ייז ןגעלֿפ , .6 יז ,1885 ווענעשעק

 י-רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה .י .ש ,"ליומ ןוֿפ ןסיּב

 ,1955 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאק

 ןי) רע .שינע .ץכע- .גנו

 -רַאֿפ ַא יװ רעסעּצ לָאמַא זיא יִא ןַא, .(עק-
 ,ירע- .װש ,"רעניד

 .טערַאּפשעג-- ,ּפָא ער- .ורט -- ןערַאּפשּפָא

 -עכַאק א טימ ןעירּבּפָא .::176: 0612 קעזינעז

 -עג א יִא .רעגניֿפ יד יִא ,טײקיסילֿפ רעקיד

 .ןקילֿפ ךיז ןלָאז ןרעדעֿפ יד ןוה עטעליוק

 ןקידוז טימ יװ דלַאּב רעּבָא םיא יז טָאה ...,

 ,"!ךיז םענרַאֿפ ונֲא :טערַאּפשעגּפָא רעסַאװ

 ,0 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,ָאטיס לװַײֿפ

 .טעילוּפשעג--- ,ּפָא עיל- .וורט -- ןעילוּפשּפָא
 ןוֿפ םעדָאֿפ יִא .לכלוּפש ,לוּפש א ןוֿפ ןעלקיװּפָא

 -- ךיז טימ .לװַאּב לכלַײנק ַא יַא .לכלוּפש

 ,גנוגנערטשנָא רעדָא הנװּכ סנצעמע ןָא ,ךיז ןוֿפ

 .שינע-

 לוּפש .ן4 תועמשמ ןדײרסױרַא| -- ןלוּפשּפָא
 יּפָא .2176: 50001ס0 .כרַא .טלוּפשעג--- ,ּפָא

 תּכשל ןסייהיג טָאה הּכשל ןייא ,, .ןעקנעוװש

 םינהֹּכ יד ןניראד ,זיוה שאו רדוא םיחידמה

 רק ילַא ןוֿפ ןיצנוּב רּבעל זלַא דייוװיג ןיא איד

 ,"ןבאה טרּביוזג 'נוא ןשאװג ,טלוּפשג בא תונּב
 לארׂשי תיּב ,אדלוֿפ ילוגמ ןזיוהטע רדנסּכלא 'ר

 .ןע- יד -- גנולגיּפשּפָא

 גנולגיּפשּפָא

 איד, ?ד"ּפּת ?ט"עּת ,ךּביֿבוא ,הריחּבה תיּבו

 ּפא ינוא ןישעװ ןמ גאמ דנעה איד ןוֿפ רגניֿפ

 ,ה יז ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,װ הֹׂש ,"ןיליּפש

 ,מָא (עװע)טנוּפש- .ורט -- ן(עווע)טנוּפשּפָא
 -רַאֿפ זיא סָאװ ןענעֿפע - (טעװע)טנוּפשעג 7
 יּפָא ,ןּפָאטשּפָא ,רעּפָאטש ,טנוּפש ַא טימ טכַאמ
 .ריּב לסעֿפ ַא יַא .ןעװעטנוּפשֿפױא .ןעװעקרַאק

 -ץגי- ,ּפָא קוּפש .װרט 8 .וטוא -- ןקוֿפשּפָא
 ,טולּב (טימ) יִא .ןעַײּפשּפָא (דנאלרוק) ,טקוּפש

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ןע- ,רעד -- לגיּפשּפָא
 יַא רעקידנסיורד :(ךיז) ןעלגיּפשּפָא ןוֿפ טַאט

 ךיז ןיא ןעזעג טלָאװ ךיא טינ ןוא, ,לקניװיַא

 .1948 ,סַאג עשידוי ,צוס ,"געט ןוֿפ י'ִא םעד

 יד) יז ןעעז ןוימד ןַײד ןוֿפ י'ִא םעד ןיא,

 סיוא ריד ןשטנעמ ןוא טלעװ ןשיװצ ןתוכייש

 -לייטעצמוא זיא סָאװ ,גניליוצ רעמאלס ַא יװ

 ,ירשּת ,שימייה ןיא ,ןײטשנָארּב .י ,ײרַאּב

 יג"בשּת

 ןעמוק ןדִיי יד, .אמגוד .ןכייצ .לָאּבמיס .2

 ,רעדנעל רענַאקירעמַאדןַײטַאל ןוֿפ ןלארׂשי ןייק}

 ערעייז לָאצ יד . . . עקירעמַא רעזדנוא ןוֿפ וליֿפַא

 םענוֿפ יִא ןימ א רעּבָא ,עסיורג ןייק טשינ זיא

 זמט ,אֿפא ,"ייז ןענעז חוּכ ןקידלארׂשי-ץרא

 .4 וו 5

 רעדָא סעצָארּפ .1
 ןוֿפ יִא .(ךיז) ןעלגיּפשּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 "ןירג יד, .גיוא סָאד טדנעלּברַאֿפ סָאװ ןלַארטש

 עמוטש יד ןוֿפ סוגרעּביא רעכייוו ןוא יִא עיורג

 םענדָאמ א ךיז ןיא ןטלַאהטנַא . . . סעילַאװכ

 1958 רענַאקירעמַא ןיא ,ץיװַאקסיל .י ,"ףושיּכ

 ,8 ווו

 יִא .עיּפָאק .דליּבּפָא .דליּב טלגיּפשעגּפָא ,2
 טינ ךיז .םי ןיא למיה ןטנרעטשעגסיוא ןוֿפ

 שזַארימ,, .יִא רענעגייא רעד טימ ןקיװקנָא ןענעק

 ןזיא) סָאד ןוא ענַאגרָאמַאטַאֿפ ךיוא טסייה

 'ִא ענייא טסייה סָאד ,גנונַײשרעטּפול ענייא

 ,ארַאהַאז אַײנעטסיװ איד ,דמא ,"טֿפול יד ןיא

 ןא זיא שטנעמ רעד יװ טקנוּפ ,, ,1868 ענליוו

 רעד ףיוא תוא סָאד זיא ױזַא ,טָאג ןוֿפ יִא

 ןקידרעַײֿפ םענעי ןוֿפ יִא עַײרטעג א טלעװ

 רימ ןֿפרַאד סָאװ ףיוא, .דוי-םיליהּת ,שַא ,"תוא

 רעד ָאד זיא'ס זַא ,עיּפָאק יד ,ןטָאש םעד ,יָא יד

 א"ּב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ?"לַאניגירָא

 יד וליֿפַא ,ןקורד ערעזדנוא; ,43 יז ,9

 לייט רעטסערג-טַײװ רעד וליֿפַא ןוא ,עטסטלע

 ןעיֶא ןייק טינ ןענַײז קורד ןזיּב ןוֿפ ןדייֿבתּכ

 תואמגוד רָאנ ,ךַארּפש רעטדערעג רעד ןוֿפ

 רעשיטקעלַאידרעּביא רעטלקיװטנַא שּפיה א ןוֿפ

 ,372 ,אוו פשיי ,װמ ,"ךַארּפשרעּביײא

 ןייק טשינ, .קיטסירעטקַארַאכ .גנורעדליש .3
 ןעגנורעדליש ןוֿפ עיגָאלָאטנַא ןא רָאנ ,ךוּב-ריפזי

 טָאּב ןּברוח ןזיּב ןּבעל ןשידִיי רעװעשרַאװ ןוֿפ

 ,"עשרַאװ ןשידִיי םעד ןוֿפ יַא ןַא --- ךוּב סָאד ןָא

 .30 וצ 1967 זמט ,סעשַאגרַאמ .ש

 .קורדסיוא .עיצּפעצנָאק ,םענֿפױא ,םענַאב .4

 ,רליּב שימַארָאנַאּפ טיירּב א טיג סָאװ . . . ץערג;

 רעשידִיי ריא ןיא עטכישעג-טלעוו יד טלָאמ סָאװ



 .ןעלגיּפשּפָא

 יז ןיא טליּפש סע, .9 יז ,1940 יײנ ,וו רַאק ,ייָא
 ,סאהטסּבלעז ןוֿפ סקעלּפמָאק םענוֿפ יִא ןַא . . ,

 רע רעּבָא ,סורַײװתולג א עקאט זיא סָאװ

 ,"ךיוא סערּבַאס יד ןיא וליֿפַא ןיוש ךיז טקרעמ

 טּברַאטש רוטַארעטיל ַא; .25 שוו 1964 ,זמט ,גצּב

 ןוֿפ יִא יד ,לָאמַא ןוֿפ קנעדנָא רעד זיא יז .טינ

 'װָאס ,ןעג .ט ,"ןגרָאמ ףיוא גנונעֿפָאה יד ,טנַײה

 ,5 ןט ,1968 ,ילמייה

 -קעלע) סעילַאװכ ןוֿפ טֿפַאשנגיײא (קיזיֿפ) .9

 רעד טימ , .(סעילַאװכ-גנַאלק ,עשיטענגַאמָארט

 ערעלוקסוּפרַאק יד| עירָאעט רעד ןוֿפ ףליה

 טנַאקעג טכַײל ןעמ טָאה ןטכיל ןוֿפ עירָאעט

 ,ִא יװ ןטֿפַאשנגיײא:טכיל עקינייא ןרעלקרעד

 ."גנוכערּבכרוד

 .טלגיּפשעגי- ,ּפָא לג- .ורט -- ןעלניּפשּפָא
 רעדָא טימ דליּב סָאד סעּפע ןוֿפ ןּבעגקירוצ .1

 זיאיס, .ּפָא טלגיּפש לגיּפש א .לגיּפש א ןיא יװ

 טרָאד טסעז וד ןעװ עלעגיּפש סָאד קידלוש טינ

 טלגיּפש רעסַאװ יו, ;"עלעגיצ ןייק טינ ,קָאּב ַא

 סָאד ץרַאה ןייא טליֿפ ױזַא ,םינּפ סָאד ּפָא

 ןיא למיה ןטימ םי רעד ןוא; .װש ,"עטייווצ

 ,ףיש-המחלמ יד ּפָא ךיוא טלגיּפש / ףיט רעד
 ,198 יז ,1934 י"נ ,וװ רעדיל ,הלמ

 ,טכיל ןגָאלשּפָא ,ןענַײשּפָא ,ןלַארטשּפָא .2

 ןלַארטש עטצעל יד טלגיּפשענּפָא טָאה םי רעד

 יד ּפָא טלגיּפש עטָאלּב א וליֿפַא, .ןוז רעד ןוֿפ

 .װש ,"ןַײש עקיטכיל

 יִא .ןריזירעטקַארַאכּפָא .ןרעדלישּפָא טלֹוּב .

 ַא 'ַא .קרעװ שירעלטסניק א ןיא ןּבעל סָאד

 ףרַאש ןייא ןיא .הריּתס ַא יִא .םעלּבָארּפ

 רעדעיא .טלעװ רעד ףיוא קוק םעד יִא טרָאװ

 'ַא ןוא ךיז ןקירדוצסיוא טכוז רעּבַײרש רעטוג

 ,זמט ,גי ,"טּבעל רע רעכלעװ ןיא טַײצ יד

 ןוֿפ טייטשַאּב טלעװ עצנַאג יד, .12 טו 4

 ןגייא ןַײז ּפָא םיא רַאֿפ ןעלגיּפש סָאװ ןעלגיּפש

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"ןּבעל

 -ַאֹּב ,קורדסיוא ןַא וצ סעּפע ןעגנערב .4

 יד ןוֿפ ןליו םעד יִא .ןריזילָאּבמיס .ןענעכייצ

 טוט סָאװ ץלַא םינּפ ןֿפױא יִא .ןסַאמ עטיירּב

 זדנוא ןיא :עז'כ ןוא; .המשנ רעד ןיא ךיז

 ןוֿפ ףַאשַאּבטלעװ רעד / טלגיּפשעגּפָא טרעוו
 ,גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל .ב ,"ּבײהנָא עמאס

 ,ךוז יד'

 -ַאװכ יִא .ןגָאלשּפָא .ןריטקעלֿפער (קיזיֿפ) .9

 -ַארטלוא יד ּפָא טלגיּפש ערעֿפסָאנַאי יד .סעיל

 -גיּפשוצּפָא ןַארקע ןַא .סעילַאװכָאידַאר עצרוק

 | .ןעגנַאלק ןעל

 ןקיטרַאֿפסױא = (ַײרעדַײנש) ץ א ל א יַא .0

 ןטַײז עדייּב ןוֿפ טָאנ ַא קידנֿפַאש ,ץאל א

 ןזַײװַאּב ךיז .1 .וֿפז +---- ךיז ןעלניּפשּפָא
 ךעלנע זיא סָאװ סעּפע ןיא רעדָא לגיּפש א ןיא

 א ןיא יװ רעסַאװ ןיא ךיז יַא .לגיּפש א וצ

 וצ ןעװעג זיא ץלַא רַאֿפ רעדנואוו רעמ , .לגיּפש

 ןרעטש עלַא ןוא דנָאמ םעד טימ למיה םעד ןעז

 רעטנוא רעמ ןיא ּפָא ךיז טלגיּפש רע יװ

 סע, .1856 ענליװ ,םיה יא ,דמא ,"זדנוא

 זַא רעסַאװ ענייר ןוֿפ לכַײט ַא ןֿפױל ףרַאדַאּב

 רעד ןוֿפ ןַײש יד םעד ןיא יִא ךיז לָאז סע
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 ,149 יז ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,"הנֿבל

 רעזדנוא / ,טנלע ןוא ןיילק זיא לעצ רעזדנוא,

 ואװ טינ ךיז טָאה / -- ןַײװ ןָא טקעדַאּב שיט

 ,לה ,"ןַײש עקידנעײגרַאֿפ יד / ןעלגיּפשוצּפָא

 ,ןײגרַאֿפ ןוֿפ דיל סָאד'

 ,קורדסיוא םוצ ןעמוק .ךיז ןעלּפמעטשּפָא .2

 . ןיא , ,םינּפ ןֿפױא ּפָא ךיז טלגיּפש גנומיטש יד
 עצנַאג א ּפָא ךיז טלגיּפש המשנ סנשטנעמ םעד

 ןענעז סָאדע .155 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"טלעוו

 ,פָא ךיז טלגיּפש ייז ןיא סָאװ רעדיל עכלעזַא

 ןּבעל עצנַאג סָאד ,רעסַאװ רעטיול ַא ןיא יװ

 ,רעּבַײרש עשידיא ,עש ,"קלָאֿפ ןשידִיי םענוֿפ

 עשידִיי יד זַא ,טוג ץנאג ןסייו רימ , ,55 יז

 קלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ טקודָארּפ א זיא עיגילער

 ענַײז טלגיּפשעגּפָא ךיז ןּבָאה ריא ןיא זַא ןוא

 ,"ןטיונ עלַאנַאיצַאנ ענַײז ןוא ןטיונ עכעלשטנעמ

 ךיז טלגיּפש סעּפע, .203 יז ,1919 י"נ ,א טישז

 ריא זַא טגַײצ סָאװ ,ןגיוא ערעַײא ןיא ּפָא

 .'ֿבר רעד' ,רַא ,"םינסחי ןוֿפ טמַאטש

 ףיוא ךיז ןֿפורּפָא ,גנוקריװ א ןּבָאה .9

 יּפָא ךיז טָאה לַאֿפכרוד רעטשרע רעד, .סעּפע

 רעקידרעטַײװ רעצנַאג ןַײז ףיו א טלגיּפשעג

 יװ ןלעטשוצרָאֿפ ךיז טכַײל זיא סע, ."גנוטלַאה

 ןטסַאק ןוֿפ גנוגעװַאּב עטרעכיגרַאֿפ יד ױזַא

 ךיז טעװ {קירטש ןטימ ןגיוצעג טרעװ סָאװו

 ,ןטסַאק ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,ץלַא ףיוא יִא
 ,84 יז ,נטוג

 ןסַײרּפָא ןענעק טינ = יִא ןענעק טיג ךיז*
 יז טָאה ,ןכַאז ענייש יד ןיא ,טציא , .קילּב םעד

 ךיז טָאה רעטומ יד .הּכלמ-תּב א יװ ןעזעגסיוא

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ריא ןיא יִא טנָאקעג טשינרָאג

 -ץמורק סָאד טָא ןוא, .שינע-ה .ץיכעד

 רעד ןיא טמוקַאּב טָאטש ןייא סָאװ ,יִא עמָאל

 ןלָאז יז זַא ,טכַאמ --- ,רערעדנַא רעד ןוֿפ ןַײש

 ,"ערעדנַא סָאד וצ סנייא ךעלנע עדייּב ןרעוו
 ,121 'ז ,רעבַײרש עשידוי ןגעװ ,ו נש

 פָא עװעג  .װרט 6 .װטוא -- ןעװעגיּפשּפַא

 יַא .ןקוקכָאנ ,ןעװענָאיּפשּפָא - .טעװעגיּפשעג =

 .ןצעמע ךָאנ
 .ןעלזיּפש טימ ןקירטשּפָא -- ןעלזיּפשּפָא

 ,טזיּפשעג-- ,ּפָא זיּפש .חרט -- ןויּפשּפָא
 ַא יִא .זיּפש ַא יװ קיכעטש ,קיציּפש ןכַאמ
 .דרע רעד ןיא ןקַאהנַײרַא םיא ןוא גנַארד

 טימ .ןעַײּפשּפָא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- ַײּפשּפַא

 ,רוּכיש א ןוֿפ יִא ןַא .יַא ןזייּב א

 ,טזַײּפשעג-- ,ּפָא ןַײּפש .װרט -- ןוַײֿפשּפָא
 ןטלַאהסיוא ,ןעקנירט וצ ןוא ןסע וצ ןּבעג ,1
 -לּכ דניק ןוא ּבַײװ יא .טַײצ ערעגנעל א ןצעמע
 -קַאדער רעד| רע, .ג8 .טנוזעג זיא ןעמ ןמז
 -עג טָאה ןגנוטַײצ רעגרוּבמַאה רעד ןוֿפ רָאט
 צּפָא םוא עװַארטָאּפ עטוג ַא ןוֿפרעד טכַאמ
 ,"עפָארייא ץנַאג רָאי ץנַאג ַא טימרעד ןזַײּפש
 ,1880 ענליװ ,קינַאלסָאּפ רעשידיא רעד ,דמא

 ןעוו .טראלנ, .ןרעטיֿפּפָא .ן(ענ)עמרָאקנָא .2
 םוא זיא ָאד ׂשָאד טַײצ ןייא ןיא ןמוק טׂשעג
 ׂשד ,ןוַײּפש בא טימ ןיא איז ןנעק אד ,ןגעלג
 ּביל הדוהי יר ,"ןזַײר טרָאֿפ ריסעּב ןינעק איז

 ןעַײּפשּפָא

 יריש ,{אנוטלַא ֿבשוּת| רֿפוסו ןזח השמ ירּב

 .ן1697} ז"נרּת טׂשמַא ,הדוהי

 טימ זיולּב יִא .ןענױלַאּב .ןלעטשנדירֿפוצ 2

 א טימ 'ִא .דיר עטסוּפ טימ ,רעֿפטנע ןַא

 ׂשכלוז ןלָאװ ןּביולרע טינ . . . ריא, .גנונעֿפָאה

 ןושל ,שרַאמ ,"ןוַײּפש וצ ּבא טרָאװטנַא טימ

 ,8 יז ,ד"צּת טׂשמַא ,ֿבהז

 ,שינע- ,גנ- .ךיז טימ ,ץכע-

 -בַײּפשעג--+ ,ּפָא רעל- .ורט -- ןרעלכַײּפשּפַא
 ןיא ןטיהֿפיוא ,ןגיײלקעװַא ,ןעמעננַײרַא ..טרעל

 ,גנילירֿפ זיּב האוֿבּת יד יַא .רעלכַײּפש א

 ,טלַײּפשעג-- ,ּפָא לַײּפש .ורט -- ןלײּפשּפָא
 "ליה ןּפַאלקנַײרַא ,ןקַאהמורַא .(ײרעטסוש)

 ,ןליוז רָאּפ א יִא .ןלַײּפש ,ךעלעטֿפיטש ענרעצ

 -ּפָא .טייּפשעג =- ,ּפָא ייּפש .וורט -- ןעיײּפשּפָא

 .ןקוקכָאנ .ןשרָאֿפסױא .ןרינָאיּפש

 ,ןגיּפשעג-- ,ּפָא ַײּפש .ורט -- ןעַײּפשּפַא
 ,ןעַײּפשסױא .1 .,ןעֶיּפשעג-- :רל ,טַײּפשעגר-=

 יַא .(ץעכייל) תוחיל ,עמגעלֿפ יד ןעַײּפשסױרַא

 .קיסע יִא .ןסיּב (ןרעטיּב) םענעצלַאזעג םעד

 ,טסוה רעד ןסירעג םיא טָאה טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ

 ןוא ןצכערק ,יִא ,. . .ןצעזקעװַא ךיז טגעלֿפ רע

 נוא מַאיל ,ָאקטיװק .ל ,"ןגײלקעװַא רעטַײװ ךיז

 ,1932 וועיק ,קירטעּפ

 ַא .סיֿפ יד ויּב ּפָאק ןוֿפ יִא .-ןעַײּפשַאב .2

 -רַאֿפ -- גיֿפ ךיוא .ןגיּפשענּפָא םיא טָאה למעק

 וצ ןכַאמ .ןקירעדינרעד .ןעמָאנ סנצעמע ןצומש

 ,ןשטנעמ ןכעלרע ןא יַא ,טשינ

 ,סעּכ ןוֿפ ,קערש ןוֿפ ןָאט ַײּפש ַא .װזוקַא .9
 רעװש א ןקירדוצסיוא ןֿפוא ןַא יװ ,ַאא לקע ןוֿפ

 םַײּב יַא .טרָאװ סואימ א ןרעה םַײּב יַא .ליֿפעג

 ינַארק ,טיוט טימ גנודניּברַאֿפ ןיא סעּפע ןרעה

 טינ זיא סָאװ סעּפע ללּכּב ןוא קילגמוא ןַא ,טייק

 טינ ןדַײמוצסיוא הלוגס ַא יװ יִא .ןשטנואוועג

 א ,ערה-ןיע ןַא יא .גנוגָאזסױרָאֿפ עקיצניג ןייק
 -- וזַאא ערה-"ןיע ןַא | ג ע ק ךיוא ,גיואזזייּב

 ןוא ןגיוא יד וצ ןּפיל יד טימ ךיז ןרירוצ

 ,דניק ןַײמ ,זיא סָאװ, ,לָאמ ַײרד ןעַײּפשסיױא

 ןַײמ טָאה !ריד טימ ןַײז לָאז טָאג ?טסיירט ןַײמ

 ןוא ןקַארשרעד טגערֿפעג רעטומ עטנײװרַאֿפ

 ,ןויֿבא לא ,ײןגיּפשעגּפָא ןוא טשוקעג ךימ טָאה

 לָצװ ךיא, ,1898 װעשטידרַאּב ,רעדניק עשידוי

 .תומה-ךאלמ םעד ,רַאנ ןטלַא םעד ,ןקישוצ םיא

 טדער סָאװ ,לָאמ ַײרד ּפָא טַײּפש עיסָאס-הרׂש

 ,תוללק סנדייז םעד ,יקסלָאּפַאגלָאד .צ ,"ריא

 -- ?ןּבָאה הנותח טשינ טעװ יז, ,1919 עװקסָאמ

 עדלָאג ּפָא טַײּפש --- וֿפט .טשימעצ רע טגערֿפ

 לאיחי ,"?טשינ ןעד סָאװרַאֿפ !ןויצ-יאנוׂש --

 ,ליּפשַײּב םוצ ,קידנדַײמסיױוא,, .םייה ןַײמ ,רערעל

 סָאד קידנעַײּפשּפָא רעדָא לָאצ עטנצַײרד סָאד
 יַאלרעֿפ ,שטיװַארעזייל .א ,"גיואיזייּב א דניק

 ,38 יז ,?רָאי ,זירַאּפ ,סנעטַאש עננֿפ

 טרַאװ ןענעװַאד ןכָאנ, ,(382 4--) ונילע יא

 ךיז טעװ רעדנעס 'ר זיּב קידלודעג ּפָא רע

 ךיז טעװ רֶע זיּב ןוא ונילע יִא ןוא ןעקמָאּבּפָא

 "תּבש-טוג , ןשילַאגעלַאּב ןַײז טימ ןּפוטשכרוד

 .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"הארוה:הרומ םוצ



 ןצַײּפשּפָא

 ןייק ןָאט ןענעק טינ -- ןטפ ַאק םעד ָא*
 א ףיוא רעֿפטנע ןַא יװ טצונעג .סטכעלש

 ּבָאה סָאװ ---, .גנונערָאװ א ףיוא ,קינושַארטס

 יַא ?ןָאט רימ רע ןעק סָאװ ?םיא רַאֿפ ארומ ךיא

 ײ?ןטֿפַאק םעד

 טינ = ןצעמע ןוֿפ ךיז יִא -- ךיז טימ

 טימ ןָאט וצ ןּבָאה ןלעװ טינ ,ןסיו ןלעװ

 קלָאֿפ א ןענַײז רימ, .ןצעמע טימ רעדָא סעּפע

 ַא לָאמ ןּביז טעװ . . . ץנעגילעטניא סעמעוו . . .

 ןּביז ,זדנוא וצ טרעהעג יז זא ןענעקײלּפָא גָאט

 ןטעֿפ ַא רַאֿפ זדנוא ןוֿפ יִא ךיז גָאט א לָאמ

 ,85 יז ,1917 י"נ ,שוװ טישז ,"ןזדניל ּפָאט

 ןי- רע .שינע-/ .ץכע-ה  .גנוי

 .ַײרע- .(עקי
 ,383 +-- ,ןצַײּפשסױא ווזד -- ןצײּפשּפָא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .ן" ,רעד -- ליּפשּפָא
 רעמונ רעשילַאקיזומ .2 ,(ךיז) ןליּפשּפַא ןוֿפ
 ךיז טָאה קיזומ יד רָאנ יװ, .םַארגָארּפ א ןיא
 יד טָאה ,יִא ןטשרע םעד טימ ןזָאלעגרעדנַאנוֿפ
 ידער ,"רעדער ףיוא יװ ןייג ןעמונעג הנותח
 ,רעדנעלַאק סקלָאֿפ רעשידוי ,רעדַאּב םשרג

 .ב"ערּת עקָארק

 -עגי- ,ּפָא עול .װרט -- ןע(י)ליּפשּפָא
 יּפש - ,ןעוועליּפש - :958 .טע)ליּפש
 ךרוד) ןכַאמ זיול ,ןענעֿפעעצ .1 .ןענע(י)ל
 רעדָא ,ךָאל-לּפענק ןוֿפ (ךע)לּפעגק ןעמענסורַא
 םעד יִא (עלעּבַײװ ,עלעמַאמ ןוֿפ לקעה ,ןקָאה

 לטנַאמ ןו ֿפ 'ִא .סייה זיאיס לַײװ ,טעקַאשז

 ַײּב| טכַאמעג , .קַאלשרעטנוא ןקידרעטניװ םעד

 ןקָאה יד טימ עצעּפוז יד ,איצומה ַא {ןשיט םעד

 רזוע ,זדמא ,"ךעלײרּפ רעייז ןוא טעליּפשעגּפָא

 ןוֿפ רענייא,, .1868 ענליװ ,גיצ איד ןוא סעקניצ
 ןעו זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה םינּבר עטמירַאּב יד

 טָאג ןעװ טַײצ רעד ןיא ַײּברעד ןַײז לָאז רע

 ןטעּבעג םיא רע טלָאװ ,טלעװ יד ןֿפַאשַאּב טָאה

 ,סנטשרפ . . . ןכַאז רַאּפ ַא ןכַאמרעּביא לָאז רע

 ךעלעּפענק טימ ןַײז ךיוּב סנשטנעמ םעד לָאז

 קינײװעניא טרעװ סע ןעװ זַא ,ךעלעקעה רעדָא

 ןיא ןכַאמ ןוא יִא סָאד ןעמ לָאז ,עילַאק סעּפע

 ףרַאד ןקנארק םעד, ,15 אי ,רעטעלּב ,"גנונעדרָא

 יַא ןוא ןעװערונשּפָא ,ןגייל טעּב ןיא ךַײלג ןעמ

 טַײז ,בעילטָאג .מ 'רד ,"םידגּב עגנע עלַא

 ץעציא-םהרבא , .38 'ז ,1904 עשראו ,ווװ דנוזעג

 םעד טעיליּפשעגּפָא ,טלטראגעגּפָא ךיז {טָאהְו

 ענליװ ,דָאהַארַאק ,ןָאסרואינש לשיֿפ ,"ץלעּפ

8, 

 זיא סָאװ סעּפע םזינַאכעמ ַא ןוֿפ ןלײטּפָא .2

 ןישַאמ יד יַא .ןקָאה א טימ (יוװ) טקיטסעֿפעגוצ

 ןשטנעמ יד, .ריסקוּב א ףיוא טּפעלש עמ סָאװ

 יד טעיליּפשעגּפָא טייהרעטניואוועגוצ ןּבָאה . . .

 -וורעזער יד טּפױרשעגּפַא ןוא םַאר עטשרעטניה

 טַײּב שטנעמ רעד ,יקסנעסַאי ָאנורּב ,זּביא ,ײדָאר

 | ,1926 קסנימ ,טיוה יד

 ןוֿפ ,טקירד סָאװ סעּפע ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאּב .2

 סָאװ ןגָאזסױרַא .םורַא טמענ סָאװ ליֿפעג ַא

 טנעקעג טינ ךעלדנע טָאה יז, .ןצרַאה ןֿפױא

 פא טָאה יז ןוא רעטכעלעג ןַײז ןטלַאהסיוא

 סָאװ ןוא :סָארדרַאֿפ ריא ךיז ןוֿפ טעליּפשעג

1969 

 ,טנַארֿפ נֿפַא ,װָאקינשטַאּבאט .ר ,זּביא *!?וטסוט

 ,1932 וװעשטידרַצּב

 ,ףירגַאּב ןייא ןלײטרעדנַאנוֿפ ,ןלײטּפָא ,4

 -נַײרַא ךיז, .רעטייװצ ַא ןוֿפ עירָאעט ,עיידיא

 רעלוֿפטנַאלַאט רעד טָא ןגעק ףמאק ןיא ןֿפרָאװעג

 טָאה סָאװ "ןטסינַאכעמ , עּפורג רעטסנרע ןוא

 רעד ןוֿפ םזיסקרַאמ םעד ןעיליּפשוצּפָא טכוזעג

 זמט ,גרעּבנַײֿפ .ל ,"קיטקעלַאיד רעשיֿפָאזָאליֿפ

 ,27 שווו 1

 םעד ןזױלּבטנַא ,ןזיוה יד ןזָאלּפָארַא .

 טֿפרַאדַאּב ּבָאה ךיא , .ןסַײמשּפָא ןרַאֿפ ןטניה

 ,ךעלסיפ יד רַאֿפ ןטלַאה ןוא רעטיר ןעגנַאלרעד

 טָאה לקנעּב ןֿפױא טגיילעג ןוא טעיליּפשעגּפָא

 סָאד ,סוממ ,"ןיילַא דוֿבּכ ןַײז טימ יּבר רעד

 דניק ַא ידּכּב ןוא .1910 י"נ ,עלעשנעמ עניילק

 סָאד ןעמ ףרַאדַאּב . . .ןּבָאה ארומ עקאט לָאז

 ןוא ןגיילרעדינַא שיּתּבה-לעּב ,יַא ןַײֿפ ץנַאג

 ,װ עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,ײןעלּבמיצנַײרַא

 ,179 יז

 -קעװַא ידּכ דרעֿפ א ןדניּבּפָא (ןושל-םיֿבנג) .0

 ,ןריֿפוצ

 ,ּפָא ךיז טעיליּפש ,הרֿבח/ :ךיז טימ

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"קידנעייג ךָאנ ּפָא ךיז טלּפענק

 ףַײֿפ א ןָא . . . טָאה ויטָאמָאקָאל רעד, .22 יז

 . . . רעד ןוֿפ טעיליּפשעגּפָא ךיז סּפיּפ ַא ןָא ןוא

 ןייא ןוֿפ רעדניק ,שקא ,"סעקשולּפעט הרוש

 .שינע- .ץכע- .56 יז ,1928 עװקסָאמ ,קלָאֿפ

 -עג'-- ,ּפָא ליּפש .װרט 6 װזוקַא -- ןליֿפשּפָא
 ןיא יִא .טַײצ ערעגנעל ַא ןליּפש .1/ .טליּפש
 ּבלַאה א .גָאטימ זיּב קיטשירֿפ ןוֿפ לָאּבטוֿפ

 טינ רעמ טגעלֿפ רע, .ענעצס רעד ףיוא יִא ןּבעל

 ַא לָאמַא יִא טגעלֿפ ןוא ןקיטכענ טכַאנַײּב ןעמוק

 ,שטיװעקצטַאמ יתּבש ,"ןטרָאק ןיא טכַאנ עצנאג

 ,1913 ענליוו ,םותי רעד קיצרעב

 ןוא יִא .ןליּפש ןרעהֿפױא ,ןקידנערַאֿפ ,2

 סיֿפענעּב םעד טליּפשעגּפָא .לדיֿפ יד ןגײלקעװַא

 -ץגּפָא ןוא טליּפשעגּפָא , .ענעצס ןוֿפ ּפָארַא ןוא

 ."ןרָאֿפעג םיהַא רע זיא ,טצנַאט

 ןַײז .ערעירַאק יד ןקידנערַאֿפ -- גיֿפ 9

 ןעיצוצקירוצ ךיז קידנעטש ףיוא ןעגנואווצעג

 זָאל . . . לרימ ,לרימ , .טייקיטעט רעויטקַא ןוֿפ

 ּבָאה ךיא ,ןלַאֿפרַאֿפ ןיוש זיא סע . . . ךַאמעג

 ךיא ,ףיוא רעה .לרימ ,טליּפשעגּפָא סנַײמ ןיוש

 'טיוט סרעמזעלק ַאי ,ץרּפ ,"!ןּברַאטש ליװ

 ,.,!םיטוש ,טנװאדעגּפָא ,ריא טגָאז טליּפשעגּפָא,

 ךיז טָאה רעטלע רעד ףיוא זַא |ןגָאז טליװ ריאְ)

 ,דירַאי םינוֿפ ,לײ ,"םעדָאֿפ טזָאלעגסױא רימ

 יד ,לטלעװ סָאד 'ֲַא* ..12 'ז ,1909 סעדַא

 ןוא עידעמָאק עצנַאג יד יַא .עא ליּפש ,עידעמָאק

 .ןןּברַאטש וצ| ןַײרַא געװ ןטַײװ ןיא ןטיירג ךיז

 ,טליּפשעגּפָא לטלעװ רעַײא ןיוש טָאה ריא,

 ענַײז ןענעק ףרַאד דנַאל סָאד ,"ןעור טַײצ ןיוש

 ,1922 עװקסַאמ ,שקא ,ּבז ,ןדלעה

 .סיוא .רעמונ ןשילַאקיזומ א ןריֿפסױא .4

 ףיוא קינװָאקלָאּפ רעד טמוק, .סעּפֶע ןליּפש

 סטָאה ,רעדירּב ,רָאנ סטרעה / :ץאלּפ םעד

 םענייש ַא ּפָא רימ סטליּפש / ,ארומ ןייק טשיִנ

 -תנשוש םעד טליּפשעגּפָא טָאה רע, .לֿפ ,"!שרַאמ

 ןליּפשּפָא

 ןטעּבעג םיא טָאה ןעמ סָאד טוג רעייז ֿבקעי

 ,דמא ,ײלָאמַאכָאנ ןליּפש סע ןלָאז| רע סָאד

 -רַאּפ רעדא .1876 ץנליװ ,ןעגַאז עשידיא עטלַא

 -ּתוחמ יד דובּכל :יירשעג א ךָאנרעד טיג ןיוש

 -וסמה לּכ דוֿבּכלו תיּבה:לעּב םעד דוֿבּכלו ,םינ

 יײרֿפ ַא ,סקידעּבעל א ּפָא טליּפש ןַאּכּב םיּב

 ל קי ט ש ַאיַא" ,48 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"סכעל

 ןרעלוּפָאּפ רעדָא םענעגנולעג ַא ןליּפשֿפױא =

 וטסלָאז טיוט ןַײד רַאֿפ .רעמונ ןשילַאקיזומ

 הָאנה לָאז ןעמ סָאד לקיטש טוג א יִא זדנוא

 א טסיּב וד סָאד טרעהעג ּבָאה ךיא ןעד ,ןּבָאה

 'זעלק רעד עלעקלעמש 'ר ,"רעליּפש רעסיורג

 ןענעז םירָאמזעלק, .10 יז ,א"ערּת עשרַאװ ,רעמ

 עשיטַאּבעלַאּב ןיא "לקיטש א יא, ןעמוקעג

 1959 ,רענַאקירעמַא ,דלעֿפנײיש .א ,"רעזַײה

 .20 ווו

 עלַא ןריֿפסױא (א = הנות ח ַא ָא*

 ךעלטנייוועג ןרעװ סָאװ ןרעמונ עשילַאקיזומ

 ראי ףלעװצ וצ , .הנותח ַא ףיוא טליּפשעגסיױא

 ַא יןצעזַאּב; טנָאקעג וינעּפמעטס ןיוש טָאה

 ,עש ,"הנותח עצנַאג ַא 'ִא עקַאט ןוא הלּכ

 ןענעדרָאנַײא (ב :182 'ז ,ענַאמָאר עשידיא

 רעד טימ ךיז טָאה . .., .הנותח ַא ןריֿפכרוד

 טנייוװעג לסיּב ַא ַײּברעד טָאה ,טנגעזעג עילימַאֿפ

 יז סָאד ןעצ לָאמ ַא טגָאזרַאֿפ יז טָאה ןוא

 :רעֿפ ענייא ,דמא ,"םיא ןָא י'ִא הנותח יד ןלָאז

 ןיא רמֹועּב ג"ל ףיוא , ,1873 ענליוו ,סענעיירד

 יּפָא ןוא קסנאירּפ ןיא ןעמוקעג דצ סנתח םעד

 רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"הנותח יד טליּפשעג

 ייז ןלָאזע ,42 'ו ,1893 ענליװ ,קינטנעצָארּפ

 ָאד עקַאט לָאז ןעמ ןוא ןתח םעד טימ ןעמוק

 ךיז (ג :ףגנ ןֿבא ,די ,"ַָא לזמ טימ הנותח יד

 הנותח עטשרמולּכ א ןריֿפכרוד .ןכַאמ קיטסול

 ןגָאז ...טסלָאז וד, .ןצעמע ןוֿפ ןכַאלוצּפָא

 קרַאטש םיא ןיא טסיּב וד זַא ןרוחּב-הֿבישי םעד}

 ,ןײטשַאּב ףיורעד טעװ רע זַא ןוא . . . טּבילרַאֿפ

 ןוא הנותח עקיטסול ַא יִא םיא טימ רימ ןלעוו

 איד ,"קיּבייא זיּב ןכַאל וצ ןּבָאה ןלעװ רימ

 ןכַאמ (ד :1899 גרעּבמעל ,הנותח עטכעריג םיא

 א ,ּבָאג ןסואימ א ןצעמע ןּבעג .לַאדנַאקס ַא

 ,ןכַאמ הנותח ריד טעװ ןעמ ןענַאװ זיּב , .קסּפ

 טָאה -- ,'ַא הנותח ַא דלַאּב טָא ריד ךיא לעװ

 ןּביוהעגנָא יז טָאה ןוא ןעירשעג זייּב רעטומ יד

 ,ןײטשניּבור .ז .צ ,"עקלעצַאק רעד טימ ןקעד

 ,18823 סעדַא ,להָאמ:סנק רעכילקערש רעד

 ןיוש ל'כיא !וד קינסַאּפטסוּפ ,וד טרַאװ ,טרַאװ,

 ,"הנותח א יא ריד רע לָאז !ןטַאט םעד ןלייצרעד

 ייז זיא עשאס, ,7 'ז ,רעדניק רעװַאלקש ,שז

 םיא לָאז'ס ,טכַארטעג ךיז ןוא . . . ןעגנַאגעגכָאנ

 ,ַאּפַא ,"הנותח ַא יַא ייז רע טעװ ,ןּבעל ןיא ןייג

 .140 'ז ,ורביה

 ןליּפשֿפוא = לגדא םינּתוחמ ,הלּכ ַא ָא*

 ,ןּתוחמ ַא רַאֿפ ,הלּכ רעד רַאֿפ לעיצעּפס סעּפע

 ...ןרעה ךיז טזָאל רעטצנעֿפ ענעֿפַא יד ךרוד,

 יד יַא רעמזעלק יד ןעמוק סָאד . . . שינעֿפױל ַא

 ,ב"ערּת תנׂשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,"םינתוחמ

 -עגרעּביא רע טָאה יִא הלּכ יד, .1911 גרעּבמעל

 רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,"םירֿבח עדמערֿפ יד ןּבעג
 ,1236 'ז ,1929 עשרַאװ ,תוישעמ



 ךיז ןליּפשּפָא

 ףיוא (א = עא ,סנגרָאמירֿפ א ,טיאוויוו א יָא

 םעד ןּתוחמ ןדעי דוֿבּכל ןליּפשֿפױוא הנותח ַא

 א סנגרָאמוצ ןוא "טַאוװיװ, ןלענָאיצידארט

 רעד ,רעמזעלק רעטמירַאּב רעד , ."סנגרָאמירֿפ ,

 "ַצּפָא לדיֿפ ןַײז טלעטשעגנָא טָאה ,ײװַאלָאס

 ,"ןעידײרּבָאדע םענַײֿפ א םענייש ַא ןליפש

 ןעלדיזנָא ,ןטלישנָא (ּב ;עשטַאילק איד ,סוממ

 א יִא ןַײרַא םיא ןיא טייג'ס לֿפיו ןצעמע

 ןאק .ןגרָאמירֿפ ןרעטצניֿפ א ,ןטסיװ א ,ןזייּב

 ...ןירעגעװש ןַײמ םיא טלָאװ לָאמ סרעדנַא

 םיא טלָאװ סע זַא ,ןגרָאמירֿפ א טליּפשענּפָא

 ,| לטָאמ ,עש ,"ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטצניֿפ

 , . .טַאװיװ ַא ּפָא ייז ליּפש ,ייז ליּפש , ,1234 יז

 ,"ןעלערַא ץיה רעטנוא רעדַײנש רעד הילדג טיג
 22 '1 ,1940 וװעַיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא

 (עזייּב) א ,ןגרָאמ-טוג (םענייש) א יִא :ךיוא

 -תלּבק ַא ,טנוזעגיַײז א ,ץָאנַארּבָאד א ,ערעשטעוו

 ןוא) ךָאװטימ א ,קיזומ ַא ,רומזמ ַא ,םינּפ

 ןיא סע ןעװ ,גָאט ןוֿפ ןעמָאנ ןדעי טימ ללּכּב

 זיא רע, .עא ףוס ןטסיװ א ,(ײּברעד דייר יד

 םענייש א ,יוא / ... ,ןעמוקעגנַײרַא רימ וצ

 ףיוא / טליּפשעגּפָא רימ רע טָאה ןגרָאמ-טוג

 רע, .לֿפ ,"טענרַאלק םעד ףיוא ןוא לדיֿפ םעד

 םיסדנוק ,טַײל-הרֿפח ,הלּבחיכאלמ ןוֿפ טדַײל

 ,ךעלטרעװ טימ אּבה-ךורּב א םיא ןכַאמ סָאװ

 ,המלש ,סוממ ,"םינּפ-תלּבק ַא ּפָא םיא ןליּפש

 זא ,ךָאװטימ ַא יִא טרָאד ייז לעװ ךיא , .34 יז

 "סדניק ףיוא ןעקנעדעג וצ ןּבָאה ךימ ןלעװ ייז

 ,ןַאשזדיּבָאריּב ,'םינכש ייווצ' ,גרעּב ,"רעדניק

 : .6 ןאפ

 עּבָארג ןכַאמ = רעדַײנש רעסעדא ןַא יװ יָא*

 .ףרַאד עמ סָאװ טינ ןליּפש .ןליּפש םַײּב םיתועט

 לּבַאּפַאק זיא רֶע ,ןיֿפוליגּב טציא זיא לדוי יר,

 ,ןליּפשוצּפָא {42 +--} 'רֿפעמ ודוסי םדָאי וליֿפַא

 ,סוממ ,"שרַאמ א טימ ,רעדַײנש רעסעדא ןַא יו

 = רֿפעמ ודוסי םדא יַא* 7 'ז ,'תוֿפיסאי

 .דרערד ןיא ןצעמע ןגייל

 ןלעטשרַאֿפ ךיז ,קיטכירֿפױא ןַײז טשינ .9

 א יִא ,(רעטַאירט) רעטאעט יִא .ןרַאנוצּפָא ידּכ
 חזד :ךיוא) ,לקַאטקעּפס ַא ,ליּפש א יִא .עלָאר

 רימ , ,ליּפש עתמא יד יִא ((הנותח א ןצעמע יִא

 ...ןאלּפ רעזדנוא ןגָאלשעגרָאֿפ םיא ןּבָאה

 ןוא ,דיוּב ןוא דרעֿפ ענַײז ןּבעג זדנוא לָאז רע

 ןוא ,יקיּתֹוּפֹא ענייש א ןכַאמ ןיוש ןלעװ רימ

 ןּבָאה רימ ,ןּבעג ּבלאה רַאֿפרעד םיא ןלעװ רימ

 ,םיוּבכױה .ש ,"טליּפשעגּפָא עלָאר ענייש א

 רעטכעלעג עשיטַײל יַא* .1869 סעדא ,דוי ַא

 ןיא ךיז ןשיראנַאּב ,רַאנ םוצ ןכַאמ ךיז =

 טלָאװ עמאמ רעדנַא ןַא ַײּב, .ןגיוא סנעמעלַא

 -עג עשיטַײל עכלעזא טליּפשעגּפָא דיומ אזַא

 ,44 יז ,אטעג רעקרַאייוינ ןוֿפ ,ַאּפַא ,"?סרעטכעל

 ּפָא (טוג) .הנּכס ַא ןוֿפ ןרעװ לוצינ 0

 ,טסָאהט .קיל ג טימ יִא יִא טו ג .ןדַײנש

 ןוַאג עשטַײד יד ,טליּפשעגּפָא טוג ,לקיטַאדלָאס

 יז ןוֿפ טּבַײלּב סע רעװ קינײװ ,ערעװש ןענַײז

 .מוא זיא כערזימ וֿפֵא ,ַאמגערּב .ש ,"ןּבעל
 ,1924 עװקסָאמ ,קיאור

 ,ןָאק םעַײנ ַא ןּבײהנָא (ןליּפש-טרַאזַא ַײּב) 7
 טָאה עמ סָאװ ןעניװעג וצ ידּכ ,עיטרַאּפ עַײנ
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 ידּכ ןליּפש .ןעניװעגּפָא .טגיילרעד ,טליּפשרַאֿפ

 רעד, .יִא ךָאנרעד ןוא ןליּפשרַאֿפ .ןליּפשוצּפָא

 רָאנ ןליּפש ןרַאֿפ טשינ ןסימשעג טָאה עטַאט

 .וש ,יָא ןרַאֿפ

 ,ןריסַאּפ .1
 "נָאק ןוא סעמארד, .ןעמוקדנַאטשוצ ,ןעמוקרַאֿפ

 ןיא יִא ךיז לָאמ ןייא טינ ךָאנ ןלעװ ןטקילֿפ

 ךיז ןליּפש סע ."קלָאֿפ ןוֿפ עטכישעג רעד

 ,סעידעמָאקיגַארט ,סעידעמָאק) סעידעגארט ּפָא

 ןיּב ךיא סָאװ םישדח ייווצ יד ןיא ,, .(עא ןסרַאֿפ

 "עניא רימ ןיא ךיז טָאה ,הסיֿפּת ןיא ןסעזעג

 ,"סעצָארּפ-סגנואַײרֿפַאּב א טליּפשעגּפָא קינײװ
 ,רַאדנעלַאק סקלָאֿפ רעשידוי ,ידער רעדַאּב םשרג

 ןּבעל-תולג . . . רעזדנוא . . ., .א"ערּת גרעּבמעל

 ןוא ּפָא ךיז טליּפש ,טליּפשעגּפָא ךיז טָאה . ..

 ןוֿפ רעקלעֿפ עשירַא יד ןשיװצ יִא ךיז טעװ

 ,"זילרק-רוטלוק ןשינַאקירעמַא:שיאעּפָאריײא םעד
 רּבדמ םעד ןיא, .144 'ז ,1919 י"נ ,וא טישז

 ערעוװש ןוא עסיורג טליּפשענּפָא ךיז ןּבָאה יניס

 "רַאֿפ רעכעלרעדנואו סלארׂשי ןיא ןטכַאלש

 1964 ,זמט ,ןירעּפלַא .א ,"עיצקַא-סגנוקידייט

 יד טליּפשעגּפָא ןטרָאד ךיז טָאהס* .8 או

 (עא טרעצנָאק ַא ,לקַאטקעּפס א) הנותח עתמא

 -נאקס א טריסַאּפ טָאה'ס :רוהנייגס ןושלּכ --

 דָאּבטולּב א ,עידעגַארט ַא ,געלשעג ַא ,לַאד

 .לגדא

 טָאה עמ סָאװ ןעניװעגוצּפָא ידּכ ןליּפש .2

 ףיוא ךאז ערעגרע ןייק ָאטשינ, .טליּפשרַאֿפ

 ...סיוא טוט סָאד .ךיז יִא יװ ,טלעװ רעד

 'םוי דוֿבּכל ,עש ,"!דמעה ןטצעל םעד וצ זיּב

 ,גרָאּב ףיוא טליּפשַעג טָאה עמ,, .64 יז ,וו ֿבוט

 יז ןּבָאה עדייּב ןוא ,ךיז ןליּפשוצּפָא ףיוא

 -ןטרָאק יד ןוֿפ עירעטלַאהכוּב עיונעג ַא טריֿפעג

 ןוֿפ ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנּפ ,"תונוּבשח

 ,1939 ןרוּבלעמ ,עילַארטסױא

 ןגירקוצּפָא ידּכ ןעמענרעטנוא ,ןָאט סעּפע 2

 -מָאק ךיז .טגיילרעד ,ןרָאלרַאֿפ טָאה עמ סָאװ

 -רַאֿפ ,טסולרַאֿפ ַא ,הלּפמ א ,קזיה א ןריסנעּפ

 ,ץץיװ ףיוא ךיז יִא ןוא ןרָאק ףיוא ןריל

 ךָאװ עטצריקרַאֿפ א ןטעּברַא טעװ עמ זַא ןוא,

 םיא ןעק רעװ זיא ,ןענידרַאֿפ רעקיניײװ . . . ןוא

 ףיוא יִא ןלעװ טינ ךיז ןלעװ ייז זַא ,ןַײז ֿברע

 ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ ,"ןֿפירַאט יד

 ,145 'ז ,1929 קסנימ

 שימ ךיז ןענעכערּפָא ,לַאֿפכרוד ַא ךָאנ 4

 יִא ןצעמע רעּביא ךיז ןעועקעידזיא ,ןצעמע

 רעד ןוֿפ ןּפַאכ .ןרעכאוש א ףיוא ךיז

 ,לרעדורּב ןרעגנִי ן ֿפ יו א יִא ךיז ןוא ןעמַאמ

 ןטיור טימ ןורּכז ןיא ךיז ַײּב ןּבירשרַאֿפ,

 ףיוא יִא לָאמַא ןֿפראד ךיז טעימ :טניט ןקיטולּב

 ,שטיװַאניּפרַאק .ַא ,"סעלומַאכ יד רעקעּב יד

 ,1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב

 -ֿפיוא רעדָא טַײצ ערעגנעל א ךיז ןליּפש .9

 יד טימ געט עצנַאג ךיז יִא .ןליּפש ךיז ןרעה

 ,ןֿפָאלשנַײא ןוא ךיז יִא .ףיוה ןיא רעדניק

 ,ןטָאש ,ןלַארטש ,טכיל ןוֿפ ךיז ןוַײװַאּב .0

 ןּבָאה ךעלעמעלֿפ ןוא ךעלעזעה, ,עא ןּברַאֿפ
 ,"ךילט ןוֿפ לגיּפש-רעסַאװ ןֿפױא טליּפשעגּפָא ךיז

 טליּפש . . . רעיילש ןסַײװ ריא ןוֿפ ןטָאש רעד,

 ןציּפשּפָא

 -ּברַאֿפעגרעטנוא-לעג רעסַײװ רעד ףיוא ּפָא ךיז

 עשרַאװ ,| ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,"טנאו רעט -

 וצ ןױשרַאּפ רעזדנוא ךיז טרעה , ,43 יז ,2

 םינּפ ןַײז ןיא ןוא תויׂשעמ עטלייצרעד ענַײמ וצ

 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ןּברַאֿפ עלַא ּפָא ךיז ןליּפש

 .59 'ז ,1 ןיוו ,!) ןשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ

 ןַײז טמוקַאּב רע זא רעגרַאק א, -- גיֿפ ךיוא |

 ןכרוד ןּבילקעגנָא טָאה רע סָאװ ,םוטכַײר

 ענַײז ףיוא ּפָא ךיז טליּפש ,ןגרַאװ ןוא ןגרַאק

 ,13 ןט ,רעטעלּב ,"עלעכיימש רעסיז ַא ןּפיל

 טליּפש סע, .טליּפשעגֿפױא ןרעװ .פמוא .7

 ,קידעּבעל ,קידנעקַאשט "ןוילע ךלמ, ַא ּפָא ךיז
 ,המלש ,סוממ ,ןעײרֿפ ךיז ןגעמ םיכאלמ זַא

 .86 יד

 ,ןי) רעד .שינע/ .ץכע- .גנז
 .ײרע/ .(עקד

 .=- ןעסןליּפשפָא חזז -- ןעװעליּפשּפָא
 טקיטֿפעשַאּב ןרָאװ . . . ןעמַאדֿפיוה עדייּב עריא,

 טָאה ןייז ןוֿפ ענייא} . . . ריא ןָאטסיױא םעד טימ
 סעטעװעליּפשעגנַײא סָאד טעװעליּפשעגּפָא ריא

 רע ןעק; .1889 ענליוװ ,עינעגװע ,דמא ,"דיילק

 ,װ סֿפלַא הׂשעמ ,סֿפלַא .ּב ,"עקטצליז יד א

 .51 יז ,1901 ענלי

 -עג-- ,ּפָא (עװןעק- .וורט -- ןעװעקליּפשּפָא
 -סיוא .ן(ענ)עקליּפש -- :5ּפ ,ט(עװ)עקליּפש
 םַײּבב סעקליפש טימ ןכעטשמורַא ,ןכעטש
 'ַא .(ןטכיררַאֿפ ,ןצריק ,ןגייּברעטנוא ,ןטסעמ
 .ןדַײנשּפָא ןוא יִא ,ןסַאּפנָא םַײּב ןָאטס םעד

 ,טלדניּפשעג--- ,ּפָא לד .ורט -- ןעלדניּפשּפָא
 .לדניּפש א ףיוא עא םעדָאֿפ ןטעּברַאּפָא

 .טניּפשעג-- ,ּפָא ןיּפש .װרט -- ןעניּפשּפָא

 ןקידנערַאֿפ רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןעניּפש .1
 טָאה עציּבָאּב עקירעֿפעלש עטלַא יד, .ןעניּפשנָא -

 לטניּב ןשּפיה ַא טניּפשענּפָא קידנעלמירד ןיוש

 וװעלק ,גָאלַארּפ ,אקװַאלַאה .ַא זּביא ,"םעדָאֿפ

 ןרַאֿפ יִא .קידנעניּפש ןטעּברַאּפָא 22 ,5

 רַאֿפרעד ןוא סקַאלֿפ ץירּפ םַײּב ןעמענ ,טלעג

 . ,לװַאּב םיא רַאֿפ יַא

 ,ץכע-ה .גנוז

 יירע/ .(עקה

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ץייּפשּפָא
 קיטַײז, .יִא רעֿפרַאש .(ךיז) ןציּפשּפָא ןוֿפ טַאט

 רעּבלַאה רעד ויּב טכיל סָאד טלַאֿפ םורק ןוא

 ,"ףיורַא לטסעק א ףיוא יִא ןַא טימ ,עגָאלדָאּפ

 ,1933 י"נ ,/ רעכיּבלמַאז ןיא ,ןילּבמעד .ּב

 ,116 יז

 טמוקַאּב סָאװ לַאירעטַאמ .ַײרעכַאמקירטש ,2 |

 סקַאלֿפ ןוֿפ ןציּפש יד ןטשרַאּבסיױא םַײּב ךיז

 .סעילּפָאנַאק רעדָא

 ,טלציפשעג-- ,ּפָא לצ- .ורט -- ןעלציּפשּפָא
 א ךרוד סעּפע וצ ךיז ןגָאלשרעד .ןעװערטיכּפָא

 םלוג א, .לַאֿפנַײא ןגולק ,הָאצמה ַא ,לציּפש

 ןעק דניק ַא וליֿפַא סָאװ ןעמָאנ סנּביל ןַײז ןוֿפ

 ,שינע-  .ייֵא םיא

 .טציפשעג-- ,ּפָא ץיּפש .ורט -- ןציּפשַּפַא

 ןכַאמ .קיציּפש ןכַאמ .1 .,ןקיציּפש .- :ךיוא

 ,ןי) רעה .שינעז



 ןעװעקיּפשּפָא

 ַא ,לצלעה ַא יִא .רעַײלּב ַא יִא .ץיּפש א (טימ)

 םעדָאֿפ א ןעניּפשּפָא .2 .לגנעטש ןלַאטעמ

 רעד יװ רעניד ןַײז לָאז גערּב ןַײז זַא ױזַא

 םַײּב רעניד ןַײז לָאז קירטש ַא ידּכ ,ּבײהנָא

 ,םעדעֿפ לָאצ עקיּבלעז יד ןּבָאה ךָאד ןוא גערּב

 .שינע .ץכע- .גנ6/ .ךיז טימ

 -עקיּפשעג-- ,ּפָא עװעק -- ןעװעקיּפשּפָא

 א (ןָאיּפש ַא) קיּפש ַא ןַײז -- װוטוא .שטװ

 .קיּפש א ןַײז ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל

 .עקנַארכָא רעשירַאצ רעד רַאֿפ גנַאלןרָאי יִא

 טשרמולּכ ןרעװ .ןצעמע ןרינַאיּפשּפָא -- װרט

 ,הרֿבח עצנַאג יד יא ןוא רעטַאלּב ַא

 .טריּפשעג-- ,ּפָא ריּפש .װרט -- ןריּפשּפָא
 יַא ,ןליֿפרעד ,ןריּפשרעד .ףוס ןזיּב ןריּפש .1
 טריּפש ץרַאה א, .ןעמַאמ ַא ןוֿפ ןקיטייװ עלַא

 ץרַאה א? -- עידָארַאּפ .װש ,"ץרַאה ַא ּפָא

 ."ענעשעק-םעזוּב א ּפָא טריּפש

 .סעּפע ןיא ןצעמע ןריּפשטימ ,ןליֿפטימ .2

 ,קילגמוא סנצעמע יִא .רעצ ןַײז ןיא לֿבָא ןַא יַא

 ,קידנקוקכָאנ ,ןעניֿפעגסיױא ,ןייגרעד סעּפע .9

 רע זיא| טַײצ רעד טימ, .קידנגערֿפכָאנ ךיז

 רעסיורג ַא ןוא רעסערֿפ רעטוג ַא ןןרָאװעג

 ףרַאד סע ואװ ןריּפשוצּפָא טגעלֿפ ןוא רעֿפױז

 רעד ,זמא ,"תירּב א ,הנותח ַא ןַײז רָאנ

 ,1866 ץנליוו ,רערָאנש

 .ןעװענָאיּפשסיױא ,ןריּפשסיױא .ןריּפשכָאנ .4

 ןייק טינ טנעייל רע יצ ,רוחּב-הֿבישי םעד יא

 ,ךעלכיּב עלוספ

 .גנ- רעד ,ריּפׁש -- .ךיז טימ

 .ײרע- .(עקד ,ןיד) רע .שינע- .ץכעז

 רעדָא טקַא .1 .ס: ,רעד -- רעטילּפשּפָא
 -- גיַפ ,2 ,(ךיז) ןרעטילּפשּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 גרָאז ערעסערג, .סעּפע ףיוא זמר .לטשער

 רָאנ ,עיידיא ןייק ןרעװ טשינ ןעק לארׂשי רַאֿפ

 טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"עיידיא ןַא ןוֿפ יִא ןַא

 ןּברוח םעד ןוֿפ יִא ןַא; .184 יז ,שטַײטײרבע

 ,"ןּבעל ןשידִיי ןֿפױא ןרָאװעג טכַארּבעג זיא סָאװ
 ןיא רעּבַײרש עשידיי טימ ,שטיװָאסַאנַאי .י

 ,דנַאלסור

 -עג-- ,ּפָא רעט  .װרט -- ןרעטילּפשּפָא
 עניילק ,סרעטילּפש ןטלַאּפשּפָא .,טרעטילּפש

 ַא ןוֿפ ןלייט עקיציּפש ןוא עניד עכעלגנעל

 .ןייטש ַא ןוֿפ לקיטש ַא יִא .לַאירעטַאמ ןטרַאה

 טצילּב, .ךעלדנעּפש עכעלטע ץָאלק ַא ןוֿפ יא

 יװ / טרעטיצ ןוא יוט רעד ּביוש ןַײמ ףיוא

 -טנַאמיד ןוֿפ טרעטילּפשעגּפָא ,ךעלקערּב-טנַאמיד

 ,1915 ,ךעדעיל ןוא עטכידעג ,רה ,"ןייטש

 רָאנ טָאה ןּבעל ענרענייטש סָאד, .יּביוטש-טכאנ'

 םעד ןוֿפ קיטש ַא ךָאנ טרעטילּפשעגּפָא סָאװ

 יװַאס ,ברע ,ןַאמטכעש .א ,"לאינד םענרענייטש

 ךיז ןוֿפ יַא, :גיפ ךיוא .2 ןאט ,1962 ,'למייה

 ַארּפ ערעזדנוא ,ןיקוויר .ּב ,"טכיל-הלּכשה ַא
 ,244 יז ,רעקיאַאז

 עכלעװ ,סנּפָארט עקיטכיװעג, -- ךיז טימ

 טרעטילּפשעגּפָא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ךיז ןּבָאה

 עצרַאװש-קיטניט רעדָא ענירג-קיטכיזכרוד יד ןוֿפ
 ,ןיּפש יד ַאענַארַא ,ינמוזַאר קרַאמ ,"סעילַאװכ
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 ,סקָאק עקידנענערּב ךעלקיטש, .1924 עניר

 עקידרעַײֿפ יד ןוֿפ ּפָא ךיז ןרעטילּפש סָאװ

 ץלָאמש יד ןוֿפ סױרַא ןלַאֿפ יז ןעוו ,ןלַײז-סקָאק

 -נולייצרעד ענעדײשרַאֿפ ,ןַאהַאק עילע ,"סנוויוא

 ,1940 קסנימ ,ןעג

 רעדָא סעצָארּפ .1 .ןע/ ,יד -- גנוז
 -- גיֿפ ,2 ,(ךיז) ןרעטילּפשּפָא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןּבָאה, .עיצקַארֿפ ,טועימ ,לייט רענעטלָאּפשעגּפָא

 ,ןעיֶא יד ןוֿפ ליֿפעגרַאֿפ א טאהעג ןיוש רימ

 ,דנַאלשטַײד ןיא ןעמוקעג רעטעּפש ןענעז סָאװ

 ףמַאק ןיא ,ךילרע .ה ,"דנַאלגנע ןוא דנַאלָאה

 ,19234 עשראוו ,םזילַאיצַאס ןרענַאיצולַאװער ןרַאֿפ

 ןעיֶא עלַאנָאיצַאנ יד ןצישַאּב ןגעװ קנאדעג רעד,

 -רעד זיא עימַאנַאטױא רעלַאנָאיצאנ רעד ךרוד

 עכעלטייהניא ,מי ,"רעטלַא ןייק טינ לַײװ

 .שינ .1922 ,לשקלָאֿפ

 .ורט 6 .װטוא -- ןעהעּפש - ,ןגעּפשּפָא
 -עּפשעג-- ,טגעּפשעג'-- ,ּפָא (עןהעּפש ,געּפש

 םכח רעד; .+- ןעײּפשּפָא חזז .כרַא .ט(ש)ה

 ןייק רעדירּב ערעזדנוא / ןטַײצ עגנַאל ןוֿפ זיא

 ןוֿפ ּפָא זדנוא טעּפש רע / ,דנַײרֿפ רעסיורג

 עדָאמ עצנַאג יד זיא סָאד לַײװ / ןטַײז עלַא

 . שה ,ֿבעיק ןיא דוי רעז ,גּבַא ,"טנַײה

 .ורט 8 .װטוא -- ןעוועגעּפשּפָא
 ןרינָאיּפשּפָא 2 .ופד

 -עּפשעג - ,ּפָא ריל- .וטוא -- ןרילענעּפשּפָא
 רקעּפסּפָא ,ןרילוקעּפשּפָא וזד .מטֿפ ,טרילעג

 ,ןריל

 ווזד ,1

 -ץּפשעג-- ,ּפָא קיט- .װטוא -- ןקיטעּפשּפָא
 וצ יַא .גנוקיטעּפשרַאֿפ א טימ ןעמוק .טקיט

 לָאמליײט ןגעלֿפ ןוויטקעריד יד .גנולמַאזרַאֿפ רעד

 "מַאק ןיא} ָאד טָאה סָאװ עיצולָאװער יד; .יָא

 ריא טרעכיגרַאֿפ טָאה ,טקיטעּפשעגּפָא ןעקטַאשט

 ,רעסיורג רעדָא רעליטש ,ןידיל ,לװ זּביא ,"גנַאג

 .ךיז טימ 1936 קסנימ

 .טעּפשעגי- ,ּפָא טעּפש .וטוא -- ןטעּפשּפָא
 םייוג יד; .+-- ,ןטָאּפשּפָא ןוזד .רקוא ,9פ

 ,ךיז ןעשטּפעש לייט ,ןושל רעייז ףיוא ןדייר

 יװ ךיוא -- ּפָא ןטעּפש ,רעגניֿפ יד טימ ןטַײט

 ,'הטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"זיא רעגייטש רעד

 ךיז םיא ןיא ןסָאלשַאּב ךיז רע טָאה; ,84 יז

 ןוֿפ יִא טעװ רע סָאװ םעד ךרוד ןַײז םקֹונ

 שיא) רעדניּבכוּב קחצי םהרֿבא ,"ןדִיי םעד

 ,1885 ענליװ ,ןטרָאגןעמולּב רעד ,ַאסעדָא

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,טעּפש -

 ןשידִיי ןסיורג רעזדנוא וצ, .(עק- ,ןיד) רעד
 סָאלק א ךָאנ זדנוא ַײּב ָאד ןיא קילגמוא

 קידנעטש ךיז ןכערּב סָאװ יַא --- םינצל ןשטנעמ

 .ל . ,"לטרעװכַײלג ַא ןרעלקוצסיוא ּפָאק םעד

 ,1898 וועשטידראּב ,רימ ןֿפרַאד סָאװ ,ןנַאמדַײז

 ,יירעד

 טימ זיא סָאװ .דַא -- שירעטעּפשּפָא

 .עקילּפער עיַא .שירעכַאלּפָא .קזֹוח טימ ,טָאּפש

 לָאמַא רָאנ .ןַײרַא ללח ןיא רע טדער סעּפע,

 ,שירעֿפיטש זיא סָאװ ,לוק ןיד א ךיא רעה
 .טייקקה 13 טו 1964 זמט ,אפא ,ייָא וליֿפַא

 ידַא -- קיטסנעּפשּפָא

 .ז ,רעד -- ץיַארּפשּפָא

 ץיָארּפשּפָא

 -נעפשעג-- ,ּפָא דנעּפש .ורט -- ןדנעּפשּפָא
 .ןרידנעּפש-- :ךיא .רנ .משטז .(טענד
 עטמיטשַאּב רַאֿפ טלעג ןלייטסיוא .ןדנעּפש ווזד

 ,הֿבדנ עכַײר א ןּבעג .ןרינגיסא .ןקעווצ

 ּפָא ךיז טרעק סָאװ

 סָאװ -- םעלַא ץוח, .ןצעמע רעדָא סעּפע ןוֿפ

 ךיא ?ןטכַאמעג} יִא הלּכ ןַײֿמ רימ ריא טָאה

 סיוא לֿפעש ןייק ןזָאל טשינ יאדװַא רימ לעװ

 ?1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,"ןעמענסיורַא דָאּב םעד

 "וצנָא םינלעּב גונעג ןעניֿפעג ךיז ןלעװ סעע

 יִא טייהשטנעמ יד ןכַאמ ןוא םיא ףיוא ןלַאֿפ

 ,25 'ז ,1917 י"נ ,צווװ טישז ,ײטסַײג ןַײז ןוֿפ

 .טנעּפשעג-- ,ּפָא ןעּפש .ורט -- ןענעּפשּפָא
 -עגּפָא טָאה עמ סָאװ דניק א. .ןענַאּפשּפָא ווזד
 ןּבעג רעמ טשינ ןיוש ןעמ לָאז ,העש 24 טנעּפש
 ,ג"ישּת םילשורי ,שֿפנה תרימש ,"ןגייז וצ

 14 ד

 -ץּפשעג-- ,ּפָא ריל- .וטוא -- ןרילוקעּפשּפָא
 ַא ןרילוקעּפש .ןרילוקעּפס -- :59 ,טרילוק
 ןרעהֿפױא .,ןקידנערַאֿפ רעדָא טַײצ ערעגנעל

 יַא .עטולַאװ טימ ,דלָאג טימ יִא .ןרילוקעּפש

 ,21/ .ןריקיזיר ןלעװ טינ רעמ ןוא

 .טרעּפשעג- ,ּפָא רעּפש .ורט -- ןרעּפשּפָא
 עמ ןזָאלרעד טינ .ןצענערגּפָא .ןעמױצּפָא .1

 יִא .טנגעג עצנַאג ַא יִא .ןעמוקנַײרַא ןענעק לָאז
 ןעיילקרעּביא (ילרעילַאטס) .2 .סַאג עשידַיי יד

 יילעּב ערעדנַא, .רינַאֿפ טימ ןטַײז עדייּב ןוֿפ

 ןרעּפש) רעװק רַאֿפ רעּביא ןענעיילק תוכָאלמ

 .דנילּב ןרעּבערג טימ ןטַײז עדייּב ןוֿפ (פָא

 ,44 יז ,רעּב ,"רינַאֿפ

 -ץגי-- ,ּפָא עקשט- .ורט -- ןעקשטנַארּפשּפָא
 ןעקשזדנָארּפס- :599 .טעקשטנָארּפש
 .ןעקשטנָארּפס-- ,ןעקשזדנַארּפש -

 ינָאּפש ,עקשזארּפ) עקשזדנָארּפס א ןעיליּפשּפָא

 יד 'ִא .ןענעֿפע סעּפע ןֿפוא אזַא ףיוא ןוא (עג

 עמ ,טוג ,טוג, .ןזיוה יד ןוֿפ סעקשזדנָארּפס

 ןוא טעקשטנַארּפשעגּפָא לטרַאגַײּב םעד טָאה

 ,ַא ,"טלייצעגרעּביא טלעג סָאד שיט ןפיוא

 ,139 יז ,1861 גיצפייל ,לכיטנרעטש

 "ער רעדָא טקַא 1
 ,ןצָארּפשּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 ,סקיוװעג ַא ןוֿפ יא .יִא רעגנוי ,סקואוװּפָא .2

 ַא יִא רַאֿפ טיג ץָארּפשֿפױא יװ . . . טסעז ודע

 ,ןטלעצעג סֿבקעי ,אֿפא ,"ףױלרַאֿפ

 -- ,עינָאּפַאי .טַאװירעד .גנילמַאטשּפָא ,9

 רעד ןוֿפ יִא ןַא זיא עיצַאזיליװיצ ריא סָאװ

 עשימָאנַאקע ,ןיּבָארַאכ .ד זּביא ,"רעשיזעניכ

 ךיא ןיּב ןענַאטשעג, ,1928 וועלק ,עיֿפַארגָאעג

 סנעמעװ ,רעד טימ ןדייש וצ ךיז טכַאנרַאֿפ ןיא

 ןעניגַאּב ןיא טירט ,קינַאמ .י ,"ןיּב ךיא יַא

 טימ טנעקַאּב טכער ךיז ןּבָאה רימ רעדייא ךָאנ,

 ןעמונעג ךיז רימ ןּבָאה ,טֿפירש רעשינענּכ רעד

 ,װמ ,"ןיָא ענַײז וצ ןוא טעּבַאֿפלַא ןשיכירג םוצ
 ןייק טינ ץינ, .115 'ז ,ךעלעטניפ עצרַאװש יד

 אֿפוג םישרש יד ּביוא ,םישרש עשטַײד ןוֿפ ןיא

 עשרַאװ ,אפוי ,װמ ,"ָאטינ שידִיי ןיא ןענַײז
 ,4 אָז ,8



 גנילצָארּפשּפָא

 ייטעט ַא ןוֿפ טַאטלוזער ַא זיא סָאװ סָאד .4

 ידע .נגולקיװטנַא רעקידרעירֿפ א ןוֿפ ,טייק

 קילג םוצ ,ןרָאװעג ֿבורח זיא עּפָארײא עשירוי

 ןיא זיא גנולקיװטנַא-רוטלוק רעשידִיי רעד רַאֿפ

 ,"ַאװִיי ןוֿפ יִא ןַא ןעוװעג רעירֿפ ךָאנ עקירערמַא
 ,23 | 1965 ,זמט

 רעדָא סָאד ןע- ,רעד -- גנילצַארּפשּפָא
 ןַא ןוֿפ יַא .גנילמַאטשּפָא ,ּפָא טצָארּפש סָאװ רעד
 ןוא םינּבר רעטיול ןוֿפ יִא .םַאטש ןלעדייא

 -רַאֿפ טרָאװדיײר סָאד זיא םולח םִַײּב , .םיקידצ
 ןילַא טמַאטש סָאװ סניוזא סעּפע ךרוד ןטיּב
 ןעק סָאװ . . . ןּבעל-המשנ סמולח:לעּב םעד ןוֿפ
 םענוֿפ יִא ןַא ןַײז ןײלַא גנירג רעייז סע טסייה
 ןיא ריֿפנַײרַא ,דױרֿפ ,זּביא ,ומ ,"סקעלּפמָאק

 ,88 'ז ,זילַאנַאָאכיס9פ

 -ץגי- ,ּפָא ץָארּפש .וטוא -- ןצָארּפשּפָא

 ןעלצרָאװ עטלַא ןוֿפ ןסקַאװסױרַא .טצָארּפש

 ,סקיוועג-רעטומ ןוֿפ ,םַאטש ןטלַא ןא ןוֿפ רעדָא

 ךיז ןרעמרַאֿפ סָאװ ןסקיװעג ןַארַאֿפ ןענעז סע,

 עּבלוּב רעטלַא ןייא ןוֿפ, .""ֵא ךרוד סיוכרוד

 ץגנוי טימ טסוק רעצנַאג א טצַארּפשעגּפָא טָאה

 ּפָא עלַא ןצָארּפש רימ -- גיֿפ ךיוא ."ןעמולּב

 יַא סָאד ןעװעמַאה .םַאטש ןקיטכעמ ןייא ןוֿפ
 ,תוחוּכ עַײנ ןוֿפ

 ...ןסַאלק עסיורג ַײרד יד ןשיװצ, ,2נו"

 עכלעװ ,ןעיֶא ןוא סעּפורגןשיװצ ךיז ןדליּב

 ערעדנוזַאּב ןוֿפ רעטקַארַאכ ַא ךיוא ןעמוקַאּב
 -עטניא ןסַאלק ,יקסטוַאק לרַאק זּביא ,"ןסַאלק

 ,שינע- .ץ'יכעק 1903 ןָאדנָאל ,סער

 יעג-- ,ּפָא לדורּפש .וטוא -- ןעלדורּפשּפָא
 רֶעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןעלדורּפש .טלדורּפש

 -עֵגֹּפָא טָאה לַאװק רעד .ןעלדורּפש ןרעהֿפױא
 -ײרֿפ עטכַאמעג יד, .ןרָאא רעטרעדנוה טלדורּפש

 רע יװ טלדורּפשעגּפָא טָאה ענַײז טייקכעל

 "ךצװעג טינ ךעלײרֿפ לָאמ ןייק רָאג טלָאװ
 .שינע-

 רעדָא טקַא .1 .ןעי ,רעד -- גנֹורּפשּפָא
 עכעלטע יִא ןא .ןעגנירּפשּפָא ןוֿפ טאטלוזער
 .ענעגנורּפשעגּפָא סָאד .2 , ךיוה רעטעמ

 -עג-- ,ּפָא זַײרּפש .װטוא -- ןוַײרּפשּפָא
 -ֿפיױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןזַײרּפש .טזַײרּפש
 ךיז ןוא רעטעמָאליק א יִא .ןזַײרּפש ןרעה
 ךיז ןעמ ןעק טציא ,טזַײרּפשעגּפָא? .ןעורּפָא
 ,"ןצעזוצ

 -ץג-- ,פָא טײרּפש .ורט -- ןטײײּפשּפָא
 טַײצ ערעגנעל ַא ןטײרּפש(סיוא) .ןז ,טײרּפש
 ,ןטײרּפש(סיױא) ןרעהֿפױא רעדָא

 ,ּפָא ײרּפש .וחרט 8 וטוא -- ןעײרּפשּפָא
 טַײצ ערעגנעל א ןעיירּפש  .ט(ע)ײרּפשעג-
 טָאה לדנגער סָאד .ןעײרּפש ןרעהֿפױא רעדָא
 יװילס ןעמ ףרַאד לטנַאמ ַא רָאנ ,טײרּפשענּפָא
 ,רענטרעג עכעלטע ןוֿפ ןטייּב יד יִא .ןעמענ

 4- .רנ .משטז .דַא -- רַאּבגנירּפשּפָא
 .טייק-  .קיגנירּפשּפָא |

 טערּב ,(טרָאּפס) רע- ,יד -- טערּפיננירּפשּפָא

 .לָאענ .ידַא -- קי|גנירּפשּפָא
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 "יא ןעגנירּפש ,, .גנואוש טימ ןעגנירּפשוצּפָא

 ןגעװ םַארגָארּפ ,"טערּב"ָא ןוֿפ דרעֿפ ןרעּב

 ,1928 עשרַאװ ,ןעגנוטסעמרַאֿפ עשיטסַאנמיג

 טגנירּפש סָאװ

 .ןקעווצ עשיטסַאנמיג רַאֿפ סעקליּפ עיַא טינ .ּפָא

 .טייקי- .ךעל'ָא :ךיוא .יִא ןוא שיטסַאלע
 ,טייקד

 -עג-+ ,ּפָא לגנ- .װטוא -- ןעלגנירּפשּפָא
 ןעגנורּפש עניילק טימ ןעגנירּפש .טלגנירּפש

 .ןעלגנירּפש ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל א

 סאמנ טינרָאג טרעװ ייז -- ךעלדיימ עניילק.

 ."רעמוז ןצנאג א ןסאלק ןיא ןעלגנירּפשוצּפָא

 8 ןיּב ,ּפָא גנירּפש .וטוא -- ןעגנירּפשּפָא
 א ,ןעגנירּפש .1 .ןעגנורּפשעגּפָא ּבָא ה
 א ןיא יַא .קירוצ רעדָא טַײז ַא ןיא ןָאט גנורּפש

 ,(קירוצ) טירט עכעלטע וויטקניטסניא יִא ,טַײז

 ןוֿפ רענייא יִא .ריט רעד ןוֿפ ,טנַאװ רעד ןוֿפ יִא

 'נוא ּבא ׂשקולו גנרּפש אֿבּב; .ןרעדנַא םעד

 שומ טשנעּביג :ךרּפש ינוא / .דנאּב ףיוא ןיא

 ןגידעניג ןּביל ןַײמ ךוד שד / ןדנוטש יד ןַײז = -
 ,"ןרעװ גיטכיז ןא רדיװ ןגיוא ןַײמ / ןרעה

 -ַאּב טָאה סָאװ שטנעמ רעד, .,193 ,ךוּב אֿבּב -

 זיא ,היװל א ןוֿפ ןעייג סָאװ םישנ יד טנגעג

 ריֿפ טרָא ןַײז ןוֿפ יִא לָאז רע ,הנקּת ןַײז סָאד

 ַא, .1857 ןגרעּבסגינעק} ,םירשיה ךרד ,"ןלייא

 ּפָאק ןטימ לקָאש א ,טרָאד קעמש ַא ,ָאד קעמש

 גנורּפש א ,םעד ּפָאק ןטימ לקָאש ַא ,םענעי

 ּפָא גנורּפש ַא ןוא -- רעהַא גנורּפש ַא ,ןיהַא

 ,17 'ז ,יחרזמ ןיא טָאטש ַא ,סוממ ,"קירוצ

 ַּפָא זיא ןוא טנװָא םענעי ןָא טנַאמרעד ךיז;

 ןַא יװ ,שטיװק ַא טימ טַײז א ןָא ןעגנורּפשעג

 יָאזַא נשיװצ ,ןָאדרָאג .ש ,"טנוה רעטערַאּפעגּפָא

 ,4 עװקסָאמ ,םצרַאװש נוא רעװ

 ,ןלַאֿפקירוצ ןוא סעּפע ןוֿפ ךיז ןּפַאלקּפָא .2
 ,טנַאװ ןוֿפ ּפָא טגנירּפש עקליפ א .ןריטעשָאקיר

 לָאז רֶע זַא ױזַא ךַײט ןיא ןייטש ַא ןֿפרַאװ

 ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא רעד ןוֿפ י'ִא לָאמ עכעלטע

 ןייטש ןייא טֿפרַאװ רענייא זַא ךַײלג, .רעסַאװ
 םעונ ,זּביא ,"קירוצ ּפָא טגנירּפש סע ןוא

 -טנַא ,ןעיצוצ ןוֿפ ןטַײצ , .1863 ענליוו ,רסומה |
 ןסױטשּפָא ןוא יִא ןוֿפ ןטַײצ ןוא ,ןֿפױלנגעק

 טָאה טלקַײּפעג, .יתלהקי ,זּביא ,ץרפ ,"ךיז ןטַײּב

 ןוא ַײלּב ןוֿפ לגָאה -- סקַאלש טימ טיוט רעד

 -עצ יֵאועג א טימ קירוצ ןעגנורּפשעגּפָא

 .410 יז ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מפ ,"טלקערּב

 ןרעהוצ (ןלעװ) טשינ = ןרעיוא יד ןוֿפ יָא*

 ּפָא רעּבָא טָאה טכירכַאנ עזיד, .סעּפע וצ ךיז
 -לא ענייא יװ ןרעיוא ענַײז ןוֿפ ןעגנורּפשעג
 םענייא ןוֿפ ּפָא טגנירּפש ןליוק| לעגוק ענרעז
 טלָאװעג טינ סע טָאה רע ןעד ,ריצנַאּפ םענוגיצ
 1868 ענליו ,וו אַײרעװַאלקש איד ,דמא ,"ןּביױלג

 - .ן1887 ענליוו :ךיואְו

 סעּפע ףיוא גנוקריוו ןייק ןּבָאה טינ :גיֿפ .ט

 ךיז ןּפעלקוצ טינ ,ןייטשוצ טינ .ןצעמע רעדָא

 .טנַאװ ןוֿפ סעּברַא ןַא יװ יִא .(ןצעמע) סעּפע וצ

 -לַאמרָאֿפ עלא סָאװ טינ שודיח ןייק זיא,

 -עג ןּבָאה ןירטקָאד ןַײז ףיוא ןלַאֿפנָא עשיגָאל ;
 ,82 'ז ,1917 י"נ ,צוו טישז ,"םיא ןוֿפ יִא טזומ

 ןעלקנירּפשּפָא

 ןצנַאג םעד ןּבָאה ייז זַא רעכיז ױזַא ןענַײז ייז,

 פָא ייז ןוֿפ ןעגנירּפש ןטנעמוגרַא עלַא זַא ,תמא
 ,םוַאּבנעזָאר .מ .מ ,"טנַאװ ןוֿפ סעּברַא ןַא יװ
 ,רענָאיצולַאװער-טסילַאיצַאס ַא ןוֿפ ןעגנורעניארע

 -שירַארעטיל יד ןלַאֿפעגּפָא זיא סע, .1921 יינ

 זיא סע ,ךעלדנח:הצילמ עריא עלַא טימ טייק

 סָאװ ןטנעמעלע עלַא ריא ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָא

 -ַאעט ,קומ ,"ליּפש םוצ תוכייש ןייק טינ ןּבָאה

 ,248 'ז ,רעטַאעט שידיא ןוא רעט

 ךיז ןכַײלגסױא גנואווש ןוא חוּכ טימ 4

 ,דנַאטשוצ ןקידהליחּתכל םוצ ךיז ןרעקמוא רעדָא

 טינ ןוא יִא טינ לָאז ענישזנורּפס יד ,ןטיה ךיז

 -עשטָאק ַא ףיוא ןָא טערט; .גיוא ןַא ןקַאהסיוא

 עֿפָאס ערעַײט ַא, .װש ,"'ַא ךיוא יז טעװ ,ער

 ךיז ןזָאל סָאװ ,סעניזדנָארּפש ףיוא ןוא . .;

 ,"ּפָא לצנש ןעגנירּפש ןוא ןקירדנעמַאזוצ לענש

 רעַײא זיא, ,1895 ענליװ ,ןאטלוס רעד ,דמא

 א יװ ןעגנורּפשעגּפָא תווינע ענעטָארטעגנָא

 ,29 טו 1962 זמט ,גח ,"ערעשטַאק עמורק

 סָאװ סעּפע ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא ,ךיז ןסַײרּפָא .9
 -עגֿפיױנוצ סָאד .ןײטשּפָא .טקיטסעֿפעגוצ זיא

 קיטכיזרָאֿפ ןַײז .ןעגנורּפשעגּפָא זיא עטעיילק

 ...ןעװע .'ִא טינ ןדַײנש םַײּב לָאז רינַאֿפ יד

 ,ןעגנורּפשענּפָא ןֿפײר יד סַאֿפ א ןוֿפ ןענַײז סע

 .א ֿברה ,"םיוּכע ןא ןֿפורוצניה רּתֹומ זיא

 .ב/ונ ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב

 זיּב ָאנד םעד ןיא טּפַאלקעג גנַאל ױזַא טָאה רע,

 יישעק .י ,"ןעגנורּפשעגּפָא ןענעז רעטערּב יד

 זיא יז, ,5 סעדא ,ןהָאילַאדעמ רעד ,יקסװעינ

 ןַא ןעגנורּפשעגּפָא . . .רעטסוש םוצ ןעגנַאגעג

 ,108 'ז ,עקװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"סַאצּפָא

 סָאד ,טריֿפעגרעּביא רימ זיא ּפָאט רעצנַאג רעד;

 עטכעלש ַא ,סַײװ ,"ןעגנורּפשענּפָא זיא ןיילגעג

 ,176 'ז ,1920 עשרַאװ ,,עגיל-רוטלוק' ,ורֿפ

 יד -- (טלעק רַאֿפ) ּפָא ןעגנירּפש לגענ יד" |

 ,טלעק ןוֿפ טרעװילגרַאֿפ ןרעװ רעגניֿפ

 ןגעװ) .ךיז ןכערּברעּביא (ןלַארטש ןגעװ) .0
 ךיז ןּבָאה ןלַארטש יד ,, .ךיז ןקעמּפָא (טֿפירש ַא

 "וצ ,ןָאטעג שוק א ריא ,ןטניה ןוֿפ טעבנגרַאֿפ

 יד, ,'טּפשמ רעד' ,ַאּפַא ,"ןעגנורּפשענּפָא קיר

 יז ,ןוז יד ןגלָאֿפ טנעקעג טינ ןּבָאה ןלארטש

 יד ןוֿפ ןוא טנעװ יד ןוֿפ ןעגנורּפשעגּפָא ןענַײז

 -ץסעגרַאֿפ ,ערעטצניֿפ ,ןּביוש ענעּבילּבעג ץנאג |

 ,"רעּביטש יד ןענַאטשעג ןענַײז ענעזָאלרַאֿפ ,ענ

 עװקסָאמ ,נּבעל נופ כעיוק רעד ,ןַאמשרָאג עריש
 -רַאּפ ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה זיוה-להק ןיא,, ,8
 רעטעלּב עטשרע יד ןיא רָאנ ,סקנּפ רענעטעמ

 ,שַאּב ,"ןעגנורּפשעגּפָא טַאהעג טֿפירש יד זיא

 -סח לָאז סע ןוא,; .83 יז ,1963 י"ג ,םֹּת לפמיג

 טשינ תוא ןייא וליֿפַא ןיליֿפּת ענַײז ןוֿפ םולשו

 רפס ,"ןרעװ טקעמענּפָא ןוא ןעגנירּפשעגּפָא
 ,38 יז ,?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר יחֿבש

 ,ןי) רעה .שינעע .ץכע- .גנוז

 ;יירע- = .(עק-
 לקנירּפש .װרט 4 װטוא -- ןעלקנירּפשּפָא

 -נעל ַא ןעלקנירּפש .1 .טלקנירּפשעגי- ,ּפָא
 א ןעלקנירּפש ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעג

= 

 ןצנַאג םעד טלקנירּפשעגּפָא טָאה לדנגער ענּבירד



 ץירּפשּפָא

 יַא .ןצירּפשַאּב ,ןעלקנירּפשַאּב .2 .,גָאטימרַאֿפ
 | .ןָאלָאקעדַא טימ רָאה יד

 (עק- ןײ) רער .שינע .ץכעז
 .יירע-

 -ער רעדָא טקַא .1 .} ,רעד -- ץירּפשּפָא
 .(ךיז) ןצירּפשּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 ץירּפש ַא יװ ױזַא סױרַא טמוק סָאװ סָאד .2
 ןטשרַאּב םַײּב יִא ןַא .סעצָארּפ-טעּברַא ןַא ַײּב

 ןסָאגעצ ךיז טָאה ןזַײא עקיסילֿפ סָאד, .סקַאלֿפ

 -נרעטש .סעמרָאֿפ-דמַאז יד ןוֿפ רעכעל יד רעּביא

 ,"ןגױלֿפעג טֿפול רעד ןיא ןענַײז ץַא עקיד

 ,2 עװקסָאמ ,םוקֿפוא ןיא ,רוקָאניװ לשרעה

 ןוֿפ רוּפש .ּבַײלּברעּביא .לטשער קיטשינ 9
 -נַאמָאר א .טייקשידִיי ןוֿפ יִא ןַא --- גיֿפ .סעּפע

 ,"סרעטילּפש עקינוז ןוֿפ יִא ןַא; .ליִא שיט

 סיוא ןגלָאֿפ יז, .טניװ ןיא רעמייּב ,װעל םהרֿבַא

 ןַײז ןוֿפ יִא ןַא זַא ,טֿפערט סע רעּבָא .ןליוװ ןַײז

 רַאֿפ שינעֿפעשַאּב קידעּבעל א טרעװ קיכיסּפ

 ,ןיקויר .ּב ,"ןליװ םענעגייא ןַא טימ ,ןײלַא ךיז

 ןענַײז סָאד; .58 'ז ,עקיּביױלגמוא רַאֿפ ןּבױלג ַא

 -ושי עשידִיי עסיורג עקילַאמַא ןוֿפ ןיֵא עגיצנייא

 ,8 / 1957 ,רַאֿפ ,ןַאמלוש םהרֿבַא ,"םיֿב

 ,טצירּפשעג -- ,ּפָא ץירּפש .ורט -- ןצירּפשּפָא
 .םוֿפרַאּפ טימ טכיזעג סָאד יַא .ןצירּפשַאּב .1 |

 ּבוא , .ענּפַאװ טימ יִא .לַאטעמ קיסילֿפ ַא טימ יִא

 יא טסלָאז ןנקירט רֿפ ךיז טעװ {קעּבַאט| ׂשע

 ךיז לָאז סע ,ליֿפ ץנַאג טינ רעסַאװ-ץלַאז טימ

 ךיז טניֿפג ןנירד שאו לכיב ןייא ,"ןציה טינ

 טָאה ןעמ|, .ה"נקּת װָאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז

 דלַאּב זיא יז ןוא רעסַאװ טימ טצירּפשענּפָא יז

 -ילקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,"ןעמוקעג ךיז וצ

 לּבירג ַא ןיא סוֿפ ַא טימ ןַײרַא זיא , .63 יז ,עכ

 ,"קָאז ןלעה םעד טצירּפשעגּפָא ןוא רעסַאװ
 ,1921 װָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאלרָא .ה

 ֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןצירּפש .2
 ,טצירּפשעגּפָא טָאה לדנגער סָאד .ןצירּפש ןרעה

 ןוא העש עץעּבלַאה ַא ּפָא טצירּפש ןַאטנָאֿפ רעד

 יד ןזָאל* .,סיוא שיטַאמָאטױא ךיז טסילש

 ןוֿפ ךלימ ןקירדסױרַא ,ןעוצּפָא = יִא טסורּב

 זומ טסורּב יד טיג ןעמ רעדייא, .טסורּב רעד

 ןשַאװּפָא ,טנעה יד ןכַאמ ןייר טוג עקרעגיוז יד

 .ג ירד ,יָא ןזָאל סָאװטע ךלימ יד ןוא ןעלּפָא יד

 ןוֿפ עגעלֿפ יד ןוא גנַאגמורַא רעד ,רעטיר

 ,1926 עשרַאװ ,דניקגיוז

 ןטשלחעג א יַא .רעסַאװ טימ ןסינּפָא .9
 -יולּפ ,ןכַאל ,ךיז ןזָאלּב ,סינ ןקַאנק ,ןציז יז,

 טעּפש ךיז ןסעזרַאֿפ ןוא ןֿפיטש ,ןעגניז ,ןרעד

 ,סוממ ,"רעסאװ טימ ּפָא ייז טצירּפש עמ זיּב

 ןייא טינ ןּבָאה ןםיסיידנוק יד|,} ,13 'ז ,המלש

 ןזייּב םעד ,טסינישַאמ םעד ןוֿפ ןעמוקַאּב לָאמ

 ןוא רוטלוק ,ײטצירּפשענּפָא רעסַאװ טימ ,שטַײד

 ,17:16 ןאס ,1919 עװקסָאמ ,גנודליּב

 טינ ּבָאה ךיא , .ןדמשּפָא (שירַאֿפַאטעמ) 4

 טָאה ,ןעַײלָאקינ רַאֿפ ּפָאק םעד ןגייל טלָאװעג

 עשז ןעמעװ ,טצירּפשעּפגָא חלג רעד רימ

 ,"!רעסייק םעד ןוא טָאג ?טרַאנעגּפָא ךיא ּבָאה
 וועיק ,טנַײֿפ ענַײז ןוא לּבמַאק ;יקסנַארַא .מ

9, - 

 .ז ,רעד -- ךערּפשּפָא

1909 

 ךיז לעטש. .ןַײז ןיּתשמ טָאטשנַא .װטוא .9

 וטסעװ טינַא ,ּפָא ץירּפש ןוא ,עלעגנִיי ,קעװַא

 ."ךעלזייה יד ןיא ןזָאל סע

 (ןןעקנוֿפ טימ| ךיז טָאה סע זַא :ךיז טימ

 טינ ךימ דיא ּבָאה . ..סעַײשיל טכַאמעג רימ

 ,קינזיצקַא רעד ,"לַאװָאק םעד ַײּב 'ִא טזָאלעג

 ןיא סוֿפ םעד טצוטעגנַײרַא, ,1868 רימָאטישז

 -רָא .ה ,"ךיז טצירּפשעגּפָא ןוא רעסַאװ לּבירג

 ,1931 װָאקרַאכ ,סעילּבערה ,דנַאל

 .ײרע- .שינע/ .ץכע- .גנו

 -ער רעדָא טקַא .1
 .ךָארּפש ,ךורּפש .2 .ןכערּפשּפָא ןוֿפ טַאטלוז

 'זיב א ןגעק ,ערה-ןיע ןַא ןגעק יִא .שינעגָאז

 ַא ןוֿפ יִא ןַא יװ ןֿפלָאהעג םיא טָאה'ס, .גיוא

 ןוא טלעװרעּבַײװ עשידִיי עצנַאג יד, ."קנערק

 ...רךַארּפש א יװ טינ יז טכיורּבעג ןומה רעד

 ןקידפושיּכּבלאה א יװ ה"ד ,יִא ןַא יװ רָאנ

 טָאה יז, .95 'ו ,1917 י"נ ,ץ טישז ,"לטימ

 רעסַאװ ןגעק ןשינעגָאז ןוא ןָא עריא טַאהעג

 ןגעק ןוא ףןעגנאגרעטנוא' ןגעק ,רעַײֿפ ןוא

 ,21 וװ 1965 ,רַאֿפ ,ןַאמלעטיײק .י ,"ןעמרוטש

 -לטימ ןיא רעקלעֿפ עכעלטסירק יד, .גנו-

 -רַאּפ יד ןיא זַא . . . טּביילגעג |ןּבָאה} רעטלַא

 -רַאֿפ ןעייטש ןדִיי יד ןוֿפ תורוּתירֿפס ענעטעמ

 עכלעװ טימ ,ןעיֶא עטֿפושיּכרַאֿפ ענעי ןּבירש .
 יד ףיוא תורצ ןוא גָאלּפ ןקישנָא ןעק ןעמ

 ,טישז ,"טָאג ןכעלטסירק ןתמא םעד ןוֿפ רעניד

 ,רעדַאּב םשרג 'דער ,רַאדנעלַאקיסקלָאֿפ רעשידוי

 ןעֵא טימ ,תוניחּת טימ, .א"ערּת גרעּבמעל

 ןוֿפ ןּבַײרטרַאֿפ טינ עמַארדָאלעמ יד ןעמ טעװ

 ,רעטַאעט שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"רעטאעט

 .285 יז

 -ָארּפשעגי- ,ּפָא ךערּפש .ורט -- ןפערּפשּפָא

 א ,ךָארּפש ַא ,ךורּפש ַא ןגָאוּפָא .1 .ןכ

 זַא ,םיקוסּפ עטמיטשאּ רעדָא למרָאֿפ עשיגַאמ

 רעדָא ןרעװ טנוזעג רעכיג לָאז רעקנַארק א

 ןסיג ןוא יִא ,ןטַאשרַאֿפ טינ לָאז ןטנוזעג םעד

 -- ריא .קערשרעּביא ןגעק הלוגס ַא = סקַאװ

 טרעװ ליֿפ יוזַא .ערה-ןיע ןַא יַא יװ טֿפלעה סע

 ,ץערָאהעננ ַא ,ערה"ךיע ןַא יא .הֹּכמ ַא 'ִא יװ
 ןכערּבּפָאא .עא ןיור ַא ,תחדק יא .גיואדזייּב ַא

 רעּבַײװא .װש ?האוֿפר עלעװלָאװ א זיא יִא ןוא

 ַײב דחּפ ןוֿפ ןּבַײלּב ענעקַארשעצ טעמּכ ןגעלֿפ

 טנאה ןיא ןעמעננַײרַא טגעלֿפ יז זַא טַײצ רעד

 ןַא ןכערּפשוצּפָא לדניוו סָאד רעדָא עקלמרַאי יד

 ענליװ ,ןיצעּבער איד עלענורג ,ס"9פא ,"ערה-ןיע

 ןוֿפ טכַאמעג קזֹוח וצרעד ךָאנ טָאה ןוא,/ ,4

 רע ,ללּכה .ןסיג סקַאװ ןוֿפ ןוא יִא ערה-ןיע ןייא

 ,גּבַא ,"גנירג רַאֿפ הנמאנ עשידִיי יד רָאג טלַאה

 -ןיע ןייא ףיוא, ,28 יז ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד

 טימ ,סקַאװ ןסיג ,ןדײררַאֿפ קיטייװנייצ ,'ָא ערה

 א ןעװעג זיא וצרעד -- ןעלקיוקסיוא רעייא

 ,22 'ז ,המלש ,סוממ ,"ןירעגַאז יד לטיג הירּב

 ריא וצ טמוק יו .גיוא-טוג ַא יִא :ךיוא

 ןטיּברַאֿפ רָאנ זיא דניק סָאד ,דלַאװג ?עּביל

 ,גיוא-טוג ַא ּפָא ריא ךערּפש ,עלהרׂש .ןרָאװעג

 רעב .ש ,"ןסעגעגֿפױא דניק סָאד טָאה ןעמ

 לד יצכָאי 'ר ,(עטנעי רֹּב םושלש ינא) ןײטש

 ןכערּפשּפָא |

 םיא ףרַאדאּב עמ, .21 יז ,1884 ווענעשעק ,האגי

 ּבר . . . ףיורעד ןגָאז . . . טגעלֿפ ,גיוא-טוג ַא יִא

 ,עש ,"ןגיוא יד רעטניה ,ךעלטנייוועג ,לקנעי

 :'ִא ןוֿפ חסונ א .56 'ז ,ו ֿבוט םוי דוֿבּכל

 / ,ןייטש א ףיוא ןסעזעג ןענעז רעּבַײװ ַײרד,

 ץטירד יד / ,ןיינ -- עטיײװצ יד ,ָאי טגָאז ענייא

 -- ןעמוקעג זיא'ס ןענַאװנוֿפ / :טגָאזעג טָאה

 ,רעדלעװ עטסיװ ףיוא / .ןייג סע לָאז ןיהא

 -- הרפּכ ַא ןַײז לָאז / רעדלעֿפ עטסוּפ ףיוא

 ."ץרָאהענ יד ןכַארּפשענּפָא

 סעּפע ןּבעגוצ (קזוח רעדָא רָאמוה טימ) .2

 .טֿפַארק עכעלריטַאנרעּביא ןַא ןצעמע רעדָא
 ןַײמ ןכָארּפשעגּפָא לָאמ 3 ּבָאה, .ןֿפושיּכרַאֿפ

 . ..לילָאװ יד ןּבעגעג ריא ּבָאה ןוא . . . רעדעֿפ

 רָאנ ריא טעװ עס סָאװ ןעלטנעטנָא יז לָאז

 (קידרעֿפָאה =} גירעֿפָא ריא ןיא ןקלַאֿפנַײרַא

 ,1909 סעדַא ,דירַאי םינוֿפ ,לײ ,"ןַײרַא ליומ

 ייװצ עצנַאג רעּבירד טעּברַאעג טָאה רעע ,6 יז

 -ץגּפָא גָאט עלא ןיוה סָאד טָאה ןוא / ןכָאװ

 / תולוגס ךס ַא ןָאטעג טָאה רע / :ןכָארּפש

 ,רעדיל ,טע ,"תולועּפ ערעדנא ךָאנ וצרעד ןוא
 ,256 יז ,1925 ענליוו

 יװ ,ןרעלקֿפױא ,ןײטשרַאֿפ וצ ןּבעג .מטֿפ 9

 עג לָאמ ןייא טָאה יזק .ןַײז וצ ףראדַאּבס

 ,..ןַײרַא ךיק ןיא ןדוד:עיסוז ריא טכַארּב

 ריא טעװ דוד-עיסוז ,טגָאזעג יז טָאה ,השקשינ

 יסעמע' ,ו רעפעינד סַאּב ,גרעּב ,יָא ןיוש

 .205 'ז

 ןייא , .קסע ןַא ןדײרּפָא .ןכַאמּפָא .כרַא 4

 ןכַארּפשעג ּבָא תועידה ֿבור ּפ"ע שכלעװ קסע

 םורדיװ טינ הנש יא ןמז ךשמּב ףרעד ,טרעװ

 השודק הרֿבחהמ תונקּת ,"ןדרעװ טלעטשגרהָאֿפ

 יַא* ,ן1781) א"מקּת ,םדרטׂשמַאּב םימותי ילדגמ

 םוצ ןלײטרוארַאֿפ = ןּב על סָאד ןצעמע

 למֹוג רימ טימ טלָאז ריא ךַײא ךיא טעּב , ,טיוט

 ,ןיקנעש ןיּבעל ןַײמ רימ טלָאז דנוא ןַײז דסחי

 תונעט ינַײז םינייד איד דנוא ךלמ רד איו

 וצ ןגנַאֿפיג ןא ךלמ רד טאה ,טרעהיג ׂשיוא

 ןעק ןמ טכעריג טזיא שנעמ רעד םינייד איד

 לש הׂשעמ ,"ןיכערּפש ּבָא טינ ןיּבעל ׂשד םהיא

 ,ן1711 ,גרוּבמוה| ימלשורי

 טצענעג עמ רעקרַאטש סָאװ זַא; :ךיז טימ

 ַא זיא ערה-ןיע יד זַא ןעמ זיא רערעכיז ץלא

 ןעוו וליֿפַא ןיוש טנעקרעד הּכלמ-הנח .עקרַאטש

 יו שג ,רי ,ַא ךיז ריא וצ טמוק עמ

 זַא ,ןקוקמורַא ךיז טעװ דיי רעד זַאע .ץכע-

 -ָאט ןוא ןיִא עלַא ,תועימק עלַא ,תולוגס עלַא

 טינ רָאה ןייק ףיוא ןּבָאה ךעלטיווק עשרעט

 יךייז .לא ,"טײקֿפַאלש ןַײז טכאמעג רענעלק

 ןעמ, 1898 װעשטידרַאּב ,רימ ןֿפרַאד סָאװ ,ןנַאמ

 ןּבַײרטוצסױרַא שטנעמ םענוֿפ דש םעד ךיז טעּב

 ,"רעצכענערּבּפָא ןוא רעיִא ענעדישרַאֿפ טימ . . .

 טעגיס ,יַאנַאי רעדנַאסקעלַא ,רָאטנַאק .ש לאומש
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 טינ סָאװ גנידצלַא ןיא טּביײלג רע, .שינע-

 ךיוא ןוא טָאג ןיא טּביילג -- לכׂש ןַײז רַאֿפ

 ןיא ,םיסינ ןיא ,תומולח ןיא טּבײלג ,תוחור ןיא
 'חרזמ ןיא טָאטש ַא ,סוממ ,ײדיַא ןוא ףושיּכ
 ,ןַא ,תועימק ןיא ףליה טכוזעג טָאה עלחר?



 ןעגנערּפשּפָא

 ןוא סנירענַײגיצ וליֿפא ,תולוגס ,ןדִיי עטוג

 .7 אוו 1963 רַאֿפ ,שַאּב ,"תוֿפשכמ

 ןרַאװ עסַאלק עטירד יד, .(עק- ,ןיד) רעד
 "ןיע . ...ךעלמינזח עניילק ,ךעלמינכדש עניילק

 רעד ,דמא ,"רעסיגסױאיַײלּב ןוא -סקאוו ,יָא-ערה

 "יװ טימ קעלש לֿפיװ, .1866 ענליו ,רערָאנש

 טָאה לואש , .װש ,"ס'ַָא ליֿפ ױזַא --- ןקיט

 ,אֿפא ,"סרעגָאזרָאװ ןוא סיִא עלַא ןּבירטרַאֿפ

 ףוג רעד, ,65 יז ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג

 עדייּב -- קלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ המשנ יד ןוא

 ואו ןוא ,קנַארק . . . ןַײז וצ ןעזעגסיוא ןּבָאה

 טנַאקעג טָאה סָאװ רענייא ןעװעג זיא סע רָאנ

 א ןעװעג רע זיא ,טנאה ןיא ןעּפ א ןטלַאה

 רעד ,נש ,"יַא ןַא סנטסקיצניװ רֶעדָא רעטקָאד

 רעד זַא, .324 'ז ,| ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצ

 זַא ןמיס א זיא ,יםעונ יהיוי םעד ךָאנ טצענעג יִא
 .ל .ח ,"ערה'ןיע ןַא טַאהעג טָאה רעקנַארק רעד

 :שטַײד ןיא גנודליּב עשידַאמטנַײה יד ,ןירעּפלַאה

 א טמענ עקיא יד, ,19 יז ,1895 ענליװ ,ו דנַאל

 ,"...ךָארּפש םעד טגָאז ןוא לּבָאנק לדנייצ
 יָא ףושיּכ  .אווו יּב ,לּבי ןַאמטכער םהרֿבַא

 ,סרעניּפש-טנװַײל ,סרעשימ-לייא .,סיָא-ףושיּכ;

 -לֵאּב יד טײרּבעגרַאֿפ ןּבָאה סרעּבַײלקּפָא-םימׂשּב

 .יירע- .השמ ,שֵא ,"עימומ ריא ןוֿפ גנורימַאז

 ,ּפָא גנערּפש .װרט 8 וטוא -- ןעננערּפשּפָא
 יּפַא ,ןסַײרֿפױא ,ןצַאלּפ ..כרא .טגנערּפשעג

 ףיוא ךיז טנרוצ רעד ךלמ רעד ןוא , .עא ןקַאה

 םיא ןלָאז איז ןטכענק ןַײז ליֿפיּב ןוא דיר ינַײז

 ,"טרעװש םנייא טימ ןגנערּפש ּבָא ףּפָאק ןייז

 ,יש ,ָאנרַאמַאק ק"קמ ןזח םיקילא 'ר ,זּביא

 ,ב/טע ,ס"ּת טׂשמַא

 -נערּפשעג .- ,ּפָא לק- .וורט -- ןעלקנערּפשּפָא
 .+-ןעלקנירּפשּפָא וזז  .טלק

 -עג'-- ,ּפָא עכ- .ורט 8 װטוא -- ןעכָאיצשּפָא
 "ירוא װחזז .ןעכָאשטש - :59 .טעכָאיצש

 ּבָארג .יָא לָאז סע ,לדרעֿפ סָאד ןלעטשּפָא .ןרינ
 | ,ןשטנעמ ןגעוו

 ,טעפיצשענ-- ,ּפָא עּפ- .ורט -- ןעּפיצשּפָא
 ןקילֿפּפָא .לס .דפ .ןע(י)ּפישטש-- 95

 עמַאמ יד ןעװ; .עקװעדָארָאּב ַא יִא .זדנַאג ַא יִא
 -םוי רעדָא תולדֿבה סקַאװ ןוֿפ ןכַאמ טגעלֿפ

 יִא טייהרעקניליטש ךיא געלֿפ . . , טכיל-רוּפּכ

 ,ךעלעשטנעמ טעּבראעגסיוא םעד ןוֿפ ןוא סקַאװ
 ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"ךעלעטניה ,ךעלעדרעֿפ

 ,1920 ןזירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז

 ,טעדָאקשעג - ,ּפָא עד- .ווטוא -- ןעדָאקשּפָא
 ערעגנעל א ,1 .דּפ .לס ,ןעידָאקש - :ךיוא
 ,ןדָאש ןכַאמ טַײצ

 ןוא יִא .ןדָאש ןעגנערּב .ןעדָאקשנַא ווד .2

 ואװ ןריטָאּבַאס ןוא יִא .קידנסיװ טינ ןכַאמ ךיז

 . .ןעק עמ רָאנ יװ ןוא ןעק עמ רָאנ

 -נָאקש(עג)- ,ּפָא ריי .ורט -- ןריטנָאקשּפָא

 .עלעסקעװ א יִא .ןריטנָאקסיד וזד .מטֿפ ,טריט |

 קנַאּב . . . ןיא ךַײלג . . . טזָאלעג ךיז ןּבָאה רימ;

 םיִקּתממ יד ןעמענּפָא ,טעליּב םעד יִא ,ןַײרַא

 ,| עכילײרֿפ ןוא עמערַא ,עש ,"סע טסייה

 / ,124 יז
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 -עצָאקשעג- ,ּפָא עװעצ -- ןעוועצַאקשּפָא
 -ֿפיוא ךיז טַײצ ערעגנעל ַא -- װטוא .טעװ-

 עמ זַא ןוא, .ץָאקש א ,גנוי רעדליװ ַא יװ ןריֿפ

 זיא ,ןרָאא עשרעדניק יד ןיא ּפָא טעװעצַאקש

 -- ןעלשטנעמסיוא ךיז ןוא יִא טעװ רע, ."?סָאװ

 ,טנַאגָארַא -- ורט ."רָאי ַאזַא רימ ףיוא

 'ִא ,דייר טימ ןצעמע ףיוא ןלַאֿפנָא שיצָאקש

 ךיז ןוא רערעל ַא יִא .ךיז ןוֿפ ןרעטלע ןא
 יִא :ךיז טימ .ןקידלושטנַא טינ וליֿפַא

 ,לגניי-רדח א יו ךיז

 -עג-- ,פָא ףַאלקש .וטוא -- ןֿפַאלקשּפָא
 .טַײצ ערעגנעל א ףַאלקש ַא ןַײז .טֿפַאלקש

 רעד ַײּב יִא ןרָאי עגנַאל סָאּבעלַאּב םַײּב יא

 ,בנ/ .עטתינולּפ

 ָארקשעג-- ,ּפָא עּב .װרט -- ןעּבכַארקשּפָא
 'ַא .ןרעמ יד יִא .- ןעּבָארקסּפָא וזד .טעּב

 טעּבָארקשעגּפָא , .ּפָאט ַא ןוֿפ ָאנד ןטנערּבעגוצ א

 ,"טעשטמָארכעגֿפױא דלַאּב ןוא לקיּפינק א טימ

 יד טימ טעּבָארקשענּפָא טָאה לקנַאי, .רעקצעמ

 נשיװצ ,ןָאדרָאג .ש ,"עגָאלדָאּפ לקיטש ַא לוויטש

 טימ .1934 עװקסָאמ ,נצרַאװש נוא רעוװָאזַא

 ּפָא ךיז טעּבָארקש זַײװכעלסיּב וצ/ :ךיז

 עשידִיי עניילק ערעייז ןוֿפ עשירַאטסוק סָאד

 ,טנָארפ וֿפַא ,װָאקינשטַאּבַאט .נ ,"ךעלצענעפ

 ,1932 וועשטידרַאּב

 ,ּפָא רקש .װרט ןןרעקעש ...} -- ןרקׂשּפָא

 .ןןעגערקַאש .. .} ןענרקש'י- :99 .טרקשעגי-
 -טינ ןגיוטשעג-טינ הׂשעמ ַא יִא .סנגיל ןגָאזּפָא
 טיור טינ וליֿפַא ןוא ךיז ןגעװ יִא ,ןגױלֿפעג
 .ןרעוו

 ,טּבַארשעג-- ,ּפָא ּבַארש .ורט -- ןּפַארשּפָא
 לָאז טולּב זַא ןכַאמ .2406: 908141{סת .כרַא

 איד ׂשד טּבַײרש ןהדוהי טֿבש| רעד, .סױרַא

 איד ׂשיוא טשרע טולּב ׂשד לַא ןזומ םידוהי
 רעד ׂשֶע יא ןּבַארש ּבא 'נוא ןהיצ רּבעל

 - .חלק יז ,ראש ,"ןיסע געמ ידוהי

 ,טָארשעג-- ,ּפָא טָארש .ורט -- ןסַארׁשּפָא
 לעמ ןלָאמעצ ,ןטיורש - :59 ,ןטָארשעגי- |

 טימ האוֿבּת יד יא .ןיד גונעג טינ ,ךעלּבערג

 ,לעמ עצנַאג יד יִא .רענייטשלימ ענעּבירעגסױא

 ,ּפָא (עװע)מַארש .װרט -- ןע(װע)מַארשּפָא
 ףיוא ןעמַארש ןזָאלרעּביא .ט(עװעמַארשעגי=
 .ןעמַארש עֿפיט יָא .ןעמַארש טימ ןקעדַאּב .סעּפע
 .רעטכעֿפ ַא רָאנ ןעק םינּפ סָאד יִא ױזַא

 ,טֿפױרשעג-- ,ּפָא ףיורש .ורט -- ןֿפױרשּפָא
 ןעװעג זיא סָאװ ןלײטּפָא ,ףיורש א ןעײרדּפָא

 -ץגוצ סָאד רעזיול ןכַאמ רעדָא טֿפױרשעגוצ

 -רעּביא סָאד יִא .לקעדוצ סָאד יא ,עטֿפױרש

 עלעֿפַײרש סָאד לסיּב ַא יא .לּפמעל עטנערּבעג

 ינָאק םענעלַאֿפעגסױרַא םעד ןלעטשוצנַײרַא ידּכ

 ןזיא ןּפמָאל ןוֿפ} עקניזַאגַאמ יד תעּב , .טקַאט

 םעד יִא טינ . ..ןעמ רָאט ןיסָארעק טימ לוֿפ

 םעד טינ רעֶירֿפ טשעלרַאֿפ ןעמ זיּב רענערּב

 רעּביא ןסַײר ייז; .6 ןט ,רעטעלּב ,"רעַײֿפ

 רעד ןוֿפ ןסלער ּפָא ןֿפױרש ,ןטָארד-ףַארגעלעט

 טָאה רעע ,37 יז ,ןעגנולייצרעד ,זיי ,"עינילזזַאּב

 ןּבַײרשּפָא

 "טנעה יד ןוֿפ רעקַא ןטייווצ םעד טֿפױרשעגּפָא

 ,ּבעל ןוֿפ כעױק רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"ךעל

 ילרש יד ,ךעלקיטניװ יד יַאֹ* 1948 עװקסָאמ

 :ןילּפיצסיד יד ןכַאװשּפָא (א = 'װַאס ,ךעלעֿפ

 ,רָארעט םעד ןכַאװשּפָא (ב

 -ץגּפָא ךיז טָאה לקעד סָאד :ךיז טימ

 עק פ על ק א טֿפױרשעגּפָא ךיז* .טֿפױרש

 ןָאטעגּפָא רעדָא ןרָאװעג עגושמ = ּפָאק ןיא

 .ץכע-ה .גנ/ .טיײקשירַאנ עסיורג א רָאג

 ,יירעי

 ,טּפמורשעג י- ,ּפָא ּפמורש .ורט -- ןֿפמורשּפָא
 -עגנַײא ןרעװ לָאז סע ןכַאמ .ןּפמורשעגי-
 -ץלָאװ םעד ןגײלוצנַײרַא; ,ןגיוצעגנַײא ,טּפמורש
 שטָאכ זַא יִא םיא ןוא ןישַאמשַאװ ןיא קַאי םענ
 וי *!סױרַא םיא ףרַאװ

 ,טנורשעגי- ,ּפָא טנורש .חרט -- ןטנורשּפָא
 טנורש ַא ןּבָאה לָאז סע ןכַאמ .(טעמַאז) דל

 א ,סטכער רָאה ַא יִא ,(לטייש ,עלעגעטש א)

 ,טנורש א ןַײז לָאז'ס יּבַא ,סקניל רָאה

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .ן ,רעד -- ּבַײרשּפָא
 ןַא .יִא רעכעלטקניּפ .(ךיז) ןּבַײרשּפָא ןוֿפ טַאט
 ,םלוּכ םּכסהֹּב םעד ןוֿפ טַאטלוזער א זיא סָאװ יִא

 -ָאק ,לָאקָאטָארּפ .גנורידרָאקער עכעלטֿפירש .2

 ךָאנ סָאד יִא ןַא טכַאמ, .ךַאמּפָא ןַא ןוֿפ עיפ
 ךיוא רעטיג טֿפלעה ערעדנַא יד לָאז טיוט ןַײז
 ענליוװ ,זּביא ,איֿבָאט הׂשעמ ,"ןרעהעג עיֿבַאט וצ
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 ,ןּבירשעגי-- ,ּפָא ּבַײרש .וורט -- ןּבַײרשּפָא
 קיּתעמ .קידנבַײרשרעּביא סעּפע ןריּפָאקּפָא ,1-

 יַא .האוצ סרעטָאֿפ םענוֿפ עיּפָאק א יִא .ןַײז

 גָאז , ,טנַאטקיד א תעּב ןטייװצ ַא ןוֿפ סַאלק ןיא

 ןעיּפָאק =} קּתעה ןייא טקיש רימ רע זד ּביל יר
 -מאנ =| ינמןענ} טימ איז ןט|ןאל הּבותּכ ריא ןוֿפ

 לכיּב זָאד, .18 יז ,ּבגָארּפ ,"ןּבַײרש ּבא ןתונ

 גָארּפמ . . . ריאמ רוחּבה אַײּב ןדרָאװ ןנוֿפיג זיא

 ןוֿפ לַײמ אייווצ ןרָאװיג גרהנ ןזיא} . . . רכלעוו

 ,"ןורּכזל ןּבירשגּבָא זע ךיא ּבָאה וזַא ... . ןיוו

 טלַא ןייא ןיא ּבאה ךיא , ,231 יז ,שינרעגעלַאּב

 איז ּבָאה ינוא ןטרָאװ יגיזָאד איד ןדנוֿפיג רֿפס

 ירּב רדנסּכלַא יר ,"טרָאװ רֿפ טרָאװ ןּבירשיג ּבָא

 ט"עּת ,ךַאּביֿפוא ,לארׂשי תיֵּב ,ןזױהטע השמ

 טרעגיּב {ךעלדנע ּבָאה =} ךילנעּבאה, 1719

 שע רימ ןּבָאה . . . םירוטּפ ןנַײמ ןוֿפ קּתעה

 ,"ןּבילרש ּפָא איז לָאז ןיזעװיג הצרמ לאמ ןייא
 הנושמ רעיײז זיא לטעצ סָאדע ,2367 יז ,הג

 ןוֿפ ריּפַאּפ ןגיוּב ַא ןּבירשַאּב זיא סע ,סיורג

 החרט עסיורג ַא רימ רַאֿפ זיא סע ,ןטַײז עלַא

 ,105 יז ,פי ,"ןּבַײרשוצּפָא סע

 -טֿפירש ןרעֿפטנע .ווירּב ַא ףיוא ןרעֿפטנע .2

 טי מ יִא .טסָאּפ רעטשרע רעד טימ יִא .ךעל

 רסיק רעד םיא טה; .װירּב א ףיוא ווירּב א

 ןוז ןַײז ןקיש לָאז ךלמ רעד זא ןּבירשעגּפָא

 ןענעק טעװ רע ּביוא ,ןעז לָאז רע ידּכ םיא וצ

 ,"רעטכָאט ןַײז ןּבעג םיא רע טעװ ,רעדנעל ןריֿפ
 ינוֹדֲא ,דנוצַא; .רסיקו ךלממ הׂשעמ' ,ּבחנ

 ענַײד ןסייה טסלָאז וד ריד ןוֿפ ךיא טעּב ,ךלמה

 הׂשעמ ,"ווירּב א ןּבַײרשוצּפָא רימ סרעּבַײרש



 ןעַײרשּפָא

 ריא רעטָאֿפ רעד טָאה, .1836 ווָאקלידס ,ירזוּכ

 געט קיצרעֿפ ןוֿפ ךרע ןַא ןיא זַא ןּבירשעגּפָא

 ץיװָאקידצ קודצ ,"ריא וצ ןעמוק רע טעװ

 ,ֿבקעי תומיענ ,ץנַארק ֿבקעי 'ר ,זּביא קסניממ

 ּבַײרש ,רעדורּב רעּביל ,ױזלַא ןונ, ,1869 ענליוו

 ןַײא וטסקיליװ יִצ ןטסכיג םוצ ּפָא סע רימ

 - ,116 יז ,לַאל ,"טינ רעדָא השקּב ןַײמ וצ

 ,ןרעהֿפױא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןּבַײרש .2

 -עגּפָא ןּבעל עצנַאג סָאד .ןּבַײרש ןקידנערַאֿפ

 וצ ןעמונעג ךיז ףוס םוצ ןוא עיזעָאּפ ןּבירש

 ,טניט יד טקעמענּפָא ןוא ןּבירשעגּפָא .ןַאמָאר ַא

 טכַאד ?ןּבירשעגּפָא ?טנרעלעגּפָא ךיג ױזַא ןיוש,

 ,"העש לטרעֿפ ןייק ָאטינ ךָאנ זיא סע ךיז

 יי ,35 אט ,רעטעלּב

 רעדנעל ערעזדנוא ןיא, .ןּבַײרשנָא ווזז 4
 ןוא ןענרעל ןענעק טינ רעמ בר ַא ףרַאד

 ןּבִײרשוצּפָא טינ טסייװ רע . . . טינ רעטַײװ

 עי ,דמא ,"ווירּב-שדוק-ושל ןטכער ַא וליֿפַא

 עדייּב , ,1868 רימָאטישז ,רעגעלשדלָאג עלעק

 א יִא רעּבַײרש-לקניװ א וצ ןֿפָאלעג ןענעז
 ,הֿפיסַא ליטעטש ןײלק איד ,ּב .א .י ,"עגַאלק

 רע . ..רעמ טשינ טלעֿפ סע, .18823 גרעּבמעל

 םוצ !עינעשָארּפ" ַא ןּבַײרשרעטנוא ןוא יִא לָאז

 'ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרפ ,"טַארטסיגַאמ

 | ,6 טקנוּפ
 ,קורדנַײא םעד יִא .ןּבַײרשַאּב .ןרעדלישּפָא .8

 .טשיוטנא ןעװעג ןיּב ךיא יו יִא טינ ריד ןעק ךיא

 -לַאװ רעד, .ןּבַײרשוצּפָא טינ זיא טייקנייש ריא

 רעבַײרש-רוטַאנ יד יװ . . . סיורג רעייז זיא שיֿפ

 ם"רהומּב לארׂשי ,"ּפָא קיטכיר ייז ןּבַײרש

 עשרַאװ ,ףיש ם"רהמ רעד ,ןאנדַארוהמ רעלימ}
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 -רעד עכעלדנימ א ,עדער א) ןּבַײרשרַאֿפ .0
 תעשּב, ,(עא הׂשעמ א ,לייטרוא ןַא ,גנורעלק

 ה"ּבקה טָאה ,ןיד-רזג םעד ןּבירשעגּפָא טָאה ןעמ

 רעד זיא רע סָאװ ,לאירבג וצ ןֿפורעג . . ,

 "ווירּב יד ףיוא ךָאנ טלַאה . . . הלעמל רעּבַײרש

 טעמתחעג ןלעװ ייז רעדייא םיקסּפ יד טימ ךעל

 ַא טָאה השרד יד; .ד/ז מק ,2צנ ,"ןרעו

 טַײװ יװ ןוא ןּבירשעגּפָא ךַײלג . . . רערעהוצ

 ייקע ,"ןזעװעג קיּתעמ טרעדנערַאֿפמוא ךעלגעמ

 יוׁשַאק ,האריה דומע ,רעגניזעלש ףסוי אֿב

 סָאװ ,גנולייצרע עצנַאג עזיד טסלָאז וד , ,6

 ןוא יא ,רימ ןוֿפ טלייצרעד ָאד ריד ּבָאה ךיא

 ,1867 עשרַאװ ,לוגלג רעד ,דמא ,ײןקורדּפָא

 ,ןצעמע סעפע ןזָאלרעּביא ,ןּבעגרעּביא .?
 "וקָאד ןיא ,הָאװצ רעד ןיא סָאד קידנּבַײרשרַאֿפ

 זיוה סָאד ּבַײװ רעד יִא .השורי א יִא .טנעמ

 ןעד זיא סָאד, .תומלוע ףיוא יִא .ןטרָאג ןטימ

 טינ רעדניק יד ךָאד טָאה רע -- שטנעמ ַא

 -עגּפָא טָאהק "!הטורּפ ַא וליֿפַא ןּבירשעגּפָא

 ,"וייחּב ןגעמרַאֿפ ץנַאג ןַײז ןוז םעד ןּבירש

 א ןעװ, ,1855 עשראװ ,דַאדגֿבּב ןומעפה ,דמא

 רעטיג ענַײז ןרעדנַא ןַא ּפָא טּבַײרש רעקנַארק

 דלעֿפ סָאװטע ןזָאלעג ךיז רַאֿפ טָאה רע ּביוא

 ,א/זט ,םיערז ,"הנּתמ עטוג ַא הנּתמ ןַײז זיא

 טכירעג ַא טיול) ןֿפוא ןכעלצעזעג א ףיוא .ס

 -טינ ַא רַאֿפ ןריזיווקער (וויטַארטסינימדַא רעדָא

 ,ןרעַײטש רַאֿפ ןילטלטמ יד יא .ֿבוח ןטלָאצַאּב
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 "סיוא ןוא יִא .קינרָאמָאק םעד סעכעּבעּב יד יִא

 ןוֿפ ןגָארטּפָא .וק עטצעל יד יִא .,ןֿפױקרַאֿפ

 יַא טינ לָאז עמ םינכש יד וצ ןכַאז יד ּבוטש

 ןא יִא ןוא . . . טנעצָארּפ ןוֿפ טּבעלעג טָאה רע;

 ץניוװָאנ ןייק . . . זיא . . .סעכעּבעּב יד ןַאמערָא

 ןיִּב ךיא ,ץרוק, .יעלעּבַײטי ,עש ,"ןעװעג טינ

 רעדָא ,ןמוזמּב טלעג רעדָא :עידומ ןעמעלַא ךַײא

 רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"יֿפ יד יִא ךיז םענ ךיא

 עטצעל סָאד יָאֹ* ,23 יז ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב

 -- סיֿפ יד ויּב ּפָאק ןוֿפ יִא ,ּבַײל ןוֿפ דמעה

 -וקעג ןענעז, .תוֿבוח יד רַאֿפ גנידצלַא ןעמענוצ

 ןּבירשעגּפָא םיא ןּבָאה ןוא תובוח-ילעּב יד ןעמ

 ,91 יז } לטָאמ ,עש ,"סיֿפ יד זיּב ּפָאק ןוֿפ

 א ןקעמסיוא ,ןענעכערּפָארַא ,ןּבַײרשּפָארַא .9
 -עגנַײרַא ןַא יִא .טלָאצַאּב ןיוש זיא סָאװ ֿבוח

 םענייא וצ טסעװ וד זַאק .טלעג עמוס ענעגָארט

 םעד לָאז רע סָאד ןעז וטסלָאז ֿבוח ַא ןּבעגּפָא

 וו םיטוקיל ,גנילרעפש .י .א ,"יַא ףֹּכיּת ֿבֹוח

 .ּבי 'ז ,ט"סרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט)

 רַאטנעװניא ןוֿפ ןענעכערּפָארַא .וָאח .0
 עילַאק ןענַײז סָאװ .ַאא םירישכמ ,ןלַאירעטַאמ

 -רַאֿפ ַײּברעד ;ןעגנַאגעג ןרַאלרַאֿפ ,ןרָאװעג

 -ַאמ יד רַאֿפ טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ יד ןרענעלק

 ייור יִא ,ןטקודָארּפ עטלױּפרַאֿפ יִא .ןלַאירעט

 .לּבור רעטנזיוט רעטרעדנוה ףיוא ןלַאירעטַאמ

 יד ןּבַײרשוצּפָא ךעלגעממוא זיא'ס , --- גיפ ךיוא

 ףיוא טדנעװשרַאֿפ זיא סָאװ עיגרענע יד ןוא טַײצ

 ןעמ סָאװ שטנעמ ַא ."טייקיטעט רעזָאלצונ ַא

 טינ ןיוש ןעק רע -- יִא ןיוש םיא ףרַאד

 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןצונ ןייק ןעגנערּב

 ַא ,ךָארּפש ַא ,ךורּפש ַא ןּבַײרשנָא .1
 ,קנערק א ןגעק הלוגס ַא יװ למרָאֿפ עשיגַאמ

 ןגירק = הללק ,"תחדק ןוֿפ םיא ןעמ לָאז יָא;

 ףיו א ּפָא רָאג טּבַײרש רע, !תחדק יד רע לָאז

 ַא ןכערּפשּפָא ןעק ןוא תחדק ןו ֿפ ,ןעלדנַאמ

 ל"רּת סעדַא ,דוי ַא ,םיוּבכױה .ש ,"גיואיטוג

 ַא וצ ךעלטיווק ןּבירשעג רע טָאה ָאד/ ,9

 םענוֿפ ןּבירשעגּפָא רע טָאה טרָאד ןוא תדלוי

 ןסמעדייא יד| ייז, .7 אש ,1870 מק ,"תחדק

 "רֿפוש ,םילהומ ,תולעמה לכּב םימלשומ ןענעז

 סָאד יִא ,םיסדה וצ ךעלעטַײּב ןטכעלֿפ ,רעזָאלּב

 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ ראֿפ ידוי רעד ,"תחדק

 ריד רַאנ ,ןָאט וצ טינ רעמ טָאה ןרהַא יר, 5

 ריד רע טָאה תחדק ןוֿפ רשֿפא .ןּבַײרש וצ

 ירע ,ַאי "!קינהׂשעי-המ ,ןיוש ייג .ןּבירשעגּפָא

 ,1931 'גסיוא "ווָאס ,טורקער רעשידוי רעטש

 םעד ןּבַײרשנָא = ליוק טימ יִא .167 ז

 ךָאנרעד ןוא ליוק טימ הלחמ  ַא ןוֿפ ןעמָאנ

 ןכורּפש עשיגַאמ ןגָאז ַײּברעד ןוא ןקעמּפָא

 ַא ןלעטשֿפױונוצ .1 :ּבּב צעּפס -- ךיז טימ
 ןלָאצ וצ ךעלטֿפירש ןטכילֿפרַאֿפ ךיז .טקַארטנַאק

 טינ שרעדנַא רע טַאה, .סעּפע ןָאט וצ רעדָא

 רענעי ויּב ,ןדנע ןזַאל ךודיש םעד טלָאװעג

 רַאֿפ) רעִירֿפ סָאד יַא ךיז טזומעג טָאה ןּתוחמ

 ןוז ןַײז סױרַאֿפ ןקיש רע לָאז (תונטק תונּתמ

 ןפירּב רעַײנ ,רָאדנַאיל ,"רעלעטשנווירּב ַא

 ןיוש ךיז רע טָאה, ,21 יז ,1844 ענליוו ,רעלעטש

 תוֿבַײחתה יד ךעלקירדסיוא ןּבירשעגּפָא םיא טימ

 ילשֹמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"םידדצ עדייּב ןוֿפ

 ןעַײרשּפָא
 ףיוא טנַײז ריא ּביױא ,, .ב/ז ,ז"רּת ענליוו ,ֿבקעי

 ריא ןוא ּפָא ךיז רימ ןּבַײרש ,ענסַאלגָאס םעד

 -טנַאה סלַא ןדליג טנזיוט ףניֿפ סיױרָאֿפ טמוקַאּב

 ענליװ ,...רזממ רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"טלעג

 ,6 'ז ,7

 ,ןֿפוא ןליוװיצ ַא ףיוא ןּבָאה הנותח .וָאס .2

 -יוטעמ ןליויצ ןיא הנותח יד ןרירטסיגעררַאֿפ

 .יִא ךיז יסגַאזי ןיא ןייג .טקנוּפ-עיצַאק

 טשינ ,ןּבַײרש ךס ַא -- רעגניֿפ יד ךיז יִא .9
 ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ליֿפ , .קידנּבַײרש ןרעװ דימ

 -ושטנעמערק ןוֿפ ןּבירשעגּפָא רעגניֿפ יד ןיוש

 ...היעמש, .16 ןאי ,1867 ,מק ,"ּת"ּת רעג

 -ויצ רעקוװעלירתּכ יד ןוֿפ טנעדנַאּפסערַאק רעד

 עלַא ,טגָאז עמ יװ ,ןּבירשענּפָא ךיז טָאה ןטסינ

 | ,!םייהַא טקנעּברַאֿפ ,עש ,"רעגניֿפ

 -לוזער רעדָא סעצָארּפ .1 ,ןעז ,יד -- גנו-
 יװַא טלעװ יד זיא טנַײה, .,ןּבַײרשּפָא ןוֿפ טָאט

 טָאג וצ יִא ןַא ןכַאמ זומ עמ זַא טלעטשעג

 ןרָאװעג ןענעז ייוװצ ענעי ןוא ענעי זַא ןגָאזוצנָא

 ַאדניה ,גרעּבנייטש .נ .ק 'רד ,"ּבַײװ ןוא ןַאמ

 ,36 'ז ,ד"סרּת עקָארק ,ןַאסלעדיא

 ןוֿפ יִא .גנונעכערּפָארַא (שירעטלַאהכוּב) ,2

 ןעיֶא .טלַאהעג סנטלעטשעגנָא רעדָא סרעטעּברַא

 ידע .טלַאהעג ןוֿפ 5050 ויּב סיוא ןכַאמ סָאװ

 ןכַאנ ןּבעגעג טָאה קירּבַאֿפרעדעל רענעכַא

 קיצרעֿפ טֿפַאשטריװיגנַאװצ-רעדעל יד ןרידיווקיל

 -רַאֿפ יד טימ ןעמַאזוצ .טנעדיװיד טנעצָארּפ

 יד ןעװעג זיא ןעיֶא עשירעטלַאהכוּב ענעדייש

 לרַאק ,זּביא קינװעשַאק .ש ,"טרעדנוה עצנַאג

 ,1931 עװקסָאמ ,ןעמַאלֿפ ןיא רור ,גרעּבנירג

 (עק- ,ןי) רע .שינע/ .ץכעי
 .יירעד

 .(דפ) ןגירשעג-- ,ּפָא ַײרש -- ןעַײרשּפָא
 ַא ןעַײרש .1 -- װטוא .(דל) ןעירשעג'-
 -פָא ךעּבענ טָאה עלעֿפוע סָאד .טַײצ ערעגנעל

 סצ גנַאל יװ יא .טכאנ עצנַאג א ןעירשעג

 .ןעַײרש וצ תוחוּכ ןקעלק

 ןגיװשטנַא ןוא יִא .ןעַײרש ןרעהֿפױא .2

 םורַא עלַײװ א ןיא ןוא ּפָא ןעַײרש רעדניק .ןרעוו

 ,ייז ןכַאל

 ,יירשעג ַא טימ יירשעג ַא ףיוא ןרעֿפטנע .2

 טָאה ָאכע רעד .יירשעג ַא סנצעמע ףיוא יִא

 טנֿפעעג טָאה יז, .גרעּב יד ןוֿפ ןעירשעגּפָא

 -רעּביא זיא םיא זַא ,ןטַאט ןֿפױא ליומ אזֲא

 ףיוא ןעַײרשוצנַָא ןוא ןעַײרשוצּפָא רָאנ ןּבילּבעג

 ."ריא

 ןיוש דניק ןייא דלַאּביװ .ןעַײרשנָא ווזד .4

 ןוא רעטָאֿפ רעד ךיורּב ,טײטשרַאֿפ סָאװטע

 ןוא הריֿבע ןייא ןוֿפ ןַײז וצ שירֿפמ םיא רעטומ

 ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב .א ֿברה ,יןעַײרשוצּפָא

 ,ב/הל ,1864 רַאװגנוא

 א טימ רָאנ ,װטוא ןוֿפ 33 חזד -- װזוקַא

 'טינ ליװ ךיא  יִא .טַײרש עמ סָאװ ּבָאגוצ

 ןיש ןּבָאה ץעק יד .ןרעװ קירעזייה ןזיּב

 קידיַא רעדָא קידנגָאזּפָא, .ןגירשעגּפָא סרעייז

 ןָא ןּבילּבעג ןימינּב זיא 'ןעיד ירּבָאד' סָאד . , .

 ,19 יז ,תועסמ ,סוממ ,"ןגרָאװרעד יװ ,ןושל



 טפירשּפָא

 ןגירשעגּפָא גנַאל ןיוש טָאה רעּבַארַא ןַײמ רעּבָא;,
 ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,ןיכַאז יטלַא ענַײז

 ,63 יז ,1947 איּב ,ביֿבָא-לּת

 ּפָא ,ןֿפַאשוצּפָא ןעימ ךיז ,ןװּורּפ .1 .װרט

 -גואוועג-טינ ַא ןריֿפכרוד ןזָאלרעד טינ ,ןֿפורוצ

 עיצקורטסניא ,גנונעדרָארַאֿפ ,לעֿפַאּב םענעשט

 ןטימ יִא .ןטסעטָארּפ טימ ,ןדלַאװג טימ יִא .עא

 א ,הריזג ַא יִא .סרעּבָאהטכַאמ יד ןֿפױקרעטנוא

 טַײרש הרירּב-תיל, .עא ןרעַײטש עַײנ ,ץעזעג

 -רעליטש זיא הריזג א יָא ק ;"הריזג ַא ּפָא ןעמ

 ןוֿפ ןטַײצ ןיא, .װש ,"ןלַאירעּפמיא טימ טייה

 -עקירט ַא ןיא יצ ,תומהּב ףיוא תאלוח ַא :טיונ

 עמשטערק רעד ןוֿפ תיּבהלעּב רעד טָאה ,שינ

 סָאד יִא לָאז רע ,ןטעּב ןיּבר םוצ ןרָאֿפ טזומעג
 ,תודיסח תוכלמ ,רעגַאה ךורּב ,"ייז ןוֿפ זייּב

 רעײטשרָאֿפ יד ןענַײז טכענ יד ןיא,, .1955 א"ב

 ןוא ךַײר ןוֿפ סעטסיל טכַאמעג . . . ןסעזעג

 -- ןגעמרַאֿפ סָאד ןוא ּפעק יד טלייצעג ,םערָא

 -תעמ ַא ךָאנ ףיוא תוריזג יד ןעַײרשוצּפָא יּבא

 ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא ,רעלגירטש .מ ,"תצל

 רעּבָא ,טלגיזרַאֿפ ןיוש זיא ןיד-רזג רעד ,, .10 יז

 ןכַײט יד ַײּב ,סורּב ,"הריזג יד יִא ךָאנ ןעק עמ

 ,43 ') ,עיסעלַאּפ ןוֿפ

 ַא ןעװעטַארּפָא ןענייוועג ןוא ןדלַאװג טימ .2
 ,ססֹוג א ,תמ א יַא .ןּברַאטשּפָא ןזָאל טינ .ססֹוג

 -ורּפ םיא טָאה עמ, .טױט ןוֿפ ןצעמע יא

 ץעטיוט -- טסיזמוא רָאנ ,יִא ,ןרעטנימּפָא טריּב

 ,ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"קידעּבעל טשינ ןרעוו

 ּפָא טושּפ ,ןגירשעגּפָא לָאמ עכעלטע, .198 יז

 -היח עמ יװ ,טעשטהיחעגּפָא ,טיוט ןוֿפ ןגירשעג

 ,עש ,"עלעדניה ןטָארטעצ ןיילק א ּפָא טעשט

 טכער זיא גנוסַאֿפֿפױא ַאזַא ַײּב, .'הוח' ,היֿבט

 עניילק ןיא סענעדיי עשירעטסיה סָאװ ןָאט וצ

 ןעַײרש ייז :ססֹוג ַא טימ לָאמַא ןעוט ךעלטעטש

 ,1953 י"ג ,ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ;נירג ,"ּפָא םיא

 / ףןעירשעגּפָא סטיוט ַא לטיר ַא ּבָאה,, ,98 יז -

 ,ןיּפַאל .ּב ,"טכַאװרעד ןּבעל םיא ןיא קירוצ ּבָאה

 ןעװ, .ילטיר ןוֿפ עדַאלַאּב' ,גורק רעלוֿפ רעד

 "רעד םענעי ךיא טלָאװ ,ךימ ײּפָא טַײרש,, ןעמ

 רעד ףיוא טרעטַאמעגנָא ךיז קיניײװ .טעגרה

 יַא* .םיתּבש סעמַאמ ,גח ,"?טלעװ רענדוקסַאּפ

 ןעַײרש :תולוק ןכַאמ םּתס ךיא = ןטיוט ַא

 עמ זַא ױזַא ןעַײרש :לוק םענעגייא ןטימ טינ

 ,לָאמש טלַאה'ס זַא, .ןטוט ַא ןקעװֿפױא ןעק -

 ,"ץטיוט 'ִא ןוֿפ תולוק טימ ךיז יז טזָאלעצ
 ,נצרַאװש נוא רעװָאזַא נשיװצ ,ןַאדרָאג .ש

 ,1924 עװקסָאמ

 ןגירקקירוצ ןטסעטָארּפ ,ןעיירשעג ךרוד 9

 -סיֿפנָאק יד קירוצ יִא .ןעמונעגוצ טָאה עמ סָאװ

 -ץגּפָא ןּבָאה רעטעּברַא יד ,, .רעּביטש עטריק

 ,"תוריכׂש ןוֿפ גנורענעלקראֿפ יד ןעורש

 -סױרַא קידנעַײרש .סעּפע ןעַײרשסוא 4

 עטנרעלעגנַײא יד יִא .ךיז ןוֿפ סעּפע ןעגנערּב

 ...םוקמוא ןוֿפ רעדיל ענַײז טימ, .ןעגנוזָאל

 ךיז ןוֿפ ןדָאלוצסיױוא . . .ןעװעג ןסיוא רע זיא

 יא ,גנַאגרעטנוא ןרַאֿפ קערש ןוֿפ ליֿפעג סָאד

 ,נש ,"ןעַײרשוצּפָא . . . רעדָא ןעגניזרַאֿפ וצ סע
 ,387 'ז ,קיווייל .ה

 יז, ,ןַײז עיּפשמ ,ןקריוװ ןעיירשעג ךרוד .9

 .ןעוו |

 ,ן- ,רעד -- קערשּפָא

 .לָאענ .ידַא -- קיקערשּפָא

 .ךע- ,סָאד -- לקערשּפָא

1972 

 יז טָאה טָא ,טקריװ סָאד ןוא -- טעװעדלַאװג

 ."טייקשירעגנערּבסיוא סנַאמ םעד ןעירשעגּפָא

 ה"ר ,קיא ,גי ,"ןרָאצ םעד יִא וטסעװ רשּפא,

 .א"יישּת

 ּפָא ךיז טַײרש "!ּפָאה ,ּפָאהה :ךיז טימ

 -ײשרַאֿפ א דש ַא יװ טילֿפ ןוא רענַײגיצ רעד

 .רצנַײגיצ אי ,ןזירּפַאק ,געס ,"ירצט

 -- (עקד ,ןיר) רעד .שינע-  .ץכעד
 רעשידיי רעד ףיוא הרצ-תע ןא רעּבָא טמוק,

 א טימ רעּבַײרש רעשידיי רעד טרעװ ,סַאג

 ןלעיציֿפָא ןרַאֿפ םיא טניורק עמ ,ֿבושח א לָאמ |

 ןרילעּפַא ,ןקעװ ןוא ןעַײרש ףרַאד רע . . .יִא

 ,1959 רעּבמעצעד ,קוצ ,סורּב ,"ןענָאמ ןוא

 ידע

 יא ןַא .טַאקילּפוד ,עיּפָאק .ן" ,יד -- טֿפירשּפָא
 ער ,טנעמוקָאד א ןוֿפ יִא ,ריּפַאּפ ןטוג ףיוא

 ןוא סערעשטָאק רָאנ יִא ןייק טינ .זילַאנא ,טּפעצ

 רו ןעד רימ וצ םָאנ ךיא 'נוא; ,סעלעמָאּפ

 ּבא ןֿפוא ןייא 'נוא . . ,ֿבירּב ףַאק ןיטלגיז

 לע, .11 ,בל ,רירעש ,יֿבירּב םעד ןוֿפ טֿפירש

 תומוכס םיעּברַא ךס יִא ּפ"ע לּבקתנ ל"נה ֿבוחה

 תונקּת ,"רודמַא ק"קּב דָעו הכרעה יֿפכ הנידמ

 ,אטיל תנידמ סקנּפ ,וָאנּבוד .שֶו ה"נת דעו

 ָאד ריד קיש ךיא , ,ן,288 'ז ,ה"ּפרּת ןילרעּב

 קתעה ךל חלוש ינא} .ווירּב א ןוֿפ יִא ןַא ךיוא

 רעקליּב םעד טָאה היוג יד סָאװ {. . . תרגאה ןמ

 יּפירקסונַאמ,, ,186 יז ,פי ,"ןיּבעגיג טַאהיג ץירּפ

 רעטנוא טרָאד ךיז ןעניֿפעג (ןטֿפירש:טנַאה) ןט

 סע סָאװ) ןרַאלּפמעזקע עקיצנייא 6,300 יד

 ,מק ,"(ַא ןייק טינ ץעגרע ןיא ךיז טניֿפעג

 ײװצ ןזָאלעג זדנוא טָאה רע, .5 אל ,5

 ץֶא ייוצ טסייה סָאד) ריא ןוֿפ ןרַאלּפמעזקע

 דנוה ןייא ,זמא ,"(טנַאה רענעגייא רענַײז טימ

 -ילרש רעד ןוֿפ יַא ןַאע .1878 ענליוו ,ןכדש סלַא -

 ןיא ץעזעג א רַאֿפ ןרעװ ןּבעגעג לָאז גנוּב
 ,14 ,ג ,רּתסא ,מגנ ,"הנידמ ךָאנ הנידמ רעדעי |

 .חפד וזד -- םטֿפירשּפָא

 -ערשעגי-- ;ּפָא עוע- .ורט -- ןעועטערשּפָא
 -ץ/טָארש - ,ןעוועטירש:- :89 .טעװעט

 ,+-- ןטָארשּפָא וזד

 -לוזער רעדָא טקַא 1
 ןקערשוצּפָא לטימ ,2 .ןקערשּפָא ןוֿפ טַאט
 -- קינזיצקַא רעד טדער רעװ, .עלדישַארטס
 זיא -- ץגש רענייש א ןעװעג זיא רע שטָאכ
 .טרעּפָא רעד ךָאנ' ,רַא ,"'ַא ןַא ןעװעג רימ רַאֿפ

 -ולָאסּבַא ןיא דרָאמטסּבלעז רעלַאנָאיצַאנ רעדע |
 ענעי רַאֿפ יַא ןייק טינ זיא עיצַאילימיסַא רעט

 .לטימ ײַא .6 / 1953 ,גָאט ,טישז ,"ןזַײרק
 זיא למעװש-תומה:-ךאלמ סָאד, .רילָאק יא

 צנליװ ,זעגפ ,"ןרילָאקײָא יד קנַאדַא קיטנעק

 | ,15 אט ,2

 ,ּפָא טקערש סָאװ
 ,תומולח עיִא ,תועונּת עיִא .קיסוטשּפָא .קיליורג

 רעד, .עלדישארטס

 ייצ ןיא ךעלקערשּפָא טימ לוֿפ זיא ןטרָאגנַײװ

 ,דַאנ ,"סיֿפ ענרעצליה עכיוה טימ ןוא סרעדניל

 ,63 '1 ,19236 י"נ ,רעדעֿפ ןוא טניט

 ןקערשּפָא

 ,ןקָארשעג- ,ּפָא קערש .ורט -- ןקערשּפָא
 ,ןלעטשּפָא (קידנקערש) .1 .טקערשעג'- ןז

 ץעגרע ןייג ,סעּפע ןָאט ןוֿפ ןצעמע ןטלַאהּפָא
 -עֿפיטש עכעלרעֿפעג ןו 8 דניק סָאד יִא .עא

 ַא יִא דײר ענַײֿפ טימ ךעלגעמ טשינ .ןעַײר

 רעּבָא ךימ טָאה סע, .גנוסיגרַאֿפטולּב ןוֿפ חצור |
 ,דמא ,ןקָארשעגּפָא טינ ךיוא טייקירעוװש עזיד

 ןאטַאנ ןעד זיא --, .1866 ענליװ ,לאוג רעד

 ,ןקערשוצנָא טכיורּב .עמ ןכלעװ ,רעקינעי רעד

 .ג ,זּביא ,ליי ,"?ּפָא טקערש ךאז ַא ןכלעװ יצ

 רָאנ, .66 'ז ,1884 סעדַא ,םכחה ןתנ ,גניסעל

 טָאה יז ,ןקָארשעגּפָא טינ רעּבָא יז טָאה סָאד

 ,סוממ ,"לטימ עלַא ןָאט וצ ןעמונעגרָאֿפ ךיז

 ּפָא טינ טקערש'ס ןואא .12 'ז ,פשטניװ

 "נַײא םעד םָארטש םעד / ץלָאטשנזלעֿפ רעד

 עג רָאי טנזיױוט ןעצ טָאה רע / :ןטרַאּפשעג

 ,טָאוהי ,ײןטרַאװ טנזיוט טרעדנוה טעװ / טרַאװ

 ןוֿפ תועשר יד טקערש םיא, .ידלודעג ןוא טַײצ'

 ,ּפָא טינ םיא טקערש יז רעּבָא ,טלעװ רעד

 ,1960 י"נ ,שַא סולש ,גש ,"הצע ןַא ךיז טיג רע
 ,134 יז

 ןלעטש .תונויער יד ןשימעצ ,ןעלמוטעצ .2

 ַא טימ) ןשַאררעּביא .טײהנגעלרַאֿפ ַא ןיא

 = ץ ר א ה סָאד יֲאֹ* .(קערש ןוֿפ םעטַײּב

 ןעק עמ ּביוא ,, .ןעלמוטעצ ,ןקערשנָא קרַאטש

 טימ ןעמ ןעק ןַאד ,לֿפָאטרַאק עטלױוֿפרַאֿפ ןסע

 "יא ױוַא טשינ רשֿפא ןיוש זיא סָאװ ,שײלֿפ

 ןוֿפ ךוּבגָאט ,יײּכ ,יָא טשינ ךיוא זדנוא קידַײא

 יּפָא טינ טסערֿפ ןּבָאה םיא, .ָאטעג רעשזדָאל

 קיאור טָאה ייז ןגעװ רע ,לַארוא ןוֿפ ןקַארשעג

 ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,"ןסורג ןעמונעגּפָא

 -עגקירוצ יד יא טינ זדנוא לָאז ןוא , .561 'ז

 רעטסעװש ןוא רעדירּב ליֿפ ױזַא ןוֿפ טײקנלַאֿפ

 .רעלגירטש .מ ,"ערעזדנוא |

 ,ןסױטשּפָא ,ןּבַײרטקעװַא (קידנקערשנָא) 9
 ײלרעלַא וצ זַײּפש וצ ןַײז טצװ הלֿבנ ןַײד ןוא,

 יד ןוֿפ תומהּב יד וצ ןוא למיה ןוֿפ לגיײֿפ

 ,םירֿבד ,ּתחח ,יֵא טינ ייז טעוו רענייק ןוא ,דרע

 -קעװַא טינ טעװ רעגייק ןוא, :יִּת} .26 ,חכ

 עלַא טימ טימעג ךיז טָאה . . , קיד, .ן"ןּבַײרט

 ןסױטשוצּפָא טינ ןוא ןקערשוצּפָא טינ תוחוּכ

 ןוא סרעלייצרעד ,נש ,"ןדִיי עמורֿפ יד ךיז ןוֿפ

 ,63 'ז ,| ןטסינַאמָאר

 ,זדנעג יד יַא .ןקערשרעד .ןקערשנָא וזד 4
 ױזַא ,ארומ ַא ןכַאמ דניק םעד טינ רָאט ןעמ,
 רעד רעדַא רעּב רעד :ןגָאז ןשטנעמ ליֿפ יװ

 עכלעזַא ערעדנַא רעדָא -- ןּפַאכ ריד טעװ טנוה
 ,א/דל ,אח ,יּפָא דניק סָאד ןקערש סָאװ רעטרעװ
 ךַארּפש יד ןרעסעּבוצסיוא טינ ךיז יז ןגַאװ;
 ייז ןעד ,םירודיס עשרעּבַײװ ערעזדנוא ןוֿפ

 עטשרע יד ךרוד טקערשעגּפָא ןיוש ןערַאװ

 ענליװ ,טַײצלָאמ םיעֿבש רעד ,דמא ,"ץּבָארּפ

 סע ןעװ זַא ,ןדײרנַײא זדנוא ליוו רע ,7

 -רעטעּברא עזעידנַארג יד ןעמוקעגרעטנוא ןענַײז

 ןּבָאה ,1905 ןוֿפ עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןטכַאלש
 ,רעזעל ,נש ,"ןצרּפ ךיוא ןקָארשעגּפָא . . . ייז
 ,488 '/ ,וװ רעקיטירק ,רעטכיז

 טקערש עמ זַא, .טַײצ ערעגנעל ַא ןקערש .9



 ןהימשּפָא

 רעדנואװ ןייק זיא ,גנַאלןרָאי ּפָא ןשטנעמ א

 ."ןדחּפ א טרעװ רע זַא ,טינ

 רַאֿפ יִא טינ ךיז {ךיז ןָא כרא| :ךיז טימ

 / יןקיר ןנייז וצ רע ךרּפש שקולו; .הנּכס ַא

 רימ / ,ןֿפאװ יטׂשעּב ירעיוא דלּב טמענ ןונ

 ,ךוּביאֿבּב ,ײןקירשּבא וזא ןׂשול טינ זנוא ןלָאװ

 וזלַא ,טליּב אד רעד טנוה ןייק טסַײּב סע, 9

 רעכלעוו . . , טליש ןוא טיירד רֿפוא ריכנעמ ךַא

 .טכוצ ,"ּבא ןקערש טׂשאל ןאיירד טימ רֹּבא ךיז

 -הֿפירט עכלעזא ןקורד וצ יַא טינ ךיז ריא טעװ,

 ןיא ןעניֿפעג ךיז ןלעװ סָאװ ,ןעקנַאדעג ענ

 .גצּב ,"ווירּב ןַײמ

 ןימ א ,יַא עסיוועג ַא ןֿפורעגסױרַא ,תנוז

 ,לה ,"ןיילַא ךיז רַאֿפ דחּפ ןשיכיסּפ-לאנָאיצַאנ

 | ,13 | 1951 ,גָאט

 רעד זיא םעדרעסיוא ,, .רנ .משטד -- דנעי
 ,"ַא גונעג ןיוש ןיילַא עּביל עמייהעג ןעמַאנ

 קידלקע, ,1886 ענליװ ,עקנימ ענייש איד ,דמא

 עניש טשינ ךעלנייועג א טרעװ דנקערשּפָא

 א רעטנוא ןוֿפ ךיז טזַײװַאּב סָאװ ,טכיזעג

 עשרַאװ ,יטיור-ץראװשי ,אד ,"עקסַאמ רעכעלרעה

 | ,.80 'ז ,0

 (עק- ,ןי) רעה .שינע/ .ץכעי
 ,יירע-

 -עגי- ,ּפָא היּתש ןןעלטש . .,} -- ןהיתשּפָא

 -ּבָארג) ןןעיסַאש .. .} ןהיתש = :פ9 ,טהיּתש

 רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןרוּכיש ,ןעקנירט (ךעל

 -כָאנ ךָאװ ַא יִא .ןרוּכיש ,ןעקנירט ןרעהֿפױא

 -ּפָא ךיז רעדיװ ןוא ןרעטכינסיוא ךיז ,דנַאנַא

 | .ןהיּתש

 ,ּפָא לכׂש .ורט ןןעלכייס ...} -- ןעלכׂשּפָא
 ,טֿפַאשנולק טימ ןטכַארטסױא .טלכׂשעגי-

 -עגנולעג א יִא .געווסיוא ןגולק ַא ןעניֿפעגסױא

 ,אנוׂש םעד ןרַאנוצּפָא ןַאלּפ םענ

 .װרט ןץ(עננעֿפריַאס ...} -- ן(ענ)עֿפרׂשּפַא
 ,טנֿפרׂשעג- ,טעֿפרׂשעג-- ,ּפָא (ןֿפרׂש) עפרׂש

 סָאד ןעק רעװ ,תמאּב , .ןעילַאמסּפָא ,ןענערּבּפָא

 עלעהֿפירׂש אזא -- ןעקנעדעג טייקשיראנ ַאזַא

 ,"ןדִיי ףניֿפ ןרָאװעג טעֿפרשעגּפָא ןענַײז סע ואוו

 רעסיורג רעד ךָאנ ,טדַאטשנעזַײא .א .מ 'ירד

 ןוא ץלָאה טעֿפרׂשעגּפָאג .1901 ץנליװ ,הֿפירׂש

 װעיק ,זַײּפש ךָאנ גָאיעג ,ןָאסניכַאי .י ,"ןליוק

 טעװ סָאװ ,רעַײֿפ טימ ךיז טליּפש רע4 .4

 ,29 ש 1967 ,זמט ,אֿפא ,ייָא ךעלשּפיה ןיילַא םיא

 הרוּת .וטוא ןזעריוט ... ,} -- (ךיז) ןהרוּתּפָא
 ,הרוּת ןגָאזּפָא .טהרוּתעג-- ךיז ,ּפָא (ךיז)

 ךָאנ יז ַײּב טרָאד טמַאורַאֿפ ךיז טָאה ....,

 יּפָא טרָאד טָאה ןזח רעד זיּב . . . תודועס-שלש

 טרָאד ךיז טָאה ןּתוחמ ןייא זיּב ןוא ,ןעגנוזעג

 ,ןעינילָאװ ןיא קַאװטיל רעד ,דמא ,"טהרוּתעגּפָא

 ,1870 ענליוו

 ,ּפָא תחת .װורט ןןסעכָאט ...} -- ןתחּתּפַא

 ןעלדניװשַאּב .ןרַאנּפָא .1 (ּבָארג) .טתחּתעגי-

 ןטניה ןיא ןסַײמשּפָא .2 .ןצעמע

 .וטוא ןןצעריעט . . .} -- ןצוריתּפָא
 .ץוריּת ןשירַאנ א יַא .ץוריּת ַא

 ןגָאזּפָא

1978 

 .ורט 6 װטוא {ןסעלכיַאט . .} -- ןתילכתּפָא
 ןכַאמ .ריא טֿפָא .טתילכּתעגי- ,ּפָא תילכּת

 ,(ןריֿפרעּביא קידנעניימ) ןָאטֿפױא ,תילכּת  ַא

 תילכּת ןייק ןכַאמ טינ ןלעװ רעדניק יד ּביוא,

 ןוא סנגער יד יִא ייז ןלעװ ,םירישכמ יד ןוֿפ

 ."ןעיינש יד

 -כּת .ורט ןןעװעלכיַאט ...} -- ןעוועלכּתּפָא
 ,טשינ וצ ןעגנערב .טעװעלכּתעגי-- ,ּפָא עועל

 עצנַאג סָאד יִא .ןעלצנערטעצ .ןעװעלכּתרַאֿפ !
 ,סטוג-ןואיּבָאה

 ןַײז .װטוא ןןענעילַאט ...| -- ןענילּתּפָא
 ןַײז ןרעהֿפיוא רעדָא טַײצ ערעגנעל א ןילּת א

 ןשטַײד יד רַאֿפ רָאי עכעלטע יא .ןילת א

 -לושמוא יִא .ןדרָאמסיוא ,ןענעגרהסיוא -- חרט

 ,ןשטנעמ עקיד

 ,ּפָא תינעּת .ווטוא {ןסענָאט . . .} -- ןתינעּתּפא
 םעד ןוֿפ ךשמּב ןסע טינ .1 .טתינעתעגי-

 .ֿבָאֹּבהעשּת (םעד) יא .גָאט-תינעּת ןצנַאג
 ןרעהֿפיוא רעדָא טַײצ ערעגנעל ַא ןטסַאֿפ .2
 קַײרטשרעגנוה ןיא רעמענלײטנָא יד ,ןטסַאֿפ
 ןוא יִא .ךָאװ עצנַאג ַא טתינעּתעגּפָא ןּבָאה
 ,ןסַלּבוצ

 ףַא; .עפלַאמ .:221/06: 2446 .ן" ,רעד -- ףא

 'כטר .1542 ץענזיא ,םירֿבז תומש ,ּבא ,"ףֹוק =

 (22 ,י ,'א םיכלמ| 'םיפֹוקוי :טשטַײטרַאֿפ 8 ןיל

 איד ןוֿפ ןיֿפַא יד ןגניג ךָאנ רעד, ."ןֿפַא ינוא;

 ןישעװ ךיוא ךיז ןטעט איז ינוא רטנורה רמייּב

 ךעּפ יכייוו שד ואוו ןיקעּב ןעד זיוא ןגיוא יריא

 ,27 יז ,ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,"רַאװ ןנירד

 ירוּפס ,ריװַאּפ ,"ףא רעטלַא ןא זיא טָאג רעייז,

 חזד .ןז ,יד ,ץעֿפַא .1844 עשרַאװ ,תואלפה
 לָאמ ןייק ןּבָאה ּבַײװ ןַײז טימ סחנּפ יר , .שטד

 זיא סָאד טניימעג ייז ןּבָאה ,ןעזעג עֿפַא ןייק

 ןייא ןוֿפ הׂשעמ הניײש ןייא ,"שטנעמ רעטוט א

 .ג"כרּת ,ץיװָאנרעשט ,ןליוּפ ןיא ןיֿפערג

 -עגנַײא ,רעטײרּפשרַאֿפ .ףיֹוא :פפ -- ףֵא
 עיציזָאּפערּפ יד ןדערסױרַא ןֿפוא רעטלצרָאװ
 -ָאטרָא 'װָאס ןיא ףיו א ןוֿפ גילסױא .ףיוא
 ,עיֿפַארג

 ,ןַײזֿפױא +-- ,395 +-- ,392 +-- .ףיוא ווזד -- ףֶא

 יֿפָא ,ןגיוא יד טכאמעגוצ טינ טָאה רֶעע/ ,9

 זיא עמ ואוװ ..., ,"טכַאנ עצנַאג יד ןעװעג
 טכַאנַײּב קיטשרענָאד ןיולּב טשינ ןעװעגֿפָא
 ,המּכשהּב ןוא הדמתהּב טנרעלעג טָאה עמ ןוא
 קידנקידנע ןוא גָאטרַאֿפ ןעיורג ןטימ קידנּבײהנָא
 ,ךָאװ 'דיא יד ,"ןהעש תוצח עטעּפש יד ןיא

 ,22 ץווו 8

 .מטֿפ .פניא זיולּב .וזוקַא .װטוא -- ןרעדָאֿפַא
 ןזָאל ךיז ,ןעניגרַאֿפ ךיז ..::2: 28110164 .מַא
 װזד .חוּכּב ןַײז ,טייקכעלגעמ יד ןּכָאה ,ןטסָאק

 ןגעק ןצײרוצֿפױא יא טנעקעג טינ, .ןדרָאֿפַא !

 רעשיזיוצנַארֿפ רעד ןוֿפ לייט ןסיורג א ךיז
 ר .ּבוש .ד ,"ץנעגילעטניא

 .ץַאז ,ןימױלַאכַאּב ינַא) --- ימולחּב ינַא ףַא
 ,"טמולחעג ךיוא ךיז טָאה רימ , ,15 ,מ ,תישארּב

 וצ םיֿפֹואה-רׂש רעד טגָאזעג טָאה סָאד| יּת

 .רפ22 .ּבנ צמ ,רעד -- ַא'קָאֿפַא

 .ז- ,רעד -- ר'ָאֿפַא

 םזירָאֿפַא

 ;בּב יִד טימ טצינעג .{הסיֿפּת רעד ןיא ןֿפסוי
 סָאד (ב :ןגָאז וצ סָאװ סעּפע ךיוא ּבָאה ךיא (א
 סיוא טרעה -- יב 'ַא יַא, .עגֹונ ךיוא רימ זיא
 זיא רימ טימ --- יּב יַא יַא ,, ."גנוניימ ןַײמ ךיוא
 ."ןעשעג ךיוא סע

 עמַאנ ץַאנַא ...} -- אנינת ימנ ןנַא ףֵא

 ױזַא ןּבָאה רימ ךיוא, .חֹּת .ץַאז .ןענינַאט
 אנּת ןיא ןעװ ,!ט רעשידומלּת ,"טנרעלעג
 טצינעג .אנּת ןטייװצ ַא ןוֿפ היַאר ַא טגנערּב
 ,ןצעמע טימ ןעמיטשנַײא ןוֿפ קורדסיוא ןַא יו
 ,םיּבסמ ךיוא (ןענַײז רימ) ןיּב ךיא ,יּת ינ יא יַא
 ,טרעקרַאֿפ טקנוּפ :קיסַאּפש ךיוא טצינעג

 .רג22 ײא?2 .ּבב צא ,יד -- ןדאטסָאֿפַא
 רעגַאל ,ןיזַאגַאמ .אינסֿפא .ב/חי ןירדהנסכ2

 -- 'א עשיטנאגיג יד ,עזרעּב יד, .הרוחס רַאֿפ

 טלמַאזעגנָא ךיז ןּבַאה סע ואװ ןעניזַאגַאמ יד

 ,וװ רַאק ,"טלעװ רעצנַאג רעד ןוֿפ תורוחס יד

 ,73 יז ,1940 יינ

 יא? עיזָאֿפַא :89 .ּבנ צמ ,יד -- ץי|סַאֿפַא

 -לוֿפ רעדָא עזַײװליט .(עיגָאלָאטאּפ) .רגכ2

 קיטכיר רעדָא ןצינ וצ טייקיאעֿפמוא עקידנעטש

 טינ ןיא עקירעמַא, .רעטרעװ ןײטשרַאֿפ וצ

 סָאװ רעגריּב . . . ןּבָאה וצ . , . טריסערעטניארַאֿפ

 ןוא דיא ,נירג ,"עיזענמא ןוא יִא ןוֿפ ןדַײל

 ידַא -- שי .,312 יז ,1953 י"נ ,טלעװ

 ,1411 ,עיזענמא +-- ,'א עשיטסענמַא

 -ָאװדַא ווזד

 ח"ר ק"ש םוי, .גינעק ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ,טַאק

 רימַאקל טּפשמה לענמירק ןַאנטילה טאה ןושח

 ַאקָאֿפַאה זע טָאה ,ןכַאמ וצ זיוא ןיגָארטיג

 רעצעמ ןגעװ י"ּכ' ,"ןיזעװג ֿבּכעמ ָאװר עד

 ,{254 יּפש ,ווװ שֿפ} 1669 ,'םד-תלילע

 ןַא . . ,, דל .+-- ריֿפַא וזד

 טגעלֿפ רעּבַײרש רעד .(עדנַאטקיד רעדָא) רָאֿפַא

 םידימלּת יד ןוא לסירג ַא םידימלּת יד ןריטקיד

 ןיא טקערַאק ןגילסיוא ןֿפראד סע ןגעלֿפ

 ףרַאד עמ, ,48 יז ,אאאו לּבִי ,"ןטֿפעה ערעייז

 ןּבָאה תויתֹוא תמחמ ,יִא ןַא ןוֿפ ןּבַײרש

 ,! רענַאינעמלעז ,קמ ,"ייז טקוצ עמ זַא ּביל

 ,1931 עװקסָאמ

 ==: .מַא .צק ,ֿפניא זיולּב .ורט -- ןדרָאֿפַא
 -כעלגעמ יד ןּבָאה .ןרעדַאֿפַא װחזז .4

 ,(ןלָאצַאּב וצ ,ןריֿפוצכרוד) ןעלטימ יד ,טייק

 ... זיוה קידרעלָאד 50,000 א יא ןעק סע רעװ;

 עקיסַאּפ ןעניֿפעג טעװ רע זַא רעכיז זיא

 ,22 41 1970 זמט ,ןרעטשנעגרָאמ .ה ,"םינכש

 =:1101: 101681: ת: .װרט -- ןרעדרַאֿפַא
 -רַאֿפ 2 ,ןגנַאלרַאֿפ ,ןרעדַאֿפ .1 .ט0146:ת
 ךיאי .ןטּפױהַאּב ,ןלעטשוצ .23 ,ןטײרּפש

 ןָאיזַאקָא ךָאנ רהֲע יד להאמ אינ ךאנ יּבאה

 וצ ןבַײרש ׂשנַײמ טימ ירהַאּבטכַא הזיד ,טּבהיג
 ,ד"צּת טׂשמַא ,ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ ףסוי ,"ַא

 ,22 יז

 טוג .רג22 ײאכ? .ןעי ,רעד -- םזירָאֿפַא
 ַא ןוֿפ גָאזסױרַא רעטרילומרָאֿפ (ןייש ,ץרוק)
 יװ ןּבעגעג טרעװ סָאװ ,קנַאדעג א ןוֿפ ,גנוניימ



 רעקימזירָאֿפַא

 -כירּפש .ללּכ א יװ ,ּפיצנירּפ רענײמעגלַא ןַא

 :דיחי א ןוֿפ ןֿפאשעג ,ץאז רעכעלנע:טרָאװ

 ןיא יװ תומילש אזַא תומלוע עלַא ןיא ַאטישנ,

 םענוּב'החמש 'ר ,"ץרַאה שידִיי ןכָארּבעצ ַא

 ,|?} עכסישּפ ןוֿפ

 סע רעװ .לָאענ ,רעד -- רעקימזירַאֿפַא
 רעד ,רעקצָאק לדנעמ 'ר, .ןעמזירָאֿפַא טֿפַאש

 ,11 ׁשו 1967 זמט ,לקיּב .ש ,"יַא רעקיניזֿפרַאש

 .שימזירָאֿפַא :59 ,ידַא -- שיט)|סירָאֿפַא
 ץרוק ,םזירָאֿפַא ןַא יװ טקירדעגסיוא זיא סָאװ

 ןתנ יּברד תוֿבָא ןוא תוֿבָאײקרּפ ,טרילומרָאֿפ

 -נעמאזווצ א ןיא, .תלהוק יװ יא רעמ ןענַײז

 ךיז ןזָאל סָאװ דייר עשימזירַאֿפַא ןוֿפ גניז

 .טייקשיט- .1957 קיא ,גי ,"ןריטיצ טכַײל

 יז ,טײקצנַאג ןייא ןרעװ םערָאֿפ טימ ןכֹוּת,

 יא רעייז טימ רענעייל םעניא ןַײרַא ןעגנירד

 1967 זמט ,אֿפא ,"טייקשירעיוּפַאק רעייז טימ

 .11 צו

 ןוֿפ הטיש .לָאענ ןע  ,רעד -- םזימרַאֿפַא
 "מוא ןזָאל ןוֿפ ,םערָאֿפ א ןעגניװצֿפױרַא טינ

 םעד ,יַא םעד ןעמעננָא . . ., ,טרינילּפיצסיד

 -ַײרֿפַאּב עשינחור יד ,גנודליּבמוא ןוֿפ ּפיצנירּפ

 ערעזנוא ,ןידרָאג רעדירּב ,"רוד'גנוי ןוֿפ גנוא

 ,135 'ז ,1912 ענליוו ,םירוּבח

 .(ךיז) ןעמענרָאֿפ +-- -- (ךיז) ןעמענרָאּפַא
 ,11 זל ,1ויא22 תוּכוס ,רוזחמ2? -- יֹרּפ ףֵא

 סָאװ םשג תליֿפּת רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןוא ּבײהנָא

 :ץַאז רעצנַאג} .ףסומ וצ תרצע-ינימש טגָאז עמ

 רזעלא :רּבחמ -- "רטמ רֹׂש םש תּתוא 'ּב יא,

 ןוא 79 ,ךעלטרעװ לָאצ ַא ןיא טצינעג .ןרילקה

 ;"יה ָאטינ זיא עטַאט רעד ,יּב יא, :סעידָארַאּפ

 רעד ,יצ ןיוש ךיז טקור רעטניוװ רעד ,יּב יא,

 -עגסיוא זיא ץלעּפ רעד ,ןכַארּבעצ זיא ןוויואי

 יּב 'ַא; :"ָאטינ זיא טלעג ןייק ןוא ,ןכָארק

 ,ןגער ַא טסיג'ס ,ירֿפרעדניא סנגרָאמוצ ףיוא

 עטָאּפַאק יד ,ןסירעצ ןזיוה יד ,ןגעװ יד קיטָאלּב

 רעשזמָאל) יארק יד טעקארק סע ,ןסילשעצ

 ֿבוט-םוי ךָאנ ןגרָאמ ףיוא ,יּב יא, ;(טנגעג

 ּבוטש ןיא ,ןסירעצ זיא לוויטש יד ,ירֿפרעדניא

 ּביַא םעד ןיא יו, .(טעמַאז) "ןסיּב ןייק ָאטינ

 ,"ָאטינ זיא טלעג ןייק ןוא ,ךיז טגניז לדיל

 .ןעיידיא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ

 סָאװ עיזַא ןיא דנַאל נג -- ן'ַאטסינַאנֿפַא
 ,ןַאריא ,דנַאּברַאֿפןטעװַאס טימ ךיז טצענערג

 יד -- .סָאד ,ׁשי .עניכ ןוא ןַאטסיקַאּפ

 .רע'ַא .וטשיוּפ ךַארּפש

 ןשיסרעּפ ןוֿפ לייט א ןענַײז 'ַא ןיא ןדִייִו

 תראפּת ןיא סעקינָארכ עשיסרעּפ טיול .םוטנדִיי

 יד ןעמַאטש ,ץישפיל לארׂשי 'ר ןוֿפ לארׂשי

 יד ןוֿפ יַאזֿפוסוי ןוא ינַארוד םיטֿבש עשינַאגֿפַא

 ,ןלארׂשייינּב

 .46 +-- ,ףױרעדַא וזד -- ף"יורעדֿפַא

 ,6 ,4 ,חכ ,תומשככ .ּבנ צמ ,רעד ןדעֿפײא| -- דוֿפא
 'א םעד ןכַאמ , .לודג ןהּכ ןוֿפ דגּב רעטשרעּבייא

 -לימרעװ ,לּפרוּפ ןוא לָאװ רעיולּב ,דלָאג ןוֿפ

 -רַאעגסיוא קיצנוק ,ןענַײל ןטיירדעג ןוא טיור

 .עיצקעירעטניא -- !"ילֿפַא

 .כרַא .ּברעװנַאק -- רעױֿפַא

 .לקַאל .ּברעװנַאק -- ריוֿפַא

 .רל .מטפ -- עלוֿפַא

 .רגכ? .ייא? .ס" ,יד -- שיצנוֿפָא

 יזַא -- טֿפָא

1974 

 י"א םעד סיוא וט, .6 ,חכ ,תומש ,יּת ,"טעּב

 ,"!טסורּב ןַײד ןוֿפ םימוּתו-םירוא יד ּפָארַא סַײר

 יד ףיוא טנַײש טָא; .יהנחמל ץוחמ' ,ו גורֿפ

 ןהֹּכ רעכעלטעג רעד ,רוגיֿפ-ןזיר ַא ּפערט-םַאלֿפ

 -למיה ןוא רוּפרוּפ ןוֿפ רעדיילק ןיא ;ןײלַא

 .| לַא ,"ןיורק ןוא יא ןוא ןשֹוח ןיא ,רוזַאל

 ,םירבזכ .רעד ןעמײכעװֿפַאו -- המיחו"ףא

 ,ןרָאצמירג ןוא ןרָאצ .14 ,ה ,הכימ ;27 ,טכ

 ןוֿפ ,זגֹור ןקרַאטש ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ טצינעג

 טמיוש רע. :"יו"א ולוּכ זיא רע .ןרָאצ ןוליװ

 ,םיכָאלמ עזייּב ייװצ ןוֿפ ןעמענ ,?וַא טימ

 שױרַא ןמוק האמוטּב ישילש לכיה ןעד ןיא,

 ילַא ןמוק איז ןוֿפ ינוא יוױַא םיתיחשמ אייווצ

 טַײל איד ןירעק וצ ּבָא ןאיג ַאד איד םיחילש

 .ב/ח ,וצנ ,"תמאה ךרדמ

 םַײּב טרָאװֿפורסױא
 טַײּפש עמ זַא ןטַײדנָא םַײּב רעדָא ןעַלּפשסיױא
 .סעּפע ףיוא רעדָא ןצעמע ףיוא

 ,- ריֿפֵא וזד

 טרָאד ןוֿפ םיא וטסלָאװ ךָאנרעד, .קעװַא ,סױרַא

 יד ,סילטַײמ .י ,"ןעמונעג (קירוצ =-) רעױֿפַא

 .דיסח ָאדוי יּבר ןוא לאומש יּבר ןוֿפ םיחֿבש

 ,רעֿפַא ,ריֿפא װזד

 ענַײמ -- ןּבױט עסַײװ יד יא קיש'כ ןוא,

 שודָאל ,קירּב ןֿפױא לרעפ ,דָארּב ,"ןעמיורט

 ץעּבָאּב יד . . . טָאה רעטמאל םעד, .61 'ז ,0

 ,"םעזעּב א טימ טרָאד ןוֿפ טעשטירעגרעױֿפַא

 ,9 יז ,39 ןאי ,1924 עשראװ ,ךַאװ עטרירטסוליא

 "ניֿפ עריא ןוֿפ ןּבָאה ןדרָאקַא ןוֿפ ןדָאהַארַאק;

 ,ןעניגַאּב ןַאמלעק .ח .ש ,"טצנַאטעגרױֿפַא רעג

 , 39 יז ,1931 װָאקירטעיּפ

 -- 'ַא טלעג, .ךס ַא

 "ויער (ןוא) יַא טלעג, ;"?הלודג יד זיא סָאװ ָאט

 ןעמענ טינ ןעמ לָאז ךיוא , .לװֿפ ,"עלוד תונ

 ןוֿפ םערָאװ ,טלעג 'ַא טָאה יז לַײװ השא ןייק

 רֿפס ,"רעדניק עטכעלש ךיוא ןעמוק גוויז םעד

 רעדניק, ,108 יז ,ב"נרּת עשרַאװ ,תוֿבוט תוגהנה

 ןקרַאטש טלָאמעד ,סעװרַאּב יַא ןֿפױלמורַא ןזומ

 ,זּביא ,ַאדיװ ַארגלַא .א ירד ,"ןעלקסומ יד ךיז

 ,19 יז ,1927 ןילרעּב ,דניקניילק םנוֿפ גנויצרעד

 "סוטקַאק
 יָא ןוֿפ רעטעלּב יד יװ יוזא ןסקַאװ יז, .ץנַאלֿפ

 ןוֿפ סיױרַא טסקַאװ לרעמעק ןייא :סוטקַאק

 ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא טּבַײלּב ןוא ןטייווצ

 ,12 ןש ,19237 ענליוו ,זעגפ ,"לרעמעק-רעטומ

 ּפָא םעניילק א טימ זיא סָאװ

 -לעז רעד ןוא ןייא ןשיװצ טַײצ ןוֿפ דנַאטש

 ץיִא .סנגער עיִא .שינעעשעג ,גנואוט רעקיּב

 -כיורטש ,ןעַײרעגירק עיִא .ןזיײרג עא .תוחמׂש

 ,"טסַאל וצ טלַאֿפ טסַאג רעטֿפָא ןַא; .ןעגנול
 וצ ליּבָאנק טֿפוא טסע שנעמ ןייא ןעװ, .װש

 ײסקַאל ךוא ,ךיוּב םעד ןוֿפ ןיטניו סע טּבַײרט

 הלעּת ,"ךייװ ךיוּב םעד ןיכַאמ ןוא . . . ןיר
 ,רעז קנע טיּב ךיא, .,1850 ֿבוֿבל ,הכורַא

 ,"זיא ךילגימ קנע טֿפוא וזַא רימ טּבַײרש

 טָאה סָאװ, .קיטפָא :ךיא .11 יז ,ּבגָארּפ

 .טַאמ .ז ,יד -- םײרגטֿפָא

 .ודַא -- לָאמטֿפָא

 .סי ,יד -- עטֿפָא

 ם(ר)ַאדרעטֿפַא

 יװ ,רעמ טשינ ?ןטכַארט וצ ױזַא ןּבעגעג םיא

 יא ריא ןוא טײקנדירֿפוצמוא עקידנעטש ריא

 -- טייק- .146 יז ,וו סַײװ ,"ןטכַארטרַאֿפ ךיז

 -טֿפָא יד , .טֿפָא ןעשעג ,ןַײז ןוֿפ טֿפַאשנגיײא

 ,ךַארּפש רעשיטעָאּפ ןַײז ןיא סעיזולַא ןוֿפ טייק

 עג וצ סעיזװלַא -- ,טייקכעלדליּב ןַײז זיא

 -ע ּב ַא טייַא .קיווייל .ה ,נש ,"ןדָאזיּפע ,ןטלַאטש
 ךױא .ןטייקי-ךיוא) .ה מיש ריֵא ,על
 סָאד :ןעמ טכרָאה ךילטֿפָא רָאג ןוא, .ךעלטֿפָא

 ,16 ןאמ ,1866 מק ,"עטכַאמש עטלַא ןייא זיא

 .דעמ .רגכ2 יא ,יד -- שיגָאלָא|מלַאטֿפָא
 "רַאֿפ סָאװ טֿפַאשנסיװ רעשיניצידעמ ןוֿפ גַײװצ
 ןוא עיגָאלַאיזיֿפ ,עימָאטַאנַא טימ ךיז טמענ
 רעדנוזַאּב א טימ יא; .גיוא ןוֿפ ןטײקנַארק
 "נַארקרעד עזָאלוקרעּבוט ןוֿפ גנוקיטכיזקירַאּב
 גַאלַא א .5 אט ,1929 ,זַאט ,"גיוא ןוֿפ ןעגנוק

 ּפָאקסָא' ַא - .עיגָאלָאָא ןיא טסילַאיצעּפס --
 .ןגיױא ןכוורעטנוא םוצ טנעמורטסניא --
 ןעמוקעגקירוצ ךילקריוו רעטקָאד רעד זיא ...,,
 ,תמא רעד ,"יָאָא ןַא טכַארּבעגטימ טָאה ןוא
 -נוא סָאד -- עיּפָאקסָא'ַא - .1895 ןָאטסָאּב
 עטסקינייװעניא סָאד ןטכַארטַאּב סָאד ,ןכוזרעט
 ,ּפָאקסָאָא ןַא ןוֿפ ףליה רעד טימ גיוא ןוֿפ

 "רַאֿפ ,עטסטֿפָא

 רעשיטסיטַאטס ַא? .עדָאמ ,סיירג עטסטײרּפש

 יד ה"ד ,עדָאמ יד ןענעכייצַאּב וצ ףיוא ןימרעט

 לעטשֿפיױנוצ א ןוֿפ סיירג עשיּפיט רעדָא עטסֿפָא

 ,14 ,6 ,7 ןרעֿפיצ יד ַײּב ,לשמל .ןרעֿפיצ ןוֿפ

 יַא יד 6 זיא ,29 ,7 ,2 ,6 ,14 ,4 ,1 ,100 ,6 3

 ,"לָאמ ַײרד ךיז טֿפערט סָאד לַײװ עדָאמ רעדָא

 װצִיִק ,עיגָאגַארעפ עשיטקַארּפ ,ןָאסניכַאי יי

 ,402 'ז ,9

 ,טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ .1

 יא טמוק הֿבוט ַא רַאֿפ, .ןלַאֿפ עסיוועג ןיא

 רימ ןדניֿפג לָאמ-טֿפוא, .װש ,"הער א סױרַא

 ןוֿפ ןוט לָאז ןעמ זד טימ טגנערּב טַײצ איד

 ׂשטוג לָאז ןמ 'נוא (ךתרוּת ורֿפה) ןגעװ שטוג

 ,ו"ּפש ןילּבול ,מהס ,". ..ןריטש רֿפ הרוּת

 רעטנוא ריא ךיא גָארט יִא, ,126 ,טיק ,םילהּת

 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאפ ,"זעּב קַאּפ ןצנַאג ַא

 ךס ַא ,טֿפָא :2 .68 יז ,16115 אנד ,7

 ןעד, .סלָאמטֿפָא ,טלָאמטּֿפָא ךיוא .לָאמ
 איװ ׂשילַא טלָאציּב ריטכיר יטכעריג רעד טָאג

 ,289 'ז ,הג ,"טכַאדיג ׂשלָאמ טֿפוא טנוש

 -ֿפַא וצ ךעלנע ,טיײקנַארק

 רעד ןוֿפ טייקיניירמוא ַײּב, .רעדניק ַײּב עזָאט

 ליומ ןיא דניקגיוז םִַײּב טֿפָא טייטשטנא רעטומ

 רעד ןוא סעלסַאי יד .(עטֿפא) ךעלזעלּב עסַײװ
 ,זעגפ ,ײןקעלֿפ עסַײװ טימ טקעדַאּב ןרעװ גנוצ

 ,1 ןאנ ,1923 ענליוו

 .1606 : /4410142ז00 ,יד --- ם(ר)אדרעטּפַא

 טריֿפ סָאװ עקשיק עטצעל ,עקשיק ץּבָארג

 ךירצ םאדרעטֿפַא ארקנה אּתשּכרּכ, .האֹוצ סיורא

 ,"...רילעש ֿבלה לש טוחהו םורקה ףולקל
 ץעקָארק ,ןוצר יחֿבז רֿפס ,לעקנערֿפ .פ .ש ֿברה

 ,ב"מרּת



 גנוזעלרעטֿפַא

 "תוללוע' רַאֿפ װט ,יד -- גנוזעלרעטֿפַא
 רעדָא) ןּביורטנייו -.:2264116: 81410-68

 ןגַײװצ יד ףיוא רעּביא ןּבַײלּב סָאװ (תוריּפ ללּכּב
 גנוזעל רטֿפַא? .ּבַײלקכָאנ ,ּבַײלקֿפױנוצ םעד ךָאנ
 גנוזעל רטֿפַא איד זַא ןּבילּבג רּביא רימ ןענַײז
 גרוּבמוה ,ּכיויו ה"ר רוזחמ ,. . . טשּברעה ןוֿפ
 .ּב/גנק ,1

 ץנַאג .(ם)רעטֿפץע :ףפ .ודַא -- (ס)רעטֿפָא
 ןעד טסייוו עמ, .זדנוא וצ ןעמוקנַײרַא יא .טֿפָא

 -רעגייז םעד רעטלַא וצ יִא טֿפױל יז זַא טינ

 טגעלֿפ , ,279 יז ,ןדוי רעװַאלקש ,שז ,"רעטסַײמ

 סָאד וצ טּבַײלק לדיימ סָאד יװ ןעז יִא רע

 ,49 יז ,ז"צרּת ,וו ןעֿפירש ,שטַײט .מ ,"לּביטש

 .הרוטֿפה +-- .יד ןערָאטֿפַא) -- הרטֿפַא

 .=:2: 0418ז0608016 יד -- עינַאװַארַאיּפָא

 לָאצ ַא ןיא ,'װַאנ ,21 םעד אגח עשיליוטאק

 ,ךירי ַא טימ ןדנוּברַאֿפ ןעועג רעטרע

 .=:2: 000218 .ס- ,יד 8 רעד -- ערַאיֿפָא
 סנטייווצ א ןוֿפ ןּברק ַא טרעװ ,טדַײל סע רעװ

 .לזמילש םּתס :ךיוא .טייקכעלרעמוא ,טײקשלַאֿפ

 א ןוֿפ י'ִא ןעַײרעקילושז סֿפּתוש ןוֿפ יִא ןַא

 זיא המֹותי יד , .דשח ןטסיזמוא ןַא ןוֿפ ,הריסמ

 ."ודנוא ַײּב גנונעדרָאמוא רעד ןוֿפ יַא ןַא ךעּבענ

 .וטוא -- (ךיז) ןעוו'ַא

 ןלַאֿפ עלַא. .+-- ןרירעֿפַא וזד -- ןעװערָאיּפַא
 ,ןטרָאק יד ןיא טעװערָאיֿפַא רע -- . . . ףיוא ןָא
 ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגרעּב .ש ,"קירוזַאמ רעד

 ,1931 סעדַא ,| עיצולָאװער

 ןוֿפ טקעזניא .זױלצנַאלֿפ .ץ ,רעד -- ד"ֿפַא
 רעטעלּב יד ףיוא , .208101020 עילימַאֿפ רעד

 ןעניֿפעג ןגַײװצ ענירג ענַײז ףיוא ןוא םיוּב ןוֿפ

 ןוא ,עכלעזַא ןטקעסניא עניילק ,ןדיֿפַא . . . ךיז

 רעד ,םולּב .ש ,"טֿפַאז םעד ךעלטימעג ןגיוז

 ,19231 י"נ ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב

 .=2: 2104266 .ז ,רעד -- פױויײדיפַא

 .לכ ייאככ .ז" ,רעד -- ט"יֿפָא

 רעטנוא טעמתחעג ןוא ןּבירשעג ,טנעמוקָאד

 ,גנוטכילֿפרַאֿפ ,גנורעלקרעד ַא רַאֿפ העוֿבש

 ןַא ןגירק וצ טצינעג ֿבור'ס .ַאא תוֿבַײחתה

 ןכָאנ רָאנ; .עקירעמַא ןייק עזיוװ:רַאֿפנַײרַא

 רע טָאה ,ֿבורק ןכַײר ַא ןוֿפ יא ןַא ןעמוקַאּב

 ,?ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןעמוק טנָאקעג

 ןכַאמרַאֿפ טזומעג ןצנַאגניא רע טלָאװ שרעדנַא;

 ַא טימ ןַײרַא לָאמא ןעמ טלַאֿפ ױזַא .סיֿפָא םעד

 ,'טג ַא' ,ַאפָא ,יַא ןַא טימ ,טקַארטנָאק

 ,ןייטשלדייא

 ךיז ןעניֿפעג ןטעהנַאמ ןיא , .ֿבוט-ןֿבא רענירג

 ,רענייטשריצ . . . םינימ טרעדנוה ייווצ וצ טנעָאנ

 ,זַאמלַא ןוא לַאּפָא ,ןילַאמרָאט ןוא טסיטעמַא :יוו

 י ,"זַאּפָאט ןוא יִא ,ןײטשרוזַאל ןוא זיקרוט

 .4 עו 1961 ,זמט ,ךַאלָאװ

 ַא וצ ךיז טיצַאּב .װדַא ,נָאק {עליֿפַא| -- וליֿפַא

 .ץַאז ןצנַאג ַא וצ ,עזַארֿפ א וצ ,לײטצַאז

 ,קידנעטשּבלעז ןטלעז טמוק .ַאא ב/ד ,תוכרּבככ

 עמ סָאװ ןצעמע רעדָא סעּפע ףיוא ןָא טזַײװ

 ךיז ןיא טָאה .םעד ףיוא טכירעג טינ ךיז טָאה
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 ,ךיוא יװ ,םגה ,שטָאכ :ןוֿפ ב ןזַײװלײט םעד |

 עג זיא ֿבורק רעטגירקעצ רעד 'ַא; .ךיוא ןוא

 ןרעװ טנוזעג ןכָאנ יַא, ."הנותח רעד וצ ןעמוק

 סייוו רעװ, ."טעּברַאעג טינ ןיוש רעמ רֶע טָאה

 ןירדהמל יא רשּכ. ."'ַא ךָאנ ךימ טקנעדעג רע יצ

 ,"ןירדהמה ןמ

 ,ּבֹוס ַא רעדָא ָאר פ ַא וצ ךיז טיצַאּב

 הטרח ןָאק לצֹוּפ א זַא ,טגָאזעג ךָאד טָאה בר,

 רעד ןוֿפ ןייגקעװַא ןוא גָאט ןטימ ןיא יא ןּכָאה

 םעד יא טזַײּפש טָאג, .ב/ו ,מהש ,"טעּברַא |

 רעד יַא טָאה תּבש; :"דרע רעד ןיא םערָאװ |

 -ּפערק) קינָאה יַא; :"ור ךיוא םוניהיג ןיא עשר

 זיא ןֿבקעי 'ר ַײּב; ;"וצ ךיוא ךיז טסע (ךעל

 "שָארע ;"הרֹוכּב סעקוׂשע יא ,הרוחס ַא ץלַא

 ,"רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יא טרעטיצ לולא שדוח

 טָאה םורַא טכירק סָאװ למערעװ ַא יַא; .װש

 ןַאמצרַאװש ריאמ ֿברה ,"השודק ךיז ןיא ךיוא

 'א ןעמ טּביילג רענגיל םעד, .15 וא 1964 זמט

 ושנֹוע ךּכ, :לגרֿפ} .װש ,"טינ ךיוא תמא םעד

 ןיעמוש ןיא -- ,תמא רמא וליֿפַאש יאדּב לש

 (,ב/טפ ,ןירדהנס ,ייול
 ,טַײצ ןוֿפ דנַאטשמוא םוצ טֿפָא ךיז טיצַאּב

 ןייגמוא ןזָאל ץנמינ ןלוז םיאּבגה, .ַאא טרָא

 ,ינע ןייק ןרעזייה יד רעּביא ןייג =} םלועּב

 ןןרָאט =| ןירעט .- . היינע 'נוא ינע רעד 'נוא

 'א עוֿבשה ימי לֹּכ םמצעמ ןייג םוא טינ ךיוא

 רָאג זיא ׂשע, .קקּת ,ײֿבוט-םוי ברעו תּבשיֿברעּב

 גָאמ ׂשע ןמ ׂשד ןַײז למ ןוֿפ הוצמ איד ׂשורג

 ,א/בע ,1722 טׂשמַא ,מהמ ,"ןוט תּבש ןיא יא

 ,קלָאֿפ ןַײמ ,וטסיּב רָאנ תוליֿבַא ןוֿפ קלָאֿפ א,

 רכזי ,שָאוהי ,"טרעױרטרַאֿפ תוחמׂש ןיא יא

 ,ןּברוחל

 'ַא זיא טוג, .עוז א ר פ א וצ ךיז טיצַאּב

 .וש ,"ןטייװצעּבלאז =} ךָאװדעװ יּבַא ,ךָא

 וצ הװצמ א זיא , ."האוֿפר ַא ףיוא 'א ָאטינ, |

 זַא יַא ,ןלּבעל| ןצנַאג םעד ףיוא הכרּב ַא ןכַאמ

 ,"טיורּב ערעלעדייא זיא ןלּבעל| רעּבלַאה רעד

 יַאי .א/ט ,ח"ירּת גרעּבסגינעק ,םחנמ תוכרּב

 טינ ךיוא ריא טמוק דנַאל ןקילײה רעזדנוא ןיא

 -סיוא ףיוא רָאנ . . .דרע יד ןטעּברַא וצ ףיוא

 לש הֿבישיּב ,סוממ ,"טלעג שידִיי ןעגנערּבוצ

 סיוא ךיז טקערטש סָאװ טנַאה עטוג ַא, .'הטמ

 ןיא ןגָאלש גנולצולּפ טמענ יז יַא ,טייקדלימ טימ

 זיא ןעמ יַא; ןדעךג ןוֿפ רעדיל ,?ה ,"קַאּב

 טימ ןגָאז לָאז עמ זַא טוג זיא ,הרצ תעּב רדנמ

 -רוסיא רעד . . .ןַײז לח טינ לָאז סע ןושל ...

 ןַײז , .ב"נרּת עשרַאװ ,תוֿבוט תוגהנה רֿפס ,"רדנ

 יא טָאג ןוֿפ סױרַא ןענעק טשינ טסייה דָיי ַא |

 ,טייצ ,"סוליֿפא עלַא ךָאנ יַא . . . סע ליװ עמ זַא
 ,48 יד ,1947 יײנ ,לג

 המלש תדועסּכ םהל הׂשוע הֹּתַא 'ַא
 סַאדוסיק םעהָאל עסיוא ָאטא .. ,} -- ותעׁשַּב

 ,אעיצמ א3372 .חּת ,ץַאז |ױטַאשייּב עמיולש

 ןוֿפ הדועס יד יװ ןּבעג ייז טסעװ יא .א/גּפ
 עטייװצ| .טעיפ ,טַײצ ןַײז ןיא ךלמה המלש

 וטסָאה = "ןהמע ךתֿבֹוח ידי תאצי אל, :טֿפלעה

 ןיייז יּבגל תוֿבייחתה ןַײד טליֿפרעד טינ ךָאנ

 רעד סָאװ ,רעטעּברַא ענעגנודעג ןגעװ ךיז טדער)

 ןּבעג וצ ייז טימ טדערעגסיוא טָאה תיּבה-לעּב

 וליֿפַא

 רעד זיא ;גהנמ ַאזַא זיא'ס ואוו טרָא ןַא ןיא ,ןסע

 טַײצלָאמ ןרעסעּב א ןּבעג ייז זומ עמ זַא ןיד

 םיחרוא ןייק טינ טעּברַאֿפ , .ךעלטנייוװעג יו

 אצֹוי טינ וטסעװ .. .יל 'ע יא יא ,תּבש ףיוא

 : ."ןדִיי ענַײמ ןעקיכ ,ןַײז

 יול ףעלעייּב ...| -- לטּב אל ףלאב 'ַא
 אל ... .ב/זצ ,ןילוח טיול .חֹּת ,ץַאז ןלטָאּב

 טריזילַארטיײנ טינ טרעװ (רוסיא רעד) --- ןילטּב -

 ,ליֿפ יוזַא לָאמ-טנזיוט זיא סָאװ תומּכ א ןיא יא

 ןלַאֿפעגנַײרַא זיא סָאװ ץרש א ןגעװ ךיז טדערו

 טינ ןעמ ןָאק (יז) םיא :ב3 ,ןסטכעקעג א ןיא

 רעד טימ ןכַאמקעװַא ,ןַײז לטֿבמ ,ןרירָאנגיא

 רעסָאװ ,הרוצ ןַײז ןָא רָאנ טקוק .טנַאה

 ןוא עשר ַא זיא רע ."יּב יל יּב יא !םינּפ-תרדה

 - .יּב יל יּב יַא תועשר ןַײז

 -סיּפייּב . . .} -- םונהיג לש וחתּכּכ 'ַא

 ,א/טי ,ןיֿבוריע .חּת .עזַארֿפ ןםענעהעג לעש יוכ

 ַײּב יַא, .". . , םונהיג לש וחתּפ לע יא םיעשר,

 'א :ּב ןטימ טצינעג *. . . םונהיג ןוֿפ ןריט יד

 טעז עמ ןוא םונהיג ןוֿפ ןרעיוט יד ַײּב זיא ןעמ

 'ּב 'א  .רעטַײװ ךָאנ ןעמ טקידניז ,ףָארטש יד

 רעצלָאטש רעד, -- ןשעדקעה|ו שדקה 'ׂש
 סוחי ןַײז . . . הוואג ןַײז טינ טנקיײלרַאֿפ תולד

 ןיק טשינ ַײז ,רערומ .ז ,"'ה יש 'ּב יא

 ,65 'ז ,1925 וָאנרַאט ,וװ ,גנוי רעליואװ

 ױרדַאכײמ ןסָאכ . . } -- ורדחמ ןתח 'ַא

 = .ב/דמ ,הטוס?? .חּת .עזַארֿפ ן(יורדעכיימ)
 :ב ןטימ טצינעג 'רדח ןַײז ןוֿפ ןתח רעד יא

 טמוק, .ןָאט ןזוומ ,ללּכהןמ-אצוי א ןָא ,עלַא

 ."ימ יח יא ,רעַײֿפ'ס ןשעל

 -- םינובנ ונלוּכ םימכח ונלוּכ 'ַא
 הדגה?? ,ןםיניואווענ . , . םימָאכַאכ ונָאלוק . . .}

 ,םימכח ןעװעג עלַא ןטלָאװ רימ יַאע :חסּפ לש

 וצ טכילֿפ רעודנוא זיא ,עקידנַאטשרַאֿפ עלַא

 ונילְע הוצמ,,| "םירצמ-תאיצי ןגעװ ןלייצרעד

 לָאצ ַא ןיא טצינעג ,("םירצמ תאיציּב רּפסל

 זדנוא סע לָאז -- ינ יּכ יח 'ּכ יא, .ןקורדסיוא

 ןוא ריא ."זדנוא טלעֿפ סע סָאװ ןעמוקוצ ךָאנ
 ךיז ךָאד ןוא -- ינ י'ּכ יח 'ּכ יַא; :טצריקרַאֿפ

 הווצמ א -- ונילע הווצמ עקַאט זיא ,טשירַאנַאּב

 ."ןדנוא ףיוא

 ירכָאנ .. .} -- הרוּתּב קסועו ירכנ 'א
 ,אמק א3ב2? .חּת .עזַארֿפ ןערױטַאּב קעסיואייוו

 ץעטייװצ| טנרעל רע ןוא יוג א 'יִא .א/חל

 ןכילגעג זיא, -- "לודג ןהכּכ אוהש, :טֿפלעה

 ,ןדיירסיוא סניּבר ןוֿפ .ן"לודגךהּכ א וצ

 ,הרוּת ןענרעל יאדװַא טסֿפרַאד וד, :קיסַאּפש

 טגָאז ארמג יד ןוא ,רומג יוג א טסיּב וד תויה

 ."ןענכוד ןגעמ ךָאנ וטסעװ ...'נ יַא

 - הקדצה ןמ סנרּפתמה ינע 'ַא

 .עזַארֿפ |עקָאדצַאה ןימ סענרַאּפסימַאה ינָא . .

 סָאװ ןַאמערָא ןַא וליֿפַא .ב/ז ,ןיטיג22 .חֹּת

 הׂשָעי :טֿפלעה עטײװצ) 'הקדצ ןוֿפ טּבעל

 יה ןמ 'ה יע יא , .ןהקדצ ןָאט לָאז, -- "הקדצ

 ."םייוֿבש-ןוידּפ ףיוא ןּבעג ףרַאד -

 ןסַאכַא עטורּפ ...} -- תֹחַא הטורּפ 'ַא |
 -ינימ ןוֿפ קורדסיוא .'הטורּפ ַא יַא .עזַארֿפ
 יז ךיא לעװ, .טסיזמוא ,םניחּב ,טרעװ ןטסלַאמ



 ןריאיליֿפַא

 ןעגנַאלרַאֿפ טינ ריא ַײּב לעװ ןוא טנוזעג ןכַאמ

 זיא רע, .א/ומ ,1875 גרעּבמעל ,חק ,"'ַא יּפ יַא -

 ןּבילּברַאֿפ טינ םיא זיא'ס ,ןרָאװעג לדה-לידּב

 "רעּביא טינ ריֿבג רעד טָאה יא יפ יא, ."יא יּפ יא

 ,"הליהק רעד רַאֿפ הָאװצ ןַײז ןיא טזָאלעג

 ןָאמשיל יולעש ...} -- המשל אלש 'ַא
 ּבילוצ טינ 'ַא .ב/נ ,םיחסּפ טול .חֹּת .עזַארפ

 .ןגעװ סהװצמ רעדָא סהרוּת רעד| ןגעווטריא

 ,יל יש 'א ןענרעל הרוּת שנעמ רעד לָאז גיּבייא,

 הרוּת יד רע ןעװ וליֿפא :שטַײט זיא ׂשד

 םיא לָאז ןמ טראַײנ ,םימש םשל טינ טנרעל

 ?ז"קּת ?טרָא ,םידיסח רֿפס ,"ןוט ןָא דוֿבּכ |

 טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה יל יש 'א, .ב/הנק

 רעטוג א ןרָאװעג זיא רע, ."םידומיל יד ןיא

 -ניײא ךיז רע טָאה יל יש יא, ,"יל יש יַא יאּבג

 ."הווצמ א טֿפױקעג

 ןֿפַאש .טריאיליֿפַא ,ריאיל- .ורט -- ןריא|יליֿפַא
 -- ךיז טימ .עיצַאיליֿפַא ןַא ,עיצַאיצַאסַא ןַא
 יַאטױא ןַא יו טריאיליֿפא ךיז טָאה דנוּב רעד,

 -לַאיצַאס רעשידנעלסור רעד ןוֿפ לייט רעמָאנ

 והילא ,"ײטרַאּפ-רעטעּברַא רעשיטַארקַאמעד

 ,1092 ןאט ,רעקעװ רעד ,ןַאמלוש

 ,עלַאיליֿפ ווזד .לככ ייאככ .סד ,יד -- עיצַא-
 -יטסניא ,עמריֿפ א ןוֿפ לײטּפָא ,גַײװצּפָא .1
 טָאה עמריֿפ עטלַא יד, .טֿפַאשלעזעג ,עיצוט

 ,"דנַאל ןצנַאג ןרעּביא סעיצַאיליֿפא עַײנ טציא

 'ַא .גנוריאיצָאסַא ,תוֿפּתוש ,גנודניּברַאֿפ .2

 .ןעײטרַאּפ ייווצ ןוֿפ

 סָא .ל22 ײא2 .ץ ,יד -- ס'עטיניֿפַא
 סָאװ סָאד .טֿפַאשיֿבורק ,טײקטנעָאנ טָאה סָאװ

 טָאה סָאװ סָאד ,ןכירטש עקידתוֿפּתושּב טָאה

 רוטּפלוקס ןוא ַײרעלַאמ ןשיװצ , .טייקכעלנע

 ,"וטסנוק עשיטסַאלּפ ןענַײז עדייּב ,יַא ןַא ָאד זיא

 ,846 +-- ,ענישזיַא ווזד .טָאּב .ס- ,יד -- עניֿפ א
 ש200ותוטזמ ןעיניֿפָא ךעלטנייוועג דײרסױרַא}

 רעדָא עצרַאװש .תמעעוו1!טצ3 .=:1/86: 800עצעז

 ןוא ןיילק רעייז טסקאוו .עדגאי עטעלָאיװ-לקנוט

 .ךעלרעיוז ,קיטֿפַאז זיא .דרע רעד ַײּב קירעדינ

 וצ ,ןַײװ ןכַאמ וצ ,סטכַאמעגנַײא ףיוא טוג זיא |

 ,לושלש ןגעק לטימ רעשימייה .סעשינק ןליֿפ

 ,הקשמ עשימייה .ּבנ צמ ,רעד ,קעיניֿפ'ָא
 רימ ןלעװ ךָאנרעד ןוא, .סעניֿפָא ןוֿפ טכַאמעג

 יט .י ,יַא ןוא , . . טיװָאקַא ןשימייה ןעקנירט

 -יֿפַא .הבושּת'לעּב רעד ןוא קיזצ רעד ,רעג

 ,סעניֿפָא ןוֿפ ּפוז -- עקנַאינ

 .=:8: 044406 .מַא .סע ,} ,רעד -- םיֿפָא
 ,עירָאלעצנַאק ,רעמיצ-טעּברַא ,רָאטנַאק ,ָארויּב

 ,"טכַאמרַאֿפ ןַײז ןיֵא עלא ןלעװ ילוי ןט4 םעד,

 .ן- ,רעד -- ל'ַאיסיֿפָא .ַאּפש -- עניסיֿפָא
 װזד .2 ,רעטמַאַאּב .1 .:2904: (1

 יָאּפ .רעטמַאַאּב .מַא .רע'ַא .מַא ,ןַאמרָאֿפ
 ,ריציֿפָא .טנַאיציל

 טָאה רע, .שיֿפַא וזז .ןז ,רעד -- ט'םיֿפַא
 -רָאּפ ןַײז טימ ןיַא טעּפעלקעגנָא ןעזעג וליֿפַא

 ,1864 ענליוו ,דמלמ רעד ,דמא ,"טערט

 ,יד ןסעכױקַאה טַאסיֿפַא} -- תוחוּכה"תסיֿפַא

 :8פ .ידַא -- ל'ַאיציֿפָא

 ,עיצילַאג .ן- ,רעד -- ל'ַאיציֿפָא

 יז ,רעד -- טפיניציֿפָא
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 ןָא ןּבַײלּב סָאד .29 ,זמ ,תישארּב ,ןּבמרככ

 -עגנָא רע טָאה םיֿבוט-םוי ךָאנ ףּכיּת .תוחוּכ

 -ליז .ד ,"יה"א זיּב םיֿפוגיס . . , ןטסַאֿפ ןּביוה

 ןיו ,ו ןשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּב

 םעד ןוֿפ יהיַא יד זיא ןגַײװשליטש סָאד, .1

 ,1937 י"נ ,בדל ,"תולעּפתהילעּב

 ,רויֿפיּפַא +-- -- רויֿפיֿפַא

 -יגער א ןוֿפ גנוטַײצ .ז- ,רעד -- ז ַאיציֿפָא

 ,עּפורג רעכעלטּפַאשלעזעג רעדָא ײטרַאּפ ,גנור

 -יימ ,גנולעטש עלעיציֿפָא יד רעּביא טיג סָאװ

 םענעגייא ןַײז וצ ןעמוקעג זיא לָאג"עד, .גנונ

 קיגנעהּפָאמוא רעמ ןַײז ףרַאד ןליוּפ זַא ,קוסּפ

 ןּבָאה ,שיטקַאט טשינ ןעװעג זיא סָאד ...

 ,17 וא 1967 ,זמט ,גצּב ,ײדיָא עשיליוּפ יד טגָאזעג

 רעמ ,לעיציֿפָא
 -עטשאּב זיא סָאװ .ךַארּפש-ללּכ ןיא טײרּפשרַאֿפ

 -ניא רעלַאגעל א ןוֿפ איסהרפּב ןדלָאמעג ,טקיט

 ןיוש ןעמ טָאה הריזג יד, .ץנַאטסניא ,עיצוטיטס

 ןזָאלעג יִא ןעמ טָאה טנַײה ,טמיטשאּב גנַאל

 ןּבירשרַאֿפ רע זיא ןריּפַאּפ עיָא יד ןיא , ."...ןסיוו

 ןוֿפ רעײטשרַאֿפ רעיֶא רעד ."רָאי א טימ רעטלע

 .ןלוּפ עלעיציֿפיַא סָאד .גנוריגער רעד

 שממ ,שינַאגרָא, .יד -- ט'עטיי .טייק-
 וצ ,יִא וצ .,.תוכייש עּפַאנק א ּבָאה ,עֿבטּב

 ,"ןענַאגרָא-ײטרַאּפ רעדָא --- הכולמ וצ ,עטמאַאּב

 ,22 אוו 1965 ,זמט ,על

 ןכַאז עדניימעג עלא טוט עמ, .לס -- ץני

 ,?ענלַאיציֿפָא טינ ,רעכעל-ןזַײמ יד ןיא ןטלַאהַאּב

 רעד ןעוװעג זיא רֿפֹוש רעד, .5 ןאֵנ ,1870 ,מקר

 נָא טָאה ןעמ ןכלעװ ךרוד ,טנעמורטסניא יא
 ,"ןטייהנּבענַאּב עטסקיטכיװ עלַא טקידניקעג
 ,231 ןע ,רעטעלּב

 רעטמַאַאּב
 -רָאֿפ .{ ,רעד -- טסי"ָא ,גנוריגער ןוֿפ
 "נשרעה רעד ןוֿפ ,רעגנעהנָא םּתס ךיוא ,רעייטש
 ײטרַאּפ ַא ןיא גנוטכיר רעלעיציֿפָא ,רעקיד
 ,ץיציזָאּפָא רעד ןוֿפ טסייָא .(עּפורג)

 -ַאיציֿפַא ,רשזיל- .ורט -- ןר(יז)ילַאיציֿפָא
 ץעטלייצעג שממ,, .לעיציֿפָא ןכַאמ .טריזיל

 ,"תולאש עשיסרוקיּפא ענַײז י'ִא ןרַאֿפ געט

 ,4 ש 1956 ,קיא ,רעלגירטש

 -לעק .1 .ס- ,עק- נװ .ן- ,רעד -- טנ'ַאיציֿפָא
 ץעטוג ַא טֿפַאשרַאֿפ ךיז טָאה, .רעווראס ,רענ

 ןעגנודרַאֿפ ךיז טָאה ןוא . . . ןָאיצַאדנעמָאקער

 ,ײלַאּב םעד ףיוא רעװרַאס א רעדָא יִא ןייא ריֿפ
 טָאה !יִא ,יעה, .1895 ענליװ ,ןאטלוס רעד ,דמא

 -טימ ןענעז רענלעק ייוװצ שזַא . . . ןֿפורעג {רעז

 "ורטס יװ ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא ןֿפָאלעגוצ לָאמַא

 ןז ,2 .,236 'ז ,ןזַײא ןוא לָאטש ,זיי ,"סענ

 ,טקַא ןלַאינָאמערעצ א ןָא טריֿפ סע רעװ

 ,רעטמַאַאב .1
 רע דנרעװ רָאנא .ץירּפ םַײּב רעטלעטשעגנָא

 טינ ןּבַײרש ייז סָאװ רַאֿפ ןֿפריװרָאֿפ יז טכַאמ

 טינ רע טעװ ןדִיי ,ןָא עשיסור ערעדנַא סיוא |

 סע, .234 ןט ,1870 ,מק ,יןצעזרע טכַײל ױזַא |

 ליֿפ רעייז ןעדַאלעג הנותח רעזיד וצ ןערַאװ

 ןמוקיפא

 ירוּפס ,דמא ,"ףיוה ןוֿפ ץא יד ךיוא ןוא םיֿבושי
 .טס'יליציֿפָא ךיוא ,1875 ענליװ ,רסומ
 .עקק .רעװרַאס ,רענלעק .2

 .דפ .=:2: ס8סעמג .ס' ,יד -- ץעניציֿפַא
 -רַאװ ַא .סַאג רעד וצ טינ ,ףיוה ןיא ןינּב .1
 רעד טָאה ,יַא ןַא יװ ,ףיוה ןֿפױא, .יֵא ןיא טאטש
 .ּב ,"שרדמה-תיּב סיורג ןגייא ןַא טַאהעג יּבר

 -יײז .2 ,42 יז ,1954 ָא"ּת ,טכַאנ ֿברע ,ילּבמעד
 סע ואװ ,ףיוה ןשיצירּפ א ןיא ןינּב רעקיט
 טניילק -- עקניציֿפָא .סרענידַאּב יד ןּבעל
 ,רָאטנַאק

 ,ס' ,עק- ,ןי- -- נװ .ז ,רעד -- ר'יציֿפָא

 ןַאמ-רעטילימ .1 .,רעציֿפָא :89 .ל22 ייאככ
 .רעכעה ןוא טנאנעטיילרעטנוא ןוֿפ דַארג ןטימ

 ןדעי ןוֿפ סעיצקנוֿפ ךרוד טריֿפ סע רעװ .2

 שי .סרעשעלרעַײֿפ ןוֿפ יַא .רידנַאמָאק ןימ

 ,גונעג ,ונ, .ױרֿפ סיָא םעד -- עׂש-  .ידַא --

 -עגנַײרַא לָאמ סעדעי רעטַאֿפ רעד ךיז טָאה --
 ,ןטעּברַא טשינ ןֿפראד ןרונש סנועמש --- ,טשימ

 ןַאמָאר ַא ,אֿפָא ,"סעשיִא יװ ןּבעל ךיז ןענַאק

 ,153 יז ;ֿבנגידרעֿפ ַא ןופ

 -נרעציֿפָא :59 .ןע- ,סָאד -- םוטנ|ריציֿפָא
 ַא ןיא ןרעציֿפָא (עלַא) ןופ טֿפַאשרעּפרעק .םוט

 - עווטס- .דנַאל ,טנגעג ,זיײרק ןטמיטשַאּב

 ,רעציֿפָא ןַא ןוֿפ גנאר ךיוא .לס ,יד

 .ס- ,רעד -- ענישטרעציּפָא
 ,לוטיּב

 ==7: 044- .צמ ךעלטנייוועג -- םעקרעציפָא
 טימ ,עקיצנַאלג ,לויטש עשירעציֿפָא .041
 | .סעװעלָאכ עֿפַײטש

 .הדגהכ? .ס' ,רעד ןןעמױקיֿפַא) -- ןמוקיֿפַא
 וַײּפשכָאנ :ב רעקיטשרע .ב/טיק ,םיחספככ

 רעד ןוֿפ טֿפלעה ערעסערג יד :ּב רעכעלטנייוװעג

 םַײּב ַײרד יד ןשיװצ ןוֿפ הצמ רעטסלטימ

 ןסע םוצ ףיוא טלַאהַאּב עמ סָאװ ,שיט-רדס

 רעדעי ןוא הדועס-רדס יד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ

 וצ טלײט עמ סָאװ ריא ןוֿפ (תיזּכ) לקיטש

 יץחיי ייּב, ,חסּפ-ןּברק ןוֿפ רכז א זיא יא רעד

 ייוװצ ןיא הצמ עטסלטימ יד ןעמ טכערּבעצ

 ןעמ טלַאהַאּב טֿפלעה ערעסערג יד ,ןטֿפלעה

 :םיגהנמ .ג/טיק ,ךורע ןחלש רוציק ,"י'א רַאֿפ

 -ֿבסיה ןוֿפ ןשיק ןרעטנוא יַא םעד ןטלַאהַאּב (א

 טינ סעגרַאֿפ, .ךעטשיט ןרעטנוא רעדָא טעּב

 יד רטנוא זיא ןגרוּב רֿפ . . .ןׁשֶע וצ יא םעד

 .ב/טי ,1723 טׂשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"ןיסיק

 -ּפָא ןרַאֿפ .יא םעד יןענעֿבנג' ןגעמ רעדניק (ב
 ,הנּתמ א יז ןגירק ןּבעג

 'א לקיטש ַא ןעגנעהוצֿפיױא (א :הלוגס א יא

 א יװ ןקלַאּב ןֿפױא רעדָא טנַאװ רעד ףיוא

 ןגעק הלוגס ַא ךיוא ,הֿפירׂש א ןגעק הלוגס -

 הרצ לכמ = ת"ר הצמ| תוחור ןוא םידש

 ןיא יא לקיטש א (ּב :;{(9 ,דנ ,םילהת) ונליצה

 ךיוא טלַאה עמ .זַײמ ןגעק הלוגס ַא זיא קנַארש

 -קערּב (ג :טרעֿפוק םענעסָאלשרַאֿפ ַא ןיא יא ןַא
 ןיא עלעטַײּב א ןיא ץלַאז לסיּב א טימ יא ךעל

 גנירג א וצ הלוגס א ,דליל השקמ ַא ןוֿפ דמעה |

 וצ) "תחדק וצ יא רעד יװ טֿפלעה סע, .ןּבָאה

 טימ ,רעציֿפָא



 סקיֿפַא

 ,(ֿבוה םענעלַאֿפרַאֿפ א ןענַאמוצנַײא ,רכזךּב ַא
 .לװֿפ

 ,ליֿפ וצ ןסע (א = סיַא טימ ןסערעּביא ךיז

 ךיראמ ,ןּבעל גנאל (ּ ;סָאמ יד ןּפַאכרעּביא

 קיצכַא ןוא עכעלטע טסע ןעמ וַא; .ןַײז םימי
 רַאֿפ טינ ןעמ טּברַאטש) ןעמ טּבעלרעד סיֵא

 ,האנה ןָא ,םעװקַאּבמוא :ךיוא .לװפ ,"(טַײצ רעד

 תווצמ ַײרד, .זדלַאה ןוֿפ ןיוש טכירק סע ןעו

 ייַא רעסיורג וצ ַא ;(סיורַא) זדלַאה ןוֿפ ןכירק

 הציצמ יד ןוא תודועס:-שלש רעקידרעטניװ ַא
 ,לװֿפ ,יירג ןטלַא ןַא ַַײּב

 טימ עיצַאיצַאסַא ןַא טול .1 -- קיסַאּפ ש
 א ליװ רֶע, .לדיימ .רַאד ,סואימ א ,ןעמיוק

 ."א ןַא םיא טיג עמ ןוא ןעטעֿפ ַא =} לדיינק

 טימ ןרעהנָא ךיזע .ָאידַאר רעד = ָאטעג ןיא

 סעּפע ,ךַאזַײּב ,2 ."'ַא םעד ןוֿפ תועידי עטוג

 (ןטנעדוטס ידָן יז ַײּב, ,לֿפט ,קירעּביא זיא סָאװ

 טרַא ןא לדיימ סָאד ןוא טלעג ךַאזטּפױה יד זיא

 ןיִּב סָאװ, .עטּבעילרעֿפ עטנַאקעּבמוא ,ל"הי ,ייֵא

 ןַא טרעשַאּבב ,עש ,"?'ַא ןַא רַאֿפ ךַײא ךיא

 ןטלַאהַאּב 3 טימ ןּברעװ ךָאנ :89 .יקילגמוא

 ."א םעד יװ ךעלסקעוו יד קעטשרַאֿפ,

 -ללוּכ .לכ ייא?2 .מַארג .ן" ,רעד -- פקיֿפַא
 ןוא סקיֿפערּפ ,סקיֿפניא רַאֿפ גנונעכייצַאּב עקיד

 ,סקיֿפוס

 וצ .1 טריסקיֿפַא ,ריס- .ורט -- ןרישקיֿפַא
 םוצ לּפמעטש א יַא .ןקיטסעֿפוצ .ןלעטשוצ .ןּבעג

 ןוֿפ טֿפירשרעטנוא יד יא .טנעמוקָאד ןלעיציֿפָא

 מוא יַא .סקיֿפַא ןַא ןּבעגוצ (מארג) .2 .ףעש

 ,טכַארטַאּבמוא --- טכַארטַאּב ןוֿפ ,ןּפיציטרַאּפ וצ

 -אּב ןעמ ןעק טייהרע  סקיֿפוס םעד יא םִַײּב,

 -- טנוזעג ןוֿפ לשמל ,ּברעװדַא ןַא זיױלּב ןעמוק

 -ַאּבמוא -- טכַארטַאּבמוא ןוֿפ ,טייהרעטנוזעג

 ךרוד ךיוא ןעמ טֿפַאש ןּברעװ, .טײהרעטכַארט

 עלַאּברעװ-טינ וצ ןּברעװנַאק רעדָא ןסקיֿפערּפ יַא

 ,ןרעטצניֿפּפָא -- רעטצניֿפ ןוֿפ לשמל ,םישרש -

 ,?ןדײלקַאּב --- דיילק ןוֿפ

 סָאװ סָאד .722 ייאכ2 .ס" ,יד -- ץעיצַא-
 טצינעג ֿבורל .טלעטשעגוצ ,ןּבעגעגוצ טרעװ

 ,"רעּבעגסױרַא ןוֿפ יַא יד , .ןטסקעטיּבָאגוצ רַאֿפ

 ,"םירֿפס עשינּבר ןיא סיַא ןענַײז תומּכסה,

 ,ןטיזָאּפמָאק :ןויטנַאטסּבוס עלַאּברעװ .. .,

 -רעד ,'א עטסיירד ַא רעייז ,ןעגנוריזיויטקעידַא

 ,קָאטשמלָאה .ח ,ײסעמרָאֿפ עלַאּברעװ ַײּב טּפיוה

 ,עיצוילָאװער רעּבַאיטקָא גָאטרָאי ןט15 םוצ

 .1932 קסנימ

 .0176: םסזטטז ,ר'עֿפַא :59 .װדַא -- ר"יֿפַא

 ,כ ,'א םיכלמ} יומיׂשי :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ןיא) ."רװ רח טֿפשטארּב יד טנא וטט 2

 6 ודַא) 'ַא טצינעג טָאה עמ ואוו ,תומוקמ עלַא

 רענעטלעז ןרָאװעג ,רעירֿפ רוד א טימ (ּברעװנָאק

 ןוֿפ סיורַא ן.תומחלמיטלעװ עדייּב יד ןשיװצ

 רעטיירּב ַא ןיא ןַײרַא; .רעטנוא ןוֿפ ,רעטניה

 יִד ןשיװצ זיא, .לװֿפ ,ײַא רעלָאמש א ןוֿפ ,ריט

 ןַאמרעגנוי רעטרעּבױושעצ א יא סעקטאי עשידִיי

 שרדמ ,נַאמ ,"טנַאה רעד ןיא לקיּפינק ַא טימ

1977 

 ,159 יז ,קיציא

 ,", . , ןיא ןליּפש -

 ךיז רימָאל !יַא יַאק .וז ךיוא

 ןדנוּברַאֿפ .ר'עֿפַא :59 .ּברעװנַאק -- ר"יֿפַא
 ךָאנ ,ּברעװ ןוֿפ םַאטש ןטימ רַאֿפ ןוא ֿפניא ןיא

 .ןַארַאֿפ טינ דל ןיא .פמיא ןוא ציא ןיא םיא
 רעֿפַא ;רּפ ןיא ךיוא ,רקוא ןוא גמ ןיא --- ריֿפא

 שזדָאל .רקוא ןיא ךיוא רּפ לייט ןטסערג ןיא ---

 ןענַײז ךַארּפש-ללּכ ןיא .רעױֿפַא :לקָאל ,רּפ ַאא

 ,רעֿפַא ןוא ריֿפַא :ןעמרָאֿפ עדייּב טקיטכערַאּב

 .ר עפ א םערַאֿפ רעד הרוכּב יד ןּבעגּפָא ךָאד

 ,סעּפע רעטניה ןוֿפ רעדָא רעטנוא ןוֿפ סױרַא .1
 ,ןעזעג ךיד יַאה'כ --- ,ריֿפ ,ילרד ,ייוװצ ,סנייא,
 ןיא ךיז ןליּפש םַײּב) םַארגירעדניק ,ײַא ךירק
 ,ריט-ןזַײא ןַא ףיוא ךיז טכַאמ ,, .(ןשינעטלעהַאּב
 ויִנ ןיא ,הלמ ,"יַא ּבייל א טרָאד ןוֿפ טגנירּפש

 "?יעמוק יא וטס(ליװ, .רעֶירֿפ ימ .2 .קרָאי

 ."?ןעמוק רעִירֿפ וטסליװ , =

 ,לזירגריֿפ .1 .רַאֿפ :59 .ז ,רעד -- ר"יֿפַא
 ַא ןוֿפ לטַײז א ףיוא הרוש עטשרע .לזירג-הרוש

 רערעל רעדָא דמלמ ןוֿפ ןּבירשעגנָא ,טֿפעה

 טימ 'א ןא .תודימלּת יד רַאֿפ ןּבַײרשוצכַאנ

 ,װירּב ךעלדיימ יד רַאֿפ , .תויתוא עטעקצַאצעג

 רע טמענ -- ,ןגױלֿפעג-טינ ןגיוטשעג-טינ ,ןיֵא

 -סױרַא תוא ןדעי לקריצ ַא טימ יװ ,ןעקצַאצ

 וזד ,2 .םוקמוא ןוֿפ רעדיל ,לה ,"טכַארּביג

 .טסקעט רערעגנעל א רָאנ הרוש ןייא טינ ,ּב

 ןיא טמשעג טָאה . .., .וירב ַא רַאֿפ יא ןא

 א ןעװעג זיא 'א רעד .ןיֵא ענַײז טימ טָאטש

 לארׂשי ,"ןרעטלע יד וצ ווירּב ַא ןוֿפ רעטסומ

 זירַאּפ ןּבעל ןַײמ ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור

 -ריֿפ ךַײלג א ,'א ןַא לגנִיי ןדעי ןּבעל, 0

 ,"ןיּבר ןוֿפ ןּבירשרַאֿפ ,ריּפַאּפ לטעלּב קיטנַאק

 רעטסומ .3 ,69 יז ,1956 ,ןעלצרָאװ ,ןָאמַײס .ש

 ףיוא טנכײצעגנָא 'ַא ,ןטֿפעהוצסיױא ,ןעיינוצסיוא |

 .עװנַאק א

 ץעטנכײצרַאֿפ-טינ ץלַא ןוֿפ ּבֹּב
 ,ריֿפַא +- ריֿפַא טימ ןּברעוװ
 ןעמאטש יד +{ 13 ,ּברעװנַאק
 ױזַא .ריֿפַא ןָא ןּברעװ יד ןוֿפ
 .ר עֿפ ַא טימ ךיוא

 ןוֿפ ךיז ןוַײװַאּב .1 .חטוא -- ןצילּכריֿפַא
 ןוֿפ רעדָא רעטנוא ןוֿפ ןעקנוֿפ רעדָא ןצילּב

 -קניֿפ .טלֹוּב ןוַײװַאּב ךיז .2 .סעּפע ןשיװצ

 ןשיװצ ןוֿפ רעדָא רעטנוא ןוֿפ קילּב א ןוֿפ ןעל

 קוק א טָאה רע ןעװ ,לָאמ סעדעיג .סעּפע
 ןיא טלגיּפשעג ךיז ,ןעניגער ףיוא ןָאטעג

 ןוֿפ טצילּבעגריֿפַא טָאה סָאװ ,םינּפ ןסַײװ

 יד ,ַאּפָא ,"...רָאה עקידרעַײֿפ יד רעטנוא

 ,180 'ז ,ןירעצנעט |

 ,ןענַײשסױרַא קרַאטש .וטוא -- ןצנַאלנריֿפַא
 .סעּפע ךרוד רעדָא רעטנוא ןוֿפ ןעשטשילבסױרַא

 -הלּכ ןרעטנוא ןוֿפ וליֿפַא ,טכאנ יד יװ סואימ , |
 ןיא הרונמ יד יװ טצנַאלגעגריֿפַא יז טָאה רעיילש -

 .לװֿפ ,"ןעמיוק |

 ןרָאלק ַא טימ ןעז .ורט -- ןעזרעדריֿפַא
 ןיא ןינע רעד םגה ,דנַאטשרַאֿפ רעדַא קילּב

 ..ךיז טימ ךיוא ,רָאלק טינ ,טקעדרַאֿפ

 ןרימריפַא

 ןקַאהּפָארַא ,ןקַאהסױרַא .1 .ורט -- ןקַאהריֿפַא
 ,ןּפַאק .2 .סעּפע ןשיװצ רעדָא רעטניה ןוֿפ .

 םעד ןעמ טָאה טכַאנַײּב, .טייהרעליטש ןגָאלש

 ."רעּבעל-ןוא-גנול טקַאהעגריֿפַא רוסמ|

 ןוֿפ ןסקַאװסױרַא .1 .וטוא -- ןסקַאװריֿפַא

 -דליװ ינימ לּכ ןוא עװעּפָארק, .סעפע רעטנוא
 גנילצולּפ ,2 ,"ןייטש ןוֿפ ריֿפַא ןסקַאװ ןזָארג
 ַא ןסקָאװעגריֿפַא טָאה לָאמַאטימ, .ןזַײװַאּב ךיז
 ."ןענַאװנוֿפ טשינ טסייוו רענייק ,רֹוחַּב

 ןוֿפ ןענייװסױרַא .חטוא -- ןעניײװריֿפַא
 רעּבירעד, .סעּפע ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעטנוא

 טלַאֿפסַא ןרעטניה ןוֿפ דרע יד עקַאט טנייוו

 ,"דנאל ןיא זדנוא ַײּב ָאד ןגעוו עלַא ףיוא ,ריֿפַא
 .עווַאּפ ענעדלָאג יד ,הלמ

 רעדָא רעטנוא ןוֿפ ןשיװ .ורט -- ןשיוריֿפַא
 םלענ .מור -- ךיז טימ .סעפע ןשיװצ

 ,טייהרעליטש ןֿפױלטנַא ,ןרעװ ןענורטנא ,ןרעו

 'א ןעגנולעג םיא זיא'ס ,, .טייהרעטקרעמַאּב טינ

 ."הסיֿפּת רעד ןוֿפ

 רעדָא ענעטלַאהַאּב א ןכוז .ורט -- ןכוזריֿפַא
 ןא שאו; .סעּפע רעטנוא ךַאז ענערַאלרַאֿפ

 רֿפ ןָארד ךיא ּבָאה ןּבלה גילטנעמ ןַײד ןיגנליב

 ריֿפ ןַא| ֿבירּב ןַײד ךיא ּבָאה דנוציא טהינ ןיסעג

 ךָאנ רעד הריקח יׂשורג רָאג ליװ ,טכוזיג

 ,35 יז ,ּבגַארּפ ,"ךיּבָאה

 'סורַא ,ןגָאלשסױרַא .װסוא -- ןצעזריֿפַא
 ,סעּפע רעטניה ןוֿפ רעדָא רעטנוא ןוֿפ ןעמוק
 ,"געט ַײרד ךָאנ טצעזעגריֿפַא ןּבָאה ןעלזָאמ יד,
 ,ןָאנּבױא יַא ,סױרַאֿפ ןצעמע ןצעז .וורט

 -עגוצ סָאד ןסַײר .װרט -- ןענערטױיֿפַא
 "ריֿפֲא םיא טָאה עמ,* .סעּפע רעטנוא ןוֿפ עטיינ

 םיא ַײּב טָאה עמ = ילּברַא ןַא טנערטעג

 .(עטּבילעג יד) ּבַײװ יד ןעמונעגוצ

 ןזַײװַאּבסױרַא .וטוא -- ךיז ןעילַאװכריֿפַא
 עיורג'ץראוש ךעלטכעלֿפ, .סעילאװכ יװ ךיז

 ןרעטנוא ןוֿפ טעילַאװכעגריֿפַא ךיז ןּבָאה רָאה

 1958 ,רענַאקירעמַא ,רעלסערּב .ר ,"שוילעּפַאק
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 נוא ןוֿפ ןענעיל .1 .ורט -- ןענעײלריֿפַא
 ןוֿפ הקזח יד ןּפַאכסױרַא .2 .סעפע רעט
 יד ןענעײלריֿפַא טינ רימ טעװ רע, .ארוק-לעּב
 .(עיצילַאג ,קינַאס) ,"הרדס עקידתּבש

 ןּבעגסױרַא .ּבָארג .ךיז טימ -- ןכַאמריֿפַא
 .(םידנּב יד ןיא ,טעּב ןיא) האֹוצ

 יא? .טרימריֿפַא ,רימ- .ורט -- ןרי|מריֿפַא
 זַא ןענעקרענָא ,ןלעטשטסעפ ,ןקיטעטשַאּב .לכ

 ךרוד 'א ,העוֿבש א טימ 'ַא .יוזַא זיא סע

 ,גנורייה .טֿפירשרעטנוא רעקיטנעהנגייא ןַא

 ףיוא גנומיטשַאּב ,גנוקיטעטשַאּב -- עיצַא-

 -דיז רעד ןוֿפ , ,גנונעקרענָא ,ןֿפוא ןוװיטיזָאּפ א
 טמוק ,'א סױרַא טמוק עיצַאגענ םשל ַײרעל |

 ,"טקַאֿפ ןטריגענ םעד ןוֿפ גנונעקרענָא סיױרַא
 ןַא ןּבעג .ידא -- ןוימ'ַא .293 יז ,! שּבש
 ,רעד - טג'8 .טייק- .רעֿפטנע ןוויטיִא

 -י ,טרימריֿפַא סע רעװ .ןז



 ןרַאנריֿפַא

 ןעמוקַאּב ,ןגירקסיורַא .חרט -- ןרַאנריֿפַא
 ַא ףיוא סעּפע ןשיװצ ןוֿפ רעדָא רעטנוא ןוֿפ
 םיא טָאה רע, ,טייקערטיכ טימ ,ךרד ןרשּכ-טינ
 קידנגָאזוצ ןוא לדנער ַא קידנזַײװ טרַאנעגריֿפַא
 ."גרעּב ענעדלָאג

 ןוֿפ ןעמענסורַא .1 .חרט -- ןעמענריֿפַא
 םענ ,לטַײרט, .סעּפע ןשיװצ ןוֿפ רעדָא רעטנוא

 ןדנַאלסור ןיא|} טרָאד, .לװפ ,ײלטַײּב םעד ריֿפַא

 לוּבלּב עטלַא סָאד ןעמענעגריֿפַא ךיוא ןעמ טָאה

 תנשל רַאדנעלַאק רעשידוי ,ידרָאמ-לַאוטיר ןוֿפ

 "עג טָאה להקה:שַאר , 1911 גרעּבמעל ,ב"ערּת

 ץרַאה טנַאקעג טָאה סָאװ ...רעד ןַײז טזומ

 רעד ןוֿפ שוּבלמ םעד ןע;צּפָארַא . , . ןּבָאה

 א רעטנוא ןוֿפ ןשיק סָאד יא ,ּבַײל סהנוגע

 "ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרפ ,יּפָאק סנקנַארק

 יז ןעעז דלַאּב טָאג .ןצעזרַאֿפ ,ןַײז ךישממ .2
 םעד ריֿפַא רעטַײװ ןעמענ ןוא רעטַײװ ךיז

 ץעלעציּפ סכילטיא ןגעװ סעומש םענעסירעגּפָא

 ,210 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"םייה רעד ןיא

 טנַײה ןוֿפ, .ןעמענרעטנוא ךיז -- ךיז טימ

 דחיימ לעװ ךיא זַא . . , ריֿפֲא רימ ךיא םענ ןָא

 ,סֿפלַא ,"ךֹנּת ףיוא גָאט ןיא ןדנוטש ליֿפ ןַײז

 ,1900 ענליװ ,| עּביל עכילצרעה

 ןוֿפ ןעמוקסורַא .1 .וטוא -- ןעמוקריֿפַא
 עכיוה טימ טרָאכ רערַאד רעד, .סעּפע רעטנוא
 ענַײז עלַא ףיוא טגָאז ןוא ריֿפֲא טמוק סיֿפ

 טמוק, ,111 יז ,הריש ,סוממ ,"ריש םעד תולעמ

 ךיז טּבײה סע ןוא ריֿפַא עלעשטנעמ סָאד
 ,194 'ז ,קרָאיוינ ןיא ,הלמ ,"רימ וצ ףיוא

 ךלַאּב ןוא, ,ןקעלּפטנַא ךיז ,ןענַײשרעד .2

 ריא טימ ,למוט ריא טימ טָאטש יד ריֿפַא טמוק

 ָאד ןוא, .83 יז ,עשטַאילק יד ,סוממ ,"שיורעג

 סָאװ עטכישעג עקירעיורט ַא ןעמוקעגריֿפַא זיא
 ,י!רָאא טנזיוט ןעצ ןיא לָאמ ןייא ךיז טֿפערט
 .סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש

 םיא טמוק סע, .ןעניז ןֿפױא ןעמוקֿפױרַא .9

 ,סוממ ,"קנַאדעג ןֿפיוא עקַאט דלַאּב ריֿפַא

 ,166 יז ,ֿפשטניװ

 ןוֿפ ןקורסױרַא .1 .ורט -- ןקורריֿפַא
 -רעטנורַא .סעּפע ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעטנוא
 ,סױרַאֿפ ןקור .2 .ערעשטָאק יד יא ןוא ןכירק
 -רַאֿפ ןרעװ ףרַאד ןינע רעד ןעװ טַײצ יד יא
 ןזַײװַאּבסױרַא ךיז -- ךיז טיפ .טקידנע
 ןוֿפ יא ךיז .סעּפע רעטנוא ןוֿפ ןכירקסיורַא
 ,טעּב ןרעטנוא

 ,13 ןקורריֿפַא חזד ,1 .ורט -- ןרַאשריֿפַא
 זיא יז , ,טַײז ַא ףיוא ןעוצרַאֿפ ,ןעמענקעװַא .2

 -ריֿפַא ,רעטצנעֿפ םוצ ןעגנַאגעגוצ לָאמַאכָאנ

 ןיא טקוקעגסױרַא ןוא גנַאהרָאֿפ םעד טרַאשעג

 ,20 עו 1969 ,זמט ,אקרוּב .ה ,"ןסיורד ןקיטכַאנ

 ,ןשיט יד ןוֿפ יא ךיז -- ך יז טימ

 ץַאלּפ ןייא ףיוא ןייטש .װטוא -- ןײטשריֿפַא
 ןענעז'ס ןוא, .רָאלק ,טלֹוּב ןוַײװַאּב ךיז ןוא
 ךרוד קיטכיזכרוד ,ןענַאטשעגריֿפַא ןייצ עריא

 ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר ךלמ ,"ןּפיל עניד
 ,1921 ןיוװ
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 ינוא ןוֿפ ןזַײװסױרַא .ורט -- ןקעטשריפַא
 םעד זיולּב, .סעּפע ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעט

 םעד רעטנוא ןוֿפ טקעטשעגריֿפַא רע טָאה ּפָאק
 יד ןקעטש סָאװ סנייא םערעו יד ןוֿפ , ,"טיולּפ
 ינעמ םעד ןוֿפ ריֿפַא ,ריֿפַא ךעלּפעק עקישטילג
 ןיו ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר ךלמ ,"עלעט

1, | 

 ַא ןיא ןסילֿפ .וטוא -- ןעמַָארטשריֿפַא
 רעטניה ,רעטנוא ןוֿפ ןסיגסױרַא ךיז .םָארטש
 טמָארטש טכיל-הנֿבל סָאד, .סעּפע ןשיװצ רעדָא
 םענוֿפ טסורּב רעד ףיוא לַאֿפרעסַאװ א יװ ריֿפַא
 ןעניגַאּב ןיא טירט ,קינַאמ .י ,"םי

 ןּבערטש ,ןרענַאּב .וטוא -- ןּבערטשריֿפַא
 ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעטנוא ןוֿפ סעּפע וצ
 סהמשנ ןַײמ ןוֿפ טגָאזעג טעקַאנ !שטנעמ , .סעּפע
 םוצ ריֿפַא טבערטש סָאװ ףיט רעטסלקנוט
 ןיװ ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר ךלמ ,"טכיל

1, | 

 ןוֿפ ןענַײשסױרַא .וסוא -- ןרעמישריּפַא
 -רַאֿפ א. ,סעּפע ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעטנוא

 ,ּפָאק םעד ןָאטעג ּבײה א רע טָאה רענעֿפָאלש

 ואװ ,דמעהטכַאנ ןקיטכיזכרוד ןֿפױא טקוקעג

 ,ַאּפָא ,"טרעמישעגריֿפַא טָאה ּבַײל עסַײװ'ס
 ,ןעמַאלֿפי

 -סורַא ,ןעוצסױרַא .ורט -- ןּפעלשריֿפַא
 ַײזע .סעּפֶע ןשיװצ רעדַא רעטנוא ןוֿפ ןּפעלש

 טסנעק וד זַא .תוֿבוח עדמערֿפ . . . פרע טשינ

 טנַאװעגטעּב סָאד ריד ןעמ טעװ ,ןלָאצַאּב טשינ
 ,27726 'זז ,המלש ,סוממ /יַא

 ַא ןכַאמ ,ןעלכיימש .וטוא -- ןעלכײמשריֿפַא
 "רעד רע, ,סעפע רעטנוא ןוֿפ םינּפ ךעלײרֿפ

 א רעדָא ןעמערּב רעטנוא ןוֿפ יַא םעניא טנָאמ

 ,ץרפ ,"תודוס עשירעּבַײװ ןכַײלגרעד ןוא רעכעֿפ

 .ילארׂשייץרא ֿבושי ןגעוװי

 -כרוד .ןענַײשסױרַא .ורט -- ןרַאּפשריֿפַא
 יד ןשיװצ ןופ , .סעּפע רעטנוא ןוֿפ ןקעטש

 ןוֿפ םינמיס עטלוּב . . .ריֿפַא ןרַאּפש תורוש
 ,"טנרעלעג םיא טימ טָאה יּבר רעד סָאװ םעד
 ,טרָאװ-ריֿפנַײרַא ,השמ לגנִיי סָאד) ןזס בד

 יד ןוֿפ ןעלסַײװ ידי .ךיז טימ .ןפ ז

 ענַײז רעטניה ןוֿפ ,טלַאק ןּבָאה ןגיוא עדנילּב
 ,רה ,ײטרַאּפשעגריֿפַא ךיז ןעמערּב עיורג"קיכָאמ
 ירעלטעּב ַא ,ןעמַאלֿפ עולּב

 ןוֿפ ןעײרשסױרַא .וזוקא -- ןעַײרשריֿפַא
 ,ייוו יוא, .סעּפע ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעטנוא

 ףוע רעד ןוא ,לוק סעלעדניה ַא ךרוד יירק ַא

 -רַאמוק ,רעלזייה .ק ,"ןגירשעגריֿפַא טָאה סָאװ

 .ןעניושרַאּפ רענ

 ,לטעצ ,טַאקַאלּפ .ופ2 ,ן ,רעד -- ׁש"יֿפַא
 עזיד, .איסהרֿפּב ןּפעלקוצנָא ףיוא גנודלעמ
 ץסיורג טימ טקורדעג ןעװעג ןענַײז ןשיֿפַא
 ץנליװ ,ּפָאק רעטיױט רעד ,זמא ,"ןּבַאטשכוּב
 -ץמנ'א ,עקשיֿפַא ,עשיֿפַא ךיוא .7
 .קיס

 ...שיװּפָאכ .ס- ,סָאד -- רעדָאה"שיּפָא

 ןפָא

 לכיט ,(טנגעגמוא ןוא קעװַאלצַאלװ) .לקָאל

 ,םילּכ ,סעֿפעג ןשיװּוצּפָא

 "אב .1 .טרישיֿפַא ,ריש- .ורט -- ןרישיֿפַא
 -רַאֿפ ,2 .ןטַאקַאלּפ ,ןשיֿפַא ךרוד ןכַאמטנאק

 יד , . . ןלָאז, ,ןֿפוא ןקיאַײרש א ףיוא ןטײרּפש
 -רַאֿפ סלַא טקַא ןקיזָאד םעד יא טינ עקימורַא
 ,ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"קלַאֿפ ןרַאֿפ טסניד

 ,גנ7 .ךיז טימ .23'

 גנוצריק ..:2: 04-88 .ן ,רעד -- גַאלֿפָא
 -רעה-צַאנ רעד רעטנוא .רעגַאל-ןריציֿפָא ןוֿפ

 ,ןריציֿפַא ענעגנאפעגסגירק רַאֿפ רעגַאל :טֿפַאש

 .שירעדַײנש .רקוא .רפ . ,רעד -- גָאלֿפָא
 ןּבלעז ןוֿפ ענעשעק ןיא קַאלשרעטנוא לקיטש

 גָאלֿפױא לגרפ .לּפעל םעד ףיוא סָאװ ףָאטש

(-+ 451), 

 טָאה סָאװ = .ל22 .יא? .יזַא -- טנ'ץ|ולֿפַא
 ,טֿפַאשלעזעג עא ,רעדנעל עיִא .עֿפש (טימ זיא)

 ץנע'א - ,גנורעקלעֿפַאּב רעד ןוֿפ לייט רעַא
 טינ טגנערּב יַאע ,טײקידעֿפש ,עֿפש .ן" ,יד --
 ."קילג ןייק

 סָאװ ךַײט ,ךַײטַײב .ן' ,רעד -- טנ'עולֿפַא
 ןדרי רעד, .ךַײט ,ערעזָא ןַא ןיא ןַײרַא טלַאֿפ

 ןַא זיא ןושיק רעד. ."חלמה'םי ןוֿפ יַא ןַא זיא

 | ,"םי ןשידנעלטימ ןוֿפ יא

 סוגסיוא רעקידעֿפש .1 + .ן- ,רעד -- םקולֿפַא
 סולינ ןוֿפ יַא רעד, .סוגרעּביא ,רעסַאװ ןוֿפ
 ץעלַא טסיגַאּב ןוא םישדח-רעמוז ירד ןָא טלַאה
 ןוֿפ םָארטשוצ רעקרַאטש .דעמ .2 ."רעדלעֿפ

 ,דילג ַא ןיא טולּב

 -נָאמ ןוא ָאנַאטנָאֿפ ,יטסַא :ןוֿפ ּתיר -- מ"ֿפַא
 "ןוֿפצ ןיא טעטש עשינכש לרד -- װָאלַאק

 לָאצ א ןּבָאה תפרצ שוריג ךָאנ .עילַאטיא

 ילרד יד טָא ןיא טלקמ-םוקמ ַא ןענוֿפעג םיטילּפ

 יִד סָאװ (י"ּכ ןיא) םירוזחמ יד טיול .טעטש

 "ןַײא ךיז טָאה טכַארּבעגטימ ןּבָאה ענעמוקעגיַײנ

 -םימי יד ןיא תוליֿפּתה חסונ רעד טלעטשעג

 ימיֿפַא גהנמ' יװ טנכייצַאּב זיא סָאװ םיארונ

 .רנ ,459 {-- .ןֿפױא ןוֿפ גיילסיוא רעטֿפָא -- ןֿפַא

 -רַאֿפ 8 ןילכַײר .2406: 011סח .ידַא -- ןֿפָא
 ,"ןפוא" (4 ,ו ,'א םיכלמ) 'םיֿפוקש' :טשטַײט

 םַײּב ןציז .ןסָאלשרַאֿפ-טינ ,טכַאמרַאֿפיטינ 1

 ריט יד ןוָאל ןוא ןייגקעװַא .רעטצנעֿפ םענעיָא

 -רַאֿפ ,א/די .ּבׂש ,רעיוט ןוא ריט יִא ןזָאל ,יָא
 ,טיירּב ןוא טַײװ יִא ,יָא -- 'חותפי טשטַײט

 -טיירּב ,יָא ןצנַאגניא -- יָא" ל א ר פ .יָא-ּבלַאה

 ךיז = ריט רענע'ֶא ןַא ןיא ךיז ןסַײר* .יִא

 "רעד ןעק עמ סָאװ סעּפע ןגעװ ןעימ קראטש

 ןֿפָאלשעג זיא רע, .גנואימַאּב םוש ןָא ןכיירג

 עמ ,רַאנ ַא ןגעװ לװפ --- "רעטצנעֿפ יִא ןַא ַײּב

 ןיא יװ יִא .לֹכֹׂש םעד טעֿבנגעגסױרַא םיא טָאה

 יִא ,לוש ןיא יװ ,שרדמ-תיּב ןיא ,שדקמה-תיּב

 -ַאטס ַא יװ יִא .וניֿבָא םהרֿבַא ַײּב ןריט יד יװ

 יר ךָאנ טָאה שטנעמ רעד ןמזילכ; .עלָאד

 (יװ) גנַאל ױזַא, ;"ןֿפָאה ךָאנ רע לָאז ,יָא ןגיוא

 יד ןעגנילשנַײא ךיז טליװ ,יָא ןענַײז ןגיוא יד



 . ןפָא

 טכַאמ ,ןגיוא יד יא טינ טכַאמ סע רעװ, ;"טלעװ

 טוג טינ ךיז טקוק עמ זַא =|} "לטַײּב םעד יַא

 ןענַײז ןרעיוט עלַא;, .ןטלעג ןעמ טרילרַאֿפ ,םורַא

 טּבַײלּב םימחר ןוֿפ רעיוט רעד רָאנ ,טכַאמרַאֿפ

 אל תועמד ירעש, :ב/גל ,תוכרּב טיױל| "יָא

 ןיא רעּבליז ןייק טינ טלאהַאּב עמ, ;ן"ולעגנ |

 א זיא ריט ענעיִא ןַאע ;"טרעֿפוק םענעיִא ןַא
 ןעק םָארק ַא טָאה עמ זַא =| "טָאג וצ רעטצנעֿפ

 ףלעװצ ,, .װש ,{הסנרפ ףיוא קוקסיוא ןַא ןַײז

 ןשטנעמ עלא ןעװ / ,טכַאנרעדַײּב רעגײזַא

 א רָאנ / ,טכַאמעגוצ רעיוט ןוא ריט / ,ןֿפָאלש

 .לפ ,ייָא זיא לרעטצנעֿפ

 גלקיצ וצ ןמַאק ןנַײז איד לַא 'נוא ןדוד| רע;

 ןֿפוא לֵא ןטרוֿפּפ איד איז ןדנַאו אד .ןוג וצ

 ןױרֿפ} ינייק, ,752 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"ןוטש |

 אַײז ,זיוה יוג ןייק ןיא ןיג טניילא רטַײװ לוז

 ןיא ןיפָא זד ןיוה רוֿפ ןיטשרעטנוא ןיא ןעד

 ימכח תונקּת' ,"דרע רעד ףיוא סג איד ףיוא

 ָא'ת ,תומושר| ב"עש  ,יגָארּפ ק"ק יגיהנמו

 אד םיא דנוטש טּבירטיּב איו, ,{348 יז ,ו"פרּת

 ,"ןיֿפוא ןטשיק ןַײז לַא דנַאֿפ רֶע אד / טומ ןַײז
 ןַײמ וט ךיא, .א/זמ ,1686 מדפֿפ ,םילשמ רֿפס |

 םלוא רעד יװ ױזַא ,ןענעֿפע הליֿפּת טימ ליומ

 עלַא ןוֿפ יִא ןעוװעג זיא סָאװ שדקמה-תיּב ןוֿפ

 ,1822 עטיװַאלס ,םילגר שולשל רוזחמ ,"ןטַײז

 ךָאנ ,ּפָא רעִירֿפ רעסַאװ יד ןעייג לָאמא, .א/בס

 זיא רעטומּביה רעד ןוֿפ זדלַאה יד רעדייא

 א, .22 ןאמ ,19231 ץנליװ ,זעגפ ,יֵא םוקלוֿפ

 -סיוא , , .סרָאד א ,סניילק א ,עלעדִיי קידװענח

 יצנעֿפ עטזָאלעגײָא ייווצ ,ךעלעגייא עטֿפירטעג

 ןסעגרַאֿפ א ןוֿפ הֿברוח רעטלַא ןַא ןיא ךעלרעט

 -רַאֿפ זיא ץלַא ןעװ, .ישדוח:שָארי ,ץרפ ,"זיוה |

 ,רעטציא ,געס ,"יָא ןַײז טינ ץרַאה לָאז ,ןסָאלש

 .89 יז ,1948 י"נ

 "טינ ,טקיטסעֿפַאּב -טינ ,טמיױצעגמורַא-טינ .2

 ןייג .טּפעלקרַאֿפ-טינ ,טלגיזרַאֿפ-טינ .טלעטשרַאֿפ

 ,ןרעיומ ןָא טָאטש ענעיָא ןַא ,דלעֿפ םענעיָא ןיא
 -ץגנָא זיא ווירּב רעד .חטש רענעֿפָא .ןלַאװ ןָא

 ,טרעװנָאק םענעיֶא ןַא ןיא .רענעיֶא ןַא ןעמוק
 ןעמיווש .סַאֿפ םענעיֶא ןא ןיא ןַײװ ןלעטשוצ

 -עגרעדנַאנוֿפ א .זַײא ןָא ,ןרעסאו ענעיֶא ןיא

 ןַא ןיא ןקוקנַײרַא .הליגמ ענעיא ןַא ,עטלקיוו

 ,רתסא) יתוזרּפה' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ךוּב יא

 (רֿפס) ןייא טימ זיא סע, ."ןנֿפוא יד, :(19 ,ט
 ןייש ןייא טימ ךַײלג טלעטשג וזַא ךוּב רדוא

 טׂשמַא ,ראש ,"דלעֿפ ןיֿפוא ןיסקַאװּב ׂשורג
 -- רעיומ ןָא טָאטש ענעיִא ןַא, ,המדקה ,3

 טשינ םיוצ ןייק טָאה סָאװ ,שטנעמ א זיא ױזַא

 28 ,הכ ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"טימעג ןַײז וצ |

 ,"םיור רעקיּבײא רעד יאיטסיװ טצענעג יו.

 ענעיֶא ךרוד יװ ןעז ץלא, .יגָאטרַאֿפי ,וװ לַא

 ןעמעלַא טימ ךיז ןכשֹוחנַײא טינ ןוא ןעלגיּפש

 א ןוֿפ ץרַאה סָאד זיא {טָאג רַאֿפן} .לה ,"ךַײלג !

 ,"הליגמ עטלקיװעגֿפױא ןַא יװ יִא םדוירׂשּב
 רעד רימ טלעֿפ סע, .ןטכישעג יטסקלַאֿפ ,ץרפ

 ,"רעדנואו עקיצנייא סָאד -- למיה רענעָא
 ,24 'ז ,1921 עשרַאװ ,ןזירּפַאק ,געס

 ,טקעלּפטנַא .טקעדעגּפָא ,טקעדעגוצ:טינ ,9

 עכעלטיא טקעטש לּפעט יִא ןַא ןיא , .טזױלּבטנַא

1979 

 אכילטיא ןייא לוז, .וש ,"לּפעק סָאד ןַײרא זיומ

 שקינ ריא ׂשאד . , ,רדיילק יצנג ןּבאה איורֿפ

 רֹּבֹוֵא איד ינוא ,טיג שיורה ּבַײל םִא סָאלּב

 ,"לסקיוא ןעד רטנוא ןַײז ןיֿפיוא טינ רדמעה
 רוסָא זיא ׂשע; .די קרּפ ,1676 מדפפ ,טנַארּב

 יוליגּב תומא עּברַא םכח-דימלּת ןייא ןיג וצ

 רע ינוא, ,ד/זכ ,וצנ ,"ּפָאק ןינֿפָא טימ ,שָאר

 ...ןטצינשעגסיוא :יּת| ןּבָארגיג ׂשיוא טָאה
 רע ינוא ןןטייװק עטנֿפעעג :יּת| ןמולּב יניֿפוא

 ,32 ,ו ,'א םיכלמ ,מהס ,ײדלָאג טימ טקעדיּב טָאה

 םרָא םא ונייהד ,זיא ןֿפוא גיּביא ואו רטרע,

 תעשּב| ןריר ןא לואו ןמ געמ ,םינּפ 'נוא

 טינ ןעמ רָאט תּבש םוא, .א/זט ,חע ,"ןהליֿפּתה
 עמערַאװ וליֿפַא טנאװעגטעּב ןיא ןטלַאהַאּב

 ןַײז 'ִא ןּבױא ןוֿפ לָאז סע זַא קר םילכאמ

 ,א"ח ,ךורע ןחלש ,"טקעדעגוצ ןצנַאגניא טשינ

 םעד ןגעקע .א/ז ?ה"י .19 ּבײהנָא ?װעקלָאשז

 רעמיא טייג יז ואוו טרָאד ,הֿבקנ א ןוֿפ ּבַײל יִא

 .ב/ו ,אח ,"ןענרעל טשינ ןעמ רָאט ,טקעדעגוצ

 רענעיָא .ןטלַאהאּב-טינ ,ןגרָאּברַאֿפ-טינ .4

 רענעֿפָא .המחלמ ענעֿפָא ןא ןריֿפ .תבש-לוליח

 ,ײמרַא רעשיכַײרטסע רעד ןיא -- לעֿפאּב

 ירַא ףרַאד רענלעז רעד זא זַײװנָא ןטימ לטעצ

 ןסיײװ עלַא, .לײטּפָא רעדנַא ןַא ןיא ןרַאֿפרעּב

 ."לדניוש רענעיִא ןא זיאס ,םעד ןגעװ ןיוש

 -לַאהַאּב א רעדייא ַײטלוה רענעיַא ןַא רעסעּב,

 ןעוט םידיסח רעקצַאק, .װש ,"ךתקדצו רענעט

 "א תוריֿבע יד ןוא טײהרענעגרָאּברַאֿפ תווצמ יד

 ,"טרעקרַאֿפ גהונ ךיז ןענעז ןדִיי ערעדנַא

 סע ערעסָאװ ןוא, .םידיסח רעקצָאק ַײּב לטרעוו

 ןכַאז ערעסָאװ ןוא . . .{םיׂשעמ| ענעיָא ןענַײז |
 ,233 יז ,ּב ,ֿכהח ,ײענעגרָאּברַאֿפ ןדנאהרַאֿפ ןענַאז

 ,ענעריוּבעג ,םינֿפלד ,םינויֿבא ,םינצּבק ,טסקַאװ,

 ,סוממ  ,,"ענעגרָאּבראֿפ ,ענעיֶא ,ענעמוקעגּפָא

 + ,המדקה ,תועסמ

 ,ךעלסיֿפרעטניה ןַא זיא סָאװ ,קיטכירֿפױא .ס

 -רַאֿפמוא ,ענעיֶא .קיטילָאּפ ענע'ֶא .דייר .ענעָא
 ,(וזַאא תונעט ,םיאנּת) ןעגנונָאמ עטריקסַאמ

 םענעיִא ןא ןכערּבוצּפָא טצונַאּב ךימ ךיא ּבָאה;

 ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"ייז טימ סעומש

 טימ יִא ןדער ןֿפרַאד רימ , .210 יז ,1895 סעדַא

 רע זדנוא לָאז יז זַא הכולמ רעשיקרעט רעד

 -ןסַאמ לארׂשייץרא ןייק ןּנַײלקרעּביא ךיז ןּביױל

 "רַאּב ,רימ ןֿפרַאד סָאװ ,ןַאמדַײז .ל .א ,"זַײװ

 טינ רעייז זיא ,טדערעג יַא/ .1898 וועשטיד

 -לבׂש ןקיומשוגמ ,ןטלַאק םעד ןּבעג גנירג

 ,"יקולא-רוא ןוֿפ ןינע םעד ןײטשרַאֿפ וצ ישונא
 ,294 יד ,ז"ישּת יינ ,ּבדל

 סע טמענַאּב עמ סָאװ ,ךעלדנעטשרַאֿפ .0

 ןויטָאמ ענעיֶא .טנַאה רעד ףיוא יװ יִא .ךַײלג

 -קָאד םעד, .גָאלשרָאֿפ םעד ןעמעננָא ןַײז רַאֿפ

 ,."רָאלק ןוא יִא לַאֿפ םעד ןיא זיא דלוש סרעט

 ,"עריטאס רענעיֶא ןיא רעּביא טייג דיל סָאד;
 ,1936 ץראמ ,קוצ ,ןיקוויר .ּב

 ןָא ,טלַאהּפָא ןטסקיניײװעניא ןָא זיא סָאװ ,/ -

 רענעַא ןא ןרעװ .גנורעטש רעטסקינייװעניא

 ,קינהריֿבע-לעּב רעטלַא ןא יװ יַא .הֿבושּת-לעּב

 ץנַאג, .ירעמיראּב ענעיַא .עא קינהוואּת:-לעּב

 -סיוא םעד ןיא ּפָא ךיז טיג ,ַײרֿפ "ןואיקנַארֿפ ,יָא

 פָא
 ענַײז טימ דניק שידִיי ןייק טינ סָאװ רעד דנַאל

 רעע ,12 'ז ,...הלוגס ַא ,סוממ ,"ןסערעטניא

 ריא רע טָאה ,שטנעמ רעטסיירדמוא ןא רַאװ

 סָאד ריא סע טָאה רע רָאנ ,טגָאזעג יִא סלַאמינ

 רעד ןוֿפ ןַאמָאר ַא ,רעגאר .מ ,"ןקרעמ טזָאלעג

 ,1887 עשראװ ,ןעלעצַאר רעגידלטעטשניילק

 ןוֿפרעד ןוא טאהעג ּביל ךיז ריא טָאה זַײװדניק,

 ,טסינָאלַאק רעשידיי ,פס ,"יֵא ץנַאג טדערעג

 יד טימ ןֿפָארטעג דנַײרֿפ עַײנ ..,, .244 ד

 יױשרַאװ' ,רֵא ,ייַא-קיטכיל ןקילּב

 וצ ַײרֿפ ,ןעמוקוצנַײרַא ַײרֿפ .ךעלטירטוצ ,8
 -רַאֿפ רענעיַא .טֿפַאשלעזעג ענעיַא ןַא ,ןזָאלרַאֿפ |

 -ץֿפָא ןַא .רעדילגטימ עַײנ ןָא טמענ סָאװ ,ןייא

 זיא דנַאל ןרעּביא ןרָאֿפמורַא סָאד, .גערּב רענ

 טציא ןענַײז ןטנגעג עדליוו ךיוא ."ַײרֿפ ןוא יִא

 ינוא טָאה םימויק יֿבושח רָאג . . . רע, ."יַא

 ,הג ,"ןיֿפוא םיא רַאֿפ טזיא הנידמ יצנאג עזיד

 יִא ןענעז סע עכלעװ רַאֿפ עכלעזא, ,158 יז

 ,.. ,סוממ ,"טַײל עלַא ענעי ןוֿפ םירֿפס יד

 קיטירק יד| יז סָאװ רַאֿפרעד זיא סָאד, .תומהּב

 ןוָאל רעּבַײרש ןרַאֿפ ליװ ןדנַאּברַאֿפ "װָאס ןיא

 -"װָאס ןיא רעּבַײרש ידי ,נש ,"געוו ןייא רָאנ יִא

 עצנַאג יד טגיל'ס , .217 'ז ,1958 י"נ ,דנַאלסור

 עקידנושח ,לָאמ ,"ץנעיֶא ןגעװ טימ . . . טָאטש

 !קצָאװטָאי ,טכענ

 ,טרעכעלעצ .ןּבױא ןוֿפ טקעדעגוצ טוגיטינ ,9
 ןּביוא ןוֿפ ,ענעיַא ןַא ןעועג זיא עקנַאטלַא יד;
 ןענַײז רימ ןוא ,רעטערּב עכעלטע טימ רָאנ
 עטרעקיוהעגנַײא יד, ."ןרָאװעג טצענעגכרוד
 ,טיוט טינ ,ליי ,"ךַאד םענעֿפָא-ּבלַאה ןטימ ּבוטש

 ,14 יז ,ח"נרּת ענליוו ,גידעּבעל טינ

 ףיוא ןייג ןענעק ,טריּפיטצנָאק-טינ ,זיול .10
 ןגָאמ רעד זַא ןעימַאּב ךיז ףרַאד עמ, .תויקנ
 טיִמ ןטסעּבמַא ,טייקנארק רעד תעּב יִא ןַײז לָאז
 זירַאּפ ,זעגפ ,"רעטסילק ןטושּפ ןוֿפ ףליה רעד
 ,1"2 ןאֵי ,1

 ַא טימ ןקורדסיוא ענעדײשרַאֿפ ןיא ,1

 י :בוס

 -תושממ סָאד ןעעז סָאװ -- ןגיו א ענעּפָא

 יי ,רָאלק ,סעיזוליא ןָא ,עקיד

 ַא ַײּב ,טוג ןרעה סָאװ -- ןרעיוא עא
 -רַאֿפ סָאװ ,ןּפַאכֿפױא גנירג ןעק סָאװ שטנעמ
 - ,דייר עקירעּביא ןָא ןינע ןַא טייטש

 -טיירּב ףיוא ןעמענ סָאװ -- ס מ ער ַא עיִא

 ,קיצרַאה

 ןיא לעטש ערָאלק ,עשוריֿפּב -- א ר מ ג עיִא

 ,לוּפלּפ םוש ןָא ךעלדנעטשראֿפ ,ארמג

 טימ ,הקדצ ךס ַא טיג סָאװ -- ט נ ַא ה ענעֿפָא

 ַא .,.ןוֿפ טמַאטשעג טָאה לסוי 'ר , .תונמחר

 טימ . , .םידיסח ןוא םידמול ןוֿפ . . . החּפשמ
 ירַאװ ריקי ,"טנעה עא ןוא רעצרעה עטיירּב

 עיזאושורוּב יד, ?ץנימ לסוי 'ר' ,יקסװַאש

 ףיוא תוֿבדנ עניילק רשֿפא ןּבעג ןעק ערעזדנוא

 ..+לַײװרעד יז טָאה יה יִא עסיורג ןייק ,ןויצ

 רעכעלרעגריּב ןיילק רעד ,"ןויועגסיורא טינ

 : ,ן"סרמ גרוּברעטעּפ ,םזילַאיצַאס

 -כירֿפיוא ןַא ַײּב זיא סָאװ -- ץ ר א ה ןּפַא



 ֿפ ::

 ןָא ןשטנעמ ַא ַײּב זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןקיט |

 .תודוס

 -טסַאג -- בוטש ענעֿפָא 6 זיוה יא
 "רוא ,טסעג ףיוא טמענ סָאװ ,זיוה ךעלדנַײרֿפ

 עלַא יִא ןַײז ּבוטש ןַײד זָאל, ,טַײלעמערָא ,םיח

 ,139 יז ,לדוי ,סוממ ,"טַײל עמערָא יד רַאֿפ טַײצ

 ןעגנערּבסױרַא םַײּב סָאװ --- לַא ק ָא װ רעיֶא

 ,ןֿפָא ליומ סָאד זיא םיא

 .ֿבוח רעטלָאצַאּב טינ -- ֿבוח רעיא

 יִא װחוז -- ריט עיִא 8 רעיוט רעא

 עיצַארגימיא עַײרֿפ טימ דנאל א ןגעװ .זיוה

 ןָא תורֹוחס ןעגנערּבנַײרא ןעק עמ ואוװ רעדָא

 .וניֿבָא םהרֿבַא ַײּב ןריט יד יװ יִא .לָאצּפָא

 ַא טימ ךיז טקידנע סָאװ -- ףא ר ט רעיא

 .גנָאטֿפיד רעדָא לַאקָאװ

 ךיג ןינע ןַא סֿפוּת זיא סָאװ -- חומ רעיא

 ,קיטכיר ןוא

 ,ךס ַא טלּפַאלּפ ,טדער סָאװ .1 -- ליומ יא

 ,עֿפ , .ךס ַא ךיז טלדיז סָאװ .2 .קידװעדערַאּב

 ריא ...ןטלעש וצ ךַאז עסואימ ַא זיא סע

 טָאה ריא ,ּבַײװ עטכעלש א טנעז ריא זַא טזַײװ

 ירעקעּב .ש ,"ןאמ רעַײא ןגעקטנַא ליומ יִא ןַא

 ,1887 סעדַָא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמ

 -רַאֿפ טינ ליומ ןטימ טּבַײלּב סָאװ .2 .29 יז
 ןוֿפ ןגָאז סעּפע ךַײלג טינ ןעק ןוא טכַאמ

 זָאד, .עא תולעּפתה ,גנושַאררעּביא רעסיורג

 ,"ןיֿפוא ליומ םעד טימ ןּבַײלּב טרעװ רכנעמ

 ,המדקה ,טכוצ

 .ןקיטולּב סָאװ -- ןדיר ע מ ענעיא

 ןוא לּפינק ַא ןָא ןענַײז סָאװ -- ט ענ ענעיָא

 | ,םעדעֿפ יד ןעיצסױרַא ןעק עמ

 ןעַײרֿפ א טימ :ךיא -- רע טצנע ֿפ א

 יד ,ןגיוא עגולק ייווצ עקיזָאד יִד , .קילּבסױרַא

 ןַײז ןוֿפ ,ליֿפעג לדייא ןַײז ןוֿפ רעטצנעֿפ ענעֿפָא

 ןיא ףיט ןַײרַא ןעמ טקוק ייז ךרוד סָאװ ,ץרַאה

 ,דנַײרֿפ רעטוג רעד ,רענװעל .ח .ג ,"המשנ ןַײז

 ,27 יז ,1897 ענליוו

 .חֹומ רעיַא װזד -- לּפ ע ק יִא ,ּפ ָא ק רעיא

 ּפָאק רעיֶא ןַא ןַײז ףראד ארמג רענעֿפָא ןַא וצ,

 ."ןגיוא ענעֿפַא רַאּפ ַא טימ

 ,קיסַײרדרואןייא רֶעֶא -- ןטרָאק עא

 -סקעז רעיא ,עקָא עיֵא ,קיצנַאװצ-ןוא-ןייא רעיַא
 יד ייז טוַײװ עמ ןעו (רעקָאּפ רעיֶא ,קיצכעז-ןוא

 = ןטרָאק ענעיַא טימ ןליּפש" .סרעליּפשטימ

 ,ךעלסיֿפרעטניה םוש ןָא ןוא ךעלרע ןעלדנַאהרַאֿפ

 יד זַא יװַא ,רעגָאמ רעײז -- ןּפיר עא

 ,.סױרַא ךיז ןעעז ןּפיר

 טַאטשרַאװ רעיא ,קירּבַאֿפ עיֵא -- פ א ש רעיא

 -עּברַא עטריזינַאגרָא-טינ טקיטֿפעשַאּב סָאװ --

 א וצ ,ןָאינוי ַא וצ טינ ןרעהעג סָאװ רעט

 ,ןײארַאֿפ ןלענָאיסעֿפַארּפ

 ןעמענוצֿפױא לגוסמ זיא סָאװ -- ל כ ׂש רעיא

 .קנַאדעג םעַײנ ַא

 ןוֿפ לַאֿפ-טרּפ ןוא טֿפַאשנגײא 1 -- טייק-
 ןייק טינ .2 .יִא רעלוֿפ טימ ןדייר .ןֿפָא ןַײז
 םעד ךרוד ןעזדָארּב רימ, .טרָא רענעסקַאװרַאֿפ
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 ,לה ,"ַא רעד ןיא סױרַא ןעמוק רימ ,דלַאװ
 ,149 '} ,1947 ,הטילפה תיראש רעד טימ

 טשעּפַאדוּב +- ַאדוּב טָאטש יד נג -- ןֿפָא
 ןּביה ךיא ליוװ דיל אַײנ ןייא , .: 41041סת
 ,"ןָאט ןֿפױל רֿפ טָאה ןֿבוא ק"ק וצ ךיז ׂשָאװ .ןָא
 ,ןֿבוא ןוֿפ ךיל אַײנ ןיש ןייא ,ףסוי 'רּב ןרהא

 | ,(1688) ח"מּת גָארּפ

 ךַײט םַײּב טָאטש .ךַאּביֿפָא ךיוא -- ךַאּכנֿפָא
 .0: 0441000208 .טרוֿפקנַארֿפ ןּבעל ,ןַײמ

 ןדיי רעיֶא יד ןוֿפ ךס ַא .הליהק עשידיי עטלַא

 רעד תעשּב םשהישודיק-לע ןעמוקעגמוא ןענַײז

 ךיז טָאה הליהק יד .(1348) הֿפגמ רעצראווש

 -קנַארֿפ ןוֿפ שוריג םעד ךָאנ טלקיװטנַא ַײנסֿפוא

 ז"סּת רַאי ןוֿפ יִא תליהק לש תונקּת יד .טרוֿפ

 יִא ןיא .זדנוא וצ ןעגנַאגרעד ןענַײז (1707)

 רעטכַאט ןַײז ןוא קנַארֿפ ֿבקעי טּבעלעג ןּבָאה

 םָארגָאּפ רעשיצַאנ 164 'ז ַאשטאװַא +--| הוח

 1942 ףוס ,1928 ןיא יטכַאנ-לאטסירק' רעד ןיא

 -ץּפָא +-- .ַא ןוֿפ ןדִיי עטצעל יד טריטרָאּפעד

 .ךַאּבנ(ע)ֿפָא עיצַאר

 רַאֿפ .כרַא ./126: 011סת08ז .ידַא -- רַאּבנֿפָא
 ,ןגרָאּברַאֿפ-טינ ,ןֿפָא .1 .משטד ךַארּפשיללּכ -

 סָאד יִא זיא ריד רַאֿפ , .לעֿפַאּב רע'ֶא .שוריֿפּב

 ךַאז ןייק . . . לארׂשי קלָאֿפ ּביל ןַײד ןוֿפ ץראה

 קירוצ ,סוממ ,"ןגרָאּברַאֿפ טינ ריד רַאֿפ טּבַײלּב
 ,19 יז ,םייהַא -

 .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאֿפ ,איסהרֿפּב .2

 טוג זיא גיצנװצ 'נוא אייווצ זיּב ןצכעז ןוֿפ,

 ,א/ז ,ןויע ,"רהַאּבנֿפָא ןֿפָארטש וצ דניק ןייא

 זיא סָאװ .ענדַארַאּפ ,דַארַאּפ טימ זיא סָאװ 9

 רד ָאד רעד, ,ּפָאק םענעּבױהעג טימ ,קערש ןָא

 רַאּב ןֿפוא זנוא ןריֿפ לָאז . . . רד זיא גימרַאּב

 תלהק ,ןדנול ןמלז המלש 'ר ,ײדנַאל רזנוא ןיא

 -- ןכ ַאמ יא .(1744) ד"קּת טׂשמַא ,המלש

 ןמ לענה יֿבורק איד, .ןעמעלַא רַאֿפ ןדלעמ |

 ןהֹּכ רעב ר"רוהמ ןיצקה ןא ןיּבָאה יכקולג

 זָאד ןיכַאמ רַאּב ןיֿפוא ׂשע טלָאז רע ןיגנורדיג

 ,259 יז ,הג ,"טמענ רדיוו יכקולג המותיה רע

 .כרַא .ךעלרעּב- :99 ,זַא -- ךעלד

 סָאװ .רַאּבנֿפָא ווזד .24/6 : (04460-08

 ,1579 ,'םיקרּפ' ייּכ ןיא .איסהרפּב ,ךעלטנֿפע זיא

 רוֿפ איד טֿפַאשטנַײֿפ איד ינוא , ."ךילרעּבנֿפוא,

 רּביא ןצרעה ריא ןיא ןגָארטיג ןטאה טַײצ רגנַאל

 ךילרַאּבנֿפוא איז ןּפיל איד סודרוה גיניק ןעד

 'נוא ךילנֿפוא םיא ןוֿפ ןטדיר איז ינוא ןדרעװ

 אַײּב זָאד, .1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןלוהרֿפנוא

 טַײה ןוֿפ ,רָאי יגּביא יכנעמ רַאֿפ ,רָאװ זיא ליּפש

 זומ ןונ ךיז רעד םנייא ןא ןגרומ ןוֿפ ךונ ינוא

 אייריּבוּב ןייק ךילרעּב ןֿפוא רע זָאד ןגרָאזיּב

 טסלָאז ןוא .1676 מדֿפ9 ,םילשמ רֿפס ,"טוט

 ינוא ןקעלּפטנַא ךילרַאּב ןֿפוא ליומ ןַײמ ןכַאמ
 סש עַײנ ןייא ,"םיאטח ינַײמ ילַא ןלייצרעד

 .1881 ,װָאקירטעיּפ ,השקּבו הנחּת ,הניחּת

 6406: 04:6םט8:ס0 .װרט -- ןרַאּבנֿפָא
 טשלָאז אוד; .איסהרֿפּב ןַײז הלגמ ,ןקעלּפטנַא

 טניימג זיא שאד ,ןַײז (דע) ןייק טשנוז םוא

 םיא טשרע רדנוז ,יָא טינ דניז ןַײז טׂשלָאז אוד

 ןעווע .א/ומ ,1722 טׂשמַא ,מהמ ,"ןֿפָארטש וצ

 ףסּכ-סֿפָא

 למיה ןוֿפ םיא ןמ טָאה ןכַאז ינגרָאּב רֿפ ךַײלג

 ׂשָאװ ריּבָא? .א/ז ,ןויע ,"ןכַאמ ןָאט טרַאּב ןיֿפָא

 ךיא ינוא ןיפלעה שנעמ ןייק רימ ןָאק טאש רימ

 ,ריד שילַא ןיראּב ןיֿפָא םינייק ךא ׂשע ףרעד

 ןַײמ רַאֿפ ךָאד שע ךיא ליװ טנַײרֿפ ראַײרטיג

 ןּב השמ וניּבר , .280 יז ,הג ,ײןירַאּבניֿפָא טיוט

 יכילמייה ,ןירַאּפש גנַאל טינ ךימ ליוװ ךיא ,םרמע

 השמ ,. ..ירַאּב ןיֿפָא ךַײא ךיא ליװ ןיכַאז

 .|50 ןט ,קג| 1750 !טרָא ,גנוּבַײרשּב וניּבר

 ןוֿפ גנוקעלּפטנַא יד זיא יִא עטשרע יד, ,גנוד

 ןוֿפ ןַײזןענַארַאֿפ ןוֿפ עיצַארטסנָאמעד יד ,ָאגע

 ןּבױלג ַא ,ןיקװיר .ּב ,"טסּבלעז םענעגייא ןַא
 .עקיּביולגמוא רַאֿפ

 ֿפױא זיא סָאװ .1 .ידא -- קיצרַאהנֿפָא
 ,תוקולחמ גונעג, .תונװּכ עקיטַײז ןָא ,קיטכיר
 רימ ןּבָאה , ."ןסעומשכרוד יִא ךיז טציא רימָאל
 זַאֹּב עצנאג ערעזדנוא טלייצרעד יִא ץנַאג םיא
 ייצסנירעטַאק עניילק יײװצ יד ,זמא ,"ןטייקנּבעג

 קרַאטש -- קיסַאּפש .2 .1874 ענליװ ,סעק
 ,טריטלָאקעד

 ענעֿפַא ןַא טָאה סָאװ .1 .ידַא -- קיטנעהנּפָא
 טינ זיא ,ךס ַא סיוא טיג סָאװ .2 .טנַאה
 .טייק- .גרַאק

 -ךֹּב ןֿפָא װזז .כרַא .ידַא -- ךעלרעװנֿפָא
 ךילמייה דניז ירעוש ּבאה טקרעװג ךיא, .םיע

 ןטק רופּכ םוי תולֿפּת ,"ךילרעװ ןיֿפא נוא

 ,ן8 יז| וײצּת ףרָאדׂשרמרהליװ

 .ּבוה ,ּבנ צמ ,סָאד - ּבַײלנֿפָא
 יָא ןקידנעטש ןוֿפ ןדַײל

 (טָאה) טימ זיא סָאװ .ידַא -- קידלּכשנֿפַא
 -- יַאע .לָאענ -- טייקי- .לֵכֹׂש םענעֿפָא ןַא

 טימ םיטניא ,ןַאמנייטש .א ,"ןטייקשירַאנ עטכע

 ,45 יז ,1971 ָא"ּת ,טלעװ רעד

 ,לושלש

 ענעדײשרַאֿפכ? .בנ צמ ,רעד .ןסעֿפעו -- פֿפֹא
 -רָאג .טשינ ,לונ .קל ןיא יא טימ ןקורדסיוא
 -רָאגּבש טשינרָאג א ,יא ןַא זיא רע, .טשינ
 םוצ) ןגעקטנַא ןחישמ ןעמעװ טימ ָאטינ ,טשינ
 ,תודע ןייק ןַײז טינ ןעק רע, ."ןייג וצ (שיט
 ."יא קיטש ַא זיא רע

 ּבנ צמ ,רעד ןםימָאד ..| -- םימדיפֿפא
 טָאה סע רעװ ,ןַאמערָא .1 ,זי א לאומש
 רערעטיּב א ,ךעּבענ יד"א ןַא .טלעג ןייק טינ

 ,(עשזמָאל) לקָאל ,יײיד-יא ןיא ןעניואוו, .ןַאמערָא

 ,טֿפַאשינכש רעמערַא ןא רעייז ןיא ןעניואוו

 .חּת ,עזַארֿפ ,ןףעסעק סעֿפָאװ -- ףסּכיפֿפָא
 ךיז טָאה טלעג סָאד, ,16:15 ,זמ ,תישארּבככ

 עמ, .טלעג טלעֿפ סע ,1 .יּת ,"טזָאלעגסױא
 ,טינ טזָאל עמ רעּבָא ,ןָאט ּבעל ַא טנָאקעג טלָאװ

 זיא סע ,ןיוש טגָאט רעטסַײט ןַײמ ןיא ,, ,יּכ"ַא

 ןעק ואװ ,יּכיַא, .לװֿפ ,יןיּכיָא ןוֿפ ת"ר| ךיָא

 שּכ"ָא; .שװח ריא ,"?דסח-תלימג א ןּפַאכ ןעמ

 .לװֿפ ,"םילש :םוגרּת רעד טכַאמ

 ,עפורג רעדעי רַאֿפ ןעמָאנ רעקיסַאּפש .2

 ךיז טמענרַאֿפ סָאװ עיצוטיטסניא ,עיצַאזינַאגרָא

 ןוֿפ טנעגַא ןַא, .טלעג ןגירקסיורַא ,ןּבַײלק טימ

 טָאה ןוא ךוּב א טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא יּכיַא



 - טעסֿפָא

 ץיװרוה ןרהא ,"אּבה-םלוע ףיוא ןטעלּפ טכַאמעג

 ,1886 ,לָאֿפיי ,בויקמ

 םערָאֿפ ..2: 041866 .טכעט ,רעד -- טעטֿפָא
 קורד רעדָא גנוריצילּפיטלומ .עיֿפַארגילָאּפ ןוֿפ

 -ימוג רעדָא לַאטעמ ,ןייטש ןוֿפ ףליה רעד טימ

 עיֿפַארגָאטיל ןוֿפ םעטסיס רעד טיול ,עטַאלּפ

 טנכייצעג רעירֿפ טָאה עמ , .עיֿפַארגָאטָאֿפ רעדָא

 טקורדעג ךָאנרעד ןוא קניצ ןוֿפ עטַאלּפ ַא ףיוא !
 א רעקירילָאקליֿפ ."ריּפַאּפ ףיוא יִא םעד

 ןקורד .טריטעסֿפָא ,ריי .ורט -- ןריז

 דנַאּב ןקיטציא ןרַאֿפ, .םעטסיס-טעסֿפָא טיול

 לֹּבִי ,", ..טרָאד ןוֿפ טריטעסֿפָא רימ ןּבָאה

 ,גנורי- ..אאצו/וו

 ,ןישודיקק? .נָאק ן...לַא...| -- יֿפ"לע"הא
 טקוקעג טינ ,ליואוו יװ ,םגה ,שטָאכ .1  .ַאא ג

 עג טָאה יז שטָאכ ,יּפ "לע ףַא; .(סָאװ) ףיורעד

 ןַײמ ןיא טַאהעג ןעניז ןיא ּבָאה ךיא' :טגָאז

 טשינ יז זיא . . .'םיא וצ ןרעװ וצ שדוקמ ץרַאה

 טָאה ןואג רעד, .ג ,ּב ןישודיק ,טעיפ ,"שדוקמ
 טינ טָאה רֶע יפ-לע-ףא ,הכימס ןּבעגעג םיא

 ןעמוקַאּב טָאה רע, ."תולאש ענַײז טרעֿפטנערַאֿפ

 -סיוא טינ טָאה רע יּפילע ףַא ,האוולה עַײנ ַא

 ."עטלַא יד טלָאצעג

 ןקורדסיוא ערעלוּפָאּפ לָאצ ַא ןוֿפ ּבײהנָא .2
 היַאר ןיאש יּפ-לע-םףַא :ןטַאטיצ ןוא
 לארׂשי -- אטחש יּפ-לע-ףַא ,רבדל
 .אא המחמתיש יּפ-לע-ףַא ,אוה

 םילוע עלַאגעלמוא ןוֿפ ףיש יד, .צעּפס .9

 נָאמ ַא יװ טלעטשעגקעװַא זיא ייּפ לע-ףַא'
 ,"הֿפיח ןיא טנעמ

 -נוֿפ .נַאק .ןןייק ,ןייכ .. .} -- ןכיּפ"לע"הַא
 חמק טכָאק עמ זַא קרא .טרָאֿפ ,ןגעװטסעד

 -ףַא . . .ןימ רעדנַא ןַא טימ האוֿבּת ינימ ןוֿפ

 הכרּב ַא ןכַאמ טשינ .. ..ןמ ףרַאד ןכ יפילע

 ב"ח ,ךורע ןחלש רֿפס ,"גייט םעד ףיוא רָאנ

 . ..ןעייגע .ב/ה ,ןה"י .19 ּבײהנָא ?װעקלָאשזן

 ןקוק ןּכ יּפ-לע-ףַא ,טצוּפעג . . . רעּבַײװ עשידִלי

 ,"תוֿבקנ עדמערֿפ ףיוא . . . טרָאֿפ ןרענעמ ידו

 ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד .מ

 ץלָאה רָאנ טלַאה ןעמ סָאװ םירדח ןיא וליֿפַא;

 ,"הזוזמ ַא ןַײז עֿבוק ןעמ זומ ןּכײּפ-לע-ףַא .. .
 .ה"י .19 ,ךורע ןחלש

 רעד ןיא טָאטש עסיורג-לטימ .נג -- גרוּבנעֿפָא
 ףושי ידָיי .דנַאלשטַײד-ֿברעמ ,ןדַאּב ץניװָארּפ
 ןיא ןּברוח ןוא שוריג .רעטלעלטימ ןעירֿפ טניז
 ןיא ַײנסָאדנוֿפ הליהק עטריזילַאגעל .ה"י 4
 -יצַאנ ,(1938) יטכַאנילַאטסירק' רעד ןיא 6
 יד ןוֿפ עיצַאטרָאּפעד ,1941 .םָארגָאּפ רעש
 .ןדִיי עטצעל

 זיא סע רעװ .אּפש .1 .ץ  ,רעד -- רָאטנעֿפָא
 א ןיא רעטגָאלקעגנָא .ץעזעג ַא ףיוא רֿבֹוע
 .=:2: ס1ס0801 .רפ .2 ,ןכערּברַאֿפ ןלענימירק

 -ןריקַאטַא םוצ טרעהעג סָאװ רעליּפש-לָאּבטוֿפ

 ,דרַאװרָאֿפ ,טֿפַאשנַאמ רעד ןוֿפ לייט ןקיד

 -עֿפַײרגנָא .1 .ל22 ייא?2 .ידַא -- וויפנעֿפָא
 -צעלרֿפ עוויז{גןֿפוא, .טקידיײלַאּב סָאװ .2 .שיר

 .ס- ,יד -- ע|ויסנעֿפָא

 .ןֿפָא22 .ודַא -- טייהרענעּפָא

 .ל22 ייאק .ז ,רעד -- טק'עֿפַא
 ,םשֹור א רעּביא טזָאל סָאװ (ליֿפעג) עיצַאמע |
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 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,י. , . שֹוגידייליּב ךיל

 .טייק- .ד"לקּת אדרויֿפ

 עשירעטילימ 1
 דנַאלשטַײד ןגעק יָא -טֿפול א; .ףירגנָא ,עקַאטַא

 ןרָאװעג ןשטַײד ַײּב ןיא ּפעלק יד ךָאנ ...

 ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"רוּפכ םוי רעתמא רלעד

 ,געוומוא

 ןיא קיטקַאט עשירעֿפַײרגנָא עוויטקַא רעייז .2

 גנולקיװטנַא-דנַאל ,קיטילָאּפ ,טסעמרַאֿפ-טרָאּפס

 יַא ןַא ָאד ייז ןריֿפ סיוא:גָאט ןַײא-גָאט, .ַאא

 ילוי ,3 ןאֵש ,וננרק ,"ןייטש ןוא זדלעֿפ ןגעק
2, 

 ןַא וצ ךעלנע זיא סָאװ .יזא -- שיז

 ,קידמערוטש .ידַא -- קיד -  .עויסנעֿפָא

 זיא'ס , .טימעג ןשירעֿפַײרגנָא ְןַא טימ זיא סָאװ

 ןעװעג לוֿפ זיא טלעװ יד .טַײצ-חמחלמ ןעװעג

 תּבש םעד ךיוא ןעמ טָאה .סעויסנעֿפָא טימ

 .שירע- .22ו 1954 ,זמט ,טייצ ,ייָא טכַאמעג

 ןַא ףיוא
 וצ טלָאמעג טינ זיא סָאװ סָאד , .ןֿפוא םענעּפָא

 ,איסהרֿפּב ןָאט רֶע לָאז טײהרענעגרַאּברַאֿפ ןָאט

 יר ֿברה ,"רעדנַאנַאטימ עלַא רַאֿפ יִא רמולּכ

 ,םירשי יכרד ,גרַאפשלוקינמ ןץקיװרוה| אקלעמש

 ,30 יז ,ה"י ,19 טֿפלעה עטשרע ,?גרעּבמעל

 עקרַאטש

 רעמ ןינענ, .רעּביא סע טּבעל סָאװ םעד ףיוא
 ןשרַאמ ףסוי ,",..ןטרָאװ שלא עטקעֿפַא ןיא

 -שגנײא זומ עמ, .ד"צּת טׂשמַא ,ֿבהז ןושל

 ענַײז רעּביא ןקרַאטש וצ ךיז דניק סָאד ןעניואוו
 -ןעילימַאֿפ רענרעדָאמ ,יקסנעל .מ 'רד ,"ז'א

 -גערֿפ רעזדנוא, ,19 'ז ?רָאי ,עשרַאװ ,רָאטקָאד
 ןגױצעגנַײרַא לענָאיצָאמע תמאּב טָאה ןגיוּב
 יז יַיַֹּב ןֿפורעגסױרַא ןוא ןטקעיּבוס ערעזדנוא
 ,194 ,אאוא לֹּבִי ,"גנודָאלסױא-טקעֿפַא ןַא

 עטייווצ ַא ןענעקרעד ייז ןזָאל , .ידַא -- קיד
 ןעקנַאדעג ,ןזַײרק יַא קרַאטש ןוֿפ טייקיגנעהּפָא
 ריֿפנַײרַא ,דױרֿפ ,זּביא ,ומ ,"ןסערעטניא .ןוא
 ,88 'ז ,זילַאנַאַאכיספ ןיא

 ,רעטרעוװ עיַא ,לענָאיצָאמע .1  .ידַא -- ןו"יד
 -כַײלג עיֵא .טקעֿפַא ןַא סױרַא טֿפור סָאװ .2

 סָאװ, .תוטּפורטוּפַא עיַא .קורד רעיא .טכיװעג
 -װיטקעֿפַא רוטַאנ רעכעלרעניא ןַײז טול זיא
 .8 ,"שיטַאטסקע-שירעמיורט רעדָא וויסלוּפמיא
 ,1930 י"נ ,ו טֿפַאשנסיװ -- שטנעמ ,ןָאסרואינש

 | .טייקק ,ט'עטיד

 .טריטקעֿפַא ,ריטקעֿפַא .ורט -- ןריטקעֿפַא
 -סורַא .טקעֿפַא ןַא ןֿפורסױרַא ,1 .772 ייאככ

 רעּבַָא סע ּבָאה ךיא , .ןליֿפעג עקראטש ןֿפור

 רעמ לָאז סע םוא . . .גָאט ןזיד ףיוא טגיילעג

 -רעַײֿפ ענַײז ךרוד רעטימעג ערעַײא ףיוא יא

 ןרעדנַא םענייא ןיא סלַא רעמ ליֿפ טייקכעל
 ,1878 ענליװ ,ןכדש סלַא דנוה ןייא ,זמא ,"גָאט

 יד, .טימעג ןֿפױא ןַײז עיפשמ ,ןקריװ .2
 ."ןרערט זיּב טריטקעֿפַא ךימ טָאה גנולעטשרַָאֿפ

 ןומ עכעלקילגמוא יד ןוֿפ ןעיירשעג יד;

 ."יַא ןרעדעי

 רעֿפַא

 א ףיוא ןרידנעטערּפ ,ןרידידנַאק .חטוא ,9

 | ,גנוז - .רנ .עלעטש

 םַײּב) .כרַא ,ןריטקעֿפַא וזד -- ןרינָאיצקעֿפַא
 ןַא ןֿפורסױרַא .(ךעלרעַײֿפ ךיז ןקירדסיוא

 רגיּבלעז ןיא יּבַײלּב רוֿפ 'נוא . . ., .עיצקעֿפא

 רטׂשאַײרטג ריא ןּבעל ׂשניימ גט טעטילַאװק

 ,ןשרַאמ ףסוי ,"...ןתח רעטרינַאיסקעֿפַאיג

 117 .אא 11 ,5 יז ,ד"צּת טׂשמַא ,בהז ןושל

 .=תז: 246000048 .סס ,ד -- עיצקעֿפַא
 -כַײלג ןוֿפ ךופיה ,גנוגיינ ,היטנ עקרַאטש 1
 -טסָאּפ ןעלמַאז רַאֿפ יַא ןַא ןּבָאה .טייקיטליג
 ,טייקנדנוּבעגוצ ,2 .עא רעדליּבליײא ,סעקרַאמ
 םינּתוחמ יד, .טייקנּבעגעגרעּביא ,טײקיצרַאה
 רעצנַאג רעד רַאֿפ 'ַא ןַא ןזיװעגסיורא ןּבָאה
 ."החּפשמ

 ,6-- ריֿפַא ווזד .װדַא -- ר'עֿפַא

 ,?-- ריֿפַא וזד .ּברעװנָאק -- ר'ץֿפַא

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .1 .רעּפָא - -- רעֿפ ַא
 ןּברק ןושל ,רֿפוא (27 ,חיק ,םילהּת) 'גח'

 ,(ַאא 10 ,6 אכ ,ארקיו) 8 ןילכייר ,ןּברק .2

 ,ערעֿפַא (רעטֿפָא ןוא) :59 .ז- ,יד -- ר'עֿפַא
 "נגעלעגנָא 1 .2142106:1922 (ייאככ) .סד

 ןשיּבַארא םעד, .טֿפעשעג ,ןינע ,קסע ,טייה

 רע ןעד ,ןצרעה וצ וצ גיניװ זד גניג ץנירּפ
 וזַא רע איו ,ןירעֿפַא ןַײז ןא ץעטש יטכַאדג

 ,תואבוצה תוארמ ,ײזיא ץנירּפ רניבירטרַאֿפ ןייא

 השלש ןַײז רחֹוּב ןילַאז , .ב/ט ,1718 קעּבזנַאװ

 ארקי רשא ...וניתלהק ישנַא יניצקמ םישנַא

 ןירהעֿפַא יללַא עכלעוו ,יטריטוּפעד םהילע םמש

 רֿפ וצ טרעװ ןילַאֿפ רהָאֿפ ׂשָאװ הנידמה יקסעּב

 תולימג אשיזק ארֿבחמ תונקּת ,"ןיּבָאה ןהעז

 ...ושדחתנש ןודנולּב הלודגה ן"כהּבד םידסח

 .(1810) ע"קּת תנשּב

 -עג רע טָאה וצרעד,, .ַײרערַאנּפָא ,לדניווש .2

 -סיוא לָאמעלַא ןגעלֿפ עכלעוו סרעֿפלעהטימ טַאה

 וצ ךילקילגמוא םענעי םוא סעיא עַײנ ןטכַארט

 :סיוא ףיוא ןתח א ,יקסנירענ רעטלַא ,"ןכַאמ

 טינ טעװ עמ, .8 יז ,1886 ווענעשעק ,ןילהָאצ

 טכַאמעג טָאה סָאװ ןַאמ רעַײא . . . ףיוא ןקוק

 ,"רעטנזיוט עכעלטע 'טּפאכעג' ןוא עלעיַא ןַא

 ,51 יז ,,עשטַאד תולגי ,ןּבעל-רעמוז ,עש

 עטרינָאיצקנַאס-טינ לעמרָאֿפ ,עּביל עקניל .9
 ךיא, .עיא-(סןעּביל ַא .ױרֿפ ַא טימ גנודניּברַאֿפ

 ארעֿפַא שּביל רַאֿפ ךיא זָאװ טינ דלַאּב זייוו

 רימ זיא שיילֿפ ינוא טולּב ןַײמ .ןגנַאֿפ ןַא לָאז

 ךיא איד ּביל איד ןעד ןגנַאג רֿפ לא דלַאּב טזַאֿפ

 ךילגימ ןוא זיא ףסוי רניד םנַײמ וצ גָארט

 עטייווצ ,1713 מדֿפפ ,ףסוי תריכמ ,"ןּבַײרש וצ .

 ןרעה ליוי'כ ,קיזמ גָאז, .ןוװו עװַא) עּבַאגסױא

 ?טַאהעג סע'א ריא טימ טסָאה ,ליומ ןַײד ןוֿפ

 ,םיֿבנג ,ָאקמיּב .פ ,"?סנַײד זיא לטַאי סָאד

 .49 יז ,1919 עשרַאװ
 ץטנכײצרַאֿפ-טינ עלַא ןוֿפ ּבֹּב
 ריֿפַא :- רעֿפַא טימ ןּברעװ

 יד ןוֿפ ןעמאטש יד |{ 13

 ןעק ר ע 9 א .רעֿפַא ןַא ןּברעוװו
 סָאװ ןּברעוװ עלא טימ  ןַײז
 .ריֿפַא טימ טנכערעגפיוא ןענַײז



 ןזַײװַאּברעֿפַא

 יד, .ןַײװַאּבריֿפַא ווז -- ןזײװַאּברעֿפַא
 ךיז ףרַאד סָאװ ,אנוׂש םעד ּפָא ןטרַאװ רענלעז

 ,"רעֿפַא לדלעװ םעד רעטניה ןוֿפ ןזַײװַאּב

 ,43 יז ,'רענלעז' ,סַײװ

 .ןעשטשילּבריֿפַא וזד -- ןעשטשילּברעֿפַא
 רָאה עטלטַאּפעצ יד ןֿפרָאװעגרעּביא טָאה יז,

 ןּבָאה ןגיוא עלעקנוט עריא ןוא םינּפ ןרעּביא

 יז ,ןרעצנעט יד ,ַאּפָא ,"טעשטשילּבעגרעֿפַא

1, 

 רעדייא ךָאנ, .ןײגריֿפַא װזז -- ןײנרעֿפַא
 ןַײז ןוֿפ ןײגוצרעֿפַא ןזיװַאּב טָאה ףליהעג רעד

 ןָא ּפָאק םעד ןגױּברַאֿפ רענעי ןיוש טָאה טרָא

 ןּפיל עיולּב ענעלָארדעגנָא טימ ןוא טַײז א
 ,עלרעֿפ עשוהי ,י!רעסַאװ : טדערעגסיוא םיוק

 .ײרֿפרעדניא רעגײזַא ןַײני

 ןַײװ ןוא, .ןסיגריֿפַא וזז -- ןֿפיגרעֿפַא
 םוצ ןַײװ ןטלַא ןוא למיה ןוֿפ ןגער יװ ױזַא

 םויל דוחיה ריש ,"רעסַאװ ןלאװק יװ ױזַא יִא

 '.,1885 מדֿפֿפ ,ןושאר

 ַא, .+- ןצנַאלגריֿפַא וזד -- ןצנַאלגרעֿפַא
 טצנַאלגעגרעֿפַא ןּבַאה סָאװ ןעמערּב עקיד רַאּפ
 ,"ןגױא עצרַאװש עניילק רַאּפ ַא רעטניה ןוֿפ
 .9 ץווו 8 רַאֿפ ,שטַאב

 ידּכ ןָאט פוטש ַא .װרט -- ןשטילנרעֿפַא
 .סױרַאֿפ ןשטילג ךיז לָאז רעצעמע רעדָא סעפע

 גנוזיל יד ךיז טָאה; .ךיז טימ ךעלנייוועג

 ןיא רֶע ןוא םיא ןוֿפ טשטילגעגרעֿפא יװ סעפע |

 ,29 | 1963 רַאֿפ ,שַאּב ,"ןֿפלָאהַאּבמוא ןּבילּבעג

 ןּבעגסױרַא ,ןעללג .חטוא -- ןעילגרעֿפַא
 ,סעּפע ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעטנוא ןוֿפ ץיה

 עטצעל סָאד טילגעג ךָאנ טָאה טַײז-ֿברעמ ןיא,

 ,"רעֿפא למיה לקניװ ַא רעטנוא ןוֿפ גָאט לקיטש
 .43 יז ,'רענלעז' ,סַײװ

 עלַא טימ, ,ןּבײהריֿפַא ווזז -- ןּבײהרעֿפַא
 -ןעמַאנ רעד ןוֿפ יא ןטייקכעלנעזרעּפ עריא

 .ךיז טימ .או ןליוּפ ,טיי ,"טײקיזָאל

 ןקרעמַאּב ,ןעזסיורַא .װרט ןעזרעּפַא
 ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעטנוא ןוֿפ ןקילּברעד

 -רעֿפַא ךיז טָאה ןטסַאק ןרעטניה ןוֿפ, .סעפע

 ,"ךעלסיֿפ עקירעדינ ייװצ עטשרע יד ןעזעג
 .ךרעװ ןתח אי ,ו סַײװ

 -טֿפירש)  .ל22 ייאכ ..ס- ,יד -- ע|טרעֿפַא
 ךעלנייוועג ,גָאלשרָאֿפ ,גײלרָאֿפ ,טָאּבנָא (רעכעל

 ןַא ןריֿפוצסיוא ,ןֿפױקרַאֿפ רעדָא ןֿפױק ןגעװ -

 יַא ןַא .זַײרּפ א ףיוא זַײװנָא ןַא טימ ,טעּברַא

 טרעֿפָא לוחּב חולשל. .טעּברַא ןַא ןעמענוצנָא

 ,"רֿבדה רמגיו ולש טרעֿפָאה וחּתֿפי תּבשּב . .
 ינֿבא ת"וש ,םיוּבלטייט הדוהי לאיתוקי ֿברה

 ,דל ןמיס ,םייח חרוא קלח ,1885 גרעּבמעל ,קדצ

 ןייק ,ןַײרַא הליהק רעד ןיא ןּבַײרש לָאז רע;
 וטסלָאז ךימ ןוא טרעֿפָא ןייא ,ארָאמָאהיַארָאג

 ַײז ,רעריומ .ז ,"ץנערעֿפער א רַאֿפ ןּבעגנַא
 .1911 וָאנרַאט ,וװ גנוי רעליואװ ןייק טשינ |

 -רעֿפָא ןַא טגנערּב סע רעװ .אפש -- טנ'ַא'ָא |
 ,טנ'ערעֿפָא :ךיוא .עט
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 ,רעלדניווש ,רערַאנּפָא .ן" ,רעד -- טס ירעֿפַא
 עכעלצעזעגמוא טימ ךיז טקיטֿפעשַאּב סע רעװ
 ןעניֿפעג ןטסידנַאּבַארטנָאק יד ןשיװצ, ,םירחסמ
 סע ןוא .. .ןשטנעמ עכעלטנערָא ךיוא . . .ךיז
 "נוֿפ , .תודוס ,פס ,ײןיֵא גנונעג . . . ךיז ןעניֿפעג

 ןעמ ןעק יַא ןַא ,קינעשַאמ א ןַײז וצ ןגעווטסעד
 יָאלּב רזוע ,יןַײז טינ ענעסעק עקידייל ַא טימ

 ענליװ ,רעגיװש איד ,גרוּבַאניד סיוא ןייטש |

 ידַא -- שי" 64 יז ,2

 -דניװשַאּב .טרירעֿפַא ,ריר- .ורט -- ןרירעֿפַא
 ,ןריקיזער ןעק ךיא; .ןרעכַאשרַאֿפ ,ןרַאנּפָא ,ןעל
 ;ןריטסערא טשינ לָאז רֶע ,ןרימשרַאֿפ ץילימ םעד

 דיליםיֿבנג ,"ליומ ןלוֿפ ןטימ ,יַא וצ טלעג ןוא

 .|ן23 יז ,1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא לבן

 ייא?2 טרירעֿפָא ,רירעֿפָא .חרט -- ןרירעֿפָא
 -רָאֿפ ,גָאלשרָאֿפ ַא ןכַאמ ,ןטָאּבנָא 1 .לככ
 טנוא םיא רֹּביא תונמחר לודג יּבָאה, .ןגייל-

 וצ תיּב ןיא רימ אַײּב ןאּכּב טרירוֿפָא םיא ּבָאה
 ,"ןּבעג םנחּב ןשדָאל טנוא ןיססע םיא ליװ ןַײז
 .141115 אאצוצ ,'1764 ןוֿפ ווירּבי

 םענייא יַאק .הנּתמ ַא ןּבעג ,ןריטנעזערּפ .2

 ףסוי ,"ףלעטש וצ רדוא ןןטיױּב ןַא זַאװטע
 טימ ךיוא ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ

 ,בםנז .ךיז

 ןדיי גנירעה-טימ-הלח יד, .ורט -- ןּפַאכרעֿפַא
 ,"ןצעקעלּב ןטלַאק ןוֿפ ,שיט ןוֿפ רעֿפַא ךיז ןּפַאכ
 טימ 153 יז ,טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארַאה .ש
 .ךיז

 ןּביױט יד יַא .ןזָאלסױרַא .ורט -- ןזָאלרעֿפַא
 ,ןײגסױרַא -- ךיז טימ ,קַאלשנּבױט ןוֿפ
 ןשיװצ רעדָא רעטניה ,רעטנוא ןוֿפ ןכירקסיורַא

 ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה הרֿבח עגנוי יד, .סעּפע

 רעילָאטס לקעי ,רעֿפא ןוויוא ןרעטנוא ןוֿפ

 2 'ז ,לטעטש ַא ,סַײװ ,"שָארּב

 -סױרַא ,ןכַאמריֿפַא +-- .ורט -- ןכַאמרעֿפַא

 ךיז טימ .ףױרַא ןטנוא ןוֿפ ןכַאמסיוא ,ןכַאמ

 סָאװ לשיט םוצ רעטנעענ וצ טייג רע, --
 ךיז קיד'ַא ,ןוא רעטצנעֿפ ןייא ןּבעג טייטש

 ,טוה םענעשולּפ םעד רעטנוא ןוֿפ ןרעיוא יד

 -רַאװ רזוע ,"לקנעּב א ףיוא וצ ךיז רע טצעז

 | ,232 יז ,סרַאלגומש ,יקסװַאש

 טמענ, .+-- ןעמענריֿפַא וזד -- ןעמענרעֿפַא
 ןרעטנוא ןוֿפ סרעטכַײל ענרעּבליז רָאּפ א רעֿפַא

 רעכיז ןעוועג זיא יז, ,'לאוי יר' ,סַײװ ,"םעזוּב

 רעד רעטנוא ןוֿפ ,ןעועטאר יז טעװ רֶע זַא

 ,ֿבוג-דרעפ ַא ןופ ןַאמָאר ַא ,ַאּפָא ,"יַא הפוח
 ,89 יז

 ;59 .רג .ל22 ייא 2 .ןי ,רעד -- ֿפיז|ערעֿפַא
 ןרָאלרַאֿפ סָאד - (קיטסיווגניל) .עזערעֿפַא

 ןוֿפ ,ןושל ןטדערעג ןיא צעפס ,ללכּכ ןייג -

 טָאטשנַא : ףַארט ןטריטנעצקַא:טינ ,ןטשרע

 .ידַא -- ׁשיוט- .טַארקָאטסיר --- טַארקָאטסירַא

 רעטעֿפ רעד, .ןריֿפריֿפַא וזד -- ןריֿפרעּפַא
 ,"שיט ןרעטניה ןוֿפ טריֿפעגרעֿפַא םיא טָאה

 ,130 יז ,ןײלַא ,ַאּפָא

 ןקעטשרעֿפַא

 רעּבָא .ןלעװקריֿפַא וזז -- ןלשװקרעֿפַא
 יד ןוֿפ וק יד טזָאלעגסיױרַא טשינ טָאה יכדרמ

 ןרעטש ןַײז ףיוא ןענעז גנוגנערטשנָא ןוֿפ ,טנעה

 יד ךעלצרַאװש ןלָאװקעגרעֿפַא זדלַאה ןוא

 .דרע ,קר ,"ןרעדָא

 ןוֿפ קירטש יד ןוא, .װחטוא -- ןקוקרעּפַא
 ,ץרּפ ,"טעּב ןרעטנוא ןוֿפ רעֿפַא טקוק םעדיוּב
 ןיא טעמוא ןַא; .49 'ו ,ןטֿפירש עשיטַאמַארד

 ,רעדלעֿפ עטערַאּפעצ ,עטיירּב יד רעּביא ןגעלעג
 -עצ ןקיצנייא םעד רעטנוא ןוֿפ טקוקעגרעֿפַא
 ,רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"םיוּב ןטמירק

 ,117 יז

 טָאה רע, .ןכירקריֿפַא װזז -- ןכירקרעֿפַא
 וצ קנַאּב ןייא ןוֿפ טכירק רע ,טשינ ארומ ןייק

 א טיג ,רעטנורַא טוג טּפוטש ,רעטייווצ רעד

 "נָא ענעסירעצ סָאד טערָאנעגנַײא ,רעֿפַא ךירק

 ,"סָאריּפַאּפ לקיטש ַא ליומ ןיא טלַאה ,ץכעוט
 עשרַאװ ,ליטעטש עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב .א

 טעּברעּביא ןרעטנוא ןוֿפ יא טגעלֿפ רע, ,6

 ,"עטָאּפַאק רעד ןיא ןוא ןויוה יד ןיא ןיוש

 .313 '! ,8 ָא"ּת ,....קצָאװטָא בזי

 יד ןֿפורעגרעֿפַא טָאה סָאװ רע, -- ןֿפוררעֿפַא
 ךיז ןוֿפ טלעװ יד טָאה סָאװ רע . . . הריצי

 ןוֿפפ ,ו שג ,טייצ ,"!סייו רע --- טכַאדעגסױרַא

 | יאדעווגיר רעד

 טָאה יז, .+-- ןקורריֿפַא וזז -- ןקוררעֿפַא
 טשינ טנַאה רעד ןוֿפ דניק סָאד ןסָאלשַאּב

 "רעֿפַא טשינ םערָא רעטנוא ןוֿפ ,ןזָאלוצסיױרַא

 .םינּב טימ עטַאט ַא ,סַײװ ,"ןקורוצ

 ןיא ןסילֿפסױא ,ןעלזיר .וטוא -- ןעלזיררעֿפַא
 רעטנוא ןוֿפ םָארטש םעניילק א ןוֿפ םערָאֿפ

 ,לרעסַאװ לַאטסירק רָאלק ַײּב רָאנ, .סעּפע

 טלזירעגרעֿפַא גרַאּב ַא רעטנוא ןוֿפ טָאה סָאװ

 ,"ןײלַא ענייא ןציז לדיימ א ןעזרעד ןוז יד טָאה

 .ךוז יד' ,סַײװ

 גָאטרַאֿפ, .ןסַײרריֿפַא וזז -- ןפַײררעֿפַא
 -רעֿפַא ,סעטלּבחמ לטניּב א ןלַאֿפעגנַײרא זיא

 "רעטנוא סָאד הלּכ רעד רעטנוא ןוֿפ ןסירעג

 ַא ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז . . . טקוקַאּב ,ץכעגייל
 ,19 וװ 1958 קיא ,שַאּב ,"ץנַאט-הֿפירט

 זיא טירט ןדעי טימ, .וטוא -- ןעמיװשרעֿפַא
 סעּפע יװ טליֿפעג ,רענעגָאלשרעד ןרָאװעג סחנפ |

 ,ַאפָא ,"סיֿפ ענַײז רעטנוא ןוֿפ רעֿפַא טמיווש
 הי ,254 'ז ,ןירעצנעט יד -

 ןשיװצ , .ןצרַאטשריֿפַא וזד -- ןצרַאטשרעֿפַא
 טצרַאטשעגרעֿפַא ןּבָאה ןצנַאלֿפ ענירג יד

 רָאֿפ ,שַאּב ,"ןרילָאק ײלרעלַא ןוֿפ ךעלעמילּב
 .ךיז טימ ךיוא .27 וו 3

 טעװ, .ןקעטשריֿפַא וזד -- ןקעטשרעֿפַא
 ןוא סוֿפ םעד טימ ןָאט רַאש ַא רעױּפ רעד
 ,סַײװ ,"דיילק ןַײד ןוֿפ עלָאּפ א 'ַא ןעורעד
 .83 יז ,יסערגָארּפי ,הוואּת ןוא האניק



 ןטישרעֿפַא

 ןּנָאה ןעמַאזוצ .עלַא רָאנע .וורט -- ןטישרעֿפַא
 ךיז ןוא שיט ןרעטנוא ןוֿפ ןּבױהעגֿפױא ךיז
 ,גנַאגרעּביא רעד' ,סַײװ ,"רעֿפַא טיש ַא ןּבעגעג

 םעד רעטנוא ןוֿפ, .װטוא -- ןענַײשרעֿפַא
 ןרעטשנגרָאמ רעד טָאה עכריק רעד ןוֿפ ץיּפש
 .עמַאמ א ךיוא ,שַא ,"טנַײשעגרעֿפַא

 סָאװ רָאנ ןוא, .וורט 4 וטוא -- ןגָאלשרעֿפַא
 םוצ רעקירעדינ ןעמוקעגסיוא זיא עלעּבמָאג ריא
 רעטנוא ןוֿפ ןגָאלשעגרעֿפַא טָאה סָאװ ,טכיל
 ,28 יז ,יליטש רעד ןיאי ,וש סַײװ ,ײןַײש רעד

 ךיז טָאה גנַאלש יד, .וטוא -- ןכַײלשרעֿפַא
 "דלָאג סחנּפ ,יטעּב ןרעטנוא ןוֿפ טכַײלשעגרעֿפַא

 טימ ,1949 ןרוּבלעמ ,ןטֿפירש עטלמַאזעג ,רַאה

 .ךיז

 -רעֿפַא ֿבנג רעד טָאה, .ורט -- ןּפעלשרעֿפַא
 -עגּפָארא םיא טָאה ןוא קַאז םעד טּפעלשעג

 טכירק ,ףיוא םיא טדניּב רע ,שיט ןֿפױא טלעטש

 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ײּב| ,"ּפָאּפ רעד סױרַא

 .ךיז טימ ,ן75 יז ,3

 םעד טימ ךַײלג, .וטוא -- ןצַארּפשרעֿפַא
 למיה קע ןרעטנוא ןוֿפ יז טָאה גָאט ןגנוי

 ,ךוז יד' ,סַײװ ,"טצַארּפשעגרעֿפַא

 -תאירקכ? .עזַארֿפ ןיכור ...ן} -- יהור דיקֿפַא
 ןַײד ןיא) .6 ,אל ,םילהּתכק (הטמה לעש) עמש

 טצינעג ,יּת !טסַײג ןַײמ רעּביא ךיא ּביג' (טנַאה

 ,יידיא ןַא וצ ןבעגרעביא ךיז .1 :ּבּב ןטימ

 ןיוש , :המשנ-תאיצי ַײּב ןטלַאה .2 .לַאעדיא
 םישרוי יד, .ןרָאװעג רטֿפנ ןיוש = "'ר 'א ךָאנ -

 ןלעװ ןּבעלרעד טינ ,'ר יַא ןַײמ ףיוא ןטרַאװ
 ."ייז

 ,רֿפאו רֿפע +-- ןרעֿפײא| -- רֿפא

 טייקנייש ןוא עּביל ןוֿפ ןיטעג -- עט|ידָארֿפַא
 יד ַײּב סונעװ| .עיגָאלָאטימ רעשיכירג ןיא

 ןעוועג זיא ןולקשַא טָאטש רעד ןיא ,, ןרעמיור

 ןענעז'ס יװ ,יַא ןוֿפ םוטקיליה עטסטלע סָאד

 ,שיזימ והיתּתמ ,"םירוקמ עשיכירג עידומ סָאד
 ,271 ,אווו לּבוי

 -רַאטשרַאֿפ וצ לטימ רעדעי .דעמ -- ק'ַאיז-

 ...ןטנעמַאקידעמ-ַאע .הקושּת עלעוסקעס ןק

 רעטקָאד רעד עכלעוו ,ןַאמ םַײּב ארֿבגיחוּכ רַאֿפ

 ירד ,"ץנעטַאּפמיא ןוֿפ ןלַאֿפ ןיא טּבַײרשרַאֿפ

 ןּבעל ןוא טנוזעג וצ ,ןעלג .ב ֿבקעי

 -ידיילַאּב .ל22 ייא22 .ן" ,רעד -- טנ ָארֿפַא
 ׂשצנַאג ןַײז רימ טָאה רעה ןַײמ ןעד, .גנוק

 יגידצנג יד רֵּבֲא ,טלעטשינ ידנַאמוק רטנוא זיוה

 שרעװ םעד וצ .טלעמיג ןמוניג זיא איורֿפ

 ,מד89 ,ףסוי תריכמ ,ײטנורֿפַא יׂשורג ןייא ריא

 ,ן502 יז ,ווװ עװַא} 3

 .כרַא .טריטנָארֿפַא ,ריט- .וורט -- ןריטנָארֿפַא
 ןצעמע ןגעק ןטערטסױרַא ףרַאש .ןקידײלַאּב

 ןַא ןיריטנורֿפַא יטלוז 'יהיש ימ 'ייהי םא;,

 יזַא , . . םיאּבג וא םיסנרּפ ידנריגער ןמ יגינייא

 הלהקה יגיהנמ ישאר יראש לע לטומ ֿבויחה

 אוהה שיאה תא ורסיו ושנעו ,רזעל םהל תויהלי
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 רֶצ יד יאּבג וא סנרּפ ותואל טריטסימּבוס זיּב

 תולימג אשידק ארֿבחמ תונקּת ,ײטָאה טריטנורֿפַא

 .ןודנולּב הלודגה כ"הּבד םידסחי

 .עלעדניה .ּבנ צמ ,רעד ןךַארֿפע} -- הורֿפא
 ,רעקניכַאװש ,1 :ּבּב טימ שז ןוֿפ זיולּב טצינעג
 ןַא זיא סָאד ןוא . . ,ּפַאצַאק ַא . . . זיא רענעי;
 סָאד טעּפעשט טנַאװ רעד ףיוא גילֿפ ַא ,ליֹא
 טָאה, .רעטינעגמוא .2 .רזממ רעד ,"טינ
 סָאװ ליא ןַא ,לרינעשזניא עדַאיל א טכוזעגסיוא

 ,זמט ,"טעטיסרעווינוא ןוֿפ סױרַא טשרעקָא זיא
 ,20 שו 5

 ,נג ןןיויצ-רעציוי-רעֿפײא| -- ןויצ"רצויירפא
 .4800211סחט012 גרוּבנעֿפַאששַא טָאטש יד

 טימ םירחוס ןוא םיֿבצצק .,דנַאלשטַײד-םורד

 -ןושלירַאֿפ ןגעלֿפ דנַאלשטַײד-םורד ןיא תומהּב

 רֿפא| טעטש עשישטַײד יד ןוֿפ ןעמענ יד ןשדוק

 -סעֿפ ,גרוּב -- ןויצ ;ןֿפַאש -- רצוי :שַא --

 ,ןגנוט

 .ַאא 52 ,אמ תישארּבל? נמ ןםייָארֿפע} -- םירֿפא
 ןוא ןוז ןטסגנַיי סֿפסוי (א :ןוֿפ ןעמָאנ 1
 ַא טליּפשעג טָאה סָאװ טֿבש (3 ;לקינײא סֿבקעי

 ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא עלָאר עקידנריֿפ

 ,דוד-תיּב-תוכלמ ןוֿפ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ רקיעּב

 א יװ טצינעג 'א לָאמטֿפָא טרעװ ךינּת ןיא

 תוכלמ ןוֿפ ,הכולמ"ןוֿפצ רעד ןוֿפ םינָאניס

 ,(19717 ,אל הימרי ;3 ,ה עשוה) לארׂשי

 ,םִייָארֿפ ךעלנייוועג .ןעמָאנ רעשירענעמ .2

 -נידיירג 'א .עקמיָארֿפ ,למייַארֿפיע ,עקיארֿפ

 (עיצילַאג) ל ס ָא י - * א .,רעלציװטקלָאֿפ --- רעג

 -ךלמ םעד רַאֿפ ןעמָאנ רעקיטומטוג ,קיסַאּפש

 טָאה'מ, .וװ ףעזָאײץנַארֿפ ךַײרטסע ןוֿפ דסח

 רע טַאדלָאס ַא רַאֿפ ןעמונעגוצ טַאהעג םיא

 ןזח ,"יי"א ןוֿפ ײמרַא רעד ןיא ןעניד לָאז

 טָאה עמ; .27 או 1959 ,רָאֿפ ,ַאדָאגיװ לאומש

 ןוֿפ גירקטלעװ ןטשרע ןרַאֿפ ןוֿפ טנָאמרעד ךיז

 -לאג ןה ,שטַײד ןועמש ,"הכולמ סלסָאיײםירֿפא

 ,38 יז ,ג"לשּת יינ ,יּת

 יא .רעירֿפ (-. וזז .םטפ .ודַא -- רעירֿפַא
 יַא טסקוק וד, .סױרַאֿפ :ךיוא .ןדערֿפױנוצ ךיז
 ,יקטּבוילעש .י .מ ,"ןטניה ןוֿפ טכירק רענעי ןוא
 ,85 יז ,םורַא ןרָאי ןיא

 ןַײז לָאװס ןכַאמ .װרט -- ןריזינַאקירפַא
 ןיא תועּפשה עדמערֿפ ןֿפמעקַאּב .שינַאקירֿפַא
 -ירֿפַא יד רַאֿפ עקירֿפַא יַא ףור רעד, .עקירֿפַא
 ,גנו 1,  ו/ 1968 רַאֿפ ,סענעמ ,"רענַאק

 -סירעטקַארַאכ זיא סָאװ .ידַא -- שינַאקירֿפַא
 עסאר א ןַײז טעװ סע. .עקירֿפַא רַאֿפ שיט

 ,ָאד ,"טולּב עא סָאד יװ ,ןַײז סייה טעװ סָאװ

 ,1930 עשרַאװ ,ַָאקסיצנַארֿפ ןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ

 ,טייקה 161 ז

 ןיא ןרוּב יד ןוֿפ ןושל סָאד -- םנ'ַאקירֿפַא
 ,שידנעלָאה ןוֿפ טלקיװטנא ךיז ,עקירֿפַא-םורד

 -טסּבלעז ןשירוּב ןשינטע ןוויטימירּפ םעד ןוֿפ

 רעד טמערוֿפעגסױא ךיז טָאה ןַײזטסואוװַאּב
 לֹּבי ,יקצַאש .י ,"םזילאנָאיצַאנײא רעקראטש

 | ,256 יז ,אש

 רשֿפַא

 ,עקירֿפַא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- רע|נַאקירֿפַא
 ,ץיה יַא ,דנַאֿפלעה יַא ,ןרָאהזָאנ יַא ,סיורטש יא

 -רָאֿפ -- טסיז'ַא .ןכַארּפש רעיַא .רעּביֿפ יַא
 .יד ,קיטסי'א .רוטלוק רענַאקירֿפַא ןוֿפ רעש

 ,עק" ,ןי- נװ ,צא יװ צמ ,רעד -- רענַאקירֿפַא
 ,עקירֿפַא ןוֿפ רעניואוונַײא .ס"

 ,רֿפע :והיתּתמ ןּב ףסוי יּפ לעֶו נג -- עקירֿפ'ַא
 טָאה הרוטק ןוא וניֿבָא םהרֿכַא ןוֿפ ןוז רעד

 ךיז ןּבָאה ךעלקינייא ענַײז ןוא עיּביל טגיזַאּב

 םעד ןּבעגעג ןעמָאנ א ןּבָאה ןוא טצעזַאּב טרָאד

 ףניֿפ יד ןוֿפ רענייא ,ןיקירֿפַא ,םיא ךָאנ דנַאל

 ןּברוח םעד רַאֿפ ךָאנ יא ןיא ןדִיי .ןטנעניטנָאק

 עקירֿפא-םורד .שדקמהתיּב ןטשרע ןוֿפ
 :װז ! עקירֿפַא .;- עקירֿפַא ןוֿפצ ;--

 ,שינרעדליװ א זיאיס ,דליװ זיא'ס

 לאימחר .לָאענ .צא יװ צמ ,רעד -- רעקירֿפַא
 -םורד, לַאנרושז ןיא ןעמונעגנָא ,ןאמדלעֿפ

 ,עקירֿפַאםורד ןיא ןריוּבעג ,רעגענ ,?עקירֿפַא

 יָאק םעד סיוא רע טמעטיר , . , דיל ןַײז ןיא;,

 "םורד ,יװעל ןמלז ,"'א םעד ןוֿפ ץנאט ןוויטקעל

 ,1957 יטקָא ,עקירֿפַא

 ,7 חמ ,תישארבכק נג .1 ,ןסָאוֿפעװ -- תרפא
 ןוֿפ רעדלעֿפ יד ףיוא , .הדוהי תלחנ ןיא טָאטש

 ,שָאוהי ,"טייג יא ןיא געװ רעד ואוו םחל-תיּב

 -עילימַאֿפ ,ןעמָאנ רעשרענעמ ,2 .,ירֿבק סלחרי
 .ןעמָאנ

 רעשיטילַאּפ 2: סשנ26זג -- םעשּֿפָא

 טינ ךיז ןלעטש רימ ,אּברדֲא :ב .ףירגאּב

 ןשיליוּפ ןיא ףורסיוא ןוֿפ טמַאטש .ןגעקטנַא

 ןשימָאנַאקע ןוא ןעמָארגָאּפ טימ תוכיישּב םייס

 יָאנָאקע ,ןיינ -- םָארגָאּפ .ןדיי ןגעק טָאקיָאּב |
 -ילָאּפ-םעשֿפָא יד* !םעשֿפָא --- טָאקיָאּב רעשימ

 ןליוּפ ןיא םישזער ןשיטימעסיטנא םעד ןוֿפ קיט

 ,תומחלמ-טלעוו עדייּב יד ןשיװצ

 .ַאא .א/זט ןישודיקכ? .וז ןרעשֿפע) -- רׂשֿפא

 -יזָאּפ םוצ גנוגיינ ַא טימ ,ןַײז ןָאקיס ,ךעלגעמ

 ,טייקרעכיזמוא ןוֿפ קורדסיוא ןַא ,רעֿפטנע ןוויט

 ןעמוק ןגרָאמ וטסעװ ---, .טייקטמיטשאּבמוא

 ןייא םוקילא 'ר טָאה, ."רשֿפא -- ?רימ וצ

 ,ל"שרהמ ּת"וש ,"בוהז ןייא יא טלעטשיג

 ןיא ריד ךיא רעװ יא, .{ו שהְו ,1599 ןילּבול

 ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןֿפַאשּב לומ רֹׂשֹעֹּב ןייא

 טלעג ןייק ןעמ רָאט ןענידרַאֿפ יא ףיוא, ,4/מ

 ,רערעל ןָאגרַאשז ,קינּבורט .י ,"ןלעטשנַײא טינ

 סָאװ ענעי ןוֿפ יא יז ןענַײז יצ , .1886 עשרַאװ

 עיורג ַא ,סוממ ,"טלעװ יד ןרעסעּברַאֿפ ןליוװ

 ,"?זדנוא ךָאנ ךיז ייז ןגָאי עקאט --- יא, .ירָאה

 'א, ,1922 עשרַאװ ,ו| ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש

 .װש ,"רעמָאי ןוא גָאלק טגנערּב רעמָאט ןוא

 לעטשּפָא ןַא ןָא ,רעּבירא ןוא רעּביא ,, .ּבוס ךיוא

 ןדעי ןוא 'א ןדעי רעּביא ...ןיּב ַא ןוא

 ַײב טָאה ךָאד ןוא; .ןורטטמ ,טייצ ,"סיוועג
 'א ןַא טלמעלֿפעג הֿבשחמ ןיא ייז ןוֿפ ןדעי

 'םולח ,/ּכ ףלַא ,"רעדנואװ ַא סעפע ףיוא
 י ,92 'ז ,1958 ,םכילע

 .חּת .םערָאֿפ-סגנוקרַאטשרַאֿפ -- רׂשֿפאו 'א



 תורשפא

 ןָאק עמ ,ךעלגעמ זיא'ס :ּב ןטימ טצינעג טרעוו

 .ןַײז םייקמ ןָאק עמ ,ןריֿפכרוד

 ןצנַאגניא טינ ןיא סָאװ .דַא -- קידז
 טָאה סָאװ גָאט א .ךעלגעמ ךָאד רעּבָא רעכיז

 ,| צוס ,"גָאזוצ ןיא ןַא טימ ןַאטעג דנעלּב א

 ןענעכער ךיז ףרַאד עמ, .טייק- 404 ז
 סקעז ויּב ןַארַאֿפ ןענַײז סע זַא יא רעד טימ

 ,מי ,ןןעמזיאערּבעה} "ןּברעװ עטושּפ טרעדנוה

 ןענָאק יא ןַא טימ ריא טעװ, .2 ,אאְו ּפשוי

 .טסנוק רעשיריל ַא זיא יז ןוֿפ רעװ ןגָאז

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"רעסינעג
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 . ,יד ןסערײשֿפע ,סערָאשֿפע) -- תורשפא
 .טייקכעלגעֿמ .וט ,ג ,םיכוֿבנ הרומכ? .חּת

 -הדׂש יד ןקינייר ןענעק ןוֿפ יא יד טרעװ סע;
 ,1957 יײנ ,ּבדל ,"הדוֿפעה

 ,טרשֿפאעג ,רשֿפא .טוא (ןרעשֿפעו -- ןרשֿפא
 ,טרשֿפאעג טשינ ,, ,רשֿפא רדסּכ ןרעֿפטנע ,ןגָאז

 'ז ,1968 י"נ ,ּבַײלקּפָאװ על ,"טרעמָאטעג טשינ

 םענ ,ךיז 'א ףױא רעה; .ךיז טיט .9

 ֿפיוא וטסעװ רשפא, ."סולשַאּב ןטסעֿפ א ןָא

 ךּתֹּב לחרּב ,םירוּביד ערָאלק דער ?'א ןרעה

 -ג וצ ןשינעעשעג יד ןענַײז רשֿפא , ."הנטקה

 רעשירָאטסיה רעד טָאה רשֿפא ,ןעמוקעג דניווש

 ,טלקיװטנַא ךיז ָאּפמעט ןכיג וצ א טימ סעצָארּפ

 םוטנדייטלעװ םענוֿפ עיצַאוטיס יד זיא רשֿפא

 ךיז ןעק עמ ... ענעגנולעג יד ןעװעג טינ ךָאנ

 קלָאֿפ סָאד ,רעקלָאק .ש ,"ןלעטשרָאֿפ ,יא ךס ַא

 .8 יז ,1925 גרעּבמעל ,גנוגעװעּב יד ןוא

 ןייא| ךרוצ ןיא .קידצ שיא :ןוֿפ תיר -- צ"א
 .ןךעריוצ

 שיא) ץַא 'ר ,יאנגל ןעמָאנוצ .ַאיעּפ ,1 -- ץיֵא
 א רַאֿפ ךיז טלַאה סָאװ םענייא רַאֿפ (קידצ

 ,ךיז ןוֿפ טזָאלּב ,סחוימ רעטדערעגנַײא ,לודג

 ,ערַאװ ַא טכַאמ ,, :"ןעמוקעג זיא יא 'ר ,יַאו-וא,

 רעזדנוא ףיוא טינ ריא טגָאז סָאװ, ;"!טייג יִא 'ר

 רע זַא זיא ץוריּת רעצנַאג רעד, ."?יִא 'ר ,ריֿבג

 ,םינויבאו םיינע ,פס ,"לקינייא סיִא 'ר זיא

 62 ױ
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 ,"ףוליא יריעצ תדוגא , ןוֿפ ּת'ר ַא"צַא
 -ינּב , ַײּב םידימלּת לוש-לטימ ןוֿפ עיצאזינַאגרָא

 ,ש"ֿפ ,'ּבענ ,ַאהַאמָא ןיא טעדנירגעג ,"תירּב
 ,1925 רָאי ןיא

 ןֿפור םַײּב גנַאלק| .=04: 8 .ל"ק -- ַאצא

 טימ וגורּב ןַײז :ב3 ןטימ טצינעג .ןםיריזח

 ."'ַא םיא טימ זיא רע, .ןצעמע

 - ,ּפעשטָא וזז .פעצָא :פפ -- ּפָאצ'ַא
 םיא טימ טיצ עמ סָאװ לגנערד .1 .0
 ןעוועג זיא יִא םוצ .םענורּב ןוֿפ רעסאו סרעמע
 טָאה סַאג עגיזָאד יד, .רעמע רעד טעּפעשטעגוצ
 "פָאצָא, ןא טימ רענייא ,סמינורּב ייווצ טַאהעג

 ,יםיוּב רעדי ,רַא ,"דָאר ַא טימ רעטייווצ רעד ןוא
 -ערג ַא ַײּב גנַאטשילָארטנָאק ,םױּבגַאלש .20

 ,עינילדןַאּב א רעּביא רָאֿפרעּביא ןַא ַײּב ,ץענ

 ןסלָאּבצעו תו צמ ,רעד ןעּבצע) - עּפצא
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 -ניֿפוַײװ צעפס ,ללכּב רעגניֿפ ,1 ,15 ,ח ,תומשכ2
 רעטייווצ רעד .רעגניֿפסקעדניא ,רעגניֿפטַײט ,רעג

 ןיא ֿבורל ,קידנעטשּבלעז ןז .רעגניֿפ ןּבָארג ןוֿפ

 גָאט ילא ןשנעּב ןלָאז םינהּכ יד, ,גנודניּברַאֿפ

 ,רּבדמּב ,| צנ ,"תויא יטכעריג ףיוא טימ לארׂשי

 רעגניֿפ-א ןטימ טיירדעג טָאה עלהמלש י'ר, .א/ז

 ַא טימ הׂשעמ ַא ,ןהָאזדוּב .י ,"לוּפלּפ א וצ יו

 טסעװ וד רעדייא, ,6 'ו ,1927 ענליװ , . . .ֿבר

 תויא ףיוא ןינעק רעירֿפ וטסזומ לֿפּכ ןענָאק

 ,תבשחמ תכאלמ ,גרעּב ןידלָאג ןיּביל ,"ןענעכער

 .ח"ּפקּת |?װָאקלידס} ֿבושטידרג

 .ּב/ּביק ,םיחספ22 .ֿפײא ,רפא רעכעלנעמ .2

 טינ יא רעד טעװ ןזיוה עטעיליּפשרַאֿפ טימ,

 | .יןקוקסיורַא

 ,תומשכ? .חַּת ןםיקָאלצ . . .} -- םיקלאיעּבצא
 טצינעג .סָאד זיא טָאג ןוֿפ רעגניֿפ ַא .15 ,ח

 ,קלּב ,רהוז ןטיול} רעגניֿפ סטָאג .1 :ב ןטימ
 א טנַאה סטָאג ןוֿפ רעגניֿפ רעכילטיא טָאה

 רעד ןוֿפ יא ןטימ טָאה טָאג .עיצקנוֿפ ערעדנוזַאּב

 סָאװ םיסינ יד ןהשמ ןויװעג טנאה רעטכער

 זיאס ,ָא, ,ןלארׂשיינּב יד טימ ןעשעג ןלעו

 רעד טנָאקעג טָאה ןרעװ ןכָארּבעצ , ."!!א-יא ןַײז

 -נַײא עכלעװ ,רעטרעװ יד טינ רעּבָא ,ןייטש

 ,"!ןײלַא 'א"א רעד םיא ןיא טָאה טצירקעג
 -יטכיל יד רֶע טָאה, .ירַאורּבעֿפ רֶעט20' 1 גורֿפ

 טימ ןטינשעצ :טײרּפשעגסיױא עסַײװ יד ,טַײק

 -לַארטש סָאד טפלעה ףיוא יא-יא ןֿפרַאש םעד

 ףַאשַאּב טלעוו ,רעדניק סמדא ,רה ,"טייק

 עכעלשטנעמ-טינ ךרוד העושי עטכירעגמוא .2

 ,רעדנואוו סטָאג ,תוחוּכ עכעלריטַאנרעּביא רעדָא

 עמערָא לֿפיװ טסייװ רעװ, .םימשה ןמ סנ

 ,טכַאמעג ךעלקילגמוא ךַאנ טלָאװ רֶע ןשטנעמ

 זיא רע סָאװ יא "א ןַא ןעװעג זיא סע רָאנ

 ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"ןּברָאטשעג

 ןיא ףּתוש רעד !יא-א, .75 'ז ,1898 עשרַאװ

 -הוולמי ,ץרפ ,"הּכלמ-הוולמ וצ ןעמוקעג טקנוּפ

 -עגעגאּב עטכירעגמוא עקיזָאד סָאד זיא,, .יהּכלמ

 ,ןּבעל-רעמוז ,עש ,ייא-יא ןא ןעוועג שינ

 ,ןשינעֿפעשַאּב ענַײז רעּביא החגשה סטָאג .9
 סע זיא החגשה סטָאג !יא-יא , .תיטרּפ החגשה

 ,ץרפ ,'ןעװעג רֹבֹוג טָאה ...ןליװ ןַײז . . .
 זיא'ס, .ןַאמ ןוֿפ ווירּב .2 ,'הנח תרמ השאה'

 ,"א-"א ,תיטרּפ החגשה ןוֿפ געװ רענעֿפָא רעד

 ָארּפ רעד| .21 וצ 1967 קיא ,שטיװָאנַאמּפיל .י

 ןוֿפ ךשמּב ןּברַאטשעג ןענַײז סָאװ רעדניק טנעצ

 זַא ,סיורג ױזַא ןעװעג זיא רָאיסנּבעל ןטשרע

 ,טלַא רָאי ןייא ןרָאװעג לזמל זיא דניק א ןעוו

 ,ךעלטעטש עשיװטיל ןיא ,רעטָאֿפ רעד זיא

 זיא'ס ןדלַאמעג טָאה ,שרדמהיתיּב ןיא ןעמוקעג

 רדנמ ןוא הילע ןא ןעמוקַאּב טָאה ,א"א

 ן.ןעועג

 : מפ ,םי צמ ,רעד ןיניוּבצע) -- ינועּבצא

 א יװ זיא סע רעװ + .,ןיאָאּבצעו יעּבצא

 .לקילרַאק ,לציּפ ,טוּפיליל ,סיירג יד רעגניֿפ

 1330 ,(- לנוציא וחד .חדַא -- רנו'צַא
 טָאה יא ..+- דניצַא :59 .04//2: 162ט06

 יװ רעכעלרעַײֿפ זיא ,םעטַײּב כרַא ןַא לסיּב ַא
 רעגרע ךָאנ ריד טימ ךיז רימ ןלעװ יַאק .טציא

 ליצָא

 ,9 ,טי ,תישארּב ,יּת ,"ייז טימ יװ ןיײגַאּב

 דמלמ ןייא ןעװעג ןיּב ךיא ידוהי רעד טגָאז,

 ,"יסוי 'ר ןעמונעג ייז ןּבָאה יא ,רעדניק טימ

 ,"ןסיורד ןיא זיא יא ךעלקערש יװ, ,ד/טכ ,צנ

 ,ןיֵא קידנעטש טעמּכ ןגורֿפ ַײּב| 112 יז ,וו גורֿפ

 ןוֿפ ןעװעג ןדִיי ַײּב ןענַײז סָאװ םימכח עלַא;

 ,4 'ז ,תועסמ ,סוממ ,יַא ויּב ןושארה-םדָא
 .ידַא -- קיד

 -נוצַא ,טרעדנוצַא :59 .װדַא -- רעדנוצַא

 =- ,דנציא חד .רעטנוצַא ,ָאטרעד
 ריא ןיא ןעור טגעלֿפ טײקיטרַאֿפטכער , ,0

 ,א ,היעשי ,יִּת ,"סרעדרעמ -- ָאטרעדנוצַא ןוא

 ןַײז טֿפלעה טָאג זַא ךיא סייוו טרעדנוצא; .1

 ,שטַײט ירֿבע טימ החנמ ןּברק רודס ,ײןטּבלַאזעג

 טכַאנַײב תּבש ץלַא טָאה סָאד ןוא , .תירחש

 ,"רעדנוצא יװ טקנוּפ טָא ,שדֹוח ףוס ,טריסַאּפ ָאד

 סקיֿפ יד סױרַא ריֿפ, .164 'ז ,1908 י"נ ,| רמ

 ןיא ןעד / ןרעּב ענעי ,רעריֿפ יד סלַא / ,טיֵא
 קירוצ ןימ רעד זיא / טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ

 ,טסילוּבַאֿפ םוצ' ,רַא ,"ןרעדָאמ

 ּפוצָא ןַא טּפַאכ רֶע רעדָא, .ּפָאצָא וזד -- פֹוצָא

 ןוֿפ רעסַאװ ןּפעש טמענ ןוא רעמע ןַא טימ

 ,14 יז ,1938 עשרַאװ ,ערדנַאּפ חנ ,שז ,"םענורּב

 ,1330 ,תונינגטציא +- -- תוניננטצא

 ,1331 ,אלטציא +- -- (ןנברד) אלטצא

 .ל22 יא22 דיסַא :99 .ז ,רעד -- ריצא

 -טנייוועג ,גנודניּברַאֿפ עשימעכ .ערעיוז .סרעַײז

 ןעגָארדיה טָאה סָאװ םעט ןרעיוז א טימ ךעל

 ףיוא רעדָא לַאטעמ א ףיוא ןטַײּב ךיז ןעק סָאװ

 א ןֿפַאש וצ עּפורג רעוװיטיזָאּפ-ָארטקעלע ןַא

 ערעױזןָארטיצ ןךיוא| טלַאהטנַא עּבלוּב, .ץלַאז

 םעד ןוֿפ ןצלַאז-ךלַאק ןוא עדָאס-שַאטָאּפ יד ןוא

 ׁשֹי .ענעיגיה ,ןָאסירעמ .י רײד ,יַא ןקיזָאד
 ,ידַא ---

 ,'ַא טריצודָארּפ סָאװ .ידַא -- שינעגָא- 8

 .סעירעטקַאּב עיַא

 סע ןכַאמ .ןריֿפי"ַא :99 .ורט -- ןרי"ַא

 "ַא ןַא ןרעװ לָאז

 ,2נ/ .יַא ןַא ןרעװ ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ

 .עיצַאק(יפ)ַא

 טָאה סָאװ לרעמעק .ן ,רעד -- ל"יֿפָא' א
 ,ןסרעַײז וצ היטנ א

 ָאטַאּפ) .עימעדיצא ךיוא .רעד -- זָא'ַא
 ןיא סרעַײז םוכס רעלַאמרָאנמוא .(עיגָאל

 | ,טולּב

 םַײּב ףורסיוא .1 .עיצקעירעטניא -- 'זיצַא
 ןלָאז רעּבַײװ יד לֿפיװ, .ריזח א ןּבַײרטקעװַא

 טָאה ריזח רעד -- ,ויצא ןעַײרש ןעװעג טשינ

 ,"סצ ןעמ טניימ םיא טשינ יװ טכַאמעג ךיז
 ,1 ווו 1961 ,קיא ,נַאמ

 טינ לָאז'כ !יצַא, .ןשטנעמ רַאֿפ ָאיעּפ .2

 ."!עדרָאמ ןַײד ןעז רעמ

 -לדייא .1 11 ,דכ ,תומשככ .םי- ,רעד -- ליצ'ָא
 קיטסַײג ,סוחי ןכיוה ןוֿפ ,טַארקָאטסירַא ,ןַאמ !

 רעקיטכיר ַא זיא ןַאמ רעד; .ןַאמ רענעּבױהעג



 תוליצַא

 ןַײז טימ ןה ךיז ןריֿפֿפױא ןַײז טימ ןה ,יָא

 ."סוחי

 ,םַאטש ןקירעדינ ןוֿפ ,גנוי רעּבָארג .ֿפייא .2

 ,רעניימעג

 רע, ,לטעטש ַא ןוֿפ ןעמָאנ רעטרעלקעגוצ 9

 א ןעװעג זיא רענַײז רעטָאֿפ רעד זַא טסייװ

 רעדעּב רעליצַא רעד ןוא רעטסוש ןּב טייח

 ,שטַאגולד .מ ,"ישילשּב-ינש םיא טימ ךיז טנכער

 ,6 יז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ יד

 ,ן"ּבמרכק .ן צמ ,יד ןסעליצַאו -- תוליצַא
 ,11 ,וכ םירֿבד ,םייחה רוא ,24 ,טמ תישארּב

 עמַאס יד ,עטשרע יד .גנולַארטשסיױא (הלּבק) .1

 ןיא טייקכעלטעג ןוֿפ עיצַאנַאמע עקידתוינחור

 :רדס םעד טיול ,ףַאשַאּב טלעװ ןוֿפ סעצָארּפ

 .ע"יּבא :ןוקירטונ .היִׂשֹע ,הריצי ,האירּב תוליצַא
 ,ןדנהרֿפ ןנעז תומלוע ריֿפ :ןשיװ טגעמ ריא,

 ,א/ג ,חע ,"(הישע ,הריצי ,האירּב ,יא) ןשייה יד

 ּפָארַא ןרעדינ עכלעװ יא ןוֿפ תוריֿפס ןעצ יד,

 ןוא ...גנורענעלקרַאֿפ עקרַאטש א ךרוד ..,

 ,"רוא רעטסקינײװעניא ןַא ןֿפורעגנָא טרעוו

 ,דק ,אינת

 -סירַא ,טײקיטסַײג ,תוינחור ,טייקלדייא 2

 ןּבעל .דסח ןוא יַא ןגָאמרַאֿפ .טײקשיטַארקָאט

 -סיוא ןעוועג זיא יא ןַאק .יַא ןוֿפ טלעװ א ןיא

 ,"טכיזעג גנַאל ךעלּבלעג ןַײז ףיוא ןסָאגעג

 ךיוה -- ןיא . . .אתינורטמ יד, .ןילטייצ ןנחלא

 יװ ריא רעּביא ךיז ןּבייה -- סרעכעה רעּביא

 'אתינורטמ' ,ווװ לג ,טייצ ,"סרעכעֿפ עטנֿפעעצ

 יד ,המשנ רערעטיול א ןוֿפ גנולגיּפשּפָא יד,

 .ג ,"םינּפ ןֿפױא ןסָאגעגסױא םיא זיא יא |

 "רעד ךיז, ,26 טו 1959 ,רענַאקירעמַא ,רעניצוטש

 ןעמעטָאנַײא ןוא טײקידעכַאװ רעד רעּביא ןּביײה

 ,"טלעו רעשידיסח . . . רעד ןוֿפ יא יד ךיז ןיא

 א זיא שידיי; ,311965 ,זמט ,דוז ןּב .5פ

 ,"שידִיי ןוֿפ 'ַא יד טשינ טעּפעשט ,תסחוימ
 ,15 ע 1965 ,זמט

 ,טלַאטשעג עיַא ,טכיל יא .ידַא -- קיד-
 יד ןוֿפ יַא יד, .טייקי- .םכח-דימלּת רעיא

 ,20 ש 1966 ,זמט ,"ןדִיי עקיטסַײג

 דנוצַא טָאטשנַא םערָאֿפ עטײרּפשרַאֿפ -- דנ'יצַא
 ןַא ןעלדנַײרּב טָאה'ס, .דל ןוֿפ חטש ןיא ךיוא

 ןעמַאמ ריא זיא ייװ-יוא ,ןֿפָארטעג קילגמוא

 רוסָא ןיּב ךיא ,ןָא 'ַא רָאנ ךימ קוק, .לפ ,"יַא

 יז ,1925 ףענליװ ,עלעקרעס ,טע ,"סואימ טינ

 'א ,אֹּבַא ,אֹּבא :ןָא רע טּבייה ךָאנרעד, ,3

 ,| צונ ,"לגיײֿפ יד ןוא תויח יד ןעלגָאװרַאֿפ

 תוריקח עכלעזַאא 310 יז ,ז"כרּת ,רימַאטישז

 ,116 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,יזָא טינ יא ךימ ןעייג

 ּבַײװ ןַײמ ןגָארטּפָא ןלעװ יאדווא ךָאד וטסעװ;

 ,ןּבעלירעמוז ,עש ,יַא ריד ּבַײרש ךיא סָאװ

 טּבייה סָאװ ?'ִא ןעמ טוט סָאװ ןוא; ,205 יז

 -תּבש רעסיײה א ,סַײװ ,"?ןָאט וצ ןָא ןעמ

 . . .סרעטסיולק יד לוֿפ ןענַײז סָאװרַאֿפ , ,יגַאט

 ,געס ,"?'ַא ןלוש יד קידיײל ןענַײז סָאװרַאֿפ
 ןֿפױוא ייטש ךיא ,, .1230 יז ,1948 י"נ ,רעטציא

 דרש .א ,"טּפיזעגסיױוא געט טימ 'א געװדייש

 .טֿפַאשּביל ןוֿפ ןעהעש ןיא ,רעשלַאימ

 עטנעָאנ עקיַא עריא וליֿפַא, .ידַא -- קיד

1968 

 טקישעג םייהַא תּבשֹּב תּבש יז טלָאװ תונכש

 א ןוֿפ, .'טַײל ענעי ףיוא אישק ַאי ,ץרּפ ,"לגוק

 אליממ ןוא ,טשינ טײגרַאֿפ סָאװ טײהנעגנַאגרַאֿפ

 ,טייצ ,יַא ,קיטנַײה ,קידרעטציא ךיוא ייז ןענַײז

 ,9 א 1957 ,זמט

 עלַא ןיא טגנילק טיַאע -- (ט)רעדניצא
 -מוא ןעװעג זיא גנַאגסױא רעזדנוא זַא ןסַאג

 רעטיּב ןַײמ ,יוא ,ןליֿפ ןעק רעװ, .לֿפ ,"טסיז

 רעטּבילעג ןַײמ ןוא ךיא יװ רָאנ ,יַא ץרַאה

 רעד טיא טלַאה לֿפיװ ,קיק רָאנ, .ל9 ,ןײלַא

 ןיוש רע טָאה טיַא, .23 יז ,רָאטַאיעט ,"רעגייז

 ַא טסָאהע .קיטנָאמ ,קמ ,"םישוח ףניֿפ יד

 ןרעה ךיוא ןוא רימ ןוֿפ טרעהעג לָאמ טנזיוט

 סָאד, .159 'ז ,לדוי ,סוממ ,"טיַא סע וטסעװ

 ,מּפ ,"?יַאדּכ זיא יא ןסַײרסױרא ךיז ןוֿפ ץרַאה
 ,60 'ו ,1948 עװקסָאמ ,עמָאכלימ

 :ךיוא .טעניצָא ,עניצָא .װרט -- ןעניצָא
 ,ןצינשרַאֿפ . 2: סיצענזעצצ .לס ,ןעניש טָא
 ,שַאדנַארַאק םעד יָא .ץיּפש א ןכַאמ ,ףרַאש ןכַאמ

 .טעװעצסיצָא ,עװעצ- .װרט -- ןעװעצסיצָא
 .=8: םיצעזסנזזזפ .לס .ןעייצסיצָא :ךיוא
 וטסעװ גנוריֿפּפָא ןַא רַאֿפ סָאװ טימ , .ןקינײרּפָא
 יצרעה ,סֿפלַא ,"ץומש עלַא ןוֿפ ןגָאמ רעייז יִא
 ,13 יז ,1920 ענליװ ,ו עּביל עכיל

 װזז ..=:2: 000188 .רּפ ,סעי ,רעד -- קפיצַָא

 .,869 ,עקסישטָא ,קסישטָא 4--

 זיא סָאװ = .רג ,ל72 .ייא2? .ידַא -- שילקיצַא
 -רַאֿפ עיא .זַײרק א ןיא טינ ,לקיצ ַא ןיא טינ

 ,ןלוקעלָאמ ןוֿפ גנודניּב

 ןוגר(ינא .רמול ךירצ ןיא ;ןוֿפ ת"ר -- ל""צא

 ,ימואל יאֿבצ

 ,סע- ,רעד ןקינלצייא} -- קינ'א
 ,ימואל יאֿבצ ןוגריא ןוֿפ

 דילגטימ

 ןכַאמ וצ .חֹּת .ַײּב .קל .נָאק ןלצייא| -- לצא
 יל צ א .ךַארּפש-םיֿבנג ןיא ךיוא .רעשיטַאּפמע

 ;םיא ַײּב ןיולצע} ול צ א ;רימ ַײּב ןיילצע}

 ם כל צ א ;ודנוא ַײּב ןונילצע/ ונל צא

 ילצא ןענַײז םירֿפס יד, .ךַײא ַײּב ןםעכיילצעו

 ,33 ןט ,1864 ,מק ,"טלעג םעד רַאֿפ ןּבילּבעג

 ,עש ,"עקװעּפעזאמּב םכלצא יװ רעגרע טינ;

 ונלצא זיא שײלֿפ, .242 'ז ,ןענַאמָאר עשידיא

 ,11 ןאט ,1885 ,לָאֿפוי ,"לוזהיליזּב

 -ץא :פפ ,רעד ןרישיאַאהייל} -- רישעהליזַא
 ,20 ,חכ ,ילשמ?? .ןרעשיַאסיהייל| רשעתהל
 -טלעג .יּת ,". . .ןרעװ ךַײר ךיג ליװ סָאװ רעד;

 ןַײרַא ףיט זיא ינולּפ, .ןוממ-ףדֹור ,רעקיצַײג

 ,ןיּב ךיא , ."ילײַא רתמא ןַא ,רחסמ ןיא ןַָאטעג
 ,'לזמ-םילש-םילשי' ,עש ,ײלָא ןייק טינ ,ךיא גָאז

 יד ןוֿפ ןעװעג טינ רע ןיא ,טגָאזעג תמאּב;

 ,"רישעהלדזָא אזא טינ ,טלעװ יד ןַײא ןסַײר סָאװ
 ,1948 י"נ ,רעּבשַאמ החפשמ יד ,סנ

 -זילַאנָאיצאנרעטניא עּפורג ַא ןיא -- (ַָא)טעצַא

 ,סרעַײז קיסע :ב .722 ייאכ? ,ןעמ

 ךיז ןיא טָאה סָאװ סָאז -- (ע)זָאטעצא
 ןיא טצינעג -- רעסאוו א .סרעַײז-קיסע

 עקװַאטסנעצָא

 ,רעּביֿפ ןגעק ןוא ןקיטיײװ ןליטש רַאֿפ ןיצידעמ

 'נוא ריִׂשֲאְו דנירמיצ טריטשדג םענ ...;

 ינוא ריִׂשַאו (העזָאטעצַא) 'נוא (ריׂשַאו ןיגַארוּב)

 י .ּב/ּבכ ,וו רוס ,*. . . טֿפַאז ןזיור

 -קיסע ןוֿפ ץלַאז .ן ,רעד - ט'אטץעצא

 'נוא ...קיטּפַא רד ןיא םענ אוזע .סרעַײז

 ןייא ןכילטיא ןוֿפ (העוטַאטעצַא) ןוֿפ ןימָאז

 ,א/בכ ,וו רוס ,"טניווק ןּבלאה

 עטכַײל .(00,)011 רעד -- ץָאטעצַא
 ,קינערּב ,טּפעװעגסיוא ךיג טרעװ ,טײקיסילֿפ

 ןטיירגוצ םַײּב ,ץלָאה ןרילָאּפ םַײּב טצינעג

 טרעװ . . . טײקיסילֿפ עזָאלרילָאק א ,יַא? .ןּברַאֿפ

 ,ןֿפָאטש עשינַאגרָא ןזעלוצפיוא טצונַאּב ליֿפ

 ןעק, ,208 'ז ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס

 ,ןלַאֿפ ערעװש ןיא ןןילוסניא| לטימ רעַײנ רעד

 טעטֿפיגרַאֿפ ןיוש ןענַײז עקנַארק-רעקוצ יד תעּב

 ('א) ןטקודָארּפ עכעלדעש ענַײז ןוא רעקוצ טימ

 ןעװעטַאר שממ -- ןּברַאטש םַײּב ןטלַאה ןוא

 ,877 ןאי ,1923 ענליװ ,זעגֿפ ,שצ ,"טיוט ןוֿפ

 גנוצריקרַאֿפ .ט רעשימעכ .רעד -- ליטעצַא
 ףָאטש-טנורג ,דיצא רעשיליצילַאס-ליטעצַא ןוֿפ

 ךיז ןעמענ ןטַײזןטָאש יד, .ןיריּפסַא ןוֿפ
 רעשיליצילאס"א רעדָא ןיריּפסַא סָאװ ןוֿפרעד
 טקריװ ,לעטשנעמַאזוצ ןשימעכ םעד טיול ,דיצַא
 ,1950 זירַאּפ ,זעג9 ,"ץרַאה ןֿפױא טוג ױזַא טינ
 -רַאֿפ ,ןּבעגנַײרַא .ורט -- ןריי .1211 אפ

 ,הנ/ .סרעַײז קיסע טימ ןדניּב

 .0,1, .ט רעשימעכ .רעד -- ץעליטעצַא
 ףָאטשרעױז טקינײארַאֿפ עמ זַא, .רילָאק ןָא זַאג
 גנודניּברַאֿפ א) 'ַא טימ רעדָא ףָאטשרעסַאװ טימ
 ןעמ טגירק ,(ףָאטשרעסַאװ ןוא ףָאטשנלױק ןוֿפ
 וצ טצינעג טרעװ סָאװ ,ץיה עקרַאטש רעייז
 ,וָאטסנַײּפ .ס ,ףלַאטעמ ןדַײנש ןוא ןצלעמש
 ,72 יד ,1920 יינ ,עימעכ

 ךיז טָאה ןיעשזיטרַאװ ןייק, .גג -- סעלעצ'ַא
 עשפיה ייװצ טימ לּבַײװ א טּפאכעגרעּבירא

 ַא לטעטש םעד ןוֿפ ,ךעלדיימ ייווצ ,רעדניק

 -ַָאלָאצָאגעלַאװ לטעטש סָאד טסייה שיסור ףיוא

 טַײװ טינ זיא'ס .יִא סע ןֿפור ןדִיי רָאנ ,עװ

 ,יָאדור .ּפ ,"ץישיטַאז עיצנַאטס ןאּב רעד ןוֿפ

 ,16 עו 1963 ,זמט

 ןיא טינ זיא סָאװ .דַא -- שירטנעצַא

 .רעטנעצ ןייק טינ טָאה סָאװ ,רעטנעצ

 ='8: סע6- .לס .װרט -- ן(עוו)ע(י)נעצַא
 ןוא . . ., .ןצעמע רעדָא סעפע ןצַאשּפָא .העזעמ
 ,"םענַײז קַאלש םעד טימ יִא דימּת םיא טגעלֿפ

 ט'עקאּפ, .םיֿבתּכ עשידוי ,יקסװעשטידרעּב .י .מ

 זיּב רועיש רעד ...ןֿפָא ּפָא טיג ןעמ סָאװ
 ץיֿבומרּבא י"ש ,יןעװענעיצָא ןעמ געמ לֿפיװ

 . יד רַאֿפ רַאדנעלַאק רעכילצינ רעד ,ןסוממ)

 -ָאטישז ,ז"לרּת רהַאי םעד ףיוא ןעדוי עשיסור
 ,74 יז ,רימ

 ענשטָא ןוֿפ טײרדרַאֿפ .יד -- עקװַאטסנעצָא
 ףיוא ןקריװ לָאז יז, .לס ,869 +-- ,עקװַאטס

 סלַא ,ןגָאז טײהרַאװ יד לָאז רֶע סָאד ,ןוז ריא

 ,דמַא ,"עקװַאטשנעצַא רימ טימ ןייטש טעװ רע



 ענעצָא

 רעטסינמ ףסוי 'ר ןוֿפ עטכישעג ענייש ענייא

 ,1871 ענליוו ,ןעינַאּפש ןוֿפ

 .לס .869 +- ענעשטָא חד יד -- ענעצ'ַא
 רעּביא ןרָאװעג ןגיױצעגסױרַא גונעג זיא רע,

 ןימ ַאזַא טניימעג זיא סָאד) .לֿפָאטרַאק ןייא

 ןיילַא ןוא עטנסחי עסיורג ַא זיא יז סָאװ ױרֿפ

 טכורֿפ עטכער יד לַײװ ,תורּפּכ ףיוא יז גיוט

 זיא ןסיורדניא ,דרע רעד ןיא זיא לֿפָאטרַאק ןוֿפ

 ,זמַא ,"(לװַײט םוצ גוט סָאװ יִא יד רָאנ

 .1871 ענליװ ,רמוש רעד עקסורַאּב

 פָא .לס .=:2: סססמג .סי ,יד -- ענ'עצַא
 טָאה רערעל רעד, .יִא עקיליּב וצ ַא .גנוצַאש

 י"ָזָא עסואימ ַאזַא ןּבעגעג ריד

 עמ סָאװ ץנעס ,סנעוס יד -- עיצנעצַא

 עקידעכַאק ןיא ייט טירּברַאֿפ עמ ןעװ טמוקַאּב

 -שמה ומּכ יַא ...,4 .=:1:1: 09536806 .רעסאוו

 גוזמל 'א םיּבר םיקלח תוטשּפתהמ ןיׂשועש הק

 ה"ומ ןּב רעּב ֿבוד ה"ומ ,". ...הקשמ ֿבור הֹּב

 "סגינעק ,תולעּפתהה סרטנוק ,ל"צז ןמלז רואינש

 ,ב/בי ,1821 ?גרעּב

 ַאֹּב סָאד צעּפס ,גנוצַאשּפָא .יד -- עקנעצָא
 דרַאּבמָאל יד, .ןוּכשמ ַא ןוֿפ ןַײרּפ םעד ןעמיטש
 יז זיא ףױרַאד ןוא טמוק ריא סָאװ רָאנ טמענ
 ,19 ןאט ,1869 ,מק ,זרא ,ייַא רעד טימ טקעדעג

 רעלעיציֿפָא .סע  ,רעד -- קישט(ש)נעצָא
 -ַאנ ןוא סערעלקַאמ ץוחַא, .יאמש ,רעצַאשּפָא

 ןזומ יד --- סעיִא ענערָאװשעג ךיוא ןוא ןסוירַאט

 ,"ןרעוו ןּבילקעג םענייאניא ןטסירק טימ ןדִיי ןוֿפ

 סע ,ריט יד ךיז טנֿפֶע סע, .24 ןט ,1863 ,מק
 א ,ַא ַא טימ װַאטסירּפ רעד ןַײרַא טמוק

 .ש ,"ןרָאטידערק עכעלטע טימ ןוא רעבַײרש

 ,1884 וענעשעק ,האג לד עצחָאי 'ר ,ןייטשנרעּב

 ,23 יז

 "ורּב רעַײנ רעד ןוא ,, .+ ּפָאצָא וזז -- ּפעצָא
 ןוֿפ ןוא . . . רעטערּב עַײנ ןוֿפ טכַאמעג . . . םענ

 ןַײרַא למיה ןיא ךיוה קידעּפושמ טקוק ןּבױא
 .ד .י ,"ָא רעטַאלג רעקיכעלַײק רעגנַאל ַא

 .55 'ז ,52 ןאפ קג ,שטיװָאקרעב

 -- ַטּפש .+- ןריטּפעצקַא וזד -- ןריטּפעצַא
 ,ןריטּפעסַא

 -ָאנטַאּפש .+-- ,ץָאלקעצָאה ווזד -- ץָאלקעצָא
 ,סָאװ יּבַא ,רעװ יּבַא רַאֿפ שירעכַאלּפָא ,ןעמ

 -לצֹּב| ג"עּב רעשיליוּפ ַא תעשּב . . ., ..ינולּפ

 יִצ יַא ןוֿפ יצ װעשטידרַאּב ןוֿפ ןָא טמוק ןהלגע

 טימ סעדַא ןייק רָאי-עצרַאװש ידלַא ןוֿפ ױזַא

 ,49 ןמ ,1868 ,מק ,"ןענױשרַאּפ

 װזז 10 .722 יא? .ס' ,רעד -- רעצַא
 ידַא -- ז ָא'8ַא .יזַא -- ׁשי-  .ןָאילק -

 וצ ךעלנע ןענַײז סָאװ רעטעלּב טימ טסוק .2
 ,ןָאילק ןוֿפ רעטעלּב

 ייא?? ,טריּברעצַא ,ריּב- .װרט -- ןריּפרעצַא
 ,גנושימ ַא יא .רעטיּב רעדָא רעיוז ןכַאמ/ .לכ2

 ךיז טָאהס, .רעד ,ןץעציוק .. .} -- ץיצוקיץָא

 -עג ."רעקיליטרַאֿפ רעד .(ןֿפָאלעגנָא) טלַײאעגוצ
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 ,קיזמ ַא ,לגניי-רדח א ןענעכײצַאּב וצ טצינ

 !אּבה-ךורּב ,'ק יַאק .עשר א ךיוא יװ קילושז ַא

 השמ !טמוק לצָאקס, ."!ָאד ןיוש זיא לּבחמ רעד

 ."?וטסכַאמ סָאװ ,יקייַא ,קילושז

 ךעלדנעטשרַאֿפמוא ,ּברַאה -- ןושל-'ק 'ַא
 ןיא טויּפ א ןוֿפ רעטרעװ ייווצ עטשרע} .ןושל

 עמ סָאװ ה"י ,7 ,רילקה רזעלא ןוֿפ ןעמַארג

 ,"רוכז, תשרּפ תּבש ,תורצוי יד ןיא טגָאז

 קיסַײרד טימ ליּפשןעגנַאלק ףיוא טריזַאּב

 יק יִא רעד ןיוש טָאה ןקידצ ןייק רעמ , .ןןקידצ

 .מ ,"?עכעלטע יד רָאנ ,ןעניֿפעג טנעקעג טינ

 .1881 עשראו ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד

 רַאדנֹער רעד יװ ןגיוא רָאּפ א ןלעטשסיוא,

 ןּבַײרש ילקיָא רָאנ, .לװֿפ ,"ץצוקיץָא ןֿפױא

 ןעק עמ :ערעדנַא ליֿפ . ..טנַײה זדנוא ַײּב

 ,סוממ ,"ןעניימ ייז סָאװ ןֿפערט . . . טרָאֿפ

 יקיַא :ךיוא ,ןושלדוצוצק-קיָא :ךיוא .עקשיֿפ

 ,ךַארּפש

 וצ רעװש ,רָאלקמוא זיא סָאװ .ידַא -- קיד-

 -רַא עטרעּפמולעגמוא , -- םייק- .ןײטשרַאֿפ

 -צצוקיץַא ענטעמַאה ןוא ןץַאז ןוֿפ} רוטקעטיכ

 ,4 אוו 1925 ,ביל ,ּבמָאלַאג .ַא ,"טייקיד

 פא .ּבנ .צמ ,רעד -- םעדיױּביץָאלקיץָא
 ,הרֿבס ַא ,גנוניימ א ןגעוו קורדסיוא רעשירעכַאל

 :אוה ןּכ ומשּכ !עקַאט, .שטַײטסיױא ןשירַאנ ַא

 שרוש רעד !יּב 'ק יִא .םיּכסִמ רענייא זיא ...

 -ייוװוצ א רתוס זיא . ..רערעדנַא ןַא רָאג ןיא

 שטיּבָאהָארד ,השורי יד ,ןַײש לאומש ,"רעט

 ,19 'ז ,2

 -תמדַא ,ןומדק םדא ,ןטק רבא :ןוֿפ תיר -- קא
 יֿפו לא ,שידק םירמוא ,אשידק אערַא ,שדוק

 -סנָאיצקַא ;שדוקץורָא ,השודק רוסא ,להק

 ,טעטימָאק

 םירֿבד תומש ןיא ּבָא ןקַאנ וזז .רעד - קא
 ,קַא --- 'ףרוע' טשטַײטרַאֿפ

 .סעד צמ .ּבילוטיּב טימ .,סקיֿפוס .לס -- ק'ַא"
 .ַאא קיַאמורֿפ ,קיַאטסָארּפ

 .קָאנּב .ופד יװ סקיֿפוס לט -- ק'ָא"

 "ַאװָאיַארק ַאימרַא; ןוֿפ ןלַאיציניא .יד -- ַאקַא

 ןיא יימרא עשידרערעטנוא ,/410112 08)1518

 רעד ןיא ןשטַײד יד ןגעק טֿפמעקעג ,ןלױּפ

 יד ןּבָאה ,'ַא יד ּבילוצ , .המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ,וירָאק ּבזי ,יןדִיי ןטלַאה וצ ארומ ןקַאילָאּפ

 רעמ ןדִיי (1944 ןיא) טציא ןכוז יַא יד , .330 יז
 צמ ,ץ'ץווֲָאה 326 יז ,ןטרָאד ,"ןשטַײד יד יו

 יד רעּביא .א ןוֿפ דילגטימ .סעצוװָאיא --

 ןדִיי יד ןּבָאה ןטירטסיורא עשיטימעסיטנַא עטֿפָא

 :טנעיילעג יַאװָאיַארק ַאימרַא ןוֿפ ןלַאיציניא יד
 .הרּפּכ א

 .מטפ -- ָאק א

 ,עניוװָאקוּב ,לקָאלק2 .ס- ,רעד -- עטיױּבַאקַא

 .רעריֿפרעטנוא ,רעריֿפרַאֿפ ,קינתוליכר ,רסומ

 -לָעֹּב רעד ,רֿבח ןַײז ףיוא סטכעלש טדער רע;

 רע יא ארַאס -- ןֿפרַאװסױרַא םיא לָאז תיּבה
 ."!זיא

 ,"םיא טעז עמ יָא .ָא טָא ווזד

 עימעדַאקַא

 = אטלַא 1343 ,שידּכַא =- -- שידַאקַא
 ,שילֿבּב = יַאיַײנ .שירושא

 .=2שז: 208004 .ס' ,יד -- עלעדַאקַא
 ,עקלעמַארַאק .רעקוצ םעניורּב ןוֿפ לרעקוצ

 ןצנַאג םעד ייז ןגעלֿפ רעִירֿפ, ,ןקעטש-רעקוצ

 ,סַאװק טימ רענייא ,ןענידרַאֿפ . . . ןײגסױרַא גָאט

 טימ רעטירד רעד ,ס'א טימ רערעדנַא רעד

 ,א/גל ,9 ןאי ,1860 ,םיּתעה תורוק ,"סעטירּביק

 ,לוש ,1 .רג22 ייאככ ,ס ,יד -- עי|מעדַאקַא
 -לּפַא) ָאטַאלּפ ףָאזָאליֿפ ןשיכירג ןוֿפ טעדנירגעג

 .צא רַאֿפ 381 ןיא ,ןעטא ןּבעל ,(ןוט

 ןוא ךרעל עכעלטֿפַאשנסיװ עטסכעה .2

 יא עשיניצידעמ .עיצוטיטסניא:רידוטש (רעדָא)

 ...'א עשידיי א; יא -ךַארּפש ,'א עשירעטילימ

 עטסערג יד ןײגסױרַא ןלָאז ןטרָאד ןוֿפ סָאװ

 -עשטנעמ עניילק ,עש ,"םימכח ןוא םידמול

 -רַא רעקיצנייא רעד ןעװעג זיא רע . ..ךעל

 "עמ רעגיה רעד ןיא . . . רַאסעֿפָארּפ רעכעלטנד

 ,24 ,1882 ,לָאֿפוי ,"יַא רעשיניציד

 "יטכיװ א דוֿבּכל גנולמַאזרַאֿפ עכעלרעַײֿפ .2

 רֶעדָא (רטֿפנ א ןיוש ךעלטנייוועג) ןָאזרעּפ רעק

 ַאלארׂשי א .יַא-ץרּפ .גנוריסַאּפ רעקיטכיװ

 ,ןריּפורג ,ןלעטשנַײא .1 .װרט -- ןריזיד
 "ונעגנָא-הליחּתכל ,םיללּכ עטסעֿפ טיול ןרידוטש

 ,"?טסנוק 'א ןעד ןעמ ןעק, .ןפיצנירּפ ענעמ

 -ץרָאעט זיױלּב ןינע ןַא ןרידוטש ,ןטכַארטַאּב .2

 ןּבעל ןשיטקאוּפ םוצ תוכַײש םוש ןָא ,שיט

 .עיצא  .גנוז

 עטמיטשַאּב ַא סָאװ הטיש .1 רעד -- םזיד
 (ײרעלַאמ) .2 .טלעטשעגנַײא טָאה עימעדַאקַא

 ןכַאמכָאנ ףיוא טריזַאּב ךיז טָאה סָאװ גנוטכיר

 יװ טיול טלעװ רעקיטנַא רעד ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד

 .סנַאסענער ןתעּב טלעטשעגנַײא ךיז טָאה סע

 םוצ ןוא .18 ןיא גנוטכיר עקידנשרעה רעטעּפש

 ןיא גנוטכיר 'עלעיציֿפָא .ה"י ,19 ןיא לייט

 ַאּב סנּבעל ןוֿפ טײקנסירעגּפָא .8 .ײרעלָאמ

 .ןרידוטש םַײּב ,ןשרָאֿפ םַײּב ןשינעֿפרעד

 -טימ .1 .סי ,ןיי .נװ .ס" ,רעד -- רעקיז
 .עימעדאקַא רעכעלטֿפַאשנסיװ א ןוֿפ דילג

 -טֿפַאשנסיװ ןטסכעה םעד טָאה סע רעװ .2

 -רָאּפָא ןוֿפ סרעגערט עקיטסַײג יד , ,לטיט ןכעל

 ײּברַא רעשידיא רעד ,יַא יד ןענַײז סומזינוט -

 ,118 יז ,1902 ןָאדנַאל ,רעט

 רעװ .1 .ליופ .רעד -- קי|מעדַאקַא
 :לוטיּב טימ  .לושכיוה ַא ןיא טרידוטש סע

 סָאד ןקערש וצ ןּביױהעגנָא ךימ טָאה, .קישט-

 . .סעקישטיַא יד וצ ןריֿפרַאֿפ טינ ךימ לָאז יז

 ןוא עשידִי רעדניק עקידעּבעל ןֿפױק סָאװ

 ךיז ןענרעל וצ םוא זַײװרעדילג ייז ןדַײנשעצ
 ,טסינַאיּפעטרָאֿפ רעד ,דמא ,"ַײרָאטקָאד ייז ףיוא

 ףיוא דַיי (ןושל-ָאטעג) .2 46 'ז ,1878 ענליוו

 ןּבָאה סָאװ ןדִיי ןוֿפ טצינעג) טַײז רעשירַא רעד

 ,מולּב ,(עשרַאװ ןיא רעירַא יװ טלעטשרַאֿפ ךיז
 | .4 ,אעו ,פשוי

 םעד טיול) ןיא יװ זיא סָאװ .ידַא -- שיד

 -בָאנ, .עימעדאקַא ןַא (ןוֿפ ךיז ןריֿפ ,ןרידוטש

 רעד זיּב ןגיוטשעגֿפױא טָאה תונזח סָאד יװ םעד



 טיוװָאקַא

 יַאקַא ןוא רעשילַאקיזומ רעכעלקריוו ןוֿפ הגרדמ

 עטלַא סָאד טכַײל רעייז ןזיא} ,טסנוק רעשימעד

 ענרעדָאמ ,יקסװָאקנימ סחנפ ,"ןריציטירק וצ

 ,דנַאלסור ןיא ןעגָאגַאניס ערעזדנוא ןיא עיגרוטיל

 ןוֿפ -- רָאי שי'יא .195 יז ,ט"סרּת סעדַא
 יד וצ זיּב ןלושכיוה ןיא רָאינרעל ּבײהנָא

 ,1974-75 רָאי עיֵא סָאד .סעיצַאקַאװ-רעמוז

 .עשיטעטיסרעװינוא -- גנודליּב עשיַא

 יָארּפ ןוֿפ טכער .1 -- טי ה ַײ ר 8 עשייַא
 ןייק ןוֿפ ןלָאז סעיצקעל ערעייז זַא ןרָאסעֿפ

 ןייק זַא ,טרילָארטנָאק ןרעװ טינ טכַאמ םוש

 טינ לָאז (טנעדוטס ַא ןוֿפ ךיוא) גנושרָאֿפ םוש

 .ןװיטָאמ עשיטילָאּפ רעּביא טרעװרַאֿפ ןרעו

 ןעגנירדוצנַײרַא ײצילָאּפ רַאֿפ טָאּברַאֿפ .2
 טעטיסרעװינוא ןַא ןוֿפ עירָאטירעט רעד ףיוא

 -עטיסרעווינוא רעד ןוֿפ שינעּבױלרעד רעד ןָא

 ,טכַאמ רעשיט

 ןיא טרידוטש סָאװ טנגוי -- טנגוי עשיַא

 .ןלושכיוה יד

 ןָא ,עגַארֿפ עשיטערָאעט -- עג ַאר 9 עשיא
 ,גנוטַײדַאּב רעשיטקַארּפ א

 רָאנ רָאֿפ טמוק סָאװ -- ף מ א ק רעשיא

 ןּבָאה רעטעּברַא יד, .סעירָאעט ןוֿפ חטש ןֿפױא

 ץַא םעד ןוֿפ ןטנעדוטס יד ןגױצעגסױרַא . . ,

 ןוֿפ ןדָאּב ןעַײרֿפ םעד ףיוא טלעטשעג ןוא 'ק

 סנַאניס .ז ידער ,"עיצולָאװער רעשיטילָאּפ רעד

 ,1905 ,רעפפמעק ןוא ףּפמַאק ,יאנקה ןנחוי ןוא

 ,27 יז ,5 ןאג

 ַאמעטסיס עלוֿפ -- עּבַאגסיוא עשיַא

 ,רעּבַײרש ןטמיטשַאּב ַא ןוֿפ עּבַאגסיױא עטריזיט |

 -סיוא טימ ,קרעװ ענַײז עלַא םורַא טמענ סָאװ

 ,טייקשי- .,ןעגנורעלקֿפױא ןוא ןעגנושטַײט

 טׂשלָאז וד , .6-- טיװעקָא וזז -- ס'יוװָאקַא
 רַאד דלַאּב טׂשלָאז טנוא ןגנירּפש ףיוא שקולֿפ
 טיֿפ ַאװקַא טימ לָאװ ךיד ליװ ךיא ,ןּבָארד ןוֿפ
 ,1686 ,מד99 ,םילשמ רפס ,"ןּבָאל

 =: 40- .מַא .ס' ,רעד -- שנַאטנוַאקַא

 טָאה סָאװ רעריֿפכוּב רעטרימַאלּפיד .00ט01204
 עלעיציֿפָא ןרילָארטנָאק ןוא ןריֿפ וצ טכער סָאד
 .סעמריֿפ ןוֿפ ןוא םידיחי ןוֿפ תונוּבשח

 -נגעלעג .1 .ל22 יא? .ס" ,יד -- שיזַאקַא
 -רַאֿפ ןייג וצ יִא ןַא .יִא יד ןּבָאה (טינ) .טייה

 ."ָא אזַא ןוָאלכרוד טינ רָאט עמ, .ןעגנערּב

 םוקמּב ותכרד התיה . , .ןואיזַאקוא יטוג ךרוד,

 ,1734 טׂשמַא ,ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ .י ,"רחא

 ןַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ .הרצ ,הׂשעמ .2
 ,"ישינעקישנָא ןעמ טגָאז ךעלטנייוועג , ."?יָא

 רעד, .211 '} ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 םיא ףרַאד עמ . . .טעװעדליװעצ זיא טַאדלָאס

 סטוג ןייק יִא אזַא ןוֿפ טעװ טינַא .ןעמעננַײא

 ,דרע עליטש יד ,סורּב ,"ןעמוקסיורַא טשינ

 ַא זיא ןסיורד ןיא ?יִא ןַא טרעהעג, ,275 יז

 ןוא ןייּב א יװ ןקורט זיא דרע יד . . . דנַארּב
 יד ,סורּב ,"ןָאט הליֿפּת טינ רָאג טזָאל עמ

 ,46 'ז ,דרע עליטש

 סעּפע ,ךַאז עטצינעג ,האיצמ ,ךַאז עקיליּב .3
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 ,לטנַאמ"ָא ,ךישיָא .קילעֿפוצ טֿפױק עמ סָאװ
 ,רעצעזנָא םַײּב ,קרַאמ ןֿפױא סיָא ןֿפױקנַײא

 .ןזַײװַאּב ךיז .װטוא -- ךיז ן(עװ)עזַאקָא

 סלַא ןוא, .ךיז ןלעטשסורַא .ןזַײװסױרַא ךיז

 דוס ןיא ןעלסקעװ יד ןלעװ ןרָאטידערק יד

 -רָאּפ ןענַײז ייז סָאד ,יִא ךיז טעװ ,ןלעטשוצ

 ,עשלַארענעג יד ,רעלּבמיצ .ּב .ח ,"ענשזָאל

 ַא ןכַאמ רָאג ףראד עמ, .26 'ז ,1887 ענליוו

 זיא יצ ...תורֿבק ןוֿפ סקנּפ ןיא עקװַארּפס

 םעד טימ רעמיצנעורֿפ ַא ןּברַאטשעג גָאט םענעי

 ַאזַא ךיז טָאה סע ןוא . . . ןייטש הוח ןעמָאנ

 ,ןהֹּכ רעד ,ןײטשַָאלּב רזוע ,"טעזַאקָא טינ ןעמָאנ

 טימ רוֿפ א ןעמוקעג זיא , .269 'ז ,1896 ענליוו

 .ןרָאֿפ וצ ןעמוק לָאז ךיא רעטָאֿפ ןוֿפ ווירּב א

 ענעגָאטענּפָא ןַא זיא סע זַא ךיז טעזַאקָא ףוסל
 ענליװ ,טכַאנ עכעלקערש איד ,.ב .ש ,"ךַאז

 ,25 יז ,א"סרּת

 ַײרשסױא .דפ .עיצקעירעטניא -- 'ַאטָאקַא
 רַאֿפ ךיוא שירעכַאלּפָא .ץַאק ַא ןּבַײרטרַאֿפ םוצ

 ,"טַײל עמערָא רַאֿפ טינ !'א סָאד, .ןשטנעמ
 "טינ רעד ךַײא טסייװ, ,99 'ז ,לעדוי ,סוממ

 םילשמ ,טשא ,"רעטוּפ רעד ןוֿפ יא . . . רעטוג

 ,162 יז וו

 (עװעדלָאמ) .ן- ,רעד -- לָאקָא
 ,רענייטש רעדָא רעטערּב ןוֿפ

 ןַאקרַאּפ ,םיוצ

 .0=6: 010 .:=8: סטסס .ודַא -- (ָא)לָאק' א
 ?יִא סָאװרַאֿפ , .יָא"ַא ןײגמורַא .םורַא ןוא םורָא

 עכעלטעג ידע ."ןינע םוצ ךַײלג וצ טערט

 ,ָאלָאקַא) ןגעװמוא ףיוא רעמ ליֿפ טייג החגשה

 רעד ,דמא ,"ןעגנונױלַאּב עריא ַײּב (ָאלָאקָא

 ,1879 ץנליוו ,ןָאה רעצרַאװש

 ,רענ'ַא :פּפ .סע- ,רעד -- קינ|שטַאד ָאלַאקָא
 טסיצילַאּפ -..:22: 080:0יעסינ21/  ,(ס)ענ-

 ןשירַאצ ןיא טקירטסיד:טָאטש םעניילק ַא רעּביא

 טסיצילָאּפ ןכעלנייוועג א ןוֿפ רעכעה .דנַאלסור

 םעד ,װַאטסירּפ םעד רעטנוא רעּבָא ,(יַאװָאדָארג)

 דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןדִיי ַײּב| ,ריציֿפָא-ײצילָאּפ

 ,ןרַאּבַאכ ןעמענ ןוֿפ ,טײקּבָארג ןוֿפ לָאּבמיס

 ,רעקידעּבעל א עקַאט ןענַאטשעג זיא רימ רַאֿפ ,

 ןסינ ,"ןטַאדלָאס עכעלטע טימ יִא רעסיורג ַא

 קסע ןַא ,41:40 ןאי ,1886 לָאֿפי ,ץלָאהנרעּב

 סָאװ ַאזַא -- יִא ןא רַאֿפ (טֿפעשעג ,טעּברַא)

 טימ טעּברַא עמעװקַאּבמוא :טינ ךיז טניול |

 .ןצונ קיניײװ

 ןעמיר .טזומ ,1 .טיאכ? .ס" ,יד -- ערַאלָאקַא
 ןָאט ןוֿפ לּפַאטש םעד ןטַײּב וצ קיוּפ םורַא

 עכעלטע ןעמענוצנַײרַא ,ןַײז וצ ללוּכ ןכייצ .2

 -טנֿפע .8 .} סנכייצ ערעדנַא רעדָא עשילַאקיזומ

 ,דיירּבױל טימ טֿפירש .גנונױלַאּב עכעל

 .8=6: סאסהסיצסצ ,סעקדי ,רעד---קעדָאלָאקַא
 -ילק .2 ,ציניליןַאּבנזַײא ןַא ןוֿפ טינשּפָא .1

 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טקירטסיד-טָאטש רענ
 טקנוּפ רעשיניצידעמ ,0 .טָאטשרָאֿפ .צעפס
 -ּפָא רעשירעטילימ ַא ַײּב (טערַאזַאל ןייק טינ)

 ...'ָא ןיא , ,ײמרַא רעשירַאצ רעד ןיא גנולייט
 יװ ןעמונעגֿפױא ןרַאטינַאס יד ןיוש םיא ןּכָאה

 קעשילָאקַא
 רעד ֿפַא ,זױהנַײװ .נ ,"ןשטנעמ םענעגייא ןַא

 ַײּב ,קצולס ןוֿפ טַײװ טינ, .1932 קסנימ ,כַאװ

 ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,ייֵָא םעד ןיא ךיז

 ,179 יז ,1932 סעדָא ,וװ עיצולָאװער

 =:04: ס0- .רקוא ,סעי ,רעד -- ט'ָאלָאקָא
 -טינ טעציולמעג ,ּפָאנס ,יורטש לטניּב .תס9

 "ױצנָא יורטש יִא ןַא .טײהרענדנוּבעגרעדנַאנוֿפ

 ןעמ טָאה החסּפ ףיוא, .קַאזורטש ַא ןליֿפ

 ןגײלוצנַײרַא יורטש סעטָאלָאקָא ייוװצ טֿפױקעג

 רעד טָאה ןװיוא ןטלַאק ןיא , ."טעּב ןיא

 ,רה ,"טנערּבעצ קידנקַאנק ךיז יַא רעטשרע

 .סעדורה

 עװעשט  .װסוא -- ךיז ןעװעשטַאלַָאקַא
 ךיז ןעיירדמורא .טעװעשטַאלָאקַא ךיז ,ךיז

 .ןַײרַא טלעװ רעד ןיא םּתס ןײגמורַא .ליצ א ןָא

 יָאקָא וד ,טַײצ עגנַאל אזא ָאד סע וטסוט סָאװ

 גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"?ךיז טסעװעשטַאל

 ,290 '} ,19231 סעדַא ,| עיצולָאװער ןוא

 .=14: סאסןוסקמצ .דַא -- ענשטילָאקָא
 ,קימורַא .טנגעג רעּבלעז רעד ןוֿפ זיא סָאװ

 ,.סעקנָאל יִא ,טנעָאנ

 84: 0026026- ==1/4: .ודַא--עפיײלַאקַא

 ןשלַאֿפ ,ןקיטַײז א ףיוא קידנעַײז - .,084

 ,ןיטש .זַײרק ַא ןיא קידנעיירד ךיז .געוו
 יא ןיא :ךיוא .יַא רע לָאז ןציז ,ןגיל

 רדסּכ .::2: קס 40161 .ודַא -- עיילַאקָא
 ןייג םירכנ יד ןגעלֿפ , .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא

 ,1889 עשרַאװ ,םימלענ חנעֿפמ ,ייָא טכַאנ עלַא

 .ב/ב

 =, .טצײלַאקָא ,עייל- .וטוא -- ןעיײלַאקָא
 .ןרגּפ .ןרעװ ןרױרֿפרַאֿפ - .:22: 0808

 .ךיז טימ

 -ַאקָא ךיז ,ךיז עייל- .וטוא -- ךיז ןעיײלַאקָא
 םורַא ןייג ,ןעשזדנָאלּבמורַא 2.08 00 ,טעייל

 ןֿפױא זיא יז רעדָא, ,ליצ םוצ טינ ,םורַא ןוא

 טעײלָאקָא ךיז טָאה יז רעדָא ןּבילּבעג לאזקָאװ

 ,רעגיוש איד ,ןײטשַאלּב רזוע ,"געװ ןֿפיױא

 ,75 'ז ,1892 ענליוו

 ילּפש .::8: 8081188 סי ,יד -- עניל' ַאקַא
 טָאה דימש רעד, .לַאטעמ ןטילגעצ ןוֿפ לרעט

 נַײרַא טָאה סע סָאװ ,ס'ַא דרָאּב ןוֿפ ןגיוצעג

 רע ןעװ ,סקַא עטילגעצ יד ןיהַא טצירּפשעג

 .שז ,"טדימשעג יז טָאה

 -מוא .:22: 08010ג .ס' ,יד -- עציל' ָאקָא
 יִא ןַײמ ןיא סעליוו עלַא , .טֿפַאשינכש .טנגעג

 ןפיוא ,םיוּבלטייט .ּב ,"טּפַאלקרַאֿפ ןיוש ןענעז

 ןוֿפ םירעוּפ יד, .211 'ז ,1933 עשרַאװ ,לעװש

 ןגַײװצ יד ןּבילקעג . . . ןּבָאה יִא רעקימורַא רעד

 ןיא ,ַאפָא ,"רעמייּב עטזָאלעגּפָארַא יד ןוֿפ
 ,12 'ז ,רעדלעװ עשיליופ

 =:8: .סעקש  צמ ,רעד -- קע|שיל' ָאקַא
 08: ס!8ס- .יד ,עק"א :םּפ ,800נזמזו4

 -נוא ,לטיה קידכעלַײק ַא םורַא דנַאּב ..תעזיצ;2

 םעד םורַא טמענ סָאװ לטיה ןוֿפ לייט רעטשרעט

 ַא ןסעזעג םיא ַײּב ןיא ּפָאק ןֿפױא , ,ּפָאק



 ןרידָאמָאקַא

 רעטיור ַא טימ קעשַאד א ןָא לטיה קידכעלַײק
 ןיא טָאק .185 '} ,דרע עליטש ,סורּב ,"לקיַא

 ןעיולּב ַא טימ ...טנעדוטס ַא...דניצא רע

 רע; ,137 'ז ,רעדניק רעװַָאלקש ,שז ,"קצ'ַא

 צכלעזַא טימ ,סעקסַאּפ עכלעזַא טימ ךיוא טייג

 טימ ןוא ןטעלָאּפע עכלעזַא טימ ןוא סענילַאג

 ענרעּבלז טימ ןוא יא ןטיור א טימ לטיה א

 יָאלס עלעטעטש ןַײמ ,סינפיק קיציא ,ײןטעלָאּפע

 | ,1971 ָא"ּת ,ענשעוו

 ייא?כ ,טרידָאמָאקַא ,ריד- .וורט -- ןרי|דָאמָאקַא
 ןכַאמ .ןענעדרָאנַײא .ןסַאּפנַײרַא .ןסַאּפפצ .לככ2

 ,קיטיינ זיא סָאװ סעּפע טימ ןגרָאזַאּב .םעװקַאּב

 ,זַײּפש טימ ןוא סרעגעלטכַאנ טימ םיטילּפ יד יא

 ןייק טינ ןּבָאה סָאװ סרעכוזאּב-רעטַאעט יד יא

 ...יװ ןרעה וצ ּביל רעז רימ זיא,, .רעצעלּפציז

 ךונח ,ןשרַאמ .י ,"ןּבָאה טרידַאמוקַא לואוו ךיד

 ה"צ א"ר ינּתוחמ,, .א/וט ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל

 טַײל ינַײז לֵא 'נוא ןםולשהיוילע והילא יר --}

 יֿבושח יכלוז ףיוא ןּבָאה טאהיג הֿבשחמ ריא לֵא

 ,הג ,"ןירידעמוקא וצ לואוו 'נוא ןיריטקַארט וצ

 רעַײנ רעד ףיוא יא ךיז -- ךיז טימ .,146)

 ,גנורי- .לעטש

 ,ךיז טזָאל סָאװ .לָאענ .יזַא -- ךעלריד
 .ןעגנוגנידַאּב עכעלרייַא ןיא .ןרייא ןעק עמ סָאװ

 ןוֿפ 'ַא עשיטַאמָאטיױא יד .ס- ,יד -- עיצַא-

 רערעטַײװ רעדָא רערעטנענ א ףיוא ןעז וצ גיוא

 -- ןץיטא- .ס- ,רעד -- רָאטַא- ,ץנַאטסיד
 .טייקוויטַא- .ידַא

 .ן'ַאמָאקָא :פפ .ס: ,רעד -- לָאמָאקַא
 לָאז ךיא טגָאזעגנָא טָאה יִא רעד, .םָאנָאקע וזד
 יװָאס} 1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,ַאי ,"ןעמוק ןיהַא

 זיא . ..טכַאנרַאֿפ, .ן273 יז ,1931 עּבאגסיוא

 -עגּפָא טָאה רע ןוא . . .יִא רעד ןעמוקעגנַײרַא

 ץלַא טנַײה טָאה'מ סָאװ . . .גנונעכער ןּבעג

 ואת דוד| דיסח רעד ,"דלעֿפ ןֿפױא ןָאטעגּפָא

 ,1921 עשרַאװ ,ןעלמיה עליטש רעטנוא ,ןםימ

 ךיז רעטניה קידנליֿפ טשינ ,רעניד יד, .42 יז

 .דרע ,קר ,ײטלַײאעג טשינ ךיז ןּבָאה ,יִא םעד

 טָאטשנַא טדערעגסיוא .מטֿפ -- ם'עזימָאק'ַא
 ךיא , ,"טעז עמ יװ ױזַא טָאע :ץַאז ןצנאג םעד
 ."טינ טרעדור ,טינ טכוז ,יָא רָאנ ףױקרַאֿפ

 .1822 ייאכ2 .ן" ,רֹעד --- טנ'עמינַאּפמַאקַא

 םעד טֿפַאש סָאװ גנוטיײלגַאּב עשילַאקיזומ .1

 ןלייט ערעקידרקיע יד טציטש ןוא טנורגרעטניה

 .עיציזַאּפמָאק א ןוֿפ

 ַא ,טסילָאס א רעטנוא טציטש סָאװ זד .2

 א ףיוא ,ריװֲאלק ףיוא 'א .סרעגניז עּפורג

 .רעטסעקרָא ןוֿפ יַא ןרעטנוא .ַאא ערַאטיג

 .ןעגנַאלק ןוֿפ גנוטיײלגַאּב ןימ רעדעי .9

 עא ַײרעגנילקעג ,למוטעג ,שיורעג ןימ רעדעי

 רעד ןוֿפ יא .טנורגרעטניה םעד טֿפַאש סָאװ

 ,שיורעג-םי ןוֿפ יַא ,עדַאנַאנַאק

 סעּפע םיא רַאֿפ זיא . . . 'םזיחישמ', .גיֿפ .4

 -- "ןליּפשסיױא' סע ןעמ ןָאק . . .סָאװ סנױזַא

 ןַא רַאֿפ סָאװ ַײּב . . .סיוא טינ טכַאמ סע ןוא

 ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"יַא |
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 ,טרינַאּפמָאקַא ,רינ- .װרט -- ןרי|נַאּפמַאקַא
 זיּב רֿבח ןקידנרַאֿפקעװא םעד יא .ןטײלגַאּב .1
 ,ףיש רעד וצ

 יװ טנעמורטסניא ןַא ףיוא ןליּפש ,ןעגניז .2
 ,ןעריציזומ םוצ לָאז רימ , .טנעמינַאּפמַאקא ןַא
 סע טרינַאמרַאה ןעד ןערינַאּפמָאקַא ןַאמ ןייא
 טׂשמַא ,עטנַאקיזמ איד ,ריוסעד ּבקַאי ,"ןַײֿפ

 ןַײמ וצ 'א סיװעג רימ טעװ ריא, .2 יז ,9
 גרעּבמעל ,אֿבכוּכ רּב ,ןעדַאֿפדלָאג .א ,"ןָאט

 גנַאלקּפָאסנּבעל ןַײמ טסעװ ודע .48 יז ,9
 "רעמוז ףוס' ,שָאוהי ,"יַא ץרעמש ןַײמ ,ןַײז
 ַא ןיא ןוא -- ָאמַאר ןוֿפ ןוא ךַאּב ןוֿפ קיזומ,
 ןַא טרינַאּפמָאקַא ןעגנַאטש יד ךרוד ,ןטרָאג
 ,1926 עשרַאװ ,ןעמעַאּפ ,געס ,"ַארק עטלַא

 ,112 יז
 -עיורט ױזַא טעװ סָאװ יודיוװ (רעדנע .גיֿפ 9

 ,"רעדיל-הכיא ערעזדנוא עלַא טינ רעיש יא קיר
 ,323 יז ,קיװייל .ה ,נש

 "מָאקַא ךיז ןּבָאה רימ, .וזק -- ךיז טימ
 ,1868 ,מק ,"ןרָאֿפ וצ קסרוק זיּב טרינַאּפ
 ,44 ןאפ

 ,רָאטַאיז

 .(עק- ,ןיד)
 ,םָאנָאקע חוזה .סע ,רעד -- קינװָאנַאקַא

 .ץירֿפ א ,הררׂש א ןוֿפ רעטיג ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ

 ֹוא הררׂש הזיאל ֹוא לַאנוּבירטה לצא ץילמהל,

 -ומאו תמאּב ותוחילש תֹוׂשעל . . .יַא ֹוא ףושיּב

 ,אטיל תנידמ סקנּפ ,וָאנּבוד .ש| ,א"כקּת ,"הנ

 ,ן301 יז ,ה"ּפרּת ןילרעּב

 .עטנָאקַא :99 .ס- ,יד .װזַא - ָאטנַאקא
 ,ףױרעדַא .סנַאװַא .ןוּבשח-לע ,ןוּבשח ןֿפױא

 .יַא ןלָאצ ,ןּבעג

 ךרָאד ,1 .רגכ2 ייאכ .סי ,יד -- עטנַאקא
 -רענייצ עסיורג טימ 202ת1תט3 ןימ ןוֿפ סקיװעג

 ,םי ןשידנעלטימ םורַא טסקַאװ ,רעטעלּב עקיד

 ךעלנע זיא סָאװ גנוצוּפַאּב עשירוטקעטיכרַא .2

 ,טַאלּב ןימ םעד (וצ) ףיוא

 ,טרעקרַאֿפ ..222 ייא22 .ודַא -- ערטנָאקַא

 רעטרעװ איד יכלעו םימעט יכנעמ, .ךוּפיהל
 איז יַא טינ יכנעמ ינוא ןלייט ּבא רדננַא ןוֿפ
 ןבא ,"ןמאזַא וצ ךָאנ רעטרעװ איד ןטֿפעהּב
 יזַא -- (ר)ע- .ב/אי ,1766 ץעמ ,לארׂשי
 ץא ,(רע)קידכוּפיהל ,(רע)טרעקרַאֿפ .יַא רעד
 ,גנוניימ

 ןוֿפ האוֿפר .רגכ2 ייא?? רעד -- ט"ינָאקַא
 ַא טָא ןואע .(800תנ?טזג) טינָאקַא סקיװעג

 "רַאֿפ לסיּב ַא טנעז ריא .יַא -- האוֿפר עטירד |

 -רעד טשינ טעװ סע ,רעטנוא טסוה ןוא טליקו

 ,"ףעלקיװטנַא ךיז לָאז גנוליקרַאֿפ רעַײא ןזָאל
 ידַא -- ׁשי- .15 עץ 1966 ,זמט ,שז

 רעריד .גנוריי .טסי-

 ..1331 ,ענָאקיא +- .ס- ,יד -- ענַאקָא

 == 4118000106 168ז- סעי ,רעד -- קינטעאקא

 -רַא עשיצַאנ ןוא סָאטעג ןיא .סע9סמט 6

 קרַאטש ךעלרעּפרעק זיא סע רעװ .ןרעגאל-סטעּב

 וצ טקישעג הנּכס ןיא זיא ןוא טכַאװשעגּפַא

 ,ןַײרַא ןוויוא ןיא ןרעװ

 ץיצַאקא

 רַאֿפ ..::2: סעגק .סעי } ,רעד -- ֿפַאקָא

 טינ לָאז רעסַאװנגער סָאד ,ךַאד ןוֿפ גנורעגנעל

 ואו ךַאד קע ,ּפַאקּפָא יװ, .טנעװ יד ןצענרַאֿפ

 ןשיװצ ,רעּפיז .י ,ּפָארַא טלַאֿפ רעסַאװנגער סָאד
 ,411 יז ,1961 לַאערטנָאמ , . . .ןכַײט |

 יד ,ץּפָאקַא :םפ .סע ,רעד -- 9 ַאקָא
 .סעיִא עטקיטסעֿפַאּב .=:2: סאסקנ =:8: 016017

 .סעיִא ןוֿפ ץענ .עעשנַארט .ּבורגצוש .ןּבַארגצוש

 ךָאנ ,סרעגענ עקידוז ירד, .סעיַא-קנַאטיטנַא

 ןָאֿפ יד ןעגנעהעצ ,עיִא ןוֿפ סיורַא טשרעקָא

 ,561 יז ,| ,צוס ,"ןַיײר ןקיצומש םַײּב ןוחצנ ןוֿפ

 ,סעיִא יד רעטניה ...ןגעלעג ןענַײז רימ,

 ןיא ,ַאּפָא ,"ןקעמש וצ רעװלוּפ ןעינַאֿפ ןּבעגעג
 "מורַא לטעטש סָאד, .145 יז ,רעדלעװ עשיליוּפ

 טימ טרעטנָאלּפעגמורא ןוא סעיֶא טימ טלגנירעג

 1 ,זּביא ,"טָארד ןקיכעטש ןוֿפ סּבעװניּפש

 יעטרַאהרַאֿפ ךיז טָאה לָאטש יװ ,יקסװָארטסָא

 -רַאֿפ , . . טעַײטרַאֿפ טציו, ,19237 קסנימ ,טעװ -

 ,"ןטלַאּפש עשיטעזאג ןוֿפ סעיֵא ןיא טקיטסעֿפ

 ,19 'ז ,1924 !וירַאּפ ,ערטסַאילַאכ 9

 ןַא ןיא זיא סע רעװ .סע- ,רעד -- קינד

 ןענַײז רימ , .ּפָאקַא ןַא טּבָארג סע רעװ ,ּפָאקָא

 ןגָאז טינ רימ וטסלָאז סָאװרַאֿפ .סעיִא עדייּב

 װעשטידרַאּב ,שרָאי עילע ,עירול חנ ,"?יוד'

8, 

 סָאװו .:2: סעסמסשצ .ידא -- עווָאז

 ,ןטלעק ,עטָאלּב יַא ,ּפָאקָא (וצ ךַײש) ןוֿפ זיא

 -תיּב ןשידִיי ןּבעל ,עשרַאװ ןיא -- ס א ג יא

 ,טנגעג עמערָא רעייז ,םלוע

 .לס .טעיּפָאקָא(עג) ,עיּפ .װחרט -- ןעיּפָאקָא

 ,סעּפָאקָא ןכַאמ ,ןּבָארגמורַא .:22: ס8ס6

 רַאֿפ ארומ סיוא לדלעװ סָאד יִא .ןטרָאג םעד יִא :

 ,אנוׂש ןוֿפ ףירגנָא ןַא

 ,קינּפַאקָא :ךיוא .ס ,יד -- עצינּפַאקַא
 לכעד .::2: סאגממנסג, 088ק8מו/ .סע- ,רעד
 וצ ,ןגער ןוֿפ ןציש וצ ,רעטצנעֿפ א רעּביא

 רעטנוא סעּפע ןלעטשסורַא .ןטָאש רעמ ןּבעג

 יַא רעד

 -סניא ןָא .טיא22 .טװמ -- אלעּפַאק ַא
 י'ק א ןעגניז .גנוטיילגַאּב רעלַאטנעמורט

 רעניילק .רג22 יא? .סי ,יד -- עיצַאקא
 -עזָאמימ רעסיורג רעד ןוֿפ טסוק רעדָא םיוּב

 "נא ךיוא ,עלעג ,עסַײװ עניילק טימ ,עילימַאֿפ

 ןטוג ַא ןּבָאה סָאװ ךעלעמילּב עקירילָאק-שרעד

 יַארָאקעד רַאֿפ .הט(י)ש קל .חיר ןקיטרַאנגיײא ןוא

 -ַארימוג ןעמוקַאּבוצסױרַא ךיוא ,ןקעוװצ עוויט

 רַאֿפ טוג זיא ץלָאה סָאד .טֿפַאז קינָאה ,קיּב

 קינָאה"ַא ,ימוג"א .םיוּביַא .לּבעמ

 |ןעגנואילּב"ַא טימ ךיז ןזַײֿפש ןעניּב ןעווו

 ןוא יא ,רעדעצ רּבדמ ןיא ןּבעג לעװ ךיא;

 'א עט כע - .19 ,אמ היעשי ,יּת ,*. , , טרימ

 -(ּבוס) ַא טימ רעדנעל ןיא טסקאװ סָאװ ---

 טסקַאװ -- יא עש לא 9 ;טַאמילק ןשיּפַארט

 עַײנ , .טַאמילק ןקיסעמלטימ א טימ רעדנעל ןיא

 א רעטצנעֿפ יד רַאֿפ ,זיוה םעד םורַא ןרעיוט

 ןוא טּברַאֿפעגּפָא סַײװ ,ןטעכאטש ןוֿפ לקינַאג

 ּביל הדוהי ,"רעמייּבײַא לקינַאג םעד רַאֿפ



 - ןעצאקַא

 ,1896 ֿבוֿבל ,רענילרעּב המלש 'ר ַײּב ,קָאטשניּב

 רעד -- ןצנַאלֿפ ערוּכיש טימ ,ס'ַא עסיז טימ,

 ,ןצנַאגניא ןרָאװעג רענַײמ זיא טֿפַאשדנַאל
 טּפַאזעגנַײא ,, ,105 'ז ,1948 א"ּב ,רעטציא ,געס

 ,זי ,"ס'א ןוא זעּב ןוֿפ תוחיר . . . ךיז ןיא

 ֿבקעי :אּתדגַא|ו .99 יז ,תונּתמ' ,ּבלַאק עשָאי

 םירצמ ןייק טכַארּבעגטימ ןּבָאה ןיז ענַײז ןוא

 -תאיצי ַײּב ;טצנַאלֿפרַאֿפ ןטרָאד ןוא הט(יש

 ,ןּכשמ ןרַאֿפ ץליהעג-הטש ןעמונעגטימ םירצמ

 .ן!ץלָאהנסמיּפ :הטש ןוֿפ שטַײט רעשידמלמ

 .==20: 80848 .דלָאמ .סעּב .ורט -- ןעצ'ַאקַא
 טעצַאקא טָאה לרוחּב סָאד; .ןעּפעשטנָא ,ןעּפַארד

 רעע -- ךיז טימ ."לכעלּב ַא טנוה םעד

 ."רעמייּב עלא ףיוא ךיז טעצַאקַא

 פָא .רג2 ײאכ2 .יד -- עיגָאל|ָארַאקַא
 "טולּב טרידוטש סָאװ עיגָאלָאַָאז ןוֿפ גיײװצ

 ײסּפ -- ץיּבַאֿפ ,ןטקעזניא עקידנגייז
 הַײל רַאֿפ ארומ ענעּבירטעגרעּביא (עירטַאיכ

 רע ,עיּבָאֿפַא ןוֿפ טינ טדַײל רע, .עא ײלֿפ

 ,"רָאנ ךיז טצַארק

 .טזומ .טיאכ? יא? ,1 .ץ' ,רעד -- דר' ַָאקַא

 "נַאלק עכעלטע ןוֿפ גנורַאּפֿפױנוצ עשינָאמרַאה

 יֿפיוא ןרעװ סָאװ ,ןכייה ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןעג

 ןוֿפ יא .גנַאלק ןייא יװ רעיוא ןכרוד ןעמונעג

 ַא, ,טנעמורטסניא ןטמיטשצּב א רַאֿפ סענורטס

 ,טעלָאוװ ,אד ,"ןעמַאג עקירעטיצ ןופ יא רעטצעל

 ַאנַאיּפ רעד וצ ןֿפָאלעגוצ זיא יז, ,89 יז ,זירַאּפ

 ,"ץ'ַא ענייש רָאנ עדליוו טזָאלעגסױרַא טָאה ןוא

 ,338 '} ,תודוס ,9ס

 -יטשוצ .,ךַײלגסיױא ,ךַאמּפָא .ר922 ייאכ? ,2

 "ַא ןטימ םּכסהֹּב ץלַא א םעד ןטיה .גנומ/

 טימ טרָאק א ןייא ל"צז ילְעּב טָאה ךילטנע,

 ןיא, ,311 ,הג ,"טכַאמיג ןירָאטידערק ינַײז

 רוזַאֿפ ןסורג םעד ןוֿפ ,ןקרוט ןוֿפ חלושמ

 ןַא טכַארּבג םיֿבתּכ ינוא ןמוק זיא ןריזיוו =!

 ןייא ןיצעז ףיוא טלעז רֶע -- לארינעי םעד

 ינוא קס טימ זױרַא שלא גאמ זע . . . טרוקַא

 .שינרעגעלַאּב ,"קּפ

 ַא טימ ךַאמּפָא ןַא טױל -- טעּבראיא

 רעצנַאג רעד רַאֿפ ןוא לעטרַא ןַא טימ ,עּפורג |

 "נוזאּב, .גנולעטשַאּב רעצנַאג א ראֿפ ,טעּברַא -

 טגניװצ סָאװ 'א-"א . ..זיא ךעלרעֿפעג שרעד

 תוחוּכ יד רעּביא ןטעּברא וצ רעטעּברא םעד

 ,"ןלַאֿפסקילגמוא ענעדײשרַאֿפ םרֹוג זיא ןוא

 טינ םיא טָאה רע, .3 ןאמ ,1938 ענליװ ,זעגפ

 רע רָאנ ,ּפַאלק ןדעי רַאֿפ ןלָאצַאּב וצ ןעגנודעג

 ַײּב ּביוא . . .יַא"א סלַא ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה

 ,". . .ןילּתילּב ףיוא רֿבוע ןעמ זיא רעיאיא ןַא |

 ןוא ,ערעװש א ,טעּברא יד, .א/טצ ,אמקיאֿבּב

 רַאֿפרעד ,דרָאקַא ףיוא ןעגנאגעג זיא ,עקידורּב

 םוש ןייק ךיז ףיוא טַאהעג טינ יז טָאה

 יז ,,סעמע' ,וו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"םיחיגשמ

 -- קינ- .זיוה א ןעיוב םַלּב םעטסיסדא 6

 ףיוא טעּברַא סע רעװ .עצינ .נװ .סע" רעד -

 | ,ךרָאקַא |
 טגנַאלרַאֿפ ןּבָאה ןשטַײד יד ןעוו, . ד ר ַא מייַא

 ןדיי ןּבַאה ,'א ףיוא ןטעּברא ןלָאז ןדִיי זַא

 ,טנרָאװעג טימרעד ןוא דרָאמיַא ןֿפורעג סָאד |
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 ,"טעּברַא רעד טימ ןעמענרעּביא טינ ךיז לָאז עמ

 ןכנימ ,םעלקייצַאנ ןיא לױמסקלָאֿפ סָאד ,קׂשי

9, 

 1922 (ייא2) .ןע ,רעד -- ן'ָאידרָאקַא
 טימ טליּפשעג ,טנעמורטסניא רעשילַאקיזומ

 "רַאֿפ ןוא ןרעטיירּבסיוא ןכרוד טנעה עדייּב

 טימ ןוא ,ללח ןטסקיניײװעניא םעד ןרעלעמש

 םיא טּברַאק סָאװ ,רענַײז יא רעד, .ןשיוואלק

 טגיל ,זדלַאה םעד ןעמיר ןטימ ןַײא טשרמולּכ

 ףיוא טרַאּפשעגנָא גונעג ןתמא-רעד"ןיא ךיז

 ,דנַאלמייה 'יװָאס ,ןַאמּבַײרש .י ,"יגק לענַײז

 .עקטסי ,ןימסיי .טסי- .9 אי ,7

 .טרידרָאקַא ,ריד- .וורט 6 וטוא -- ןרידרָאקַא
 .עמוס א ףיוא ןײגנַײא 522 (רֿפ) ייאכ2

 ךָאנ) םּכסה א וצ ןעמוק .ןקיליװַאּב .ןעמיטשוצ

 ...רסיק רעד, .הָאװלה יד יַא ,(טקילֿפנָאק א

 ןּבָאה איז זיּב ןינעק ןוט דנאטש רדיװ ןייק טָאה

 . ..ןּבעג ןיזומ טלעג ליֿפ ינוא ןריטרוקַא ןיזומ

 םוצ ןיֿפָארטיג טרוקַא ןיא איז ןיּבאה וזַא

 ,זּביא ,ַאנעה ןמלז ,"רָאי ןַײנ ףיוא םולש

 איז ןיּבָאה, ,ח"נּת מדפפ ,דוד חמצ ,זנַאג דוד 'ר

 ןיא רּביא תונמחר ומצע ןןרָאטידערק ידָו

 ׂשָאװ ןיּבעג ןינעק טינ יצח יד רע ןעד ,טַאהיג

 יד ןיא; ,312 ,הג ,"טָאה טרידרוקַא םהמע רע

 ףּפָאק רֿפ ףּפָאק םידוהי יד ןּבָאה ןטַײצ יגרָאֿפ

 -רוקַא איז ןּבָאה ךָאנ רעד ,ןיּבעג (סמ) טזומג

 ןוא ןילָאצּב וצ (ללּכ) שד ןיא םוא טריד

 ׂשע אוד ןעװא .טק ,ראש ,"(אמוס) יׂשיווג

 ריד טימ ןליװ ןזָאל ןמוק ...וצ טׂשליוו

 ריװרס ןינעד רענייקע ,1763 ,ּבּפ ,"ןרידרוקַא

 ,ןּבעג וצ . . , ןנהיא הטורּפ ןייא םירמז ילּכ רֹּבא

 טימ ןעמ ׂשָאװ תוריכׂש םעד ןיא . . . ןרדנוז

 ,'סוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפ' ,"טרעוו יַא ןהיא |
 םעד| 'א רעירֿפ ךָאנ ןגעלֿפ ןרעטלע, ,ז"כקּת

 ןתח רעד רעּבָא ,קיסעמרעּביא טינ ןוא ןןדנ -

 ,מק ,"טצעזעג טינ ןַײרּפ ןייק ךיז ףיוא טָאה

 ,תנו ,39 ןאָהק ,0

 ןומ .טיאכק (ייאככ) .ס' ,יד -- ענירַאקָא
 ,לַאטעמ רעדָא םייל ןוֿפ טנעמורטסניא רעשילאק

 עכעלט9 טימ ,ןגיוּבעגסױא לסיּב א ;לֿפַײֿפ

 םעד סױרַא םענ קַאזקור ןוֿפ , .ךעלכעלרעגניֿפ

 רעד ףיוא ןוגינ א סיוא רעגניֿפ ןוא / לָאיֿפַײֿפ

 ענעסקַאװרַאֿפ ,גח ,"'יָא רעטסַארּפ ןוא רענעמייל

 ,142 יז ןגעװ

 .=2: סאסנסא .סעקד- ,רעד -- קערָאק'ַא
 (ןוֿפ לייט} ַא טימ ןעמַאזוצ טַײז ַא ןוֿפ שײלֿפ
 ייַא רענעסּפעש .יִא רעטרעכיירעג .ןייּב

 -עג טֿפָא .רקוא ךיוא ,דל .ודא -- טשרָא'קַא
 ,ץלַא ןוֿפ רעירֿפ .ויטַארעּפמיא ןַא טימ טצינ
 טַײטַאּב .ןעז רָאנ רימָאל ,אּברדַא .לּכ-תישארי

 ןעמוק ףראד סָאװ םעד רַאֿפ יאנּת א :ךיוא
 סָאװ ןעז 'ַא רימָאל, ."רעהַא יַא םוק, .רעטעּפש
 .!ךיז טוט ַאד סָאװ יא רעה, ."ךיז טוט ָאד

 -נָא טסָאה וד סָאװ ןכאז עטוג יד ןוֿפ יא ּביג , |

 ,די ,"טסעג ערעַײט ערעזדנוא בילוצ טיירגעג

 יד ןגעװרעד 'א רענייא ךיז זָאל ןוא , .ףגנ ןֿבא -
 -תחיׂש ,גלי ,"ןגערֿפ וצ אישק א רעריֿפלדער

 .ז- ,רעד -- ם"ירַאּבקָא

 תומדקא

 טסלָאז וד יַא עז, ,58 יז ,1889 עשרַאװ ,ןילוח

 יּבר ןוא רסיק ,שז ,"טשיוטנַא ןַײז טינ ךָאנרעד

 -- !יּבר ,ךַײא ןגרָאמ טוג --, .208 'ז וו

 ,וװ גורֿפ ,"רעדינַא רָאנ 'ַא ךיז טצעז טָא ,ונַא

 ןיא ןריוּבעג ,גורֿפ .ש| .244 יז ,1910 יינ

 -תּכ יד; .ן'ַא טרָאװ סָאד טֿפָא טצינ ,ענַײרקוא

 עקנילָאװַאּפ ןּביױהעגנַא ךיז ןּבָאה ןדִיי רעקוועליר

 -בש ערעייז טימ יַא ייז ןטלַאה ואוו ןקוקמורַא

 טָאע 162 'ז ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש ,"םינ

 רימ .קנַארק שדוח ןצנַאג א לאיטלּפ ןיוש טגיל

 רע ןוא -- סױרַא טינ ןגיוא יד יִא טכירק

 ,קינוּבלּכ רעניילק רעד ,בז ,"טינ טרָאֿפ טּבראטש

 ,ןטינ רעיש = יא לי ַײּב| .40 יז ,1885 סעדַא

 טשרָאק' םוק, ,טש'רָאק' ךיוא ןדער מטפ ןיא
 טָאה רעװע .,"קלח ןַײד ןגירק טסעװ ,רעהַא

 ,ךעלדיירד ענַײד / ?ףיורעד טכער ןּבעגעג ריד
 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"!ףיוא רעטנָאלּפ טשרָאק' ונ

 ,10 יז ,1966 ץװקסָאמ

 ,=- טשרעקָא וזז .דל .װדא -- טשרַאקָא
 גנואווש ןיא טמוק, ."טנװַאדעגּפָא יַא ּכָאה'כ,

 ןטַײר וצ טמוק ,ןרָאֿפ וצ טמוק / ,ןטַײצייָא ןוֿפ

 ַא, .רָאא א ךָאננ ,רא ,"רָאיַײנ סנעמעלַא /

 -סול טָאה . . . ןרָאּבעג יִא ,עלעגילֿפ עקיצניילק

 ,שָאוהי ,"טײרּפשעצ ןעלגילֿפ ענעדַײז יד קיט

 ײרֿפ רעד טָאה טרָאד ןוא,, .יגילֿפ עטשרע יד'

 ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"טילּבעצ יַא ךיז גניל
 | ,179 יז

 ,טעשָאקָא ךיז ,ךיז צש- .וטוא -- ךיז ןעשַאקַא
 ןעיײרדֿפנוצ ךיז .1 .:20//: סוטסזזזעזעעגסצ

 ןעטסָאמנַײא ךיז .2 .ץַאק ַא יװ ,ליונק ַא ןיא

 זַאּב קילַײװטַײצ ךיז .8 .(ןעלמערדנַײא ןוא)

 ,(טייקכעלמעװקַאּב ןיא) ואווצעגרע ןצעז

 רעד ןוֿפ רעגנעהנָא
 רעדנירג ריא ןוֿפ ןעמָאנ ןֿפױא עטקעס-םיארק

 תונכשּב ,הרּבקע טרָא ןוֿפ} ירּבק-לע לאעמשי |

 רע40 ןוא רע30 יד ןיא טקריװעג ,{דַאדגַאּב טימ

 תוקֿפס סיורַא טגָאז רע . . ., .ה"י .9 ןוֿפ ןרָאי

 טסקעט-הרוסמ םעד ןוֿפ טייקיטכיר רעד ןגעװ

 ּביוא ...שיײלֿפ ןס9ע וצ טָאּברַאֿפ . . . ךנּת ןוֿפ

 ַא ןצונ םיא ןעגנערּב סָאװ םיצֿפח טָאה ץעמע

 ףרַאד ,תּבש ןעמונעגסיוא טשינ ,ךָאװ עצנַאג

 ןרעװ טמיטשַאּב גָאט ןקידתּבש ןוֿפ הסנכה יד

 ,103 יז ,271 ,אווו לבי ,רעלהַאמ .ר ,"הקדצ ףיוא

 ,ֿבײהנָא ןיא  .מֹּב ,יד ןסעמָאדקא) -- תומדקא

 ןוֿפ ּביײהנָא ןוא ןעמָאנ .ןָא ּבייה ךיא רעדייא

 רעטשרע רעד .שימרַא ןיא טויּפ ןרעלוּפָאּפ ַא

 -ףלא ןטלּפָאט ןטיל טלעטשעגסיוא זיא לייט

 :ןוקירטונ טעמתחעג רעטייװצ רעד ןוא תיּב

 םיֿבוט םיׂשעמּבו הרוּתּב לדגי קחצי 'רּב ריאמ,

 ,ץ"ש ריאמ 'ר :רּבחמ ,"ץמאו קוח ןמא

 ןלעיצעּפס א טימ .ה"י ,11 סמרָאװ ןיא טּבעלעג

 ,תועוֿבש (גָאט ןטשרע םעד) יא ןעמ טגָאז ןוגינ
 עכעלטע שיִדִיי ןיא ןַארַאֿפ} .הרוּתה-תאירק ַײּב

 -רַאֿפ ַײרֿפ טָאה ץרפ .יִא ןוֿפ ןעגנוצעזרעּביא

 יא יא, ן,289:215 'יזז ,א יָאקיצ' +-- ,טשידִיי
 ,"ןֵכָערּפש וצ ןיִגּב 'נוא ןדיר וצ ּביה ןָא ךיא
 ,ן36 יּפש ,וװ שפ} 1694 טריֿפ ,יַא ןוֿפ שטַײט



 אווקַא

 ןוא ןעגניז רוצ-זועמ טרעה סּפעש רעד וַא;

 שיײלֿפ רעיײז ןעמ געמ ,ןגָאז יַא ּבלַאק סָאד

 טינ ןעמ טכעש סּפעש ַא =| לװֿפ ,ײןגָארטקעװַא

 םורַא -- ּבלַאק ַא ןוא טַײצי-הּכונח יװ רעירֿפ

 ןעזעגסיוא טָאה . . . עטסָאּבעלַאּב יד, .ןתועוֿבש

 טָאה סָאװ קידנע ןַא יװ ה"ד ,טלַא יװ גנוי רעמ

 'ַא ןייק רָאנ ,תוּכמ הרׂשע יד טרעהעגּפָא ןיוש

 רֿבש ויּב רעּבָא ,חסּפ טּבעלעגרעּביא =} "טינ

 קַאװטיל רעד ,זמא ,ןןעגנאגרעד טינ ךָאנ תוצ

 ךיז טײטשרַאֿפ רע, .1870 ענליוו ,ןעינילָאװ ןיא

 = 'א ןָא .לװֿפ ,"'א ףיוא ץַאק א יװ ףיורעד

 ןענרעל ייז, .טקנוּפ םוצ ,רוציקּב ,תומדקה ןָא

 ,רַא ,"תויח א זיא -- 'א ךיוא / תועובש רַאֿפ

 ןוֿפ ןֿפוא רעקיּבלעז רעד, .יךעלעטעטש יד ןיאי

 טדנעװעגנָא ךיוא זיא שרד יּפ "לע ןשטַײטסיוא

 ,19 'ז ,שי ,ַא ןענרעל םַײּב ןרָאװעג

 ןעניֿפעג וצ רעװש -- 'מ יַא, ,ןילימ 'ַא
 ,"ךוחצנ סלארׂשי ןוֿפ רעדנואוו ןרַאֿפ טרָאװ סָאד

 -- 'מ יַאע .13 ש| 1967 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה

 ףרַאד ,ןײלַא הׂשעמ יד טלייצרעד עמ רעדייא

 ,רָאֿפ ,לזיװ רזעילא ,יּבײהנָא ריא ןלייצרעד ןעמ

 טמורּבעגרעטנואא .ןוגינ"ַא 10 טו 7

 ַא טנייװ, ,42 'ו ,תועסמ ,סוממ ,ײנייַא ןַא טימ

 ײו מלַא ,עש ,"'ַא ןוֿפ ןוגינ ַא טימ לּבַײװ

 טמולחרַאֿפ שינעכַאװ טימ , ,115 'ז ,עקוועלירתּכ

 -ֿפוא ןעלמיה טימ / ,םורֿפ ןוקיּת םעד ַײּב

 טימ ןוא / ,םוטש שינמייהעג ןיא ןטלָאּפשעג

 רעד טימ ןוא / ,תור תליגמ ןוא ןוגינ'יַא

 ,| לֵא ,"שוק סעמַאמ רעד ןוא עװַאק סעמַאמ

 ,45 יז

 "ניּברַאֿפ ןיא טצינעג .רעסַאװ .22 -- אוקַא
 - שיטַאװקַא ..אא עינָא מ ַאיַא :ןעגנוד

 .ידַא

 ;ךיוא .ל22 ייאכ2 .ז ,רעד -- טקודַאװקַא
 ןריֿפ םוצ רער רעדָא לַאנַאק .טקודעװקַא

 ןּבָאה רעמיור יד .ךלהמ ןרעגנעל ַא רעסַאװ

 א ךיז טיצ וּכע ויִּב לילג ןוֿפ .ץא טיוּבעג

 'ַא רעגנַאל
 ײרָעלָאמ ,גנונעכייצ .ז ,רעד -- טנײטַאװקַא

 -עכייצ-שוט .טניט רעשיזעניכ טימ ריּפַאּפ ףיוא
 ,גנונ

 רַאֿפ טַארַאּפַא .ןע  ,רעד -- גנלַאװקַא
 ,רעסַאװ ןרעטנוא ןעמעטָא ןענעק וצ סרעכיוט

 רעדָא יולּב ךירגלעה .ידַא -- ןײרַאמַאװקַא
 ,לַארענימ .{ ;רעד :בוס ךיוא  .ןירגייולּב

 ,ןייטשלדייא ןַא ,לָאטשירק רעיולּב-ןירג .לירעּב

 ' ַא ןַא טימ לגניר ַא

 ףיט ,טָאנ- :9פ .ן- ,רעד -- טו ַאנ|ַאװקַא
 ןענעז . .., .ָאנד'םי ןוֿפ רעשרָאֿפ  .רעכיוט

 ,ןטָאנא יד -- ןדלעה עַײנ ןעװעג טיירג ןיוש

 -נָא ן1689 +--} ,ןטַאנָארטסַא וצ ץַאזנגעק ןיא

 ,קיֿפיסַאּפ ןוֿפ ָאנד םעד ןשרָאֿפוצסױא ןעגנַאֿפוצ
 ,ןייטשיולּב .א ,"ץינרָאֿפילַאק ןוֿפ טַײװ טשינ
 .2 וא 1965 ,זמט

 -עלג ,1 .לככ ייאככ סי ,רעד -- םוי|רַָאװקַא
 -ץֿפעשַאּב רעסַאװ טלָאה עמ ואװ ,סעֿפעג ןרעז

1990 

 ןסקַאװ םי ןיא ,, .ןסקיװעג-רעסַאװ רעדָא ןשינ
 -רַאֿפ ןעזסיוא ןטיול רעּבָא ,ןעמולּב ןייק טינ
 סענָאמענַא ענעֿפורעג -ױזַא יד טרָא רעייז ןעמענ
 יא םעד ןיא ןכַאז עטסװַאקישט יד ,{1610 +-}
 יייא ןטימניא , ,13 טו 1957 ,רָאֿפ ,ץנַארעמָאּפ .ַא
 ,'ַא רעסיורג א ןענַאטשעג זיא ןלַאז יד ןוֿפ םענ
 ענעדלָאג ,עניילק טליּפשעג ךיז ןּבָאה ןטרָאד
 עטנערּבעג ,געס ,"ךעלשיֿפ עטרילָאקליֿפ ןוא

 ,130 יז ,דרע
 סרעײטשרָאֿפ ףיוא טלַאה עמ ואװ ייזומ .2

 ןוא ערָאלֿפ-רעסַאװ םינימ עקיטרַאנדײשרַאֿפ ןוֿפ
 וצ ךיוא ןוא ןלעטשוצסיוא ףיוא ענוַאֿפ-רעסַאװ
 ,קיטסי .טסי- ,ןשרָאֿפ

 ּברַאֿפ ,1 .ל22 ייאככ .ן- ,יד -- ל'ערַאװקַא
 ,רעסַאװ ןיא רעדנַאנוֿפ טכַײל ךיז טזָאל סָאװ

 -טכידעג ןיא לזדנעּפ עניד סָאד ןַײא טקנוט;,

 247 יז , כַאי ,ּברַאֿפ"א רענעּבירעגנַײא

 יד ןיא, .ןּברַאֿפַא טימ ַײרעלָאמ ,גנונעכייצ .2

 סָאד ןכירטש עטרַאצ יד ןיא ןעמ טעז ץַא

 "נייש עשידרערעּביא יד טימ תפצ עטמולחרַאֿפ

 .15 אוו 1965 ,שַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"ןטייק

 -רַאֿפ ,רעדליװ:ּבלַאה ,ןואג-ּבלַאה ,רעניורּב ןוא,

 ,ןליופ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס ,יְדיֲא טימ ךיז טרוּכיש

 ,ײרעלָאמ-(ןעַא ,84 יז

 טשרע, .ןעגנונעכייצ ענע'ַא .ידא -- ענ- ,ן-
 ּברַאֿפ ענ'ַא ךיא ּבָאה רעטעּפש טַײצ ַא טימ

 ןוֿפ תונורכז ,יקסֿבומחור לארׂשי ,"ןעמוקאּב

 ,טסי- .1930 זירַאּפ ,ןּבעל ןַײמ

 ,רעֿפױקנַײא .ל2 .ן" ,רעד -- רָאט|יזיװקַא
 סָאװ טנעגַא-סגנורעכיזרַאֿפ צעּפס .טנעגַא-סלדנַאה

 ,רעסיש-ןרעטמַאל , .ןדנוק עַײנ ןַײרַא טגנערּב

 ,עש ,"ילּבעטיװקע' ןוֿפ יַא-טנעגא יָאנשזורקא

 םעד ןוֿפ טנעצָארּפ ַא טגירק יַא רעד .יןטנעגאי
 .רחסמ ןוֿפ ףערטַאּב

 ןַײרַא טגירק עמ סָאװ סָאד .עיצ- .,ןריט-

 ,םוטנגייא ןַא יװ

 ,רעלדָא .1 .רעלדָא .722 .רעד -- עליװקַא
 ןיא גרובסּבַאה עיטסַאניד יד טריזילָאּבמיס סָאװ
 ןקידנוֿפצ ַא ןוֿפ ןעמָאנ .2 .ןרַאגנוא-ךַײרטסע
 ,ןרעטשעג

 -נַײרַא .ל2 רפ2? .כרַא .ורט -- ןרי|ריוװקַא
 -טשנרע ָאז ןעד ינוא . . ., .ןציזַאּב ןוא ןגירק

 ץנעידוא ןייק ןּבַײרש ׂשנַײמ ׂשד טרידיװער ךיל

 טׂשמַא ,ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ ףסוי ,ַא טכעמ

 סע רעװ .ן  ,רעד -- טנ'ע" 24 יז ,ד"צּת
 .םוטנגייא ןַא יװ ןַײרַא סעּפע טגירק

 יד ןוֿפ רענייא .ל2 .ןז  ,רעד -- ווײטַאזוק'ַא
 ידַא ןוא ּבוס ,םָאנָארּפ ןוֿפ ןסוזַאק ,ןלַאֿפגייּב
 -קעלֿפ א ןרעדָאֿפ וצ טיײקיאעֿפ יד טָאה 'ַא רעד
 ןימ רעדעי סיוא 'ַא רעד טקירד ֿבור'ס .עיס

 ַא וצ ּברעװ א ןוֿפ גנואיצַאב עט קעריד

 ,יטַאנימָאנ ןיא זיא סָאװ בוס ץוחמ ,ּבוס

 שיד יי ןוֿפ ןלַאֿפגײּב םעטסיס רעד ןיא

 ַײרד רָאנ ןעניז ןיא ןּבָאה וצ םעװקַאּב זיא

 ,(לַאֿפגײּב רעטשרע) +-- װיטַאנימָאנ :ןלַאֿפגיײּב

 +-- ויטַאד ןוא (לַאֿפגיײּב רעטייווצ) וויטַאזוקַא

 -ַאטיטנַאװק ןוא וויסעסָאּפ} .(לַאֿפגײּב רעטירד)

 וימַאזוקַא

 ןשיװצ ןענעכערוצנַײרַא טינ רעמעװקַאּב זיא וויט

 "סיוא ןעניז ןייק טינ ךיוא טָאה סע ,ןלַאֿפגייּב

 ינעזרעּפ ןיא |.לַאֿפגייּב א יװ וויטַאקָאװ ןלייטוצ

 'ַא רעד ןיא ,לָאצנייא ןיא ,ןעמָאנָארּפ עכעל

 .סע ,יז ,(םע) םיא ;ךיד ;ךימ :טלוּב שרעדנוזַאּב

 יד 'א ןרַאֿפ טָאה לקיטרַא רעטמיטשַאּב רעד

 סָאד ,ךעלּבַײװ --- יד ,ךעלנעמ --- םעד :ןעמרָאֿפ

 ןוֿפ סעיסקעלֿפ יד ןענַײז ידַא ןיא .לַארטיײנ --
 -- ע ,ךעלּבַײװ -- ע ,ךעלנעמ -- (םעד ן  :'א

 -מיטשַאּבמוא ןטימ עיסקעלֿפ-לונ ַא ןוא לַארטיײנ

 ןוא ןשטנעמ ןוֿפ ןעמענ זיולּב .לקיטרַא ןט

 -קעלֿפ א ןּבָאה ןענעק ללּכה-ןמ-םיאצוי עכעלטע

 יּבַאר ,ןעלחר ,ןֿבקעי) בוס םַָײּב יַא ןרַאֿפ עיס

 ,(ַאא ,ןיּבר ,ןדייז ,ןטַאט םעד :ןשטיװָאנ

 ןוא טקעיּבָא ןטקעריד םעד סיוא טקירד יא

 ּברעװ ַא ּביױא .ןּברעװ עוויטיזנארט ךָאנ טמוק

 טקעיּבָא ןייא ,ןטקעיּבָא יײװצ ךיז ךָאנ ןּבָאה ןעק
 ןטייװצ ַא ןוא ךַאז רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד רַאֿפ

 ןיא -- ,ןַאזרעּפ ןוֿפ ןעמָאנ רעד רַאֿפ טקעיּבָא

 ןעמָאנ רעד ןוא יא ןיא ךאז רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד

 ןתח רעד, :לשמל ,ויטאד ןיא ןָאזרעּפ ןוֿפ

 ;"ןיַא) הנּתמ ענייש א ןוװיטַאד| הלּכ רעד טקיש

 ןלָאצּפָא ןויטַאד) עקרעמערק רעד זומ עמ,

 .ןַא| ֿבוח םעד

 ךָאנ ןרעדָאֿפ סָאװ ןּברעװ עשיטסירעטקַארַאכ

 ,ןענעגעגַאּב :ךַארּפש-ללּכ רעד ןיא יא םעד ךיז

 -עפנח ,ןַײז דשוח ,ןרעה ,ןסייה ,ןסירג ,ןטעּב

 ןֿפור ,ןגערּפ ,ןעשַארטס ,ןַײז אנקמ ,ןזָאל ,ן(ענ)

 ָאד ןומ עמ זַא טנרָאװעג ןַײז ַײּברעד} .אא

 ןוא ןָאזרעּפ ןוא ךַאז ןגעװ ללּכ םעד ןטיהּפָא

 בוס רעדנַא ןייק ןעמוק טינ ןעק ּבוס ַא ךָאנ זַא

 :תואמגוד .םיא ןוֿפ קיגנעהּפָא זיא סָאװ ,יַא ןיא

 לקיטש סָאד רימ נַאל  ןוא "ור וצ ךימ זָאל,

 ריא ןיּב ךיא,, ןוא "אנקמ יז ןיּב ךיא , ;"טיורּב

 יד סירג ךיא, ;"קילג עסיורג סָאד אנקמ

 ,ן"הֿבורק רעד סורג ַא קיש ךיא , ;'הֿבֹורק

 :ןּברעװ יד ךָאנ ויטַאד ןה ,'ַא ןה ןעמוק סע

 ךימ ..., ,"ןָא רימ סע טייג סָאװ;) ןײגנָא

 ןוא "ןעמַאמ רעד ןגלָאֿפ) ןגלָא 8 ,("ןַא

 ריד טסָאק סע, ) ן ט ס ָא ק ,(*עמַאמ יד ןגלָאֿפ ,

 ןַארַאֿפ .("רעַײט וצ ךיד טסָאק סע ,רעַײט וצ

 :ץַא ייווצ ךיז ךָאנ ןּבָאה סָאװ ןּברעװ עכעלטע

 ןיא ."שדוק-ושל דניק סָאז טנרועל רע,

 יַאּב עלַאקָאל ךס ַא ןַארַאֿפ ןענַײז ךַארּפשדיײר
 ,ןטייקרעדנוז

 -גייּב ייװצ זיולּב ןּבילּברַאֿפ ןענַײז דל ןיא

 סָאװ ,װיטקעיּב ַא ןוא וויטַאנימָאנ :ןלַאֿפ

 ַײּברעד ,וויטַאד ןטימ יא םענייאניא טקינײארַאֿפ

 ןוֿפ םערָאֿפ יד ןעמָאנָארּפ עכעלנעזרעּפ יד ןּבָאה

 ןוא ּבוס ,לקיטרַא רעטמיטשַאּב רעד ןוא וויטַאד

 ,"טלָאה ריא ּבָאה ךיא, :'ַא ןוֿפ םערָאֿפ יד ידַא
 ,רר עכעלטע} ."הלּכ ענייש יד טלָאה ּבָאה ךיא;

 םערָאֿפ יד זיולּב ָאד ןּבָאה ,קָאטסילַאיּב לשמל
 ,ןויטַאד ןוֿפ

 ,ץַאז םעניא טקעיּבָא ןַא זיא סָאװ יַא םעד ץוח

 עטצעל יד, :ט ַײצ ןוֿפ 'ַא רעד ןַארַאֿפ זיא

 ה"ד ,"דנַײרֿפ ַײּב טכַארּברַאֿפ ךיא ּבָאה טכַאנ -
 טכַאנ רעטצעל רעד (ןוֿפ) ןיא, ;טכַאנ עצנַאג יד |

 לייט ַא זיױלּב ה"ד ,ײ. . . טכַארּברַאֿפ ךיא ּבָאה



 םוקָאּב-םוקָא 1091 שיוויטַאזוקַא

 יד ,יָא ןוֿפ סרעגנעהנָא יד, .ייז ןיא ןעגנירד .=2: .טעשטוקָא ,עשט- .װרט -- ןעשטוקא ךיא ןיּב ךָאװ יד, :ךיוא ױזַא .טכַאנ רעד ןוֿפ
 ךיא לעװ רָאי סָאדג ,"עשטאד ףיוא ןעוועג |

 ןעמ טֿפערט ןז .װזַאא ,"םילשורי ןיא ןענרעל

 : ח ט ש ןוֿפ רעדָא ט רָא ןוֿפ יא םעד ךיוא

 עטשרע יד הסיֿפּת ןוֿפ ןֿפָאלטנַא זיא רע,

 ."לטמ

 װיטיניֿפניא ןטימ 'א עיצקורטסנָאק יד

 דל ןיאו רקוא ןיא ןוא דפ ןיא ןּבילּברַאֿפ זיא

 ," ןּב ַײ ר ש ןעזעג יז ּבָאה ךיא , :לשמל ,(ָאטינ

 טקרעמַאּב ּבָאה ךיא, ," | ע גניז יז רעה ךיא;

 ."ודנוא וצ } ע מ ו ק עמומ יד

 ידַא רעד ןעוו ,ויטַאד טָאטשנַא טמוק יא רעד

 סָאד ַײּב ןּבַײלּב .טקַארטסּבַא טצינעג טרעװ

 טָאטשנַא ,עטסגרע סָאד ףיוא ןטכיר ךיז .עקינַײז

 .עקידנסיורד סָאד

 -וקַא ןַא יװ זיא סָאװ .ידַא -- שיוװיטַאזוקַא

 ןטֿפַאשנגײא עלַא טינ ךָאד טָאה רעּבָא ,ויטאז

 אזא זיא בר עװ רע'ַא .ויטַאזוקַא ןַא ןוֿפ

 ןעק םיא ךָאנ טמוק סָאװ וויטַאזוקַא רעד סָאװ

 ַא ןיא ויטַאנימָאנ א ןרעװ טינ ךעלטנייוװעג

 "סיוא טעװ רע, .עיצקורטסנַאק רעויסַאּפ רעלוֿפ

 טעװ לוש יד, :ךעלגימ טינ -- "לוש יד ןייג

 -עג טָאה רע; ;"םיא ןוֿפ ןרעװ ןעגנאגעגסיוא

 ידי :ךעלגימ טינ -- "לדיֿפ עטשרע יד טליּפש

 ;"םיא ןוֿפ ןרָאװעג טליּפשעג זיא לדיֿפ עטשרע -

 טינ -- "רעדניק ךס ַא ןּבָאהנָא ךָאנ ןעק יז,

 טַאהעגנָא ןענעק ןלעװ רעדניק ךס ַאע :ךעלגימ

 ןּברעװ לָאצ א ַײּב ךיוא ױזַא ."ריא ןוֿפ ןרעװ

 ןקיּבלעז םעד ןוֿפ טקעיּבָא םעד ןּבָאה סָאװ

 ןקיּבלעז םעד טמיורט רע, :םַאטש ןלַאּברעװ

 ַײּב ךיוא ױזַא ."ןרָאי עשלגניי יד טניז םיורט

 ,ויטַאזוקא םעד ןעגנַאלרַאֿפ סָאװ ןּברעװ ּפמוא

 עװויסַאּפ ןייק זיא ָאד :"טינ ךימ טרַא סע; :לשמל

 -- װחוקַא 'ט רעד .ךעלגעמ טינ עיצקורטסנָאק

 .ּבו רעזדנוא ןיא טנכײצרַאֿפ טרעװ ּברעװ רעיא

 -לוׁשַאּב .222 ייא22 .ס- ,יד -- עיצַאװקַא
 ױזַא לַײװ ,טצינעג טֿפָא שידִיי מור ןיא .גנוקיד |

 רעמ טשינ זיא 'א עצנַאג יד, .מור ףיוא ךיוא

 ."לוּבלּב א יו

 (טײקנַארק ַא ןגעװ .ל2 .ידא -- ט'וקַא
 סיזירק רעד, .םערָאֿפ רעֿפרַאש א ןיא זיא סָאװ

 רעד טציא טָאה רָאי ַא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ -
 רעשינָארכ רעד ץוח, ."ֿבצמ ןא ןַא טכיירג
 יד ןוא עא יד ָאד ךָאנ זיא . . . גנורעצסיוא
 ,39 ןט ,1884 ,לָאֿפוי ,"טכוזדניווש עדנריּפָאלַאג

 רעשינָארכ א טמוק ,טקעֿפע ןיַא ןַא טָאטשנַא;

 יָאקצ יד 574 ,וװ לֹּביי ,ּבמָאלַאג .א ,"דנַאטשוצ
 טיײקנַארק רעיא רעד ןוֿפ ןעמַאטּפמיס עשימָאנ
 ,"סיזירק ןשימָאנָאקע ןַא ןוֿפ רעֿפיט זיא סָאװ
 .1967 ָא"ּת ,חישמ ַא ןוֿפ ץנעדאקעד יד ,נַאצ

 ,טעװעשטוקָא ,עוועשט- .ורט -- ןעוועשטוקַא
 ַא ַײּב דרע ןטישמורַא :2116:.  06עי8:עעז

 שינעקירט ַא ַײּב) ןעווענאש וצ סע ידּכ סקיװעג

 רַאֿפ ןוא טיורק רַאֿפ ןטנַאק ענעקורט ןיא,..(ַאא
 רעד ,"א ףרַאד עמ עכלעװ ןסקיװעג עכלעזַא
 ענליװ ,ןטסינָאלַאק רַאֿפ חול ,רעטײּברַאדנַאל
 | ,90 יז ,1

 .לכ2 ייא22 .יזַא -- טלױוקַא
 ,ןטֿפַאשנסיװ עיִא .קידרּתסינ |

 ָארטסַא .ל22 ייאכ? .ס- ,יד -- עיצַא|טלוקָא

 ןעגנערּבנַײרַא .ןעשטוקָאד ו .ס(6

 "מוא ןוֿפ ,טייקידלודעגמוא ןוֿפ דנַאטשוצ ןיא

 ןֿפַאשרַאֿפ .ןסערעד לָאז סע ןכַאמ .טייקיאור

 -לעז יד טימ ןצעמע יִא .ןריוורענעד ,טָאּפָאלק

 ענַײז טימ טעשטוקָא דניק סָאד, .תונעט עקיּב

 זָאל, -- ךיז טימ ."ןסָאװרַאֿפ עקידנעטש

 ןזומ םיא טסלָאז וד ,יָא ךיג וצ טינ ריד ךיז

 ,3 ,ח ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ ,ײזכַײװ

 עּבורה יד ןצײהנַײא .טָאלָאקָא +-- -- טָאלוקַא
 ,יורטש יִא ןַא טימ

 .לכ2 יא22 .סע ,{ ,רעד -- ר'ַאלוקָא
 .ןרעסערגרַאֿפ םוצ טנעמורטסניא רעשיטּפָא .1

 טנעמורטסניא ןשיטּפָא ןַא ןיא זדניל יד .לקָאניּב

 "עג רעד, .גיוא םוצ עטסטנעָאנ יד זיא סָאװ

 ןיא, ."ץִא ךרוד סנטַײװרעדנוֿפ טקוק לַארענ

 ."ןיָא טימ רעסעב ןעמ טעז ערעּפָא ןוא רעטַאעט

 סָאװ ,זָאלג עקיצנוק-עז ,עשיטּפָא סָאד טזַײװַאּב ,

 ןעמ ןכלעװ ךרוד ןוא יִא ןֿפורעגנָא טרעװ

 ,ןעּבעל ןוֿפ ערהעל יד ,ןיֿפדרָאמ .ד זּביא ,"טקוק

 טָאג רַאֿפ , .ןלירּב .דלָאמ .2 .ח"נרּת ןילרעּב
 ."סעיֵא ןּבָאה טשינ ןעמ ףרַאד םהרֿבַא ןוֿפ

 .ןעגנוגעוװַאּב עיִא .גיוא םוצ ךַײש זיא סָאװ .ידַא

 ,זעירעטסימ

 רַאֿפ ןטלַאהַאּב סָאד ,ןלעטשרַאֿפ סָאד  .עימָאנ
 טייג סע ןעװ ,רעּפרעק ןשילמיה א ןגיוא יד

 ,רעּפרעק רעשילמיה רעדנא ןַא םיא רַאֿפ ךרוד

 א ןרעטש א טלעטשרַאֿפ הנֿבל יד ןעװ צעּפס

 -רַאֿפ ,ןלעטשרַאֿפ .ורט -- ןריה .טענַאלּפ

 ,ןטלַאהַאּב

 זָארּפ .1 ,ל72 ייאככ .ס" ,יד -- עיצַארוטלוקַא
 ןרָאּבעגנַײרַא טרעװ סָאװ דיחי ַא ױזַא יװ סעצ
 ןַײרַא ךיז טּבעל עּפורג-רוטלוק ַא ,הֿביֿבס ַא ןיא
 עּפורג רעד ןוֿפ רוטלוק יד ןָא טמענ ןוא
 רוטלוק ןייא ןוֿפ גנַאגרעּביא ,2 ,(הֿביֿבס)
 -רַאטש ריא טימ טקריװ סָאװ רעטייװצ ַא וצ
 ריא טימ ,טײקַײנ ,טײקשרעדנַא ריא ,טייק
 ואװ, .שזיטסערּפ ריא טימ ,חוּכ ןשימָאנַאקע
 ימיסַא ןָא ךיז טּבייה סע ןוא 'א ךיז טקידנע

 ןטנעמעלע-רוטלוק ןעמענרעּביא סָאד , ."?עיצַאל
 עלערוטלוק ענעגייא יד ןקרַאטשרַאֿפ סָאד ןוא
 'ַא ,ליּפשנעמַאזוצ רָאג רעדָא . . . ןדנַאנַארעדיװ
 ,ןַאמשיפ .ש ,. . . דנַאר ןֿפױא ןּבַײלּב סָאד ןוא
 ,44 יז ,אווו לּביי

 .טרירוטלוקַא ,ריר- .װרט -- ןרי!רוטלוקַא
 -נַײרַא ךיז לָאז עמ ןכַאמ ,ןסַאּפנַײרַא ,ןסַאּפוצ
 -חרזמ יד יַא .רוטלוק רעטמיטשַאּב ַא ןיא ןּבעל
 'א .רוטלוק רעקידֿברעמ רעזדנוא ןיא תודע
 ,ןטנַארגימיא

 .סעצַָארּפײַא .גנוריי .ךיז טימ

 -תודֹוס = .ל22 ייאכ? .ןע- ,רעד = םוי|טלוקַא
 ,ןעגנונַײשרעד עמייהעג ןגעװ םעטסיס עקיד
 סָאװ ,עיגַאמ ןוא םזיטיריּפס טימ ןדנוּברַאֿפ
 "נַלרַא ןעלטימ עסיװעג ךרוד ןעק עמ יװ טנרעל

 ,טרילוקָא ,רי- .וורט -- ןריולוקָא

 .5'6 ןאַפ ,1930 !

 .ציסור .(ן' .ס' ,יד -- עלוקַא
 שינעֿפיט רעד ןיא טַײװ ןעזעג ןּבָאה יז, .שיֿפ

 יןסיװ ַא זיא סָאד זַא ןטלַאה ,קיגַאמ ןוֿפ ערעל

 ךעלטנירג ןוא קידלודעג ףרַאד סָאװ טֿפַאש

 ,1 וװ 1961 ,זמט ,ץנַארק .ד ,"ןרעװ טרידוטש
 - שיטסי- .יִא ןוֿפ רעגנעהנָא -- טסיז

 טקוקעגנַײרַא ןוא . . . עװַאק ןעקנורטעג, .ידַא

 ,27 אוו 1968 ,שַאּב ,"לַאנרושז ןיִא ןַא ןיא

 -קוא .815 +- ,עקיילקוא :99 -- עיילוקָא
 רַאֿפ טצינעג ,יָא ןוֿפ גור .ןעמָאזעייל
 שליֿבַײט ,ליצרָאװ שינריה . . . םענ, .תואוֿפר

 -איּפ ,ןעמָאז אײלוקַא ,למיק ןיצרַאװש ,סיִּב ןא

 ןלא ןזיד טימ ...לַאג רֹּביּב ,רענרעק איינ

 ,װ רוס ,"רעדנַאנַאכָאנ גָאט ןַײנ םיא רעכייר

 ,ב/טכ

 .לכ2 ייאכ2 .ס" ,ןי* .נװ .ז" ,רעד -- טסילוקָא

 ןומ ןעמ ,סיוא לָאמַא טמוק , .רעטקָאד-ןגיוא

 ,ןםיריוטקָאד} הרֿפח רעד ןוֿפ טינ םענייא ןֿפורוצ

 טשינ ךָאנ ךיז טָאה 'ַא ןייק) ןגיוא ַײּב לשמל

 "ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרפ ,"(ןּבירשרַאֿפ

 סָאװ ןיצידעמ ןוֿפ לײטּפָא -- קיד .,14 טקנוּפ
 ףמַאק, .ןטייקנַארק ןגיוא טימ ךיז טמענרַאֿפ

 ײלרצלַא ַײּב קיטכיוו קידלַאװעג זיא קיטייװ טימ

 ,1940 ענליװ ,זעגֿפ ,יַא רעד ןיא סעיצארעּפָא

 רעטקָאד-ןגיוא ןַא ןדַאלעגנַײאג -- שי- .8 אט

 ,1938 ,זָאט ,"טנגוילוש רעד ףליה רעשייֵא רַאֿפ
 ,20 ןאפ

 ,ןעּפעשטש
 עדליװ ןעלדיײארַאֿפ .ןַײז ֿביּכרמ .ןעּפעשטשוצ
 ךרוד (ןסקיװעג ערעדנַא ךיוא) רעמיײּבטכורֿפ
 ןרעלעדייא ןַא ןוֿפ לגייא ןַא ,ּפסָאנק ַא ןצעזנַײרַא
 -טכורֿפ ַא ןוֿפ ערָאק רעד רעטניה םיױּבטכורֿפ
 רעמייּב ַײּב, .ןעֶולּב וצ ןָא טּבייה רע תעּב ,םיוּב

 ןכַאמ ןָאק עמ זַא ,קיטכיװ ױזַא סוחי רעד זיא -
 ,"ַא ךרוד סחוימ ַא רַאֿפ םיוּב ןטסָארּפ א
 -- גנ/ ,לגייא-רילוקַא .3 ןאנ ,1894 ,לָאֿפי

 (ּפסָאנק ןטימ ץנַאלֿפ ןוֿפ גנוֿפמיאנַײא) יִא ךרוד,
 ,זָאט ,"ןרַאלּפמעזקע עַײנ ןעמוקַאּב ןעמ טָאה

 .עיצַאד

 "עג .::2: 0861מ18 .סע" ,רעד -- קינלוקַא

 ,(ווירּב") רַאלוקריצ ,גנוכַאמטנַאקאּב עטקורד

 תוריזג ןוא סעיִא עלַא ןענַײז ןָא טלָאמעד ןוֿפ,

 ,"ןעמָאנ סנרהא 'ר ףיוא ָאטעג ןיא ןעמוקעג
 ,20 וו 1959 ,רענַאקירעמַא ,ןיטשרוּב רזעיֿבא

 -היח .שיֿפַײה

 רעמ ךָאנ טָאה סָאד ןוא שיֿפ ןעגנַאֿפ ןיֵא יװ

 ,יקסניװַאר .י זּביא ,"טיטעּפַא רעייז טקעװרעד

 ,62 יז ,1883 עשרַאװ ,ףעירּבדלוש רעשלַאֿפ רעד

 ןיא ןלעטש וצ ןעגנולעג זיא ןשטנעמ םעד;,

 רעד ןוֿפ ןוא שיֿפלַאװ ןוֿפ ץנעטסיזקע יד רַאֿפעג

 ,1931 י"נ ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב רעד ,םולּב .ש ,"'ֵא

 ,109 יז

 חזז .לס .טעלוקָא ,על .װרט -- ןעלוקָא
 ,6-- !ןרילוקָא

 יסוקָאה וזז .עיצקעירעטניא -- םוקָאּב"םוקָא



 1ט02

 ;-- .םוקָאּפ-סוקָאה :פפ -- םוקָאּפ"סוקָא

 ענטַארוקַא ןרילומוקַא

 .=:2: סעטקמגא .דפ ,סע" ,רעד -- קינּפוקַא "עכַאמנצנוק ַײּב טצינעג .סעקוּפ-סעקוה ,סוקָאּפ

 .סַאּפש ַא ןיא ךעלטנייוועג ,ףושיּכ רעדָא ַײר
 ,"לטיה ןוֿפ לזעה ַא סױרַא טצנַאט ,יּב"ַא,

 ייא?? ,טרילומוקַא ,ריל- .וורט -- ןרי|לומוקַא
 א ןּבַײלקנָא .ןעמענֿפױנוצ ,ןעלמַאזנָא  .לכ2

 'ַא ,םָארטש ןשירטקעלע 'א ,עיגרענע 'א .ךס

 .תורישע עקיטסַײג יא .עא טײקכַײר ,סטוג ,טלעג

 "ומוקַא ָאווְיי םעד ןיא ךיז טָאה, -- ךיז טימ

 ,װמ ,"עיגרענע עשיכיסּפ ןוא עלַאיצָאס טריל

 ,1 ,אצוו לּביי

 -ומוקא סע רעװ .1 .ץ ,רעד -- רַאטַא-

 נַײא ןוא ןעמעננָא רַאֿפ רישכמ ,2 ,טריל
 ,םָארטש ןשירטקעלע רַאֿפ יא .עיגרענע ןטלַאה

 ילּכ םהל שיע .װזַאא עיגרענע רעשימרעט רַאֿפ

 ...ןערטקעלע =| הזה חּכה וכותּב םיֿפסאמש

 ,גרעּבנירג ןועמש ֿברה ,'יַא ארקנ הזה ילּכה

 הלאש ,א"צרּת ֿבונָארװ ,א"ח ,ג"שרהמ ּתיוש

 רעקיטסַײג ןוֿפ רַאואװרעזער .9 .ב/ול ,גמ

 רעלעניגירָא ןוֿפ יא ןַא ךָאנ ןֿפַאשַאּב, .עיגרענע
 ,"תולג םעד ןזַײּפש ףיוא עיגרענע רעקיטסַײג
 ,217 יז ,1917 יינ ,עוו טישז

 ַאק יד, .ידַא -- שירָאטַא- ,וויטַא-
 "נעט עיִא ןַא טָאה עיצקודָארּפ עשיטסילַאטיּפ

 ןוֿפ ןפיצנירפ-טנורג יד ,רעליש המלש ,"ץנעד

 ,18 יז ,1925 גרעּבמעל ,םזינויצ-סטעּברַא

 סעטסרע סעזיד טמוק ןענַאװנוֿפ , -- עיצא-
 -ַאלומוקַא עכעלגנירּפשרוא יד רעדָא לַאטיּפַאק

 ,ןָאילעד לעינעד ,זּביא גרעּבסַאלש .י ,"?ןָאיצ

 ,7 יו ,1903 י"נ ,קַײרטס רעזיד טעטַײדַאּב סָאװ

 ,טייק- .גנורי-

 .ןעקָא .ס- ,ענעק'ַא :פפ .סע- ,רעד -- ןוקָא
 םסז- עילימַאֿפ רעד ןוֿפ שיֿפ ...2006: סאקנצמ

 -ָארייא ןיא סערעזָא ןוא ןכַײט ןיא טּבעל ,6

 ןקור םענירג-לקנוט א טָאה ,עיזַא-ןוֿפצ ןוא עּפ

 -עֿפסולֿפ ,טיירּב רעד ןיא ןֿפַײרטש עלעקנוט ןוא

 ,"יַא ןַא יװ טרַאּפשעגנַײא, .ןקור םעד ףיוא ןרעד
 דע זומּת ח"רמ,/ .יִא רעיולּב .יִא רעלעג .לװֿפ

 טימ ןַײז טגרָאװיג ליֿפ ןמ לָאז ירשּת ח"ר

 ,..+ ןיׂשע אוי רע לָאז שיֿפ . . , היּתשּו הליכַא
 השמ ,"טכעה רדֲא גניזרעּפ רדֲא ינוקָא טרֿפּב

 ,..+ שטירזעמ ק"קמ ףלָאװ ןימינּב 'רּב אֿפור

 גד הקיו, .ז"לּת ףרָאדשרמליװ ,השמ תשורי

 ליטש ךותל ונתיו יח אניקָא וא טכעה ארקנה

 20108 .1869 ןוֿפ ייּכ ,*. . . הלילה לֹּכ רצסַאװ

 .{ גט 5

 ןוֿפ לייט .1 .רג22 יא? ,יד -- קי|טסוקַא
 "עגנַאלק ןוא ןעגנַאלק טשרַָאֿפ סָאװ קיזיֿפ

 ,רעמיצ ,לַאז ַא ןוֿפ טֿפַאשנגײא ,2 .סעילַאװכ

 -נָאק,, .רָאלק ןעגנַאלק ןּבעגוצרעּביא עירָאטידיױא

 "רעד ָאי טָאה, ."יא רעטוג ַא טימ לאז-טרעצ

 רָאװ רעד ףיוא טשינ ,תמא . . . ףור ריא טרעה
 'א רעד ןוֿפ ןצעזעג יד ןשרעה סע ואוװ . .;

 -טַײצ רעזירַאּפ ,"רַאמשַאק ןדליװ א ןיא רָאנ

 -עּפס -- רעקי- .,28 יז ,30 ןאמ ,1962 ,טֿפירש

 עשיַא .ידַא -- .ׁשיי .יַא ןוֿפ טסילַאיצ

 םַײּב סעילאװכי-גנַאלק יד טרידוטש קיטענָאֿפ

 .ךַארּפש רעד ןוֿפ ןעגנַאלק ןעגנערּבסױרַא
 : | . ,טייקשיד

 ,"יּפ"ַא ודנוא טראנעג גונעג . . ., .םוקָאּב -םוקָא

 .םערוט םענרעזעלג ןַײמ ןיא ,קינַאמ י

 ןוא ּבָארג ,שירעגנויליואוו) .לס -- וקַארפײקַא

 ןמיס ַא װזד .ךעלטקניּפ ןוא יונעג .(קיסַאּפש

 ,ןכײצרָאװ א טימ

 "ריוּבעג .עילָאדָאּפ ןיא לטעטש נג -- ֿפוקָא

 "רַאֿפ יװ, .ֿבוט-םשילעּב לארׂשי 'ר ןוֿפ טרָא

 טנַײה טלָאװ טלעװ עשידִיי רעזדנוא . . . טנקירט

 ןוֿפ למותי רעקיגנוי רעד טשינ ןעװ ןעזעגסיוא

 ,10 אוו 1959 ,זמט ,ןָאדרָאג .נ ,"יֵא

 'סױא .=2: סאטק .דפ ?ץ ,רעד -- ֿפֹוקָא

 טָאה יײצילַאּפ יד, .טלעג-ץרחי-אל ,טלעג-ףיוק

 יַא ןסיורג א טימ רעּבָא ,טרירטסעװקעס עקַאט

 ליומ'ס ןּפָאטשרַאֿפ ."קירוצ ץלא ןעמ טגירק

 יָא ןַא טימ

 סָאז 72 יא? .סי ,יד -- עיצַא|ּפוקַא
 -ָאטירעט (ןוֿפ לייט ַא) ןעמענרַאֿפ עקילַײװטַײצ

 ָאװַאּב טימ רעטייווצ א ךרוד הנידמ א ןוֿפ עיר

 "ִא רעד רעטנוא ןעניֿפעג ךיז .תוחוּכ עטנעֿפ

 רעייז טלסיירטעצ . . .יִא עשטַײד יד טָאה;
 ,ןַאמדַײז .ה ,"טײקטקיטסעֿפעגנַײא עכעלרעניא

 ,19 א 1952 ,זמט

 ,טריּפקָא סע רעװ .{ ,רעד -- טנַא-

 סָאװ ,רעדיל-רענַאזיטרַאּפ ,ןענמיה ,ןשרַאמ,

 "רעדיװ םוצ ,אנוׂש םעד טימ ףמַאק םוצ ןֿפור

 ,םיקמעממ ,ןַאמזַײא .י ,'ַא םעד ןגעק דנַאטש

 ןֿפלעה, .11 יז ,1945 טשערַאקוּב ,רעדיל-ָאטעג

 ןּבָאה ןיִא עשטַײד יד סָאװ טָאטש יד ןעוּבֿפױא

 רעדירּב ,זיי ,"טסיװרַאֿפ ןוא טקידיײלעגסיֹוא

 גנורעקלעֿפַאּב עשידִיי . , . יד, .636 'ז ,יזנּכשַא

 ןוֿפ ןוא ןיִא יד ןוֿפ :ןעייווצ ןיא ןטילעג טָאה

 ,191 יז ,שוו דש ,מי ,"רעגריּב יד דצמ סאה םעד

 ,רָאטַא .תוריזג ץיִא .ידַא -- שיטנַא-

 -עניכ ןוֿפ םעטסיס ,1 .יד -- רו טקנוּפוקַא
 ןלייה ןוװּורּפ ןיא טײטשַאּב סָאװ ןיצידעמ רעשיז

 ןטקנוּפ ערעדנוזַאּב ןכעטשכרוד ןטימ ןטייקנַארק

 ןלייה ןימ רעדעי .ןעלדָאנ טימ רעּפרעק ןוֿפ

 ןוֿפ בעװעג א ןכעטשוצכרוד סיוא טמוק סע ןעוו

 .רעּפרעק

 -רַאֿפ .1 .טריּפוקָא ,ריפ- .ורט -- ןריפוקַא
 -עט (לייט ַא) תוחוּכ עשירעטילימ טימ ןעמענ

 עצנַאג יד 'ִא ,הנידמ רעדנַא ןא ןוֿפ עירָאטיר

 עקידֿברעמ יד יִא .דנַאל ןיילק א ןוֿפ עירָאטירעט

 .ַאפש ,2 .דנַאטשרעדיװ ןָא טעמּכ יַא .ןטיּבעג

 תוריד עדייּב יַא .ןעמענרַאֿפ .ןעניואוװַאּב .ןציזַאּב

 ףסוי ַײּב -- כרַא ךױא .,קָאטש ןטכַא ןֿפױא

 ,א/כ ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ

 -רַאֿפ ךיז .ןריּפיקָא ךַײרקנַארֿפ ןיא .וטוא ,9
 יַא .סעּפע ןגעװ ךיז ןגרָאז ,סעּפע טימ ןעמענ

 טכער ןגעװ יִא .םינינע עכעלטֿפַאשלעזעג ןגעו

 רעה .גנ/ טעּברא ףיוא

 ןיא .ןטנגעג עיַא .רַאּפ ,ידַא -- טריּפוקָא

 ַא טָאה סָאװ קלָאֿפ ַא ןענעז ןדַײ, .ןלױּפ ןיָא

 ןיא קלָאֿפ סָאד ןוא יִא זיא דנַאל סָאד רָאנ ,דנַאל

 ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"ןּבירטרַאֿפ -

 .טייקה .חזַא -- .טייהרע-ה 148 יז

 ןוֿפ גנואַײרֿפַאּב רעד זיּב -- ןליוּפ ןיא רעיופ
 -שנַאּפ ןוֿפ ַײרֿפ ןעװעג זיא סָאװ -- םירעיופ
 טעּברַאַאּב טָאה רע סָאװ דרע יד ןוא ענזישט
 ,ץירּפ םעד ןוֿפ עדנערַא ןיא ןעוװעג זיא

 :ןדײשרַאֿפ טדערעגסױרַא מטפ} -- ט'ַארוקַא
 .222 ייאל2 ן.עא דיַארַאקַא ט'ַארעקַא ,טַארָאקַא
 יװ ךַײלג ,ךעלטקניּפ .טקנוּפ .יונעג .װדַא

 עמ יװ יא סעפע ןָאט .י'א ןייטשראֿפ ,ןסיװ

 םוצ יא טסַאּפ .ליצ ןיא יא ןֿפערט .ףרַאדַאב

 ןענעכערסיוא .טונימ רעד וצ ,'ַא ןעמוק ,למור

 עטשרע סָאד סע טעז עמ יװ יַא ןקוקנָא .יַא ץלַא

 ,טַײצרָאי םוצ יא ,םישולש וצ יא .ןּבעל ןיא לָאמ

 ןלעװ .ןַײז ףרַאד הּפוח יד ןעװ יַא ןֿפױלטנַא

 -רַאֿפ ןוא טסיװרַאֿפ, .עקיבלעז סָאד יַא ןגָאז

 םישדח ייוװצ ןיוש ןסירעגסיוא ןוא טרעטצניֿפ

 טָאה רע ,םענייא ךיז טמולח סע, .לֿפ ,"יַא

 רע ,טַאראקא טניימ רע . . . רצוא ןַא ןענוֿפעג

 האלֿפנ הׂשעמ ,"החמׂש סיורג לַײװרעד טָאה

 אנימלז ר"רוהמ ... שודקה ןואגה ֿברהמ ארונו

 ןעמוק טעװ ריא , .1864 ץיװָאנרעשט ,רעקסּפיטיװ

 "סיה ,ןיקסװָאגערּב| אנװַאקמ ּב"מ ,ײדיַארוקַא

 ,1876 ענליװ ,ןתח ַא ןַא םיאנת רעד עירָאט

 ,רעטרעװ ענַײד יװ ןעזעג יַא ּבָאה ךיא , ,11 יז

 ,"רעטרע עלא ןיא ןכַאמ טנאקַאּב ךיא זומ סָאד

 רופיּכ םוי, .1876 גרעּבמעל ,ליּפש ףסוי תריכמ

 ךָאנרעד ןוא יז טדניצ רעירֿפ ,תּבש יװ יא זיא

 טָאה סָאװ --, .ב/הנ ,אח ,"הכרּב יד יז טכַאמ

 ,פס ,ײ?יֵא ןסיו טסליװ -- ?טגָאזעג ריד {רעו

 ,ץַאק יד ןָא טקוק זיומ א יװ יא , ,271 יז ,תודוס

 רעד יז רעדייא ,ריא טימ ךיז טליּפש סָאװ

 רעװא .121 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"יז טקיטש

 ...טמענ ?םילודג עמַאס יד ודנוא ַײּב ןענעז

 יד טימ יא ןגָאז ךַײא ךיא לעװ ,טּבַײרשרַאֿפ ןוא

 ירתּכ ַײנ-טלַא ,עש ,"סוחי ןטימ ןוא םיסיירדַא

 ,רעגניֿפ א ןסירעגנָא טָאה . .,, .44 'ו ,עקװעל

 ןעק לדָאנ יד ןכלעװ ןָא רעגניֿפ רענעי יא ןוא

 ,רעגניֿפ רעקנַארק רעד' ,רַא ,"ןעמוקסיוא טינ

 יד יװ יא ןןענַײז =| ןַײז דנַײֿפ ערעזדנוא,
 ּפָא יײז טקַאה עמ יװ סָאװ ,ןעגנַאלשרעסַאװ

 טרעדנוה ּפָא ייז ַײּב ןסקַאװ -- ּפָאק ןייא

 ,1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא ,"ּפעק ערעדנַא

 ,ךעלטקניּפ ,גנונעדרָא ןיא זיא סָאװ .ידַא

 ,ןוָאלרַאֿפ םיא ףיוא ךיז ןָאק עמ, .טקערָאק

 .ךיז"ָאטנָא 'ַא ןַא ."שטנעמ רעיֵא ןַא זיא רע
 ןטיהּפָא עיַא סָאד .גנוריֿפ יַא .גנונידַאּב עיא ןַא

 ןּבעג ריא טלָא -- טייק- .ךַאמּפָא םעד

 ריפ עלַא יװ רעטֿפע טינ טסורּב יד דניק םעד

 ה"ד ,תונקַײד רעטסערג רעד טימ רעּבָא ,העש

 -נעשרעג .א .ד 'רד ,"טייק'א רעטסערג רעד טימ

 ןילרעּב ,רעדניקגיוז ןעמ טעװעדָאה ױזַא יװ ,ָאז

 | ,14 'ז ,8

 ךיז ,ןסַאּפוצ ךיז .װטוא -- ךיז ןריטַארוקַא

 ךיז טריטַארוקַא ךיוא, .טַארוקַא ןַײז .ןסַאּפנַײרַא

 השמ י'ר ,"ןַײז רימ יװ דנַײרֿפ אייּב טינ שכלוז
 ,השמ תרוּת ,טדַאטשמרַאד ףסוי 'ר זּביא ,ךישלַא

 ,ב/דל ,ל"קּת אורסלרַאק

 קוידּב יַא .לס .װֿפד וזד .ידַא -- ענ טַארוקַא



 קערוקָא

 'א ןַײז ןעשעג זיא סע סָאװ 'ַא ןסיװ !ױזַא

 ,"ַא טינ טייג טרָאד טשטָאּפ יד, .ןָאטעגנָא -

 ןַא ,רעגייז ןטוג א ּבָאה'כ; .ויזירפ ,סוממ

 "רָאּפ יד, ,182 'ז ,דרע עליטש יד ,סורּב ,"םיא

 ַא ףיוא טיײרגעגנָא ןעװעג 'ַא ןענַײז סעוועק

 רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"טָארד םענרעּפוק ןקיד

 עקניגַײלק יד , ,1948 עװקסָאמ ,וּבעל נופ כעוק

 ַײּב ןּבָאה ףיוה ןיא ייז ַײּב ךעלדנֿפיוה עקשטיַא

 יַאלעמ םיַאכ ,"םישודיח ןֿפורעגסױרַא ןעמעלא

 .טייקעג 1939.  וװעיק ,רעלסיק נָארַא ,דומ
 עטסקינייװעניא ריא טימ ּבוטש סטחוש םעד ...,

 ןוא טייקנייר ,טייקיטכיצ עטסקינײװסיױא ןוא
 סטחוש םעד ,רענװעל .ח .ג ,*טײקענטַארַאקַא

 -- טסָאנ 3.  יז ,1897 ענליװ ,רעטכָאט

 ,טײקענטַארוקַא .רנ ,לס .יד ןט ןכייװ ַא טימ)

 טסָאנא ןוא טייקכעלרע ןַײז רעּביא םש רעד,

 רעסערג ןוא רעסערג לָאמעלַא זיא לדנַאה ןיא

 ,43 אי ,1864 ,מק ,"ןרָאװעג

 יטינ .=:2: סאטנסא .סעקי ,רעד -- קערוקָא
 -סיוא ןוֿפ קע ,גערּב ,ּבַײלּברַאֿפ רעטנערּברעד

 דירי ַא ָאד זיא, .(רַאגיצ) סָאריּפאּפ ןטרעכיירעג

 ינוטשרַאֿפ ןוֿפ ץכעלָאש :םיצֿפח ערעַײט ןוֿפ

 יּפַאּפ ןקידתּבש ןוֿפ סעקיִא ,סַאּבלַאק םענעק

 .74 יז ,ג"מרּת סעדַא ,חול טלעװ ,ליי ,"סָאר

 טימ ןליד יד טֿפָא ךָאנ ןצומשרַאֿפ רערעכייר יד,

 "רַאֿפ רעדעי ןיא טֿפול יד ןּברַאדרַאֿפ ,סעקיָא יד

 טַײז ,ּבעילטָאג .מ 'רד ,"ןָאלַאס ןיא גנולמאז

 ןֿפױא ןֿפרַאוה .43 'ז ,1903 עשרַאװ ,דנוזעג

 "ַא) ןסָאריּפַאּפ עטרעכיורעגסיוא עגָאלדָאּפ

 "װירּב ,10 ןאַפ ,1933 ענליװ ,זעגֿפ ,"...(סצ

 ןוֿפ ץכעלָאש טרעגלאװעג ךיז טָאה, ,ןטסַאק

 ןוֿפ ּפעק ןוא ןעלדייוו . . . סעקרעגוא ןוֿפ ,רעייא

 עטַאנ ,"ריּפַאּפ ךעלקיטש ןוא סעקיַא ,גנירעה

 ,1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול

 ,52 +-- ,שױהַא ווזד -- ש"וקַא

 :89 .ס- ,עק- ,ןי- -- נװ .ן" ,רעד -- ר'ָאשוקַא
 "ןעױרֿפ .גָאלָאקעניג 1922 (ייאככ) רעשוקַא
 'ַא ןַאמ .רעדניק ןעמענּפָא רַאֿפ צעּפס ,רעטקָאד

 ןדלֹונה תא האור א זיא רע לַײװ} ,"םכח ַא זיא

 ןוא גרוריכ . . .ןיצידעמ רעד רעטקָאד , .לװֿפ

 רעמונ קָאטש ןטשרע םעד ףיוא . . . רעשוקַא

 ןיּבייה עטלַא יד, .העדומ ,2 ןאי ,1865 ,מק ,"9

 "א רעטסערג רעד יװ רערעמ ליֿפ טסייוװ . . .

 ךיוּב ןוֿפ דניק יד . . .סױרַא טמענ יז ,רעטקָאד

 ,סעקצַאש .א .מ ,*!עֿפ ,ןטנעמורטס טימ וייח טינ |

 ָאילּביּבסקלַאֿפ ידי ,אאטיל רעד ןוֿפ רעדליּבי

 רענעק רעסיורג אע .171 יז ,1 ן ,1888 ,קעט

 וקַא רענעטלעז ַא ןוא ןטײהקנַארקךךעױרֿפ ןיא

 ,דמא ,"ןּבַײרטוצּפָא . , . רעטסַײמ א . . .רעש

 רעשידַיי רעד, .1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד

 םעד ףיוא ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא ףמַאקנסַאלק

 -רעד ןַײז ,'א ןַײז ןעװעג זיא רע .טנעה סדנוּב

 יז ,1917 י"נ ,שו טישז ,"רעריֿפ ןַײז ןוא רעִיצ
6, 

 זיא טַײלסילָאּפ ןוֿפ ײרעיַא ידע -- יירע-
 ,קַאּב .ר .ּב ,"ךַאז ענעטלעז ןייק טשינרָאג

 ידַא -- ׁשי- .6 ווו 1959 ,רענַאקירעמַא

 .יד -- עיױרעשוקַא

 .ל22 יא? .ז{ ,רעד -- טקַא
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 ,1822 ,טרישוקַא ,ריש- .װורט -- ןרישוקַא

 ,דניק סָאד ןּבָאה ןירעניוװעג ַא ןֿפלעה

 .= יז: 8סס0ס640604 רעד -- ן' ַאמשוקַא

 דנַאטשוצ ,טעּפמיק .ךיײרקנַארֿפ ןיא ןדִיי ַײּב

 י"נ ,װ ךַײרקנַארֿפ ןיא ןדוי .דניק א ןּבָאה ןוֿפ

 ,196 יד ,'ָאווְייי ,2

 גנוקיטֿפעשַאּב ,טעּברא

 הצע ןַײמ טרעה , .עקרעשוקא ,רָאשוקַא ןוֿפ

 ןענַײז רעּבַײװ עלַא טשינ .יַא וצ ךיז טמענ ןוא

 ,"ןעלדניק ןוא הנותח ןּבָאה סנטסרעמ .עגושמ

 עווטס- .149 יז ,יקסװָאנרַאק עילימַאֿפ ,זיי

 ןרעװ עמערָא ,'ַא טימ ךיז טקיטֿפעשַאּב, .לס --

 .העדומ ,25 א ,1870 ,מק ,ײטלדנַאהַאּב טסיזמוא

 .ןסרוק יַא ףיוא ןייג .לס ,ידַא -- עקסי

 עטסטײרּפשרַאֿפ עמַאס יד| .ס ,יד--עקרעשוקַא
 'ַא יד ןֿפור .םַאּביה עטרימָאלּפיד .ןםערָאֿפ

 ןקיש וצ טוג זיא םיא, .ןירָאטעּפמיק רעד וצ

 ױזַא םיא ַײּב טרעיודעג סע =|} "יא רעד ךָאנ

 ...תוֿבקנ עמערָאא .ןןגָארט סָאד יװ גנַאל

 רעדָא (ס"א) סעּבַאּב ןּבָאה ןֿפראד עכלעו

 ךעלדיימ עכלעזַא, .4 ןש ,1865 ,מק ,"תוצע

 ,םירױטקַאד ןרעװ וצ קידנעטש ןטכַארט סָאװ

 ,טסינָאלַאק רעשידויי ,פס ,ײסי'ַא רעדָא ןטַאקָאװדא

 ,113 יז

 .6=/ םוגאווזגזע .מַא .ס" ,יד -- ירעלי' וקַא

 יד ןיא ,ןעױרֿפ ןוֿפ ֿבורל .,עיצַאזינַאגרָא ,עּפורג
 יד , .ץיצַאזינַאגרָא רערעסערג ַא ןוֿפ ןעמַאר
 ."ַא ןַא ךיוא טָאה טֿפַאשנַאמסדנַאל

 ,רעכיג .1

 גנורּפש .גנואוט א ןוֿפ סעצָארּפ רעקילָאמנײא

 ןוֿפ יא ןַא -- קעל :ןעגנירּפש ןוֿפ 'ַא ןַא זיא ;
 עמ ...ןעװ; א רעויסקעלֿפער .װזַאא ןקעל

 רעקידנליֿפ ַא טגָארט ןַאד ,עטַאיּפ יד טלציק |
 רעד ןוא ,ךרַאמנקור םוצ עמַארגעלעט ַא וורענ |

 יד סָאד . ..טרָאװטנַא קירוצ טקיש ךרַאמנקור

 יא ןַא ָאז .ןעוצּפָא סוֿפ יד דלַאּב ןלָאז ןלוקסומ

 ,"ַאסקעלֿפער רעדָא רעטנַײשעגּפָא ךיז טֿפור
 ,דניק סָאד ,רָאטקָאד ןיוה ,ןַאמדלעֿפ .װ .מ 'רד

 ,65 'ז ,?רָאי ,ןָאדנַאל

 -רעטסומ .יַא רעשידלעה .,וטֿפױא .גנואוט .2

 רעקידרשוי(מוא) .יִא רעשירָאטסיה .יַא רעקיטליג

 א יא ןַא, .יורטוצ(מוא) ןוֿפ ,ןּביולג ןוֿפ יא .יא

 סעּפע ,ךאז עכעלרעדנואו ַא זיא'ס -- !לסיּב

 -- םוטקַא ."ןעניוטש א סױרַא טֿפור סָאװ

 .ב/כ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסרי

 -ייטש ,שינעמוקרָאֿפ ,שינעעשעג ,גנוריסַאּפ .2

 עװיטַאגענ ַא סױרַא טֿפור סָאװ ,ךיז ןריֿפ רעג

 ןַא זיא'ס, .גנואיצַאּב עשינָאריא ןַא ,גנוצַאשּפָא

 ."זעילַאדנאקס ןיא'ס -- !טלעװ רעד ןיא טקַא

 ױװַא ךיז טריֿפ רע -- םיא טי מ יא ןא זיא'ס

 ןשטעוװק א ,גנורעדנואװרַאֿפ סיורא טֿפור סע זַא -

 עידעמָאק א תונמאנּב זיא'ס , .סעציילּפ יד טימ
 ַא ןיּב ךיא יװ . ... יַא ןַא טושּפ . . .!ןדִיי טימ
 ךָאד זיא'ס, .59 יז ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ ,"רִלי
 רָאנ טינ זַא ,רעקסּפולג ערעזדנוא טימ יַא ןַא
 ,ךַארּפש רעייז טימ ןוא רעטרעװ ערעייז טימ
 סױרַא יז ןזַײװ םיׂשעמ ערעייז טימ ךיוא רָאנ

 טקַא

 רעקיצרַאהּביל רעיײז ןענעז ייז ַײרטעג יװ

 תונמאנּב, .62 'ז ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"טָאטש

 -שטניװ א יװ טושּפ . . . דניק םעד טימ יא ןא

 ענַײמ ןוֿפ ןרָאװעג םלענ רע זיא לרעגניֿפ

 ,ןתנוהיו דוד תֿבהא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"ןגיוא

 געט ייװצ ,שטַײטס, ,10 יז ,1885 ווענעשעק

 טסרעװ ןוא הלּכ יד וטסֿפרַאװ הּפוח רעד רַאֿפ

 ןעוט ןיִא עכלעזַא . . . רערעדנַא ןַא רַאֿפ ןתח א
 עלעסיּב א לָאמטֿפָא ,בורל ןדִיי ַײּב ּפָא ךיז

 ,רענװעל .ח .ק ,"רעלעדייא עלעּפַאק א ,רעטַאלג

 .1897 ענליװ ,םיאנת רעקידנעייװצ רעד

 ןוֿפ ,עסעיּפ ַא ןוֿפ לייט רענעסָאלשעגּפָא .4

 ירד ןיא עידעמַאק א .גנולעטשרָאֿפ-רעטַאעט ַא

 -וצ א .ןטקַא ייװצ ןיא גנולעטשרַאֿפ א .ןטקַא

 -רַאֿפ ריד רעּביא , .טקַא רעטצעל רעטעּפעשטעג

 ןעמוק רימ ןוא רעטַאעט ןיא ךיז רימ ןקיטעּפש

 עכילקילג ,פס ,יַא ןטייוצ םוצ ןָא קידנעטש

 'ַא ןטייװצ ןיא, ,163 'ז ,עכילקילגמוא ןוא

 זַא ,..טרעװש ןוא רעטָאֿפ . . , ריא . . . טמוק

 ,הדיחי-תּב יד ןכַאמ הנותח ךָאװ יד . . . זומ רֶע

 ,יץל רעדי ,ץרּפ ,ײטרירעגנָא . . , זיא יז . . , לַײװ

 ןיא ןטייקיּביא ריֿפ עריא ןציזסיוא טנעקעג;

 -לרד .ידַא -- קיד .דַאנ ,"ץַא ןוֿפ טלַאטשעג

 .עסעיּפ עקיטקַא

 -גנוריגער ַא רַאֿפ רעדָא ןוֿפ טנעמוקָאד .9
 -ירוי ַא טימ תוכַײשּב טנעמוקָאד .עיצוטיטסניא

 ןַא .ן'ַא טימ טקַאּפעגנָא ,עקעט ַא .ןינע ןשיד
 "א רעכעלטכירעג .ןיורק ןוֿפ ץיַא .שַאטדזיַא

 ,ןטֿפירשרעטנוא טימ יא ןַא .יַא:סגנוקידלושַאּב

 ןוֿפ 'א ןא .סוירַאטָאנ א ןוֿפ טקיטעטשַאּב

 -- ט לע גדזיַא .יא רעשיטַאמָאלּפיד .טמַארעַײטש

 ןַא ףיוא ןּפעלקֿפױרַא ףרַאד עמ סָאװ עקרַאמ (א

 םַײּב ןלָאצַאּב ףרַאד עמ סָאװ טלעג (3 :'א

 -- עא זיוה א ףיוא י'ִא ןַא יא ןַא ןּבעגנַײרַא

 וצ םוטנגייא ןכעלגעװַאּבמוא טימ עיטנַארַאג

 לש יטקַא יד ילַא . . . לָאז רע, .בוח א ןלָאצַאּב

 'נוא ןהעז רּביא ףוס .דעו הליחּתמ . . .טּפשמ

 ןגעוו יײּכי ,"ןטכיר רּביא וצ ה"רי תוכלמל וּתעַד

 ,ן273 'ּפש ,וװ שֿפ} 1669 ,'םד'תלילע רעצעמ -
 טרָאד לָאז עמ ,ןעװַאי ךיז טַײצ שדוח ַא ןיא,
 ,1862 ,מק ,"(ַא-סֿפױקרַאֿפ) עשטּפוק יד ןכַאמ

 יײז ףיוא טרעװ ןיד-תיּב ַײּב טכַאמעג , ,10 ךא

 ,סוממ ,"טקישעגסיױרַא ןיד-קסּפ אזא ןוא 'א ןַא

 הריטּפ רעד ךָאנ ןּבָאה םישרויג .83 יז ,לדוי

 ַא טריֿפעגנַײא ןוא יַא םעד ןַײז לטֿבמ טלָאװעג

 ,139 יז ,שידיסח ,ץרפ ,"סעצָארּפ

 טימ לָאקָאטָארּפ רעשיאיײצילָאּפ .צעּפס ,0

 .ײצילָאּפ רעד ןוֿפ טגײלעגֿפױרַא ,ףָארטשטלעג

 רעד ףיוא טסימ ןֿפרַאװסױרַא ןרַאֿפ יא ןַא ןגירק

 אגח א ןיא ןֿפָא םָארק יד ןטלַאה רַאֿפ) סַאג

 ןכעלטיא ןלעװ ייז , ,טשינרָאג רַאֿפ 'ַא ןַא ,(עא

 ןייג ןלָאז ייז זַא עקטסעוװָאּפ א ןזָאלרעּביא . .,

 טינ טרָאֿפ ןלעװ ייז זַא . ..טעליּב א ןעמענ

 ,1864 ,מק ,"'א ןַא ןכַאמ ייז ןלעװ ,ןעמענ

 ןעמ טָאה רעקנעשנַײװ םעד חרז) .20 א
 ,1888 ,לָאֿפִיי ,זהנּכי ,"ןַײװ ןרַאֿפ יא ןַא טכַאמעג

 עמערָא ,עש ,"יַא ןַא ןּפַאכ טעװ ריא . . ., .1 אט

 {רָאטקודנָאק רעד} טרעװ, ,58 יז ,עכילהערפ ןוא

 רעד ףיוא זַא ,טגָאז ןוא סעּכ ןיא קרַאטש



 ַאטקַא

 ןֿפרַאװּפָארא ךימ רֶע טעװ עיצנַאטס רעטסקעג

 רָאי 60 ,שטיװַאצַאק .א .י ,"'ַא ןַא ךָאנ ןכַאמ ןוא

 ,118 יז ,ןּבעל

 ַא טָאה סע רעװ, ,רעקרַאֿפ רעלעוסקעס .7

 'א ןכָאנ ףכיּת זומ םָאדנאק ןָא רָאג רעקרַאֿפ

 -סטכעלשעג ענַײז ןריצקעֿפניזעד גנערטש רעייז

 ,877 ןאפ ,1923 ענליוו ,זעגֿפ ,"ןענַאגרָא

 רעד ןיא (יױרֿפ א ןוֿפ) רעּפרעק רעטעקַאנ 8

 סָאװ ,עילעטַא ןיא טרָאד , .טסנוק רעשיטסַאלּפ

 ענעכַארּבעצ ענעסּפיג טימ ןֿפרָאװעגנָא לוֿפ זיא

 עטקידנערַאֿפ-טינ ןוא ןיַא ענעמייל . . . ןרוגיֿפ

 ,64 'ז ןזײא ןוא לָאטש ,זי ,"ןטנװַײל

 ,רודעצָארּפ .עינָאמערעצ עטלעטשעגנַײא ,9
 "טינ טימ רעדָא עכעלטלעװ טימ תוכַײשּב רָאנ)

 ןלייטסיוא םַײּב 'ַא .(םינינע עזעיגילער עשידִיי

 יד טקידנערַאֿפ ןּבָאה סָאװ יד וצ ןעלגילֿפ

 'א .ןעלטיט-רָאטקָאד ןּבעג םַײּב יא .לוש-ןטָאליּפ

 ,(ט)סּפיוּפ ַא ןלייװ םַײּב יא .עיצַאמריֿפנָאק ַײּב

 ןצעמע דוֿבּכל םוקֿפיונוצ רעכעלרעַײֿפ ,0

 'א ןַא .שינעעשעג רעקיטכיװ א ןגעװ רערָא

 ַא ןוֿפ גָאטרָאי םוצ 'א ןַא .רעּבַײרש א דוֿבּכל

 -םולש רעד ןיא 'א ןַא .טקַא-עלעדנעמ ,רטֿפנ

 טָאה ןעניטנעגרַא ןיא} זדנוא ַײּב, .לוש-םכילע

 :ב ןטיֿמ ט ק ַא טרָאװ ַא טריֿפעגנַײא ןעמ

 ַא ןַײז ןעק סע .עיצַאטסעֿפינַאמ עכעלטנֿפע עדעי
 טנװָא ןַא םּתס ןוא יַא-ייליּביי א ,,א"רעיורט

 ןעמ ןעק ךעלטנגייא .גנולמַאזרַאֿפ א וליֿפַא ןוא

 "וצ ןכעלטנֿפע ןדעי רַאֿפ ןצינ 'ִא טרָאװ סָאד

 .1 יאשו פשיי ,יקסנַאשַאטָאּב .י ,"םוקנעמַאז

 םּתס רַאֿפ יא ןצינ ןגעק ןענערָאװ ףרַאד עמ,

 -ּפַא טָאה יַא . . . םוקֿפיונוצ רעדָא ,גנולמַאזרַאֿפ

 רענַאקירעמַא-ןײטַאל עלַא ןיא ןעמונעגנָא ךיז םינ

 .ןטרָאד ,מי ,"רעדנעל

 -רעטניא לָאצ ַא ןיא לייט רעטשרע - אטקָא

 ,טכַא :3 ,ןעמזילַאנָאיצַאנ

 ,רעּבַאימקָא :פּפ .ס- ,רעד -- רעּבָאטקָא
 ,געט 31 טָאה ,רָאי ןיא שדוח רעטנעצ .רנ

 ,ןוושח-ירשת םישדח עשידִיי יד ןיא סיוא טלַאֿפ

 -לָאּב ןוֿפ דנַאטשֿפױא -- עי צ ו לָא װ ע רייָא

 נָא ,גנוריגער-יקסנערעק רעד ןגעק סעקיוועש

 -קָא ןטס25 םעד דַארגָארטעּפ ןיא ךיז ןּביוהעג

 טרעװ} (רַאדנעלַאק ןשינַאילוי ןטיול) רעּבָאט

 ןט7 םעד דנַאּברַאֿפ-ןטעװָאס ןיא טרעַײֿפעג טציא

 .ן(רַאדנעלַאק ןשינַאירָאגערג ןטיול) .רעּבמעװָאנ

 ,געטייַא יד ןוֿפ גנַאלקּפָא .יִא רעשיטעװָאס רעד

 ןַאגעג, .יַא שדוח ןיא יװ זיא סָאװ -- קיד-
 ןגױלֿפעג ףוס םוצ ,גָאט רעיורג רעיא ןַא זיא

 ,מפ ,"םורד ףיוא קיזסעַײטס לגײֿפ ןענַײז |
 ,185 יז ,| המחלמ

 -ָאעג .רג22 ייאכ? .ןעי ,רעד -- ץָאנַאטקָא
 עכַײלג טכַא טימ רונגיֿפ עכַאלֿפ עשירטעמ

 ,ידַא -- שי- ,ןטַײז עכַײלג טכַא ןוא ןעלקניוו
 ,ל'ַא- :ךיוא

 ןוֿפ עפורג רעדעי .1 .ן ,רעד -- ד ַאטקָא
 גנודניּברַאֿפ ,םָאטַא ,טנעמעלע-עימעכ ,2 .טכַא

 ׁשי-ה .טכַא ןוֿפ טיײקרַאטש ַא ,טרעװ ַא טימ

 | | .ידַא --
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 -קורד ןוֿפ סָאמ .1 .ן ,רעד -- וו'ַאטקַא
 ,8 :ןכייצ .ןגיוּבקורד ַא ןוֿפ לטכַא .ריּפַאּפ

 ןעד ,טצריקרַאֿפ קרַאטש רעייז . . , ךיא ּבָאה ,

 -נוה ריֿפ סלַא רעמ יז טמענרַאֿפ ןשיליוּפ ןיא

 ענליוו ,טסינַאיּפעטרָאֿפ רעד ,דמא ,יְדיֲא טרעד

 םידומע 720 רעדָא ןגיוּבקורד 45 רעדָא ,8

 ןוֿפ עֿפָארטס .2 .26 ן ,1887 ,לָאֿפיי ,"יָא
 ןוא . . .ץיִא ,ןטענָאט ,רעדיל ליֿפ , .תורוש טכַא

 ַא ,געס ,"?ןּבילּברַאֿפ זיא ץלא םעד ןוֿפ סָאװ
 ,104 'ז ןליופ ןיא םיוּב

 ,לַאװרעטניא .טזמ ,1 .סי ,יד -- עװַאטקָא
 ןוא םענייא ןשיװצ רענעט טכַא ןוֿפ סַײררעּביא
 ,לַאװרעטניא םעד ןיא רענעט עלַא .2 ןטייװצ
 םעד רעטנוא רעדָא רעּביא ןָאט רעטכַא 9
 רעטשרעּבייא רעד ףיוא ןעַײרש .םענעּבעגעגנָא
 רעד ןוא, .יִא רעטסכעה רעד וצ ןייגרעד .יֵא
 ןֿפױא ךיז ןעשטַאק וצ ףיוא טינ טרעה ןזח
 יִא רעטסניד רעד ףיוא ךיז ןײגרַאֿפ ןוא זדלַאה

 , ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"ןייוועג א טימ
 ןיוש טֿפַײֿפ יניּבלייניּב, .11 יז ,1922 עשרַאװ
 ,"ַא רעטסכעה רעד ףיוא זדנוא ַײּב תולד רעד
 ןָאדנַאל ,לַאװַאנרַאק-רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה .י .ש

 יד .תורוש טכַא ןוֿפ דיל שיריל 4 5
 ,גגּבַאּבַאּבַא :לסילש ןטױל ןעיג ןעמַארג

 ןעװ ,(טֿפעה) ךוּב ַא ןיא טַײז ןוֿפ טַאמרָאֿפ .9
 ,ןגיוּבקורד ַא ןוֿפ לטכַא ןַא זיא טַײז יד

 .ס ,רעד -- רעטעמַאטקָא

 .'סיֿפי טכַא טָאה סָאװ דיל

 ַארדיה .עימעכ ,1 .ּבנ צמ ,רעד -- ץ'ַאטקָא
 ,081118 עפורג רעד טימ טײקיסילֿפ עשינָאּברַאק

 סנייא ,2 .ןטַאװירעד:טֿפַאנ ןיא ךיז טניֿפעג

 ,שי- .,ןֿפָאטשנערּב עשילָארטעּפ רַאֿפ סָאמ ןוֿפ

 ןוֿפ לייט רעטכַא .1 .ז ,רעד -- טנ'ַאטלָא
 ןטסעמ וצ טנעמורטסניא .2 .,זַײרקמוא ןַא
 ןוֿפ ןרעטשעג ַא .2 .דַארג 90 זיּב ןעלקניוו
 .ךעלַײקּבלַאה ןקידמורד

 טכַא ןוֿפ דיל ַא .ז ,רעד -- ךיטסַאטקָא
 ,תורוש טכַא ןוֿפ ץֿפָארטס ַא .תורוש

 קיסיֿפטכַא רעדעי .ז ,רעד -- ד ַאּפָאטקָא
 .סוּפָאטקָא רעד ךיוא .שינעֿפעשַאּב

 ַא ןיא הרוש

 .רג22 ,722 ייא'?2 .ז ,רעד -- ֿפוּפָאטקָא
 סָאװ ,סמערָא טכַא טימ קסולָאמ רעסיורג ,1
 ןלַאװָא רעדָא ןקידכעלַײק םעד םורַא ןעלגניר

 ןעק םערָא ןטסגנעל ןוֿפ ץיּפש ןזיּב .רעּפרעק

 ןקידנערַאֿפ סמערָא יד .סוֿפ ןעצ ןטלַאה יִא רעד

 ןוֿפ ָאנד ןֿפױא טּבעל יִא רעד .סרעגיוז טימ ךיז

 ץיצַאטוּפער עטכעלש יד זיא דנורג א ןָאק .ןעמי

 .א ,"שיֿפילװַײט עקיסיֿפטכַא יד ,ןיִא יד ןוֿפ

 ,עפורג ,2 .13 עו 1957 ,רַאֿפ ,ץנַארעמָאּפ

 ַא טרילָארטנָאק ,טּפַאכרַאֿפ סָאװ עיצַאזינַאגרָא

 ןעגנומענרעטנוא ,ןטֿפעשעג ךס ַא ,חטש ןסיורג
 ,עא

 ניא רעשילַאקיזומ .ן ,רעד -- דר ָאקַאטקָא
 .סענורטס טכַא טימ טנעמורטס

 .רָאיטקַא חזז 1 .ן ,רעד -- רָאטקַא

 ץיצַאוטקַא

 "רַאֿפ ַאּפש ןוֿפ העּפשה רעּביא| .722 ייאכ2

 ןוא יִא םעד . . ., ןעקירעמַאךײטַאל ןיא טיײרּפש
 לּביי ,ירעטַאעט שידִיי ,פנ ,"רעקוקוצ םעד
 .21 ,קימעדַאקַא וזד .2 102 ,אצצו

 טָאה סע רעװ רעסַײװ .רעד -- ןרָאטקַא
 עכעלטע ןיא, .טולּב רעגענ לטכַא ןַא ךיז ןיא |

 קלָאֿפ עשינאקירעמא סָאד טעװ תורוד עטלייצעג

 ,שַאפ ,ןַאשז .ס .ק ,יִזעיֶא ןוֿפ קלָאֿפ ַא ןרעװ
 ,15 א 8

 ,עסירטקַא רַאֿפ מט9 .סי ,יד -- עצירָאטקַא

 ,"ַא ןַא טימ טֿפַאשטנַאקַאּב טכַאמעג ּבָאה ךיא,

 ,1878 טשערַאקוּב ,הנוגע איד ,זּביא ,ע"רּבמי

 ,38 יז

 .טריאוטקַא(עג) .ריא .װטוא -- ןריא/וטקַא
 .טייקיטעט ַא ןריֿפ ,סעיצקנוֿפ ןליֿפסױא .ַאּפש |

 לוש יד, .רצטַאעט ןיא ןליּפש ,עלָאר ַא ןליּפש

 ןשיֿפיצעּפס ריא טיול םָאנָאטױא טריאוטקַא

 ,ןשמה ןוא ךונח ,ץעינעלעשז לאוי י"רעטקַארַאכ

 רע טעװ עלישט ןיא, .1956 ָאעדיװעטנָאמ

 ןיא ,"רָאיטקַא סלַא יא רעטַײװ ןענָאק רעטכַײל

 ,וו רעטַאעט 'דיא ןוֿפ ןַאקיסקעל ,גַײװצרעּבליז

 .רַאטַאה 1824 יז

 סָאװ .1 .ל'ץ'ַא :פפ .יזַא -- ל'ַאװטקַא
 ,טציא טימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,קיטַײצטנַײה זיא

 ,םעלּבָארּפ עלַאַא .עגַארֿפ עלַאיַא .עמעט עלַאַא

 קירוצ ןרָאי ךּכויְךּכ טימ טריסַאּפ טָאה'ס םגה,

 .קידתמאּב זיא סָאװ .2 .יִא ךָאנ ןינע רעד זיא

 ןַא .ךעלקריװ טריטסיסקע ,ןַארַאֿפ זיא סָאװ

 .טעטילַא- .עיזַאטנַאֿפ ןייק טינ ,ןינע רעלַאַא
 זיא סָאװ ץלַא ןוֿפ םוכס .יד -- עילַאוטקַא
 .ןכַאז עטערקנַאק ןוֿפ םוכס .ןַארַאֿפ שיטקַאֿפ
 יב 0 ..טײקלַא-

 .טריזילַאוטקַא ,ריז  .ורט -- ןרי|זילַאוטקַא
 :טנילה ַא ףיוא ןריֿפרעּבירַא .ןקיטנַײהרַאֿפ .1

 טרעװ ַא ןּבָאה לָאז סע ןכַאמ .ןֿפוא ןקיטַײצ

 רעדא .טַײצ רעקיטציא רעד ןיא (ןעניז א)

 יַאוטקַא ןּבָאה םזיציסַאלקָאענ ןוא םזיציסַאלק

 ,ןכעלקריװרַאֿפ .2 ."קרעוו עשיסַאלק טריזיל

 .עיצא-  .ןַאלּפ ןטלַא ןַא יא .ןּבעל ןיא ןריֿפכרוד

 ,רערי- .גנוריד

 טלַאה סָאװ הטיש .ןעי ,רעד -- םזי|לַאוטקַא
 רֶעדָא טּבעלַאּב זיא טריטסיסקע סָאװ ץלַא זַא

 ןוֿפ גנואיושנָא-טלעװ יד, .גנוגעװַאּב ןיא זיא

 ןעװעג זיא רעגייטשנּבעל רעד יװ טקנוּפ ,יַא

 טייקיטעט ףיוא טלעטשעג ןּבעל .שיטסיװיטקַא

 ,"טנעמָאמ םעד ףיוא טמיטשעג ,ןּבעל -- זיא
 ,טסי- 225 יז ,1940 י"נ ,וו רָאק

 װיטקַא ,טייקיטעט .ַאּפש .יד -- עיצַאוטקַא

 ןוֿפ עפורג יד, .ךיז ןריֿפ ןֿפוא .גנולדנַאה .טעט

 -עגנָא טָאה ןןטסינָאיס-ןטסילַאיצָאס =} .ס".ס

 ,יקסלַאגער .מ ,"1909 ךרע ןַא זיּב יַא ריא טריֿפ

 ןיא רוטארעטיל 'יזַי ןוֿפ עיגָאלָאטנַא ןיא

 רעייז טיולג .870 'ז ,1944 א"ב ,עניטנעגרַא

 יז ןֿפרַאד 'ַא רעייז טיול ןוא עיגָאלָאעדיא

 רעד טימ ןּבָאה טינ תוכַײש ןייק ןיטולחל

 ,טרָאװ רעזנוא ,"הליהק רעד ןוֿפ גנוריֿפ



 .רַאוטקַא

 ןופ רעדליב טגנערּב ךוּב סָאד, .3 טו 1957 ,א"ּב

 ןַײז ןוֿפ ןוא . . . טנגוי רעטסירֿפ סמכילע-םולש

 ,דליּב ןיא םכילע-םולש ,ייֵא רעכעלטֿפַאשלעזעג

 ,1 יז ,ָאװִייי ,1959 א"ּב

 -כוּב .1 .ל22 ייא?? .ץ ,רעד -- ר'ַאוטקַא
 סָאװ טֿפעשעג-סגנורעכיזרַאֿפ א ןיא רעטלַאה

 ןלָאצּפָא יד ןוא עקיזיר יד סיוא טנכער

 סָאװ טכירעג ןיא רעּבַײרש רעלעיציֿפָא .2

 ידַא -- שי-  .ןסולשַאּב יד טריטקַאדער

 דנייא .::2: 8410648 .ס" ,יד -- עקוװטקַא
 .סַא ערעדנוזַאּב ַײרד ןּבעג .רעטקַא

 זיא יא .+- ל'ַאוטקַא װזד .ידַא -- ל'טוטקַא

 עא .ךאז עא ןַא .םערָאֿפ עכעלטנייוועג יד
 שירָאטסיה קיטַײצכַײלג .עא עגַארֿפ ,םעלּבָארּפ

 טעּברַא רעד ןיא ןגָארטעגנַײרַא ןּבָאה, .יַא ןוא

 ןעניד' ןטלֹוּב ןוֿפ ןטנעמעלע סעידוטס יד ןוֿפ

 ץַא ענעי וצ טײקיטליגכַײלג א ,'טסנוק רעד

 טָאה סע עכלעװ ןעגנורעדָאֿפ ןוא סעמעלּבָארּפ

 קסנימ ןרעטש ,"טײקיטַײצטנַײה יד טלעטשעג

 עטשרע סָאד טציא זיא סע, ,1110 8 ,2

 רַאֿפ ןרָאװעג זיא ללּכּב עטכישעג ןעװ ,לָאמ

 ידע .15 'ז ,1940 י"נ ,װ רָאק ,"'א זדנוא

 ןּבַאה . . .שידִיי ןּבירשעג ןּבָאה סָאװ םיליּכׂשמ

 ..-+ ןענָאק יז .גנוטַײדאּב עא רעמ ַא םיא רַאֿפ

 ןילַא יז סָאװ ףמַאק םעד ןיא ןעמוק ץינ וצ

 ,דנַאלסורןטעװָאס ןיא רעבַײרש ידיי ,נש ,"ןריֿפ

 ,טייק- 187 יז ,1958 י"נ

 ןיא טצינעג .רעּבָאטקָא וזד -- ר(ע)ּבַאיטקָא
 -ָאװער-רעּבָאטקָא יד :ךיוא --- יַא רעד .דנַאלסור

 -ןײא טָאה יז סָאװ םישזער רעד ןוא עיצול

 ,טלעטשעג

 דניק .װַאס ךע ,סָאז -- ?רעּבַאיטקָא
 "רַאֿפ ןשיטסינומָאק ןוֿפ דילגטימ א זיא סָאװ

 .רָאא 6 זיּב רעטלע ןיא רעדניק ןוֿפ דנַאּב

 רעד ןוֿפ גנורעַײֿפ .יד -- ץענירּכַאיטקָא

 סיָא יד ַײּב ןעקנירטסיוא .עיצולָאװער-רעּבַאיטקַא

 ןייק ָאטינ ןיא טציא, .קַאינּבוד עלעשעלֿפ ַא

 זּביא ,"סיָא זדנוא ַײּב זיא טציא ,סענינעמיא

 רעד גָאט רעד ,גרוּבנערע .א .קאשרַאמ 33

 ,1936 ווצִיִק ,רעטייווצ

 רעטכער א ןוֿפ דילגטימ --- טסירּבַאיטקָא

 רעד .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא יײטרַאּפ רעשיטילַאּפ

 ןוֿפ עיצוטיטסנָאק רעד ןוֿפ טמַאטש ןעמָאנ

 יד טקידירֿפַאּב טָאה סָאװ ,1905 רעּבָאטקָא ןט7

 עקידרעטַײװ ןגעק ןעװעג זיא סָאװ ײטרַאּפ

 ידע .טכַאמ רעד ןוֿפ םעטסיס ןיא םייוניש

 יִד טיול רָאלק ןזיװַאּב טָאה גנוטַארַאּב עקיזָאד

 "רעטנָאק יד זַא ,ןיָא ןוא ןטעדַאק ןוֿפ סעדערי
 ,ּבז ,"ּפָאק םעד ןּבױהעגֿפױא טָאה עיצולָאװער |

 ,39 יז ,1932 עװקסָאמ ,טַארַאפ ןופ געװ רעד

 נװ .6:2: פאצ6 .{ ,רעד -- ר'ָאיטקָא
 רעלענָאיסעֿפַארּפ ,1 .222 ייא?2 .ס" ,עסירי

 -עטשרָאֿפ-רעטאעט א ןיא ןלָאר ןוֿפ רעריֿפסױא

 .עיזיװעלעט ףיוא ,םעליֿפיָאניק ַא ןיא ,גנול

 -ַאמארד .יִא רעטשרע .יא (רעטכעלש) רעטוג

 רעַײנ א זא טרעה עמ זַא טנַײה. .'ַא רעשיט !

 רעּבָא ,ןֿפױל ןעמ טעװ ,ןעמוקעגּפָארַא זיא יא
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 עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"דיגמ ןייק וצ טינ-

 רימ יז טגעלֿפ, .8 'ז ,1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק

 עמערָא יד ןוֿפ תוׂשעמ עכעלקערש ןלייצרעד

 ,"טלמױכענגּפָא ךעּבענ ייז טָאה עמ ױזַא יװ ,ן'א
 .1922 עשרַאװ ,| ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש

 ױזַא ,סָאמ ַא ּפָארֵא טמענ רעדַײנש ַא יומ

 ןוֿפ סָאמ א ןעמענּפָארַא {ןדַאֿפדלָאג} רע טגעלֿפ

 ,1940 וװעִלק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,י"א םעד

 "ער םעד טמיטשַאּב טעטימָאק רעד, .129 יז

 א ןָא טלעטש ןוא ןיַא יד טרישזַאגנַא ,ראוטרעּפ

 .241 'ז ,! ןשינעגעגַאב ענַײמ ,קומ ,"רעסישזער

 זיא ,טַײל ןייק ןרעװ טלָאװעג טשינ טָאה רע;

 ירעטַאעט ,ףרָאדנערַאה .י .ש ,"'א ןַא ןרָאװעג רע

 ,1955 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאק

 -כָאנ .ןליֿפעג ענַײז טלעטשרַאֿפ סע רעװ .2

 .רעמירקכָאנ .רעכַאמ

 ,עצי- .נװ .סע- ,רעד -- קיושטשרָאיד
 ,לוטיּב טימ רָאיטקא ווזד .סד

 .עצירע- ,עציר- ,ר'יויע- ,ר"יוי|טקַא
 סיוא ךיז טרעגלַאװ רע זַא ,טַארּב שַאנ ַא ,אלימ,

 ענדיּב ףיורעד רימ ןענַײז . . . ןטסימ עלַא ןיא

 ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"ןרעיויעטקַא עשידִיי

 ןעייטש ודנוא ַײּב, .262 יז ,1922 עשרַאװ 1
 -ערט ןשידִיי םענוֿפ ןריויעטקא יד |ןעניואוו=}

 סָאד; ,75 'ז ,עקװעלירתּכ ַײנ-טלַא ,עש ,"רצטַאי

 ןַא זיא יז סָאװ ,ןעקנַאדרַאֿפ וצ רימ יז טָאה

 -נעזדנַאלּב ,עש ,"רעטַאעט ןיא זדנוא ַײּב עציריַא

 קיסעמלַאּב ,סעצירָאיטקַא, .106 יז ,| ןרעטש עד

 ,לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא לארׂשי ,ײטצוּפרַאֿפ

 ,69 יז ,1993 סָאי

 א, ,ןסַאמירג ,קיטש עיֵא .ידַא -- שירָאיד

 א ךס א ,ןלָאר יד ןוֿפ גנומענַאּב ערענַײֿפ

 רַאֿפ ןיז לסיּב א ןוא קינכעט עא ערעסעּב

 -עגַאּב ענַײמ ,קומ ,"גנודיילק ןוא גנוטַאטשסיױוא

 ןּבָאה סָאװ יד ןוֿפ ליֿפ רעייז,, ,151 יז ,וו ןשינעג

 ןיא םיא ךרוד ןענַײז . . , ןטײקיאעֿפ עיֵא טַאהעג

 ּב ,"ןרָאװעג טקיטשרעד ןרָאי ןוֿפ ףױלרַאֿפ

 ,1 עװקסָאמ ,ןטכַאלש:רעטַאעט ,יקסנַאשרָא

 קידנדנעװ, .ןרָאיטקַא ללּכ .יד -- טֿפַאשנ-
 "ניק ץרּפ טָאה ,טֿפַאשיַא רעשידִיי רעד וצ ךיז |

 ןעלקיטרַא-רעטאעט ןיא זַא טזָאלרעד טינ לָאמ

 ןשינעכוז . . .ענַײז גנַאלקּפָא ןַא ןעניֿפעג ןלָאז

 יליז ןיא ,רעדנעלסיוא .נ ,"ןשינעשזדנָאלּב ןוא

 ,/ רעטַאעט 'דיא ןוֿפ ןַאקיסקעל סגַײװצרעּבי

 ,202 יז

 ,שירָאיטקַא זד .ידא -- עקס|רָאיטקַא

 רע, .קימימ 'ַא .שירעלעטשנָא .לוטיּב טימ רעּבָא

 מעּב ,"קיטש יא ענַײז ןיא העוט טֿפָא ךיז זיא

 ןענַײז ייז יצ ,ןרערט יד טװּורּפ עמ , ,94 יז ,וצ

 ןַאמדַײז יה ,ייַא ,עשירעלעטשנָא רעדָא עכעלרע

 (עלועקקה רעה 12,  או 1969 ,זמט
 ןַא ןַײז ןוֿפ ןֿפוא רעטכעלש -- ענישטש-

 .רעטַאעט ןליּפש ןוֿפ ,רָאיטקַא

 ,טעװערָאיטקַא ,עוער- .ווטוא -- ןעװערָאיטקַא
 ,רָאיטקַא ןַא יװ ןריֿפֿפױא ךיז .ןלעטשנָא ןכַאמ |

 י"א עקאט יז טריּבורּפ , .לוטיּב טימ ךעלטנייוועג

 ,זמט ,ןילדרעװס ירד ,"גָאט רעקיטכענ א רעּכָא

 .15 ווו 1962 י

 .לכ2 ייא?2 .ידַא -- וויטקַא

 ,473 ןש ,1930 עשרַאװ ,זָאט |

 וימקַא

 ,קיטעט קרַאטש

 ךוּפיה .ויטקעֿפע .קידוועקריװ .שיגרענע .שירעוט

 שיזיֿפ ,יַא קיטסַײג ,דילגטימ רעיַא ,וויסַאּפ ןוֿפ

 ,עלָאר ע'ַא ןַא ןליּפש .גנוֿפַאש עא .יַא ןֿפַאש .יַא
 ,זיא ןענעייל, .קנַאדעג רעשירעֿפעש רעיא ןא

 רימ .ךַאז עװיסַאּפ ןייק טשינ ,ןסייװ רימ יװ

 "יטירק ןוא קיטירק ,נש ,"'ַא קיטסַײג ןַײז ןזומ

 יא ךיז ןּבָאה ןדליא ,316 יז ,1959 א"ּב ,רעק

 רעד ןגעק טָאטש יד ןקידיײטרַאֿפ ןיא טקילײטַאּב

 לֹּבי ,ןַאמטוג .' ,"ײמרַא רעשיטנעװרעטניא

 ,1 ,אא

 ,טקריװ סָאװ ַאזַא -- טעטינומיא עא

 ,טַײצ רעטמיטשַאּב א ךָאנ ןרָאלרַאֿפ טינ טייג

 ,"טירעטֿפיד ןגעק טעטינומיא רעיַא ןיא ןּביילג,

 ר ע װּפ א רעיא
 עא  לַאֿפנָא לָאז עמ טינ טרַאװ סָאװ --

 ןַא ַײּב :המחלמ ןיא (א -- עיצַארעּפָא

 טייג טרעװ ַא טימ ךַאז א ןעװ (3 :עװיסנעֿפָא

 עא .ןרעדנא ןא ןוֿפ תושר ןיא רעּבירא

 ,ןֿפױקרַאֿפ ןוא ןֿפױק ןעק עמ סָאװ -- עי צ קַא
 טמענ סָאװ לײט רעד -- סנַאלאּב רעיא

 תוֿבוה יד ןוא רעטיג עכעלגעוואּב עלַא םורַא

 -סלדנאה רעיא .ןגירקנַײרַא ףרַאד עמ סָאװ

 רעּבירַא טגײטש טרָאּפסקע רעד ןעוו --- סנַאלַאּב

 - טסניד ץיַא ןיא ןַײז .טרָאּפמיא םעד

 רעיא .װרעזער ןיא רעּבירַא טייג עמ רעדייא

 טַײּפש סָאװ ַאזַא ,רעקיטעט -- ןאקלואװ

 עא .ךיור ,רעַײֿפ רעדָא עװַאל ךיז ןוֿפ סױרַא

 .סיוא טינ ,ןּבַײלק וצ טכער -- טכערלאװ

 סָאװ -- לטימ רעיא .ןרעװ וצ ןּבילקעג

 -ןײא עא .רעטעּפש טינ ,ןיוש ,ךַײלג טקריװ

 טנע מ על ע רעיא .גנולייה ע'ַא .גנוצירּפש

 טימ ןעגנודניּברַאֿפ טֿפַאש סָאװ (עימעכ) --

 -- םערוֿפ רעיא .ןטנעמעלע ערעדנַא

 רעטרעװ (עַײנ) ןֿפַאש טֿפלעה סָאװ (קיטַאמַארג)

 :לשמל ,גנוֿפַאשטרָאװ ןוֿפ םעטסיס רעד ןיא

 ןיא ?  וצ ךוּפיהל גנוריזילַארטײנ ןיא גנוי

 זיא סָאװ אזַא -- עטנָא ק עא .לסילש

 סָאװ -- ף ּתוש רעיַא ןַא .ןסָאלשעגּפָא טינ

 רֶע טֿפלעה ,טלעג טימ ןקילײטַאּב ךיז ץוח

 ,גנומענרעטנוא יד ןריֿפ ךיוא

 יַא רעכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןרָאא -- טייק-

 טעטי- .יִא רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ ןלַאֿפ סָאד

 טײקידײרֿפ , .יַא עוויסרעווּבוס .טייקיטעט --

 ,"א וצ טגנערּב ןוא יַא ןוֿפ ךיז טמענ עכלעוו -
 ,זדיחיןּב ןוֿפ עידעגַארט יד ,ןיּבור לארׂשי

 ןוֿפ ךיז טָאה קלָאֿפ ץנַאג א, ,1926 ןילרעּב |

 ףיוא . . ,טײקנענַאטשעגּפָא רעקידארומ רעירֿפ

 "רעּביא 'ַא רעקידנֿפַאש ןוא רעקידנזיורּב אזַא

 .טעטשטּפיוה ,סנ ,"ןסָאלשעג

 עּפורג ןימ רעדעי .1 .ן ,רעד -- וזיטקַא
 רעד .רעדילגטימ עויטקא ןוֿפ טיײיטשַאּב סָאװ

 "רעד, .ויטַארעּפָאַאק םעד ןֿפאשעג טָאה סָאװ יא

 רעּבַײרש ,נש ,"יַא-רענעייל ןטיירּב םוצ ןרעטנענ
 .צעּפס ,2 ,177 יז ,1958 יײנ ,דנַאלסור-יװַאס ןיא -

 רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ טֿפאשרעדילגטימ

 .טייקויטקַא טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ עּפורג

 'ַא רעד, .עּפורג עשיאייטראּפ םּתס ךיוא ווָאס



 ויטמקַא

 רעניילק רעזדנוא טרעּביֿפ סע, ."רעסערג טרעוו
 ."'ֵא

 רעלַאּברעװ .מַארג .ּבנ צמ .רעד -- וויטקַא
 טוט טקעיּבוס רעד זַא טנכייצַאּב סָאװ סונעג

 רע .ֿבצמ ןשיטקַאֿפ א ןיא זיא רעדָא סעּפע

 טסֿפָאלש וד ,ןֿפױל טעװ ,ןֿפַאלעג זיא ,טֿפױל

 -- הנותח ןּבָאה ייז ,ןענרעל רימ ,ץלא ךָאנ

 עקידנגעקַא יד .יַא ןיא ןענעז ןּברעװ עלַא יד
 -- טגָאלש רע .װיסַאּפ רעד זיא עיצקורטסנָאק

 ,ויסַאּפ --- ןגָאלשעג טרעװ רע ,יַא

 סָאװ הטיש .1 .ןע- ,רעד -- םזיויטקַא
 "עגנָא ןא קיטיינ קידנעטש ןזיא סע זַא טלַאה

 עשידיחי רעדָא עכעלטֿפַאשלעזעג עטגנערטש

 ןּבעל ןיא ןריֿפכרוד עשיטקַאֿפ סָאד .טעטיוװיטקַא

 ױזַא יװ . . .זיא םעלּבָארּפ רעד , .הטיש יד טָא

 'ַא םעד ה"ד ,טעטילַאודיװידניא יד ןטיהוצּפָא

 טעּברַא רעויטקעלָאק רעד ַײּב דיחי םענוֿפ

 "ןירּפטנורג יד ,רעליש המלש ,"?ץוּביק םענוֿפ

 ,5 גרעּבמעל ,םזינויצ -סטעּברַא םנוֿפ ןּפיצ

 ןיא ףמַאק ןשרעגענ םעד טריֿפעגסױרַא, ,7 יז

 ןרַאֿפ 'א ןַא ןּבעגעג רע טָאה ָאד . . . ןסיורד

 ,"רעצרעה יד ןיא טנערּבעג טָאה סָאװ טסעטַארּפ
 נװ .{- ,םסיי .10ו8 1968 ,זמט ,גצּב
 ,טסײַאייטרַאּפ .סס ,עקטסי- ,ןיטסיי

 -לטקַא ַײּב יװ ,ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיטסיד

 .ןעוטֿפױא עיִא .גנוטכיר עיַא ,ןטסיװ

 :9 .טריװיטקַא ,ריװ- .חרט -- ןריױויטקַא
 רעדילגטימ יד יַא .(רע)וויטקא ןכַאמ .ןריזיד-

 .ךיז טימ .גנוטלַאװרַאֿפ יד ,ןיײארַאֿפ ןוֿפ

 ,גנור(יז)י- = .עיצַא(זי/  .רָאטַא-

 -רעטניא לָאצ ַא ןוֿפ לייט רעטשרע -- "ָאניטקַא

 :ב 'ַא .ןעמַאטש עשיכירג טימ ןעמזילַאנָאיצַאנ

 עימעדיּפע טֿפַאשרַאֿפ -- ליצַאב'ַא  .-לַארטש
 יד טסעמ - רעטעמ'א .תומהּב ןשיװצ
 ,עיצַאידַאר ןוֿפ טייקוויסנעטניא

 ,ןלַארטש טימ גנולייה יד -- ץעיּפַארעט'א

 ,ץיּפַארעטָאידַאר

 סָאװ (ןעמולּב ןגעװ) .ידַא -- שיֿפרָאמ'א
 יךַײלג ךיז ןעמוקַאּב לַאקיטרעװ ןלייטעצ םִַײּב

 ,ןטֿפלעה עטיוּבעג

 יָאלָאיּב .2041800חץ00668 .ס- -- סעצימ-

 םעדעֿפ עניד ,ןעמזינַאגרָאָארקימ עּפורג .עיג

 -ָאטּפערטס ןריצודָארּפ םוצ טצינעג ,למיש ןוֿפ

 ,ןטשרעג ףיוא טּפיוהרעד ,ןעגנַאז ףיוא, ,ןיסימ

 ַא טסקַאװ ןסקיװעג ענעקורט ןוא יורטש ףיוא

 יד סױרַא טֿפור סָאװ -- סעצימיַא -- למעווש

 ,ןעגנורעטַײא טימ ,סיזָאקימײַא טייקנַארק

 ,12 אט ,1932 ענליװ ,זעג8 ,"לגדא ,ןריוושעג

 רעשימעכ רעוויטקַאָאידַאר .רעד -- םויניטקַא

 ןעמַאזוצ ךיז טניֿפעג ./46 ןכַײצ ןַײז .טנעמעלע

 שי- .עיצַאנַאמעדַא .ןלַארטשיַא .םוינַארוא טימ

 ,ןלַארטש עשיַא .ידַא --

 ידַאר ןוֿפ טֿפַאשנגײא .רעד -- םזי|ניטקַא
 - א  .ןטקעֿפע עשימעכ ןריצודָארּפ םַײּב עיצַא
 -יטקַא טרידוטש סָאװ טֿפַאשנסיװ -- עינָאלָא
 ,םזינ
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 .ל22 יא? .טָאּב .ס ,יד -- עיניטקַא
 ,סקיוועג רעדָא שינעֿפעשַאּב .40001018 04

 וצ ךיז טרירעגוצ ,, .עװעּפַארק-רעסאו עקיטֿפיג

 עטּפַאכרַאֿפ יד| ּפָא ךיז טנערּב סרעּפַאט יד

 -רַאֿפ . . . עװעּפָארק א יװ ךַײלג ,(שינעֿפעשַאּב

 טמוק ןוא ךיז ןגעװאּב וצ טיײקיאעֿפ יד טריל

 ןוֿפ ןגָאמ םעד ןיא קידנדניװשרַאֿפ לענש םוא

 עקידרעסַאװרעטנוא יד ,נ .א זּביא ,"ס'ַא יד

 טלָאװעג ..., .23 'ז ,1923 ענליװ ,"הכולמ

 טקַארטסקע ןַא ןוֿפ טײקיטֿפיג יד ןװירּפסױא

 ,זעגֿפ ,"יַא טסייה סָאװ ,סקיװעג 'םי ַא ןוֿפ

 ,6"8 ןאט ,1950 זירַאּפ

 .סיוא .טריקיטקַא ,ריק- .ורט -- ןריקיטקַא

 ,תובייחתה א ןריֿפכרוד ,טקַארטנַאק א ןריֿפ

 | ,1925 ענליוו ,העדומ

 -רַאֿפ .1 .טריטקַאעג ,ריטקַא .וורט -- ןריטקַא
 .טנעמוקָאד ַא ,טקַא ןַא ןּבַײרשרַאֿפ ,ןענעכייצ

 טָאה עקֿפעש רעד, .טקַא ןא ןגעװ ןדלעמ
 ,לַאנרושז ןַײז ןיא ןשלַאֿפ עסיורג טכַאמעגנָא

 דוקָאד ,ןטקַארטנַאק טריטקַא טרָאד ןרָאװ סָאװ
 םערָא רעציצנַא רעד עקֿפעש ,זמא ,"ןטנעמ

 .חָאס ,2 .28 'ז ,1872 ענליװ ,ןוליא ןיא רוחּב

 תודע ןוֿפ תומיתח טימ טקַא ןַא ןלעטשֿפױנוצ
 ןייר .ןצעמע רעדָא סעּפע ןריזילַאגעל וצ ידּכ
 ןוא טריטקַא יז טָאה ןעמ, .ןכַאמ רשּכ ,ןכַאמ
 / ןיא יז לַײװ ,לטעטש שיזיגריק ַא ןיא טצעזַאּב

 -אװ ַא ןיא טקיטיינעג ךיז ןוא קנַארק ןעװעג

 -מייה 'װָאס ,ןַאמשרָאג .ש ,"טַאמילק ןעמער

 .1 ןפ ,1963 דנַאל

 .טחמ .טיאק2 ײא2? .ז ,רעד -- טש'עטקָא

 -ַאקיזומ .2 .סרעקיזומ 8 ןוֿפ לּבמאסנַא 1

 ,ןטנעמורטסניא 8 רַאֿפ עיציזָאּפמָאק עשיל

 נװ .מט9פ ,רָאיטקַא וזז .ס' ,רעד -- רעטקַא
 ,רעלצניק רעסיורג ַא ןַײז זומ יא ןַא; .ס- ,עק-

 ,מק ,"עינעשזָאלָאּפ עדעי ןײטשרַאֿפ לָאז רע

 -רעטוג ַא זדנוא ַײּב טָאה טָא, .26 אַז ,3

 נָא םעד טָאה רע ,הנשהישָאר ןטלַאהעג רֵיי

 ,1882 ,לָאפי ,יַא רעטוג ַא יװ טכַאמעג לעטש
 םיתושמ הרבח יד ןּבָאה ךָאװ ענעיג .44 ןט

 ןגילעגסיוא ךיז ןּבָאה ייז .רעטַאעט טליּפשעג :

 ,18 א ,1864 ,מק ,"סעקיַא עכעלטסירק רָאּפ ַא

 ,"סעקיַא עטסערג יד ןעגניז טרעהעג ןיוש טָאה;
 ,.260 'ז ,עװַאּפ ענעדליג ,עלרעפ י

 רעלַאקָאװ .ו922 .ּבנ צמ .רעד -- יָארטקָא
 עטמיטשַאּב ןריֿפנַײרַא ןרַאֿפ רעַײטש .לָאצּפָא

 םעד ןוֿפ ןטייװצ ןיא טרָא ןייא ןוֿפ תורוחס

 -קָא -- ךַײרקנַארֿפ ןיא ןדִיי ,דנַאל ןקיּבלעז

 -ןַײּפש זירַאּפ ןייק ןריֿפנַײרַא ןרַאֿפ יִא ..אורט
 ,עידנַאמרָאנ ןוֿפ ןעלקיטרַא

 יַא .ןעגניװצסױרַא .ורט -- ןריאָארטקַא

 .ןצעזעג עַײנ יא .ףָארטש-טלעג ַא

 ָארּפ .רָאטקַא 2 .ס- ,יד -- עפירטקַא
 ,עטשרע .עקרָאיטקַא ,ןירעליּפשיוש עלענָאיסעֿפ

 ,עלַאטנעמיטנעס .יַא עניילק ,עסיורג :'א עטייווצ
 -נוא ןּבָאה ס'ַא, .יַא עשיטַאמַארד ,עשיטנאמָאר

 סָאװ תונעט טַאהעג ןוא ןקַאּב יד טשזורעגרעט

 ז(עוו)עדַאלקַא
 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןלָאר עקיטכיר יד טשינ ןגירק ייז

 ,20 !וז 5

 "יװק .מור .טריטיקַא ,ריט- .ורט -- ןריטיקַא

 ,גנוקידלושַאּב א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .ןלָאצּפָא .ןריט

 רע, .לוּבלּב ַא ןוֿפ ןצעמע יַא .ֿבוח ןטלַא םעד יַא

 גנונעכער יד טריטיקַא ,שַאט ןַײז סױרַא טמענ

 ,ןײטשנרָא לארׂשי ,"טריוו ןטימ ךיז טנגעז ןוא

 .,117 'ז ,1892 סָאי ,לארׂשי תונויער

 טֿפָא טצינעג טרעװ .0.8. .מַא .װז -- 'ייקָא
 ,גנוגעדרָא ןיא ,רדסּב :ב ןטימ עקירעמַא ןיא
 "וצ .ןקיליװַאּב .װחרט -- ןעייקא .םיּכסמ

 ,סולשַאּב ַא יִא .ןעמיטש

 -סקלָאֿפ .שירעטָאטכ2 ?ןע- ,רעד -- ן'יקַא
 -ורטסניא ןװיטימירּפ ַא טימ רעלטעּב .רעגניז
 ןּבעג ךיז יַא ןַא ןוֿפ גנַאזעג םעד ןיא , .טנעמ
 ןטימ יא םעד ןיא ןרעהנַײא ךיז ,גױזרַאֿפ ַא
 ץװקסָאמ ,1 המחלמ ,מּפ ,"ןצרַאה ןטימ יא ליומ

 ,119 יז ,8

 גָארטסַָא (ךַארּפש-םיבנג) .רעד -- ץ"יקַא
 -נעצעג רָאי עכעלטע ןיוש ּבָאה ךיא, .הסיֿפּת
 ,...שידק רעד ,ּביַאט .ד .י ,"'ַא ןיא טעװעט

 ,15 יז ,ט"מרּת ענליוו

 ,'ַא, ,רוציקּב רַאֿפ מטפ ןרעציקַא| -- רֹוציקַא

 ןעז לָאז עמ קילג טימ ןוא לזמ טימ טּבַײלּב סע

 ,?לקַאטקעּפס ןקסלעטיּבויל ַא ןעיָארטסנַײא

 ,1901 װעשטידרַאּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטָאס ֿבקעי

 -רַאֿפ םוצ ףורסיוא עיצקעירעטניא -- ש"יקַא
 !'ַא, ןשטנעמ רַאֿפ ָאיעּפ ךיוא .רעניה ןּבַײרט

 !'ַאש .ךַײלג ןעמעלַא ,עש ,"קסע רעַײא טינ

 ,הּפ ,"ֵי'ַא .רעניה יד וצ טינ טזָאל ןָאה רעד

 ךעלײרֿפ ייז ןּבָאה !'ַא ,71 'ז ,1951 ,ןעמַארד

 ןטרָאד ןוֿפ ןטלָאװ ייז יװ ןענרשעג יינש םוצ

 שטנעמ רעד ,רענידַאג .ש ,"ןּבירטעגּפָארַא רעניה

 ,134 יז ,1933 עװקסָאמ ,ווװ סקיּב רעד טימ

 ינַאּב - .:2: 0126 .סע .ן" ,רעד -- דַאלקָא
 ,טגיילעגוצ טרעװ סָאװ ךַאז עדעי רעדָא שזַאד
 רעדָא (ןגָאלשמוא) סעיָא, .סערּפמָאק .ןדנוּבעגוצ
 סָאד ןרעדניל וצ ידּכ ןלעטש עקנַארק יד ןשַאװ

 ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא גלש ,י"ןענערּב

 .פקּֿפ -- עק- .22 יז ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל
 ןסייה ַא ךיוּב םוצ ןגיילוצ ןעמ ןָאק ךיוא,

 ןעמענ ןוא עצישטרַאג ןוֿפ (עקיַא) סערּפמָאק

 רעד ןעגעג ,רעּבעװ לכימ, ,"ענַאװ עסייה א

 ,18 יז ,(1892} ב"נרּת עשרַאװ ,עריילח

 .קינשטָאדָאלָאקַא +-- .רעד -- ינשט ָאדָאלקָא
 ףיוא ךיז טניֿפעג יַא רעדעי ,יָאװָאדָארַאג רעדעיג
 ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,90 ,"טרָא ןַײז

 ,231 יז

 רע זַא, .טב ,קעדָאלָאקָא +- רעד -- קָאדָאלקָא
 ךעליירֿפ רע טָאה . . .יִא ןוֿפ קירוצ סױרַא זיא
 תועיקּת ייווצ' ,רַא ,ײ. . , טרעֿפטנעעג

 -ַאלקָא ,(עוװ)עדַאלקָא .וורט -- ן(עװ)עדַאלקַא
 ,ןגײלמורַא .1 .::2: 0412026 .ט(עװ)עד
 ןּבעג .2 .שיט ןרעביא ריּפַאּפ יִא .ןגײלַאּב

 ,רזממ םעד יִא טוג .טעלק



 עקדַאלקַא

 .204 : סטהפאאה .סי ,יד -- עקדַאלקַא
 םעד רעטנוא טלַאה סָאװ טנַאװ א רעּביא ץָאלק .1
 ענעדנוּבעגֿפױנוצ סיַא ריֿפ יד .ןקלַאּב רעדָא ךאד
 ןיא ךַאד םעד רעטנוא ןטלַאה ,ןגערּב יד ַײּב
 רעדָא ץלָאה קיטש ,2 .לוַײה םענרעצליה םעד

 ,טעּברַא ןַא ַײּב רעטנוא טגייל עמ סָאװ ןזַײא
 ןעװ ,'א ןא רעטנוא טגייל רעכַאמלעטס רעד,
 ."רעדער יד ןיא סעקלוט יד ןַײרַא טּפַאלק רע

 זַאּפ .::2: 0112 .ס" ,יד -- ע|קדַאלקָא
 ןַא םורַא ריּפַאּפ קידנסיורד .דנוּבנַײא רענעריפ

 .ריּפַאּפ עװָאָא ידַא -- ץווָא .דנוּבנַײא

 .ןעלװַאט עװַאַא

 לטניב .::2: 08106 .סע ,רעד -- טָאלקָא
 ,+-- טָאלָאקָא ווזד ,יורטש

 ייא?? ,טרימַאלקֲא ,רימ- .ורט -- ןרי/מַאלקַא
 -עטסַײגַאּב ןֿפורסױא ךרוד ןסירגַאּב .1/ .לככ
 -טסַאג םעד 'ִא .תולעּפתה ,גנומיטשוצ ,גנור
 ,ןעמיטשַאּב .2 .סעיצַאװָא עגנַאל טימ רענדער
 ןלייצ םעד ןָא ןּבילקעגסיוא טָאה עמ וא ןדלעמ

 ןטנעמסידָאלּפַא ערעַײא ךרוד, .ןעמיטש יד
 רעזדנוא יװ טרימַאלקַא . . . טרעװ (סעיצַאװָא)
 -רעַײֿפ ןדלעמ ,ןרימַאלקָארּפ .8 ."רעיײטשרָאֿפ
 ןרַאֿפ טרימאלקַא טרעװ רצע-שרוי רעד, .ךעל

 ץעיצַא- .ידַא -- וויטַא- .,ײדנַאל ןוֿפ גינעק
 ,גנוריד ,ס- ,יד --

 .לכ2 יא? ןויסולקָא :פּפ ידַא -- וזיזולקַא
 ,גנונעֿפע ןָא ,ןסַאלשרַאֿפ ,טכַאמרַאֿפ זיא סָאװ

 ,טנַאנַאסנָאק רעקילָאמַאטימ .ן ,רעד --- בוס

 "דיר א טנֿפעעג טרעװ סע ןעװ טדערעגסיורא

 -עסָאלשעג א ןיא ןעװעג רעירֿפ זיא סָאװ ןַאגרָא

 .ךיָא ןענַײז ד ,ט ,ג ,ק ,ּפ ,ּב .עיציזַאּפ רענ

 סָאד -- קיטענַאֿפ .1 .סי ,יד -- עיזולקָא
 -ןעגנאלק םעד ןַאגרָארדיײר א טימ ןכַאמרַאֿפ

 "ֿפיונוצ סָאד -- עיגָאלָארָאעטעמ .2 ,םָארטש
 א טימ םָארטש ןטלַאק א ןוֿפ ךיז ןסיוטש

 ןטלַאהרַאֿפ סָאד -- עימעכ .2 .ןעמערַאװ

 רעדילָאס ַא ףיוא טײקיסילֿפ ַא רעדָא זַאג ַא

 ןכַאמרַאֿפ סָאד -- קיטסיטנעד ,4 .ץנַאטסּבוס

 ןטשרעטנוא ןוא ןטשרעּבײא ןוֿפ ןייצ יד

 -כעט ןוֿפ טעּברַא יד ןרילָארטנַאק םַײּב) סיּבעג

 | .(רעקינ

 וצנַײרַא רעמַאה .סע- ,רעד -- קַאּפָאילקָא
 יִא ןטימ דלַאּב ריד רָאֿפרַאֿפ ךיא , .ןטינ ןּפַאלק

 ,ןעשעג זיא סָאװ ,ָאטיס לװַײֿפ ,"!ןַײרַא ּפָאק ןיא

 ,1925 וװָאקרַאכ

 "ילק .רגכ2 שיּבַארַאכ י"א .רעד -- םילקַא

 ,רעסייה ַא זיא בגנ ןיא יִא רעד .רעטעװ ,טַאמ

 ,1332 ,םילקיא +--

 סעּפע ןסַאּפוצ .1 .װרט -- ןרי|זיטַאמילקֶַא

 'א .דנאל ןוֿפ ,טַאמילק ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא יד וצ

 רעמוז ןוא םעראוו רעטניוװ ןַײז לָאז סע זיוה א

 עדייּב ןיא ןרוטַארעטיל ןעשידִיי| יד, ,ליק

 ךיז ראֿפ ןּבָאה עילארטסיוא ןוא סעקירעמַא

 -מיא םעד יא וצ עּבַאגֿפױא ערעװש יד טָאהעג

 םיא ןיא ןגָארטוצנַײרַא ,לטימ-ךַארּפש ןטריטרָאּפ
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 ,שג ,רַאהדלָאג סחנּפ ,"ןעמטיר ןוא רענעט עַײנ

 ,1949 ןרובלעמ

 יד וצ ,ןעגנוגנידַאּב יד וצ ןצעמע ןסַאּפוצ .2

 טייהרעמ רעד ןוֿפ ,הֿביֿבס ןוֿפ ןטיײקרעדנוזַאּב

 ןטנַארגימיא יד יַא .עא גנורעקלעֿפַאּב רעד ןוֿפ

 .ךַארּפשדנַאל יד ןענרעלסיוא ךיז ןֿפלעה ייז ןוא

 עקימורַא יד וצ ךיז ןענייוװעגוצ -- ך י ז טימ

 ןקוקוצ ךיז, .ןרעגריּבנַײא ךיז ,ןעגנוגנידַאּב

 'א ,ךַארּפש רעד וצ ןרעהוצ ךיז ,ןטיז יד וצ

 ,1922 עשראװ ,וו ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"ךיז

 "ידיי עמערַאװ ַא . . . רעדניק . . . ןּבעג , ,153 יז

 ידיי רעד ןיא 'א ייז לָאז סָאװ גנואיצרעד עש

 ,20 |ו 1967 ,זמט ,רעקנילֿפ דוד ,"הֿביֿבס רעש

 ,בנורי-ד .ץיצַאד

 טינ ךיז טסַאּפ סָאװ .ידַא -- שיטַאמילקַא
 טעפ רעדנעל עסייה ןיא ןסע, ,טַאמילק םוצ

 דנַאל ןוֿפ ןעגנוגנידַאּב עיַא יד, ."'ַא זיא שײלֿפ

 ,זָאט ,"רערעדנַאװנַײא-רעטעּברַא עַײנ יד רַאֿפ

 ,6-5 ןאפ ,1930 עשרַאװ

 .טעּפע)לקָא ,עפ- .װרט -- ןעּפע(י)לקָא
 -אּב .ןּפעלקַאּב .ןּפעלקמורַא ..:22: 6

 -- ךיז טימ .ןרַאּפשנַײרַא .ןעּפעשטוצ ,ןטֿפעה

 יטרָאנ ןיא דָארג טעּפעלקָא ךיז וטסָאה סָאװ,

 ,ןֿפױלטנַא ליוו רעּבי ,טכַאנרַאֿפ ,רה ,"?ַאטָאקַאד

 רעדָא, .ןעלקעה וזז .לקַאל .װרט -- ןעלקַא
 -ַא טגעלֿפ יז רעדַא . . . ןענעייל טגעלֿפ יז

 ,2 אוו 1967 ,גָאט ,ןאמרעקַא .ה ,"סעּפע

 טלקַאעג טָאה סע. .מור .ןעלקע ווזד -- ןעלקַא
 ."תויׂשעמ עשירַאנ ענַײז ןוֿפ ןצרַאה ןֿפױא

 .,44חס0ס עטיל ןיא לטעטש .נג -- ןץ'ַאימקא

 רעטסכעה / .רג22 ײאכ22 .סס יד - עמקא
 יא ןטסכעה עמַאס ןוֿפ טקנוּפ .ץיּפש .טקנוּפ

 ,סקַאמילק .גנוֿפַאש ַא ןיא סערעט

 -רַאּבוא עצמַאקַא) -- אצמקירפו אצמקַא

 'ק רעּביא .ב/הנ ןיטיג22 .חּת .עזַארֿפ ןעצמַאק

 רעד ןיא ןשטנעמ ייװצ ןוֿפ ןעמענ .יק"ּב ןוא

 ,תמחמ = ַא לקיטרַאּפ .ינש-תיּב ןוֿפ טַײצ

 -יילק ַא רעּביא :ּב ןטימ טצינעג .ןגעװ ,רעּביא
 ,םילשורי ןרָאװעג ֿבורח זיא ךַאז-לֿפט ַא ,טייקינ

 ץרַאה סָאד, .קילגמוא סיורג אזא ןעשעג זיא

 טייקילייה ןוֿפ רעטנעצ רעד ןוא טלעװ רעד ןוֿפ

 הידעס יר ,ישורּב ,ײיקייּבו יַא ןרָאװעג ֿבורח זיא
 רימ ןגעלֿפ ֿבָאּב העשּת רַאֿפ , ,1945 י"נ ,ןואג

 ןדנוּברַאֿפ ןענַײז סָאװ תודגַא עלַא . . . ןענרעל

 .שי ,"'קייּבו יַא יװ ,ןּברוח ןטימ

 טשטַײטרַאֿפ ּבׂש .ןקאנ וזז .ס' ,רעד -- ןקַא

 וצ טרעהיג ןּבָאה איז טינ , ."ןיקַא -- ףרוע;

 'נוא ןרוא ריא טגייניג ןּבָאה איז טינ ינוא רימ

 ןריא ןטרַאה טכַאמעג =} טרעהיג ןּבאה איז
 ,26 ,ז ,הימרי ,הרוטֿפה ארקיו ,חט ,"ןיקַא

 איז אוט ,ּבַײװ זיּב ןייא ךיוא ױזַא, ;ב/אי ,ּבֹׂש

 ןעד ריא זַײװ נוא ןיקה ּבא ריד ןוֿפ טג טימ
 .א/ס ,ןויע ,"ןיקַא

 .סרערעש ןוֿפ ןושל ןיא זַײל .מּב ,יד -- ןקא

 ןוא יײֿפ ,ןקָאז ןָא זַײל ,ןקָאּבױקָא, :לק ַא ןיא
 ,"ײלֿפ טימ לוֿפ ,יײֿפ

 .רג22 ײא?2 יט דעמ .יד -- ענק'ַא

 סקַא

 ַא; .עטיל ,קעשיװליּפ ,לקַאל .יד -- שינקא
 א ןגײלנַײרא טגעלֿפ ןעמ ואוו גייט ןוֿפ עלעּבעל

 ,םענייאניא ןקַאּב סע ןוא גנירעה םענעצלאזעג

 ,2 ,וצ ּפשִיי ,שרעה .ל ,"'ַא ןסייהעג טָאה

 טיוה

 טרעװ ןרעװ-ףַײר-סטכעלשעג ַײּב . . ., .טייקנַארק

 ףיוא ךיוא ןוא . . . םינּפ רעד ןטָאשעגסיױא ..

 סױרַא ןעגנירּפש רעּפרעק ןוֿפ רעטרע ערעדנא

 ,1923 ענליװ ,זעג9 ,"ַא -- סעקישטשירּפ

 ןעװעג טשינ טלָאװ סָאװ םינּפ א; .655 ןמ

 ןסערֿפעצ ןעװעג טשינ טלָאװ'ס ןעװ ,סואימ

 ,20 שוו 1968 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ַא ןוֿפ

 .=שזח: 0008 .מור .סעּב .סי ,יד - ענקָא
 -רַאֿפ-גנַאלסנּבעל ואװ ּבורג-ץלַאז רעדָא-ןליוק

 -ערָאה' ,הסיֿפּת ךיוא .טעּברַאעג ןּבַאה עטּפשמ

 רָאּפ ַא יִא ןיא ןגעלעגּפָא .יָא ןַא ןיא יװ ןעוו
 עס רעװ ןוא , ."שטנעמ סיוא סױרַא ןוא רָאי

 םיא ףיוא ןרעדינ'ס ןוא סיִא יד ןיא טכַאמש

 "עּב ףיוא ,גרעּבנטכַארט ףסוי ,"ןרעיורט ןּביז

 ןיא טנַאטסערַא -- ׁשֵאֹנְקָא .דרע רעּבַארַאס

 יָא

 -ַאמיא .1 2888 .ל22 ,ייא?? ,ן" ,יד -- שקא
 ןוא רעּפרעק א ךרוד טייג סָאװ עיניל ערעניג

 'ַא יד .רעּפרעק רעד ךיז טיירד ריא םורַא סָאװ

 .עיצַאטָאר ןוֿפ ,גנואיירד ןוֿפ יא .דרע רעד ןוֿפ

 יצניֿפ יד, .'ַא עלַאקיטרעװ רעדָא עלַאטנָאזירָאה

 ןָא ןרעטש ענעשַאלרַאֿפ יװ ןעלגָאװ ןשינרעט

 ,9 יז ,טֿפַאשּביל ,9'י ,ײץיַא

 טרעװ ריא טיול סָאװ עיניל עלַארטנעצ ,2

 ןלעֿפ סָאד רעדַָא טייקשירטעמיס טלעטשעגנַײא

 ַא ןוֿפ יא ,רעּפרעק ןוֿפ יַא ןא .עירטעמיס ןוֿפ

 ,טַאלּב
 סָאװ עיניל עדעי (עירטעמָאעג עשיטילַאנַא) .2

 יּבול סָאװ ןוא דוסי א יװ ןעמונעגנָא טרעוו

 ,טקנוּפ ַא ןוֿפ עיציזָאּפ יד טמיטשַאּב טרעו ריא

 ,ןטַאנידרָאָאק ןוֿפ יא .עירטעמיס רעד ןוֿפ יא

 -יטשַאּב סָאװ סעיניל ַײרד יד ןוֿפ ערעדעי .4

 ,סױרַָאֿפ) ןַאלּפָארע ןַא ןוֿפ גנוטכיר יד ןעמ

 וצ ןעלקניװ עדָארג טימ סקניל ןוא סטכער

 .(סיורָאֿפ עיניל רעד

 רעדָא ייװצ ןשיװצ גנודניּברַאֿפ ,ךַאמּפָא .8

 "ןרעסיוא רעייז ןרינידרָאָאק וצ תונידמ רעמ

 ףעגנומענרעטנוא עשירעטילימ ןוא קיטילַאּפ

 ןשיװצ סקַא יד המחלמ-טלעוו רעטייוװצ רעד ַײּב

 רעד ןגעװ, .ןַאּפַאא ןוא עילַאטיא ,דנַאלשטַײד

 יקענַא ענעדײשרַאֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענעז יא
 -רעּבמעל ןיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא . . . ןטָאד

 ,4 ,או ֿפשיי ,מולּב ,יַאא ָאטעג רעג

 -כַארט םַײּב גנוטכיר-טנורג ,רקיע ,רעטנעצ .0

 .ןעקנאדעג סנצעמע ןוֿפ יַא יד .ןֿפַאש םַַײּב ,ןט

 ,ךנּת ןיא קרעװ ייוװצ ןענעז ֿבויא ןוא תלהק,

 ןיא רעיורט רעכעלשטנעמ רעשידיחי רעד סָאװ
 טכַארטעג ,אפא ,"ערעייז יִא עשירעלטסניק יד

 -שודיק ןוא לטעטש, .83 'ז ,שטַײטײרֿבע טימ

 ,"ןֿפַאש סשַא ןוֿפ יא יד זיא סָאד -- םשה

 ,93 יז ,שַא םולש ,נש

 .ידַא -- ר'ַאלי- .ידַא -- שיד



 סק יי
 ןוֿפ גנאטש 2106: 2056 .ז ,יד -- שקַא

 ןגָאװ ןוֿפ טיירּב רעד ןיא ,ןזַײא רעדָא ץלָאה

 -ניה .רעדער יד ךיז ןעיירד סע רעכלעוו ףיוא

 -ליה ,'א ענרעזַײא ,יַא עטשרעדַאֿפ ,יא עטשרעט

 םיכלמ) יתודיוי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .יַא ענרעצ

 ןלַאֿפ 'א ןייא טלַאֿפ , ."ןשחַא גוא, :(22 יז ,א
 ןעד ןוֿפ קרעװ ׂשָאד ינוא, .װש ,"רעדער עלַא

 לאקזחי איד ...קרעװ ׂשָאד זא רַאװ רידער

 ינוא (ןיסקַא) רדוא ליגענ יריא . . . טָאה ןהעזיג

 ןיא ןיסקא איד אד (ןיֿבַאנ רדוא) רכעל יריא

 ערעייז, :יּת) ,33 ,ז ,א םיכלמ ,מהס ,*. . , ןיִג

 ןענעז ייז יװ, ,ן"...ןֿפײר ערעייז ןוא ןיֵא

 ,"ץא עדייּב ןרָאװעג ןכַארּבעצ ןענעז ןרָאֿפעג

 טגעלֿפ, .ג/ּבכ ,'דיחי ןּבו ֿברּב הׂשעמ' ,בחנ

 יז ןּבעג ,דרעֿפ יד ןעיָאּפנָא רעטַאֿפ ןַײז ןֿפלעה

 טינ רעמ טָאה רֶע .יײז ןענַאּפשסױא ,ןסע

 ירעקעּב .ש ,"'א ,דָאר ,ןגָאװ ,דרעֿפ טסואוועג

 ,11 'ז ,1887 סעדַא ,ןעטַײצ ס'חישמ ,ןנַאמ

 ןרָאֿפ .ןגָאװוא-דרעֿפ טימ = י'ִא טימ ןרָאֿפ

 וצ ךָאנ ןעמ ףרַאדַאּב ינדָאק ןייק, .יַא רעּפ
 ,עש ,"ןּבלַאהטרעדנָא העש א 'א רעד טימ ןרָאֿפ

 ןרָאֿפ ךיוא ןז .יינדָאק ןוֿפ רעטסכעלקילג רעד'

 ךַאנ ָאד ןוֿפ טֿפרַאדעג טָאה רע; .א וצ

 עטשרע יד ,ל"הי ,"ַא וצ ןרָאֿפ לַײמ ףלעװצ -
 ןרָאֿפ רעמוז ןיא, .21 יז ,1881 עשרַאװ ,עּביל

 ,164 'ז ,װ רעדיל ,הלמ ,ייַא טימ דימּת יז

 טציא טרעדנַאװ ,סוֿפ וצ רעװ ןוא יא טימ רעװ,

 .גַאמ ,"טַאראּב סטָאג ףיוא

 רַאֿפ זיולּב געװ -- גל װזַא .טל 99 גיֵא

 קי-  ,ןליּבָאמָאטױא רַאֿפ טינ ,ןגָאװ-ןוא-דרעֿפ

 ,ןעלצרַאװ עקיסקא .ידַא --

 ןוֿפ רע .1 .2:06:סםצס .ץ ,רעד -- סקָא
 -סַאק בורל ,המהּב ןימ ןרעדנַא ןַא רעדָא וק

 םירֿבד תומש ןיא ּבא ,אׂשמ ףיוא יִא ןַא .טרירט

 יד ,יא ואווַא ---, .שּכוא -- 'רוש' טשטַײטרַאֿפ

 יד ייא ואװַא --- .ןעקנורטעגסיוא ןיָא -- ?רעסַאװ

 .לֿפ ,"טעגרהעצ ןּבָאה סעניּבוד -- ?ןָא

 ;"הרוֿבג ןַײז ןוֿפ טינ טסייװ יִא רעד, :װש

 ןלעֿפ ייווצ ןייק ןעמ (טדניש) טיצ יִא ןייא ןוֿפ ,

 ןעמ טנַאּפש דרעֿפ א טימ יִא ןַא, ;"ּפָארַא טינ

 יַא ןַא טיג ןעװ, :"ןגָאװ ןייא ןיא ןַײא טשינ

 :"ףלח ןטימ ריֿפ א טוט טחֹוש רעד ןעװ ?ֿפלח

 -לע סָאװ, ;"ףלח םוצ טניואוועג זיא יִא רעד,

 :"ןרָאה רעד רעקרַאטש ץלַא -- יִא רעד רעט

 "יא ןגָארטרעד רעמ ךיז ףיוא ןעק שטנעמ א,

 לכׂש רעד, ;"ןּפעלשרעד ןענעק ןסקָא ןעצ רעד

 רעד זיּב גנַאל טרעיודעג סע} יז'ַא ףיוא טרָאֿפ

 שָארֿפ א זַא :;ןרעדנַאנוֿפ ךיז טּבַײלק לכׂש
 יַא ןַאע :"רע טצַאלּפעצ -- 'ִא ןא ןרעװ לי
 ַא טָאה י'ִא ןַאפ :"ערעדנא ןוא ך יז טסיוטש

 ןזָאלּב טינ רֿפוש ןייק ןעק ןוא גנוצ עגנַאל

 ץימלָא ןייק טייג יִא ןא, :"(ןגָאז אוביו-הלעי)
 ךיא, :לטרעװ סָאד| "יֵא ןַא קירוצ טמוק ןוא

 ץימלָא ןייק ךיוא (רָאֿפ) ייג ןוא יִא ןַא ךיוא ןיִּב
 א ךיוא זיא ןעמ זַא שינערעהוצנָא -- "ןןיװ)

 יִא ןַא רע זיא, ;{קיסַאּפש ,ןױשרַאּפ רעקיטכיװ
 סיֿפ יד רע טכערּב --- ץימלָא ןייק טייג ןוא

 רעמ יַא ןַא ןוֿפ ןעמ ןעק סָאװ, :"געװ ןֿפױא

 ןּבלעק ןטַײל ַײּב, ;??שײלֿפנסקָא יװ ןעגנַאלרַאֿפ
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 ;"יק יד טינ ךיז ןּבלעק רימ ַײּב ,ןיָא יד ךיז

 ;"ָא רעד ךיו טּבלעק -- טייג לזמ סָאד זא;

 ."ַא ןא ןעװעג זיא ןַאמ סוק רעד;

 רענרעה יד טימ יִא ןַא ןסעגעגֿפױא טלָאװ רע;
 יד (ַײּב) רַאֿפ יַא םעד ןעמעננָא, ;"(סעטעּפָאק)
 וצ ,רקיע םוצ ןעמענ ךיז ךַײלג =} "רענרעה

 עיגרענע טימ -- פעלּבָארּפ רעטסרעװש רעד

 עלעגיײֿפ ַא סיוא טצירק רע זיּב, ;{קידלכׂש ןוא

 ןעמ ןעק ,(םינטק םיֿבקנ טימ קיטרַאֿפ טרעװ)

 יץמַאּפ ַא ןריזירעטקַארַאכ וצ} "יָא ןַא ןסעֿפױא
 םוצ םענורּב םעד טריֿפ רע, ;ןקינדונ א ,ןכעל

 ,לֹוז ַא טרעװ -- המורּת רע טֿפױקג ;ײיֵא
 א ןגעװ "ייז ןרגּפ -- ן'ַָא טימ רע טלדנַאה

 רעייז = ןיַא ףיוא ן ר ָא 8 ;ןלזמילש ןסיורג

 ןֿפױק" .ללּכּב ןגעװַאּב ךיז ,ןרָאֿפ ךעלעמַאּפ
 רָאג ,האיצמ עסיורג א = ןשָארג ַא רַאֿפ יִא ןַא |

 ןשָארג א רַאֿפ יִא ןַא; .ריא טֿפָא .לװלָאװ

 זיא (רעצַײרג) ןשָארג רעד רעּבָא ,(רעצַײרג)

 .?ָאטינ

 רעד (וצ) רַאֿפ יִא ןַא יװ (ןרעטיצ) ןעַײרש 9

 יװ לדייא ;הטיחש רעד וצ יא ןַא יװ ןייג ;הטיחש

 ןַא יװ ןטעּברא ;'ַא ןא יװ קרַאטש ;לדייװ יַא םעד

 (ןלירּב) ןעלכרָאכ :עכָאס רעד ןיא יא רעד יװ ,יָא

 -עטש א יװ ךיז ןסיוטש ;יִא רעטעליוקעג א יו

 ןַא יװ ןענרעל :"יַא ןַא יװ שירַאנ :'ַא רעקידעכ
 זיַא רעשיסור א יװ קיד :ןַאּפש ןיא ןייג וצ יִא

 ;'ַא ןַא יװ ןּבַײרט :ךָאי םעד יִא ןַא יװ ןּפעלש

 -רעקַא ןיא דרעֿפ ַא טימ יִא ןַא יװ ןסַאּפ
 ַא ןַא יװ (ךיז טשודיח) טרעדנואװרַאֿפ ;עלעגעװ

 ;ַא ןא יװ טנַאּפשעגנַײא ;יניס גרַאּב ןֿפױא

 "מוא ןַא ןיא ןריֿפנַײרא :'ַא ןַא יװ לכׂש ןּבָאה

 ר עג ַא ר פ .זיוהטכעש ןיא יִא םעד יװ קילג

 ןוֿפ סרעניואוונַײא יד רַאֿפ שינעמענוצ -- ןָא

 זיא ןטרָאד :עשרַאװ ןוֿפ טָאטשרָאֿפ ,עגַארּפ

 ,קרַאמ-תומהּב רעסיורג א ןעװעג

 ,"...אוק יד טכַאמיג ןגָארט טוה יִא ןַײז,

 ןיא טגיל לארׂשיא .א/אכ ,1625 ןילּבול ,מהס

 סקוא רדליוו ןייא זַא ןיסג יד ןיא טייקיטכעמנוא -

 תוניק ,"ןיּביה ףיוא איז טוט רנייק ינוא
 יד .,.ןיליֿפּת; .1767 אדרויֿפ ,ֿבַאּב העשּתל

 טימ טיינעג ,תורעׂש טימ טלקיװעגמורַא תוישרּפ
 עקַאט עשז קוק, ,18 יז ,ו ישס ,"יָא ַא ןוֿפ ןידיג
 סע ןעװ רעטעפש לּבלעק ענעגייא סָאד ןָא
 -ץַא .96 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"יָא ןַא טרעוו

 .זיּפשיַא .ןקע ט שדָא --יּת ,לכַאט ש }

 א .רעּבַײרטײָא .ך ָאיײָא ,ר ע כ ע ט שדַא

 יַא ,קרַאמיןיִא ,רעלדנעהיָא .לַאטשייָא ,ןַאּפשעג

 = תויתוא:ץיַא .טעמרַאּפיָא .ךעטסַאּפיַא .רחוס
 ,םּת +-- .דעומ +-- .עסיורג רָאג

 שירַאנ ,רַאנ ,הטוש (ןשטנעמ רַאֿפ} ַאיעּפ .2)

 .עא 'ַא ןַא יװ קרַאטש-קידהרובג ,יָא ןַא יװ

 'ִא ןַא (רעּבָא ,טשינ רע טָאה רענרעה ןייק;
 .לװֿפ ,יירצ זיא -

 ַאידָאז רעטייווצ .ןרעטשעג ,סורוַאט וזד 2

 סָאד . . .זיא ןרעטש קלח ןייא, ,ןכייצ רעשיק |

 ,"סקָא ןַא ןֿפורעגנָא טרעװ .,רַײא ןוֿפ לזמ;

 ,1251 +-- .ד/וט ,'םיסנ הׂשעמ' ,בחנ

 .ז- ,רעד -- ט"ַא|לַאטקָא
 ןסקיװעג ןוֿפ ןעמאטש ןיֵא; ,סרעַײז:לַאסקָא

 .2400: 84 .ברא .ן" ,יד -- טסקַא

 .רג22 ייא2 -- ֿפירוַֿאיטקַא

 םָאיסקַא

 ןַא ַײב יװ ױזַא זיא סָאו .יזַא -- שי

 .דלודעג שיסקָא טימ .סקָא

 ןוֿפ ץלאז ,לארענימ

 יַאּפַאי ןיא . , . טַײּבֿפָאטש ןכעלרעניא ןוֿפ רעדָא

 "רעד ךיז טרענרעד גנורעקלעֿפַאּב יד ואו ,עינ

 "א ָאד רעטֿפָא ןענַײז ,ןסנירג טימ טּפױה

 ,1936 ענליװ ,זעגֿפ ,ןןרינ יד ןיא} "רענייטש

 ןוא שילַאטסירק ,סַײװ -- ס רע ַײזײַא .4 אט

 טרעװ .ןסקיװעג ןיא ךיז טניֿפעג ,סרעַײז קיטֿפיג

 ןקיניײר ,טנװַײל ןכַאמ סַײװ םוצ טצונעג

 ןעמ רָאט ...רעטעלּב יד, .ןּברַאֿפ ,ןקעלֿפ

 ,זמט ,"יז"ַא ןגָאמרַאֿפ ייז לַײװ ןסע טשינ

 -- ץל ַאז"ַא .ידא -- שיד .29 טווו 5

 ןעו רקיערעד ,דמַאז ןרינ ַײּב ,ערגַאדָאּפ ַײּב,

 ןייק ןעמ רָאט ןיִז"ֵא ליֿפ טלַאהטנַא ןירוא רעד

 ענליװ ,זעגֿפ ,"ןעקנירט טינ ייײט עקראטש

 ,17 ןאמפ ,0

 ,סעלטַא רעדָא טעמַאס ןוֿפ ףָאטש -- טעמַאטקלא

 ןמענוצסיורא 'ִא ןוֿפ ןֿפוא רעטירד רעד,

 םענייר טעוװרעס ַא ןיא שא ןסייה םענ :סעמַאלּפ

 יד טצװ ,'ַא םעד ףיוא עץילָאװַאּפ בַײר ןוא

 ןנירד ׂשָאװ לכיּב ןיייא ,"ןײגּפָארַא עמַאלּפ

 .ה"נקּת װַאלקש ,יװַאקישט ןיכַאז ךיז טניפג

 .קַאה ווזד

 ,דע ,םילהּת) 'תומודרק ץע' טשטַײט 8 ןילכַײר

 א ןעװעג ךיוא זיא יא ,"טשקא רד ןיצלה, :(5

 טשטַײט השמ ראּב .ןֿפרַאש ייװצ טימ קַאה

 חרוא .ןטׂשקַא :(48 ,ט ,םיטֿפוש) יתומדרקהי

 ,לַײּב ,'ַא ,קַאה :ןזרג טשטַײט

 "ערעװ-םעדָאֿפ

 "גנואללדרַאֿפ יד ןיא טיזַארַאּפ ,דָאטַאמענ ,למ

 למערעװ קידכעלַײק קנינילק ַא; .ןענַאגרָא

 -םעדעֿפ רעדָא 'ַא ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ

 לקיטש ןיילק א יװ סיוא ןעעז . . . למערעוו

 םעד . . . ייז ןגָארט רעּבירעד ןוא ,םעדָאֿפ עסַײװ

 ןַארַאֿפ טֿפָא ןענַײז יז .ךעלמערעוו-םעדעֿפ ןעמָאנ

 ,1924 ץנליװ ,זעג9 ,"גנַאגלוטש ןשירֿפ ןיא

 ,1 ןאס

 גנושרָאֿפ = .רג22 יא? .יד -- עי|גָאלָאיסקַא
 חטש ןֿפױא 'א .עיֿפָאסָאליֿפ רעד ןיא ןטרעװ ןוֿפ

 םגה ןוא, .קיטעטסע ,קיטע ,עיגילער ןוֿפ

 ןיא הטיש רעוויטיאוטניא רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 זַא ךרד ןטימ ןעייג (גנושרָאֿפטרעװ) יא רעד

 ןַא ןֿפוא ןַא ףיוא טנעקרעד טרעװ .עטוג סָאד

 חסּפ ,קיא ,טיײצ ,"ןרָאּבלטיממוא-וװיטיאוטניא

 ,כ"שּת

 .סי ,יד -- עמ" :ךיוא .ןע- ,רעד --- ם'ַאיטקַא

 .ןריֿפסיוא לָאצ א רַאֿפ דוסי ..1222 ייאככ
 ןוא תמא ןא יװ ןעמונעגנָא טרעװ סָאװ החנה

 עשיגָאל םעטסיס ַא ןלעטשוצפיוא טניד סָאװ
 טלַאה עמ סָאװ סָאד ,ןליאמַײק .ןצנעװקעסנָאק |

 :ןוַײװַאּב ןיא טינ ךיז טקיטטינ סָאװ תמא ןַא יװ |

 טײהַײרֿפ יד , ."ןצנַאג ןוֿפ רענעלק זיא לייט א, |

 ןעקנעד ןשידומלּת רַאֿפ זיא ןליוו ןשילַארָאמ ןוֿפ

 ,טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"החנה עטשרע ןוא עיִא ןַא

 -רעטנוא עלַאנָאיצַאנ יד זַא יא ןַא זיא סע. .94 יז |



 ןעגיסקָא
 -לערוטלוק ןיא סיוא לּכ-םדוק ךיז ןקירד ןדיש

 "ָאװער יד ,ןינַא .מ ,"ןטנעמָאמ עשיגָאלָאכיסּפ

 .1923 ץגיר ,סעצַָארּפ רעשיגָאלָאכיס9פ סלַא עיצול

 ןּפָארט רעטוג רעדעי זַא ןעועג זיא עא ןַײז ,

 עג עטנעָאנ נַאמ ,"רערט א סטָאג זיא ןַײװ

 ןַא יװ זיא סָאװ .ידא -- שיטַא .ןטלַאטש

 .טייק- .ןתמא עיַא .גָאז רעיא ןַא .םָאיסקַא
 .ןעמָאיסקַא ןוֿפ םעטסיס .יד -- קיטַא-

 -רעיוז  .רג22 ייאכ? .ןע" ,רעד -- ן'ע|גיסקַא
 ןוא רילָאק ןָא זַאג .טנעמעלע רעשימעכ .ףָאטש

 ירַאֿפ רעד זיא יִא .00 -- לַאּבמיס .חיר ןָא

 .ךעלַײקדרע ןפיוא טנעמעלע רעטסטײרּפש

 עשינַאגרָא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ךיז טֿפערט

 ,ןּבעל ןייק ןַײז טינ ןעק יִא ןָא .ןעגנודניּברַאֿפ

 סָאד טינ ,ןעמעטָא סָאד טינ ךעלגעמ טינ זיא

 - ץעקסַאמ-'ַא .ןלױֿפ סָאד טינ ,ןענערּב
 ןרעּביא ןוא זָאנ רעד רעּביא ןגָארטעג טרעוו

 ַא ןוֿפ יִא רעמ ןעמעטָאוצנַײרַא ידּכ ליומ

 ,רַאואװרעזער ,קנַאט ןטלעטשעגוציקיאַײּברעד

 סָאװ ןקנַארק ַא רעּביא (טלעצעג) עקטַאלַאּפדיָא
 יָא םענייר ןוֿפ םָארטשוצ ןרעסערג א ןּבָאה זומ

 .ןעגיסקָא טימ ןדניּברַאֿפ ,/ .װרט -- ןריד
 ,גנוריד .ןעגיסקָא םוכס םעד ןרעמרַאֿפ 9

 .ץיצַא-
 .ןעגיסקָא ךיז ןיא טָאה סָאװ -- שינע-

 ,גנודניּברַאֿפ עשינעָא

 (עימעכ) .ר922 יא? .ן ,רעד -- ד"יטקָא
 .ןעגיסקָא ָאד זיא סע ואװ גנודניּברַאֿפ עדעי

 ,ָארעּפוק .ָאיװצ -- 02 ;'ָאןייא -- 01

 יָאןליוק .יָא-רעּבליזקעװק .יָא-ייוצ -- רעּפוק

 -ץלַאז .ןיָא עלארטיינ .00 -- זַאג -דַאשט רעדָא

 .ןיָא עקידנֿפַאש
 טימ טנעמעלע ןַא ןדניּברַאֿפ .ורט -- ןריד

 -קעווק ןעמוקַאּב ןוא רעּבליזקעװק יִא .ןעגיסקָא
 זיא ןלױוֿפ ןוֿפ סעצָארּפ רעד, .ןדיסקָא-רעּבליז

 רעדָא יִא ןוֿפ סעצָארּפ א ןתמא-רעדדיא ,. ,

 ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"ןענערּב

 .טֿפַארק- .םַאלֿפ ,טנעגַא רידיסקָא ,67

 .עיצא- .גנוריז

 סָאד , .רעסַאװ יָא .רַאּפ ,ידַא -- טרידיסקָא

 "עג ךיז טָאה . . .לגעװ-יינש ענעטָארטעגנַײא

 147 'ז ,1863 ,ַאּפָא ,"רעּבליזַא יװ טכיילּב

 ,ןֿפנַארּב שַאלֿפ ַא שיט ןֿפױא קעװַא טלעטש.,

 ײדָאג .ש ,"רעּבליז ןיַא ןוֿפ ךעלרעכעּב רָאּפ ַא

 ,ךָארּברעּביא רעד ,יקסװַאטס .) ,זביא ,רענ

 טכַאמעג --- (רוזירֿפ) עמַאד עיִא .1932 עװקסָאמ

 ,ךיג רעייז יִא ַײלּב יװ ױזַא .לעה ,דנָאלּב

 "ירד ןלעיצעּפס א ,רעּבָאש ַא טימ ןעמ ףרַאד

 -צלַאװ קיטש ַא ןצַארקּפָארַא רישכמ ןקיטנַאק

 .ַא ,"לַאטעמ םענייר םעד ןּבָאה וצ ידּכ ַײלּב

 ענווָאק ,רעקרעװטנַאה רעשידִיי ןיא ,גרעּבמָאנ

6, 

 .ןעגיסקָא חזז .מַא .רעד -- ןעשזדיפק'ַא
 -- ןרי- .ךײרקנַארֿפ ןיא -- ן'עשזיסקָא
 יד ןוֿפ ןֿפמַארק ...עטלַײאעגוצ יד, .חרט

 טרינעשזיסקָא . . , סיורַא ןקיש ןרעמַאקיץרַאה

 ,1949 ןירַאּפ ,זעגפ ,"ןסעֿפעג יד ןיא טולּב

 ,9 וי

1999 

 :פּפ .ל2 ייא?כ .ּבנ צמ ,רעד -- טנ'עדיסקָא
 ,טנעירָא ןגעק זיא סָאװ טַײז יד .טנעדיצקָא

 יָא ןוֿפ קינכעט עַײנ יד .ֿברעמ

 -- שילַאה .רוטלוק עלַאָא .ידַא -- ל'ַא-
 ןיא קיזומ יד, .יִא ןיא יװ ױזַא זיא סָאװ .ידַא

 םורעד ןוא סעקנַאינ 77 טָאה . . . עגָאגַאניס רעד

 ירָא טימ ךיז טּברַאֿפ יז . . . טלּפירקרַאֿפ יז זיא

 :סנייא ץלַא'ס .ןּברַאֿפ עשילַאיַא ןוא עשילַאטנע

 ,יקסװָאקנימ סחנפ ,"סדמערֿפ טּבַײלּב סדמערֿפ

 ןעגָאגַאניס ערעזדנוא ןיא עיגרוטיל ענרעדָאמ

 220 'ז ,ט"סרּת סעדַא ,דנַאלסור ןיא

 21 ,ץנעדיצַא חזז .כרַא -- ץנעדיפקא

 ןיזָאל ןטסולג ךיז רענייק ןלָאז; .טלעגקנירט

 הטורּפ ןייא םירמז ילּכ רדָא ריוורס ןינעד

 . . . שילַא ילָאז ןרדנוז ,ןּבעג וצ 'א ןנהיא

 ןרידרָאקַא ןהיא טימ ןעמ ׂשָאװ תוריכׂש םעד ןיא

 ןגעק תונקּת רעגַארּפי ,"ןדריװ ןֿפירגּב טריוו

 ן324 יז ! לּבײװ ז"כקּת ,יסוסקול

 (ענדָארג) .סרעילַאמ ַײּב ּברַאֿפ .יד -- ערדיסקַא

 ,טיור-ךעלּבלעג .רילָאק-רעװַאשז

 -- (קיטסיװגניל) .ןע ,רעד -- ןָא טיטקָא
 ןטצעל ןֿפױא טנעצקַא (ןֿפרַאש) ַא טימ טרָאװ

 .תונושל עשייַא .ידַא -- שי .ףַארט

 .רג22 יא? .ּבנ צמ יד -- עיױצַאטיטקַא

 עקרַאטש ןוא עצרוק טימ) ןרעּבעג עכיג סָאד

 טרילומיטס סע סָאװ .ידַא -- ׁשיי .(ןעייוו

 לקסומ םעד טקרַאטשרַאֿפ סָאװ ,ןרעּבעג ַאזַא

 .סורעטוא ןוֿפ

 .רג22 ייא22 ןע  ,רעד -- ןָֿארָא'מיטקָא
 ןרָאּפוצֿפױנוצ לטימ רעשיטעָאּפ , (קירָאטער)

 ןֿפַאש רעדָא ןכַאז ייווצ ,ןטֿפַאשנגיײא ייוװצ

 ןוא טוּבירטַא ןשיװצ ןעגנודניּברַאֿפ עכלעזַא

 טַאקידערּפ ןוא טקעיּבוס ןשיװצ יצ ,ויטנַאטסּבוס

 ַא6 :לשמל ,רתוס ךיז ףיואנּבױא ןענַײז סָאװ

 ,/ פשי ,"טדער טייקליטש יד ,ףור רעמוטש

 ,54 'ו

 לַארענימ .וג22 יא? .רעד -- טײניפקָא
 טֿפערט ,(1264+--) םוינימולא ןוא םויצלַאק טימ

 ,ןלַאטסירק עניורּב עניד ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ךיז

 ,ןזדלעֿפ-טינַארג ןוֿפ ןטלַאּפש ןיא

 ,עציילפ .1 :8106.  8561 .ןע- ,רעד -- לֹֿסקַא
 "רַאֿפ רעד ַײּב םערָא ןוֿפ לייט רעטשרעּבייא

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .רעּפרעק ןטימ גנודניּב

 :יּתו "אלׂשהַא ןימ, :(22 ,אל ,ֿבויא) ײֿפתּכי

 טשטַײט ןמגרוּתמ רֿפס ,ּבא ,ן"לסקַא ןַײמ,

 .ליׂשַכֲא -- םירֿבד תומש ןיא ,ןלׂשּכוא :ףתּכ

 ,עלַאמש ,עטיירּב .ליסקַא :ףתֹּכ טשטַײט ּבש

 ףעל'ַא עקיציּפש ,עדנור ,עכיוה ,עקרַאטש

 סוֿפ ןטכער ןטימ = סױרַאֿפ יַא ןטכער ןטימי

 ןעיֵא רענאקירעמַא .החלצה ןשטניוו םִַײּב סיורָאֿפ

 טימ רעטנוא טעּב עמ סָאװ (ַײרעדַײנש) --

 ,ןייג) ןעמַאזוצ ,םענייאניא -- יא ַײּב יַא .עטאוו

 ןע'ַא עטיירּב ןּבָאה" .(שירֿבח ןַײז ,סעּפע ןָאט

 טיירג ,חוּכ ןשילַארָאמ רעדָא ןשיזיֿפ ןּבָאה =

 .סעּפע ןעמענוצרעטנוא ןַײז

 לסקַא

 'וא :ןּבר עװ עשיטסירעטקַארַאכ טימ

 ןּבײה ,ןֿפלעה = יא ןַא (ןגיילוצ) ןלעטשרעט

 ַא ןקירדסיא = ןע'ֵא יד טימ (ןקוצ ,ןעֶיצ)
 טימ = יַא ןרעּביא ןקוק .גנורעדנואוורַאֿפ ,קֿפס

 ֿפורַא .ןעיֵא יד ןיא ּפָאק םעד ןעיצנַײא ,לוטיּב

 (ןּפעלש) ןגָארט א ןֿפױא טנאה ןייא ןגייל

 -נָא) ןגײלקעװַא ,(ןעיֵא יד ףיוא) ,יַא ןֿפױא
 ּפָארַא .יַא (ריא) ןַײז ףיוא ּפָאק םעד (ןרַאּפש

 ןֿפרַאװּפָארַא .ןע'א עריא ןוֿפ טנעה ענַײז ןֿפרַאװ

 .ַא ןַא ןגײּבנַײא .תוירחא עדעי ןעיא יד ןוֿפ

 ןשטעװק .יא וצ 'ַא ןייטש .'ַא ןא ןגיײּבסױא

 יד טימ ןָאט ריֿפ ַא .ןעיֵא יד טימ (ןשטייגק)

 ןכַאמ .ןע'א יד טימ (ןטעּברַא) ןענידרַאֿפ .ןע'א
 סנצעמע רעּביא ןגיײּברעּבירַא ךיז .ןעיא יד טימ

 יד טימ ןּפוטש .יִא סרֿבה םוצ ןלַאֿפוצ .יא
 ןע'א יד רעּביא ךוט א ןֿפרַאװרעּבירַא .ןע'ַא

 ,ריא =| ןעיַא יד רעּביא (ןטיֿפָארּפ) םיחוור ןכַאמ

 טימ ןייטש .ןסעטַאמש ןּבַײלק ןוֿפ ןענידרַאֿפ

 ,רעכעה יא ןא

 רטנוא טינ םיא טנוק לארׂשי לא רטנוא רנייק;

 טנעקעג טינ טָאה רענייק =} ,"ןוג ליִׂשּכַא איד

 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,(ןע'ֵא ענַײז וצ ןכיירג

 'ַא ןייז ףיוא ליֿפ רעד ןייטש רעד ןוא, ,5

 ינוא 'א ןַײז ּבא םיא ךארּב רֶע 'נוא ינייא איד

 רַאװ רע, .גנר ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"םרַא ןַײז

 רעד רנייא םולחּב ךַאז רע ,ןירָאװיג ןיֿפולשטנַא

 ,וצנ ,"ַא ןַײז ףיוא רענרעד ףיוא טּביױלק

 סַאנ ןַײז רדיילק ינַײז םעװא .א/ומ םירבד

 טימ רד טינ אטישּפ רע רָאט ָאד ,ןדרָאװיג

 רע רָאט זיוה ןיא וליֿפַא ,ֿבוריע ןעד זיוא ןייג

 ןַײז ףיוא רדוא טנַאה רנַײז ןיא ןגָארט טינ איז
 ׂשיוא איז טרעװ רע גרָאז ּבָאה ךיא ןעד ,ליסקַא

 ןיא (תמ) ׂשד טגיל ןמ, .ב/זס ,וטל ,"ןקורד

 ןמ טסַײר ,טיג קור וצ ןמ ןעװו 'נוא ,(רֿבק)

 וּביא ךיז רטניה זע טֿפרעװ 'נוא זיוא זָארג

 טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"ליסקַא רעד

 םעד טייג עמ סָאװ םעט רעד, .ג/ע ,ח"קּת

 ידּכ ,...ןעיַא יד ףיוא טגיילעגרעּביא תילט

 ןוא טנרָאֿפ ןוֿפ תיציצ ייווצ ןעמוקסיוא לָאז סע

 ,םימעטמ רֿפס ,"ןןטניה =|} ןטנוא ןוֿפ ייװצ

 רעדינא טגייל עלירװַאג , .23 'ז ,?רָאי ,שזדָאל

 קירוצ ,סוממ ,"ןעיַא ענַײמ ףיוא סעּפַאל עדייּב

 ענַײמ ףיוא טָאה טיט רעד, .96 'ז ,םיהַא

 ּפָארַא ,ּפָארַא ךימ טקירד ,טגיילעג טנַאה ןַײז 'ַא

 .טקַא ,3 ,טייק ענעדלַאג ,ץרפ ,ײסיֿפ ערעַײא וצ

 א ,לט רַאגא .שינעכערּב"א .עירעטראַא

 ,לקסומיַא ,עטנ עלייַא ,ט ַײ זיַא ,קַאז

 ,לצצלקיַא ,עלעשיקיַא ,לקעלֿפיַא
 -שמ ןגָארט וצ - גנַאטש"א ,ןע מי ריא
 .תוא

 סָאד .לסקַא ןַא וצ ךעלנע זיא סָאװ סָאד .2

 ?תללוע טסייה סָאװ, .ףתּכ סע זיא קל ןיא סָאװ

 טינ טָאה סָאװ לגנעהּבױרטנַײװ עדעי ,לּכ . . ,

 ,"יףטנ' ,רעגנעהכָאנ ןייק ןוא יףתּכ' ,לסקא ןייק
 יד יז ,האּפ ,טעיפ

 .:17:1: 8686118 =: 8804561 .יד -- לשקַא

 יװ טצינעג ,יורטש ןטינשעג-ןיילק .עקשטיס
 | .ןיש ַאמ"ַא .רעטיֿפעג



 דנַאּבלסקַא

 ;ךיוא .ז  ,רעדנעּב ,רעד -- דנ ַאּבןלפק'ַא
 .לסקַא ןֿפױא עטנעל ,דנאב .  .טנַאּב-
 ,חכ ,תומש) 'תרֿבח תוֿפתּכ יּתשִי טשטַײט יּת

 -לסילש א טמוק ןגעקטנַא;ק .רעדנעּביא ייווצ 7

 -עגנָא ןעלסילש טימ דנַאּב'ַא ַא ןיא ןָא רעכַאמ

 -עקטסיזַאנמיג ץרַאװש א, ,271 יז ,! לַא ,"ןָאט

 םַאּב ,גרעּב ,"רעדנעּביא עטריסילּפ טימ ךעטרַאֿפ

 ,135 יז ,'סעמעי ,וװ רעּפעינד

 (ןורונש עטרעּבליזַאּב רעדָא עטדליגַאּב .2

 ןיא גנַאר םעד ןָא טזַײװ סָאװ לסקַא ןרעּביא

 טינ ךיז ןלעװ רימ , .עא עירעמרַאדנַאשז ,יימרא

 ,ן'א עלא טימ . . . רעטסינימ ןייק רַאֿפ ןקערש

 ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ ,"ןטנַאק עטיור עלַא טימ

 ...רעסייק רעד ךרוד טייג ךעלעמַאּפ , ,121 יז

 סנדרָא ןיא . . . עטיווס יד ךיז טיצ . . . םיא ךָאנ

 ,םַאי ןוֿפ טנורג ןֿפַא ,זּביא .ר .ל ,"ןיַא ןוא

 צג ויא .  ,ןיטשריֿפ יד, ,46 'ז ,1927 וועִיק

 ערעדנַא ךָאנ ןוא דנַאּבַא ריא טימ ןעמוק
 -לסקַא ךיוא .18 ןאט ,1865 ,מק ,"ןעמַאד
 ,םינסחי עקיַא דא - קי .צגנַאּפ ש

 .ןייּבלסילש ךיוא .רע- ,רעד -- ןייּבלטסקַא
 יד טימ . . . ןדנוּברַאֿפ זיא ןטסַאקטסורּב רעד,

 טַאלּבלסקַא םעד -- רעניײּב ייווצ ךרוד טנעה

 יז ןלעטש םענייאניא סָאװ ,ןייּבלסילש םעד ןוא

 ,זביא לעסיא 'רד ,"לטרַאגסעציײלּפ םעד וצ

 ,/ 'ז ,1921 ענליװו ,שטנעמ רעד ,לַײמש ָאטטָא

 רעטיירּב .רעטעלּב ,רעד -- טאלּבלפלַא
 ןטסאקטסורּב רעד, .ןייּבלסקַא ,עקטעּפָאל ,ןייּב

 . .. טנעה יד ןוֿפ רענייּב יד טימ ןדנוּברַאֿפ זיא

 -לסילש םעד ןוא יא םעד --- רענייּב ייווצ ךרוד

 ,7 ווציק ,ןישַאמ שטנעמ ,סלרעב .ט ,"ןייּב

 ,לטערּב'ַא ,טערּב'א :ךיוא זד ,85 יז

 סָאװ לקסומ .ןע ,רעד -- קנעלעגילפקַא
 ,םערָא ןוֿפ ןייּב ןטימ ןייּבלסקַא םעד טדניּברַאֿפ
 ןלָאז סָאװ ,ןליּפ ןעמענ רשֿפא ,ךיוא ףרַאד ןעמ,
 .ע ירד ,"'ג"א ןוֿפ ןלקסומ יד ןכאמ רעזיול

 ,25 | 1961 ,זמט ,טַאּפ

 ,רעּבירגַא ,יד -- ֿבורגײלסקַא
 ,סעװכַאּפ יד רעטנוא .םערָא

 סָאװ רעצנַאּפ ןוֿפ קלח רעד -- קעדילסקַא

 ןרֿפּפוק ןייא, .רעֿפמעק ןוֿפ ןעלסקַא יד טצישַאּב

 ףיוא רע גורט ןעד שאו קעד ליִׂשּכַא ןַײז טליש

 ,331 עֿפָארטס ,ךוּבלאומש ,"ןליׂשּכַא רעד

 -טוח ןוֿפ לּברַאװ .ס- ,רעד -- רעגערטלפקַא
 ןטימ ךיז טדניּברַאֿפ סָאװ ןייּבנקור ןוֿפ ,הרדשה

 ,טַאלּבלסקַא ןטימ ,ןיײּבלסקַא

 עטנעל ,רונש ,דנַאּב .ן ,רעד -- סַאּפלטקַא
 .סעקלעש רעדָא סעקיילש יד ןוֿפ

 "רעטנוא רעד

 -רעטנוא (שירעדַײנש) .ס- ,יד -- עקלפקַא
 ילסקַא .עזולּבױעױרֿפ א ןיא טעּבסױא ,טעּב
 .עלעשיק

 -עילימַאֿפ רעטעּפש ,ןעמָאנרענעמ -- דָארלטקַא
 -רַאמ רעטרוֿפקנַארֿפ, ןיא טנַאמרעד| .ןעמָאנ
 היי ןט13 ןיא .1241 ןוֿפ יןדִיי ןוֿפ עיגָאלָאריט
 סָאװ םהרֿבַא לּבוקמ ַא ןלעק ןיא טּבעלעג טָאה

2000 

 רעדנַאסקעלַא ןעװעג ןיא ןעמָאנ סרעטָאֿפ ןַײז

 ךיוא יװ י"ּכ רעזיראּפ עכעלטע ןיא .דָארלסקַא

 -לעסקא ןּבירשעג ןעמָאנ רעד זיא ַאמרַאּפ ןיא

 ַא ןַארַאֿפ זיא י"ּכ רעדרָאֿפסקָא ןַא ןיא .רָאד

 ןיא ,דרלׂשּכַא ֿבר ַא ןוֿפ אירטו-אלקש עשהכלה

 םש ילהא ןיא ,תכרעמה ןחלוש ןיא ,תומשה רֿפס

 -קַא ,דרליסקא ,דרליסכַא :ךיוא ןעמ טֿפערט ַאא

 ןעמָאנ-טרּפ םעד ןעמ טּֿפערט 1649 ןיא ,דָארליס

 ק"קמ דָארלעסקַא ר"רהמ ןּב הדוהי :דָארלעסקַא

 ;רדנסּכלַא רַאֿפ יוניּכ רשֿפא (א ?22 ןץינשערד

 סקַא ןַא טימ זיוה א ףיוא דליש ַא ןוֿפ רשֿפא (ּב

 ץעוי:לעּב א :סע טַײטַאּב רשֿפא (ג :דָאר ַא ןוא

 ,רַאה ןוֿפ לסקַא םַײּב טייטש סָאװ

 ןייטש רערעװש .רע- ,רעד -- ןײטשלפקַא
 ערעװש , .לסקא ןֿפױא ןגָארט םיא ףרַאד עמ סָאװ

 ןגיא ןַא ןוֿפ וליֿפַא ןעמענ ןעמ געמ רע'ַא
 ןרעןרעדעי תמחמ ,{רָאי-הטימש ַא ןיא) דלעֿפ

 ,טעיּפ ,"ןעיוּב םוצ יז טמענ עמ זַא טײטשרַאֿפ

 ,ט ,ג ,תיעיבש

 .סקָא ןַא ןוֿפ (יװ) זיא סָאװ .יזַא -- ןפקַא

 טימ .זדלַאה רענעיֶא ,רעטעֿפ ַא .טירט ענעיָא

 :ךױא = לעֿפ ענעַא* .דלודעג םענעיַא םעד

 ירֿפ ץנַאג, .רעקידנעטשרַאֿפמוא ,ּפָאק רעּבָארג

 ןענַײז סע ואו =} רוֿפ ענעַא ןא ןעמ טעז

 רעד טציז ןגָאװ ןֿפױא .ןןסקָא טנַאּפשעגנַײא

 ןיא ריא ןּבענ; .5 ןאי ,1870 ,מק ,"קרעט

 ענעיַא טימ ןַאמ רעקיציילּפטיײירּב א ןסעזעג

 ,טױר-ץרַאװש ,אד ,"ליומ ןשהיח ןוא ןגיוא |
 ףיוא טקוקעג, .48 'ז ,רעדליּב ןוא ןעקנַאדעג

 ,ערעװש טירט יד . .. ,םייוג ענעסקַאװעצ יד

 ,91 יז ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"ענעיַא

 יא טלגערּפעג .1 .ן ,סָאד -- גױאנפקַא
 ,טנעמַאנרָא ,2 ,ןטימ ןיא לבלעג ץנַאג א טימ

 -ַאּפ ץנַאג טימרעד ּבַײר, .גיוא ןא וצ ךעלנע

 ןענַײז ייז סָאװ ןיַא יד רעדַא םַאר יד עילָאװ
 -ןגילֿפ רעד ּפָא טייג ןוֿפרעד ,ןעלגיּפש יד םורַא

 ערַאּבצונו ליֿפ רעייז ,זּביא ,זמא ,"ץומש

 ,25 '1 ,1871 ץנליװ ,...ןיכַאז

 רַאֿפ טצונעג סקָא ןוֿפ לַאג .יד -- לַאג"ןסקָא
 טּפָאטש רֿפ ּבַײל רעד םעװ, .תואוֿפר עקסּבאּב

 ךיז רֶע לָאז ןּבָאה (האיצי) ןייק ןאק רע זד ןיא

 ךָאנ רעד ןוא . . . ןדָאּב םרַאװ ןיא גָאט הכילטע

 ןייא ינוא טרימשיג יג יִא ןייא טימ לּבָאנ םעד

 רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,ילַאג אוק ןייא טימ .ַארֿפ

 ,ב/טנ ,ז"עּת ןטיק ,תואוֿפר רֿפס ,װ םייחה

 לָאצּפָא ,רעַײטש .ּבנ צמ ,יד -- טלעג"ןסקַא
 תעשּב הכולמ רעד ןסקָא ןלעטשוצ טָאטשנַא

 גָאט סיוא ייז ןגייז {םידיגנ יד| ייז ,, .המחלמ

 ,ךעלעסקַאט טימ ... ,תוניתנ טימ טכַאנ ןוא
 רקֿפה יד ,לֿביר ,יגײַא טימ ,טלעג-ןטורקער טימ

 ,37 'ז ,ב"סרּת עשראוו ,טלעװ

 עטלַא ןיא .0005600014 .נג -- ףרָאדנשקַא
 יד רעטנוא טנַאקַאּב ּת"וש ןיא ןוא םירֿפס יִדָיי
 זײרק ןיא דנַאלשטַײד ןיא לטעטש .ד"קא ּתיר
 .ןעסקאזרעדינ ,טדעטשמלעה

 ןטימ טצינעג ,טרָאװלדיז .רעד -- ןרָֿאהנסקַא

 גילֿפנסקָא

 א ריד ךיא ביג טָא !יִא ודע; ,רַאנ ,הטוש :ּב

 ריד ךַאמ ןוא לטערּב-טנלָאשט ןרעּביא רימש
 ,עקװעלירתּכ-ײניטלַא ,עש ,"!סעלסַאי יד עילַאק

 ,76 'ז

 טצינעג .סקָא ןַא ןוֿפ לעֿפ .יד -- טיױהנפקָא

 ןעק עמ (א היד ,טיוה עקיד"* טָאטשנא

 ןטימ ,לטרעװ א טימ ןכעטש טינ ןשטנעמ םעד

 רע (ּב :טינ טײטשרַאֿפ רע םערָאװ ,ןגָאזנַײרַא

 ,רעצ סנטייווצ ַא טינ טליֿפ

 שָארֿפ רעסיורג .סעּבַאשז- ,יד -- עֿבַאשונפקַא

 .82ת2 זמט910מ5 .ןעקַאװק ןקידנעמורּב טימ

 עּבַאשז"ןסקָא ןימ ַא ןַארַאֿפ זיא עקירעמא ןיא;,
 -רעסאװ עגנוי ןַײא טגנילש סָאװ (גָארֿפ לוּב)

 ,18 װ 1962 ,רָאֿפ ,ַאזּבוקַאי .ַא ,"לגיײֿפ

 ,טָארטנסקָא :ךיוא .צמ ,יד -- טירטנפקָא
 ןייג .ךיז ןגעװַאּב טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .רעד

 .קיאור ןוא ךעלעמַאּפ .טירט עכעלעמַאּפ .יִא טימ

 רע ,יִא ךיז טייג רע, .רדסּכ רעּבָא ךעלעמַאּפ

 .?טינרָאג ךיז טלַײא

 םערָאװדנַאּב .ן ,רעד -- ר'עטילָאפײפקָא
 יד ןיא טניֿפעג עמ סָאװ םערָאװ-עגנעטס רעדָא

 .180018 עילימַאֿפ רעד ןוֿפ .תומהּב ןוֿפ םירעדעג

 -לעּב רעדָא ךעטסַאּפסקָא .רעד -- רענפקָא
 ידקע :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןסקָא ןוֿפ תיּבה
 ."רענשהוא ןייא; 4 ,ג ,'ב םיכלמ)

 טסָאּפ .טשטָאּפ ָא :ךיוא ,יד -- טסָאּפנטקַא

 א ףיוא טריֿפעג ,ןטייוצ םוצ טקנוּפ ןייא ןוֿפ

 ריא ,ןסקָא טנַאּפשעגנַײא ןענַײז סע ואו ןגָאװ

 ,גנַאל וצ טרעיודעג סָאװ רעקרַאֿפ ןדעי ןגעװ

 -נַײרַא ,ןקישוצ .יִא טימ ןקיש .יִא טימ ןרָאֿפ

 ךיא .ןקישוצ טשרמולּכ = 'ִא טימ ןקיש

 נָא ןעַײל סעּפע טעּב רעצעמע ןעװ ,רעֿפטנע

 םייהַא ןרָאֿפ , .ןעוו-טסייוו-רעוו = יִא טימ ןעמוק

 תומדקַא יד וצ יִא טימ ןעמוקנָא ןוא רדס םוצ

 ָא"ּת ןוֿפ ווירּב א, ."(הדועס רעקיכלימ רעד וצ)

 ױזַא ןוא, ."יַא טימ ןעמוקנַא ןעק םילשורי ןייק

 ,'ַא טימ יװ טּפעלשעג . . .ןרָאי יד ךיז ןּבָאה

 .29 א 1961 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה

 טימ טַײּברַאֿפ דַאנ .ס- ,רעד -- רעגנַאֿפױפקַא
 טּפרַאװ יֿפייָא ןַא יו, .יָאּבוַאק' םעד טרָאװ םעד
 ,"קירטש ןַײז

 לטעטש .000562/0 גג -- טרוֿפנפקָא
 -תומהּב ןוא םיֿבצק .ןַײמ ךַײט םַַײּב ,ןרעַײּב ןיא

 רעייז ןיא ןגעלֿפ דנַאלשטַײד-םורד ןיא םירחוס |

 עשטַײד ןוֿפ ןעמענ יד ןשדוק-ןושלרַאֿפ ןָאגרַאשז
 .רֹושירֿבעמ ןֿפורעג יִא ייז ןּבָאה .טעטש

 -סַײּב עילימַאֿפ רעד ןוֿפ ןימ .ן" ,יד -- גילֿפנטקָא
 .0696זט9 טסט15 .תומהּב טרעטַאמ סָאװ ןגילֿפ -

 ןוֿפ ןךעלרעיילש ,ךעלרעסערֿפ =| סעּפיור יד,

 ןּבעל ןגילּפסַײּבױדרעֿפ ןוא -ןסּפעש ,-ןסקָא יד

 ןיא ,ןסקָא ןוֿפ טיוה ןרעטנוא ןטיזַארַאּפ יװ
 ןוא ןסּפעש ןוֿפ ןלייה-ןרעטש יד ןוא ללחדזָאנ |

 לעּב =|} לעסיא ירד ,"דרעֿפ ןוֿפ ןגָאמ ןיא

 ,עיגָאלַאָאז ,לַײמש ָאטטָא ,זּביא ,ןתוֿבשחמ

 .146 יז ,1924 ענליוו



 שיײלֿפנסקָא

 .המהּב ַא ןוֿפ שײלֿפ .סָאד -- שיילֿפנטקַא
 סע = "יִא ןייק ןסעגעג טינ ךָאנ טָאה דניקיס,,*

 ןגָאז וצ ,ןדער וצ ןּבױהעגנָא טינ ךָאנ טָאה

 רעמ סקָא ןַא ןוֿפ ןעמ ןעק סָאװק .עמַאמ ,עטַאט
 ןייק טָאה רע ןעװ, .װחש ,"?יִא יװ ןעגנַאלרַאֿפ

 ןמוניג תיּביר . . . ןרָאװשיג ּבָא שלזאןּֿפ שנעמ

 טס9 לואוו רֶע זַא ןימ ריׂשעּב ליֿפ םיא זיא ..,

 | ,ב/הפ ,הניאצ ,"שײלֿפ ןסקוא טעֿפ

 לצלעה ,ץלָאה .ךע  ,סָאז -- לקעלֿפנפקַא
 ןוֿפ עקמַאילק יד ןעמ טּפָאטשרַאֿפ םעד טימ סָאװ

 'ַא ןַא טלעֿפ סע לַײװ ,ןֿפָא ריט יד ןזָאל .ריט ַא

 ךסקָא וזוז .ס' ,רעד -- רעטכעֿפײסקָא
 ,רָאדַאקיּפ ,רָאדַאערָאט רַאֿפ קידללוּכ .רעֿפמעק
 ,רָאדַאטַאמ

 יָא; ,.6- טױהנסקָא וזד .ן" ,יד -- לעֿפנסקַא

 סָאד ןּביג יק ןוא קרַאטש רעקינייװ ןיוש זיא

 .ה ,"יק עטלא טּפיוהרעּביא ,רעדעל עטסכאווש

 , טעּברַאסיוארעדעל רַאֿפ לכיּבטנַאװה ,ךַאלואװ

 ןיא עטכישעג ןַײמ , .5 'ז ,1922 רדַארגָארטעּפ

 יז טָאה -- ,ןּבַײרשוצסיױא טינ יִא ןַא ףיוא
 םויה:דע ןזיא ןַאמ ןַײמ -- ,טגָאזעג קידנצֿפיז

 -ערּפ רעקשיּפמָאלג רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"ןלַאֿפרַאֿפ

 ,29 'ז ,1927 ענליוו ,טנעדיז

 .ס- ,רעד -- רעמיוצױסקָא
 ,ןלוּב עדליוו טקיּבוטש

 -רַאֿפ סע רעװ

 סָאװ ץכעטַײרק :ךיוא .ןע- ,יד -- גנוצנטקַא

 .ט2!ספ5טזמ סקָא ןַא ןוֿפ גנוצ א ןיא טנָאמרעד

 20040852 ּברַאֿפ עטיור ןגירקוצסיורא טצינעג
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 לײטדנַאטשַאּב א יװ קיײטּפַא ןיא ךיוא טצינעג

 .8תסםט52 01110102118 .,תואוֿפר ערעלוּפָאּפ ןוֿפ

 ךָאק .ןיּבָאה ןאק רדניק ןייק איד השא ןייא

 ּביג ,ריּב ןיא רדָא ןַײװ ןיא . . . ןיגנוצ ןיסקָא

 'רּב לּפמיג יכדרמ 'ר ,"ןיקנירט וצ ריא

 לכאי, .ח"עּת טׂשמַא ,3ל יחמׂשמ ,... רזעלא

 -ןיסקָא ארקנה ֿבׂשֹע אנקיר אּבילא רקוּב לכּב

 ,יזנּכשַא ֿבקעי 'רּב ליֿבעט דוד 'ר ,"ןיגנוצ

 ֿבאּכל תואוֿפר , .ד"צּת ,ףרָאדׂשרמליװ ,דוד תיּב

 . .. ןיגנוצ ןיסקַא ןוֿפ ליצרָאװ יד םענ ,םינשה

 שעװ ינוא . . .ריִׂשַאו ןיכּפיט ןייא ןיא שד ךָאק

 -רענעמ , .א/אכ רוס ,"טימַאד שיילֿפ ןָאצ ׂשד

 ץכעטַײרק סָאד קייטּפַא ןיא ןֿפױק וצ .טײהכַאװש

 ןעמָאנ רעשינַײטאל רעד .ןעיֶא טֿפור עמ סָאװ

 םסזסה 25261081מ15 זיא ץכעטַײרק םעד ןוֿפ

 . ..ןַײװ ןקרַאטש ןטוג ןיא גָאט ַײרד ןקייװ . . .

 ."גָאט ןרעּביא ךעלזעלגנַײװ עכעלטע ןעקנירט

 ,74 יז ,רַאט

 טימ ףמַאק .טרָאּפס .ןי ,רעד -- ףמַאקנפקַא

 טײרּפשרַאֿפ .םיא טעװעדליװעצ עמ סָאװ סקָא ןַא

 "נעל רענאקירעמא-ןייטאל ןיא ןוא עינַאּפש ןיא

 .רע ט כעֿפױסקָא .ר עפ מ ע קױסקָא רעד

 -- טרָאװלדיז :ךיוא .ּפעק- ,רעד -- ֿפָאקנפקַא

 .עא םלֹוג ,הטֹוש

 טשטַײטרַאֿפ חרוא .ךע- ,סָאד -- לטינקיןסקָא
 ליטינק ןסקָא, :(31 ,ג ,םיטֿפוש) 'רקּבה דמלמי

 ."לעכַאטש ,(טונקכ2|
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 בוא, .ּבנ צמ .סָאד 6 יד -- ץלַאמשנפקָא
 רעטוּפ . . . רעסעּב זיא ,סטעֿפ ןּבעגוצ ַאי ןיוש

 ,זעגֿפ ,י'ַא זיא רעגרע ,ץלַאמשרעניה ןוא

 ,9 ןאפ ,1925 ענליוו

 טימ ,שיסקָא ווז .ידַא -- ע|טַאװעפקַא
 -אועשיראנ .טרעפמולעגמוא .ענטעמַאה .לוטיּב

 יָא ןקוק .ץוריּת ןיֵא ןַא ןּבעג .עט

 .6--עקלסקַא וזז .ךעי ,סָאד -- עלעטקַא
 .ל22 ייאכ2 .ס' ,רעד -- רָאטַארעלעטקַא

 רערעדעי 1 .רנ ,רַאמַארעלעצקַא 9
 .טרעכיגרַאֿפ סָאװ

 -עג ,ןישַאמ ןוֿפ לייט --- ָאטיוא ןַא ןיא .2

 -ַארטנָאק סָאװ ,סוֿפ ַא טימ טרירעּפָא ךעלטנייוו

 סוֿפ עקניל יד, .רָאטָאמ ןוֿפ טייקכיג יד טריל

 ןוא יִא ןֿפױא עטכער יד ;לַאדעּפ-סונַאק ןֿפױא

 רעד ףױא ,שערדעמ .ּב ,"סױרָאֿפ ןגיוא יד

 .14 יז ,1932 קסנימ ,עיצנַאטסיד רעטכַא

 םעד טרעכיגרַאֿפ סָאװ ץנַאטסּבוס עדעי 9

 סָאװ ילַאקלַא יד צעֿפס .סעצָארּפ ןשימצכ

 יָאטָאֿפ ַא ןעלקיװטנַא סָאד (טרעכיגרַאֿפ) טפלעה

 .עיֿפַארג

 -קעלע רעדָא רעשיטַאטסָארטקעלע (קיזיֿפ) .4

 דָארּפ סָאװ (ןָארטָאלקיס) לטימ רעשיטענגַאמָארט

 עיגרענע רעכיוה רעייז טימ ןעלקיטרַאּפ טריצוד

 ףיוא ןגָאלש ןלָאז ייז זַא ןַײא טלעטש ןוא

 ,ליצ ַא

 רַאֿפ רעזַײה ןעיוּב סָאד ןרייַא .ורט -- ןריד

 ןוֿפ סקואװ ןשימָאנָאקע םעד 'א .םילוע עַײנ

 .עיצַא .גנורי- .דנַאל

 ,לּפמעזקע .ר922 ברא .ןע- ,רעד -- לּפמעסקא
 טמענ ,רדירּב הּביל ריא אונ, .אמגוד ,ליּפשַײּב

 ביל הדוהי 'ר ,"ראוו ןיא ליּפמעסקַא ןויד רָאנ

 יריש ,...(ןטק ןליױּפ ,רֿבָאחילעז) השמ ירּב

 םיא ןוֿפ לָאז עמ, .ג/ז ,ז"נּת ,טׂשמַא ,הדוהי

 רָאג יװ ןעמענ יא ןַא ךיז לָאז ןוא ןענרעלּפָא

 ,שיּבירטמ ןרהא 'ר ,"הֿבושּת יד זיא ךעלטסעק

 ,ב/גכ ,ג"ערּת עשרָאװ ,ןרהא חצמ רֿפס

 ,ץוּפוצ .ר922 (ייאככ) .ן" ,רעד -- ר'אופעטקַא
 "רַא רעשידִיי רעד, .ךַאזנּבענ ,ךַאזַײּב .ּבָאגוצ

 טעטסַאלאּב שיטקַאֿפ ןעוועג . . .זיא רעטעּב

 ןשידִיי םעד ןוֿפ ןיֵא עלַא יד ןטלַאהסיוא . . , טימ

 רעשידוי רעד ,יקסװַאינרעשט .ע ,"רעטלאלטימ

 -ץי; .1932 קסנימ ,דנַאלסורסַײװ ןיא רעטעּברַא

 ןרעדליש ךיז טמענ ןָאסלעגרעּב ןעװ לָאמ רעד

 ײג ַא טוט ,ץַאדַאּב יד ,ץַאלּפ-לאזקַאװ םעד

 רעלַאיצַאס רענײמעגלַא רעד לעמעג םעד ןוֿפ

 ,ןָאסלעגרעּב דוד ,ןישורּבָאד י ,"טקעּפסא

 טײקכעלטֿפַאשנסיװ רעד, ,48 יז ,1947 עװקסָאמ

 ןוֿפ ןיַא עלַא יד ןוֿפ וצ טינרָאג טמוק . . , שממ
 ,10 א ,1928 ,אֿפי ,װמ ,"טײקכעלטֿפַאשנסיװ

 ײלרעלַא ןוא ןלערק עסַײװ ,לרענלעק סַײװ ַא,

 ,רָאֿפ ,"שוּבלמ םעד ןּבעלֿפױא ןלעװ ןיא עלעה

 ,3 שוו 1

 .ברַא .טריטּפעסקַא ,ריט- .ורט -- ןרי|טּפעפקא
 ,29 יז ,ֿבהז ןושל ןיא .ןריטּפעצקַא ..רפכ2

 ןא ןֿבירּב לזקעװ רכלעו יגינעי רד, -- טנַאד |

 .ךע  ,סָאד -- לדניּפשפקַא

 עקָא

 ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,"טנכייצ רטנוא ינוא טמענ
 .ןטּפעסקַא -- מַא .ב/ב ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל
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 סָאמ .::20: 0א004 .ז ,רעד -- טֿפעֿפקַא
 .סַאֿפ עסיורג .ןעקנַארטעג ללּכּב ,דעמ ,ןַײװ רַאֿפ

 ןזעװעג זיא לאוי, .לסעֿפ טיירּב ןוא קירעדינ

 ,"ןַײװ ןוֿפ יִא ןייא יװ קידכעלַײק ןוא קירעדינ

 ררעה םעד ןוֿפ עטכישעג יד ,יקסװענעשיק .י

 .7 'ו ,1866 סעדָא ,...ןַאמלעגיק רעװטקָאד

 -טעטיסרעווינוא עטמירַאּב .נג .1 -- דרָאֿפסקַא
 ּביּב -ענַאעלדָאּב רעד טימ ,דנַאלגנע ןיא טָאטש

 עשידִיײטלַא עקיטכיוװ טגָאמרַאֿפ סָאװ קעטָאיל

 .פ"ֵא -- ת"ר .ןקורד עטלַא ןוא ןדייֿבתּכ

 ךױש רעקירעדינ .2  .ּברַאֿפ עיורג:לקנוט 2
 ,ףָאטש ,טנַאװעג .4 .םערָאֿפ רעלעיצעפס ַא ןוֿפ
 רעטוג ןוֿפ טנװַײל .יִא ןיא טריצירּברַאֿפ ,ךוט

 -רעמוז רַאֿפ ,רעדמעהרעּבייא רַאֿפ טעטילַאװק

 ,םישוּבלמ עקיד

 -שיחוי טשטַײטרַאֿפ יּת .ךע- ,סָאד -- לדערפקא
 ."ךעיַא ערעייז ןוא, :(33 ,ז ,א םיכלמ) 'םהיר

 ןיא לצלעה

 ,דַארניּפש

 דררַאֿפ ..:22: סע0 .ליּפשנטרָאק .יד -- עקַא
 ,עּפָארייא-חרזמ ןיא ןדִיי ןשיװצ ןעוװעג טיײרּפש
 א ער עט צני 9 ַא  .הּכונח טּפיוהרעּביא

 סָאװ ןטרָאק יד ןיא ןַײרא טינ טקוק עמ ןעוו ---

 טניװעג עמ סָאװ -- טל עג"ָא .טגירק עמ

 -- ןטרָאקײָא ,יַא ןליּפש ֿםַײּב טרילרַאֿפ רעדָא

 ןעװ = הלֹודג 'ַא* .,ןטרָאק 52 ןוֿפ עילאט ַא

 ןיא ןליּפשרַאֿפ, .טלעג ךס ַא ןַײא טלעטש עמ

 סָאװ ןיא, .װש ,"הקדצ ןּבעג טינ טסייה יא

 םעד ןיא ?םזילַארעּביל רעייז עשז טײטשַאּב

 ,"יַא ןיא רעטניוװ ןצנַאג םעד ןליּפש . . , ייז סָאװ

 טלַאה / רָאי סעדעי לוש ןיא , ,3 ןאפ ,1870 ,מק

 שרד טימ סעדער עגולק / ,רָאּפ א סעדער ךיא

 ליּש ךָאװ עדעי לָאמ ַײרד / ,רקח טימ ןוא

 םַײּב ךיא עליָא ןא ּפַאכ / ךָאנרעד ןוא טניוװ ךיא

 ןעמ, .רעניּבַאר םַײּבב ,װ גורֿפ ,"רעקיײטּפַא

 אּבה-ךורּב ןטוג ַא ַײּב ןוא . . . ףיונוצ ךיז טרָאֿפ

 ,סעדלעז ה"יח ,"הלודג י'ִא ןַא ןעמ טכַאמ

 ןיא, ,40 יז ,ח"נרּת עשרַאװ ,ןעדנעֿבא רעטניװ

 טציז שיט ןקידכעלַײק ַא ַײּב ּבוטש ןטימ

 ַאּפָא ,י"ַא ןיא ןליּפש ןוא ןעלייּב טימ עקשזור

 ,'קירּב טייז רענעי ףיוא'

 ,שיװעדלָאמ ,רקוא ,מור ןיא .ס ,יד -- עקַא
 ןוא ַײקרעט ןיא גָאװ ןוֿפ סָאמ .| .שיקרעט

 ןיא טײרּפשרַאֿפ .טנוֿפ 21 .רעדנעל עקימורַא
 עניילק א ,לסיּב א :ּב ןטימ ךיוא טצינעג .רקזא

 טקנוּפ* .טקנוּפ ,יונעג :ךיוא .שוּביש א ,לָאצ

 לוֿפ (ּב :ףרַאד עמ לֿפיװ טקנוּפ (א = יִא ןַא

 ןּפָארט ןייק = רעגרע טינ יִא ןַא* .גיוא ןַא טימ

 ךיז לָאז סָאװ, .רעקיניװ רעדָא רעגרע טינ
 א ןעיצֿפױרא ליװ עסקַאט:לעּב רעד ?ןרעה

 רעד ,רע ליװ ױזַא ,שיילפ יִא רעד ףיוא עקיּפָאק

 דמלמ ַא, .עסקַאט ,סוממ ,ײעסקַאטילעּב רענייש

 ,"זָאנ-סיָא-ריֿפ ןסייהעג טָאה זָאנ רעסיורג ַא טימ
 ןזומ רימ, .(קסלָאדָאּפץענעמַאק) רעמירֿפ .פ



 יִא רעד ףיוא סעקיּפָאק ףניֿפ ךָאנ ןעוצֿפױרַא

 ןעדָאלּפרַאֿפ טינ הלילח ךיז לָאז סע ידּכ ,שיילֿפ

 .מ ,"סעקשיק עשינצּבק יד ןיא םערעװ ןייק

 ,18 'ז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד

 .רעטיל ןייא ךרעּב ,טײקיסילֿפ רַאֿפ סָאמ .2

 ןסָאגעג ןעמ טָאה ריא טימ סָאװ ,ילּכ יד ךיוא

 ףיוא ןַײװ ןעקנירט .ךלימ צעּפס ,טײקיסילֿפ יד

 "רעטיל ַא (רעקינייװ) ןָא יִא ןַא טקנוּפע .יִא רעד
 ,לװֿפ ,ןלמיה ןיא רעגניֿפ ןטימ ןֿפָארטעג =}

 שמוח א ןעגנערּב ָאא טעװ סרוקיּפַא ןַא, .מור

 םיא רע לָאז . . .שרדמ-תיּב א ןיא רואיּב טימ

 רעזדנוא ףיוא ש"י סיִא עכעלטע . . . ןטנעסנק

 טמוק סע ןעװ, .41 ןאמ ,1868 ,מק ,"הרֿבח

 :עגּפָא ייז ַײּב ךיא טלָאװ ,ךאז ַאזַא רימ ףיוא

 .ןשטנעמ' ,עש ,"!טולּב סיִא ַײרד טּפַאצ

 ןוֿפ רעסַאװ ןּפעשנָא םוצ ילּכ (ענרעּפוק) .9
 חיר םעד רע טריּפש, .עא ץצשזייד ַא ,רעמצ ןַא

 סָאװ עליֵא ןטרעװַאשזעג-טיור ,םענעכעלּב םענוֿפ

 ,"רעסַָאװ עקשזייד רעד וצ טעּפעשטעגוצ זיא

 -ַאנרעשט ,עיזַאנמיג ענַאיזַאק ,רעבשזַאק .ל .ה

 ,1937 ץיוו

 יייקוא+-- .רג ,ל ייא22 .ןע- ,רעד -- ןַאעקָא
 ןצלַאזעג ןוֿפ חטש רעלַאסָאלָאק .815 ,סונ

 ןוֿפ לטרעֿפַײרד טעמּכ טמענרַאֿפ סָאװ רעסַאװ

 ןוֿפ לייט רערעדנוזַאּב רעדעי ,טענַאלּפ-דרע רעד

 -גיא ,רעשיֿפיצַאּפ ,רעשיטנַאלטא :חטש םעד טָא

 :גיֿפ .יַא רעשיטקרַאטנַא ,רעשיטקרַא ,רעשינַאיד

 שי- .יִא רעשלמיה רעד .דײרֿפ יַא ,זָארג יָא ןַא

 ,סָארטַאּבלַא רעשייָא .טַאמילק רעשיַא .ידַא ---

 .ףישייָא
 -ָאעג רעשיזיֿפ ןוֿפ לייט -- עױֿפַארגָא- = |

 .ןעיָא ןּבַײרשַאּב טימ ךיז טמענרַאֿפ סָאװ עיֿפַארג

 -- עיגָאלַא- .יזא - שי .ףַארגָא'ַא
 ַא טָאה סָאװ ץלַא טרידוטש סָאװ טֿפַאשנסיװ יד
 ,גָאלַא- / ,ןעיֶא וצ תוכַײש

 .גכ2 יײאק2 .ס .ז ,יד -- (ע)רינאעקַא
 ,עֿפמינ-םי

 ,66:1563 +- ,ןגעקטנַא ווזד -- ןפעקַא

 ,ןגעקטנַא פערפ יװ ױזַא .1 .פערפ -- ןאעקַא
 ףיוא טכער .אנוׂש יא ןֿפמעק .ןדִיי יַא ןצעה .וּב

 ןטערט .עדמערֿפ ןוֿפ תונעט יד יַא לארׂשייץרא

 'א טכַארּבעגֿפױא ןַײז .שטנעמ יַא שטנעמ ףיוא

 .עא ץצזעג ם(ע)ַײנ א 'א ,ריֿפנַײא ןטכעלש א

 םעד 'א סעּפע ןָאט .זדנוא 'ַא סַאה ,האנׂש

 ןּבָאה טָאטש רעד ןוֿפ םידוהי יד; .ֿבצמ ןרעטיּב

 הׂשעמ ,"םיזחוּפ יד 'ִא ןרעװ וצ ןּביױהעגנָא ךיז

 רימ סעּכ טימ טסירק ןייא טַײרש ?יוג ַא, .ןמוא

 ,טינ טכַאל, .בעיק ןיא דוי רעד' ,גּבא ,"יַא

 'ַא ןוא ,דרָאּב ַא טימ דיי א טגָאזעג טָאה סָאד

 ןעוועג טינ ןיוש זיא ןכיײצרָאװ ַא טימ ןגיל אזַא

 .34 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןהנעט וצ סָאװ

 ,ןעניואװ .21 ,ןגעקטנַא פערפ יװ ױזַא .2

 יַא םינּפ ןטימ .שרדמי-תיּב םעד יא ןציז ,ןּבעל

 ןגייל ןעמ ףרַאד די-לש-ןיליֿפּת , ,טכילשטנעּב יד

 רעד ,שיײלֿפ ןקיד םעד ףיוא ,ןגיוּבנלע ןרעּביא

 ,19 יז ,! ישס ,"ץרַאה יא ןעמוקסיוא לָאז רשק

 ןוא ןרעדנַא יַא סנייא רעזַײה ייווצ טייטש סע;
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 רעדָא קילַאּב ַא סיורא טייג זיוה ןכעלטיא ןוֿפ

 ,1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקת ,זּביא ,"טערּב א

 ןענַאּפשנַײא .33ב ,ןגעקטנַא ּפערפ יװ ױזַא .2

 ןֿפױלנָא .ןתח םעד יא ןרָאֿפסױרַא ןוא דרעֿפ יד

 .עיציזָאּפ סאנוׂש םעד יא

 ןעלמירדנַײא .43 ,ןגעקטנַא ּפערּפ יװ ױזַא 4

 ןעגנַאגעגסױרַא זיא קחצי ןוא ,, .גָאט יא טשרע

 "ארּב ,יּת ,"טנװָא יא דלעֿפ ןיא ןייגוצכרוד ךיז

 םיוק ךיז טכַאנ 'ַא . . . טָאה עמ, .63 ,רכ ,תיש

 ,סוממ ,"קסּפולג ןייק טּפעלשרַאֿפ קידעּבעל

 אקווד ןוא טכאנַײּב אקווד . . ., .69 יז ,ֿפשטניװ

 שטיװָאנַאראּב עיצנַאטסי ,עש ,"תּבש 'א

 ןתח ןַײד, .3ּ5ב ,ןגעקטנַא פערפ יװ ױזַא .8

 יא ,/ ."רוחּב -הֿבישי םענעי יַא ץנירּפ א ךָאד זיא

 ךיא ּבָאה סָאװ, .װש ,"ךַײלג עלַא ןענַײז טָאג

 ךעלרע; .9 ,כ ,תישארּב ,ית ,"?ריד יא טקידניזעג

 יַאּפש יד 'א ןעװעג ַאד זיא רע יװ יײרטעג ןוא

 וועשטידראּב ,חנעפ תנֿפצ ,ץיװרוה לקַײח ,"רעינ

 יא רעלעֿפ ןַײמ ןטעלגרַאֿפ וצ ידכּב, .7

 וצ תונמחר םיא ףיוא ןָא ךיא ּבייה ,ןרעטלַא

 .עקשיֿפ ,סוממ ,"ןּכָאה

 א יַא ןטעּברַא .רעֿפעגמוא .ךרעּב ,ךרע ןַא .0

 .קלח-טרעפ א יא ןענעֿבנגּפָארַא .העש רעצנַאג

 גָאט ייװצ 'א ןעװעג ךיוא טרָאד ייז ןענעז,

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןעגנַאגעג רעטַײװ ןענעז ןוא

 ןסע םוצ זיּב רע טַאה, .ג/בל יינעהו ריגרעּבמ

 ןוא ןעקנורטעג ךעלריטרַאװק ןּבלַאהרעדנָא יִא

 ףרַאדַאּב רע, .המדקה ,פי ,"ןַײװ םי א ןסע םַַײּב

 ,סוממ ,"רָאי קיצרעֿפ א יא טנַײה ןַײז טלַא

 ,11 יז ,'חרזמ ןיא טָאטש א'

 ,ריט עקידיַא יד .ידַא -- קידד

 סָאװא .װדא .ןגעקטנַא חזז .װדַא -- ןיעקַא

 טלָאװ ילָאז לימע' זַא; ,"?'א ןּבעג רימ וטסעװ

 טָאטש עצנַאג א טלָאװ ,עקוועלירתּכ ןייק ןעמוק

 -תּכ ןיא סוֿפַײרדי ,עש ,"'א ןעמוקעגסיורַא םיא

 ,טגָאזעג רע טָאה --- !ךיא ןיּב טָא, .יעקוועליר

 רימ ףיוא טצָאלגעגסיוא ןוא יַא טלעטשעג ךיז

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןגיוא עשיצעק עיורג ענַײז

 "א רעד ןוא ךּפיה רעד .ּבוס ךיוא .119 יז

 ןוא טסַײג םוצ י'ַא רעקיּביײא ןַא זיא ןּבעל סָאד;

 ָאינָאט ,ןַאמ סַאמָאט ,זּביא ,מי ,"טסנוק וצ

 ,1930 עגיר ,רעגערק

 ,ןגעקטנַא זז .ּברעװנַאק -- כגעקַא ,ןגעקא
 ןטימ ןּברעװ עלַא +- .ּברעװנַאק -- נגעקטנַא

 טימ ךיוא ןעמוק עלַא ייז .ןגעקטנא ּברעװנַאק

 .ןגעקַא }

 ,טרָאֿפ ,רָאנ ,רעּבָא .עיצקנוינָאק -- ןהֶעקַא

 רע, ."?הנעט רעַײא זיא סָאװ עשז יא, .ךָאד

 ,םערַאװ זיא םיא ןוא ץלעּפ ןיא םורַא ךיז טייג

 ,"דרַאּבמָאל ןיא טצעזרַאֿפ זיא יַא ץלעּפ ןַײמ

 טרעה . , , ,קירוצ טָאג וצ ךיז ןרעק ייז זַא יַא;,

 -טָאטש רעד, .רָאטַאיעט ,"יירשעג רעייז טָאג

 -עגסיוא ,טהכָאלמעג סעּפע ןיוש זיא יא טנוה

 ,32 'ז ,המלש ,סוממ ,"שלַאֿפ לסיּב א ,טנַײֿפ

 ,עיצקַאייַא .ּבוס ַא וצ סקיֿפערּפ ַא יװ --- ןכעקַא

 .ץנַאטיַא ,טָאּבנָא-יַא

 ֿברֶע טַײצ יד .ןז ,רעד -- טנװָאננעקַא

 ןעמוקנגעקַא
 רעד .יַא רעליק רעד .טנװָא ןוֿפ ןעמוקנָא םעד
 .יַא רעקיאור

 -נגעקטנַא וזד .ּפערּפ 8 װדַא -- רעּבפיאנגעקַא
 ַא "לטעטש סָאד ןיא ךַײט םעד 'ַא; .רעּביא

 רעד 'ִא ןייטש .רעטצנעֿפ םעד 'א טנאו עיורג

 .ןטרָאד ךיז טוט סע סָאװ ןקוקנַײרַא ןוא ּבוטש

 רעטנוא דניק סָאד ןֿפרָאװעגקעװַא טָאה ןרגהָו יז,

 ןוא קעװא זיא יז ןוא ךעלמייב יד ןוֿפ םענייא

 ...טַײװ סָאשנגיױּב ַא רַאֿפ יא טצעזעג ךיז טָאה

 ןּבױהעגֿפױא טָאה ןוא יא ןסעזעג זיא יז ןוא

 ,אכ ,תישארּב ,יּת ,"טנייוועג טָאה ןוא לוק ריא

 רעד ןיא ןענױאװ .ידַא - קידד 5
 יָארט ןקידיַא ןֿפױא ןריצאּפש .ּבוטש רעקידיַא

 ,רַאוט

 רימ טסעװ וד, .חרט -- ןעננערּבננעקא
 ךעלרע ,שירֿפ ןוא טנוזעג יא ןּבעל-עדניה ןַײמ

 ,1925 צענליװ ,עלעקרעס ,טע ,"טנרעלעג ןוא

 .445 יז

 י"רצי םעד רע לָאז ָאד, .װטוא -- ןייגננעקַא

 "עג ענַײז ןיא ןרעֿפנע םיא לָאז ןוא י'ַא ערה
 .א/חי ,2טל ,"ערהירצי וד ,קעװַא ייג :ןעקנַאד

 ימ ץיַא .גנוגעוַאּב עיַא .ידַא -- קידנגעקַא
 .טייקי- .ןצנעדנעט עיַא .ןעגנונ

 רעד ןוֿפ הלּכ"תח יַא .וטוא -- ןצנַאטננעקא
 ןטַײצ יד ןיא, .שטעליוק ןסיורג א טימ הּפוח

 טימ הלכרױתח יא ןעמ טגעלֿפ ,םיאנּת יד ןוֿפ

 .א/זנ ,ןיטיג ,זּביא ,"ןוה ַא טימ ןוא ןָאה ַא

 ןכעלדנַײרֿפ םעד יַא .װרט -- ןגָארטננעקַא
 .ץלאז-טימ-טיורּב יַא .םכילע-םולש

 טימ זדנוא רע זיא , .װטוא -- ןֿפױלננעקַא
 ףיוא ךיז וצ םיא טָאה ןוא ןֿפָאלעגנגעקַא החמׂש

 "והיו דוד תֿבהא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"ןטעּבעג ייט

 ,12 יז ,1885 ווענעשעק ,ןתנ

 רעד טשינרָאג זיא סע, .וטוא -- ןרָאֿפננעקַא
 ייסח ענַײז ןרָאֿפוצנגעקַא ןדייןטוג ַא ןוֿפ ךרד
 וי ןליוּפ ,טיי ,"םיד

 ךעטשיט טַײװ ַא, .װסוא -- ןעלקניֿפננעקַא
 ןַײװ רעד ,טײרּפשרַאֿפ שיט ןרעּביא ןגיל טעװ

 ,"טכיל יד וצ דײרֿפ רעניורּב טימ יא טעװ
 .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי

 רימ ןענעז ףוס םוצ, .װטוא -- ןעיולֿפנגעקַא
 עקילייה הריש ןוא גנַאזעג טימ ןגױלֿפעגנגעקַא
 ,"לגילֿפ יד ףיוא תורוּת-רֿפס טימ םיכָאלמ

 גרעּבמעל ,דרע ןוא לעמיה ,אקרַאיװעיװ .א

 ,46 'ז ,9

 ןוֿפ ןטָאש רעד, .װטוא -- ןרעטיצננעקַא
 ןוֿפ טרעטיצעגנגעקַא רימ טָאה ןליורג עטנעָאנ
 .24 וו 1961 ,זמט ,טייצ ,"הרוש רעדעי

 ןלָאז םיכָאלמ עטוג, .וטוא -- ןעמוקננעקַא
 ןצענ רימ ןענַײז ןעמוקעגנגעקא, ."!'ַא ריד

 ךיא ףוה וזַא, .6 ,ּבכ ,ּב לאומש ,יּת ,"טיוט ןוֿפ

 רדורּב ןַײד ריד ׂשד טײוג ןגיטכעמלַא םעד וצ

 .ןאוו לֹּביְו 1523 בפ ,"ןמוק ןגיק ןַא ןלוז

 זיא ,ףיוה םעד ףיוא לָאמנייא קידנעײגסױרַא;



 ןדערנגעקַא

 "נַאגַאלַאג רעכיוה רעזדנוא ןעמוקעגנגעקַא ריד
 זיאס, .50 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןָאה רעקס
 עכייװ טימ ןעמוקעגנגעקַא רימ טסּברַאה רעד
 ,יקסנילכישז לזייר ,"טירט עקידנגיװ ןוא
 ןריט עקידנגַײװש

 ןַא יא טינ לָאז עמ .ורט -- ןדערננעקַא
 טימ ןענערעצרעד טינ םיא טסלָאז, .ןרעטלע
 טרָאװ םוש ןייק םיא טסלָאז ןוא ךַאז םוש ןייק
 .א/ רּפ ,2טל ,"'ַא טינ

 -עג-+ ,ןגעקַא לעװש .וטוא -- ןלשוושנגעקַא
 ןגעקַא ןזָאלּבעצ ךיז ,ןזָאלּבנָא ךיז .טלעװש

 "נגעקַא םיא טָאה סָאװ ץרַאה סָאד, .סעפע

 א ןעװעג סע זיא !יעה . ..!יעה ,טלעװשעג

 סנטַײצ ןיא ,גצא ,"ץיּפש ןֿפױא ןּביױא ץנַאט

 ,יסקנּפ ןיא רימ ַײּבי ,שיור

 ענַײד ןלעװ ױזַא; .װטוא -- ןייטשנגעקַא
 רעדילנגיוא ענַײד ןוא ןקוקסיורַא ַײרֿפ ןגיוא

 ןיִּב ךיאע .25 ,ד ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,"יַא ךַײלג

 ךימּת ךיא ייטש טֿפַארק ןַײמ טימ סָאװ רעד

 -רעדיװ ןַײמ ןוֿפ טֿפַארק ַא ךָאנ ןגעקַא טיירּב

 ,121 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ײטרַאּפ

 ןע- ,יד -- גנז .ץ ,רעד -- לעטשנגעקַא
 ,טייקי- .ןעגנוניימ עיֶא .ידַא -- קיד

 ןוֿפ טדער עמ זַאג .ורט -- ןלעטשננעקַא
 סָאװ ןצונ םעד ךיוא יא ןעמ זומ ,ןדָאש ןַײמ

 ּבָאה ךיא, .36 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"גנצרּב ךיא

 רעזַײה עטרעכיירראֿפ יד טלעטשעגנגעקא רימ

 ןוא ,ֿביֿכָאלּת ןגעק טנגעג ןוא גרוּבסטיּפ ןוֿפ

 ,"ךשוחה ןמ רואה ןורתיּכ שממ ןעװעג זיא סע

 ,ו"כשּת י"נ ,בקעי תלחנ ,ןַאמרעכיז .י .י ֿברה

 ,ןָא טלַאֿפ רענייא ןעװ, -- ךיז טימ .177 יז

 ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"'ַא ייװצ יד ךיז ןענעק

 ,12 ,ד

 ןָא טלָאמעד ןוֿפ , .וטוא -- ןעגנירּפשנגעקַא
 למיה ןיא ןטַאט םוצ ןטערטוצ טשינ ךיא ןעק

 רימ ליװ לָאמטֿפָא .ןַײא ךימ טלַאה סעּפע . .,

 ןָאק ךיא רָאנ ,ןֿפױלנגעקא ,'ַא םיא ץרַאה סָאד

 יילגנִיי עקנַארק סָאד' ,ץרפ ,"טשינ

 ךָאנ ע טימ םערָאֿפ} .טיװָאקַא =- -- ס'יװעקַא
 רעקיצנַײנ ןעקנירט |.טרידנעמַאקער ,מט9 -- ק
 רעדייא / ,'טיצ רעייז זיא ןשַאטמה, .ָא
 ,רעַײֿפ ןוֿפ ירּב ַא, .לפ ,ייָא זיא -- ןֿפנָארּב
 טשימעגסיוא ,יָא ןגײלוצֿפױרַא דלַאּב טוג זיא
 יװ ,ךיז ןיא ןסָאגעג, ,20 יז ,רַאט ,ײץלַאז טימ
 ןוא יִא רעשעלֿפ עצנַאג / ןַײרַא רעסעֿפ ןיא

 ,"ֿבצק םעד םרֿבַא ןוֿפ עדַאלַאּב ידי ,הלמ ,"ןַײװ

 ,6-- טָאלָאקָא וזד .ז ,סעי ,רעד -- דַאלעק'ַא

 - .עשזדלעק ,עיזדלעק +- .ס' ,יד -- עיזדלעקַא
 ,דרעֿפ ַא רַאֿפ למַײצ

 יד, .+- ןָאמָאקָא וו .רעד - ץ'ַאמעקַא
 םעד עציײלּפ רעד רעטניה קידנליֿפ טשינ ,רעניד

 ןוא רעדיל ,קר ,"טלַײאעג טינ ךיז ןּבָאה ,יָא

 ,57 יז ,1966 ָא"ּת ,דרע

 (שודָאל) לקַאל .וזא -- עז"טונימיעקַא
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 טונימ רָאּפ א ןיא .דלַאּב טָא .,טונימ יד טָאכ?

 יז-מייַאק ."ןעמוקנָא רע ףרַאד יז"מייָא, .םורָא

 ףכית = ט'עזעמ-עקָא ."ןעשעג סע טעװ
 ,טונימ יד ,דימו

 ,טעקַאעג :עקָא ,עקַא .װטוא -- ןעקָא ,ןעקַא
 ןעגנערּבסױרַא ןיא רדסּכ ןטלַאה .טעקָאעג

 ,ּפָאק ןיא יִא ױזַא ךַײא לָאז סע? .ָאיָא) איַא
 ...רעד תעשּב ,ןצרַאה ןיא רימ טעקָא סע יװ

 ,122 'ז ,לדנעמ-םחנמ ,עש ,"ְזַא רימ טמוק טסוה

 לייט רעטייװצ .ןקָא לגרֿפ -- ןעקַאּבײעקַא
 ןעװ קזוח טימ .ןןטשרע םוצ םארג זיױלּב

 .טעקָא רעצעמע

 .גיוא (קיאור) רעכיז ַא טימ -- עקָאּפיַאנעקַא
 רצ, .יּפיַאנַא ךיז ןל עט ש .:20/04 .רקוא
 ןוא םינדמל ץעטּפָאטשעג 3:2 ַא ךיז וצ ןֿפור
 ,שטַאגולד .מ ,"יּפַאנײָא ייז טימ ןלעטש ךיז

 ,45 'ז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ

 בוש .::2: סעוסממוסג .ס' ,יד -- עצינעק'ַא
 עקַא יד .סיִא יד ןכַאמרַאֿפ .רעטצנעֿפ ַא ןוֿפ

 .ךעלרעטצנעֿפ עניילק ַײּב עקשטינ

 יא ןַא ןוֿפ לוק ַא .+- ןוקָא וזז -- ענעקַא

 'ַא ןַא יו ןעגניז

 ,סוקָאּפ סוקָאה יװ ױזַא -- פעקַאּבײ"סעקַא

 ,תוּכמ םייוג ,יּביַאע .ןצנוק ןזַײװ םַײּב טצינעג

 דרעֿפ ,ןסקָא / ,תוקזחמ ןָא ,סעקָאּפ-סעקָאה /
 .לק ,"דרעריד ןיא גיל ---

 רישכמ .1 1108: 2046 .ס" ,רעד --1{ רעקַא
 ןעײזרַאֿפ וצ ףיוא ןדָאּב םעד ןּבָארגֿפױא םוצ

 ןופ ןעַײרֿפַאּב וצ) דרע יד ןכַאמ וצ רעכייוו

 זיא טנרָאֿפ ןוֿפ , .גולּפ ,עכָאס .(ןזָארגדליװ

 ןַײא טדַײנש סָאװ ,רעסעמ א ןעז וצ יא םַײּב

 ;רלעֿפ םעד סיואגנעל ףיט רעד ןיא דרע יד

 סָאװ ןזַײארעקַא רעד טייג רעסעמ ןכָאנ דלַאּב

 רעד .טיירּב רעד ןיא דרע יד רעטנוא טדַײנש

 דרע רעקיטש יד רעּביא טרעק רעסױטשּפָא

 יז ןרעװ ַײּברעד ,ּפָארַא ףיוא ןּביױא ןטימ

 ירוּב י ,"רעקיטש ערענעלק ףיוא טּפַאלקעצ

 רעיוּפ רעד, .1929 וועלק ,סקיװעג סָאד ,יקסנַאיט

 .א ,"ףָאש יד ַײּב ךעטסַאּפ רעד ,יִא ןַײז ַײּב

 .דרעֿפײַא .לזיײא"א .תימלוש ,ןדַאֿפדלָאג

 טשטַײטרַאֿפ ױזַא .דלעֿפרעקַא וזד .כרַא ,2
 'םילחנ' ןוא (4 אכ ,םירֿבד) ילחנ 8 ןילכַײר

 .(6 ,ל ,ֿבויא)

 סָאמ = .1ג22 ,ל22 ייאכ2 .ס' ,רעד -- 11 רעקַא
 ,רעטעמ"װק 4050 ךרעּב ,ןדָאּב ןטסעמ וצ

 ןיא ,דנַאלגנע ןיא ןעמונעגנַא ,סוֿפװק 0

 .רעדנעל ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ,עקירעמַא-וֿפצ

 ,1353 +-- ,ערכָא וזז .ּבנ צמ .רעד -- רעקָא

 ןוֿפ לַארענימ רעלעג א, .יִא רעלעג ,רעניױרּב

 -רעּבמוא יװ עיציזָאּפמָאק רעּבלעז רעד טעמּכ

 ,ןוָאטסנַײפ .ס ,ײּברַאֿפ סלַא טצינעג טרעװ ,דרע

 ,254 יז ,1920 י"נ ,עימעב

 ! רעקַא וז .1 .ס'י ,רעד -- ןזַײארעקַא
 יָאמ .ןזַײאּבָארג ,רעװיטימירּפ ַא ךעלטנייוועג

 ןַאמרעקַא

 ןענַאּפשנַײא ךיז ...געמ שטנעמ א, .(ע)קיט

 ןעמַאזוצ ןוא יַא ןיא דרעֿפ א יצ סקָא ןַא טימ

 רד טמירג רע ןוא,, .ו ,ח ,םיאלּכ ,טעיּפ ,"ןרעקַא

 , ..'ַא זד םאנ נוא . . . לבה ףיוא ןיק ןוֿפ ןרָאצ

 ינוא גנולצילּברַא רדורּב ןַײז טימ ַאד גולש ינוא
 ,יולה והיתתמ י'ירּב ֿבקעי 'ר ,זביא ,"םיא טיטיט

 א רעײז .2 .ו"מקּת רהָאװדיװָאנ ,רשיו םת

 לימ רעד ןיא זיא רע, .רעטעּברא רענשַאּפערָאה
 ."א רעתמא רעד

 עמ סָאװ ןדָאב .ס' ,רעד -- ןדָאּכרעקַא
 ךעלצינ זיא סע) ןעק עמ סָאװ רעדָא טרעקַאַאּב
 דרע טכיש = 'ַא רעטשרעטנוא .ןטעּבראַאּב (וצ

 ר 9 ט לַא ק .ןָא טינ ןיוש טריר רעקא רעד סָאװ

 א זַא ךיז טײטשרַאֿפ סע, .רעטכַײֿפ = 'א

 רעניימעג ַא יװ רעמ ןעגנערּבנַײא טעװ יא רעטוג

 ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד ,רעבעװ .מ ,"יא

 ,27 יז ,1891 עשרַאװ

 .241:6: 8046182ת0 .גנעג ,רעד -- גנַאגרעקַא
 .רעקַא ןא טימ ןייג סָאד .דלעֿפ ןיא טעּברַא

 ;(23 ,גי ,ילשמ) 'ריני טשטַײטראֿפ 8 ןילכַײר

 ,הימרי) 'רינ םכל וריננ ומכ ,קנגרקַא רעד,

 ןַא ךַײא טרעקַא, :יתו "השירח יל (3 ,ד

 2406: .כרַא -- ןייג רעקַא וצ .ן"רעקַא
 -9ָ/ ;טשטַײטרַאֿפ 8 ןילבַײר .26 2086ז ת

 "ןגרקַאצ טשריוװ ינוא , ;(39 ,חכ ,םירֿבד) יּתדֿב

 ,ןײןטעּברַאאּב ןוא, :יּת ,ןייג רעקַא וצ =|}

 1106: .ּבװ קרַאמ .ז ,רעד -- לײטרעקַא
 םעד טרעהעג סָאװ דלעֿפ קיטש .41

 וצ טכער סָאד טָאה ץירפ רעד רעּבָא ,רעיוּפ

 ,םעד ןוֿפ לייט ַא ןצינ

 סָאװ ןדָאּב ןוֿפ טכיש .ן ,יד -- ףיטרעקַא

 רערעסעּב א, .רעקַא ןַא ןוֿפ טכיירגרעד טרעװו

 ַא ןוֿפ 'א יד. ,"א ערעסערג ַא טָאה רעקַא

 ,ַארזיא .ע ,"סעקשרעװ 675 טֿפערטאּב רָאטקַארט

 ,27 'ו ,1928 וװצִיִק ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ

 סקָא ןוֿפ ןַאּפשעג .ן  ,רעד -- ךָאירעקַא

 (האוֿבּת ןימ ןייא טימ| טייּב ןייא ,, .ןרעקַא םַײּב

 ַא טימ| טייּב ןרעדנא ןוֿפ טקורעגּפָא ןַײז ףרַאד

 ןיא 'א רעד זיא סע טיירּב יװ |ןימ ןטייװצ

 ןַאּפשעג סָאד ןיא לָאט ַא ןיא| "לָאט-ןורש

 ,םיאלּכ ,טעיּפ ,(ךעלגרעּב ןשיװצ יװ רעטיירּב

 .ו ,ב

 ןדָאב קיטש .ּבנ צמ ,סָאד -- דנַאלרעקַא
 רעדָא ,ךעלגעמ רעדָא ,טרעקַארַאֿפ זיא סָאװ

 ןא ןּבײהסױרַאא .ןטעּברַאַאּב םוצ טיירגעגוצ

 ףיורעד סָאװ דנַאל קיטש א ןעמענ :טסייה יא

 ןוא האוֿבּת ןייק ןסקַאװעג טינ טצעי זיּב זיא
 ,רעּבעװ .מ ,"העירז רַאֿפ דלעֿפ א םעד ןוֿפ ןכַאמ

 ,1891 עשרַאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד

 ,26 'ז

 דלעֿפ רַאֿפ סָאמ .כרא ,יד -- גנעלרעקַא
 (גָאט ןייא ןיא ןרעקַאסיוא ןעק עמ לֿפיװ)

 ,ה ,'ב םיכלמ) יתרֿבּכי :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ,"יגנילרקַא ןייא,,; 9

 .רעטעּברַאדרע טַײל ,רעד -- ןַאמרעקַא

 ;(23 ,אנ ,הימרי) 'רּכאי :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר



 ןַאמרעקַא

 ,טַײלרעקַא ןרעװ ןליװ ייז , ."ןמ רקֲא ןייא;

 ,םורּב ,"דנַאל עטסיװרַאֿפ סָאד ןטכירֿפױא ןליוו

 ,325 'ז ,דרע עליטש יד

 רעד טימ ךיוא טנַאקַאּב .נג - ןַאמרעקַא
 -- ַאּבלא אעטאטעשט גנונעכייצַאּב רעשינעמור

 -םורד ןיא טָאטש עסיורג-לטימ .יגנוטסעֿפ עסַײװ/

 המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד ךַאנ .עיּבַאראסעּב

 -סעינד דָארָאגלוּב דנאלסור-"װָאס ןוֿפ ןֿפורעגנָא

 טעטש עטסטלע יד ןוֿפ ענייא זיא יא .יקסװַארט

 "עג ןּבָאה ןטרָאד ןלָאז ןדִיי .עיּבאראסעּב ןיא

 ןגעװ .צא ןוֿפ ה"י עטשרע יד ןיא ךָאנ טּבעל

 קרוּב ןסַײװ ןיא הליהק רעטעװעדנוֿפעגנַײא ןַא

 ןיא טנַאמרעד ה"י .16 ןיא (גנוטסעֿפ עסַײװ =) |

 עטשרע יד .1697 מדֿפֿפ ,שדח תיּב תיוש יד

 .1807 רָאי סקנּפ ןיא גנונעכיײצרַאֿפ

 רעטיור רעדליװ .ּבנ צמ ,רעד -- ןַאמרעקַא
 טינ שטָאכ ,דלעֿפ ַא ףיוא טסקַאװ סָאװ ןַאמ
 .ט2ק2ע01 200085 .טײזרַאֿפ

 ,לקָאל ,ןושל רעדניק ןיא -- יעצ"ענימ-יעקַא
 ,דלַאּב טָא ןיוש טָא .טנגעגמוא ןוא שזרָאל

 םוק -- .קילּבנגיױא ןַא ןיא ,ייוװצ-ןוא-סנייא

 -עקָא :לגרֿפ !יצ 'מ יִא -- !ןיוש םוק ,ןיוש

 .עז-טונימ

 ַא טימ ,1 .טרעקַאעג ,רעקַא .ורט -- ןרעקַא

 ןטעּברַאַאּב םוצ דרע יד ןּבָארגֿפױא רישכמ

 ןעמ טעװענָארּב ךָאנרעד ,ןעמ טרעקַא רעִירֿפ

 :ךיוא .כרא} ןעמ טייז רעטעּפש טשרע ןוא

 ,"ארקאצ יז ןגניגג :8 ןילכַײר ,ןייג רעקַא וצ

 טרעקַא רֶע ינוא , .|3 ,טכק ,םילהּת ,ושרח --

 ןייא ררקַא רעד רעגידייל רעד טערט רו רע 'נוא

 לה ילא י'רּב ֿבקעי 'ר ,"ןרדנַא ןעד ךָאנ ןֿפױה

 ָאד, .|ן16021 ב"סש גָארּפ ,תוחילס ,זּביא . ..

 -ֿפיוא ,ןסקָא רַאּפ ַא ףיוא רעיוּפ א טרעקַא

 ,המלש ,סוממ ,"דרע ןסַאּפ עגנאל קידנריר

 וד ןוא / ,טסייז וד ןוא טסרעקא וד ןוא, ,88 יז

 ןוֿפ זּביא ,טישז ,"טסיינ וד ןוא טסרעטיפ

 ןוא טרָאד טייטש לרעַײּפ א, .געוורעה גרָאעג

 ,42 'זו ,1920 ענליװ ,ןעמעָאּפ ,קמ ,"טרעקַא

 ַא וצ ןייגרעד .ןעימ קרַאטש ךיז .גיֿפ .2

 טימ 'ַא* .עינַאװערַאה רערעװש ךרוד תילכּת

 ,הסנרפ ןעגנערּבמײהַא יּבִא ,דרע יד ז ַא נ רעד

 -- ןויצייאנוׂש -- ךיז ןגָאלש עמאמ:עטַאט,

 ןוא דרע יד זָאנ רעד טימ יא ,טנַאװ ןיא ּפָאק

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"טנַאילירּב אזַא סיוא ןכוז

 ...טײקטרַאה יד ףיוא טרעקא רע, .195 יז

 יד ןקינײר ןענעק ןוֿפ תורשֿפא יד טרעװ סע

 "א" 114 יז ,1957 י"נ ,ּבדל ,"הדוֿבעה-הדׂש
 .הלועּפ םוש ןָא ןעװערָאה ,ןע;מ ךיז = םי

 ןצַארּפש סָאװ ןענַאגרָא עקיטנענָאּבַא-טרעדנוה;,

 עמ ואו / ,ןענאיװרַאֿפ ךָאנ רעכיג ןוא ךיג

 ,"טניװ םַעד טייז עמ ואװ ןוא םי טרעקַא
 ,1907 ,'ווירּב ַא ןוֿפי ,שָאוהי

 'א םַײּב לַײװ} .ןסַײמש ,ןגָאלש .גיֿפ ,8/ -
 -רע עכלעזַא .ןדלעֿפ סָאד ןעמ טעװעסַאּפעצ

 וצ רָאנ יװ ןסיװ טינ רעמ ןגעלֿפ סָאװ סרעוצ

 ץעשרעדניק יד רעּביא סעקישטנאק ערעייז טימ יִא

 -נירג .ל י ,"סעקציײלּפ עקידרענייּב ערעגָאמ |
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 ,1900 עשרַאװ ,רעדניק ןייק טינ טגָאלש ,זיוה

 ,9 יז

 ךיז ןֿפיטרַאֿפ ,ןטכַארטכרוד ,ןעמענכרוד .4

 סטנַאק 'א .איגוס ערעװש א יא .ןענרעל םַײּב

 יסקראמ לרַאק ,"םענֿפױא םענייר ןוֿפ קיטירק,

 | .עא "לַאטיּפאק,

 רעדא -- 1/  .סָאד ,שינ- יד .גנוד

 ,| יּבר ןוא רסיק ,שז ,"טניימ יא רצד ,ליוװ יא

 ,274 יז

 .=:8: סאסקסא .טעקר- ,רעד -- קער|עק'ַא
 טּפעלשעגסױרַא, .ריזח ַא ןוֿפ שײלֿפ טרעכיירעג
 טױרּב לּבעל סַײװ א ערַאנ רעד רעטנוא ןוֿפ
 ,1939 וועיק ,לגילפ ,ןידליג םייח ,"יָא ןוא

 ןוֿפ עיניל ,סַאּפ .ן ,רעד -- ֿפַאּפרעקַא
 .ןרעקַא םַײּב ךיז טמוקַאּב סָאװ גנוֿפיטרַאֿפ

 ,דלעֿפ טרעקַאעצ .רע- ,סָאד -- דלעֿפרעקַא
 -עצ טָאה סקָא רעד , .23 ,רעקַא ווזד ,דנאלרעקא

 ,"ןכַאמ וצ ןדָאש הנװּכ רעד טימ יא סָאד ןטערט

 .א/י ,אמקיאֿבּב

 17:4: ס04615, 008614 .נָאק ,ודַא -- ׁשרעקא
 טעז עמ יַא .ךיוא ,ּביוא ,רָאנ ,זיולּב ,רעלש
 ,"ךיוא ןגָאלשעג ןזעװעג ךימ יז טָאה ,טשינ
 ,1940 לּבַאגסיױוא װָאס} 21815 ,טלעװ עטרַאנעג

 טנעקעג טינ טכאנ עצנַאג א טָאה רע, ,{65 יז

 טעּב םעד סיוא טינ יַא םיא טָאה סע ,ןֿפָאלש
 = גיוא ןֿפױא יִא .6 יז ,פי ,"ןֿפרָאװעגסױרַא !

 עמ שינעקַא, :ךיוא .ןגיױא יד רַאֿפ שממ
 טינעקָא זיא רע, .1 ,ַאֿפַי ,"ןָא רע טמוק ,טצז

 .ןטרָאד ,"ןּברַאטשעגּפָא טשינ רענש קערש רַאֿפ

 .סָאװ רָאנ טָא .טשרע טָא .ודַא - טשרעקַא
 ,קירוצ עלַײװ (רעניילק) רעצרוק א טימ .רָאנ יו

 ןּפַאכּפָא ךימ טזָאל ,ןעמוקעגנַײרַא יַא ןיּב ךיא

 רע. ."ןעזרעד יִא םיא ּבָאה ךיא, ."םעטָא םעד

 ןעגנאז יד ןגעלֿפ , ."ּבוטש ןוֿפ סױרַא יִא זיא

 ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע יװ יִא ןקַאהוצּפָא

 ענליװ ,סרה טָאטש יד ,דמא ,ײןכַאמ וצ רענרעק

 ,"ףָאלש םענוֿפ טּפַאכעגֿפױא יִא ךיז טָאה, ,8

 ןיּבַאר רעד, .26 '| ,טַײצ םרוטש ַא ןיא ,סוממ

 ןוא רסיק ,שז ,"אזַא גנואעז א טַאהעג יִא טָאה

 יז ןענעז יַא סָאװ ןטלַאטשעג , .64 יז ,וצ יּבר

 טציא ןוא רָאװ עמַאס יד ןעװעג םיא רַאֿפ

 ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ ,"גנונָאמרעד זיולּב

 טייג דליּב טלעװ ַא ןוֿפ עיזיו א טימ , .24 יז

 ,"טנרעלעג יִא רעדָא לָאמַא טָאה רע סָאװ ץלַא

 ןוֿפ יַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע, .263 יז ,ו שֹּבש

 טיוט רעד, .'הילּת ידי ,טיצ ,"סיורַא םולח

 ,"טענַאלּפ םעד ןרירַאּב טמענ ,'ִא ןריוּבעג

 = טסעק ןוֿפ פָארַא יַא יװ ןלָאצ ,59 יז ,| צוס

 ,ןלָאצרעּביא

 ץִא .טײהנעגנַאגרַאֿפ עא יד .ידא -- קי

 רעד ןוֿפ טײקילעֿפוצ רעד ןיא , .עּבכאגסיוא

 רָאג טינ רע ןיא שינעגעגַאב רעקיטשרעקָא

 ,נבעל כעלנייװעג ַא ,עירול חנ ,"ןעװעג רעכיז

 ,טייקי- .98 יז ,1935 עװקסָאמ

 טשטַײטרַאֿפ יּת ,טעטש- ,יד -- טָאטשרעקַא
 ץלַא ןיא, (38 ,י ,הימחנ) 'וניתדֿבע ירע לכּבי

 טנעדיצקַא

 ןיא טסקעטנָאק ןוֿפ} ."טעטשרעקא ערעזדנוא |

 .ןטעּברַאדרע ןגעװ ךיז טדער סע זַא רָאלק

 ןימ רעדעי .ן ,רעד -- רעײײטשרעקַא

 דנאל ןטעּברַאַאּב ןוֿפ טמענ עמ סָאװ רעילטש

 .ןטעּברַאַאּב ןעק עמ סָאװ רעדָא

 .} ,רעד -- ףײרטשרעקַא
 .ּבװש ןיא

 טרעקַאעצ טכיש  .ז ,רעד -- טפישרעקַא

 ךיז טֿפַאש סָאװ גנוֿפיטרַאֿפ רעד וצ זיּב דרע

 ןלַאקיטרעװ ןֿפױא סיוא טסעמ,, .ןרעקַא םַײּב

 ,164 יז ,ו כַאי ,"ַא רעד זיא סע ףיט יװ לטנעוו

 טרעװ סָאװ טינש .1 .ן' ,רעד -- טינשרעקַא
 -רעקַא .ףַײרטשרעקַא .ןרעקא םַײּב טריֿפעגכרוד

 ,םילהּת) 'הור הימלּת' טשטַײטרַאֿפ תגנ סַאּפ

 "ןעקנירטנָא-טַאז וטסזָאל ןיִא עריא, ;(11 ,הס

 טױל ,2 ,ן"ןטייּב עריא ןָא טסקנירט, :יּתו
 -רַאֿפ ַא ןוֿפ שינעטערעג ,טינש -- 251 ,שטוטס

 ,דנַאל קיטש טרעקא

 עג סָאװ קענש .ן ,רעד - קענשרעקַא
 1וחמ25 .סרעקַא ףיוא ךעלטנייוועג ךיז טניֿפ
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 ןוֿפ ןַאּפשעגדרעֿפ .ןע- ,רעד -- ןַאּפשרעקַא
 םוצ ןיוש ךיז טנייװעגוצ שטָאכ, .רעקַא ןא

 ,םערוט םענרעזעלג ןַײמ ןיא ,קינַאמ .י ,"...'ִא

 .18 יז ,1968 ַא"ּת

 ,סַאּפרעקַא ווזד

 .וּב ,טינשרעקַא וזז .ץן' ,רעד -- רופשרעקַא
 יד רעטיצ א טימ זעל ךיא ןעװ ,ךיד סַאה ךיא,
 ,דַאנ ,"ןרעטש ןַײד ףיוא ןהעש ערעווש ןוֿפ ן'ַא
 ,100 יז ,סע עז ךיא יװ ,גרעּבנעטלַא זביא

 -בעצ+ .ן ,רעד -- םעטימָאקיפנ'ָאיצקַא
 רעד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ עוויטארטסינימדא עלארט

 ןּבילקעגסיוא טרעװ .גנוגעוװַאּב רעשיטסינויצ

 ןוא טערטרַאֿפ .סערגנַאק ןשיטסינויצ ןדעי ףיוא

 ןייא ןשיװצ טעּברַא עשיטסינויצ יד ןָא טריֿפ

 ,ןטייווצ ןוא סערגנָאק

 ,ריַאנָאיצקַא ךיוא .ז ,רעד -- ר'ענָאיצקַא
 -סעיצקא ןא ןיא ףּתוש .סעיצקַא ןוֿפ רעמיטנגייא

 קנַאּב ןעיצקַאה רבדּב, .יַא רעכַײר .טֿפַאשלעזעג

 ערענַאיצקאה . . . תיּבר רוסיא ששח וּב שי םא

 אוה רשא ןַײשה דגנ רעריסַאקהל תועמה ןינתונ

 רוטקערידה אוה האולה הׂשועהו םהל ןתונ

 ֿברה ,"רעריסַאקהמ תועמה הולה לּבקִמ ּכ"חאו |

 א"ירהמ ּת"וש ,ֿבוֿבלמ יולה אגניטיא ןרהא קחצי

 :ךיוא .דנ ןמיס ,ב קלח ,ג"נרּת גרעּבמעל ,יולה

 ,גנומענרעטנוא עיִא .טֿפַאשלעזעג עיִא -- ידא

 ,ידַא --- ש'יד

 זוצ 1 .ל22 ייאכפ .ןי ,רעד -- טנ'עדיצקַא
 עטרינַאלּפסױרָאֿפ-טינ ,ענעעזעגסיורַאֿפ-טינ .לַאֿפ
 טימ ֿבוריײּפ-לע ךיז טקידנערַאֿפ סָאװ שינעעשעג

 ץעשטיא, .ןא ןגעק גנורעכיזרַאֿפ .קילגמוא ןַא

 -קילגמוא ַא ןיא ןעמוקעגמוא ָאד זיא סלריצ

 .11 ןש ,1948 ּפָאג ,ןורֿפא .י ,ייֵא ןכעל

 -יצקא .,טסנידרַאֿפ רעקילעֿפוצ .כרַא .2
 אטַאד זיּב ךיז ריוורס איד . . . ןילייוו, ,ץנעד

 ץנעדיצקַא ליֿפ דנוא טריֿפיג ףיוא דנמיצג םוא



 טנעדיצקָא

 רטנוא וצ ׂשכלוז ,טעטכיד רע ןײלַא ךיז ןוֿפ

 ןגעק תונקּת רעגַארּפי ,"גטינ רֿפ זיא ןיכערּב

 ,ן344 יז ,ן לֹּבִי ,ןײטשכַאװ .ּב| ,'סוסקול

 זיאיס,, .לַאֿפוצ יּפ-לע זיא סָאװ .ידא -- 7/ַא-
 -טלעװ רעלַאא רעד ןוֿפ טַײצ יד קעװַא

 זיא סָאװ ,טײקיזָאלכַאזרוא ןוֿפ ,גנואיושנָא

 ,1940 י"נ ,וװ רָאק ,"לַאֿפוצ ףיוא זיולּב טריזאּב

 הטיש -- םֹילֲא  .טײקלַא .2ח5 יז
 א ןָא ןַײז ןענעק ןשינעעשעג זַא טלַאה סָאװ

 ,הּביס -

 -קָא ;:89 .ל22 ייאכ2 .רעד -- טנ'עדיצקַא

 ,רעדנעל .טנעירַא ןוֿפ ךוּפיה .ֿברעמ .טנעדיס

 יד ןוֿפ ,יִא ןוֿפ רוטלוק יד .יִא ןוֿפ רעקלעֿפ

 -עמא ןוֿפ ןוא) רעקלעֿפ עשיאעּפָאריײא-פרעמ

 .(עקיר
 -- םזילַאה .טייקלַא- .ידא -- ל'ַא-

 זיא רוטלוק-ֿברעמ יד רָאנ זא טלַאה סָאװ הטיש

 ,טסילַא- ,לוֿפטרעװ תמאּב

 =? : ה8סע22) =: .ץ ,רעד -- זײצקַא
 "רַאֿפ ףיוא רעַײטש רעטקערידמוא .הע}ע3

 סרעקנעש עשידִיי .ןעלקיטרא-ךיורּבעג ענעדייש

 ןֿפױא 'ַא םענוֿפ ןטילעג שרעדנוזַאּב ןּבָאה

 ַא ןּבעג .'ַא ןוֿפ רָאזיװער .ַאא רעקוצ ,ןֿפנָארּב

 , יי רֿפײַא .יא םעד ןענעֿבנג .יִא ןיא (ע)לעטש

 יד ץוח סָאװ -- ,סעינעדעװַאז עטשימעגסיוא,

 ןרעװ ,'ַא טימ טגײלַאּב ןענעז סָאװ ןעלקיטרַא

 ,מק ,"ןסַאּפירּפ ערעדנַא טֿפױקרַאֿפ ייז ןיא ךָאנ

 סנ ןסיורג א ךרּבתי-םשה טָאה, ,48 א/ ,5

 לטּב ןצנַאגניא רָאג זיא 'א רעד זא ,ןָאטעג

 וד, .1868 רימָאטישז ,קינזיצקַא רעד ,"ןרָאװעג

 ןַײד ץישַאּב / ,טָאג רעּביל וד ,טָאג רעסיורג

 ,ּפעלק עסייה ןוֿפ / דָאנעג סיורג טימ קלָאֿפ

 ןוֿפ ,עצנעולֿפניא ןוֿפ / ,תוריד עטלַאק ןוֿפ

 / ,"שזירק, םענוֿפ ,"ןדִיי-עטוג , ןוֿפ / ,תוריסמ

 -יװָאנ ףיוא' ,וו גורפ ,יַא ןָא -- ףרׂשדיי ןוֿפ

 -תוֿבָא ערעזדנוא ןעװעג ןענעז םיקידצ , ,!דָאג

 ןוא יא ןוֿפ טסואוועג טינ ןּבָאה ייז / .וניתובא

 -נעש .יד , .רימָאטישז ,דרַאּב יד ,רָאג ,"ײנַײטיּפ

 רָאנ טעװערָאה סָאװ / לזעלג םעד ַײּב עקרעק

 ,ןילוח תחיׂש ,גלי ,"ןטנעטַאּפ ןוא יא ףיוא

 טיג עמ, .חיג ש מ"ַא 9 יז ,1889 עשראוו

 םעד ןלעטשוצרָאֿפ . . . עוטסלעטעידיווס ַא סױרַא

 ,לָאֿפי ,"רָאי ּבלַאה א ןוֿפ ךשמ א ןיא ימדא

 ,טינש רעשייַא .ידַא -- ששי .50 אדצ ,7

 ,לס .יזַא -- ענ-- .הּפצוח עשיַא .רעגייטש
 .ןרעַײטש ענ'א

 .זיצקַא ןוֿפ רעֿפױקּפָא .סע" ,רעד -- קינד

 םעד ןריסַאקוצנַײא רעטלעטשעגנָא-סגנוריגער

 ,"הֿבקנ א יַא ןרַאֿפ ,ןסיּב א טנוה ןרַאֿפ, .זיצקַא

 ןַא זיא רעװ,; :טגערֿפעג ּבָאה ךיא ןעװ, .װש

 ןטמיטשַאּבמוא ץנַאג א ןעמוקַאּב ךיא ּבָאה "?'א

 ,"ןייּב רענעֿפײרט א ,קינוּבלּכ א, :רעֿפטנע
 ןֿפנָארּב ןוֿפ זיצקַא ןטימ גנודניּברַאֿפ יד רעּבָא

 .55 יז ,או פשוי ,"טּפעװעגסױא ןעוועג ןיוש זיא

 ןוא עשיסור ןכוזכָאנ ןּביױהעגנָא . . . טָאה רע;

 יד ַײּב ןגירק טגעלֿפ רֶע סָאװ רעכיּב עשטַײד

 לָאמ ןייא ןעלהשמ ןעװעג גונעג זיא סע .סעיִא

 םיא ףיוא ןיוש לָאז עמ יא ןַא טימ ןדער ןעז

2009 

 םידיגנ, ,41 ןאַפ ,1866 ,מק ,"ןגײלֿפױרַא דמש יד

 ידי יז טֿפור עמ :עטלייצעג טרָאד ןארַאֿפ זיא

 -רַאֿפ ייז זיא סע םינּפַא .יסעק'א רעשטשירטס

 ּפוקטָא םענוֿפ ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןּבילּב

 ,118 'ז ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"זיצקא םענוֿפ

 םוצ לוויטש עסיורג יד ןיא םוא ךיז טעקּפָאיט,

 וליֿפַא ןוא רעקײטּפא ןשיאיוג םוצ ,רעטקָאד

 ,טיולּפ ַא רעטניה טינ ,ןַאקשריה יֿבצ ,י'א םוצ

 = קינזיצקא רעלָאּפמַאי* 23 יז ,1922 ןילרעּב

 ,החמׂש ,הנותח א ףיוא טסַאג רענעטעּברַאֿפ-טינ

 ץגנוי יד טימ ,הלּכ רעד טימ ךיז טשוק סָאװ

 ,ןעױרֿפ

 -- ןָאיסקַא .ל22 ייאכ .ס: ,יד -- עיצקַא
 -נוא .שינעעשעג ,גנולדנַאה ,גנואוט .1 .ַאפש

 ךיוא ןַײז ןעק -- 'ַאי יא ןַא ןעמענרעט
 עיגָאלָאכיסּפ ןיא רעּבָא ,גנואוט רעדָא גנולדנַאה

 ןוא גנולדנַאה לַײװ ,'ַא רָאנ ןצינ ןעמ ףראד

 ענלצנייא עטערקנַאק עגונ רעכיג ןענַײז גנואוט

 רעתמא ןא; .1 ,וצ פשִיי ,גרעּבסגילק .מ ,ײןטקַא

 ,"ַא וצ ,רעטעּפש רעדַא רעלרֿפ ,טריֿפ קנאדעג

 ,171 יז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 טֿפור סָאװ גנוריֿפֿפױא ,גנואוט .צעּפס 2

 ,ךיז ןשודיח א ,ךיז ןרעדנואװרַאֿפ א סױרַא

 זיאס, ."!'א אזֲא -- !טרעהעג וטסָאה, .מטֿפ

 רָאג ןיוש זיא סע ןעװ -- ןדיי יד טימ יא ןַא

 ."ןוחטּב רעד טּבַײלּב ,ָאטינ גנונעֿפָאה ןייק

 ךיז יז טמענ גנידצלַא !ןעמַאמ ןַײמ טימ יא ןַא;

 ,107 יז ,ו לטָאמ ,עש ,"ןצרַאה םוצ

 -רענגעק סױרַא טֿפור סָאװ גנואוט .צעּפס .9

 ןָאטּפָא .עא ןליוװרעדיװ ,קערש ,טסעטָארּפ ,טֿפַאש

 "א עוויסרעווּבוס .יַא עמייהעג !'א אזא ,דניז אזא

 םיוּב ַא ףיוא טכירק !שטַאגנוי ַא ןוֿפ יא ןַא;

 ...ןיוש טגָאז, ."ןזיוה יד ךיז טסַײרעצ ןוא

 ,סֿפלַא ,"ןָאטעגּפָא יז ןּבָאה 'א ןַא רַאֿפ סָאװ

 ,1901 צנליװ ,עּביל עכילצרעה עכילקריװ ַא

 ,44 יז

 -עג ןיא ןַײז .טירטסױרַא רעשירעטילימ .4
 -מוא ןא ,ענעטָארעג א .יא רעד ןוֿפ שינעטכיד

 יװ ,יא ןייא, א ענעלַאֿפעגכרוד א ,עטכירעג

 םעד טינ ךָאנ טגנערּב ,ןַײז טינ לָאז יז טוג

 ךיוא רעּבָא טָאה יִא עשירעטילימ עדעי, ."ןוחצנ

 לּפמיא עשיטילָאּפ ןוא טקעּפסַא ןשיטילַאּפ א
 ,4 וצ 1968 ,זמט ,רעקנילֿפ דוז ,"סעיצאק

 "ייועניא ןוֿפ חטש ןֿפױא גנומענרעטנוא .9

 ,קיטילַאּפ רעכעלרעקלעֿפנשיװצ רעדָא רעטסקינ

 "א עשיטסישַאֿפיטנַא) יא עטקעריד ,ענעֿפָא

 .ןלַאװ יד רַאֿפ םישדח ייוװצ א 'ַא ןַא ןּבײהנָא .

 וצ 'א ןא .רעדנעל לָאצ א ןכוזַאּב ןוֿפ יא ןַא

 -ןציּפש יד, .ןרָאטַאנעס עכעלטע ןקריװַאּב

 ,"םולש ןרַאֿפ 'א עקיטכיװ א זיא ץנערעֿפנַאק

 רַאֿפ טייקכעלגעמ עשיטקַאֿפ יד ןֿפאשאּב טָאה,

 ןשידִיי םעד ןוֿפ ןָאיצקַא רעשיטילָאּפ רעסיורג א

 .139 'ז ,1919 י"נ ,וא טישז ,ײקלָאֿפ

 עיצקא ןא .גנולמַאזטלעג עטריזינַאגרָא .0

 'אטלעג עטקרַאטשרַאֿפ יד .לָאטיּפש ןרַאֿפ

 | ,לארׂשי-תנידמ תֿבוטל

 -טכירעג .גָאלקנָא ,טכירעג ןיא סעצָארּפ -,4

 .סעצָארּפ א ןריֿפ םצע סָאד .העיֿבּת עכעל

 עיצקַא

 .ףּתוש םענעזעװעג םעד ןגעק 'א ןא ןעגנערּב

 .עצרַאװש יד תֿבוטל טכירעג ןטסכעה ןוֿפ יַא יד

 ַא ןוֿפ לייט ַא ףיוא טזַײװ סָאװ טנעמוקָאד .8
 ףיוא טזַײװ סָאװ ,עיצַארָאּפרַאק א ןוֿפ ,ןגעמרַאֿפ

 .ס'ַא ןֿפױק(רַאֿפ) .תוֿפּתוש רעד ןוֿפ סיירג רעד

 ןוֿפ קיגנעהּפָא ןַײז ןעק יַא ןַא ןוֿפ טרעװ רעד,

 ךעלטנייועג טרעװ ןוא תוּביס ענעדײשרַאֿפ

 עלא ןעװ גָאט א ."עזרעּב רעד ףיוא טמיטשַאּב

 -סיורַא .(ןּביוהעג ךיז ןּבָאה) ןלַאֿפעג ןענַײז סיַא

 'א עװי ט קַא  .סיַא עשלַאֿפ .ס'א עַײנ ןזָאל

 ע װ י ס ַא ּפ .ןטַײּב ,ןֿפױקרַאֿפ ןעק עמ סָאװ =

 רעדָא ןֿפױקרַאֿפ טינ (רָאט) ןעק עמ סָאװ = יא

 א עט ר עס א װע ג .,ןרעדנַא ןַא ןּבעגרעּביא

 ענַײמ* .ןלַאֿפעג זיא טרעװ ריא סָאװ =

 ןרעװ = (ןלַאֿפ) ךיז ןּבייה סיַא (וזאא ענַײד)

 -ַאטַאנ יד טָא, .ןעזעגנָא ,ֿבושח רעקינייװ) רעמ

 םעד לאיחי טימ ,ךעלדרעֿפ ןיד| . . . טימ עקנעש

 סיַא יד ןּבױהעגֿפױא לָאמאטימ ןּבָאה רעמזעלק

 ,| ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"ןדִיי ןלעג םענוֿפ

 .קנַא ּבְדֲא 19 יז ,1922 עשרַאװ

 ןֿפױא ,, .קנַאּבסקלָאֿפ א ןוֿפ לַאקַאל .מטפ .9

 ןוא יַײל) יא יד . . .ןעװעג זיא קָאטש ןטייווצ

 ,1960 א"ּב ןגַײװצ ,ןָאמַײס .ש ,"(עסאק-רָאּפש

 ,158 יז

 ָאטעג ןוֿפ לייט א ןעמענֿפױנוצ סָאד4 .0

 ןריֿפוצקעװַא ייז ידּכ ָאטעג ןוֿפ ןדִיי עלַא רעדָא

 ןעגנערּבמוא רעדָא רעגַאל טָארסױא ןַא ןיא

 יַאֹּב ןוא עטײרּפשרַאֿפ עמַאס סָאד .טרָא ןפיוא

 ןיא טצינעג ,הֿפוקּת-יצַאנ רעד ןוֿפ טרָאװ עטנַאק

 רעד, .תונושל עלַא ןיא ךיוא ןוא ןטנגעג עלַא

 רעד טימ ןוא / קעװַא ןָאיצקא ןיא זיא רעטָאֿפ

 .ָאטעג) לֿפ ,"קערש ןיא טדיישעצ ךיז רעטומ

 -עֿפייא ייז ןרעװ סיא ,ןעמַארגָאּפ עסיורג יד;מ

 רעד' ,יקסװָאקטוג והילא ,"ןֿפורעגנַא שיטסימ

 ,166 ,ויכרַא-םולּבלגניר ןיא ,ילּכה-ךס רעקיטולּב

 ןטלאהעג ןעמ טָאה קָאטסילַאיּב ןיא .16 שו 2

 ןיא ןציטָאנ ענַײז ןיא םיוּבנענעטיװַארַאמַאט .מ)

 טרָאװ סָאד זַא (1943 ּבײהנָא ,קָאטסילַאיּב ָאטעג

 ענליוו ןיא טצינעג לָאמ עטשרע סָאד ןעמ טָאה

 יטּפעס ןיא עיצקא רעטשרע רעקיטרָאד רעד ַײּב

 ןשטַײד יד ןּבָאה טרָאװ סָאד רעּבָא ,1

 ךָאנ ןטנעמוקָאד עכעלטמַא ערעייז ןיא טצינעג

 -רעּבמעװָאנ יד תעּב לשמל ,המחלמ רעד רַאֿפ

 יװ ױזַא .דנַאלשטַײד ןיא 1938 ןוֿפ ןשינעעשעג/

 ,ס'א ערערעמ ןעמוקעגרָאֿפ ןענַײז טרָא ןייא ןיא
 עטשרע יד :ךָאנ רדס ןכָאנ ןֿפורעג ןעמ טָאה |

 ס'א ערעטעּפש יד ַײּב .װזַאא יַא עטייווצ יד ,יַא
 ןענעקרעד וצ םינמיס טַאהעג ןיוש ןדִיי ןּבָאה
 ןטיירג ייזג .'ַא ןַא ךיז טרעטנענרעד סע זַא
 רעֿפרעד עקימורַא יד ןוֿפ םייוג .יַא יד ןיוש
 'א ןַא .229 יז ,ןעטיּב סקנפ ,"רעּבירג ןּבָארג

 רעד ךָאנ געט עכעלטע ןרעיודעג טנַאקעג טָאה
 ןרעדנא ןדעיא .טַײצ ערעגנעל עסיוװעג ַא ,ייר
 רעד ןוֿפ ןרעיומ יד ףיוא ךיז טזַײװַאּב גָאט
 זַא ...טַאקַאלּפ רעשירֿפ א ײצילָאּפ רעשידִוי
 ,"רעטַײװ טרעיוד (ןסייהעג סע טָאה ױזַא) יַא יד

 "םולּבלגניר ,/1942 עשרַאװ ןּברוח' ,עלרעּפ .י) -

 | .(וװ װיכרַא

 ערעדנוזַאּב ףיוא סעיצקַא ןעװעג ןענַײז סע -



 טּפאשלעזעג-עיצקַא

 ןטעּברַא סָאװ יד ,טַײל עטלַא ,רעדניק :סעּפורג

 רעד ףיוא ,ןכַאֿפ עלעיצעּפס ףיוא רעדָא ,טינ

 -טרָאשט ןיא ,דָארּב ןיא ,לשמל) עיצנעגילעטניא

 ןעװ ,ןסייהעג טָאה יא עסיו ר ג א .(אא וועק

 ןוא ,ַאטעג ןוֿפ לייט ןסיורג א טּפַאכרַאֿפ טָאה יז

 טכַארּבעגמוא טָאה ןעמ ןעװ א ענײל ק א

 -:טנעגניטנָאק א .ןדִיי לַאצ ערענעלק א

 רעד ןעװ ,'ִא אזא ןֿפורעג ךיז טָאה עיצקַא

 -מיטשַאּב א ןלעטשוצ טֿפרַאדעג טָאה טארנעדוי

 ןעמונעג ייז טָאה ןעמ ןוא תונּברק לָאצ עט

 עיצקא עד ניל ּב ַא .תומישר עלעיצעּפס טיול

 עקילעֿפוצ טּפַאכעג טָאה עמ רעכלעװ תעּב --

 ַא ,(1942 ,ץרַאמ ןטס24 ןוֿפ ,ילגניר) ןשטנעמ

 -עגסיוא ךיז טָאה סָאװ אזא -- 'א עדליװ

 ןעמ ןעװ ,תוירזכֲא רערעדנוזאּב טימ טנכייצ

 7 לי ט ש ַא .טרָא ןֿפױא ןשטנעמ ןסָאשעג טָאה

 למוט ןוא שיורעג ןָא טָאה ןעמ ןעװ -- יא

 ךעלטנייוועג םערָאװ ,תונּברק יד ןעמונעגפיונוצ

 סיורג ַא טימ ןריֿפכרוד יַא יד ןעמ טגעלֿפ

 ןוא ןריט ןכערּב ,ןעַײרעסיש טימ ,רעדליּפעג

 'א עליטש .װזַאא סרעקנוּב ןסַײרֿפױא ,ןּביוש

 עקנַארק ,םינקזייּתּב ףיוא ןעװעג ֿבוריס ןענַײז

 טימ ןיי ג .ַאא רעזַײה-םימותי ,ןלָאטיּפש ןוֿפ

 א רעד תעּב ןעמוקמוא -- יִא ר ע ד

 טָאה ןטלעז :ןשטנעמ ןעוװעג עגונ ןענַײז סיַא

 יד ,לשמל) ןכַאז ףיוא ס'ַא טריֿפעגכרוד ןעמ

 ,טעטש ערעדנַא ןוא ענװַאק ןיא יַא-סנגעמרַאֿפ

 (אא יא ר עטו פ רעדָא רעטוֿפ ףיוא יא

 ערעדנַא טימ ןעװעג טנכײצַאּב ךיוא זיא יא

 -קעלעס ,טרָאּפסנַארט ,גנולדיזרעּביא :רעטרעװ

 ,גנוקינייר ,עקװָאריטרָאס ,גנוריטרָאס = ,עיצ

 -ָאק ָאד אדזַא" :שינַאגילוכ-שילוּפ ;עקטסישט

 ןּבָאה 'א רעד וצ, .ןוויוא םוצ העיסנ = יַאנימ

 ףיוא ,טניה עסיורג טכַארּבעגטימ ןשטַײד יד

 ןוֿפ ךעלעֿפוע יד ןסַײרסױרַא םַײּב יז ןֿפלעה

 ןיא ױרֿפ ןַײז ךיז טָאה, .טנעה סנרעטלע יד

 ףמַארק ןוֿפ ןוא טרעמַאלקעגנַײא דניק ןייא

 יז .טרַאטשרַאֿפ ןרָאװעג ריא טנעה יד ןענַײז

 ןסָאשרעד זיא ןוא ןליּב ךיוא ןעמונעג טָאה

 ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"טרָא ןַא ףיוא ןרָאװעג

 .226 'ז ,געװמוא

 -תוֿפּתש .ן ,יד -- טֿפַאשלעזעניעיצקַא
 -ץּפֶא רעד רעכלעוו ןיא גנומענרעטנוא ,טֿפעשעג

 -קַא ןיא טלײטעגנַײא זיא לַאטיּפַאק רעװיטַאר

 ןוֿפ דילגטימ ַא ןרעװ .(83 עיצקַא +--) סעיצ

 ןַא סעּפע ףיוא רענייא טיג םיוק, .יג"א ןַא

 ןצונ ןעק סע סיוא רָאנ טזַײװ סע זַא ,קסע

 'ג"א ןַא דלאּב ןיוש ךיז טכַאמ . . . ןעגנערּב

 -עגסיוא =} טּפַאכרַאֿפ ןרעװ ןעיצקַא יד ןוא

 ,10 ן ,1865 ,מק ,"{טּפַאכ

 .רָאטַארעלעסקַא +- -- רַאטַארעלעצקַא

 -ץנש ַא טימ .טחמ -- ָאדנַארעלעצקַא
 .םעטיר ןרעל

 ,ּפָארט ,1 .ל22 יא? .ן- ,רעד -- טנ'עצקַא
 וע ןיא לַאקָאװ א ןענָאטַאּב ,ןּבײהסױרַא סָאד

 5 ןיא טרָאװ ַא ,טרָאװ ַא ןיא ףַארט א ,ףארט

2000 

 םעד ןרעכעה ,םיטש יד ןקרַאטשרַאֿפ ךרוד ץאז

 רעד טל ַאֿפ ֿבורײּפילע .ןעיצסיוא רעדָא ןָאט

 ,ףַארט ןטצעלרַאֿפ ןֿפױא שידִיי ןיא יא

 םַײּב ןעגנַאלק ןוֿפ רעטקַארַאכ רעדמערֿפ .2

 ענעדײשרַאֿפ יד וצ ןרעהוצ ךיז .ךארּפש א ןדער

 שילגנע ןדער סָאד , .סרערָאֿפטימ יד ןוֿפ ןיא

 ןוֿפ ןמיס א רַאֿפ ךיוא ךָאנ ךָאד טליג יא ןַא טימ

 ,9 וו 1963 ,זמט ,גצּב ,"טייקשיטנעגילעטניאמוא

 "ור ןוֿפ ץַא יד טשימעגסיוא ךיז ןּבָאה סע;

 ,"עקירעמַא ןוא ןילָאװ ,ןליוּפ ,ןעיצילַאג ,ןעינעמ

 -עמשטירּפ רעד ןוֿפ סָאג יד, .65 'ז ,צ מעּב

 ףלעװצ ףיוא / .סױרַא טינ טכירק טייקטעל

 ריא / סיוא יז טגַײװש ןיַא ןוא תונושל

 ,גרַאּב ןוֿפ סוֿפ םַײּב ,על ,"רַאֿפעג וצ טליגכַײלג

 ,168 יז

 -קָאד רעד, .םעטיר רעקיטרַאנגיײא רעדעי .5

 ,טַאהעג טָאה הלוח ןדעיַא גיוא ןֿפױא רעט

 וצ טַײװ ןוֿפ ץרַאה סנדעי ןוֿפ יא רעד טָאה'ס

 ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,"ןעגנולקעג םיא
 ,479 יז

 ןייא ןענָאטַאּב ,ןּבײהסױרַא ןימ רעדעי 4

 ףיוא זיא יַא רעד .סקעלּפמָאק ַא ןיא טנעמעלע
 -ךלָאג טָאה, .ןשינערעהוצנָא עטרעײלשרַאֿפ יד
 ןיַא עקרַאטש ןעגנולייצרעד ענַײז עלַא ןיא רַאה
 וצ המדקה ,רענגרעּב ץרעה  ,"רָאמוה ןוֿפ

 ןרוּבלעמ ןטפירש עטלמַאזעג ,רַאהדלָאג סחנפ

9, 

 :פפ ,טריטנעצקַא ,ריי .ורט -- ןרי|טנעצקַא
 ַאטַאּב ,טנעצקַא םעד ןלעטש .1 ,ןריאו'ַא
 -קַא סוממ .םיטש רעד טימ ןענעכייצַאּב ,ןענ

 ,"ןסיוא-ךיא-ןיּב-סָאד-טשינ, ןַײז טריטנעצ

 ,ןכַאמ טלֹוּב .דליּב ןֿפױא סנטָאש יד יא .2

 ,עידָאלעמ רעד ןיא ןעגנוּבײה יד יַא .ןּבייהסיורא

 צלַא ןרעֿפטנע !סיװעג --- ?ףוס רעד זיא סָאד;

 ,"סיֿפ יד יא . . . זיא ױזַא --- . . . רעדילג עדימ

 ץטֿפײרטשעג סָאד, .ןֿפורעג לָאמ ַײרד ,ץרפ

 טָאה טײנעגֿפױא ןֿפסוי טָאה ֿבקעי סָאװ לדמעה

 ,אֿפא ,"םיא וצ טֿפַאשּביל סֿבקעי טריטנעצקַא

 (ןזח רעדע ,37 יז ,שטײטײרבע טימ טכַארטעג

 ,רענװַאד א ןרעדנַאז ,רעגניז ַא רָאנ טינ זיא

 רעטרעװ יד ... ,הליֿפּת יד רע לָאז םורעד

 עילבמ ןוא ןעקרומּפָא טינ ןוא ןריאויַא ךעלטַײד

 עיגרוטיל ענרעדָאמ ,יקסװָאקנימ סחנּפ ,ןַײז

 סעדַא ,דנַאלסור ןיא ןגָאגַאניס ערעזדנוא ןיא

 ,243 יז ,ט"סרּת

 םוטנטסירק ןיא זַא ןַײז ןָאק סע, .גנוריד

 סעּפע ,יַא עקיטרַאנגיײא ןַא סעּפע . . . ןַארַאֿפ זיא

 נָאק ַא טֿפרַאװ סָאװ סקיסעמ-רָאטקעשזַארּפ

 רעסיועג ַא ףיוא טכיל לַארטש ןטרירטנעצ

 ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"ןּבעל ןוֿפ ערעֿפס

 עדער א סיקסװָאקמור ןוֿפ עזארֿפ ַאע .125 יז

 רַאֿפ ךיא ּבָאה ט עּבר ַא' :ָאטעג רעשזדָאל ןיא

 -רעּביא ןעמ טָאה --- 'ךיא ּבָאה ן ס ע ןוא ךַײא
 רַאֿפ ךיא ּבָאה טעּברַא :'א ןא טימ ןּבעגעג

 ,3 ןש ,חלֿפ ,"ךיא ּבָאה ןס'ע ןוא ךַײא
 .עיצַאו

 רעטריטנעצקַא(מוא) .רַאּפ ,ידַא -- טריי

 סָאװ ךַארּפש א ןיא , .ּפָארט רעיא .לַאקָאװ

 ,ס- ,יד -- עירָאפעצקַא

 .לככ ייא ?2 .ןז ,רעד -- טּפעצקַא

 ןריטּפעצקַא

 עטריטנעצקַא ,ןֿפארט ינימ ייווצ רָאנ טגָאמרַאֿפ

 -קורטס עשימטיר יד זיא ,עטריטנעצקַא-טינ ןוא

 ,"עקישטַײטנייא ןַא ןוא ערָאלק א םַארג ןוֿפ רוט
 רַאֿפ טסנרע ךיז טכַארטַאּבכ, .4 ,אע פשיי ,וּוא

 ץרעַײא טיג ןוא רעגריּב-לארׂשי עלעיצנעטָאּפ

 ,נירג ,"גנואיצרעד-הילע עטריטנעצקא ןַא רעדניק

 ,קידכעלַײק ּפָאש רעד, .334 יז ,טלעװ ןוא דיא

 / ,ּפָארט ן'ַא טימ ,סָאּב רעד ןוא / ,קילַאטש

 םינּפ ןיא / קילַאג רעדַײלש ַא עלַײװ עלַא טיג

 ,! קרעװ עלַא ,לה ,*'!ּפָארָאה ,ּפָא ירָאה' :ןַײרַא

 ןוֿפ רעשטַײטסיױא ןשיטסיצילּבוּפ םַײּב , ,391 יז

 סע סָאװ 'א רעמ זיא ןשינעעשעג עלַאיצָאס

 ןוא קיטירק ,נש ,"ןעמוקרָאֿפ טֿפרַאדעג טלָאװ

 ,טייהרע- .319 יז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק
 ,טייק-

 ,טכער .22 יײא22 .ץ ,רעד - פעצקַא
 יא ןּבָאה .טירטוצ .גנַאגוצ ַא רַאֿפ טייקכעלגעמ

 -נעגוצ .ידַא -- || ףיוה ןכעלגיניק םוצ
 רעיא .הַא ןַײז (טשינ) .ךעלטירטוצ .ךעלג

 ,טייקוויה .גרַאּב רעיא .טַאנגַאמ

 .+- ראוסעסקא ווזד

 רעדָא ןישַאמ א (וצ) רַאֿפ ליײט(ַײּב) .צעּפס

 ןַא ןריֿפכרוד םַײּב סעּפע וצ ּבָאגוצ .טַארַאּפַא

 ,ךיז ןָאטנָא םַײּב לקיטרַא רעדנוזַאּב .טעּברַא

 סָאד :ס'ַא יד ןסעגרַאֿפ טינ .עא ךיז ןצוּפסיױא

 .ךעלעקשטנעה יד ,זדלַאה םורַא עלעכיט

 ,הלּבק .1
 ,גנוטיווק

 ןלָאז ןיַא עלַא, .ערישז .עטַארט ,לסקעװ 2

 ,"ןעניֿפעג ץוריּת א רעדיװ ןיוש / ,ןענירסיוא

 ,1871 עשראװ ,...רוּכיש רעד ,ףור .ב .א

 ,טַײל הרֿבח יד טנַארוק רעּבָא ןענעז, .12 יז
 .ז ,"טַײצ עצרוק א ףיוא י'ִא ןא עשז טמענ

 .30 'ז ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ

 עג ןרעװ עכלעװ ןעגנוטיווק רעדָא ןיַא עלַא;

 ןייק טינ ןגילרעטנוא ,לסקעװ ןֿפױא טכַאמ

 ןופ ...ךוּב טנַאה ַא ,ןרעּפלַאה .ּב ,"לָאצּפָא

 ,13 'ז ,1922 ץנליװ ,קנַאּבסקלָאֿפ ַא

 טשינ טָאה רע, .גנוקיטעטשַאּב .המּכסה 3
 ןַײז וצ ןעמולּבנעיליל .ל .מ ןסירגַאּב טלָאװעג

 הכרּב ןַײז זַא קידנגָאז ,לֿבוי ןשירַארעטיל

 ןעקנַאדעג עכעלדעש ענַײז וצ יַא ןַא יװ ןַײז טעוװ

 ,רעװעליהָאמ לאומש יּבר ,"ןעמרָאֿפער ןגעוו

 ,34 'ז ,1938 עשרַאװ

 ןַא .ןעמעננָא ןעק עמ סָאװ .ידא -- ?ב'ַא-
 . ,רעד -- בנ'ַא - .עיטנַארַאג עלּבַאַא

 ןלָאצַאּב וצ תוֿבייחתה ןַא ןוֿפ צעּפס ,רעמענֿפױא

 טלעטש עמ סָאװ רעד ךיוא .טנַארישז .לסקעװ א

 ַא ןָא לסקעװ ַא ,עטַארט ַא סיוא םיא ףיוא

 רכלעוו יגינעי רד, -- טנַאטּפעסקַא .עטַאד

 ,"טנכייצ רעטנוא ינוא טמענ ןַא ןֿבירּב לזקעוו

 ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי
 .ב/כ יז

 .טריטּפעצקַא ,ריט .ורט -- ןריױטּפעצקַא
 .ןעמיטשנַײא .ןעמיטשוצ .ןַײז םיּכסמ ,ןעמעננָא

 יַא .טנעמוקָאד א 'ַא .גָאזוצ א ,ךַאמּפָא ןַא יא

 םייוניש יד יַא .עיסימָאק רעד ןוֿפ טכירַאּב םעד



 עיצּפעצקַא

 ל"גס ןתנ ינּב ןונ רחאמ,, .טקעיָארּפ-ץעזעג ןיא

 'ר ונֹבו לאומש 'ר 'יניצקה םַע מ"ומ לודג

 יפוליח =} כ"ח ליֿפ רָאג 'נוא טַאהיג ילדנעמ

 ,246 'ז ,הג ,"טריטּפעצקַא ןיניא רַאֿפ {ֿבתּכ

 לש ויװדַא ל"נה 'ג ןמ וֿבתּכ םִע ךימ ידניֿפ ,

 ,..גרוּבנילוש לַארנעי רדרָאל ולש אטַארט

 טריטּפעצקַא גוהנּכ ינממו טריטנעזערּפ לומתא

 ,א/י ,1732 קעּבזנַאװ .המלש תרגא ,"ןדרָאװ

 קא ןדנַײרֿפ הגיטכיר ףיוא ריא רוֿפ ךימ איז;

 ,ד"צּת טׂשמַא ,בהז ןושל ,ןשרַאמ ,"טריטּפעס

 טריטּפעצקַא ןוא קיּבײלגטכַײל זיא רע, .29 יז

 טגָאז עמ סָאװ סָאד קידנטכַארטרעּביא-טשינ

 ַאֹּב ,עוק לימע ,זּביא .טרָאּפָאּפַאר .י ,"םיא

 ןוֿפ לטימ סלַא עיטסעגוסָאטױא עקיניזטסואװ

 ַא, .5 'ז ,1927 צשרַאװ ,גנושרעהַאּבטסּבלעז

 ןַא רַאֿפ טֿפמעקעג ןוא ןטילעג טָאה קלָאֿפ ץנַאג

 טלעװ עצנַאג יד ןוא ,עיידיא:טלעװ ַא ,עיידיא

 1940 י"נ ,װ רָאק ,יַא יז טלָאװעג טינ טָאה

 -וצפיוא ןעװעג קיאעֿפ ןעד רע זיא, ,10 יז

 רע שטָאכ ,הסונ סרעלטסניק ַא יא ןוא ןעמענ

 קיטירק ,נש ,"?חסונ ןַײז וצ ךעלנע ןעוועג זיא

 .356 'ז ,1959 א"ַּב ,רעקיטירק ןוא

 ַײּב .ןריטּפעצקַא סָאד ,.סס ,יד -- ץעיצַא-

 .א/אכ ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ןשרַאמ ףסוי

 .משטד .ידַא -- רַאּברי .רערי- .גנוריד
 ,ןעמעננָא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- ךעלרי- .רנ

 ןעמעננָא סָאק 1 .סי ,יד -- עיצּפעצקַא

 -נערַא ןוֿפ לָאצּפָא .צעּפס .2 .גנוריטּפעצקַא

 -ַארּפ-רַארגַא ןוֿפ םערַאֿפ ןיא ץירּפ םעד רַאד

 ןרַאדנערַא רעדֶו . . . ןעװ ןלַאֿפ ןעוװעג , .ןטקוד

 -ַָארּפ םוכס א ץירּפ םעד ןּבעג טפרַאדעג טָאה

 .1 ,אאוו ,לּבִי ,שטיװָאמַארּבַא .ה ,"(א)}ןטקוד

 -רעטניא לָאצ ַא ןוֿפ לייט רעטשרע -- "ָארקַא
 :לשמל .ךיוה :ּב .רג ןוֿפ ,ןעמזילַאנָאיצַאנ

 ןכיירג וצ ,ןרעטעלק וצ עינַאמ -- ץינַאמ'8

 רַאֿפ ארומ -- ץיּכָאֿפ'א .ןציּפש ,ןכייה
 | ,ןטייקכיוה |

 -טַא .1 .רגכ ייאכ? .ן- ,רעד -- ט'ַאּבָארקַא
 -מיג עכעלנייוועגרעסיוא ךרוד טריֿפ סָאװ טעל

 טימ ןדנוּברַאֿפ בור-יּפ-לע ,ןעגנוטינעג עשיטסַאנ

 עכעלטנֿפע רעדָא ןקריצ ןיא ,תושֿפנ-תנּכס

 ןֿפרַאװ ךיז .טסיטרַא-קריצ א יא ןַא .סענערַא |

 ,גנורּפשדזַא .גנַא טשְדַא .יא ןא יװ

 יװ רעלוּפָאּפ רעמ ןַײז ןָאק טעלטַא-קריצ ַא,

 םעד ןוֿפ טסואוַאּב רעמ יא ןַא ןוא רעטכיד א

 יליּב ןוא ןעקנַאדעג ,אד ,"רעליּפשיוש ןטסערג

 ןוֿפ ןָא לעװק ךיא, .86 'ז ,1910 עשרַאװ ,רעד

 ,"ֿבלּכ ןַײז טימ װַאטסוג רעה ןוֿפ ,ן'ַא ייווצ יד

 ,1949 א"ּב ,ביֿבָא לּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס

 | ,159 יז

 -רעסיוא יילרעלּכ ןָא טדנעװ סָאװ רעד .גיֿפ .2

 ,ליצ םוצ ןייגרעד וצ ידּכ ןעלטימ עכעלטנייוועג

 טלעװ רעד ןזיװַאּב תמאּב טָאה קלָאֿפ רעזדנוא,

 זיא ױזַא ,קירטש ַא ףיוא יא ןַא יװ ,רעדנואוו ַא

 "סיה ןַײז ןעגנַאגעג טנורגּפָא ןַא רעּביא רע

 םעד ,טנעה יד ןיא סנַאלַאּב ַא טימ געוו ןשירָאט

 י"נ ,שוו טישז ,"חישמ ןיא ןּביולג ןזעיגילער

 | ,237 יז ,7

2007 

 ,טַאּבָארקַא ןוֿפ טסנוק .יד -- קיי םזיז

 ןעמ טָאה, .קייא עלַאטנעמ .יא ןוֿפ ןצנוק םוכס

 םעד ןוֿפ טּפַאשגולק עצנַאג יד טנרעלעגסיוא םיא

 ,ינטורקָא ףסוי ,ייַא ןֿפור סרעכאמנצנוק יד סָאװ

 "לג סָאד; .1936 ץעשרַאװ ,טיורּב םירָא רעזנוא

 ,"א רעכעלטֿפַאשלעזעג וצ שממ ןיוש טרעה
 ,1927 עגיר ,ןגעװ עַײנ ןיא ,מי

 רעגייטש םעד ףיוא זיא סָאװ .ידַא -- ש'יז

 ,קיטש עשיַא ,ןצנוק עשייַא ,ןטַאּבָארקא ןוֿפ

 ןזיװַאּב טָאה רע, .סעיצארעּפָארחסמ עשיַא

 טַײצ רעּבלעז רעד ןיא ןַײז ןוֿפ ץנוק ןשייא םעד

 ןוא רעּבליז רַאֿפ ,רעּבליז ןגעק ןוא דלָאג רַאֿפ

 יטדעּב סָאװ ,גרעּבסַאלש .י ,זּביא ,"דלָאג ןגעק

 רָאנ, .20 יז ,1903 י"נ ,;קַײרטס רעזעיד טעט

 ךיז רעֿפטנע ןוֿפ ש"א רעשרעה רעד טָאהס

 םענרעזעלג ןַײמ ןיא ,קינַאמ .י ,"טיירדעגסיורַא

 .טייקשי- .142 יז ,1968 ָא"ּת ,םערוט

 =?? : .טעװַארקָא ,עװַאר- .וורט -- ןע|ווַארקָא
 רעכיּב ןדניּבנַײא םַײּב .ןדַײנשמורַא ..08146

 ,ריּפַאּפ סָאד 'ִא וצ קיטכיר סיוא טמוק

 ַא טימ ןישַאמסערּפ .ס- ,יד -- עקשטַא'ַא

 ='?: 0418- .רעדניּבנַײא ןַא ַײּב רעסעמדַײנש

 .טט4

 ענעטינשעגּפָא עדעי .סעקיַא ,רעד -- קע'ָא
 =??: .טנַאװעג ןוֿפ 'ִא ןַא .טיורּב יִא ןַא .ךַאז

 קא: סא- .סי ,יד -- עק'ָא .סעז2טסע
 .טנװַײל סאּפ רעטצעל ןוא רעלָאמש .28848

 עג .עקיא ןַא טימ לדיילק סָאד ןעלטרַאגמורַא

 .עקיָא ןַא יװ רעמ טינ ןּבילּב

 .ןריטנַארַאג :טײרדרַאֿפ מטפ -- ןריטַאיקַא

 עשלַאֿפ יד ,ךַא, .סעיטנַארַאג ,ןעגנוריטנַאראג

 עג רימ טָאה יז ,ןריטַארקַא עריא טימ עּביל

 ,(מור ,סַאי ןוֿפ) .לפ ,"טנוזעג ץנַאג ןַײמ טּביור

 'מוא  .(עיגָאלַאטַאּפ) .רעד -- םזי|טָארקַא
 ןַא .ידא -- שי"א .סלוּפ רעכַאװש-לַאמרָאנ

 .סלופ רעשי'א

 .=2: סא1402216זג .ודַא -- םעק|שטַארקַא
 טימ סעּפע קידנעמענמורַא ,טייהרענעגױּבעגנַײא

 =:2: .חדַא -- עֹנ'ַא .יִא ןציז .סיֿפ יד
 ,ןטַײז עדייּב ןוֿפ ןענַײז סיֿפ יד ןעװ .081407מש
 .עניָא ןציז

 ַא ןופ טיּבעגדנאר .סס ,יד -- עניַאיקַא

 ַארּפפ .ץענערג רעד ןּבעל ץניװָארּפ ,הנידמ

 -דנַאר) סיִא עשיליוּפ יד ןוֿפ ךעלרעשרעהיץניוו

 ,206 יז ,ו יּבר ןוא רסיק ,שז ,"(ןטיּבעג

 יּפלוקס) .רגכ2 ייאככ .ן- ,רעד -- ט"ילַארקַא
 ןוא טנעה יד ,ּפָאק רעד רָאנ ואוו רוגיֿפ ,(רוט
 רעדנַא ןַא רעדָא ןייטשלמרימ ןוֿפ ןעגַײז סיֿפ יד
 .ןייטש ןימ

 .רגככ ייא?כ (עיגָאלָאטַאּפ) -- שי|לַאגעמַארקַא
 -מיס עטסטלֹוּב עריא סָאװ טייקנַארק עשינָארכ

 טנעה ,ּפָאק ןוֿפ ךיז ןסקַאװעצ סָאד ןענַײז םינ

 ןַא, .טסורּב רעד ןוֿפ לָאמטֿפָא ןוא סיֿפ ןוא

 ןעעז טיוה רעד ןוֿפ גנוריטנעמגיּפ עוויסנעטניא

 רעד ןוֿפ . . . ןטײקנַארק יד ַײּב ,טֿפָא רעייז רימ

 ,"(גרעװצ א ןוֿפ סקואו רעד ,יַא) עזיֿפָאּפיה

 סילָאּפָארקַא

 דַײל ךיא ,, ,25 אוו 1918 ,עשרַאװ ,תועידיי"זָאט,

 ,גָאט ,"םינּפ ןֿפױא רָאה ךס ַא ּבָאה ךיא .יַא ןוֿפ
 .ידַא -- שיד- 26 וש 2

 "יקַא - .::0: ץסזח/2 .ס' ,יד -- עקמַארקָא
 לקיטש א ןוֿפ דנַאר ,סַאּפ רעטצעל .עקװַאר

 -טרַאגמורַא ךיז ןוא יִא ןא ןסַײרּפָא ,לַאירעטַאמ

 ,טימרעד ןעל

 =: .סצ- ,רעד .גנערקַא :5פ -- גנַארקַא

 סנייא רעװיטַארטסינימדַא .קריצַאּב 1 .98
 -רעמ ,טרָא .זַײרק ,2 .ץניװָארּפ ,דנַאל ןוֿפ
 רעדָא ןשטנעמ ךס ַא טימ ,לוגיע ןַא יװ קינײװ
 ,ןכַאז

 .= 2: 081491ג/ .סע" ,רעד -- קַאילגנָארקָא

 -נעמ ,2 .ןייטשריקורּב רעקידכעלַײק .ץָאלק ,1
 ,רעגנעל יװ רעטיירּב זיא סָאװ לשט

 :99 ,טעשזנָארקָא ,עשזנ- .ורט -- ןעשזנַארקָא
 ןייג .1 .לס .::2: 0414286 .ןעשזנערקָא
 ןרָאֿפ רעדָא ןייג .םורַא ןוא םורַא ןרָאֿפ רעדָא
 סעּפע ןעלגנירמורַא .2 .ןגעװ עקיטַײז ךרוד

 ךרוד סעּפע ןדַײמסיױא .םיוצ ןקיכעלַײק א טימ
 .ןרעגַאלַאּב .9 .ןגעוװ עקיטַײז

 טרָאװ = .רגכ2 ייאכ? .ןע- ,רעד -- ם"ינַארקַא
 ערעדנַא ןוֿפ תויתוא עטשרע יד ןוֿפ ןֿפַאשעג

 -- שי  .ָאװַיי ,טרָא ,עזָא :לשמל ,רעטרעוו

 טמערוֿפעג רעדָא טלעטשעגסיוא זיא סָאװ .ידַא

 .םינָארקַא ןַא יו

 עטצעל רעדָא עטשרע .ן  ,רעד -- ך'יטסָארקַא
 ןרימרָאֿפ סָאװ ,דיל א ןוֿפ הרוש ַא ןיא תויתוא

 ןעמָאנ רעדָא ץַאז ַא ,תיּבףלַא םעד ןעמַאזֹוצ
 "דקַא ןוֿפ קלח ןטיײװצ ןיא יא רעד .רּבחמ ןוֿפ

 -עמֿבו הרוּתּב לדגי קחצי 'רּב ריאמ, זיא תומ

 םיטויּפ יד ןיא , ."ץמאו קזח ןמא םיבוט םיׂש

 ןוֿפ ןעמענ יד טּבעװרַאֿפ ךיוא ןענַײז תוחילס ןיא

 ןעװעג ןענַײז סע, ."ןיַא ןיא םירּבחמ ערעייז

 םעד קידנצינסיוא ,ןַא עשירעֿפיטש יײלרעלּכ

 הבישי-שאר רעד לָאז ױזַא טָא .תיּב ףלא ןצנַאג

 ,םירוחּב עמערַא :םירוחּב יד טרסומעג ןּבָאה

 עכלעז(ַא) ריא טנעז סָאװ ,ַאה !םינֿפלד ,םיֿבנג

 טשרמולּכ ?סעשטַאגנוי ,סעקַאינפײרט ,םיריזח

 עכעלטע ַײסיװַײס רָאנ ,א"שרהמ ריא טגרעל

 ענייש . . . ןרעכייר ריא טנעק ןרַאגיצ ,ןסָאריּפַאּפ

 .ידַא -- שי- .,"!םידימלת

 .=22: 041284 .לס .ס' ,יד -- עטַאיקַא
 רעצנַאג רעד ןוֿפ יַא יד זיא יז, .לדנַײש .1

 -שעג ןכַאמ וצ ןסע םוצ ּבָאגוצ .2 .החּפשמ

 ןַא ,זדלַאה םורַא עלעכיט ַא .ץוּפוצ .רעקַאמ

 וצ יִא עמערָא ןַא -- לייא ּפאק א, .יַא עתמא

 ."ץירג יד

 .ּפערקָא +-- -- פָארקָא

 ,לעדַאטיצ ,1 .ּבנ צמ .רעד -- סי|לָאּפ ַארקַא
 ץיּפש ןֿפױא דנַאלנכירג ןקיטנַא ןיא גנוטספֿפ

 ןֿפוא טיוּבעג רעימ ַא טימ טָאטש .גרַאּב

 רעד .ןעטַא ןיא גרַאּב לעדַאטיצ .1ג .2  .גרַאּב

 ,ןָאעדָא רעד ,רעטַאעט-סוסינָאיד ,ןָאנעטרַאּפ

 ןיא טיוּבעג ,'א ןוֿפ ןלייט ןענַײז םוידַאטס רעד



 םעקָארקַא

 יד וצ קעװַא ןענַײז ןטסירוט יד, .צָאֿפ היי 5
 ."ַא ןוֿפ תוֿברוח

 ,6- םעקשטַארקָא ווזז -- םעקָארקַא

 .=2: סאקסענא8 .ס ,יד -- עקשַאוקַא

 טימ טכָאקרַאֿפ טשרָאּב רעטלַאק .טשרָאּבסאװק

 .סּפיוא רעדנא ןַא ןוֿפ טֿפַאז רֶעדָא סאװקלּפע

 ,עטעֿפ ןכיורּבעג וצ טינ ןערעלַאכ תעשּב|;

 יִא ,עיניװטָאּב) ןזַײּפש עטלַאק ןוא עיור
 ,29 ןאַפ ,1884 ,לָאֿפי ,"(לגדא טערגעניוו

 -ַארטסינימדַא) .::2: סאטעפ .רעד -- גורקֲא

 רעכעלטיא, .טקירטסיד .זַײרק ,קריצַאּב (רעוויט

 ןלייטעצ רעדיוװ לָאז יַא ןַײז ןיא לעטישטעּפָאּפ

 ,13 ןט ,1863 ,מק ,"ןלוש יד ףיוא . . . עמוס יד

 ןיא תמחמ ,רעַײט טינרָאג םיא טסָאק סע ןוא,

 יזיצקַא רעד ,"קינזיצקַא ןטוג א רע טָאה יִא ןַײז

 ,34 יז ,1868 רימָאטישז ,קינ

 ךַײש זיא סָאװ .לס .ידא -- *ָאנ|שזורקָא
 םיא ןעעז רימ, .רָאטקעּפסניא יִא .2ל ,גורקָא םוצ

 א םעד רַאֿפ הררׂש א יװ ןייטש ךעלגעט-נָאט

 ןדנַאלסור ןשירַאצ ןיא טכירעגזַײרק =| דּוס

 גרָאמ .א ,"ןקעטָאּפיה עטסערג יד ןכַאמ וצ

 ,116 '} ,1898 עשראװ ,בהזה לגע ,ןרעטש

 רעד ןַײרַא לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא לָאמנייא,

 טוט, .יתּבש רעטרעטשרַאֿפ ַא ,ץרּפ ,"דוס יִא
 ןוא ןַײרַא דנָאס יִא ןיא עװעּבערט ַא רימ ןעמ

 זנוא ַײּב ,"עטָאר רָאי ַײרד :גָאז א רימ טוט עמ

 .עיָאנ'ַא :ךיוא 34 יז ,1923 עשרַאװ ,ןעדוי

 םעד ןָא -- 'ִא .לטעטש ַא ןיא עיסעס יא יד

 רעּבירַא ךָאד טעװ לסקעװ רעד, :דוס טרָאװ

 טריטסערַאעג טעװ רעגַאװש ןַײד ,עיאניָא ןיא

 ענליוװ ,ןּבעל'כ ךַאז עיַאדּכ א ,ןהַאזדוּב .י ,"ןרעװ

 ואװ ןוז ןַײמ, .ענ'ַא -- מטפ .13 ז ,23
 דוס עניַא ןיא ?ואװ טסייה סָאװ ?ךיז טניֿפעג

 ,עש ,ײןעגיֿפעג םיא ריא טעװ ,טיײיג ןַײרַא
 ,246 'ז ,וו דירַאי םינוֿפ

 =:8: .לס .סעצנ ,רעד -- ץעינעשזורקָא
 -טלעװ רעטייװצ רעד תעּב ..080/21661161

 (טלָאװעג סע טָאה עמ זַא דשח ַא טימ) המחלמ

 ,אנוׂש ןוֿפ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא זיא סע רעו

 ,סעצניָא יד ןוֿפ רענייא ןעוועג רע זיא שיטקַאֿפ ,

 רעד ךרוד טלננירעגמורַא ןרָאװעג ןענַײז סָאװ
 -בז ,ןילעֿפ-קושטלַאקַאּב ךלמ ,ייײמרַא רעשטַײד

 ,84 יז ,1958 א"ּב ,ןַאזיטרַאּפ ןשידִיי ַא ןוֿפ תונור

 םישאר ,םיניצק ,םיֿפולַא :ּת"ר ט"ורקא
 "דנַאטשוצ ץלַא ךַאנ רשֿפא טלָאװ סע, .םיֿבוטו

 רעד .'הירא-תגאש' ןטימ ךודיש רעד ןעמוקעג

 -רעּביא םיא ןייג וצ ןּבילקעג ךיז טָאה טורקַא

 .16 שווו 1963 ,זמט ,סוקרַאמ חספ ,"ןטעּב

 -כַא .=2: סעזטומצ .לס .ידַא -- ענ|טורקָא

 .עצינ ,קינ .קידתונמחרמוא ,קידתוירז

 .עקשורקָא 99 .סעקשי ,רעד -- קעשיקָא
 ,טיורּב ןוֿפ לקערּב ..:22: סא409526/ ,ס" ,יד

 -שיט ןוֿפ סיָא יִצ יִא .צמ ןיא ךעלנייוועג טצינעג

 ,הריש-תּבש דוֿבּכל סיִא ךעלעגיײֿפ יד ןּבעג .ךעט

 .ורט -- ןעדווייוקַא
 .סאמעמ זעזיניעג

 =118: ןעדוװירק ווזד

 רָאנ טכַארט ץרַאה רעייז,

2008 

 יװ רָאנ ןסעומש ןּפיל ערעייז ,תולזג ףיוא

 2 ,דכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"יַא וצ ןצעמע

 ='2: .לס .טעװירקָא ,עװ- .חרט -- ןעווירקָא
 .ןעלקיװמורַא ,ןּביױא ןוֿפ ןקעדוצ .סאעץטט6

 ןיא רעדניק יד יִא .ערדלָאק א ןיא ןעילוטנַײא

 ,קעדוצ .סי ,יד -- עווירקא .טסָארֿפ ַאזַא

 טכַײל .עקנירעלעּפ .סס ,יד -- עקווירקָא
 ,וױרֿפ א ןוֿפ לקער

 יא ,1 .::2: סעזץס16 .ס ,יד --ע)|שטירקָא
 דגנּכ רעדיװ ןוא, .לטנַאמ ,שוּבלמ רעטשרעּב

 ערעַײט ערעייז טימ סעטצירּפ עטנַאגעלע יד הז
 ענעגנַאֿפעג יד ,גרעּבנענַאז .ה ,"סיָא ןוא רעדיילק

 טָאה ןָאזעס רעד, .19 יז ,ז"ּפרּת זדָאל ,סרעּביױר
 ַײּב רָאנ טשינ ,רעטעגרהעג א טלעטשעג ךיז
 ,עלרעּפ .י ,ןטּפעשעגײַא עלַא ןיא רָאנ ,ןסקאמ

 ,רעד -- ׁשֹזַאֹ'ֲַא 255 יז ,עװַאּפ ענעדליג

 ילַאיצעּפס רעד טימ רחוס רעדָא רעדַײנש .סע
 ,ס- ,יד -- עקרא'ַא ,םישוּבלמרעּבײא טעט
 ךעלטנייװעג ,םישוּבלמרעּבײא ןוֿפ ןירעדַײנש

 .ןעױרֿפ רַאֿפ

 ַא ןיא סיֿפ יד רַאֿפ ערדלָאק ,קעדוצ .2
 .עא שקשָארד ,ןטילש

 .==2: סעצ2} .לס .סעי ,רעד -- יירקָא
 ,דלַאװ ןוֿפ ,דלעֿפ ןוֿפ יִא .גערּב

 ,קישטיירק :;99 .ס- ,רעד -- קישט|ַײרקָא
 לּבעל א ןוֿפ קע ,גערּב .:22: 0812107צ8

 יַא םעד ןעקנוטנַײא .יִא רעטרַאה רעד .טיורּב

 לּבעל א ןוֿפ -- ?רע טכַאמ סָאװ ---, .ריִּב ןיא

 יז ,עמַאמ,, ,לװֿפ קיסַאּפש ,"קישטיָא ןַא טיורּב

 טיורּב עטרַאה עצנאג יד ןסירעגמורא ןיוש טָאה

 ,"סעקלוּב יד ןוֿפ סעיִא עלַא ןסעגעגֿפױא ןוא
 ַא ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ,שטיװָאמיֿפַארעס .א

 יז טָאה ַײּברעד ,.7 'ז ,1907 ענליו ,םָארגָאּפ

 -ָאװצ טימ ןגיוצאּב ןיד ,טיורּב יִא ןַא טַײקעג

 י-ברוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .א ,"ךער

 ,ליט רעקיטַײז רעטצעל .ג'98 .73 יז ,ףיוה

 "ירֿפַא ןוֿפ יִא לקיטש א ןּבילּבעג ךָאנ זיא סע,

 ,27 טוו 1964 ,זמט גצּב ,"טיורּב לּבֶעל רענַאק

 -יירק(א) ךעלטנייוועג ררװ ,דל ןוֿפ דייר ןיא
 ,84 יז ,רזממ רעד ,שז ַײּב ױזַא .קיצ

 א רעּבָא ,װפד חזד .סעצ  ,רעד -- ץעַײרקַא
 "סיוא ןגעלעג זיא שיט ןֿפױא, .קיטש רעסערג

 'ִַא ןַא ןוא ךעטנַאה רעקידורּב א טײרּפשעג

 .2 ,חוליטדָאטש רעקסניפ ,"טיורּב רעצרַאװש

 'ַא ןַײמ ךיא ַײק טָאג .ד"סרּת ענליוװ ,גנַאגרָאי

 ,118 יז ,ו לַא ,"רעיוז ןוא טרַאה ,טױרּבצרַאװש

 ןוא יִא ןַא ןכָארּבענּפָא רע טָאה שינַאכעמ,

 ענעקַאּבעג -טלַא עלעקנוט סָאד ןעַײק ןעמונעג
 -רַאֿפ , .318 'ז ,דרע עליטש יד ,סורּב ,"טיורּב

 יז ןוא טיורּב עלעשירק ַא ןטעּב עטרעגנוה

 ןצעַײרקַָא לֿפיװ רָאנ / .םערָא ןַא ןקערטש

 טינ יז רֶעמ טעװ / ,ןּבעג טינ יז טסלָאז

 ,503 'ז , צוס ,יןֹּבַעל סָאד לָאמ ןייק ןקיטעז

 / ןצלַאזַאּב עװַארטָאּפ יד ץלַאז ןייק זיא ָאטינ,

 ַאֹּב ץעַײרקָא םעד -- ץלַאמש ץלעגָאנ ַא
 עװקסָאמ ,סעַײרכַא ענַײמ ףַא ,טז ,"ןצלַאמש

 ,211 'ז ,8

 ,דנַאר -

 ךערקָא

 -קָא .ררװ ,ץעווייײרקָא :ךיוא ןַארַאֿפ
 .רפ ,קעַײר

 .עקַײרק(8) :99 .ס- ,יד -- עקַײרק(ָא)
 עקַײמ א, .קישטַײרקַא וזד 1 .=2 שמ מ
 ,"עקיִא ןַא טיורּב ןוא עקַײלאלאּב א ,{לּבַײל =|}
 .לװֿפ

 ללּכּב .טנאוועג א ןוֿפ סַאּפ רעטצעל ,דנַאר 2

 ךיז .ףָאטש א סעּפע ןוֿפ סאּפ רעלָאמש רעגנַאל

 יד ןעלקיװמורַא .'ַא ןַא ןוֿפ עלעטרַאג א ןכַאמ

 ןעמ טָאה ױזַא יװ, .גיֿפ .סיִא טימ סעקטיל

 ,ּבעװניּפש ןזעיגילער טימ טעװעטנעּפעג ַאד ךימ

 ,"גָאט ןקיטכענ ַא טימ ,סיִא עשיטילָאּפ טימ

 .ן1956 'טּפעס ,קוצ ,וָאקנימ} שטניװ

 ןוֿפ טערּב עטצעל יד ןוא עטשרע יד 9
 ןכַאמ .ערָאק יד ךיז ףיוא טָאה סָאװ ץָאלק

 ,סיָא ןוֿפ ןַאקרַאּפ !

 א

 א

 .ןיאעלָארקַא +- (עימעכ) .רעד -- ל"ירקַא
 עשייַא ןוֿפ ימוג ,םעדעֿפ ,קיטסַאלּפ .ידַא -- ש'יד

 .ןעגנודניּברַאֿפ

 סָאװ ףָאטש רעכעלטסניק .רעד -- ן'ַאלירקַא
 ןוא טײקרַאטש ,טייקכייוו טימ סיוא ךיז טנכייצ
 ,טינ ךיז טשטיינק

 ,=:8: תהוקמצגואג ,ס' ,יד -- עקשיײקַא

 רַאֿפ לקעד ,לצרעטש .:204: םסאקעונ148

 ןיא ךעלּפעט יד ןייטש ןזָאל , .לּפעט ,ּפָאט ַא

 ענענוהושט עסיורג וצ ערצעײז רעטנוא ןןויוא

 .1239 'ז ,ןדי רעװָאלקש ,שז ,סיָא

 ,1353 +-- ,ערכָא ווד -- ערקַא

 ,טריטידערקַא ,ריט- ,ורט -- ןרי|טידערקַא
 ףיוא ןּבַײרשֿפױרַא ,ןבַײרשוצ .1/ .722 ייאככ
 ןעלסקעװ יד טימ רחוס םעד יא .ןוּבשח סנצעמע
 -בעמלוֿפַאּב ,ןעמיטשַאּב .2 .ןדנוק יד ןוֿפ
 וצ טַאמָאלּפיד םעד 'ַא .הָאשרהדחוּכ ןּבעג .ןקיט
 רעקיטילַאּפ םעד יא .ןעגנולדנאהרעטנוא ןריֿפ
 א רַאֿפ ןעמיטשַאּב ,9 .רָאדַאסַאּבמַא םעד יװ
 -ָאק עטנעקרענַא יד ןוֿפ טכער עלַא לושכיוה
 ןשידִיי םעד 'א .ןטעטיסרעװינוא רעדָא ןשזדעל
 ,ןעיצא  .קרָאי-וװיו ןיא רַאנימעס-רערעל

 ,גנוריד

 סָאװ טנעמוקַאד .ז ,רעד .1 -- !וו"יטד
 טינ טָאה רע, .ןריטידערקַא סָאד טקיטעטשַאּב

 ןטושּפ א רעדָא עטַארט עכעלטנייוועג א ןּבעגעג

 ,1864 ,מק ,"...ןּבירשעג טָאה רע רָאנ ,וויַא

 ךיוא רע טָאה קנעּב יד ןיא ןװייַא ןייק , .37 א;

 ,.158 'ז ,װ דירַאי םינוֿפ ,עש ,"טַאהעג טינ

 "נָא ,עסאקניא :סעיצַארעּפָא-קנַאּב עלַא טכַאמ,

 ,זעגֿפ ,"טעטש עלַא ףיוא ןוויטיא ןוא ןעגנוזַײװ

 -קנַאּב א ןוֿפ סנָאנא ןַא ןיא .1 ןאנ ,1923 ענליוו

 ןעק עמ זַא טזַײװ סָאװ -- ידַא .2 .זיוה

 .ןעלסקעװ עיַא ,עטוג .ןריטידערקַא
 ,רעײטשרַאֿפ רעטריײַא .רַאּפ ,ידַא -- טריז

 עשיטַאמָאלּפיד עטריַא ןייק טינ ןגָאמרַאֿפ רימ,
 "רָאי .5 ,עיצַארגימע עשידוי יד ,"רעטערטרַאֿפ

 ,1 ןמ ,1929 ןילרעּב ,גנַאג

 .=:2: סאזטסמ .לס ,סעכורקָא ,רעד -- ךערקָא
 עּבָארג סָאד,/ .ּבַײלּברעּביא ,םייריש ,עקשירק



 לערק(ָא)
 רימ רַאֿפ ,ךיז רַאֿפ ןעמונעג רֶע טָאה טסנידרַאֿפ

 ."ָא םעד זיולּב טזָאלעג רֶע טָאה

 ,לירקָא :ךיוא .ּבנ צמ ,רעד -- לערק(ַא)
 ,טיורּב :ןושל-רעמזעלק

 ==?: סעצס- יָאנשורקָא וזד -- עוו'ָאגנערקָא
 .?עװַארּפס יד ןעװעג זיא דנַאס יַא ןיא, .םסשש

 .=:: סעצספו08 .סי ,יד -- עצ'ילגנערקַא
 טעמּכ ,עניילק ,ןליוּפ ןיא טסקַאװ סָאװ רַאּב ןימ
 .רַאּב עסיז ,עקידכעלַײק

 אגח .:2: ס08102ת6 .יד -- עצשונערקָא
 טָאה ןעמ, ,ןלוּפ ןוֿפ רעֿפרעד ןיא טינש ןוֿפ

 זדנוא ַײּב ַײס ,םירעיוּפ עשיֿפיוה יד ַײּב ַײס ךיז

 .טיי ,יַא רעד וצ ןטיירג ןּבױהעגנָא "ףיוה, ןיא

 ,םורַא ךיז טיירד סָאװ .=:2: 0817 .ידַא

 טגָארט סָאװ -- ר ע לד נע ה יא .םורַא טזַײרק

 רעּביא הרוחס ןַײז םורַא טריֿפ רעדָא םורַא

 יד ןיא לדנַאה ריֶא רעמערָא רעד .,רעֿפרעד

 .טנעה עשידַיי

 עסיורג 2: סאזָשּו .ז ,רעד -- טנערקָא

 יִא ןוֿפ (ןטנװַײל) ןעלגעז יד ןלעטשנָא .ףיש

 עמ זַא ןמיס א זיא ,יָא ןַא ךיז טמולח סע זַא;

 גנוּבַײרשיּב זַײר, .חש ,"םייה רעד ןיא טּבַײלּב

 ,םדרטשמַא ןוֿפ יול יּבר ברה טכַאמיג טָאה ׂשָאד

 ןוֿפ קעװַא ןַײז םידוהי ןַײנ ךָאנ טימ רע אוו

 ,םדרטׂשמַא השעמ ,"טרקוא ןעד ףיוא םדרטׂשמַא

 "קעװַא לקיטש ןייא ייז ןּבָאה םיוק, .ב"מּת ךָאנ

 יװ ןגיוא ערעייז טימ ןעזעג ייז ןּבָאה ,טֿפישעג

 עזורַאק ןָאזניּבַאר ,"זיא ןעגנאגעגרעטנוא יִא רעד

 רעּבירעד טינ; ,1874 עשרַאװ ,ערעגנוי רעד

 טימ עזרעּב א רעדָא טרָאּפ ַא טָאה קספולג לַײװ

 נגיטַאיּפ ריא ףיוא !ןיינ ,ןרָאטנָאק עטמירַאּב

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןיַא ןייק ָאטינ ןענעז עקוועל

 סונייקואםי םעד ןעזעג טסָאה וד; .158 'ז

 םעד טימ ךיז טליּפש סָאװ / ,טכַאמ עסיורג

 -כעמ סָאד ,שַאוהי ,ייֵא ןטרעצנַאּפעג-לָאטש

 טדער רע ןעװ ,ךיז טענילכרַאֿפ רע, .'עטסקיט

 ןיא ןָא ןעמוק סָאװ ,ןיַאללגעז עסיורג יד ןוֿפ

 יִּבר ןוא רסיק ,שז ,"טלעוו ןקע עלַא ןוֿפ ןֿפַאה

 .ידַא -- ץֹווֲא-ה 9 יז ,וש

 .דפ .=:2: סעזסואג .סי ,יד -- עקטנערקַא
 ,טָאנ עטכַאמעג קילַײא ,ערעטיש  .(ַײרעדַײנש)

 .סיָא טימ ןעײנֿפױנוצ .יִא ןַא טימ ןעטַאלרַאֿפ

 .=04: סאקנג .ּבנ צמ ,רעד -- ּפערקָא
 ,קינַײשט ןוֿפ יִא רעד .רעסאוו קידעכַאק ,קידוז

 רעטלירקענּפָא ןַא יװ ןֿפױלטנַא .עא לסעק ןוֿפ

 עקשטענרַאװ ַא וליֿפַא, .יִא טימ ןסיגּפָא .יִא טימ

 .ליי ,"םיא ןוֿפ רעקרַאטש ךיוא ךָאד זיא יא ןיא

 עװעלּפ ענעטשרעג טימ עוװעלּפ ענעצייוו ךיוא,

 ,"דנואו א ןעירּב טוג יִא טימ ןוא ןדיז ןעמ לָאז

 ןַײלרַא טייג סע, .1850 ֿבוֿבל ,הכורַא הלעת
 םענייש םעד ןיא יִא רעזעלג קיצרעֿפ עכלעװַא

 "טסַאג רעטגײלעגנָאי ,סעדורה ,רה ,"רַאװָאמַאס

 ,סייה ןעװעג ץרַאה ןַײמ זיא טַײצ רענעי ןיא,

 ,"רעַײֿפ-םַאלֿפ ןוימדהזחּכ ןַײמ ןוא יַא טולּב ןַײמ
 טֿפראד סָאװ ףיוא, .29 יז ,עשטַאילק ,סוממ

 ףיוא / לא ןַא ןדיז ףיוא / ?לרעַײֿפ א ריא
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 יד ןטָארּבוצסױא ?יִא ןַא ריא טֿפרַאד סָאװ

 ,1923 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב| .לק ,"ךעלעגייא

 ,קישטעפירּפ םעד ןצייהרעטנוא . .., |ן,133 יז
 ןוא עטנלע ,ּפס ,"יַא לסיּב ַא ןדייז םעד ןדיזֿפױא

 ,ריא ףיוא הישק ַא; .22 'ז ,| ענעסױטשרַאֿפ

 ןוא יִא טימ סענַאמרוֿפ יד ןסיגּפָא ךָאנ ןָאק יז

 ,שטמט .מ זּביא ,"טניה עקיצערק יד ןעירּבּפָא

 ןסעגעג טָאהע .ףוג לעּב הירא ,קילַאיּב .נ ,ח

 סָאד ןעקנורטרַאֿפ טָאה ,טיורּב ענעקורט סָאד

 .ּב ,"ךלימ לסיּב ַא טימ טסַײװרַאֿפ ,יָא לזעלג

 -"מוא ךיז; ,14 '} ,טכיל ןשָאלרַאֿפ ,םױּבלּפע

 ןיא / ,קירוצ רע טָאה לאזקָאװ ןֿפױא טרעקעג

 ,"םיא ןָאמרעד א ןּבעגעג עלעסעק סָאד טָאה א

 ,559 יז ,1956 י"נ ,וו המחלמ ,מּפ

 ןוא, .ץעַײרקָא חזז .1 .סע" ,רעד -- ץערקָא
 א ןסַײּבנָא ןּבעג ךָאנרעד טעװ רעטכַאּפ רעד

 רעד זַא ,יִא ץרַאװש קיטש ַא טימ ךערָאװצ לסיש

 טימ עטַאט ַא ,סַײװ ,"ןעמענ סָאד טעװ חור

 ,רעמזעלק ןוֿפ ןושל ןיא ,טיורּב ,2 .'םינּב

 יד =| "יַא ןקָאט ריד טעװ עכעמַארּבז יד,
 ,ןטיורּב ןּבעג ריד טעװ עמַאמ

 .==8: ,אטס4סמ .מַא .ס' ,רעד -- ןׁׂשֹקֲא
 יָא-רוטַארעטיל ןזיד ףיוא, .ןָאיצקיוא ,עיצַאטיציל

 .ד ,"זיא ןּברָאדרַאֿפ סָאװ סעלַא ריא טגירק

 ,ןשקַא ,383 יז ,1925 י"נ ,ןטפירש ,טַאטשלדע

 ,רעד -- ר'ינעשקַא .רט -- ןענעשקָא

 "א ןא ךרוד טריֿפ סע רעװ .ס-

 ,ןושאר רדַא ,יתּבר לבא :ןוֿפ תיר -- ר"א
 ,היַאר ןיא ,הּבר הכיא ,הּבר הֿבהַא ,אּבר ארדא

 ,בר רמא ,המר הנומא ,הּבר והילא ,םוחר לא

 ,ןנּבר ורמא ,אנמחר רמא ,יּבר רמא ,אּבר רמא

 ,גניר-רעטעּברא :ךיוא .יּבר תשא ,הּבר רּתסִא

 רדָאּב רוּביע לש רָאי ןיא טּברעטש רענייא ןעװ,

 ,"ר"א ןיא טַײצרָאי לָאמ ילַא ןמ טה ,ןושאר

 .א"נקּת ,ךַאּבצלוז ,םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש

 ,=:201716/ : ס1- .ברַא ,סקיֿפערּפ רעלַאּברעװ --."רא
 רַאֿפ ןסָאלג יד ןשיװצ ,8 ןילכַײר ןיא .ירעד ;ב

 13 ,ּבע ,"ךיז טמרּברא רע -- סוחיג :םילהּת

 -- תילענ; :ן"ןעמערַאּברעד ךיז טעװ רע, :יּתְו

 ;ן"ןּביהרעד, :יּת| 9 ,זצ ,"טרהוהרא וטשיּב
 ;5 ,ביק ,"טלװרא טריװו שע -- לּכלכי

 ,חלק ,"ךימ ןרשורגרא טשליוו וד --- ינֿביהרּת;

 ןיא) .י"ּכ ןצנַאג ןיא רדסּכ ךיוא ױזַא ןוא ;ג

 וצ אמּתסמ ,א ןרעטנוא ָאװש א טמוק 8 ןילכַײר

 רעצרוק א ןעװעג זיא דײרסױרַא רעד זַא ןזַײװ

 ףיוא ךימ טׂשלָאז אוד 'נוא . . ., ן,גנַאלק-ע

 לָאװ ראג ךיד ליװ ךיא ,ןרעה ןייא רַאֿפ ןמענ

 .ב/טכ ,1686 מדפפ ,םילשמ רפס ,יןרענרא

 'רא רקש םעד זיא רע טאה תמא ןעד;

 שָאר אריּפש ןתנ 'ר, .29 יז ,ץניװ ,י, . . טרעלק

 טָאה ןמ . ..עקָארק ק"ק ןיא ד"ּבא ןוא הֿבישי

 םיא וצ איֿבנה יילא ךיז זד טגָאזיג ןהיא ףיוא
 ,זּביא ,אנעה ןמלז המלש יר ,*טָאה טגַײצ רא

 {+--| המותי ןמָא? .א/ול ,1698 מדפ9 ,דוד חמצ

 ,ןנעז ןּברָאטשג ןרטלע ןַײז שד םותי ןייא ׂשלַא

 ןייז טָאה נוא ןזעװג זיא ןיילק ךָאנ ׂשע לַײװ
 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טנקרא טינ רטָאֿפ

 .בל קרּפ ,1796 װָאלקש ,אּבה

 עיּבַארַא

 -גוד .ןעמזילַאנָאיצַאנרעטניא ןיא סקיֿפוס -- רַא"

 -וּבַאקָאװ ,רַאלוקידנעּפרעּפ ,ריַאטענַאלּפ :תואמ

 .רַאל

 א םעטסיס רעשירטעמ רעד ןיא .ן- ,רעד -- רֹא

 ,רעטעמ-װק טרעדנוה .ןכַאלֿפ רַאֿפ סָאמ

 -זילַאנָאיצַאנרעטניא ןיא סקיֿפוס רעטֿפָא -- רָא"

 -ָארּפ ,רָאטקעּפסניא ,רָאטקעריד :תואמגוד .ןעמ

 .רָאסעֿפַארּפ ,רָאטַאנרעּבוג ,רָאטקעט

 יימ .ץרַא וזז .:22: 016 .מַא ץ ,רעד -- רַא
 רעדָא לאטעמ א רַאֿפ רוקמ ַא זיא סָאװ לַארענ

 טרָא .(לּבעװש) טנעמעלע ןימ רעדנַא ןא ךיוא

 ןוא םולח ליֿפ וצ ןוֿפ , .גנוּבָארגסױא-רָא ןוֿפ

 -ירטא ערעייז ןוֿפ וטסייװ סָאװ / ,רָאװ ליֿפ וצ

 / רָא ןיא ןטנעמיד יװ ןרעטצניֿפ יז / ?ןטוּב

 רעטלַא ,"ןטונימ עשלמיה ןיא ףיוא ןטכיול ןוא

 שירעּב ,רעלעטשנעמַאזוצ ,ּבַײלקּפָא ןיא} ןילעסע

 .ן1957 ינַאי י"נ ןײטשנַײװ

 /ג1001104מ 86116 ,4זמוח- רַאֿפ יַא .יד -- ארא

 -רָא-סֿפליה רענַאקירעמַא .150126108 = 42 /4

 רעװּוה טרעּברעה ןוֿפ טעדנירגעג ץעיצאזינַאג

 סָאד ןעװעג זיא סע, ,1921 ןיא ןָאטגנישַאװ ןיא

 רעד ןוֿפ טּבעלעג ןּבָאה ןדִיי עלַא 1921 רָאי

 -רָאֿפ א ןעוועג זיא . . . טסָאג רעד ,, .ּבמס ,"ַארַא

 ,ײיַא טֿפַאשלצזעג רענאקירעמא רעד ןוֿפ רעייטש

 װעיק-װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװמֿפ

 ,91 'ז ,2

 -םורד רעד ןוֿפ ,ַײגוּפָאּפ .ס' ,יד -- ַארַא

 א רעיײז טימ ,החּפשמדןעַײגוּפָאּפ רענַאקירעמא

 .ןרעדעֿפ עקיּברַאֿפליֿפ ןיא קע ןגנאל

 .רעּבַארַא +-- -- בארא

 .י"א ,שיּבַארַאפ .ס ,יד -- עשזדנַאּבַארַא
 ייווצ 'ַא ןַא טימ ןּפעלש ךיז .עקשָארד ,רעקַאיֿפ
 .םילשורי ןייק וֿפי ןוֿפ געט

 ןכַאמ .טריזיּבַארַא ,רי- .ורט -- ןריז|יּבַארַא
 םעד יַא ,שיּבַארַא ןעזסיוא רעדָא ןרעװ לָאז סע

 רימ ּביוא .עא ךַארּפש יד יַא ,רעגייטשנּבעל
 רעזדנוא ןרילרַאֿפ רימ ןלעװ יַא ןזָאל ךיז ןלעװ

 -ַארַא ןוֿפ םינמיס, .ץיצַאז ."דוחיי ןשידִיי

 נָא טֿפָא רימ טָאה ןעמ} עכלעװ ףיוא עיצַאזיּב

 ןוא תוֿבוחר זיּב י"נ ןוֿפ ,שָאוהי ,"ןזיוועג

 ,גנוריז- 105 יז ,װ קירוצ

 סָאװ טרָאװ .| .ןע  ,רעד -- םזיּכַארַא
 ןיא ןעמונעגרעּבירַא ןוא שיּבַארַא ןוֿפ טמַאטש

 ןּבײהסױרַא ןוֿפ הטיש ,2 .ןושל רעדנַא ןַא

 םעד ןוֿפ ךירטש .8 .עשיּבַארַא-שיֿפיצעּפס סָאד

 .שיּבַארַא-שיֿפיצעּפס יװ טכַארטַאּב עמ סָאװ

 ןוֿפ טיּבעג ןֿפױא החמומ ,רעשרָאֿפ ,טסיד

 -עטיל ,ךַארּפש עשיּבַארא ,רעּבַארַא יד ,עיּבארַא

 קיטסיי .נװ -- ןיי .רוטלוק ןוא רוטַאר

 ,ןושל ןשיּבַארַא ןוֿפ חטש ןֿפױא טֿפַאשנסיװ ---

 ,רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשיּבארא

 -ֿברעמ-םורד ןיא לזדניאּבלַאה .נג -- עיּבַארַא
 -רַאֿפ יד טימ ,דמחמ ןוֿפ דנַאל-ןריוּבעג .עיזַא
 .ַאנידעמ ןוא אקעמ טעטש ייוװצ עטקילייה



 שיּבַארַא

 'א ןיא ןדִיי עטשרע יד ןּבָאה סעדנעגעל טיול}

 טלַאה עדנעגעל ןייא .סַאשזדיה ןיא טצעזַאּב ךיז

 רע ןעװ ,וניּבר-השמ ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ןיוש זַא

 ןעמוקעג ןדלי ןענַײז ,קלמע ןגעק טֿפמעקעג טָאה
 טלייצרעד עדנעגעל רעדנַא ןַא .סַאשזדיה ןייק

 יד ןגעק המחלמ ןטלַאהעג טָאה ךלמה דוד זַא

 "על א ךָאנ .(ַאנידעמ) ּבירטַאי ןיא רענידנצעג

 ןושאר'תיּב ןּברוח ןכָאנ זַא רעּביא טיג עדנעג

 ןוא יַא ןיא ןרָאװעג לוצינ םינהּכ 8,000 ןענַײז

 שוּת עשידיי עקידרעי:רֿפ יד טימ טנגעגַאּב ךיז

 גיניק ,סודינַאּבַאנ ןוֿפ ןטֿפירשֿפױא ןשיװצ .םיב

 -גירג יד ןּבַײרשַאּב סָאװ ,צָאֿפ 529-555 לֹבּב ןוֿפ

 טרעװ ,המיאַאט ןיא טָאטש-טּפיױה ןַײז ןוֿפ גנוד

 זיא סָאװ ,איֿבנ ןוא ןהֹּכ רעשידִיי א טנַאמרעד

 ןָא טזַײװ סָאד ;לֿבּב ןוֿפ גיניק ןטימ ןעמוקעג

 ןיא ךיז ןּבָאה לֿבּבילוג יד ןוֿפ לײט ַא זא

 (.סאשזדיה ןוא המיאַאט ןיא טצעזַאּב ה"י 6

 ןדִיי 54,000 ךרע ןא טּבעלעג ןּבָאה 1948 ןיא

 םעד ןיא תוליהק עניילק לָאצ רעסיווג א ןיא

 ,לזדניאּבלַאה ןשיּבַארא ןוֿפ לייט ןקידמורד

 -תנידמ ןייק ןעװעג הלוע ןענַײז עלַא טעמּכ

 ,לארׂשי

 .רעּבַארַא וצ ךייש זיא סָאװ .ידַא -- שיןּבַארַא
 סָאװ .רעּבַארַא ןוֿפ טֿפַאשנגײא ןַא טָאה סָאװ

 וצ טרעהעג סָאװ .רעּבַאוא טימ ךיז טדניּב

 יַא ,טּפַאנ רעיא ,עטַאכ ע'ַא ,ףרָאד יַא .רעּבַארַא
 .עינַאּפש עיַא .עלהׂשעמ יא ,למעק רעיא ,דרעֿפ

 טנואוויֿפ טָאה רעד ךלמ ןייא ןוֿפ הׂשעמ ןייא,

 םענ, ,279 '| ,הג ,"רידנעל ישיּבַארַא יד ןיא

 דלָאג ןַײֿפ טׂשנוז רדוא דלָאג 'ַא טניוװק ןייא

 ,רוס ,"... ריװלוּפ טכיג טור טניוװק ןייא ןוא

 עשפיה א לארׂשייץרא ןיא ָאד זיא סע, .א/חכ

 ַײּב ןענָאק סָאװ ןעַײרעדנעל עטצעזַאּב-טינ עסַאמ

 ךס ַא הנויח ןּבעג טֿפַאשטריװ רעוויטעטניא ןַא

 ץקיטציא יד רעדייא גנורעקלעֿפַאּב ערעסערג ַא

 ,ימ וג עיַא .153 'ז ,1919 י"נ ,וא טישז ,"ץיַא

 וצ טניט , .רעמייּב ןוֿפ יילק ,עניזער- י מ ו ג

 -בארא ןעמוג ינוא סַאװרעּפוק םענ . . . ןכַאמ

 ךיז טניֿפיג ןינירד שָאװ לכיּב ןייא ,"...יקס

 ,44 יז ,1795 ּװָאלקׂש ,...יװַאקיצ ןיכַאז

 טלעֿפּב, .א װזד .ןז ,כרַא -- שינַאיּבַארַא

 -רעֿפ רֿפ דיילק רּבַײװ שינַאיּבארא ןייא . . . רע

 ,ףַײז סָאמ וצ טרעװ םהיא ׂשָאד ןיזָאל ןגיט
 .א/אי ,1718 קעּבזנאו ,תואבוצה תוארמ

 ,רעּבַארַא ןוֿפ ךַארּפש .סָאז - שיּבַארַא

 סָאד .ךַארּפש עשיטימעס-ֿברעמ עטלַא ןוא עכַײר

 םעד רַאֿפ דוסי רעד זיא ןַארָאק ןוֿפ יַא עשיסאלק |

 ךיוא ןושל-ללּכ ןשירַארעטיל ןוא ןטנעגילעטניא

 ּפָא טמַאטש ךַארּפש עטדערעג יד ;טציא ןוֿפ

 "א .ןטקעלאיד עקידרעירֿפ ןוֿפ ,לייט םוצ

 ,רעדייר

 ןוֿפ עיצַארעדעֿפנָאק .יד -- עניל עשיּבַארַא
 ,ןונֿבל ,קַאריא ,םירצמ --- רעדנעל עשיּבַארַא יד

 ינַאגרָא -- ןמיּת ,עיּבַארַאײדוַאס ,ןדרי ,עיריס

 :ןענַאטשעגוצ ןענַײז רעטעּפש .1945 ןיא טריז

 עירישזלַא ,עיסינוט ,ָאקָארַאמ ,ןאדוס ,עיּביל
 ,טיעוװּוק ןוא

 עטצונַאּב-ןײמעגלַא יד -- ןרעֿפיצ עשיּבַארַא

 .לס .יזַא - עקסּכַאיֵא

 .צא יװ צמ ,רעד -- רעוּבַארַא
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 ץונַאּב ןיא ןַײרַא 10 ,1 ,2 ,.....9 ןרעֿפיצ
 ,הייי ,9 טניז

 ַײּב,  ,שיבַארַא
 'ַא טימ רעסַאװ ןּבעג ןעמ זומ עירעטנעזיד
 ןַא ןוֿפ לסַײװ טימ רעסַאװ ,רעסַאװיזַײר ,עמוג
 ,ןעּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זביא ,"ייא

 ,34 יז ,1908 עשרַאװ

 ,ןגָאװ א ,עּברַא +-- -- עבַארַא

 ליטס ,1 .טיאכ2 ייאככ .ןי ,רעד -- קפ"עּבַארַא
 עשיֿפַארגילַאק ףיוא טריזַאּב ,קיטנעמַאנרָא ןוֿפ

 -ץלּב טימ} טנעמַאנרָא 2 .תויתוא עשיּבַארַא

 ןרוגיֿפ םינימ ענעדײשרַאֿפ ,תוריּפ ,ןעמולּב ,רעט

 -לענַאיצידַארט ןיא {(!ןשטנעמ ןוֿפ טינ רעּבָא)

 טרעװסנקרעמַאּב זיא רעדנוזַאּב , .ליטס ןשיּבַארא

 יד טימ טריצרַאֿפ ,רעטעלב-לטיט ייווצ ..,

 ,1866 ,מק ,"(ןעגנונעכייצ) ןיַא עטסלוֿפטכַארּפ

 -עגסיוא טימ . ..רעמאקטפיוה רעד, .29 ןט

 ּפָא טימ ןוא ןטַײז יד ַײּב סעדנַאלריג עטלָאמ

 ,| יּבר ןוא רסיק ,שז ,"ץֵא עטעװעקַאילּבעג

 ,ןטֿפולרעדניא סוֿפ ןייא טימ ץנַאט .9 278 יז
 .ידַא -- קידנ- .ידַא -- קיטרֿאזַא

 ןוֿפ דילגטימ

 רעד סָאװרַאֿפ טינ סייוו ךיא, .קלָאֿפ ןשיּבַארַא

 א א ןַא רַאֿפ ןעמונעגנָא רימ טָאה שטַײד

 יז ,1910 יינ ,שו שג ,רמ ,ײןַאטרעטנוא ןשיקרעט

 ןגירשעגּפָא גנַאל ןיוש טָאה יַא ןַײמ רעּבָאג 6

 רַאי ןּביז ענַײמ ,געס ,""ףיכאז עטלַאפ ענַײז

 ןייק טינ, .62 'ז ,1947 א"ב ,ֿביֿבָאלּת ןיא

 ,לארׂשי-ץרא ןיא ןסעזעג זיא עיצַאנ עשיּבארא

 קיסעמנסַאר ןּבָאה סָאװ ,יַא ענעֿפורעג-ױזַא רָאנ

 ןעמַאטש-רעקלעֿפ עטסנדישרַאֿפ יד וצ טרעהעג

 טַאהעג ךירטש ןקידתוֿפּתש א יװ ןּבָאה ןוא

 ףמַאק ןיא ,טייצ ,"םָאידיא ןשיּבַארא םעד זױלּב

 ,24 '} ,הכולמ רעשידוי ַא רַאֿפ

 .ָאיעּפ .ֿפקֿפ .סעי ,רעד -- קיש טי

 םעד ַײּבג נװ - עק- ,עקרע- ,ןירע-
 א ,עק'א ןא ,עקנַאגיצ ַא טנַאװ ןֿפױא טגנעה

 ,"ךיז ןעמ טמעש דליּב שידִיי ַא טימ . . . דרעֿפ

 ,1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק עשידוי יד ןַאמרעקעּב .ש

 -ימה יד ןיא ןדָאּב ךיז ןעמוק ןגעלֿפ , .7 יז

 ,"ךעלרעדניק עטעקַאנ טימ סעקרע'ַא ,הירֿבט

 ,םומרע- .244 יז ,דרע עליטש יז ,סורּב

 ,טַײשרַאֿפ .ל22 .ײא?? .ידַא -- טנאגַארַא

 -רעדיוורעד ,קידמינּפ-תוזע ,הּפצוח טימ זיא סָאװ
 רעד, .שירעלּפַאטש-ךיוה ,שירעטלַאהסיורג-קיד
 ,ןסוטיט טימ םינּפ-לא-םינּפ םיא טגנערּב לַאֿפוצ
 -שורי ןוֿפ רעגנערּבמוא ןוא רעסייק ןיַא םעד
 ,ןי- נװ .רעד ,ּבוס .1 או 1959 ,זמט ,על ,"םיל

 לסיּב א רעּבָא ,'ַא װזד .ידַא -- שי .עקד

 ,טייקשי- .גנואיצַאּב עשיַא ןַא .רעדלימ

 . . . ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד , .יד -- ץנַאגָארא

 םדוק ךיז טָאה סָאד ןוא יַא רעייז ןזיװעגסױרַא

 ,1970 ָא"ּת ,װעשטָאלז ּבזי ,"ןדִיי וצ ןגױצַאּב
 ,34 יז

 .רנ ,ן'ָאגַארַא :99 .נג .יד -- עינָאגַארַא

 רעטייווצ ןיא,, .עינַאּפש חרזמ-ןוֿפצ ןיא ץניװָארּפ

 יד ןּבָאה ה"י .14 ןוא ,13 ןיא ,,12 טֿפלעה

 .רגככ ייאכ .יד -- עינעג|ָארַא

 רָאטַארַא

 טזָאלעג ןוא ץוש ןדִיי ןּבעגעג יַא ןוֿפ םיכלמ

 יד ןיא גנוטלַאװרַאֿפײלַא עטיירּב א ןריֿפ יז

 "ַאס דנַאל ןוֿפ טָאטש-טּפיוה רעד ןיא .תוליהק

 טָאה הליהק עשידיי יד ןואוו} . . . עסָאגַאר

 םָארטשוצ א . . . ,ןטַײצ עטלַא טניז טריטסיסקע

 "נא ןוא עװָאדרָאק ןוֿפ . . . רערעדנַאװנַײא ןוֿפ

 ,וש ּבוד ,זּביא ,קז ,"טעטש עקידמורד ערעד

 עשידויייטנא יד ךיז טָאה |1291 ןיאן, .272 יז

 יַא ןיא . . . ,'א ןייק ןגָארטעגרעּבירא גנוגעוװוַאּב

 ,תוליהק עלַא טעמּכ ץנַאג ןּבילּבעג ןענַײז אֿפוג

 יד ןוא ןענַאגרָאטכַאמ עכעלגיניק יד םערָאװ

 רעיײז טקידיײטרַאֿפ שיגרענע ןּבָאה ןלאדָאעֿפ

 1412 ינוי ןיא .226 יז ,ש ןטרָאד ,ייסנגייא שידויי

 ֿבצמ רעד ןוא גיניק ןרָאװעג ! דנַאנידרעֿפ זיא

 רעטמירַאּב רעד .ןטיּבעג ךיז טָאה ןדִיי יד ןוֿפ

 -נַײרַא טָאה (1414:1412) ץזָאטרָאט ןיא חוכיוו

 "ידר עַײנ ןוא 'א ןיא ןשינעלמוטעצ טכַארּבעג

 עיליטסַאק טימ טקינײארַאֿפ ךיז טָאה יא .תוֿפ

 סָאװ . . . ןָאטעג טכערמוא טָאה ריא, .1469 ןיא

 ּפָאק רעַײא ףיוא יא ןוֿפ ןיורק יד טָאה ריא

 ןדרָא-לּפמעט םעד וצ טרעהעג יא !טצעזעגֿפױרַא

 ירד ,קינּבורט הנוי ,זּביא ,"ךַײא וצ טינ ןוא

 ,13 יז ,1895 ץנליװ ,יולה הדוהי 'ר ,ןָאזּפיליֿפ

 ךיז ,ןדער .טריגָארַא ,ריג- .ורט -- ןרינַארַא

 ותואּב, .ץנַאגַארַא טימ ,קידהּפצוח ןַײז גהונ
 טראֿפראה ּביל יר ןדרָאװ טקישג ךימ ןא זיא םַעּפ
 ָארַא טרַאה רָאג ךימ רישקיוה אדוי 'ר טימ
 ,392 יז ,הג ,"טריג

 ןוֿפ לייט

 ,גרעּב ןוֿפ םוקֿפוא טשרַאֿפ סָאװ עיגָאלָאעג

 'ךדרע ןֿפיױא םייוניש עשיגָאלַאעג ןוֿפ סעצָארּפ

 .ךעלַײק

 .רעד -- סיזענעג-

 ,יד --- ץיֿפַארג- ,ידַא

 -- שי(טע)נעג-
 .עיגַאל-

 .ץַאז ןעמיַאכעניּב עריעװ -- המהנב הארא
 .לָאז .8 ,ד ,הּבר הכיא ;ב/זל ,ןירדהנסכ2 .חֹּת

 ַא ןוֿפ ןושל .שיטַאּפמע .יהמחנ יד ןעז ױזַא ךיא

 יד ןקיטֿפערקַאּב וצ ידּכ ,שטנואו ,העובש

 ױזַא לָאז'כ --- 'ּב יא, .ידכו תודע ,דייר ענעגייא

 סָאװ סָאד יװ המלש הלואנ יד ןעז וצ ןַײז הכוז

 ןַײז ױזַא לָאז ךיא --- 'ּב יא, ."תמא זיא גָאז ךיא

 ,י!ןמָא ,סטוגהילּכ טימ חוטּב

 "ליב , , ,} -- םילשוריו ןויצ תמחנּב 'א

 ךיא .חּת .ץַאז ןםִייַאלָאשוריװ ןָאיצ סַאמָאכענ

 ןוא ןויצ ןוֿפ טסיירט יד ןעז (וצ ןַײז הכוז) לָאז

 יָאיצַאנ ןרַאֿפ השקּב ,שטנואוו ,הליֿפּת .'םילשורי

 ןוֿפ דנַאל ןיא קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ בעלֿפױא ןלַאנ

 ערעייז ןקידנערַאֿפ ןגעלֿפ ןדִיי עמורֿפ} .תוֿבָא יד
 ,ןיו יצ יּב יא טימ ווירּב

 .עק- ,ןיד -- 10 .ז ,םז ,רלד טי רָאטַארַא

 -/ל א, .רענדער רעטריטנעלַאט = .722 ייאככ

 ַא ,םי ,"טנַאלַאט ןָא יִא ַא :טנַארֿפ ַא לרער

 ןגעװ, .7 יז ,1885 סעדַא ,םדס םוקמּב ליטדעטש

 ןיַא טדערעג ןּבָאה . . . עקשטַאטס רעסיורג רעד

 רעשידיא רעד ,"ןעגנולמַאזרַאֿפ-רעטעּברַא ףיוא

 ךַאמרַאֿפ, .22 ןאט ,1896 ןָאדנָאל ,רעטיײּברַא

 רענייק זיאיס / ,יָא רעסיורג וד ,קסיּפ ןַײד טרָאד

 זיא רע, .קע ,"רעטאז ךָאנ ןרָאװעג טינ דייר ןוֿפ .



 עירָאטַארָא

 טָאה טסנוק-רענדער ןַײז .יִא רעסיורג א ןעוועג

 ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןגיוצעגוצ םיא וצ

 1964 ,זמט ,סעשָאגרַאמ .ש ,"םלוע ןסיורג םעד

 עֶא .טנַאלַאט רעיא .ידַא -- שיז ,7 או
 ,ַײרענדער -- יי .,טייקשי- ,ןטיײקיאעֿפ
 ,..ילַיָא יװ ַײרעדער, .לוטיִּב ןוֿפ םעטַײּב

 -רָאג ַאּבַא ,"ףורַאּב רעלעיצעּפס ַא ןרעװ ָאי ןעק
 ,1959 'טפעס ,א"ּב ,טרָאװ עַײרֿפ סָאד ,ןיד

 ,45 ןאפ

 .לכ2 ייאככ ,םוי- :פפ .ס- ,יד -- עיױרָאטַארַא
 ,גנוֿפַאש עשילַאקיזומ עלַאטנעמורטסניא-לַאקָאװ

 רעשינעצס ןָא רעּבָא ,ערעּפָא ןַא וצ ךעלנע
 ָאװ ,סרעגניז ןוֿפ טריֿפעגסױא טרעװ .עיצקַא

 טָאה, .רעטסעקרָא ןוא רָאכ ,ןעלּבמַאסנַא עלַאק

 ןרעה טזָאלעג זדנוא דיל שידִיי . . . ןַײז ךרוד

 -עמַאמ רעזדנוא ןוֿפ יַאיץֿפיז ןוא גָאלק עצנַאג יד

 ידַא -- שילַאיי .191 יז ,ו ךוּת ,גי,"ןושל

2011 

 .ץַאז ןשעדױקַאה"ןיורָאָאּב וזַאכָא םיקוצמוא . . .}

 -ּברעטש ןוא םיכָאלמ' .א/דק ,תוּבותּכ2 .חֹּת

 "שדוק-ןורָא ןָא טּפאכעגנָא ךיז ןּבָאה עכעל

 הבשנו םיקוצמה תא יא וחצנ, ;ליײט רעטייווצ|}

 ןעמוקעגַײּב םיכָאלמ יד ןּבָאה --- ,"שרוקה:ןורא

 "עג זיא שדוק"ןורָא רעד ןוא עכעלּברעטש יד

 ןיןרָאװעג ןעגנַאֿפ

 ןוֿפ דיר עטלעטשרַאֿפ ןוא עקידחצילמ ,1

 רעצמ טלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,ארפקירב אנּת

 רעד -- יּבר זַא ןגָאזנָא ןוא םלוע םעד ןַײז

 טלעטשן .ןרָאװעג רטֿפנ זיא --- הנשמ ןוֿפ רדסמ

 "יא יד ןשיװצ לגנארעג םעד שיטעַאּפ רָאֿפ

 רעּביא ןטלעװ עטשרעטנוא יד ןוא עטשרעּב

 יד ןעוװעג רֿבוג ןּבָאה ףוס םוצ .אנּת ןסיורג םעד

 טריזילָאּבמיס -- שדוק-ןורָא רעד ןוא עטשרע

 .ןןרָאװעג ןעגנַאֿפעג זיא -- (המשנ ןַײז) ןיּבר

 ןדעי ןוֿפ תוקלּתסה ,הריטּפ יד טנכיײצַאּב .2

 .רודה:לודג רעדנַא ןַא רעדָא ,ןיּבר ןסיורג

 .אֹּב .רעד -- ןימָארַא

 התע אלו ונארא

 נָא ןַא ךעלטנייוועג) חיר א ןטײרּפשרַאֿפ ןוא

 .קי ס ע רעיא .(ןעמענעג

 ןסיֿפ יד| ייז ןעמ לָאז; .לס .ידַא -- עני

 ךעלכיט ענעקורט ענעלָאװ טימ ןּבַײררעדנַאנוֿפ
 ,"קיסע 'ַא ,סעטיריּפש טימ ןּבַײרגַײא רעדָא

 מטֿפ} ,14 יז ,1916 דַארגָארטעּפ ,ערעלָאח ןעגעװ

 -סיוא גנַאלרַאֿפ ןַײז, :ךיוא ,קיסע סעטַאמָאר

 ,רַא ,"קיסע סעטנַאמָארַא טימ םיא ןרימשוצ

 .ן'רעדירּב ידי

 .טַאמָארַא ןַא טימ ןּפַאזנָא .ורט -- ןריזיד
 ,גנוריזיד .עיצַאזיד רָאמַאזיד

 טצינעג ,ףָאטשּברַאֿפ

 ,ןירג-טיכאלַאמ . . ., ,ַײרעּברַאֿפ-ליטסקעט ןיא

 ןּברַאֿפ װזָאֲא ןיורּבקראמסיּב ,'ַא ,ןינַארֿפאז

 ,ָאריפש .ש ,"רעסַאװ עסייה ענייר ןיא לָאװ

 45 'ז ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק

 .שימרַא {- -- שימַארַא .לסינ'דרע .ל .ט .טָאּב .ז ,רעד -- ד"יכַארַא

 יד ןעגנירד ןעֶילּב ןכָאנ .21240813 םץמססס4

 קלתסנ ,הלעמ לש הֿבישיל שקּבתנ :לגרֿפ

 .=2: סצגתצנ 214: */21602 .12 -- ץַארא ײר עצנַאג ַא ןעגנַאגעג ןענַײז ָאדק .ןרָאװעג

 סע ןוא דרע רעד ןיא סקיװעג ןוֿפ ןעמולּב

 םוצ ֿפורל טצינעג .ךעלסינידרע סיוא ןסקַאװ

 ךעלסינ יד .עא רעטוּפ-סינ ,לייא ןריצודָארּפ

 .םרעייז- א  .ןטָארּבעג ןסעגעג ךיוא ןרעוו
 .סרעַײז שיַא .קיסע רעשייא .ידַא -- שיר

 זיא סָאװ .1 .ל22 יא? .ידַא -- ל'ַארָא
 רעדָא ןּבעגעגרעּביא ,ןּבירשעג טינ ,הּפילעּב

 -רעל םַײּב דָאטעמ רעיִא .הּפ-לעּב ןעמונעגֿפױא

 .ןעמאזקע רעיא .ןכַארּפשדמערֿפ ןענ

 -ַאקידעמ עיֶא .ליומ ןכרוד טמוק סָאװ .2

 ,(עלַאזַאנ וצ ךּפיה א יװ) ןלַאקָאװ עיִא .ןטנעמ

 טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ (זילַאנַאַאכיסּפ) .

 -- ןרעגַאּב ןוֿפ עידַאטס רעטשרע עמַאס רעד

 ,הָאנה עיא .ןעגנַאלק ןעגנערּבסױרַא ,ןסע ,ןגייז

 עקילָאמַאק .שינעגנערדַאּב עיִא .דחּפ רעא

 וצ קיטיינ ןַײז טנָאקעג ָאי טָאה . . .ןטַײצ

 עזַאֿפ רעיא רעד ןיא ןעמוקּפָא רעדניק יד ןזָאל

 יאא לֹּבִי ,זּביא ,װמ ,"גנולקיװטנַא רעייז ןוֿפ

 ,174 יז

 לָאּבָא חזז ?לרעכ ?22 .סע  ,רעד -- לָאֹרָא
 ,שטנעמ רעקידמשוגמ רעכיוהג .1/ ,4 4

 .קַאטסָארּפ . . . שטנעמ רעגולק טשינ ,ץראה-םע
 ,2 ןךט ,1939 ,ָאֿפי ,ײלגילֿפ-רעּבָארג ,גנַארד

 ,ךַײט א ףיוא עװטַארט ַא טריֿפ סע רעװ .2

 ,7 ,גל ,היעשילפ .מּב ,יד ןסיליערע} -- םילארא
 (םיכאלמ) איד ינוא, ,םיכאלמ .א/דק ,תוּבותּכככ

 ינוא ,ןּבול ןאוט איד (םילארא) ןׂשייה אד איד

 טׂשייה אד רד (ךאלמ) ׂשכילטיא טכיזג ׂשד

 איד ןיגעק זיא (ֿבורּכ) רדוא (ןֿפוא) רדוא (היח)

 שלש רוזחמ ,"(םיֿפרׂש) ןׂשייה אד איד םיכאלמ

 סמיֿפרׂש יד !ךרָאה; .א/הל ,1713 טׂשמַא ,םילגר

 ,ןסילֿפ דלָאגניג ןצלָאמשעצ יװ / ןעגנַאלק עסיז
 יד ןוֿפ סענמיה / ןשיור םילארא טימ תונחמ /

 יד, ,117 'ז ,1908 יינ ,וו רמ ,"ןרעֿפס עטסכעה

 ,שָאוהי ,"ןענייװ ןוא ןעייטש םיֿפרׂש יד ןוא יא

 ,"טיוט סונּבר-השמי

 -- שדוקהדןורָאּב וזחא םיקוצמו יא

 ,120 יז ,שי ,ייה יּב יא יו יא . . , יװ תוצילמ

 "וטיס ענעדישרַאֿפ ןיא טצריקעג ךיוא 2

 -נוא תוחוּכ ייווצ --- יו יא ?רוחּב רעד, :סעיצַא

 ןַײז ןיא טֿפמעקעג ןּבָאה עקיניזטסואווַאּברעט

 ןּבילּבעג זיא רע ןוא 'ה יא יא ינ רעּבָא ,חמשנ

 -- 'א יא יה 'נ; :ךֿפיהל ןוא ;"טייקשידיי ַײּב

 -- 'א יו יא, ;"ןרָאװעג רקֿפתנ זיא רע ןוא

 רעּבָא ,ןּכוסמ הלוח ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןּבָאה

 יּפָא םיא ןּבָאה םיריוטקָאד יד -- יא יא יה ינ

 טרעקַאלּפעצ ךיז טָאה'ס -- יו יא, ;"טעװעטַארעג

 -- 'ו| יא; :"עַײרֿפ ןוא עמורֿפ ןשיװצ ףמַאק ַא

 יד -- 'א ינ רעּבָא ,םיא ןעיצ ןילוח ןוא השודק

 ."ןעוועג רֿבוג טָאה השודק

 .רג ,022 ייא22 .{ ,רעד -- ט'אמָארַא

 ןוֿפ יִא ,ןצריוװעג ןוֿפ יא .חיר רעמענעגנַא ,1

 -לימ ,רעֿפרַאש .עא ןעמולּב ,רעטעלּב ,םימׂשּב

 -וֿבש רעסיז, .יַא אא רעקידנצייר ,רעסיז ,רעד

 ,148 יז ,1910 י"נ ,| גורֿפ ,". , .טַאמָארַא-תוע

 ענייש ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה עכלעװ ןצנַאלֿפ ,

 'א ןייק טריצודָארּפ טינ ןוא רעטעלּבךעמולּב

 .ש .א ,"טעטכורֿפַאּבמוא ןּבַײלּב עקאט ןגעלֿפ

 .ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד ,סקַאז

 ןוֿפ יא .סעפע ןוֿפ קַאמשעג ,טֿפוד .גיֿפ .2

 טמוק סָאװ, .םזיציטסימ ןוֿפ יַא .עיזעָאּפ רעד

 ךיז טגָאלק -- ןַאמָאר ןַײמ ןוֿפ סיױרַא רימ

 ,"ַא ןייק טינ טָאה רע זַא -- לדיימ ַא טרָאד

 'ז ,1954 י"נ ,ךוביגָאט ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג

 ַא ןוֿפ יא םעד ןרעה ןוא ןרילָאק יד ןעז,ג ,

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,;נש ,"קרעווטסנוק

 ,272 'ז ,9

 ,טַאמָארַא ןא טימ זיא סָאװ .ידַא -- ש'יד

 זיא, .ןזָארגַא .גנוּבַײרּפָא עיַא .רעדוּפ רע'ַא

 ןכַאמ ךיג זומ עמ .תושֿפנ-תונּכס עדנוקעס עדעי

 ןרעּביא רעטַײרק עיַא ןוֿפ גנוּבַײרּפָא ענעקורט -
 ןוֿפ רצוא רעד ,גלש זּביא ,"רעּפרעק ןצנַאג

 עא .14 יז ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל ןוא דנוזעג
 עסיורג (עימעכ) -- ןעגנודניּברַאֿפ יַא ,ןלוקעלָאמ

 ףָאטשנלױק ןוֿפ ןעמָאטא ןּבָאה סָאװ ןלוקעלָאמ

 רעד ןוֿפ טנגעג רעד ןיא ,עטיל ןיא לטצטש

 טָאה 1920 ןיא .קָארט טָאטשזַײרק רעקילָאמא

 ןשיװטיל ַא ףיוא יַא טלייטעצ טכַאמ עשיליוּפ יד

 עלעירעטַאמ ערעװש יד .לייט ןשילוּפ ןוא

 עיצַארגימעךסַאמ א ןעװעג םרוג טָאה עגַאל

 'ַא ןיא ןּבילּברַאֿפ ןענַײז 1939 םורַא .יא ןוֿפ

 רע'א :ןשינעמענוצ .תוחּפשמ עשידִיי עכעלטע

 ןגעלֿפ יַא לייט ןשילױוּפ םענוֿפ ןדִיי ידְ) םיתמ

 ןיא הרוֿבק וצ םיתמ ערעיײז ןעגנערּב ןזומ

 ,ןלייט ןשיװטיל

 יַאמכ2 ייאכ2 .ןע" ,רעד --- (ג)נ'ַאטוגנַארַא

 ,עפלַאמ עסיורג .,ןשטנעמדדלַאװ =} שיאַײל
 עקיטָאלּב יד ןיא טּבעל ,(1568 +--) דיאָאּפָארטנַא

 עּפלַאמ יד,, .ַארטַאמוס ןוא ָאענרַאּב ןוֿפ רעדלעוו

 םעד וצ ךַײלג זיא ן'יָא| יױזַא טסייה סָאװ

 לזדניא רעד ףיוא יז טניֿפעג עמ ....שטנעמ

 דימּת טייג יז . ..ןעידניא-טסעװ ןיא ָאענרָאּב
 תישאר ,רהָאמ .מ .א ,"שטנעמ א יװ ךַײלג

 סעלירָאג, ,17 'ז ,1862 גרעּבמעל ,םידומיל

 ,געס ,"ןרידנומ ןיא ןעיִא ,ןקַארֿפ יד ןיא עדליוו

 .ַאטשינ

 ןוֿפ שידייי"א ןיא .ורט -- ןרישזדנַארַא

 :צעּפס .ןרישזנַארַא װזד .ֿפושי ןשיזנּכשַא ןטלַא

 ךעלסעלש יד טימ, ,ןכַאמטכערוצ ,ןעגעדרַאנַײא

 סָאד, -- ךיז טימ ."ַא ןיוש ךיא לעװ

 ,"טרישזדנַארַא ןיוש ךיז טָאה קלָאֿפרָאּפ עגנוי

 .סָאק

 ןיָאטַא ייולעװ ונערע) -- התע אלו ונארא
 םיא עז ךיא' .17 ,זכ ,רוּבזמּבכ22 .חֹּת .ץַאז

 ונרושַא :לייט רעטייװצ| יּת ,ידנוצַא טינ רעּבָא

 טינ רעּבָא ,ןָא םיא קוק ךיא' :ב -- יֿבורק אלו

 םעד ןגעװ םעלּב טגָאזעג טָאה סָאד ,ן'טנָאנ

 טצינעג .לארׂשייײנּב יד ןוֿפ דיתע ןקיטכַארּפ

 .טַײצ ערעגנעל א ןרעיוד ךָאנ טעוו'ס :ב ןטימ

 יד; ;"9 'ו 'א ,דיײֿבתּכ ןטימניא טלַאה'כ,

 יו יא ,ןקידנע ךיז טעװ חרזמ-לטימ ןיא המחלמ
 : ,"נ



 שזנארָא

 .שודנַארָא :ךיוא .ז ,רעד -- שזנ'ַארַא
 יַאמ .1 .שיסרעּפכ2 ,שיּבַארַאכֿ ,רפכ2 ,ייאככ

 ךיא ,ןטרָאג-ןיַא ,םיוּביױא .ץנַארעמָאּפ ,ץנַאר
 רעד ואװ טרָאד , .רילָאקָא ,דָאס יַא ,טֿפַאז
 ואװ טרָאד / ,טיײרפשעצ ןטַאש ןַײז רעדעצ
 ,1908 יינ , רמ ,"טיינַאּב זיא דלָאג טימ יַא רעד
 טינ לָאז גיוא ןַײד רָאנ ואװ ןוא, .126 יז
 ןוֿפ םיוּב א ,געס ,יִדיָא רעדיװ ןוא ץיא ,ןלַאֿפ

 סלַא, .ז ,ד'א 50 יז ,1945 א"ב ,ןליוּפ

 סָאד ויא טשרוד םעד טשעל סָאװ קנַארטעג
 ,זעגֿפ ,יַא ,דַאנַאמעל ,רעסַאװ:לַארענימ עטסעּב
 ,9 ןאנ ,1949 זירַאּפ

 רילָאק ,ּברַאֿפ עלעגטױר .יזא -- שזנ'ַארָא
 ןדיז ןתעּב, .ּברַאֿפ עטױרײַא .ןצנארַאמ ןוֿפ

 ,רילָאק ןעיולּב ריא טײקיסילֿפ יד טרילרַאֿפ

 ןּפוש, .9 יז ,ו כאי ,"'ַא ךָאנרעד ,לעג טרעו

 לָאמַא ,ןעיולּבילקנוט ַא טימ לָאמא ןעשטשילּב

 לָאמַא ןוא יִא טימ לָאמא ,ןלעג'קידלָאג א טימ
 -עקניל טול .נ .א זביא ,"רילַאק עטיור א טימ

 ענליװ ,הכולמ עקידרעסַאװרעטנוא יד ,שטיװ

 ןיֵא ןַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוװעג; .84 '/ ,3

 ,לעּבַאּב .י ,זּביא ,ןַאמדלעֿפ .ד ,"רעטינרַאג

 טָאטש ןיא, .1925 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד

 עיִא / ,ןרעטמַאל ןדניצ ךיז / גנילצולּפ ןעמענ

 ,אד ,"ןרעטש ענרוּפרוּפ ןוא / ענירג ןוא
 יזַא -- עווע- 38 יז ,1920 ןירַאּפ ,טעלָאיװ

 ,טנעה יד קיטיײװ ןיא ןֿפרָאװראֿפ יז טָאה , .לס

 ּבטל טימ ,קירַאכ יזיא ,"ןּברַאֿפ עװעיֵא ,עסייה

 ,109 יז ,19236 בעל ןוא

 :םירוקמ ידָי ןיא .014896 נג -- שונַארָא

 חרומ-םורד ןיא טָאטש :,הגנירֿבַא ,אגנירֿבַא

 ,ה"י ,13 ּבײהנָא טניז ֿבושי 'דָיי .ךַײרקנַארֿפ

 טּבעלעג ןּבָאה סע ואװ תודמול ןוֿפ רעטנעצ

 סאקסערק) ןָאסַאקרַאק ןוֿפ יכדרמ םידמולמ יד

 ןיא :לָאינַאּב ןוֿפ סַאקסערק ןָאד ןוא (הגנרֿבַא

 ,ןושרג ןּב יול סםָאנָארטסַא רעד -- היי 4

 ףוס שוריג רעטסערג .'םיֿפנּכ ששי ןוֿפ רּבחמ

 טמערָארַאֿפ ױזַא יִא זיא ןדִיי ןָא .ה"י 6

 ענעּבירטרַאֿפ יד ןטעּבעג טָאה עמ זַא ןרָאװעג

 טינ רעּבָא ןיוש טָאה ֿבושי רעד .ןעמוקוצקירוצ

 ,םענרַאֿפ ןקילָאמַא ןַײז טכיירגרעד

 ייא?? ,טרישזנַארַא ,ריי .ורט -- ןרישזנַארַא

 ,גנונעדרָא ןיא ןעגנערּכ ,ןַײז רדסמ .1 .ר922

 ,גנומענרעטנוא ןַא יַא .ןלעטשנַײא ,ןריזינַאגרָא

 רַאֿפ סעּפע יא ,גנולעטשסיוא ןַא ,גנולעטשרָאֿפ ַא

 ."ךַאז יד 'ַא ןיוש ןרימ ,טינ ךיז טגרָאז, .ןצעמע

 ןמ טרָאד טָאה |ןלָאקניל}, .לַאֿפרעּביא ןַא יַא

 ןעמ טָאה ,ןטֿפעשעגסטַאטש יַא טֿפרַאדעג םּתסה

 ,1865 ,מק ,"טיוט ףיוא ןסָאשרעד . . . םיא

 ךַאז יד . . .ונדואמ לכּבו ונשֿפנ לכּבע .11 ךש
 ,"םויק א ןּבָאה לָאז סע ,ןַײז רדסמ ,'ַא וצ
 רעמיצ עסיורג עּבלעז סָאד , .9 ןאמ ,1890 ,לָאֿפיי

 ,ןּביולקעגוצ שרעדנא . . . זיוה ןיא ןָאריּפש ַײּב
 ,עש ,"טסעג ןעמענוצּפיוא ףיוא . . . טרישזנַארַא

 .טעטימָא ק"ַא .61 יז ,ןןעטלעװ יײװצ ןוֿפ

 ,לציּפש ַא ןצעמע ןָאטּפָא .ןעלדניװשַאּב .2
 א ןעמ טָאה 'א םעד, .טנעמע- .גנוריד
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 לארׂשי ,"סרערעלזיוה יד ןוֿפ םענייא ןּבעגעגרעּב

 .1893 סָאי , ...לארׂשי תונויער ,ןײטשנרָא

 -נַארָא ךיוא .ןע ,יד -- !יורעשזנַארַא
 ואוו ַאזַא צעּפס ,טקעּפס ,קינרַאּפ .ץירעשז

 -טסניק ללכּב .ךעלעמייּב-שזנַארַא טעװעדַאה עמ

 יד ןענעק רימ,, ,ןטרַאג-רעטניוװ ,ןטרָאג רעכעל

 ַא וצ ןכַײלגרַאֿפ ןלושנעכדעמ ןוא -- ןּבַאנק

 ,1864 ,מק ,זרא ,"יַא ןַא ןוא ןטרַאגטכורֿפ

 ןסיורג םעד ןוֿפ קינדָארגָארעּבײא רעד, .32 א

 -נַײרַא טּביולרע ריִמ טָאה . . . ןטרָאג ןשינַאטַאּב

 םיעֿבש רעד ,דמא ,"טענרעזנערַא יד ןיא ןייגוצ

 עקירעמַא/ .49 'ו ,1877 צנליװ ,טַײצלָאמ

 עיריֶא עמיוררעג ַא יװ ןזיוועגסיוא . . . טלָאװ

 ךיז ןעֶילּב סע ואוו ,ןוז ןוא טֿפול עסַאמ ַא טימ

 -לעֿפ . . .רעדנַאנוֿפ ךיז ןסקַאװ ןוא רעדנַאנוֿפ

 זיא לוש א, .217 'ז ,1912 י"נ ,| טישז ,"רעק

 רעכעלריטַאנ א זיא'ס ,יִא עכעלטסניק ןייק טינ

 לװַאש ,לושקלָאֿפ עכעלטייהנייא ,מי ,"ןטרָאג

2, 

 -לעו) ןסקיװעג עניַא רַאֿפ , .לס .ידַא -- עגנ-

 טינ לָאמנייק ןטנַאק ערעזדנוא ןיא ןסקַאװ עכ

 סעקינרַאּפ יד ןעמ טכַאמ (למיה ןעַײרֿפ ןרעטנוא

 רעד ,"רעטצנעֿפ ענעגיובעגנַײא קרַאטש טימ

 ץנליװ . , .ןטסינָאלָאק רַאֿפ חול ,רעטייּברַאידנַאל

 ,106 'ז ,1

 .=574: 212ה8ה .ַאפש .סס ,יד -- ץעינארַא

 ,רעּבַאלעדנַאק ,רעטכַײלגנעה

 סנפמנסמטטזק (5200- .נג -- גרוּבנעינַארַא
 ןילרעּב ןוֿפ טַײװ טינ טָאטש .(808820960-60'

 -שטַײד-חרזמ ,גרוּבנעדנַארּב ץניװָארּפ רעד ןיא

 טניז רעגאליעיצארטנעצנַאק רעשיצַאנ .דנַאל

 (1938 יװָאנ) יטכַאנילַאטסירק' רעד ךָאנ ,6

 יא ןיא טרינרעטניא ןדִיי עשטַײד טנזיוט 0

 טלעטשעגוצ ןּבַאה סָאװ יד טַײרֿפַאּב רעטעּפש

 -סיוא ןטימ .דנַאלסױא ןייק סעזיװ-רָאֿפסיױרא

 יא זיא המחלמ-טלעװ רעטייווצ רעד ןוֿפ ךָארּב

 נָאק רעשיצַאנ רעטסערג:טייווצ רעד ןרָאװעג

 -רעטניא עשידִיי עלַא 1942 .רעגַאל-עיצַארטנעצ

 יד .ץיוושיוא ןייק טריטרָאּפסנַארט יִא ןיא עטרינ

 ןוֿפ עפורג א רָאנ טזָאלעגרעּביא ןּבָאה סיצַאנ

 ןיא טריזילַאיצעּפס ןּבָאה ייז סָאװ ןדי 0

 ןטנעמוקָאד ןוא עטולַאװ עשילגנע ןכַאמכָאנ

 'סקע יד טימ טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה יִא

 טריֿפעגכרוד ,עטרינרעטניא ףיוא ןטנעמירעּפ

 ,סרעלטֿפַאשנסיװ עשיצַאנ ןוֿפ

 .םור ,קואככ .סי ,עק" .ן ,רעד -- פארא

 -שוטָאלָאז למהרבא , ,.רעקיטיוהצרַאװש ,רעגענ

 םינוֿפ ,עש ,"'ַא ןַא יװ רעצרַאװש ַא -- ,ןיק

 ;} ךירַאי

 עצנַאג סָאד טליּפשרַאֿפ טָאה סע רעװ .2
 ןיִּב ךיא סָאװ קילג ןַײז,; .ןטרָאק ןיא טלעג

 ,"טלעגניילק ןָא םורַא ייג ,"יַא; ןא רעטציא
 ,71 'ז ,ןטֿפירש עשיטַאמַארד ,עש

 ,ּפַארַא ןוֿפ פקפ .1 .סעי ,רעד -- קיש ט-

 .רעטנורַא
 ףיוא ןּבױא ןוֿפ גנוטכיר רעד ףיוא טזַײװ
 ןרָאֿפ ,ןכירק) ןייג .ףױרַא ןוֿפ ךוּפיה .רעטנורַא

 ּפָארַא

 רעקידנעמוק ןוא רענעגנַאגרַאֿפ ןיא .יַא (װזַאא

 ןטימ זיולּב ,ּברעװ םעד ןָא טֿפָא טמוק טַײצ

 רע :לשמל ,טַײצ יד טנכייצַאּב סָאװ ּברעװסֿפליה

 ןיִּב טייהרעליטש ;לײה ןיא 'א (טעװ) זיא

 (ןלעװ) ןענַײז רימ ;טעֶּב ןוֿפ יַא ךיא (לעװ)

 ןעיצ יא זי ּב ןכירק .גרַאּב ןוֿפ 'א ךיג

 ןוֿפ ,ץערק ןיא ּבַײל עצנַאג סָאד .ַא ףיוא

 ןּביוא ןוֿפ תונּתמ טימ ןטישּפָא .יִא זי ּב ןּביױא

 ןטסעמּפָא .'ַא םינּפ ןטימ ךיז ןגייל .'ַא זיּב

 8 ןילכַײר .קילּב ןזייּב ַא טימ יא ןּביױא ןוֿפ

 : (33 ,ט ,יּב םיכלמ) 'הוטמש' : טשטַײטרַאֿפ

 יז טרעדַײלש, :;ית) ."אּבַא רח יז ןׂשוטש;,

 "ּפָאק ןיא טנוזעג א ,'א עלעדמעה ַא, .{"ּפָארַא
 ,עלעֿפוע ןא ןוֿפ עלעדמעה א ןָאטסיױוא םַײּב ---

 ךיז לעװ ךיא -- יא לדנער א ,ףױרַא לדנער ַא;

 ליטרוא ןייא , .לװֿפ ,"ךַײא טימ ןעגניד טינ

 םוֿפ ׂשע ןעװ זא / ןדניק רֿפ ןוט יז ןּבָאה

 יד, .7 'ז ,ץניװ ,"ןמוק רעװ ּבןא|ןרא למיה

 השנמ 'ר ,ַא ןעֶיצ וצ זיא רמוח ןוֿפ רוטַאנ

 ,ףיורַא ,'א ךיז טלסיירט ּפָאק ןַײז , .רעיליא

 ןוא ןסעװטארד יד ןעוצ ןתעּב| ןטַײז יד ןיא

 רעד רעטנוא ליטש סעּפע רע טעקמורּב ַײּברעד

 ,רעטסוש רעד למהרֿבַא ,ריֿפַאש .ב  ,"זָאנ

 ,15 'ז ,1911 סעדַא

 ,טמא םעד ןרילרַאֿפ -- לקנע ּב ןוֿפ יא

 זיא יּבר רעד, .לקנעּב ןוֿפ יאּבג םעד ןֿפרַאװּפָארא

 טעװ . ..קינװַארּפס ענטַאדָאּפ רעד זַא חיטֿבמ

 ,לטגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"לקנעּב םענוֿפ ּפָארַא

 . .98 יז ,1895 סעדַא

 וצ ךיז ןרעהֿפױא -- ג ע װ ןכַײלג ןוֿפ יא

 טָאה רע, .ךעלטנרָא רעמ ןַײז טינ .םורֿפ ןריֿפ

 ןיא לוש-רעקרעװטנַאה א ןיא ןענרעל טלָאװעג

 טַאהעג ארומ טָאה עטַאט ןַײז רָאנ ,קָאטסילַאיּב

 -ָאטסנעשט ,ייגעוו ןכַײלג ןוֿפ ּפָארַא טעװ רע זַא

 ,2 'ז ,ןדוי רעװָאכ

 .טנוזעג סָאד ןרעװנָא -- טנוזע ג ןוֿפ יִא

 סָאװ ?ןרָאװעג ריד טימ זיא סָאװ ,דניק ןַײמ,

 טַײהַײרֿפ ןַײד / ?טכיל ַא יװ סיוא יוזא וטסייג

 טסיּב וד ןוא / ןרָאלרַאֿפ ןיוש ךָאד וטסָאה

 .לֿפ ,"טנוזעג ןוֿפ ּפָארַא
 ןקוקנָא ןֿפרַאד טינ -- ןגיוא יד ןוֿפ יא

 'ַא יּבַא ,קַארּב ַא טימ טעּברַא יד ןּבעגּפָא .רעמ |
 -- גנוי ןדליו םעד ןקישקעװַא .ןגיוא יד ןוֿפ

 ,ןגיוא יד ןוֿפ יא ןוא

 ,טכירעגמוא ,םעצולּפ -- ל מ י ה ןוֿפ (יוו) יא

 ןוֿפ יװ ןעמוק ּפָאּפ ַא לידֿבהל ןוא יּבר ַא;

 עגַארֿפ יד זיא ןריא} רַאֿפ , .וש ,"ּפָארַא למיה

 ּבזי ,"ּפָארַא למיה ןוֿפ יװ ,םעצולּפ ןעמוקעג

 ,660 'ז ,...קצָאװטַָא

 ןרעװ עגושמ -- חומ ,ןעניז ןוֿפ יא

 יז 'ֿפ 'ַא .ןּבעל סָאד ןעמענ ךיז ןוא יז יֿפ יא

 ןוֿפ, .גָאטלױאוװ ליֿפ וצ ןוֿפ ,ןעגנוקינַײּפ ןוֿפ

 .װש ,"'ז יֿפ 'א טינ ןעמ טייג ןענרעל ליֿפ וצ

 ךיז / ?'ַא ןעניז ןוֿפ יװ רעיש עמומ יד טָאה;,
 יד ,הלמ ,"ןייוועג ןטימניא לוק ןֿפױא טכאלעצ

 ,ָאי ,ָאיע .19 'ז ,דנַאלװילק ,עװַאּפ ענעדלָאג

 -ּפָארַא ךיז ןוא 'א ןעניז ןוֿפ . . . רעקיצרַאה

 ןשטנעמ יד ,ןיקשַאר ּבײל ,"קינאג ןוֿפ ןֿפרָאװעג

 סעמַאמ ןסָאשעג ןרעװ סע, .ץישזָאּבלדָאג ןוֿפ



 ּפָאר א

 טָאה עמ ןעװ} ּפָארַא ןעניז ןוֿפ ןענַײז סָאװ

 ,"ןטנעה ערעייז ןוֿפ רעדניק יד ןסירעגסיורַא

 -רַא 8 ןוֿפ יא .194 יז ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 ףןרעװנָא ןרילרַאֿפ יז = (עא םיסכנ) ןגעמ

 ,ןרילרַאֿפ = (עא סוחײ) הלודג ןוֿפ יא

 ןוֿפ ּפָארַא = ּפ ַא ר ט ןוֿפ 'א* ןרעװנָא

 ַא ןוֿפ ּפָארַא ללכּב :עידָאלעמ רעד ןוֿפ ,ןָאט

 הֿפרׂש רעד ךָאנ דלַאּב זיא, .ֿבפצמ ןקידרעירֿפ

 טַאהעג ןיוש טָאה רע ןעד ,ּפָארט ןוֿפ ּפָארַא

 טַײװ יװ ןזַײװּוצסױרַא טייהנגעלעג עטוג ענייא

 ,רערָאנש רעד ,זמא ,"ןרָאװעג תולדּב זיא רע

 טק ַאר ט ןוֿפ י'ַאֹ* .10 'ז ,1866 עגליװ

 ,סעניש יד ןוֿפ ,ןסלער יד ןוֿפ ,געװ ןכַײלג ןוֿפ)
 = (עא צקשוצטס רצד ןוֿפ ,ןאּב רעד ןוֿפ

 ,טלעטשעגנַײא ויא'ס יװ ןריֿפ ךיז ןרעהֿפױא

 .ךשמה ןשיגָאל ַא ןָא ,טכירעג ךיז טָאה עמ יװ

 ןעמונעג ןוא ןסלער יד ןוֿפ יַא ןצנַאגניא זיא יז,

 יַא* ."ןַײרַא טלעװ רעד ןיא ןעלּפַאלּפ םּתס

 ןריֿפ וצ ךיז ןרעהֿפוא = טײ קשיד ַײ ןוֿפ

 -שידַיי ןלענַאיצידארט ןֿפױא ןטכַארט וצ רעדָא

 ךַײא רַאֿפ טינ ,ןיּב ךיא, .רעגייטש ןכעל

 ןיילק א רעּביא טייקשידִיי ןוֿפ ּפָארַא ,טכַאדעג

 -רעד רימ ןּבָאה ןרעטלע ענַײמ סָאװ עטכישעג

 .טנַא דנוא ןעגַארֿפ טרעדנוה ,דמא ,"טלייצ

 (רעד) ןוֿפ יַא* 30 'ז ,1869 ענליװ ,ןעטרָאװ

 וצ ,רעלוּפָאּפ ןַײז וצ ןרעהֿפוא = ענע צ ס

 .ןּבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא עלָאר ַא ןליּפש

 וצ ןרעהֿפױא :ךױא -- קר ַאמ ןוֿפ א

 רעדָא ןקיטַײזַאּב ןײלַא ךיז ,עלָאר ַא ןליּפש

 "רַאֿפ .ןינע ןַא ןקידנערַאֿפ .ןרעװ טקיטַײזַאּב

 ,קרַאמ ןוֿפ 'ַא --- ןוא ןַאמ-הרֿבח ַא ןסיוטש

 דלַאװגרעּביא ,קרַאמ ןוֿפ יַא --- ןוא סנק ןלָאצַאּב

 ליֿפ ךיוא רימ ּביג, .םעלּבָארּפ ַא ןרידיװקיל

 ןעמָאנ א ,קרַאטש ןַײז ךיוא לָאז ךיא ,טלעג

 ,שטיװַאר .ג ,"קרַאמ ןוֿפ יַא ןוא טלעװ רעד ףיוא
 יד יז ,1908 ענליװ ,קילג רעד

 ןַײז טרעצעגּפָא . .םינּפ ןוֿפ יא
 ,םינּפ ןלַאֿפעגנַײא ,טרַאדעגנַײא ןַא טימ (ןרעװ)

 ֿבקעי ,"םינּפ ןוֿפ יַא זייװהלּכ רעּבָא זיא עגיײֿפ ,

 ,39 'ז ,1922 ןילרעּב ,סענַאטשַאּב ,גרעּבנייטש

 ,דנַאטש ןלַאיצָאס ,ןשימָאנָאקע ןיא .2

 ר עטוּפ (רעד) יד טימ (ךיז ןכַאמ) ןלַאֿפ*

 ,קידלזמילש ןַײז = 'א

 רעכיג ןוא רעגנירג זיא יא רעד, :ּבוס ךיוא

 ַײב ּפָאק םעד טינ רילרַאֿפ, ."ףיורַא רעד יװ
 .װש ,"'ַא ןרעטיּב םעד

 סע, .קידנעטשּבלעז ךיוא טצינעג .ווז -- 9ָארַא
 טינ םיא ןליו רימ יא ,ַאא ."!יַא זיַא !טנערּב
 ."!ןענאריט יא; ."!ןרעה

 ןיא טרעוו .ןדנוּברַאֿפ ןעוו} .ּברעװנָאק -- 9'ַארַא

 לציכ, :ּפ גנַאלק רעד ןעגנולשרַאֿפ טֿפָא ןדער

 ;"ןגָארטעגָארַא םע טָאימ, ;"ןײגָארַא דלַאּב

 ,ןײ?ןיינ יצ ןעמוקָארַא טסע'

 ּברעװ ןוֿפ סַאטש םעד וצ טינ 1

 -ּפָארַא ,ןלַײאּפָארַא :לשמל ,װדַא ןוֿפ ּפ םעד
 ,ןעגנעהּפָארַא ,ןקירדּפָארַא ,ןּבָארגּפָארַא ,ןעגנערּב
 .וזַאא ןֿפרַאװּפָארַא
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 רעטַײװ טרצעוו ּבירקיע רעד טָא

 ,טנָאמרעד טינ

 -ּפָארַא ,טרילונַא ,לטּב טרעװ סע זַא טזַײװ .2

 םעד ךרוד טֿפַאשעגּפָא ,ןּביױא ןוֿפ ןעמונעג

 :לשמל ,ּברעװ ןוֿפ םַאטש רעד טַײטַאּב סע סָאװ

 ּפָארַא ,ןענעֿבנגּפָארַא ,ןסַײּבּפָארַא ,ןעלכַאּפָארַא

 .וזַאא ןשַאװּפָארַא ,ןקַאהּפָארַא ,ןענ(ע)שרד

 ,גנואוט ַא ןקידנערַאֿפ ףוס ןזיּב ,ּפָא ווזד .9
 זַא טַײטַאּבַײּב ןטימ ןוא רעשיטַאֿפמע רעּבָא

 פָארַא ,ןקַאּבּפָארַא :לשמל ,רוטּפ ןיוש זיא ןעמ

 ןכַאמּפָארַא ,ןשערדּפָארַא ,ןטָארּבּפָארַא ,ןטשרַאּב
 .תזאא

 ערעדנַא ךָאנ ןעמוק סע ןעוו רָאנ

 .טנכיײצרַאֿפ ּברעוװ א טרעוו ּבּב

 ,4 ב .צעפס ,ןטכַאּפָא -- .ורט -- ןטכַאּכָארַא

 ןטעּברַאֿפ .דוֿבּכ טימ טסַאג וצ ןעגנערּבּפָארַא

 ,דַארַאּפ טימ ,דוֿבּכ טימ ןעמענפיוא ןוא ןעמוק

 א וצ רָאסעֿפָארּפ ַא יַא ,הלּכ יד ,ןתח םעד יא

 ,םילשורי ןייק ןטנרעלעג םעד יא .ןּכוסמ הלוח

 ,ֿבוט-םוי געט ערעדנא יד ףיוא ֿבורק םעד יא

 ,סעדַא ןיא יא רעטע8ֿ םעד טציא ךיא ףראד;

 ץנַײמ ףיוא ןַאמעל ןיא ןדָאּב ךיז לָאז רע ןוא

 יּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעב .ש ,"תואצוה

 טעװ עמ ןעװ ..., .37 'ז ,1887 סעדַא ,סָאר

 רעד וצ בוט-םוי ַא ףיוא 'ִא ,ןעלדנעמ ,םיא

 ץנליװ ,קינטנעצָארּפ רעַײנ רעד ,ָאדיוג .י ,"הלּכ

 "נַײא ןַא ףיוא . . . יקצולירּפ חנ, ,34 'ז ,3

 -עֿפער לטעטש ַא ןיא ץעגרע ןעמוק וצ גנודַאל

 רעּבָא ,ןַא טמענ רע זַא ןןרעֿפטנע טגעלֿפ} ,ןריר

 ּפָארַא ןדַאלנַײא טינ םיא ןעמ לָאז לָאמַאכָאנ

 ,שַאֿפ ,ימלַא .ַא ,"ַא םיא רָאנ ,ןעמוקוצ
2 1 30, 

 טימ ,ימ טימ .ורט -- ןסעּברַאּפָארַא

 ,ֿבצמ ןרעגרע ןַא וצ ןעגנערּב ,ןריֿפרעד טעּברַא
 ןַא ,טֿפעשעג א 'ַא .הגרדמ רערעקירעדינ א וצ ,

 ךיז טימ  .גנוגעװַאּב ַא 'ַא .גנומענרעטנוא

 עצנַאג זיולּב ןּבָאה טינ טעװ עמ ּביוא,; --

 טעװ ,ןלוש ןעקיכַאװרעדניא-לָאמ 6 רעדָא 1

 א וצ זיב 'א רעמ ןוא רעמ קר ךיז ןצמ

 ןיא ,מי ,"שידיי ןענעק ןיא םומינימ ןשימָאק

 רע  .גנו/ 1936 י"נ ,לוש רעזנוא

 .(ןיד)
 זאב ַא ןענעכיײצַאּב םַײּב -- ףױרֿאיּפָארַא

 :ךיוא .ןעגנוטכיר עטרעקרַאֿפ עדייּב ןיא גנוגעוו

 .ַאיַא קירוצ ןוא ןיה ןעַײמש .ֿפָארַא-ףױרא

 ףיוא ...רעלדנעט ךיז קידנעגניד ןצנַאט סעי

 עשרַאװ ,עפוק יד ,מפ ,"לדנער א 'ַא"א !ךיג

 ,31 'ז ,1

 -ּפָארַא .::2: ט8606 .ורט -- ןשווַאֿבּפָארַא
 -ַפָארַא ןַאמ ןעגנוי םעזיד רע טָאה, .ןעגנערּב

 וצ טעװַאּבעג

 ,ד"כרּת ענליװ ,זמלמ רעד ,דמא ,"עינָאלַאק
 ,21 יז

 ּפָא ,ןכַאמ לטּב .ורט -- ןריטָאקיַאּבּפָארַא
 םעטסיס ַא יַא .ןריטָאקיָאּב ךרוד ןרילונַא ,ןֿפַאש

 ,גנ/ .סיוא טרעטַאמ סָאװ טעּברַא

 -סורַא .ןגירקּפָארַא .חרט -- ןעמוקַאּכּפָארַא

 טימ -- ןגיײּבּפַארַא

 .װרט -- ןקיטולּבּפַארַא

 .ורט -- { ןטעּבּפָארא

 ןַײז ןיא ַאקירעמַא ןייק ךיז

 .חרט -- 1ז ןסעּמּפַארא

 ןטעּבּפָארַא

 וירב םעד ןעז טלָאז ריא; .דוס ַא 'ִא .ןגירק

 -רעבוגעציװ םוצ ןּבַײרש טעװ ץירּפ רעד סָאװ

 ,10 יז ,פי ,יַא טשטָאּפ רעד ןוֿפ רָאטַאנ

 אקוװד ליוװ ןוא רעטצנעֿפ ןֿפױא ןָא ךיז טנגעה,

 ,קרעּבערש' ,ו סַײװ ,"טָארד ןוֿפ לגייּב א יא

 .שינע/ .ךיז טימ .27

 ,לגרעּב- .ֿפק7פ .גרעּב ,רעד -- גרַאּבּפָארַא
 -גרַאּב רעד .ּפָארַא ףיוא טייג סָאװ גרַאּב לייט

 ,לטעטש ןיא ןרָאֿפנַײרַא |רֶע} טגעלֿפ , .ּפָארַא

 םוצ ךַײלג ,הֿביֿבס רעד ןוֿפ םיצירּפ ערעדנַא יו

 ,סוממ ,"טרָאד יא ןוֿפ טַײװ טינ ,רעטסיולק

 טינ .טַײלעמערָא עיַא ידא -- קי . המלש
 ,לָאענ -- םֿפַאש"א .עיַא יד ןוֿפ ןטלַאה
 .שטַײד סעטַאמ

 ּב צעּפס ךיוא ,ךיז

 ךיז וצ ןגײלנַײרַא :טֿפאשרעה רעשיצאנ רעטנוא

 -סגנומיור' רעד ןוֿפ רעצעמע ןעװ ,ענעשעק ןיא

 עשידִיי סָאד ןריטרָאס םַײּב טניֿפעג 'עדנאמָאק

 טסָאה ---. .ָאטעג ַא ןרידיווקיל ןכַאנ ןגעמרַאֿפ

 טנַײה--ע ."?ןגױּבעגּפָארא סעּפע טנַײה ךיז

 ּבָאה ךיא זַא ןגױּבעגּפָארַא ױזַא ךיז ךיא ּבָאה

 'געמ יד טַאהעג ה"ד| "רעקיוה םעד ןעמוקַאּב

 ענעשעק ןיא ךיז וצ ןגײלוצנַײרַא טייקכעל

 ,ןסלוֿפטרעװ

 -נָאלּב = :99 .װטוא -- ןעשזדנַאלבּפָארַא
 ,שטנעמ ַא, .גרעּבעג יד ןוֿפ יא .ןע(י)ז(ד)
 םענוֿפ טעיזדנַאלּבעגּפָארַא רָאנ טָאה רע ּביוא

 ןטשרע=} טשרעה רֶע טעװ ױזַא ,געוו ןקידלכש

 ילשמ ,סמ ,"ןּבַײלּב ןייטש םיתמ יד ןשיװצ

 לָאז עמ ןכַאמ -- ורט ךיוא 16 ,אכ ,ד"צקּת

 סָאד זַא ליואוו טסייוו םהרֿבא ןוא , .ןעשזדנַאלּב

 סטָאג ןוֿפ יא םיא ליװ רע זַא ,ןטׂש רעד זיא

 יד יז טימ .ה"ע וניֿבַא םהרֿבַא הׂשעמ ,"געוװ

 ,שינע- .ץכץעז

 ,ןסילֿפּפָארַא ןכַאמ

 םענעי ןיא; .טולּב טימ רעדָא טולּב ןסיגּפָארַא

 -עגּפָארַא / םירּתסמ ןַײז ןוֿפ טָאג טָאה גָאט

 ,126 יז ,וװ גחל ,טַײצ ,"ןרערט טקיטולּב

 לרעַײֿפ ַא6 .װטוא -- ןעשטשילבּפָארַא
 "אב . . ., ,"גרַאּב ץיּפש ןוֿפ ּפָארַא טעשטשילּב

 ,עלעּפמעל ןוֿפ ןַײש ןכעלטיור םעד טימ ןסָאג

 ןטלַא ריא רעּביא טעשטשילּבעגּפָארַא טָאה סָאװ

 קער ידק .10 'ז ,'קרעּבערש' ,ו סַײװ ,"ּפָאק

 ןטייק ענעדלָאג עקיד יד ,טלּפענקעגרעדנַאנוֿפ

 עטרילָאק יד ןוֿפ טעשטשילּבעגּפָארַא ןּבָאה

 .שינע- .5 יז ,ורּביה ,ַאּפָא ,"ןטסעװ

 ,ּפָארַא לָאז עמ ןטעּב

 יד, .ןסע ןעמוקּפָארַא לָאז רע ,טסַאג םעד יא

 לעװש רעד ןוֿפ ןרעװ סעטיאּבג ןוא םיאּבג

 ,"ּבוטש ןיא טריֿפעגנַײרַא ןוא ןטעּבעגּפַארַא
 ןַאמ רעד, .1948 י"נ ,װ רעּבשַאמ החפשמ ,סנ

 9מאד יד ןטעּבעגּפָארַא רעטשַאררעּביא ןא טָאה

 טימ .25 א 1966 ,זמט ,"ןעינק צנַײז ןוֿפ

 ,גנו- ,לוטשרעדניק ןכיוה ןוֿפ ךיז יַא -- ךי ז
 .שינע-  .ץכע-

 ַא ןוֿפ ןעמענּפָארַא



 ןכערּבּפָארַא

 עקירעּביא יד יַא .טעּבעגסיוא זיא סָאװ טעּב

 .עא ענערעּפ ,ערדלָאק

 .םיוּב ןוֿפ גַײװצ ַא יַא .װרט -- ןפערּבּפָארַא

 רעד ןוֿפ ּכָארַא (תיוּכ) ןייא טכערּב 'נוא;

 רד ןוֿפ (תיזּכ) ןייא ינוא (הצמ) יטׂשרּביא

 טסע 'נוא ןָא ךיז טנייל ינוא יטׂשלטימ ּבלַאה

 טשמא ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"רדננַא טימ איז

 לָאמטסנעדג -- ךיז טימ .א/זמק ,ח"קּת

 םוצ ןָאטעג ּפָארַא ךָארּב א עשזייל ךיז טָאה

 ַא ,עירול חנ ,"דרע רעד ףיוא סָאװ לרעּפרעק

 ,7 יז ,1935 עװקסָאמ ,ןּבעל ךעלנייװעג

 ,ץכע- .גנוי רעד ,ךָארּב- ,ךערּב -
 .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד

 ןוֿפ ןעגנערּב .1 .װרט -- ןעגנערּבּפָארַא
 א רעטניה ןוֿפ ןעגנערּב .ןעגנערּבטימ .ןּבױא

 'א .םעדיוּב ןוֿפ םילּכ עקידחסּפ יד יא .ץענערג

 הלוע םַײּב םיצֿפח ערעַײט 'א .דנַאּבארטנָאק

 ףיוא םעדייא ןַא יא ,החּפשמ עצנאג יד יא .ןַײז

 א יא .הלּכ ַא םייה רעטלַא רעד ןוֿפ יא .טסעק

 ןוֿפ סעקישטשמָארגָאּפ 'א ,רעדניק יד רַאֿפ דמלמ

 = ח'ו מ ןוֿפ 'ַא* .רעֿפרעד עקימורַא יד
 ,ןכאמ עגושמ

 עמ ןעימ ךיז .ןעמוק לָאז עמ ןטעּברַאֿפ .2

 רענעגייא רעד ןיא דמערֿפ רעד ןוֿפ ןעמוק לָאז

 -נעטש ףיוא רעדָא לַײװ א ףיוא (הנידמ) טָאטש

 םעַײנ א 'ַא .תוכָאלמ-ילעּב ,רעטעּברַא יא .קיד

 ,רענדער ןטמירַאּב ַא יא .עא ןזח ,טחוש ,ֿבר

 רעד וצ י'ַא .עא ימואל-ףיטמ םעד ,דיגמ םעד

 ןעז ריא טלָאזע .עילעּפַאק עטוג א הנותח

 םעד ןלָאז יז ,ןטעּברַא וצ םידיגנ יד טימ טרָאד

 ,129 יז ,פי ,"תּבש ףיוא 'א ןיהא ןּבעל לָאז ןיּבר

 קידנקוק רימ ףיוא ןענייו טגעלֿפ עמַאמ יד,

 ןוא םיריוטקָאד רימ וצ יַא ןּבױהעגנָא טָאה ןוא

 ךימ זָאל .17 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"םיאֿפור

 סרעטכַאט רערענעלק ןַײמ ףיוא זַא ןשטנעּב טָאג

 "ונוּבר ,ןוינעּפמעטס יא ןענָאק ךיא לָאז הנותח

 ,130 'ז ,ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"!םלוע-לש

 ,ןּביױא ןוֿפ ןעמוקּפָארַא לָאז סע ןעימ ךיז .9
 ןחישמ 'ַא ,ןכייה עשיטסימ ןוֿפ ,למיה ןוֿפ

 יד ,העושי יד יא .,(בייח) יאּכזיולוּכ ךרוד

 ,ןַײז ןייר ץנַאג לָאז ףוג רעַײא , .המלש הלואג

 יד ןהעז וצ ןדַײל רד ןענעק ץטע טעװ ָאד

 טימ ןגנערּב ּבָארַא טעװ ץטע ׂשָאװ םיכָאלמ

 סָאװ וצ, ?ה"י .18 ,"םישודקה תומש רעַײא

 ףיוא טכַארּבעגּפָארַא . . . םינצּבק עכלעזַא ןּבָאה

 ,סוממ ,ײ?שינעֿפעשַאּב קידעּבעל א טלעװ רעד

 ,עטוג ַאזַא טציא זיא עמַאמ יד, ,4 יז ,פשטניװ

 רעד רַאֿפ יז טעװ למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד

 רעד ךָאנ, .סעװַאּפ ענעדלָאג ,געס ,יײיַא רעטכָאט

 דנוּב ַא רע טָאה גוגמ ןוא גוג ןוֿפ המחלמ

 םעד טימ ,ןילּבול ןוֿפ ןיּבר םעד טימ טכַאמעג

 ךיז ןלָאז ַײרד ייז זַא ,ץינעשזָאק ןוֿפ דיגמ

 ףיוא ןחישמ רָאנ שרעדנַא טשינ ןרַאּפשנַײא
 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ןעגנערּבוצּפָארא דרע רעד

 א יא רע טעװ ,קילייה ןריֿפ ךיז טעװ רע ּביוא,

 .גי ,אינת ,"המשנ סדניק ןַײז רַאֿפ שוֿבל ןקיליײה

 ןקעטש טּבַײלּב ןסיּב רעד, .ןעגנילשּפָארַא 4
 ."ןעגנערּבוצּפָארַא םיא רעװש ,זדלַאה ןיא
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 ןןעמ טכַאמ} טשרָאד תמחמ רעסַאװ ן{ףיוא};
 ,"הכרּב ןָא זיא יא ןסיּב א תמחמ רעּכָא .לּכהש

 .ּב/וע ,ןח"ירּת גרעּבסגינעק} םחנמ תוכרּב

 רעזדנוא, .ןקיטנַא ערעַײט יא .ןעגנערּב ווזד .9

 "וצּפָארַא םשה-ןעמל טגָאזעגנָא רימ טָאה אֿפור

 135 יז +--| ךעלמודא . . . ץוט עכעלטע ןעגנערּב

 הרדס יד ...ןָא דלאּב ךיו טּבייה'ס םערָאװ

 .עיסעלָאּפ ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב ,סורּב ,"תחדק

 ,רעד ,גנער3:- .ךיז רַאֿפ -- ךיז טימ

 .(עק ,ןיי) רע .שינע- .ץכע- .גנוז
 ,יירש-

 ,גנעג- ,ןע- ,רעד -- גנַאגּפָארַא
 "א רעקילַײא ןַא ,ןײגּפָארַא

 עמ ואװ ןטרָאד ,ןײגוצּפָארַא ףיוא טרָא .2

 וצ ,הגסּפ ןוֿפ ןעיא יד רעטנוא, .ּפָארַא טייג

 רעּביא ןריֿפּפָארא .17 ,ג ,םירֿבד ,יּת ,"חרזמ

 ןָא זדלעֿפ ןוֿפ סירּפָא ןַא יא ןלָאמש א (טימ)

 יא ןקידעּפושמ א ףיוא זיוה א ןעױוּבֿפױא .'א ןַא

 רעטטַײמ-ןייוװעג םעד רַאֿפ, .גראּב ןכיוה א ןוֿפ

 ןֿפױא ,לה ,"ןע'א יד ןוֿפ גנאזעג ַא ,רומזמ א

 'ךַאד רעד טגָאלק םעדיוּב

 ןטייהלצנייא יד, .יַא רעקיטסַײג .הדירי 8
 ןטלעװ יד ןוֿפ יא םעד ןיא . . . הניחּב רעד ןוֿפ

 ,272 ,אינת ,"ןענעכערוצסיוא ליֿפ וצ ןענַײז
 ,ּפַארַא-גנאג +--

 ףיוא טריֿפ סָאװ סַאג .יד -- פַאנּפ ָארַא
 ןעמ טֿפױל, .ודא -- ס'ַאניּפָארא  .ּפָארַא
 'גא ןגַײװצ עניורּב עקידרעװַאשז יד טימ
 עלַא, .רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"ערעזָא לקזיּב

 םוצ יג"ַא הרוש ןייא ןיא ייז ןענַאּפש ַײרד
 ,100 יז ,יקָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"קרַאמ

 ןוֿפ טקַא .1

 -עגנָא ןוא גנַאל ןקוק .וטוא -- ןֿפַאגּפָארַא
 ןוא רעכעה, .ּפָארַא ןּבױא ןוֿפ טגנערטש
 ,ֿפי ,"רעכעד יד ןוֿפ ּפָארַא ןֿפַאג לגיײֿפ ,רעכעה
 .36 'ז ,3 ָא"ּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ

 .דייר עקידמשוגמ יַא .ורט -- ןעלגרַאנּפָארַא
 עּבלַאה א יצ ןייא טימ ּפָארַא רע טלגרָאג,

 רעליואװ ןיק טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"שאלֿפ

 .ךיז טימ .24 יז ,1911 וָאנרַאט ,ו גנוי
 .שינע-

 ןסיגּפָארַא ןוֿפ טקַא ./ .רעד -- פֹונּפָארַא
 עמ ואװ טרָא .2 .יַא רעטכירעגמוא .(ךיז)
 ,ןּבָארג ַא .ּפָארַא ךיז טסיג סע ואוו ,ּפָארַא טסיג
 .ןרעסַאװ עקיצומש יד ןוֿפ יַא ןַא

 ןײג .1 .(ןײגּפָא +--) .וטוא -- ןײגּפַארַא
 ףיוא רעכעה זיא סָאװ טרָא ןַא ןוֿפ סיֿפ יד טימ

 -רעּבייא ,םעדיוּב ןוֿפ ,ּפערט יד ןוֿפ 'א .ּפָארַא

 'ַא .ףיש ,ַײװמַארט ,דיוּב ,דרעֿפ ןוֿפ יַא .לּביטש

 רָאּפ יד טימ רעלכַײּפש ןיא יַא .רעלעק ןיא

 ןוֿפ יא .לוטש-תודע ןוֿפ יא .ּפָארַא ךעלּפערט

 רעד ןיא ןּביוא םישנ איד ןינעז , .ןרָאג ןטייװצ

 (כרַא| ריּפָארַא ןילָאװ 'נוא טלַײאג ךיז לוש

 ,הג ,"ןַײז יטשרע איד ןירעג רירדיא ןייא ,ןייג

 ,רעקירעדינ רעטרע ַײרד-ייװצ ּפָא ךיז קור, ,5

 ייג טינ ןוא ,ףיורא ייג :ןגָאז ריד טעװ עמ זיּב

 ,"ּפָארַא ייג :ןגָאז ריד לָאז עמ זא ףױרַא

 ןיי:ּפָארַא

 .1855 עשרַָאװ ,םירשי תליסמ ,זּביא ןזמא|

 טקיטכענעגרעּביא טָאה רע סָאװ ֿבקעי תוכזּב,

 ןענעז טָאג ןוֿפ םיכָאלמ יד סָאװ טרָא םעד ףיוא |
 רוזחמ ,"ןעגנַאגעגּפָארא ןוא ןעגנַאגעגֿפױרַא

 ףרַאד ןײגנַײרַא, .ּב/אי ,1832 עטיװַאלס ,ה"ר

 רעד רעירֿפ -- ןיײגסױרַא ,רערעטלע רעד רעַירֿפ

 רע;רֿפ -- רעטייל ןֿפױא ןײגֿפױרַא :רערעגניי

 ,"רערעגניי רעד רעירֿפ -- 'א ,רערעטלע רעד
 ,אטוז ץרא ךרד תכסמ  ,זּביא ןןַאמגילעז|

 ַא ןיא 'א ןלעװ טסעװ וד ןעװ, .1878 ענליוו

 ,סֿפלַא ,"ןַײז ללּפתֿמ רעירֿפ וטסלָאז ,טָאטש

 קיד'ַא .18 'ז ,1920 ענליװ ,| עּביל עכילצרעה

 ,"טלעװ וצ טלעװ ןוֿפ תולשלּתשה רעד ךרוד

 ףיוא ןטירעג ןּבָאה ןשטנעמ ַײרד, .290 אינּת

 ןענעז ייז וליֿפַא .ןסעגעג . . .ןּבָאה ןוא דרעֿפ

 ,ןמוזמ ןשטנעּב יז ןֿפרַאד ,ןעגנַאגעגּפָארַא טינ

 ,| הכרּבה רוקמ רֿפס ,"טינ -- טינ זא ןוא

 ןײגוצּפָארַא יוזַא יו, .ּב/חל ,ה"נרּת שטאקנומ

 ןוא ןוֿפ טייהרעסעװרַאּב עגָאלדָאּפ רעד ףיוא

 , סַײװ ,"סױרַא טעּברעּביא ןעמעראװ ןרעט

 .ןרהַא םייח'

 ,גיֿפ ךיוא ןוא גנוגעװַאב רעדעי ןגעװ זד .2

 טייג רעסַאװ .ןעניז ןקיטסַײג ןיא ,שילַאּבמיס

 ןסיּב רעד ןעגנערטשנָא ךיז .גרַאּב ןוֿפ ּפָארא

 = ןצראה ןוֿפ ּפָארַא טייג ןייטש א" .יַא לָאז

 ַא ןוֿפ ,גרָאז רערעװש א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז

 סכלמ ןוֿפ ,ןָארט ןוֿפ יא .קיטײװצרַאה רַאֿפ הּביס

 טימ ןשימ ךיז ןוא (+--) ּפמילָא ןוֿפ יַא ,לוטש

 =: צץיניל רעטשרע רעד ןיא יא .ןשטנעמ עטושּפ

 רעד ןוֿפ ,טכַאלש א ןוֿפ טנַארֿפ עמאס םוצ

 עקידַא .עקק שיק  ץּבָארג עקיד'ַא .המחלמ
 הכרּב יד ןוא ףױרַא טייג תליֿפּת יד; .עמַאג

 רעד זא ןעד סָאד סייוװ רעװ, .װש ,"ּפָארַא טייג

 רָארג טייג רעד זא ,רעדניקנשטנעמ ןוֿפ ךוד

 ּפָארַא טייג המהּב רעד ןוֿפ ךוד רעד ןוא ףױרַא

 ,21 ,ג ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,יןַײרַא דרע רעד ןיא

 ןַײמ ןָא ליֿפ ןוא םיוּב םעד ןוֿפ ּפָארַא ךיא יג;
 הׂשעמ הנייש ןייא ,"ןעלטייט טימ לטַײּב

 יעשוּפ יד , .1862 רימָאטישז ,(תוטנעװ תוטנעצ}

 ,"םונהיג ןיא ּפָארַא ןעייג . . . ןֿפוגּב לארׂשי
 ,1866 ענליװ ,םייח רצוא אוה ןוא םלוע יכרד

 'א טינ ףרַאד עמ רָאנ ,ךרודַא טריֿפ הרוּת יד,
 .ץיװרוה לזיוי 'יר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,"ןטימניא

 ןרעװ .קיטסַײג רעדָא לַאיצָאס ןרעדינ 9
 ןוֿפ ,דמעמ ןוֿפ יִא .עא ֿבושח רעקינייװ ,םערָא

 ךיא ףרַאד רעטכַאט סדיגנ . . . םוצ , ,דנַאטש

 ףרַאד רעטכַאט סטחוש םוצ ןוא ,ןגַײטשֿפױרַא

 ַא ןיא , .13 או 1960 ,זמט ,יָאדור .ּפ ,'ַא ךיא

 'ילעב עדייב יד ןּבױהעגנָא ןּבָאה םורַא טַײצ

 ןוא תורישע רעייז ןוֿפ ןײגוצּפָארַא םיּתּב

 םכחּב הֶׂשֹעִמ' ,בחנ ,"הטמ ּפָארַא ץלא ןענעז

 ןוּבשח ןיא ןעזרעד רע טָאה לָאמַא, .ג/גכ ,'םּתו

 נוא ענײש ןייא ,"ּפָארַא רעייז םיא טייג סע זַא

 -ןקָאז עליּביל 'ר ןוֿפ עטכישעג עכילרעדניװ

 וטסָאה (המשנ) ןַײד , .1887 גרעּבמעל ,רעכַאמ

 ,ןיילק רָאג זיא סָאװ (ז"הוע) ןגעװ טֿפױקרַאֿפ

 ּפָאק ןַײד ןוֿפ (דוֿבּכ) רעד טעװ (עגר) ןייא ךָאנ

 ,ט"עקּת אנדרוהו אנליװ ,בל ירשי רֿפס ,"'ַא

 םרוג זיא ןרָאה עליוה ןיא ןייג סָאד|, .א/גכ



 ןטליגּפָארַא

 ץריא ןוֿפ תוֿבישח סָאד ןײגּפָארא לָאז סע זַא

 ,"תופיצח ךיז ןיא ןגירק ןלָאז יז ןוא רעדניק

 ,ּב"נרּת עשראוו ,םלוע רדג רֿפס ,ןהּכה .מ .י

 רעװש ןַײמ טָאה הנותח ןַײמ ךָאנ; .23 יז

 רֿפס ,"געמרַאֿפ ןַײז ןוֿפ ןײגוצּפָארַא ןּבױהעגנָא

 ןוֿפ 'ַא* .א/דכ ?רָאי ,לשימעשּפ ,םולש רֿבוד

 .טסעק ףיוא ןּבעל וצ ןרעהֿפױוא -- ט סע ק

 וצ ךיז סָאװ וצ ןסיו טינ ןוא טסעק ןוֿפ יא

 ןוֿפ ּפָארַא ןעײג טַײלעגנוי לֿפיװ, .ןעמענ

 ןתנ 'ר ,"טינ ךיוא סָאד ןּבָאה ןוא טסעק

 פשיוו 'רעטכָאט ןַײז וצ 39' ,רעװָארעמענ)

 ,{2 ,אאצוו

 ןכַײװּפָא .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ןרעקּפָא .4

 ןוֿפ יא .געװ ןכַײלג ןוֿפ יַא .געו ןקידרעירֿפ ןוֿפ

 ןוֿפ ּפָארַא טייג לדיימ א ןעװ, .רשיה-ךרד

 רעיוט םעד ןרימשנָא ןעמ לָאז -- געװ ןכלללג

 וצ ןוא ןעגערָאװ וצ יז :הצע' ,"עלָאמס טימ

 ַאּפש| .ןףרעװ לשכנ ןענעק סָאװ יד ןעגערָאװ

 לדײמ אזא ןעק עמ 'ואוו ןזַײװ וצ :קיס

 רעד ךרוד ןרעװ וצ טריֿפרַאֿפ טינ, .{ןעניֿפעג

 ,מק ,"געװ ןשידִיי םענוֿפ ןײגוצּפָארַא הלּכׂשה

 רעּבָא זיא םוטנדִיי רעזדנוא ןיא ,, .41 ןאָי ,6

 ןוֿפ ּפָארַא ןעייג עכלשוװ ּפעק עמורק ןַארַאֿפ

 יּבר ,קָאנעצלַאװ .ש ,"טשּפ ןקיטכיר םעד

 ַא ןטימניא, .14 יז ,1883 עשרַאװ ,עשטנעכוי

 ךיא יײג קסַארט טימ לאז ןקיגיױא ,ןקישיור

 דנַאל ןיא ,לָאמ ,"סעניש יד ןוֿפ ּפָארַא גנילצולפ

 ט עּב ר א רעד ןוֿפ יא ןייּבעג ןַײמ ןֿפ

 ןּביהנָא = (קירּבַאֿפ ,טַאטשרַאװ ,ּפַאש ןוֿפ)

 .ןקיײרטש

 ,ןּבירעגּפָא .ןרעװ ןעמונעגּפָארַא .ןרעװ טינ ,8

 ןדנואװשרַאֿפ .ןרעװ טקעמעגּפָא ,טלײשעגּפָא

 זיּב ןשַאװ .יִא טינ ןעק סָאװ קעלֿפ א .ןרעװ

 ַא .ץומש עלעקנערּפש טטצעל סָאד יַא טעװ סע

 ןוֿפ ּפָארַא טינ טייג לכיימש רעד ,עכעליירֿפ

 ןוֿפ ,לעמ ןוֿפ לַאֿפּפָא ּפָארַא טייג סע .םינּפ ריא

 ןוֿפ ּפָארַא טינ טייג רַאװַאמָאס רעד, .תוריּפ

 סע ,ּפָארא טייג עלעכַײי שרעניה ַא, ."שיט

 רעדע ."זדלַאה ןיא ןייּב א יװ טינ ךיז טלעטש

 ערעייז ןוֿפ ןעגנַאגעגּפָארַא זיא םיקולא-םלצ

 ןתּבש םוא} רוסָא זיאע ."רעמינּפ עקידתועשר

 יד ׂשָאד ,רׂשֲאְװ ןיא ןכייװ וצ ןַײא ןסיּברע

 ,וטל ,"ןיג ּבָארה ןלָאז ,ןזליה איד ,טכילוש

 ןוֿפ} זלַאה ןעד ןוֿפ טולּב וד ןמ לָאז, .א/הע

 שד . ..ןשעװ ּבָארא ןזדנַאג רענעטכַאשעג רעד

 רמינ טיג -- ןרעװ טרַאה ןארד טינ לָאז טולּב

 ,מד89 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"ּבָארַא

 ןוֿפ לָאז תוֿפנּכעּברא סָאד, .ּב/טס ?ה"מּת

 .א/1 ,אח ,"טכַאנרעדַײּב וליֿפַא 'ַא טינ דיי םעד

 "ומה ןכַאמ ןוֿפְו ןיד רעד עקַאט טּבַײלב ױזַא;

 ןוֿפ ןעגנאגעגּפָארַא טינ זיא סע ןעװ . . . ןאיצ

 -רואינש .ז .ש ,"טיורּב ןוֿפ טלַאטשעג סָאד יז

 ,44 יז ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תכרּב רֿפס ,ןָאס

 םעד ףיוא סָאװ הּפרח ןוֿפ לּפמעטש סָאד,

 םוש ןייק ךרוד טעװ . . .טגיל קלָאֿפ ןשידִיי

 טינ םיא ןוֿפ . ..סעװַארּפ עכַײלג עטקנעשעג

 -מלמ ןוֿפ} ןוֿפרעד, . . . . הלוגס ַא ,סוממ ,"'ַא

 ,"יירעלקעמ ּפָארַא רעּבָא טייג ןתוריכׂש עשיד
 .5 טקנוּפ ,'ךעלטעטש ןוא טעטשי ,ץרפ
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 'א :ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא לָאצ ַא ןיא .0
 .רעגָאמ ןרעװ = (םינּפ ןוֿפ ּבַײל ןוֿפ

 ןוֿפ 'ִא .עגושמ ןרעװ = ןעניז ןוֿפ יא

 ןוֿפ 'א .ןָאט וצ סָאװ ןסיװ טינ ;זז -- הומ

 = (ןעניז ןוֿפ ,ןעקנַאדעג יד ןוֿפ קנַאדעג
 ןוֿפ 'א (טיננ .סעפע ןגעװ רעמ ןטכַארט טינ

 ,םעד ןגעװ ןדער וצ ןרעהֿפױא (טינ) = גנו צ

 ,ךיז טֿפױקרַאֿפ = ּפָארַא טײג ה רוח ס יד

 טרעװ = ּפָארַא טייג (טיײרגנָא ןא) סַאּפאז א

 ,סעיצַאקילּפמָאק ןַא = ט אל ג 'א .רענעלק

 .ךעלטימעג ,קיאור ,ױזַא םּתס - ךיז טימ

 ,שינע .ץכע- .גנוא-ה = .רעד ,ייג-
 .ירע- .רעד

 ןענַײשּפָארַא .לַאענ .װטוא -- ןסליגּפָארַא
 עג ןײלַא טסָאה ןרעטומ ,הוח| וד, .דלָאג יװ

 טָאה סָאװ ,םולח ןַײד ןטרָאד ןכוזרַאֿפ טלָאװ

 ,212 יז ,ו צוס ,"טליגעגּפָארַא םיוּב ןוֿפ קידלּפע

 ,רעטצנעֿפ ןוֿפ רעסַאװ יִא .ורט -- ןֿפיגּפַארַא

 טשרע טָאה עמ, .רעכעּב ןוֿפ ןַײװ לסיּב א יִא

 יװ ןסָאגעגּפָארַא ךייה רעד ןיא לקינַאג ַא ןוֿפ

 טימ עצינױמָאּפ עקידנקעמש ַא . . . ךעלטנייוועג

 טּבייה עמ, ,70 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןטוג םעלַא

 א ןענרעל וצ רָאג ןלגנייךרעל םעד|} םיא ןָא

 ןוא ןגיוװּוצנייא דניק סָאד ,'א ףאש-סעימָאּפ

 .ה .י ,?ןלײשוצּפָא לֿפָאטרַאק א ךיוא לָאמלייט

 ןדָאל ,סרעּביױר ענעגנַאֿפעג יד ,גרעּבנענַאז

 קילג) החלצה יַא :גיֿפ ךױא .8 יז ,ז"פרּת

 ,ּפָאק ןַײז ףיוא (עא

 ,רעסַאװ ערעּבױזמוא עז ךיא; -- ךיז טימ

 -רַאֿפ יד ןוֿפ ּפָארַא ךיז טסיג רעסַאװ יד ןוא

 זַא ךיז טכַאד רימ ןוא ,רעטכיזעג עטעװערַאה

 ,344 יז ,1920 י"נ ,| שטניװ ,"סייווש זיא סָאד

 -עגּפָארַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,רָאה עטלטַאּפעצ יד,

 ,טֿפַאשּביל ,נַאצ ,"ןרעטש ריא ףיוא ןסָאג

 רע .שינע .ץכע-ה .גנו .172 יז

 .ַײרע .(עק- ,ןיד)

 ךיוא טצנַאלג דלָאג , .וטוא -- ןצנַאלנּפָארַא
 ןָאגַאװ ןיא; .װש ,יּפָארַא עװקרעצ ַא ןוֿפ
 ּפָארַא טָאה ,לטיה סָאד ןָאטסױא רע טגעלֿפ
 ,ןַאמגרעּב .א ,יּפָאק רעטַאװעכילּפ ןַײז טצנַאלגעג

 ,40 'ז ,1926 עשרַאװ ,ליטעטש עשיליוּפ סָאד

 עטעדליגעג ּפָארַא ןדליש ןוֿפ ָאד ןצנאלג עס,

 ,רעקלַא ןוֿפ ןשטנעמ ,ןַאהַאק .א ,"תויתוא

 ...עקידתּבש סָאד, .5 'ז ,1927 צװקסַאמ

 ןעװעג ּביל ױזַא ןשַא זיא סָאװ עשילידיא סָאד

 יידוענח ןוא טייקכייװ ליֿפ ױזַא טָאה סָאװ ןוא

 ,הש0 ,"ןעּפ ןַײז ןוֿפ ןװרט} 'א טזָאלעג טייק

 טימ .351 'ז ,! ןטסינַאמַאר ןוא סרעליײצרעד

 .ץכע .גנוז רעד ,ץנַאלג-= .ךיז

 ,שינע-

 גנורעדנואװרַאֿפ טימ יַא .וטוא -- ןצַאלגּפָארַא
 ּבָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ סָאד . . ., ,ןצעמע ףיוא

 טצָאלגעגּפָארַא םיא ףיוא לַאג טימ ,טסַאהעג טֿפָא

 ,"טסַאּפשעג םאטש ןַײז ןוֿפ קידנעטש ןוא

 "רעטרעוװ ייווצ' ,גורק רעלופ רעד ,ןיּפַאל .ּב

 ךיג לָאז סע ןכַאמ .װרט -- ןשטילגנּפָארַא
 יד ןוֿפ ךעלַײל סעד יא .שטילג ַא ןוֿפ יװ ּפָארַא

 ןגױּבעגּפָארַא

 איד טרימש , .טעקַאנ ןּבַײלּב ןוא סעציילּפ

 "טשטילג ּבָארַא לַײֿפ יד זד ליִא טיִמ ןטליש

 רע טָאה סוֿפ ןטכער ןטימ, .5 ,אכ ,היעשי ,מהס

 רעסַאװ ןיא לּֿפיש א טשטילגענּפָארַא גערּב ןוֿפ

 ,'דמושמ רעד' ,אּפָא ,"ןַײרא

 ,גרַאּב ןוֿפ יַא ךיז -- ך יז טימ ךעלטנייוװעג

 ."רעכעד יד ןוֿפ ּפָארַא ךיז טשטילג יינש רעד,

 אולס ןּב ירמז| איז ׂשד ראו סנ יטנּביז שד,

 סיּפש םעד ןוֿפ טינ ךיז ןרוצ תּב יּבזּכ ןוא

 עטיור סָאד, .ג/אכק ,הניאצ ,"טשטילגיג ּבָארַא

 -טשינ יד ןוֿפ טשטילגעגּפָארַא ךיז טָאה לכעלאש

 נָאלּב ,עש ,"ּפָארא ,ּפָארַא רָאה ענעטכָאלֿפרַאֿפ

 רעד, ,102 'ו ,1922 עשרַאװ ,| ןרעטש עדנעז

 -גנורַאּפשנָא ןַײז ןוֿפ ןיוש טעװ . . . רעדניליצ

 ,עּפסַאק .בא ירד ,"ךיז 'א ןענעק טינ טקנוּפ

 ךיז טשטילג טכַאנ יד, .81 יז ,1916 י"נ ,קיזיֿפ

 טּבַײלּב ןוא רעמייב יד ןוֿפ ּפָארַא קנילֿפ

 ףסוי ,"רֿבק םענעּבַארגעצישירֿפ ןֿפױא . . . ןציז

 טָאה טכיזעג ריא,, .דמערֿפ ןוא םייה ,שזַאלָאמס

 יװ ,טייקטיור רעכעלקנערק א טימ טקעדאּב ךיז

 "וצ ףיוא ךיז טלָאװ סכעלּבעגרַאֿפמוא סעּפע

 ֿברה ,"ליומ ריא ןוֿפ טשטילגעגּפָארַא סיעכהל

 ,16 שווו 1964 ,רַאֿפ ,ןַאמרעטֿפעה

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,שטילנ --

 ןליוק עקידנענערּב, .חטוא -- ןעילגּפָארַא
 טָאה ץרּפ ואוו, ."קישטעּפירּפ ןוֿפ ּפָארַא ןעלג
 פָארַא טָאה טרָאד ןוֿפ ,ענוּבירט יד ןטָארטַאּב
 רעטסנעש ןַײז ןיא טרָאװ עשידִיי סָאד טילגעג
 .קלָאֿפ ןַײמ טסיירט ,זײװש קרַאמ ,"טייקנייש

 .שינע/ .ץכע- .גנוא- .רעד ,ילג =

 ןוֿפ ןשטיינק יד 'ַא .װרט -- ןטעלנּפָארַא

 יַא לָאז יז ךָאד ןֿפרַאד רימ --- ץיטסוי , ,םינּפ

 רעזדנוא ןוֿפ טייקניירמוא יד ןיילַא זדנוא ןוֿפ

 ,117 יז ,1934 יינ ,וו רעדיל ,הלמ ,"תּבש ןקיּביײא

 יּפָארַא ןוא סעצנָאװ יד טעשטַאקרַאֿפ טָאה ..

 ."טשּת הסּפ ,קיא ,לקיּב ,"דרָאּב יד טעלגעג

 רעצנַאג רעד רעּביא ךיז קידיַא; -- ךיז טימ

 טָאה ,דרָאּב רעקידכעציּפש ייווצ רעד ןוֿפ גנעל

 ,80 יז ,יקרעבערש' ,ו סַײװ ,"טהנעטעג ױזַא רע

 .שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,טעלג -

 ַא רעלעט ןוֿפ יַא .װרט -- ןענעבננּפַארַא
 -רַאֿפ רעד ,ןעַײל טֿפיױל רעד, .ךעקעל קיטש

 םענוֿפ ּפָארַא טעֿבנג ּבַײװ סָאד ,תונּכשמ טצעז

 ,(עגַאלַאמ םייח| ,"ןֿפױל צלַא .טלעג סנַאמ

 סָאד ליװ, 240 ,פיו 'ףלָאװ 'ר תלודג'

 ,ןייג ןַײרַא דָאּב ןיא ,ןקַאה ץלָאה 'עלעּבַײטי

 ַײּב לכיק א ןּפינשקעװַא ,תונמ-חלש ןוֿפ יא

 ,ןלטּב רענעגושמ רעד' ,ץרפ ,"עטׂשמש רעד

 ןוא לּביטשמעדיוּב ןוֿפ יא ךיז -- ךיז טימ

 ,ןֿפױלטנַא

 טינ טניֿפעג עמ סָאװ -- "ענּפַארַא
 םעד + ּפָארַא ;- ...ענּפָארַא טימ
 .םַאטש ןוֿפ תוא ןטשרע

 .=- ןגײּבּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןגױּבענּפַארַא
 ,עקירעדינ .דרע רעד וצ 'א ּפָאק םעד ןטלַאה
 .טייקק .טייהרע- .טנעװ עיַא



 ןסיּבץגּפַארַא

 'ַא .ןסַײּבּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןפיּפעגּפָארַא

 ,טייק .טייהרע- .טיורּב קיטש

 .+-- ןזָאלּבּפָארַא ראפ ,ידַא -- ןזָאלּבעגּפָארַא
 ,טייק- .טייהרע- .ךוּפ רעיא .רעטעלּב עיִא

 ּפָארַא ּביג ,רימ גנַאלרעד, .ורט -- ןּבעגּפָארַא

 ."עצילַאּפ רעטשרעּבײא רעד ןוֿפ םירֿפס יד

 ,ןעװעג ךיוה רעייז זיא {הרוּת יד} יז ישטָאכ,

 ןּבעגעגּפָארא זדנוא יז רע טָאה ןגעװטסעדנוֿפ

 ,...קעוֿבצ רעד ,ָאריּפש .װ ,"רעדינ רעד ןיא

 "וצ ,ןעמענּפָארַא :ךיוא .47 יז ,1896 סעדַא

 טנעצָארּפ א יַא .ןּבעגּפָא ןוא סעּפע ןוֿפ ןעמענ

 .עיצקורָארּפ ןוֿפ ,הרוחס ןוֿפ ,טסנידרַאֿפ ןוֿפ

 טזָאל ןוא ךיז ןלייח-תשא יד| יז טכַאמ רעיילש,

 יז סָאװ} ןעלטרַאג ןוֿפ / ,ּפָא ךָאנ ערעדנַא

 ,"ּפָארַא רחוס םעד ךָאנ יז טיג ןסיוא טניּפש

 ןםישרוי ,ןיז| עדייּב, ,13 'ז ,הריש קרּפ ,סוממ

 רעד זומ רַאֿפרעד ,ֿבוח סרעטָאֿפ םעד ןלָאצַאּב

 םיא ןוֿפ טָאה בוח:לעּב רעד סָאװ} רעטייװצ

 ,אמק-אֿבּב ,"טֿפלעה יד יא ןןעמונעגּפָארַא טינ
 ,א/ה

 ,גנו-

 .(עקי

 ,ןטָארּבּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָארּבעגּפָארַא
 .טייהרע-  .טולּב עטרעוילגרַאֿפ עיִא סָאד

 ןעגנערּבּפָארַא רַאּפ ,ידא -- טכַארּבעגּפָארַא

 ,למעדייא עיִא סָאז .טננערבעג = 89 .6-

 ,טייהרע- .רעמזעלק עיַא יד

 ,+-- ןכערּבּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןכָארּבעגּפָארַא
 ,ןיטשלמרימ לקיטש 'יַא .טנעמַאדנוֿפ רעיא

 .טייקקה ,טייהרעי

 ,(-- ןײגּפָארַא רַאַּפ ,ידַא -- ןעגנַאגענּפַארַא

 ,סרעטעלקיגרַאּב עא .ן(ענ)ַאנעג- :ךיוא

 ,ןיד) רעד .שינע/ .ץכעז

 ,טייק-ה .,טייהרץעז

 (ךיז) ןסיגּפָארַא ראּפ ,ידא -- ןֿפָאגעגּפָארַא
 ,טייקקה .טייהרע-  .רעסַאװ יא .6-

 ,(- ןּבעגּפָארַא רַאּפ ,יזא -- ןּבעגעגּפָארַא

 ,טייחרע- .טסנידרַאֿפ ןסיורג ןוֿפ לייט רע'ַא
 ,טייק-

 ,- ןסעּפָארַא רַאפ ,ידא -- ןפעגעגּפַארַא

 ,טייהרע- .ןכוק ןוֿפ יַא ,ןטכורֿפ

 .?-- ןּבָארגּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןּבָארגעגּפָארַא
 ,טייקקה ,טייהרע- .לגרעּב יא ןַא

 ןעשזירגּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טעשזיר;נעגּפָארַא
 ,טיורּב לּבעל םענוֿפ טֿפלעה עא יד .+-

 .טייקקה .טייהרע-

 ,-- ןעגנידּפָארַא ראפ ,ידַא -- ןעננודענּפַארַא
 .טייקק .טייהרע- .ןזַײרּפ עיַא

 .ןשערדּפָארַא רַאפ דא -- ןשָארדעגּפָארַא
 .םייהרע-  .דייר עטסופ עיִא .ןעגנַאז עיַא
 ,טייקד

 .?-- ןעײרדּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טיירדעגּפָארַא
 ...ּפמָאל רעד, .לּפעק יא ןַא טימ לדניה ַא

2016 

 ענעגרָאּברַאֿפ ,סעװיר .י ,"טצעל זיּב 'ַא זיא
 ,טייק- .טייהרע- .1941 עװקסָאמ ,סעכיוק

 ,+-- ןקירדּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טקירדע;ּפָארַא

 ןיא טקַאּפעגנַײא ,טנַאװעגטעּב יַא .ןרעגַאּב עיַא
 ,טייקק .,טייהרע- .קַאז א

 ,-- ןטלַאהּפָארַא רַאּפ ,ידא -- ןטלַאהעגּפָארַא
 .טיהרע- .ןרעסַאװ ןוֿפ גנַארדנָא רע'ַא
 ,טייק-

 ןעגנעהּפָארַא רַאפ ,ידַא -- ןעגנַאהענּפָארַא

 ,..טסירּב יד .ןעגנַאהעג-- :99 .6-
 ןוא לוֿפ רָאנ ,'ַא ןוא ךַאװש ןַײז טינ ןֿפראד

 יקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"קידכעלַײקּבלַאה

 ,קירעיורטא .36 'ז ,1836 ענליװ ,רעטומ עכיל

 ,"ןצגנאגעג רעטַײװ םלוע רעד זיא ,'ַא ּפעק יד

 ךיז טכַאד טָא, ,50 'ז ,1925 ץענליװ ,רעדיל ,טע

 ןֿפָא א . . . טלַאטשעג ךעלשטנעמ א ןָא יז טמענ

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"ּפיל םע'א א טימ ליומ

 ,טייהרע- .4יז

 ,6-- ןקַאהּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טקַאהעגּפָארַא
 "רע ,לַאטסעדעּפ ןוֿפ רעיא .רעמייּב עיִא
 ,טייק- ,טייה

 ןסקַאװּפָארַא רַאּפ ,ידא -- ןפקאװעגּפָארַא
 ,טייהרע- .ןגַײװצ עיִא דרע רעד וצ זיּב .6-
 ,טייק-

 .(-- ןֿפרַאװּפָארַא ראפ ,ידא -- ןֿפרָאװעגּפָארַא
 ןוא טכידעג ,ענטומ ןרָאװעג זיא רעסַאװ סָאד;,

 ,"יאּבג םעיַא ןַא ןוֿפ םינּפ ַא ןעמוקַאּב טָאה

 טציא ןיוש זיא ןרעו, .ידרעֿפ סרעזייל הירֲא' ,רַא

 ּפערט עלַא ןוֿפ רעיא ןַא ,רענעלַאֿפעגּפָארַא ןַא
 -רע- .27 וו 1965 ,זמט ,"ןויזּב ןוא הּפרח טימ
 ,טייק- .טייה

 ,?-- ןשַאװּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןשַאועגּפָארַא

 ,טייק- .טייחרע- .עלהריֿבע יַא .ןקעלֿפ עַא

 עיא .ןקײװּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טקיײװעגּפָארַא
 ,טייקקה .טייהרע- טוה עיִא .ןצלַאז

 ,(-- ןשיװּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טשיװעגּפָארַא

 ,טייהרע-  .סלּביארַאֿפ עיַא .סּבעװניּפש יא
 ,טייק-

 ,-- ןדנעװּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- םדנעװעגּפָארַא

 טימ ,י'ַא ּפָאק םעד ,םי םוצ וטסעװ ןייג ןוא,

 עשרַאװ ,קרָאי-וינ ןיא ,הלמ ,"טנעה עטזָאלעגּפָא
 ,178 יז ,7

 ,?-- ןעגניזּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנוזעגּפָארַא
 .תונעט לטעצ רעיא .ןעמיה רעלַאנָאיצַאנ רע'א
 .ֿפייקקה .טייהרע--

 .6-- ןעקניזּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןעקנוזעגּפָארַא

 ,טייקקה .טייהרע- .ףיש עא .ןוז עיַא יד

 ,6-- ןעוּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ן(ע)עזעגּפָארַא
 ,עטעדווירקעג ןוא עיַא .עמַארָאנַאּפ עא

 .=-- ןצעוּפָארַא רַאפ ,ידא -- טצעקועגּפַארַא
 -מורשעגנַײא ,רעיֵא .םילשֹומ עיַא .ןזַײרּפ עיַא

 'א רעייז טליֿפעג ךיז טָאה, .רעּפרעק רענעּפ

 ,10 ןא ,1862 ,מק ,"ןכש ןטכערעגמוא םעד ןוֿפ

 טזַאלעגּפַארא

 יד א ..,סואימ תמחמ הצקומ -- עשטהנוי,

 ץטלָאגעג ַא ,ףוצרּפ טיר א ,רע'ֵא ןא ,רעק

 ,טייהרע- 60 יז ,ָאקיצי ,או ץרפ ,"עדרָאמ
 ,טייק-

 .ןענוּבשחּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טנוּפשהעגּפַארַא

 .טייהרע- .ןטנעצָארּפ עיַא ,קַארּב רע'ַא

 ,טייק-

 .(-- ןָאטּפָארַא ראפ ,ידא -- ןַאטעגּפָארַא
 ,םייק(נע)'א .טייהרענע'ַא .טעּברַא ענעיַא

 ,6-- ןגָארטּפָארַא רַאּפ ,ידא -- ןגָארטעגּפָארַא
 .רעטצנעֿפ עכיוה יד ןוֿפ יא .עדָאמ יא .לקעּפ יא
 ,טייקה ..טייהרעי

 ןטערטּפָארַא ראפ ,ידא -- ןטָאוטקגּפַארַא
 ירּפ עיַא .ןגעטש עיא .ןטערטעג 7 .89 6

 .טייק- .עיגעליוו

 ,6-- ןּבַײרטּפָארַא רַאּפ ,ידֵצ -- ןּבירטעגּפָארַא
 ,םויה:רדס ןיא טקנוּפ רעיא .רעדניק עא
 ,טייקקה ,טייהרע-

 -סײרטּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טלסײרטעגּפָארַא
 -רָאנ ,סעקנַאשזעּפַאס ,ןרָאּב עשירפ, .+- ןעל

 ,רעיוּב ,רַאיטכעד עיטָאמ ,"ץ'א םיוּב ןוֿפ סָאװ

 .טםייהרע- 1936 קסנימ

 .(-- ןֿפירטּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טֿפירטעגּפָארַא
 ,טייק- .טייהרע- דיר עיִא .קינָאה רעיא

 ,ןֿפושיכּפָארַא ראפ ,ידַא -- טפושיּכעגּפָארַא
 ,טייקק .טייהרע- .הכלמיתּב עא

 ,6-- ןּפַאכּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאכעגּפָארַא

 ,טייהרע- .סנסיּב עיַא .שיוק ןוֿפ לּפע עא
 ,טייק-

 רַאפ ,ידַא -- ןזָאלעג-- ,טוָאלעגּפָארַא
 -גנעהרָאֿפ עיַא .ןעלגעז עא .- ןזָאלּפָארַא
 רעַא ןַא ,רעקירעּבַאלש ַא .רעקנַא רעיא .ךעל
 ענעדלָאג טימ ,סעקילרַאק . . . הרֿבח א, .טסויּב

 עא ,עקידנצילּב"טנַאילירּב טימ ,ןעלטרַאג

 -רעּביא סעלַא ןּבָאה סָאװ ןגיוא טימ ןוא ןקע

 יד רעטנוא, .'תופוח ײרדי ,ץרפ ,"טצילּבעג

 ץקיביײא סָאד טלמירד ןעמערּב ע(נץַא-טכידעג

 ןוֿפ הליגמ יד' ,קילַאיּב .נ .ח ,זּביא שיי ,"ןּביילג

 -ָאקַא רעקימורַא רעד ןוֿפ םירעיוּפ יד, .'רעַײֿפ

 ןגַײװצ יד ןּבילקעג ַײרֿפ-ןוא-קנַארֿפ ןּבָאה עציל

 ילעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"רעמייּב ץיַא יד ןוֿפ
 "גנעל (ןקא ךַײלג -- טנעה יד, ,13 יז ,רעד

 ענ ,הנס החמש ,"ןזיוה יד ןוֿפ ןטנַאק יד סיוא

 וצ קשח ןָא - לּברַא 'א* .418 יז ,דנו

 עיַא טימ טעּברַא ןַא ןָאט .לױֿפ ,סעּפע ןָאט
 -תועינצ ,קידועמעש -- ןגיו א ע(נץַא* ,לּברַא

 ןגיױא עיַא טימ .טײהרענעטלַאהַאּב ןקוק :קיד

 ןוֿפ ןעגנאלרעד ךעלּבַײװ עגנויא .הלּכ ַא יװ

 ןטנוא ןוֿפ קוק םענעגיוּבעג ַא ןגיוא עיִא יד

 יד ןטל ַא ה .8 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"ףיורַא

 ןָא ,תוחוּכ ןָא -- טנע ה עיַא* .(ן'א ןגיוא
 ןעק טנעה עיִא טימ , ןָאט וצ סעּפע טומ

 זָאג עטץַא" .װש ,"טנעװ יד ןּפַאט רָאנ ןעמ

 -עגנָא ,טייהרעזגורּב ,לַאֿפכרוד ַא ךָאנ (יװ) --

 יװ זָאנ יד (ןקא ןענַאטשעג זיא ןרעו, .ןזָאלּב



 ןֿפָאלעגּפָארא

 א רע טּפַאכ טָא זַא טליֿפ . . . סָאװ רענייא

 ק 9 רע'א* .148 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"קסּפ

 ךלוש ןוֿפ ליֿפעג א טימ -- (ץנאווש ,לדייוו)

 ,טקירדרעד -- ּפ ַא ק רע(נץַא* .ארומ ןוֿפ רעדָא

 .ץרא-ךרד ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ ;ןגָאלשרעד

 סיֿפ ענַײז ,טכרָאֿפ סיורג טימ ןציז לָאז רע,

 ןַײז ףיוא טנעה ענַײז ,רעדנַאנַײּב ןטלַאה רע לָאז

 ידע .א/ה ,2טל ,"...'ַא ּפָאק רעד ,טסורּב

 רעקיכלימ רעד ףיוא טציז רעטסעװש ערעטלע

 -רַאֿפ קראטש זיא ןוא ,ּפָאק םעד (ןוץא ,קנַאּב

 ,טייהרע- .50 יז ,{ המלש ,סוממ ,"טרעמוא

 ,טייק-

 ,+-- ןֿפױלּפָארַא רַאפ ,ידא -- ןֿפָאלעגּפַארַא
 .טייהרע- .ּפָארַא-גרַאּב רעיא .ןרעסַאװ עיִא

 ,-- ןטכױלּפָארַא רַאפ ,ידַא -- ןטכױלעגּפָארַא
 ,טייהרע- .לכיימש רעיא .ןצַאקרוטש עיִא
 ,טייק-

 ץַא .ןדַײלּפָארַא רַאפ ,ידַא -- ןטילעגּפָארַא
 ,טייהרע- .הסיסג עיַא .ַײרעֿפאלקש ןוֿפ ןרָאי
 ,טייק-

 .?-- ןכַאמּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טכַאמעגּפַארַא

 טשינ ןָאק רע, .ןשרַאק עיַא עטלדנייּבעגסיוא

 טשינ ןָאק רע ,הֿפקה עטעּפש ןייק ןגָארטרַאֿפ
 ,רעריומ .ז ,"זיולק ןיא טָאטש רעיא ןא ףיוא ןציז

 ,1925 ָאנרַאט ,| גנוי רעליואװ ןײק טשינ ײז

 .טייק .טייהרע- 70 יז

 יד ,ןקלעמּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןקלָאמעגּפָארַא
 רעיא ןַא; .ךיז ןּבלעקּפָא ןכָאנ ךלימ עיַא-טשרע
 ךיז תורצ טימ םיוק רע טָאה ,ףּתוש ןַײז ןוֿפ
 ,טייהרע- .ײתוֿפּתוש ןוֿפ טײרדעגסױרַא

 ץיֵא .ןשימּפָארַא רַאּפ ,ידא -- טשימעגּפָארַא

 -רע- ."ַײרעדיײרעג יא ןוויּכּב, .לעמ םינימ

 ,טייק- .טייה

 ,-- ןעמענּפָארַא ראּפ ,ידַא -- ןעמונעגּפָארַא

 האוֿבּת עיַא .ךלימ עַא .ןעמענעג--
 ןַא .הילּת רעד ןוֿפ רע'א ןַא .רעדלעֿפ יד ןוֿפ

 ,טייקק .טייהרע- .,ליּפָארּפ ןיא עיַא

 רַאּפ ,ידַא ןטרעדַאסעג . .,} -- טרדפע;ּפָארַא

 רעד ןוֿפ טֿפלעה עטשרע עיַא יד .ןרדסּפָארַא

 ,טייהרע- .רעלעק ןיא הרוחס עיַא .הדגה

 ,טייקד

 ןשטַאּפּפָארַא רַאפ ,דַא -- טשטַאּפעגּפָארַא

 ןוֿפ רעיא ,רענעֿפרָאװעגסױרַא ןוא רעיא ןַא .4-
 ,טייקק .טייהרע- .טנַאװ-חרזמ רעד

 ,-- ןצוּפּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טצוּפעגּפָארַא
 א ,רעיא ןַא ,רענעסירַאּב ַא .םישוּבלמ עיִא
 ,טייקק .טייהרע- .רעטלדניװשַאּב

 -ּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ט(קי)שטַאלּפעגּפָארַא
 ןוֿפ סױרַא ןענַײז ןטיורּב יד, .ן(קינשטַאלּפ

 םלוג-םלוע םוצ ןסַאּפוצ ךיז .יַא יװ ױזַא ןוויוא

 ,דייר עיַא טימ ןעמוקסיורא ןוא

 רַאּפ ,ידַא -- טסערּפעגּפָארַא
 ,ךיילק םענוֿפ ןשטיינק עא 6

 ,טייקקה .טייהרץעי

 ןסערּפּפָארַא
 ,טֿפַאז רעיא
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 .- ןלַאֿפּפָארַא רַאפ ,ידַא -- ןלַאֿפענּפַארַא
 "נגיוא ע'יא-רעווש יד .רענייטש עיִא .יינש רעיא

 ןװּורּפ .רעמייּב יד ןוֿפ רעטעלּב עיא .ךעלּפעל

 ץיֵא יד ןטלאהרעד, .ןעזנָא םעיֵא םעד ןּביײה

 חקופ ,"הװצמ רעמ ךָאנ זיא ןםידרוי =|

 טָאה רענייא ןעװ, .ּבל קרּפ ,ש"ּת י"נ ,םירוע

 -ֿפיױא ןיא ןוא ןטרָאגנַײװ ןַײז ןעװעג ריקֿפמ

 ,טקילֿפעגּפָא םיא טָאה ןוא ירֿפ ץנַאג ןענאטשעג

 יד (עמערָא יד רַאֿפ) ןזָאלוצקירוצ בַײח רע זיא

 האּפ ןיא ענעסעגרַאֿפ סָאד ,ענלצנייא יד ,עיַא

 ,א/זכ ,אמקיאֿבּב ,"רׂשעמ ןוֿפ רוטּפ זיא ןוא

 ןסנָאװ יד . . . ריקנַאּב רעטלַא רענעזעוװעג רעד,

 ,"ןשָאלעגסיױא קילּב רעד ,גנונעדרָאמוא ןיא עיא

 ,179 'ז ,1947 א"ב ,זדרע עטנערּבעג ,געס

 ןָא ,טקירדרעד -- ךיז ַײּב יַא ןַײז

 עמ !ןדִיי ,השקשינ, .סטוג ףיוא ןעגנונעֿפָאה

 ליואו זַא .יא ךיז ַײּב ןַײז טינ ,ןֿפָאה ףראדַאּב

 ,"ןוחטּב א טָאג ףיוא טָאה סָאװ . . . םעד זיא

 ,117 יז , המלש ,סוממ

 ַא טימ דלַאּב ןוא, -- .טייקה .טייהרעד

 טנַײה ןוא :טגנערּבעגסיױרא . . . יא ןגָאלשרעד

 -נורטרעד אי ,סַײװ ,". . . הריֿפס רעד ןיא זיא

 ."רענעק

 .+-- ןרָאֿפּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןרָאֿפענּפָארַא
 ןעשרַאװ ןייק|} רעיא רעד, .ריבג רעיא .ןרוֿפ עא
 -טָאטש ןשלהק םענוֿפ טקעמעגסיוא יװ טרעוו

 ,לעֿפ ןספעש ַא ןיא ףלָאװ ַא ,ּפַאלק .מ .א ,"ךוּב

 ,טייקק .טייהרע- .8 יז ,1899 עשרַאװ

 ,ידַא ןדפ ןיִא דוי רעגנַאל} -- טליֿפעגּפָארַא
 .ןעגנוּבעלרעּביא עיא ףיט ,ןליֿפּפָארַא רַאּפ

 ,טייקק .טייהרעד

 ,+- ןריֿפּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טריֿפעגּפָארַא
 ,הנקז עיא ּפערט יד ןוֿפ .געװ ןכַײלג ןוֿפ עא

 ,טייקקה ,טייהרע-

 ,+-- ןסערֿפּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןפערּפעגּפַארַא
 .טייהרע- .עֿפש עיַא ,עטלצנערטעצ .זָארג יַא

 ,טייק-

 ,ןגָאװצּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןהָאװצע;ּפָארַא
 -רע- .ןטלָאק רע'ַא ,רָאה יד ןוֿפ ךעלסינ עיִא
 ,טייק- .טייה

 .- ןעוצּפָארַא רַאּפ ,ידא -- ןגױצעגּפַארַא
 ןעלצּפָארַא . . . ןירעגעװש ןַײז לָאז , ,לכלעֿפ יַא

 ... םינּפ ןַײז ןיא ןָאט ַײּפש ַא . . .ךוש ןַײז

 ןַאמ םעד וצ ןרעװ ןָאטעג לָאז ױזַא :ןגָאז ןוא

 ןוא ,זיוה סרעדורּב ןַײז ןעיוּב טינ ליװ סָאװ

 סָאד :לארׂשי ןיא ןרעװ ןֿפורעג לָאז ןעמָאנ ןַײז

 ,ת ,"ךוש םעיֶא ןטימ סָאװ םעד ןוֿפ זיוה

 ןוֿפ ןסירעגּפָארא ,גנוריצ, .10 ,הכ ,םירֿבד

 עא ,ךעלרעגניֿפ ,ןעױרֿפ עשידִיי עטקינַײּפרַאֿפ

 והילא ,"רעגניֿפ עשלדיימ עטקַאהעגּפָא ןוֿפ

 -רע- .43 יז ,1945 ָא"ּת ,ענדַארג ,יקסנַאשזָאג
 ,טייק- .טייה

 ּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טשטעװקעגּפָארַא

 יד .סנשָארג עיא עכעלטע יד .+- ןשטעוװק

 ,טייקקה .טייהרע- .קַאז ןיא יַא ,ענערעּפ

 ןטלַאשעגּפַארַא

 .-- ןעמוקּפָארַא רַאּפ ,ידא -- ןעמוקעגּפַארַא
 ןוא טרסמעג ייז טָאה עמ ,, .טסיטושַארַאּפ רעיא

 -רעד טרָא ןֿפױא ייז טָאה ַאּפַאטשעג ע'א יד

 "ערק לקיטש א, .675 ןא; ,1948 ,ּפָארג ,ןסָאש

 ,םיצירג ,"ןדרוי ַא =| רענעמוקעגּפָארַא ןַא רעמ

 .טייהרע- 106.  יז ,טרָאװ סָאד

 (ךיז) ןשוקּפָארַא רַאפ ,ידא -- טשוקעגּפַארַא
 ,טײקשירֿפ עיַא .ןקיטיײװ עיַא .ןרערט טיַא .6--
 .טייק-  .טייהרע-

 ןּפַאלקפָארַא רַאּפ ,ידא -- טּפַאלקעגּפָארַא
 ,ליֿפ לּפֶצ ןענעז דָאס ןיא זָארג ןסָאנ ןיא,, ,6--

 עשרַאװ ,ןעמעָאּפ ,געס ,"ןגעלעג ,םיוּב ןוֿפ יַא

 עא ןַײז ךיז טָאה טרעגלַאװעג , ,127 'ז ,6

 ,"שליוה יד ,עסעװרָאּב יד סיֿפ ענַײז םעל ,טוה

 "רע ,17 יז ,1948 עװקסָאמ ,עמַאכלימ ,מּפ

 ,טייה

 ןוֿפ .ןטענקּפָארַא רַאּפ ,ידא -- ןטַאנקענּפַארַא
 ,טייחרע- .רוגיֿפ עיַא םייל

 .ןקַאנקּפָארַא רַאפ ,ידא -- טקַאנקעגּפָארַא
 לָאמנייק ןּבָאה ענַײמ לוויטש יד, .ַײרעסיש עיִא

 ןייא סָאװ רָאנ ,רעסַאװ ןייק טזָאלעגכרוד טינ

 ַאלַאקימ ,זּביא ,נַאהַאק מָארװַא ,"'א זיא סַאצּפָא

 ,.טייהרע- .1940 װעשטידרַאּב ,סרָאשטש

 .+- ןעלנקּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טינקעגּפָארַא
 טליּפשעג , ,דליּב ןקילײה ןרַאֿפ רעיא .סיֿפ ץיא

 ַײא יד רעּביא רַאה עדנַאלּב עכייו טימ ךיז

 ,לטעטש ַא ,סַײװ ,"פעק עא ,ענעֿפָאלשעג

 ,טייקק .טייהרע- 52 יז ,!עגיל-רוטלוק'

 ,6-- ןכירקּפָארַא ראּפ ,ידַא -- ןכָארקעגּפָארַא
 ענעלַאֿפעגרעדינַא .טעּב ןרעטנוא עיִא ,רעדניק

 .טייהרע .שטילג ןרעּביא ןוֿפ עיַא ןוא
 ,טייק

 ןעמורּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טמױרעגּפָארַא
 געװ ןוֿפ רעד .רעטערּב ןוא רעצעלק ע'ֵא ,4--

 ,טייקקה .טייהרע- .רענגעק רע'א

 ,6-- ןקורּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טקורעגּפַארַא
 ,לטיה 'ִא ףיט א ןרעטש ןֿפיױא .ןייטש רע'ַא

 יד יװ ,עקירעדינ ךיז ןעייטש . . . רעזַײה עריא

 זיּב 'א רעכעד יד ,ןגיוּבעגנַײא לייט ,ךעלעקנוינ

 -רֶֹע- ,60 יז ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"דרע רעד
 ,טייק-ה .,טייה

 (ךיז) ןּבַײרּפָארַא רַאּפ ,ידא -- ןבירעגּפָארַא
 ,טייהרע- .ןלעֿפ עיַא .םינמיס עיא ,6-
 .טייקד

 (ךיז) ןסַײרּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןפירעגּפַארַא

 -רָאֿפ רע'א .ךעלגניריוא עיַא .ךַאד רעיא .6-
 רעּביא, .דנַאטש ןכיוה ןַײז ןוֿפ רעיא ןַא .גנַאה

 רעיא ןַא יװ ,םערוטש ַא טרעקַאלֿפעג טָאה יז

 זירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,מּפ ,"למיה רעקידנעִילֿפ

 ,83 'ז ,4

 (ךיז) ןטישּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאשענּפָארַא

 גרעּב עא .ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר עיַא .6--
 .טייקק  .טייהרעע- = .יינש

 ,ןטלעשּפַארַא רַאּפ ,ידַא -- ןטלַאשעגּפָארַא
 ,טייק- .טייהרע- .םילּבחמ עיַא .ריֿבג רעיא



 ןסָאשעגּפָארא

 .+-- ןסישּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָאשעגּפַארַא
 .עקרָאילַאג רעד ןוֿפ רעטכעלעג יַא .לגױֿפ רעיא

 .טייהרץעי

 .ןּבעװשּפָארַא רַאּפ ,ידא -- טּפעװשעגּפַארַא
 ,יַא למיה ןוֿפ יװ ,גָאט ןטירד ןֿפױא, .ןּביױט עא
 געװ ןֿפיױא ,רעגַאה ךורּב ,". ...ךיז טוַײװַאּב

 .טיק .טייהרע- 1946 טשערַאקוּבו

 -נעװשּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טקנעװשעגּפַארא

 רָאּפש ַא טימ יא ,טנלָאשט רעטעֿפ ַא .+-- ןעק

 -ליװעצ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה; .הקשמ לסיב

 ןעגנורּפשעג זיא םיא ףיוא ,םָארטש רעטעוועד

 -ןליוק ןוֿפ ךעלטערּב ןוא ןַאּפשעג רעיא ןַא

 ,ןייטשניּבור װעיל ,זּביא קַאשרַאמ ,"ךעלטסעק
 ,4 עװקסָאמ ,ןעײרומַאס יד ןופ געטש רעד

 ,טייקק .טייהרעז

 ןּפוטשּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- םּפוטשעגּפַארַא

 עקיטכיװ ןוֿפ עא .ץַאלּפקראמ ןוֿפ עיא 6

 ,טייקק .טייהרע- .סעיציזָאּפ עשימָאנַאקע

 ןלעטשּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טלעטשענּפָארַא
 -ירעדינ .ןסיורד ןיא עיִא .םילּכ .ּפעט שיא ,4

 ,טייקק ,טייהרע- .םידיקּפ עיִא רעק

 ,- ןקישּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טקישעגּפַארַא
 ,טייהרע-  .גנונעדרָארַאֿפ עיא .טנעגַא רעיא
 ,טייק-

 ,-- ןגָאלשּפָארַא רַאּפ ,ידא -- ןגָאלשעגּפָארֿא
 .טומ םעיֵא ןא טימ .עילָאק רעד ןוֿפ רעיִא

 .טייקקה .טייהרעז

 ןעגנילשּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנולשענּפַארַא
 ,גנוקידיײלַאּב רעיא ןַא טימ .ןליּפ עא 4
 .טייקד .טייהרע-

 פָארַא רַאּפ ,דַא -- טרעדַײלשעגּפָארַא
 יד ןענעז סָאד, ,ּפערט יד ןוֿפ רעיא .ןרעדַײלש

 ַאּב . . .םיכָאלמ עטנשקערַאֿפ יד ןוֿפ םירֿבק

 טשינ ייג' ,ץרפ ,"ש'א למיה ןוֿפ ןוא עטגיז

 ,'רימ טימ

 ,ןֿפַײלשּפָארַא רַאפ ,ידַא -- ןֿפילשעגּפָארַא
 ,טייק- .טייהרע- .תונעט עיִא .ץיּפש רעיא

 ןּפעלשּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- טּפעלשענּפַארַא
 ױזַא, ,טנורגּפַָא םוצ עיַא םָארטש ןטימ .+--

 סנייא זיא . ..לעֿפ עיֵא ןַא עּבַאשז א ןוֿפ יװ

 עװקסָאמ ,עמַאכלימ ,מפ ,*, . . ןרָאװעג ייווצ ןוא

 ,טייק .טייהרע- .65 יז ,8

 ןדַײנשּפָארַא רַאפ ,ידַא -- ןטינשעגּפָארַא
 ןעמוקעגסיורַא ןוז זיא; .הרוחס סַאּפ רע'ַא

 ענַײמ ףיוא -- ,'ַא רונשילּפָאנ ןוֿפ ,קיטולּב

 א ןעמואװשעגכַאנ רימ ןטורשרַאמ ענעגייא

 ידי ,גגרק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל .ב ,"עטילגעצ

 ,טייקק .טייהרע- .יןוז

 -נירּפשּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנורּפשעגּפָארַא

 .ַאא ןָאקלַאּב ןוֿפ ,ןַאּב ןוֿפ רעיא ןַא .+-- ןעג
 ,טייקה .טייהרעז

 ,6-- ןעַײרשּפָארַא רַאּפ ,ידַא -- ןגירשעגנּפַארַא

 ץא .לעֿפַאּב רעַא .דל ,ןעירשעג-- 5
 ,טייהרע- .תונעט |
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 לסיּב ַא לגרעּב ןוֿפ יַא .ורט -- ןּבָארגּפָארַא

 .ןעגנורעטש יד .ןדיישנשיװצ יד יא .דרע

 ןכיײלגסיוא לּכ "םדוק . . . -- דָאס םעד ןרינַאלּפ ,

 יד 'ַא ןוא רעּבירג יד ןטישרַאֿפ ,ץַאלּפ םעד

 ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,"ךעלגרעּב

 טייטש ריא ןוא םיא ןשיװצ,, .13 יז ,1900 ענליוו

 ,"יא יז זומ עמ .טנַאװ . . . עטרעיומעג עכיוה יד

 .ךיז טימ ךיוא .200 יז ,1912 י"נ ,וש טישז

 .שינע- .ץכע- ,גנו-

 ןעמוקּפָארַא .לָאענ .װטוא -- ןלױרנּפָארַא

 ליורג א יװ ןסענַײא ךיז ,קיליורג ןקריװ ןוא

 ךיז טעדיוה ריט ענעֿפָא יד, .המשנ רעד ןיא

 ןיא ּפָארַא טליורג טרָאד ןוֿפ ןוא עוּבלג םוצ

 -ןלַאקַאש עקידנגָאנ-דליװ סָאד ןַײרַא טולּב ןַײמ

 ,1956 ,רעגילק תהק ,"ןייוועג

 ערעגָאמ סָאד 'ַא .װורט -- ןשעשזירגּפָארַא

 רעד, ,טיורק ךעלטּפײה יד ןוֿפ ןלייט יא ,זָארג

 יד קינַײשט ןוֿפ טעשזירגעגּפָארא טָאה רֿבח

 טליטשעג ,טיורּב ךעלקיטש עטעװעטרַאהרַאֿפ

 סעילַאװכ יד, .יזדנַאג ַא ,ַאּפַא ,"רעגנוה םעד

 א יװ דלומ םעד טֿפול רעד ןיא ןעגנירּפש . . ,

 זירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,מּפ ,"לגענ טימ יא ןייּב
 .שינע- 24 יז ,4

 ןּבױא ןוֿפ .לָאענ .װטוא -- ןענירגּפָארַא
 יד וליֿפַא; .ןירג ןענַײשּפָארא .ןירג ןעזסיוא

 טנירג הנֿבל יד ןוא / ןירג ןענַײז סנטָאש

 ,1956 ,רעגילק תהק ,יּפָארַא

 למיה ןוֿפ טרענוד סע, .וטוא -- ןרענודּפָארַא
 רע טָאה ללכּב; .ןלעֿפַאּב 'א .װרט  .יּפָארַא

 ןענַאװנוֿפ טרָא ןַא ,רעדנעטש א ןּבָאה טֿפרַאדַאּב

 דַאנ ,"טַארַאמ ,ןָאטנַאד יװ ױזַא ,ןרענודוצּפָארַא

 ,74 'ז ,סע עז ךיא יװ ,גרעּבנעטלַא ,זביא

 ,גנו-

 סנשָארג עכעלטע יא .װרט -- ןעגנידּפָארַא
 -רצי םעד עלעסיּב א ןּבעגכָאנ, .זַײרּפ ןוֿפ

 -שזולד .מ ,"ךורע-ןחלוש ןוֿפ יא עלעסיּב א ,ערה

 .ץכע-  .ך יז טיִמ .6 אוו 1963 ,רָאֿפ ,יקסװָאנ

 .ײרע-/ .(עק ,ןיי) רע .שינעז
 םַײּב ,ןעקנעד םַײּב .װרט -- ןעקנעדּפָארַא

 ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ טינ סעּפע ןטכַארט

 ןוא ןעמרַאֿפ עטערקנַאק יד 'א .ןריהארטסּבַא

 (ע)ידיא רענייר רעד ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז

 .שינע-ה ,גנוז

 -ריטַאר ַא יַא .װרט -- ןעגנַאלרעדּפָארַא
 וליֿפַא, .שיט ןוֿפ ןייּב א טנוה םעד יא .לטרַאג

 ןםידיסח יד| ייז ןעמ טגנַאלרעד ךעלמינוגינ

 ,טלעװ רקֿפה יד ,לֿביר ,"למיה םעד ןוֿפ ּפָארַא

 -ךל" ריא ןיּב ךיא, ,39 יז ,ּב"סרּת עשראוו

 יז טלָאװ למיה םענוֿפ לרעלעט סָאד ,יםיעושעש
 ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד ,ײטגנַאלרעדּפָארַא רימ

 עלאא .14 'ז ,1931 ןיװ ,וװ ןשינעהעשעג ןוא

 -עגטציא רעד ,ןֿפלעה ריא ןליװ ןרישזַאסַאּפ

 ,ןַאמסָארג .מ ,"לצנער'ס יַא ,הֿבורק רענערַאװ
 ,1961 א"ב ,ןײארַאֿפ ןטנַאקירּבַאֿפ רעקירטש ,בז

 רע טָאה ס"ש םענעּבילקעגסױא םעד,4 ,9

 ,זמט ,גח ,"ןעקשטיטלַא ןַא טגנַאלרעדּפָארַא

 ,שיגע-ה - 9 או 2

 ןעײרדּפָארַא

 ואוצעגרע ןליֿפרעד .ורט -- ןליֿפרעדּפָארַא
 דנואוו יד יַא .סוֿפ ןקניל ןיא ןקיטיײװ יַא .ןטנוא
 ,גָאט ןקידנגער ַא ןיא

 ןוא טעּב ןיא ןגיל .ורט -- ןלײצרעדּפַארַא
 .הֹׂשֲעִמ עטלַא עקיּבלעז יד ךעלקינייא יד יא

 לארׂשי לע) תודע גָאט עלַא ןגָאז . . . םוּכע יד

 יז ןעמ סָאד ּפָארַא ןלייצרעד ייז ןוא (םתנומאו

 'א ךיז -- ךיז טימ .א/זכק 2צנ ,"זיא ןד

 .ןצרַאה ןוֿפ

 'ַא .ןצַארקּפָארַא .1 .װרט -- ןעּפַארדּפָארַא
 -עצ ןדַײנשּפָארַא (ײרעטסוש) .2 .עטָאלּב יד
 ןוא רעדעל 'א .רעדעל עניד וצ רעדָא עטלױֿפ

 -- ךיז טימ .עטַאל יד ןגייל טשרע ךָאנרעד

 ןוא טנעה טימ .ןכירקּפָארַא ,ןרעטעלקּפַארא

 .שינ)/- .ייה גיוטס ןוֿפ יַא ךיז סיֿפ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .רעד -- קורדּפָארַא

 ןקירדּפָארַא ןוֿפ ךיוא ןוא ןקורדּפָארַא ןוֿפ

 יא רעקרַאטש .יא רערָאלק

 ןכַאמ ןעיירד טימ .1 .ורט -- ןעײרדּפַארַא
 א ןעײרדוצּפָארַא הירב א .ןלַאֿפּפָארא לָאז סע

 "גיֿפ עקנילֿפ יד טימ ןעגנוי-עליואוו יד, ,סָאלש

 ,"סָאלש א ןעײרדוצּפָארַא ףיוא רעטסַײמ --- רעג
 םעד 'א .31 4 1966 ,רַאֿפ ,װָאלרעפ .י

 !ןענעגרהרעד ,ןטײט = (קרַאק) ּפָאק
 ַא טימ ,ּבױט ַא טימ ןָאט סע ןעק עמ יװ ױזַא

 -רעניה ַא ןיא ריוכט א יװ ּפָאק םעד יא .לדניה

 םעד ריד טעװ רע ,ארומ טינ ּבָאה , .גַײטש
 ןיא ןַײרַא ךיז טּפַאכ הער-היח א. ."'ַא טינ ּפָאק

 טרָאד טיײרד ןוא ּפעטס ןֿפױא סעדערעשט

 ,הריש ,סוממ ,"ּפעק יד ּפָארא ךעּבענ ךעלעֿפעש

 ךיד לעװ ךיא ?ןגַײװש טינ טסעװ, .105 יז

 .דיייםיליהּת ,שא ,יִזַא ּפָאק םעד ,ןגרעוורעד

 ,סעּפַאל ענַײמ ןיא םענייא טּפַאכעג ךיא טלָאװ,

 ,"טײרדעגּפָארַא קרַאק םעד . . . םיא טלָאװ ךיא

 ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש

 רענװַאלג רעד ,עקמלושמ , ,298 'ז ,1932 סלצדַא

 ,הדינה ןּב רזממ ַא זיא ,עינַאּפמָאק רעדעי ןוֿפ

 טימ ,ךרַאּפ ןטימ ,ךרַאמ םעד 'ַא ריד טעװ רע

 װעִיק ,רעמזעלק ,רעקורד .א ,"ןּבעל-ןוא-ּבַײל

 ךיז יז ןענָאק ןגעװטנַײמנוֿפ, .124 ' ,0

 סָאד טייג סָאװ .יַא ּפעק יד ערעדנַא יד ענייא

 ,סינמייהעג יד ,סילַאגרַאמ .א ,"?ןָארעד רימ

 (א = ּפ ַאק םעד 'ַא* .12 יז ,1882 עשרַאװ

 רעדניק יד, .קיטײװּפָאק ןֿפַאשרַאֿפ ,ןעלמוטרַאֿפ

 ;?ּפָאק םעד ּפָארא רימ ןעיירד ןוא םורַא ןעיורּב

 דש ַא וליֿפא ןעק רע, .ןרַאנרַאֿפ ,ןריֿפרַאֿפ (ּב

 טרָאק יד רָאנ ןעמעװ, .לװֿפ ,ײּפָאק םעד יא

 (ןרעדנַא) ןטייווצ םַײּב ּפָארא רע טיירד ,ּפָא טליג

 ּפָאק םעד ןעײרדרַאֿפ .צעּפס (ג ;װש ,ײּפָאק םעד

 ןיא ןעײרדנַײרַא ,טכעלשעג ןטייווצ ןוֿפ ןצעמע

 ןוא לטעטש ןיא ןעמוקעג; .ערעֿפַאעּביל א

 ."ךעלדיימ רעצניװָארּפ ּפָאק םעד טײרדעגּפָארַא

 יז ,רעּבַײװ ערעיײז ןוֿפ רענעמ ּפָא טדער יז;

 ןייא טימ ּפָאק םעד ליּבצנַאמ א ּפָארַא טיירד

 ,7 וש 1967 ,זמט ,גח ,"יירד

 ,רעקירעדינ ,רענעלק ןכַאמ יירד א טימ ,2

 ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע; .ּפמָאל ןיא טיונק םעד יא |

 יד ןגױצעגֿפױרַא . .  ,עקרַאנירַאמ עמערַאװ א



 ןקירדּפָארַא

 לּפמעל סָאד טײרדעגּפָארַא ,סעװַאילַאכ עגנַאל

 ידרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ַא ,ַאּפָא ,"סורַא זיא ןוא

 -- רצַײֿפ םעד ּפָארא ןטסיירד סָאװ, .112 יז ,1ג

 ןוא טנלע ,הפ ,"טינרָאג יװַײס ךָאד טוט ןעמ

 ,191 יז ,1923 ,טיונ

 א, .לָאצ ןיא ןרענעלקרַאֿפ ,ןרענימרַאֿפ .9

 םינּפ סָאד ןַײא טרימש ,רָאה יד טּברַאֿפ דיומ

 ."ןרָאי עּבלַאה ּפָארַא טיירד ןוא קניט ןיא

 ַא ןיא ןרעקּפָא (ך יז טימ ךעלנייוועג) .4

 .ךאילש ןוֿפ (ךיז) יַא .טַײז

 .שינע- .ץכע- .גנוא- .רעד ,יירד =

 .ַײרעד = .(עקי ,ןיי) רעד
 ,ּפָארַא ףיוא ןקירד .1 .ורט -- ןקירדּפָארַא

 ,לַאה ,ײּפָארַא טקירד ּפָאק ןַײמ טנַאה סנצעמע ,

 יד 'ַא .202 'ז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ

 ,ריט יד ןענעֿפע ןוא עקמַאילק

 ןעמענרַאֿפ לָאז סע ןכַאמ ,ןשטעװקּפָארַא ,2/ |

 "עלּב עטקלעװרַאֿפ ןֿפױה םעד יא .טרָא רעקינײװ

 .ענערעּפ יד ,ןרעדעּפ יד יַא .רעט

 לָאז סע ,רענעלק ןרעװ לָאז לָאצ ַא ןכַאמ .2

 ןַײרּפ ןוֿפ 'ַא ,זַײרּפ םעד 'א .רעקינייװ ןרעװ

 עסַאמ א ָאד ןענַײז סעג .סעקיּפָאק עכעלטע
 ...טֿפנוקוצ רעד ןיא ןלעװ סָאװ ןעגנוגנידַאּב

 ,שו טישז ,"רעֿפיט ןוא רעֿפיט ץלַא לָאצ יד יַא

 ,233 יז ,1917 יינ

 רעד ,ֿבושח רעקינייװ ,רעקירעדינ ןכַאמ .4

 .גנומיטש יד 'ַא .טימעג סָאד 'א .ןקירעדינ

 טנַאה ןַײז לסקַא ענַײמ ףיוא טָאה טיוט רעד,

 ערעַײא וצ ּפָארַא ,ּפָארַא ךימ טקירד ;טגיילעג

 'טייק ענעדלָאג ,ץרּפ ,ןוּב טימ ךיוא| "סיֿפ

 יד טײטשַאּב -- טשינרָאג ךיז טכַאד רימ,

 ,"םיטש ריא ּפָארַא טקירד יז ןוא עקניניילק

 .ד"כשּת חסּפ ,קיא ,ינטורקָא .י

 טקור ךיש עסיורג וצ ןיא, -- ךיז טימ

 רעגניֿפ יד ןוא רעהַא ןוא ןיהַא סוֿפ רעד ךיז

 .מ 'רד ,"ךוש ץיּפש םוצ ּפָארַא ךיז ןקירד

 ירַאװ ,ענעיגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטַאג

 ,33 'ז ,1908 עש

 ,שינע .ץכע-ה .גנוז רעד ,קירד;=

 .ײרע/ .(עקי ,ןיד) רעד

 -עג'- ,ּבנ פמיא ,ציא .װזוקַא -- ןבָאהּפָארַא
 םעד יא .ןגירקניילק .ןַײז רבו .רל .טַאה

 ץלַאפ .ןטינ עטכעלש ענעגייא יד יא .טנערוקנַאק

 עדליװ ייווצ 'א טינ רעּבָא ןעק ךיא ,טוג זיא

 ַא ןוֿפ) דייר ,"ןרעדָא יד רימ ןעִיצ סָאװ הרֿבח

 .(עטיל ,רערעל ןגנוי

 ףױא ןטלַאה .| .װרט -- ןטלַאהּפָארַא
 טימ רמיא , .טנעה יד יַא ןגיל םַײּב .ּפָארַא

 וצ ּפָארַא ּפָאק םעד ,ןדיר וצ תחנּב ןכילטיא

 .ּב/די ,חע ,"דרע איד וצ ןגיוא איד ינוא ןטלה

 רע לָאז ,םש ןקיליײה םעד טגָאז רע דלַאּביװ,

 .א/י ,2טל ,"יַא םינּפ סָאד ןוא ןגיוא יד ןכַאמוצ

 'א .ןגַײטש טינ לָאז (עמ) סע ןטלַאהנַײא .2

 "נלע יד טימ ןַאמ-הרֿבח םעד יא .ןוַײרּפ יד

 ,סנגיוּב
 םעד יא .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןטלַאהּפָא ווזד .2

 ,סולשַאּב א ןעמעננָא טציא ןיוש ןוֿפ דנַײרֿפ
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 .גנה רעד ,טלַאה- .ךיז טימ
 .שינע-  .ץכעד

 רָאג זיִּב .גנעה ,ןע" ,רעד -- גנַאהּפָארַא

 'א .(זדלעֿפ) גראב א ןוֿפ לייט רעקידעּפושמ

 ךעצ א (רעּביא) ןוֿפ ןכירקּפָארַא .םי ןרעּביא

 סיוא ךיז ןלעטש {ףלעװ יד); .יא ןקידרעטעמ

 טרעטיֿפ סָאװ וק א םורַא זַײרק ןּבלַאה א ןיא

 ,ןָאסירעמ זּביא ,"גרַאּב א ןוֿפ 'א ןֿפױא ךיז

 ,66 'ז ,1913 י"נ ,ףליה עקיטַײזנגעג ,ןיקטָאּפָארק

 ַא רַאֿפ ןֿפױקרַאֿפ .ורט -- ןעלדנַאהּפַארַא
 האוֿבּת יד יא .ןרעו וצ רוטּפ ידּכ ,זַײרּפ ןקיליּב

 ןרָאֿפקעװא ןוא רעלכַײּפש ןיא ָאד ךָאנ זיא סָאװ

 ןַא ףיוא ןעלדנאה -- ךיז טימ .ןלייה ךיז

 סיוא םעדכרוד ןרעװ ןוא ןֿפוא םענעטַארעגמוא

 .שינע/ .ץכע- .רעלדנעה

 ,ןײגּפָארַא .װזוקַא .װטוא -- ןעלסּפָאהּפָארַא
 א; .קידנעלסּפָאה ,קידנעגנירּפש ןרעדינּפָארַא

 רעמייּב יד , ."לגרעּב ןוֿפ ּפָארַא טלסּפָאה גיצ

 יד ּפָארַא טלסּפָאה ןקז רעד יװ ןעז ןגעמ

 יַּביל ,ֿפי ,"טקא ןליטש ןטצעל םוצ ןעלּפַאטש

 ,72 יז ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאש

 .ךכס יַא .ּבמעד םעד יא .ורט -- ןקַאהּפָארַא

 םיא קַאה שטָאכ זַא ןשקע ַאזַא .ּפַאק םעד יא
 ַײּב טינ ןעמ טלעֹוּפ ,ּפָאק (ןַײז םעד ּפָארַא

 טקַאה ןוא הסיֿפּת ןיא טייג דוד-ןּב"חישמ , ,םיא

 ,"פָארַא ּפָאק םעד ןֿפסויןּב חישמ קיטנעהנגייא
 ןוא רעדיל ענַײז -- קיװייל .ה ,ןיקװיר .3ב

 ךיז -- ךיז טימ .188 יז ,קרעװ עשיטַאמַארד

 ,קפה--  .ּבַײװ רעד ןָאטוצּפָא יּבַא זָאנ יד יַא

 .שינע- .ץכע- רעד

 ןַײז ןוֿפ דניק סָאד יַא .ורט -- ןבײהּפָארַא

 ,םעדיוּב ןוֿפ ןטסאק ןרעװש א יא ,לוטש ןכיוה

 ןוֿפ ןּבָאה סעקטנַאטסערַא עגנוי ייווצ ידע

 ּפוז ערדַאיװ עטשרע יד ןּבױהעגּפָארא רעטצנעֿפ

 ,"ערדַאיװ א ןיא עשַאק רעטשרע רעד טימ

 ּפָארַא .1 :ךיוא 28 או 1965 ,רָאֿפ ,סילע ּב
 וטסֿפרַאד ךיוא,, .ןסירג וצ ףיוא טוה יד ןעמענ

 הניארו הניאצ ,ײּפָאק ןַײד ןוֿפ יא טינ לטיה סָאד

 ,528 יז ,ג"ערּת יינ ,וו

 ןוֿפ יַא .(ךיז ןוֿפ) טסַאל ַא ןעמענּפָארַא .2
 -ידלושַאּב ערעװש יד יַא :ג9 .,קַאז םעד ןקור

 רה לָאװ זע ךיא ליװ אד, .לוּבלּב א יַא ,גנוק

 זלַאה םנַײמ ןוֿפ ןּביה |כרַא ,רעּפָארַא =| רּבַא

 .א/ז ,(?1698) 1686 מד99 ,םילשמ רפס ,"ּבָאריה

 -רּב א (רעגעלעג) טעּב ןוֿפ ןּבײהֿפױא .3
 .דרע רעד ףיוא ,ליד ןֿפױא ןגײלקעװַא ןוא ןנימ

 ןּבױהעגּפָארַא טיוט ןכָאנ דלַאּב ןכלמ טָאה עמ,

 .120 יז ,יקָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"טעּב םענוֿפ

 .טינ טעז רענייק ןעװ יא .ןענעֿבנגּפָארַא .4

 -- גנ/ .רעד ,ּבייה- .ךיז טימ

 ,(30 ,ז ,ארקיו) יהֿפונּת' ןוֿפ שטַײט רעשידמלמ

 ,שינע- = .ץיכעה

 לָאז סע ןכַאמ .לָאענ .װרט -- ןלעהּפָארַא
 טלעה עס אזַא ןוז א? .ןענַײש לָאז סע ,לעה ןַײז

 .ּבילטָאג .י .נ ,"ןּביוא ןוֿפ ּפָארַא

 ןֿפלעה .װרט ךיוא .װטוא -- ןֿפלעהּפַארַא

 ןסקַאװּפָארַא

 ,לגרעּב םענוֿפ הנקז (יד) רעד יא .ןעמוקּפָארַא
 ,ףלעה-- ןקעטש ןטימ יַא ךיז -- ךיז טימ
 ,שינע- .גנ/ רעד

 ּפָארַא טנגעה שעװ .װטוא -- ןעגנעהפָארַא
 .רעכעד ןוֿפ ּפָארַא ןעגנעה ןענָאֿפ .קירטש ןוֿפ

 .עילעטס רעד ןוֿפ ּפָארַא טגנעה ּפמָאלצילּב רעד

 ןעגנעה סָאװ ךעלטכילזַײא יד ןדנעלּב סע

 סעלדוק עגנַאל יד .סעגסָאס יד ןוֿפ ּפָארַא

 איורֿפ יכלטיא ןייא , ,ּפָאק ןוֿפ ּפָארַא ןעגנעה

 ,טכיז טינ שיוֿב איד ריא ןָא ןגָארט ןיקָאז לוז

 טינ איז ׂשָאד ןדניּב וצ ןיקָאז איד לוז ינוא

 ,"טייקיטכוצ 'נוא ןייא זיא ׂשֹע ,ןגנעה ּבָארה

 המהּב ןייא טריֿפ רע ןעװ; .די קרּפ ,טנַארּב

 טימ רדוא -- םיוצ םנייא טימ ֿבוריע םעד זיוא

 טנַאה רנַײז שיוא לָאז טינ ׂשָאד ,קירטש םנייא

 ,וטל ,"גנַאל טשוֿפ ןייא ןגנעה ּבָארה ןנרָאֿפ

 למיה ןוֿפ ןםולח ןיא| ןעזעג טָאה יז, .ּב/חס

 ,טלפאצ לצרעה'ס' ,ץרפ ,"לָאשגָאװ ַא יא

 ּפָארַא ןעגנעה סנקלָאװ ענעסירעצ רעקיטש,

 ןעמיורט עליטש ,געס ,"טלעװ סטָאג ףיוא

 ןַאמ רעזייּב א טייטש , .32 'ז ,1909 עשרַאװ

 סע ,םַאל ןטיוט ןוֿפ לעֿפ א ּפָארַא טיצ ןוא

 ,"סיֿפ עקיטשרעטניה עדייּב ףיוא ּפָארַא טגנעה

 א .1921 ןיו ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר ךלמ

 זָאנ יד; .גנוצ רעקידיא ןַא טימ טנוה

 רשפא ןעגנַאהעגּפָארא |קידניא םעד| םיא טָאה

 .םילשמ ,טע ,"טַײװ ןלייא ןּבלאהטרעדנָא ףיוא

 עס ןוא ּפָארַא טגנעה פי ל עטשרעטנוא יד,

 רע זַא סיוא טמוק -- ןייצ יד סױרַא ןקוק

 ידע ,67 'ז ,םיײהַא קירוצ ,סוממ ,"טלכיימש

 עקיד'ַא ,עגנַאל טימ עשינלזג ןענַײז רעמינּפ
 יָאֹּפ ןוֿפ ןכַײט יד ַײב ,סורּב , סע צנָאװ

 -ּפָארא םיא (ןענעז} ן ק ַא ּב יד, .111 יז ,עיסעל

 ןעוועג ןענעז ןוא ליומ םענעֿפָא ןרעּביא ןעגנַאהעג

 ,26 צוװ 1961 ,זמט ,טיי ,"תמ ַא ַײּב יװ עלעג

 .זדלעֿפ ןוֿפ יא יד -- טייקיד'ַא

 סע וא יוזַא ןעגנעהֿפױרַא -- װרט ךיוא ןז

 ,קירטש ןֿפױא ךעלַײל א 'א .ןעגנעהּפָארא לָאז

 -והי ליֿפ ןדנַאהרַאֿפ , .ןַאקלַאּב ןוֿפ ךעּפעט א יא

 ןוֿפ לקיטש ןייא תיציצ ןָא ןכַאמ ייז סָאװ םיד

 ןוֿפ לקיטש ןייא ןוא ּפָארַא טגנעה טנרָאֿפ

 ךרד ,"הריֿבע עסיורג א זיא סָאד . . .ןטניה

 ,1860 עשרַאװ ,םדא

 ּפָארַא ךיז טגנעה עּפלַאמ יד, -- ךיז טימ

 .שינע .ץכע- .גנ|/- .ײגַײװצ ןוֿפ

 א יװ ןעגנעהּפָארַא .װטוא -- ןעשוַאװּפָארַא

 רעד ץרַאה ןיא , ,טייקרעװש א ,אׂשמ עסיוועג

 ,דַאו ,"ּפָארַא שזַא טעשזַאװ תווצמ טימ קַאּפ

 עטיור ערעווש א, ,189 'ז ,1944 י"נ ,ינַא הדֹומ

 ןַאֿפ ענרעּפוק ַא יװ ּפָארַא טעשזַאװ . . . דרָאּב

 15 אוו ,שַאֿפ ןַאמרעמיציסַארג .מ ,"ךיוּב ןֿפױא

 טימ, .לָאשגָאװ יד 'א -- װרט ךיוא .5

 ןַײז ּפָארַא רע טעשזַאװ רעּפרעק ןרעװש ןַײז

 ,"טַײז

 .פָארַא ףיוא ןסקַאװ .וטוא -- ןֿפקַאווּפָארַא
 זַא ,ףיורַא ןעמ טסקַאװ -- גנוי זיא ןעמ זַא;
 .װש ,"ּפָארא ןעמ טסקַאװ -- טלַא זיא ןעמ

 ןרָאװעג ,ןסקַאװעגּפָארַא הנקיז תמחמ זיא ןרע,



 ןעגראוּפָארַא

 ןסקַאװעג רע זיא רַאֿפרעד .רענעלק ןוא רענעלק
 ,27 ע 1961 ,טיי ,"קיד רעד ןיא

 פָארַא םיא יז טלָאװ .ורט -- ןעגרַאװּפָארַא
 "ןגייטש עלַא ןוֿפ (ןֿפרָאװעגּפָארַא) טעגרַאװעג

 ,1939 ,ןדי ,עלרעפ ,ןרּבחמ םענוֿפ ןרעמַאלק}

 ,52 יז

 רעקיטסַאה ַא .רעד -- ףרָאוװ" ,ףרַאװּפָארַא

 רעד ןוֿפ יִא יד .גנ/ יא (רעקידרעטייװ)

 'המהּב רגשי ןוֿפ שטַײט רעשידמלמ .עיכרַאנָאמ

 .'המהּב ַא ןוֿפ א :(12 ,גי ,תומש)

 ןּביוא ןוֿפ ןֿפרַאװ .1 .ורט -- ןֿפרַאװּפָארַא
 השמ , .סעטַאמש עלא ּבורג ןיא יא .ּפָארַא ףיוא

 א ּפָארא רימ ףרַאװ ,טלעװ-רענעי ףיוא השרומ

 טייקנייש ןַײז ױזַא טינע .לֿפ ,"!טלעג עלעקעז -

 רע טָאה עלעוװוירּב א / :ןע;לֿפ ךיוה ןַײז יו

 ,"ןעָיװ ןוֿפ ןעװעג זיא סָאד ,ןֿפרָאװעגּפָארַא רימ

 ןַײז ּפָארא ןרעדעיא ןעמ טֿפרַאװ למיה ןוֿפ , .לֿפ

 ןעמ טֿפרַאװ טלעג (עלעקעז) לטַײּב א, ;"לקעּפ

 א ןעמענ לעװ ךיא, .װש ,"ּפָארַא טינ למיה ןוֿפ

 ךיד גייּב וד ןוא דרע רעד ףיוא יַא ןוא לרעגניֿפ

 ,אצמק רֹּב אצמק ,"לרעגניֿפ סָאד ךָאנ ןָא

 אזַא לָאז עמ ,שרעדנַא טשינ, .?רָאי ,(גרעּבמעל}

 וצ ,א רעלעק ןיא טייקסואימ ַאזַא ,עצָאצעמ

 טסייה;ג .רָאה עיורג אי ,סוממ ,"תוחור ידלַא

 רֶע סָאװ ךעלקערּב ןּבַײלק ...?ןּבעל סָאד

 ,"!ּפָארַא שיט ןוֿפ טנוה א יװ / ריד טֿפרַאװ
 ,ר"סרת י"נ ,עטכידעג-סקלָאֿפ ,טַאטשלעדע .ד

 ,49 יז

 יד 'ַא ,ןֿפרַאװקעװַא ןוא ןעמענּפָארַא .2

 .קַאז ןרעווש םעד ךיז ןוֿפ יא .ערדלָאק ענעלָאװ

 יװ ךַײלג, .ןעלסקַא יד ןוֿפ טנעה סרוחּב םעד יא

 ,"אׂשמ גרַאּב ןצנַאג א ןֿפרָאװעגּפָארַא טלָאװ יז

 ' ,89 יז ,עשטַאילק ,סוממ

 ,תוגאד) ל ק ע ּפ סָאד ךיז ןוֿפ יִא .גיֿפ זד .2
 א 'ַא* .ֿבוח א ךיז ןוֿפ יא .(עא ןשינעגרָאז

 ןרעוװש א ןוֿפ ןרעװ רוטּפ = ּפָאק ןוֿפ גרַאּב

 טעּברַא ןַא ןָאטּפָא ,(עא ֿבוח ,תוֿבייחתה) לוע

 סוחָיי םעד יא .ּפָאק ןוֿפ 'א יז ןוא ףוס ןזיּב

 ךיא, .הכָאלמ-לעּב א וצ לגניי םעד ןּבעגּפָא ןוא

 טייקליטש ןוֿפ ךָאי םעד ךיז ןוֿפ יא ןסיוא ןיִּב

 יָארּפ רעדי ,רַא ,"טייקכעלרע ןוא טייקליואו ןוא

 ןעק סעציילּפ יד ןוֿפ ןרָאי ןייק יַא, .'טסעט

 ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט השמ ,"טינ ןעמ

 סָאװ ךיז ןוֿפ רע לָאז, .256 'ז ,1929 קסנימ

 "רעּביא יד ןסעגרַאֿפ =| עמרוט יד יא רעכיג

 לאינד ,"ןהסיֿפּת ןיא ןרָאי יד ןוֿפ ןעגנוּבעל

 ,...ןעלקָאשּפָא ךיז טנַאקעג , .ענליװ ,ינרַאשט

 ,ּפָא ,"הסנרּפ לוע םעד ךיז ןוֿפ י'ַא טנָאקעג
 .258 'ו ןירעצנעט יד

 ַא 'ַא .(ךיז) ןשַאװנײר ,(ךיז) ןעַײרֿפַאּב .4
 -דנַאש םעד ,תוליכר א ,לוּבלּב ַא ,גנוקידלושַאּב

 (ןשיצַאנ ,ןרעטיּב) ןדמערֿפ םעד יא .עא קעלֿפ

 דניז ערעַײא עלַא ךיז ןוֿפ ּפָארַא טֿפרַאװ, .ךָאי

 ירמא רוזחמ ,יייז ןיא טקידניזעג טָאה ריא סָאװ

 עטשרע יד, .1895 װָאקירטעיּפ ,ה"ר ,םעונ |

 ןעמיוז ןגעלֿפ ןטַײצרַאֿפ ןוֿפ םיקידצ ןוא םידיסח

 -הנומש ןּבױהעגנָא ןּבָאה ייז רעדייא העש ןייא

 יד ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיז ןוֿפ ןּבָאה ייז סָאד ,הרׂשע
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 רעד ןיא; .ּב/אכ ,2ט7 ,"תוֿבשחמ ערעדנא

 םעד ךיז ןוֿפ טגיל ןשטנעמ ןדעי ןוֿפ רוטַאנ

 םיא ןטייװצ ןֿפױא ןוא ןֿפרַאװּוצּפָארַא דלוש

 ,1912 ענליוו ,וװ תועד הגוה ,םיּבמ ,"ןגײלֿפױרא

 ...קַארֿפ ןטימ שטַײד רעדילָאס רעד, .71 יז

 םַײּב ןענרעל ,ןעלשטנעמסיוא ךיז לָאז עמ ןליווו

 ןיא ,אּפָא ,"ץומש םעד ךיז ןוֿפ יַא ,המכח יוג |
 ,193 'ז ,רעדלעװ עשיליױוּפ

 עזעיגילער עשידִיי טימ גנודניּברַאֿפ ןיא צעּפס

 ןוֿפ ,טייקשידִי ןוֿפ לוע םעד יַא .ןֿפירגַאּב

 הרוּת ןוֿפ ,םימש-תוכלמ ןוֿפ ,תווצמ ג"ירּת

 ,טייקשידיי (סָאד) ךיז ןוֿפ יא .עא תווצמ ןוא

 (ס עצײל) ןציײל יד ךיז ןוֿפ 'א*

 'א ןוא טייקשידִיי אׂשמ ַא ךיז ףיוא ןדָאלנָא;

 -נַײא סָאד . . .סָאװ וצ --- ךיז ןוֿפ ךָאנרעד סע

 ,סוממ ,"?ךיז ןענַאּפשסױא סָאד ןוא ןענַאּפש

 יּפָארַא !תונמחר ךָאנ ּבָאה, .ירָאה עיורג ַא

 -- תוכלמ ןוֿפ ,טָאג ןוֿפ לוע םעד ןֿפרָאװעג

 ןעװעג זיא לָאמַא ,ץרפ ,"טלעוו ַא ֿבורח ןכַאמ

 ?טלָאװעג ריא טָאה ןעד סָאװ, .דליּב .2 ,'ךלמ ַא

 ןסע ןוא תואיּפ ןוא דרָאּב 'א ןיוש לָאז עמ

 .ןגיל ַאס' ,עש ,"?איסהרֿפּב ריזח

 טימ רעמ ןענעכער טינ ךיז ,ןֿפרַאװקעװַא .9

 ןוא (ענערעּפ) ןשיק א ןֿפרָאװעגּפָארַאק .סעּפע
 רענעי סָאװע .װש ,"רעדעֿפ א ןּבױהעגֿפױא

 ןטימ ןזָאלקעװַא טֿפלעה א ןוא ,םי ןיא ןֿפרַאװ

 -- ןּבילּבעג ןיא סָאװ םעד ןוֿפ ןוא ,טניוו

 -רעּביא ןַאד סע טעװ :'א לסיּב א ךָאנ וטסנָאק

 ןעק דיי א; .לװֿפ ,"תמא לסיּב ַא ןּבַײלּב

 רע זומ ,ףיוא סנייא רע טּביײה !טינ שרעדנא

 ,סוממ ,"ה"יּתחּת:לואש ןיא יִא ערעדנא עלא

 -נַײרַא םעד ןוֿפ טֿפלעה א וטסגעמ טלייצרעד |

 ,'הטמ לש הֿבישיב"

 ,ּפערט טלַא ןוֿפ יַא .חוּכ טימ ןסױטשּפָארַא .0

 זיא סָאװ ךַאז א ןעװ, .ןענָאקלַאּב ןוֿפ רעדניק יא

 סָאד ףרַאד עמ סָאװ טרָא ןַא ףיוא טגיל הצקומ

 קנַאּב רעדָא שיט ַא ףיוא טגיל סע ונַײהד ,טרָא

 א טנַאה רעד טימ טינ ןעמ רָאט ,טעּב רעדָא

 ךורע ןחלוש ,"ןעלקַאשּפָא סע לָאז עמ טרעַײנ

 ריד ךיא יירד זדלַאה םעד, .?רָאי ,ןגרעּבמעל}

 ןֿפוא ךייה רעד ןוֿפ ּפָארא ףרַאװ ןוא ּפָא

 ,קרַאמ ןטלַא ןֿפױא טכַאנַײּבב ,ץרפ ,"!טסימ

 טגָאז ןוא סעּכ ןיא קרַאטש רע טרעװ, .טקַא 4

 ךימ רע טעװ עיצנַאטס רעטסקענ רעד ףיוא זַא

 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"טקא ןַא ךָאנ ןכַאמ ןוא יַא
 ,118 'ז ןבעל רָאי 0

 םעד יא .טכַאמ עשיטילָאּפ ןעמענוצ .7|

 יד יַא .תוכלמהאסּכ ןוֿפ ,ןָארט ןוֿפ יַא .רעסייק

 םעד יַא .קלָאֿפ ןדמערֿפ ןוֿפ טֿפאשרעהרעּביײא

 ןוֿפ ּפָארַא טֿפרַאװ עמ, .לקנע ּב ןוֿפ יאּבג

 טעװ ה"בקה, .װש ,"דרע רעד ףיוא טינ ,למיה

 ,"םודא ןוֿפ רׂש םעד זיא סָאד ,ם"ס םעד 'א
 11 יז ,1850 גרעּבמעל ,לכֹור תקֿבַא רֿפס
 יַא ףיוא . . . דרַאגנַאװַא רעד ,סַאלק-רעטעּברַא,

 ,"איֿפונּכ רעצנַאג רעד טימ גנושרעהטסּבלעז יד

 סעדא ,עיצולָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןאמגערב .ש

 קזוח ןּבָאה סעמַאמ ןוא סעטַאט, .290 'ז ,2

 ךיוא ערעדנַא ןוא רעדניק ערעייז ןוֿפ טכַאמעג

 ןֿפרַאוװּפַארַא

 ,"ןעַײלָאקינ 'ַא ןליוו סָאװ רעדניק יד ןגָאלשעג

 | ,44 'ז ןדיי רעװָאכַאטסנעשט

 רעדָא עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןקירדּפָארַא .ס

 'א ,לעטש א ןוֿפ יא .עיציזַאּפ ערעדנַא רעדעי -

 ןוא ףיורַא טשינ ךימ ּבייה , .הגרדמ רעד ןוֿפ

 םירצמ ַײּב ךיוא, .װש ,ײּפָארַא טשינ ךימ ףרַאװ |
 טָאה ָאד ,טֿפָארטשיג טָאה ה"ּבקה איז ָאד

 ,"ןֿפרָאװיג ּבָארה ךיוא ךאלמ ןריא ה"ּבקה

 ןלצרָאװ שיוא ךיד טרעװ ינוא, .ו קרּפ ,טנַארּב

 איד ןוֿפ הלעמ יכוה איד ןוֿפ ןֿפרעװ ּבָארַא ינוא

 ,"אּבה םלוע ןוֿפ ןול 'נוא שיניטלעג רֿפ הלוג

 טַײל עסיורג לָאז ךלמ רעד זַא; .א/הצ ,והח

 רע לָאז טַײל עניילק ןוא הלודג רעייז ןוֿפ יִא

 ןיא טמוק,ע .םיסנ השעמ' ,ּבחנ ,"ןּבײהֿפױא

 ּפָארַא טֿפרַאװ ןוא יּבר רעשידיסח א ןָא לטעטש

 לטעטש ןיא טשינ הלילח טרעװ ,ֿבר ןטלַא םעד

 רעד, .17 'ז ,וװ מעּב ,"שינערעקרעּביא ןייק

 ןוא סעּכ ןיא טכַײל טרעװ חנ רעקידתוירזכא

 ףיט הגרדמ רעטסכעה רעד ןוֿפ יא קירוצ ןָאק

 ינ .ח ,זּביא שטַײט השמ ,"רעדינ רעד ןיא

 .ףוגילעּב הירא ,קילַאיּב

 -ַאּב ןליקּפָא .ןַײז ליּפשמ .ןקירעדינרעד .9

 ןַײמ , .ןגיוא סמענעי ןיא ןצעמע יַא ,גנורעטסַײג

 טגעלֿפ רע זַא טַײװ ױזַא ןייג טגעלֿפ . . . עטַאט

 לָאז ךיא ידּכ ,יַא קרַאטש ּבַײװ םעד רַאֿפ ךימ

 לָאמַא טיג עמ, .קי ,"ןלַאֿפעג ריא ןגעק ןַײז

 םיא ידּכ רָאנ סָאד זיא -- הלודג ןשטנעמ וצ

 ,"ןֿפרַאװוצּפָארַא ןוא ןַײז וצ ליּפשמ ךָאנרעד
 ,ג"צקּת וװָאקלידס ,רסומ טֿבש

 םעד יא .ךיז ןוֿפ ןעיצּפָארַא .ןָאטסױא .10

 ןוֿפ ןשָאלַאק יד יא .(לקער סָאד) לטנַאמרעּבײא

 ,לצנעט ַא ןּפַאכ ןוא סעטָאּפַאק יד 'ַא .סיֿפ יד

 ןרעהֿפױא = םישוּבלמ עשידַיי יד ךיז ןוֿפ יַא*

 ,רעגייטש ןלענָאיצידַארט ןטלַא ןֿפױא ןדיילק ךיז

 = ךעלכישרעדניק יד יַא* ,ישטַײד' ןייג ןּבײהנַא

 ןוֿפפ .רענעסקאװרעד א יװ ןריֿפ ןעמענ ךיז

 לָאז (הליֿפּתה ףוס) זיּב ןָא (הליֿפּתה תליחּת)

 ןייא סע יװ ,ןֿפרעװ ּבָארַא טינ (תילט) ׂשד רע
 ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"ןוט וצ ןגעלֿפּפ לייט

 רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה, .א/גי ,ח"קּת טׂשמַא

 יד ךַײא ןוֿפ ּפָא טיג :ײז וצ קער רערעדנַא
 -ּפָארַא ךיז ןוֿפ יז ןּבָאה ,ונ .ךיוא רעדיילק
 הׂשעמ ,"דמעה םוצ זיּב רעדיילק יד ןֿפרָאװעג

 סענעדיי ,ןטעקשַאק ןָא ןעוט ןדייא .ןמוא
 ןוא רעיילש םעד ּפָאק םענוֿפ ּפָארַא ןֿפרַאװ
 -טיל ,סעקטַאמש ינימ ךיז ףיוא ףױרַא ןעמענ
 ,101 יז ,| המלש ,סוממ ,"סעקישטּפעשט עשיו
 ןוא סעדָאמ יד ןּבעגעגֿפױא ןּבָאה רעּבַײװ עלַא;
 ,"ןֿפרָאװעגּפָארַא גנוריצ סָאד ךיז ןוֿפ ןּבָאה
 ילידנעמ יר יּבר םסרוֿפמה קידצהמ ארונ הׂשעמ

 ,1883 גרעּבמעל ,ֿבָאנימירמ

 ןוא עקסַאמ יד (ךיז) םענעי ןוֿפ יא .גיֿפ
 ןוֿפ עקסַאמ יד 'א .םינּפ עתמא סָאד ןוַײװַאּב

 ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיא ּבָאה , .םישזער ןקידתועיֿבצ

 השמ ,ײםינּפ ןַײמ ּפָא ןוֿפ השוּב ןוֿפ קעד יד
 װָאקלידס ,רסומ טֿבש ,זּביא עטנ ןתנ 'רּב

 טנָאקעג ןטכענ טשרע טָאה סָאװ רע, .ג"צקּת
 רעשיליופ א ןיא ןַײרַא ןוא דיי סיוא ןרעװ
 טיוה עשיליוּפ יד יא ןגרָאמ-טנַײה ןָאק -- טיוה



 ןשַאװּפָארַא

 רימע .'קיאור טַײז ,ץרפ ,"סור ַא ןרעװ ןוא

 'ַא ױזַא ,ןדערכרוד טֿפרַאדעג רָאג ךיז ןטלָאװ

 א טעקאנ ןוא ןטק-תילט ןטימ תווינע ְךיִז ןוֿפ

 רע, ,86 '1 ,ןירעצנעט יד ,אפָא ,"ןָאט דער

 ןוֿפ שוֿבל ןצנַאג םעד ךיז ןוֿפ ּפָארַא טֿפרַאװ

 .'תומדקֲאי ,עש ,"טלעװ רעד

 יד ןוֿפ ,זַײרּפ ןוֿפ 'ַא .ןענעכערּפָארַא 1

 -עג טָאה עמ סָאװ ןעַײלנָא ףיוא , .תונוּבשח

 יד ןוֿפ ןוא ןַײז לחומ ןעמ לָאז . . .טכַאמ

 ,"עסַאק-ךיורק רעד ןוֿפ תואוולה יַא תונוּבשח

 'א דימּת רימ טגעלֿפ רע, .44 ןֵש ,1866 ,מק

 טציא ןוא ,עקדיקס טנעצָארּפ קיצנאװצ ייט ןוֿפ

 ,עש ,"טינ םיא טניל סע זא רע טּבַײרש

 .154 'ו ,ןענַאמָאר'דנעגוי

 'א* .גָאװ יא .ןרענעלקרַאֿפ .ןרענימרַאֿפ ,2

 טָאה םכח רעד, .טרַאדעגסיױא ןרעװ = םינּפ ןוֿפ

 טָאה ןוא םירוּביג ןוֿפ תקזח ַא טרעטעלקרעד

 ,"ןוחטּב ריא ןוֿפ טײקרַאטש יד ןֿפרָאװעגּפָארַא
 עיצנערוקנָאק יד, .22 ,אכ ,ד"צקּת ילשמ ,סמ

 ערעייז ןֿפרַאװעגּפָארַא טָאה ןעיױרֿפ ןשיװצ

 גרעּבמעל ,תוריכׂש יד ,"רעקירעדינ תוריכש

 ןוֿפ זַײרּפ םעד ןֿפרָאװעג טָאה רע, ,54 'ז ,6

 ,זַײרּפךרק ןוֿפ וליֿפַא ןֿפרָאװעגּפָארא ,הרוחס

 ,זנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"ןעמױרוצּפָא םיא יּבַא

 ,42 יז

 -ושכמ יד יַא .ןייז קיחרמ .ןרעטַײװרעד ,8

 םענעסעגעגנַײא אזא יַא .הריֿבע-ירוהרה יא .םיל

 'א דוד יּבר םעד טזומעג ךיא ּבָאה , .ערה-רצי

 ןיכמ ךיז טָאה רֶע סָאװ ,הֿבשחמ ןַײז ןוֿפ

 טינ ןיז ןיא חישמ רָאג ןיוש לָאז רע ,ןעוועג

 ,י"רּת ועקלָאשז ,בוט םש לעּב יחבש ,"ןּבָאה

 .ּב/בי

 טניוװ רעד .ןעלסײרטּפָארַא .ןעלקַאשּפָארַא 4

 -סיירט ,תוריּפ יד יַא .ןטילּב יד ּפָארַא טֿפראוו

 יו ןעלקָאשּפָארא טעװ רע , .למייּב סָאד קידנעל

 ןַא יװ י'ִא ןוא סקיטַײצמוא ןַײז קָאטשנַײװ ַא

 ,33 ,וט ,ֿבויא ,יּת ,"גנואילּב ןַײז םיוּבטרעּבלײא

 סָאװ טנַאװ א יא .ןרעטשעצ ,ןֿפרַאװנַײא ,9
 יד ןלעװ רימ, .הֿברוח יד 'א ,ןלַאֿפנַײא ןעק

 סָאװ ץאלּפ םעד ןרעסערגרַאֿפ ןוא יא ּבוטש

 ,ךלמילא תואלֿפנ רֿפס ,"רעיומ רעזדנוא ןּבעל

 ,6 יז ,ע"רּת װָאקירטעיּפ

 רעד ךָאנרעד טָאה עּבָאּב יד, -- ךיז טימ
 ַא ןוֿפ ןֿפרָאװעגּפָארַא ךיז טָאה הנח יװ טלייצ

 ךעלּבַײװ עגני עכעלטע ךיוא ןּבָאה . . . ךַאד

 .טישז .ל .ה ,"ןעּפילכרעטנוא ליטש ןעמונעג

 ןטלַאה ךיז :ךיוא .לזטה סנדייז םעד ,יקצינ

 ךיז .קינעטרעטנוא ,לֿפש ,ןיילק (ךיז ַײּב ןַײז)

 -םשה רַאֿפ 'ִא רעייז ךיז לָאז, .ןקירעדינרעד

 השוּב סיורג טימ ןוא תולֿפש סיורג טימ ךרּבתי

 ,1832 ווָאלקש ,םירוע חקופ ,"םיאטח ענַײז ןוֿפ

 ױזַא ךָאנ ךיז וטסֿפרַאװ ףוס םוצ, .גכ תוא

 סױרַא ךָאנ רימ טסזַײװ ןוא רימ רַאֿפ ּפָארַא

 רימָאטישז ,תחלשמ סַאד ,לײ ,"תונלטּב אזֲא

 ...ּפָארַא ױזַא טינ ךיז ףרַאװ, .12 יז .ו"לרּת

 עטסעּב יד ןענַײז וד יװ ןשטנעמ עכלעזַא רָאנ

 ,רוחּב הֿבישי רעד ,ויז א"ּבי ,"טלעו רעד ףיוא

 .16 יז ,א"נרּת ענליוו
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 .ץכעז
 .יירעד

 .(עק- ,ןיי) רעה .שינעד

 .קורדנַײא ןטכעלש ַא יַא .וורט -- ןשַאװּפָארַא
 ריׂשוו ןייא ןיא שײלֿפ ׂשד איז טגיל ךילטשרע,

 ּבָארה טולּב זד טשו ינוא ןקייװ ׂשֶע טׂשול ינוא

 לָאז ךַא; .זי קרּפ ,טנַארּב ,"טׂשעּב ׂשָאד ףיוא

 ןודנאג רענעטכָאשעג רעד ַײּב) טולּב זד ןמ

 רעד ןאֿפ טגיל איז ןמ יא ןכרַא} ןשעװ ּבָארַא

 ,"ןרעװ טרַאה ןארד טינ לָאז טולּב שד זד ,ןֿפוא

 ?ה"מּת מדֿפֿפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 . . . ץרַאװש טֿפָא ןרעװ םיצֿפח ענרעּבליז , .ּב/טס

 טײקצרַאװש יד טרעװ רעסַאװ-קַאינַאמא טימ

 ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןואטסנַײֿפ .ס ,ײןשַאװעגּפָארַא

 עדליװ ענעי ןוֿפ רוּפש יד גנאל ןיוש , ,108 יז

 ,"ןרערט ענַײמ ןּבָאה ןשַאװענּפָארַא / געט

 .דניזי ,לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי

 ןכרוד טסױֿפ א 'ַא .װחרט -- ןזײווּפָארַא

 טיג עמ :;ןמיס ַא ,ןָאֿפ עסַײװ א יא .רעטצנעֿפ

 ךיז ןוא ןײגּפָארא -- ךיז טימ .רעטנוא ךיז

 ןיא יא ןייג ךיז . ..הׂשעמ עסואימ א. .ןזַײװ

 -רַאװ ,םיֿבנג ,ָאקמיּב ,"שינרעטיּב א זיא טָאטש

 .ץכע- .רעד ,זייוו-- 17 יז ,1919 עש
 .שינע-

 ּפָארַא .לַאענ .װוטוא -- ךיז ןכיײװּפָארַא
 ּפָארַא ךיז ןכייוו רָאה עריא , .טייהרעכייוו ןלַאֿפ

 ןרָאי ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"ןֿפיײלש יד ףיוא
 0 ז ,םורא

 רעד .עלעטעּב ןוֿפ יַא .חטוא -- ןעניײװּפָארַא

 "עג, .הרוצ ריא ןוֿפ ּפָארַא טנייװ רעיורט

 'סאננַאּפ בור'ס ,רוגיֿפ עקנַאלש ריא טּביול

 ןענייװ רעדיילק יד ןוא קיד ןוא ץרוק ןענעז
 ,1963 י"נ ,םת לפמיג ,שַאּב ,"ּפָארא יז ןוֿפ

 ןַײז דימּת םיא ןוֿפ טָאה טנײװעגּפָארַאק .281 יז

 רעד ןוֿפ חרזמ רעקיּביוטש רעד יװ ,טייקיורג

 "רַאֿפ, .96 'ז ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ,הלמ ,"טנַאװ

 עטיור עטלַאק טימ ּפָארַא טנייוו ןוא ןוז יד טייג

 ,"ןעמיור עקידעקסיל-טלּפוטשעצ יד ףיוא ןלַײז
 | ,144 יז ,נַײא רַאד ,סױא-רָאד ,מפ

 ,ןצראה ןוֿפ תורצ יד יא -- ורט ךיוא

 ןוא טנװַאדעגנַײרַא קַאמשעג, -- ךיז טימ

 ,"טניײװעגּפָארַא ץרַאה ןוֿפ ךיז רשֿפא תורצ יד

 ףיוה סצירּפ ןיא' ,סעדורה ,רה

 םיא ןוֿפ טָאה סע, .װטוא -- ןעיײװּפָארַא

 יװ ,הרוחש-הרמ ןוא תוֿבצע ןא טעײװעגּפָארַא

 ,"ןטלעװ עלַא ןעגנַאגעגרעטנוא םיא ןטלָאװ סע .
 טָאה השּבלה ןַײז ןוֿפ , .27 טו 1959 ,גָאט ,טיי

 זיוה סָאד טליֿפעגנָא ןוא טכאנ יד טײװעגּפָארַא

 י"נ ,| המחלמ ,מפ ,"לּפענ טימ עכעלטעג סָאד

 ,273 'ז ,6

 ,קירּב א ףיוא ןעמוקעג רע זיא, --- װרט ךיוא

 לטיה ןַײז טעײװעגּפָארא טניװ רעד םיא טָאה
 .ּב/גנ ,2טל ,"ןַײרא רעסאװ ןיא

 .שינע .ץכע .ךיז טימ ךיוא

 זַײּברַאֿפ יד וצ 'ַא .װטוא -- ןעקניוװּפַארַא
 עסיורג יד ,ןוז יד ךיוא,; .ךעלדיימ עקידנעייג

 םענוֿפ ּפָארַא ךעלּביל םיא וצ טקניװ ,ןיסעצנירּפ

 ןגעװּפַארַא

 ןּבָאה'ס, .11 יז ,װ המלש ,סוממ ,"למיה ןעיולּב

 / ,סנכייצ:הרוֿבג יד טילגעג טסורּב ןַײז ףיוא

 :עגּפָארַא טסורּב ןַײז ןוֿפ קידלָאג ןּבָאה ייז

 ,ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ ןוֿפ ןַײש ,גח ,"ןעקנואוו

 ,75 יז
 ,קנואוו;- :ךיוא ,קניוו- .ך י ז טימ ךיוא
 ,שינע- רעד

 ַא ןליװ רימ , .וטוא -- ךיז ןעלציווּפָארַא
 ןוֿפ ּפָארַא ךיז טלציװ רע ןוא רעֿפטנע ןרָאלק
 ,ןַאמ-הרֿבח ַא ,ונ, ,"לַאטסעדעיּפ ןטשרמולּכ ןַײז
 ,"הילּת רעד ןוֿפ וליֿפַא יא ךיז טעװ רענייא ַאזַא

 (ןיליֿפּת) איד ןמ ןעו, .ורט -- ןעלקיווּפָארַא
 "ירּכ) אַײרד יד רַאֿפ וצ ןמ לָאז ,ןוט זיוא ליװ

 ינוא ןכַאמ ףיוא רגניֿפ ןטׂשלטימ ןעד ןוֿפ (תוכ

 (שָאר לש ןיליֿפּת) איד ןמ יא ןלקיװ ּבָארַא

 טשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"טמצנ ּבָארַא

 ןוֿפ טלקיװענּפָארַא טָאה יז, .ּב/אי ,ח"קּת

 עקידנדלושטנַא ךיז טימ עילַאװכ א ןּפיל יד

 "רַאּב ,נעמָאר ָארטעּפ ,זּביא .ק .א ,"ןעלכיימש

 טנעה ענַײמ ףיוא טָאה עּבָאּב יד, ,1934 וועשטיד

 ,"לדניּפש םענוֿפ םעדעֿפ יד טלקיװעגּפָארַא

 .17 צוו 1966 ,רַאֿפ ,סינרעשט .ר

 ...ךיז טָאה סָאש רעד, -- ךיז טימ

 ,שקא ,יןַײרַא סַאג רעטסוּפ ןיא טלקיװעגּפָארַא

 ,36 'ז ,1928 עװקסַאמ ,קלָאֿפ ןייא ןוֿפ רעדניק

 | .שינע- .גנוד

 -רעוו-- :ךעלטנגייא .ורט -- ןקידריװּפָארַא

 ןעױרֿפ יד, .עדרעװ יד ןרענימרַאֿפ  ,ןקיד

 זיולּב יװ טלדנַאהַאּב ןוא טקידריװעגּפָארא ןרעו

 םיוּבנגײֿפ .ּב ,"ןשטנעמ סלַא רעמ טינ ,לטימ ַא
 ,םזילַאיצַאס רעד ןוא ױרֿפ יד ,לעּבעּב .א ,זּביא

 ,גנ- .ךיז טימ .264 יז ,1911 י'נ

 יד יַא .ּבױטש םעד יא .ורט -- ןשיווּפָארַא
 טשיװעגּפַארַא רע טָאה רעטלמוטעצ א, .ןרערט

 טײקטמעשרַאֿפ עמערַאװ לסיּב א םינּפ ןַײז ןוֿפ

 טשיװ, .240 'ז ,סנייא ףַא סנייא ,מּפ ,"קילג ןוֿפ

 םעד עינַאלד רעד טימ ּפָארא רעטסוש רעד

 םענייאניא םינּפ ןַײז ןוֿפ לכיימש ןטקילגַאּב

 ,זמט ,גח ,"ןגיוא יד ןוֿפ ןרערט יד טימ

 ,24 של 8

 קרַאטש ןעמ ףרַאד טנַאה יד, -- ךיז טימ

 טייג ריא ואו ,טרָא םעד ףיוא ידּכ ,ןקירדוצ

 טימ ּביוטש רעד ךיז לָאז ,טנַאה ןטימ רעּבירא

 :רעלשיט יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"'ַא לָאֿמ ןייא

 ,45 יז ,1913 גרוּברעטעּפ ,טייּברא

 .שינע/ .ץכע- .גנוז .רעד ,שיוו--

 ַא .ּפָארא טריֿפ סָאװ געװ .רעד -- געוּפַארַא

 "א רערעגנעל

 תווצמ יד ןלעװ, .װרט 6 וטוא -- ןהעֹוּפָארַא
 ,ךוּבלערט רעטּפוטשעגנָא אזַא, ."?תוריֿבע יד יא
 זַא ןגָאז ןנּבר יד, ."ןעמעלַא זדנוא יא ןעק רעי
 -גָאװ ןייא ןיא םירוסי עלא ןגיילנַײרַא לָאז ןעמ

 טעװ לָאשגָאװ ןרעדנַא ןיא טײקמערָא ןוא לָאש

 זּביא ,"םירֹוסי עלא ןגעװּפָארַא טיײקמערָא יד

 ,1887 עשראװ ,אל תומש ,הּבר שרדמ ,ץֿבעי

 יא ןכַאמ וטסלָאז טייקיטכערעג ןוֿפ לָאש יד,



 ןרעגלעװּפַארַא

 עשרַאװ ,תוחילס רדס ,"טֿפַאשּביל ןַײד טימ

 .שינע .ץכע- .ךיז טימ .199 יז ,ז"ּפרּת

 .ןרעגלַאװ-- :99 .ורט -- ןרעגלעוװּפָארַא
 תא וללגו' ןשטַײטרַאֿפ םַײּב .ןעלקַײקּפָארַא

 טצינעג לענָאיצידארט (3 ,טכ ,תישארּב) יןֿבאה

 דנעה ןַײמ ליװ ךיא, .ןןצלעװ-- :חרוא|} .יַא

 ןיסלעו ןעד ןוֿפ ךיד 'נוא ןיקערטש ךיד רּביא

 ,25 ,אנ ,ריטרעש ,"ןרגלעװ ּבָאריה (ןזדלעֿפ =}

 ןירגלעװ ּבָארַא לָאז ןמ זד גניק רד טלעֿפּב אד,

 ,"בורג איד ןוֿפ ךָאל דנומ זד ןוֿפ ןייטש ןעד
 'א -- ךיז טימ .יח ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי

 .שינ .גנ/ .ייה גיוטס ןוֿפ ךיז

 -עג"- ,ּפָארַא ץלעװ .ורט -- ןצלעװּפַארַא
 ,ןצרַאה ןוֿפ ןייטש א יא .ןעלקַײקּפָארַא .טצלעוו

 ךיז רֶע טָאה ,ּפערט יד ןוֿפ ּפָארַא זיא ...,

 ַא טצלעװעגּפָארַא -- טכַײל טליֿפרעד רעדיװ

 י'נוא סקעלַאֿפ עלע ,רעניװ ריאמ ,"םולח ןוייּב

 ,99 יז ,1929 ווָאקרַאכ ,גנַאגרעט

 ,82 +-- ןדנעװקעװַא ווזד .ורט -- ןדנעװּפָארַא
 ןוא טנייװ סָאװ דניק ַא יװ רָאנ; -- ךיז טימ
 טָאטש רעד וצ ךיז ךיא ּבָאה ,טנעה יד טקערטש
 ,19234 י"נ ,װ רעדיל ,הלמ ,"טדנעװעגּפָארַא
 ,102 יז

 טימ ןעגנילשּפָארַא .װרט -- ןגרעוּפָארַא

 -עגניהַא זיא ואוו , .קידנגרעװ ךיז ,גנוגנערטשנָא

 א ּפָארַא ערעמ טגרעװ . ..?םעט רעד ןעמוק

 טּפוטש ןוא ןגעװ אצוי ןוֿפ סעילָאסַאֿפ רָאּכ

 .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"לרעלעט סָאד ּפָא

 רעד ןיא .כרַא .חזַא -- פטרעװּפָארַא

 רעד טסקַאװ םיוּב ןעד ןַא; .ּפָארַא ףיוא גנוטכיר

 טגנעה ליטש ןעד טימ ינוא סטרעװ ףיוא םוטיּפ

 ,שפע ,"ץטרעװ ּבָארַא םיוּב ןעד ןַא גורתא ׂשד
 .א/הס ?ה"מּת ,מדפפ ,אֹּבה םלועל רשיה ךרד

 ןוֿפ סעפע ןגָאז .1 .ורט -- 1 ןגָאוּפָארַא
 עדייז רעד סָאװ ןרעה טינ .ּפָארַא ףיוא ןּביױא
 ,ךיג ןגָאז ןקידנערַאֿפ .2 .טגָאזעגּפָארַא טָאה
 .ןֿפױלסױרַא ןוא יַא ,םעטָא ןייא ןיא

 ,רעד ,גָאז- .ךיו טימ
 .שינע-

 ּפָארַאק .רקוא .מטפ ?װרט -- 1 ןגָאוּפָארַא
 ןוֿפ טרעװ דײרסױרַא ןקידמורד ןיא} .ןעקרז

 ףוסל ,ןעגרָאז ןוֿפרעד ,ןעקרָאז -- ןעקרַאז
 ןוֿפ יַא .ןֿפרַאװּפָארא .(ןעגנולשרַאֿפ ר טרעו

 עכעלטע ןיוש ןיּב'כ,, .ןגיטש עלַא ןוֿפ ,ּפערט יד

 טלָאװעג ןיוש ּבָאה'כ זַא ןרָאװעג זייּב ױזַא לָאמ

 ַא סעּפע רימ טלַאֿפַאּב לָאמ סעדעי רָאנ ,'ַא ריא

 ,3 עשראוו ,עלעדניש ,ןרעפלַאה .י ,"ארומ

 ןכָאנ זַא רשוי ַא ןעװעג טלָאװ רשֿפא , ,13 יז

 ןוא ןרָאיטקא יד וצ ןײגנַײרַא וטסלָאז טרעצנָאק

 שוריֿפּב ָאד טָאה רעּבַײרש רעד|} ץלַא יא יז

 טסכַארט וד סָאװ ןוװֿפד טימ טרעטנָאלּפרַאֿפ

 ,רעיצקַאס .מ ,"טנרָאזַאּב טסיּב וד סָאװ ןוֿפ ןוא

 ךיז טכאד טָאהימ , .2 ןאנ ,1962 ,דנַאלמייה 'װָאס

 -ןוטשרַאֿפ ַא יװ רעהַא טגָאזעגּפָארַא ןיילא ךיד

 (!} מפ ,"עקלַאגרַאּפש עשישטַײד ַא ,ענעק

 .51 יז ,1948 עװקסָאמ ,המחלמ

 ,ץכץעז

 .וטוא -- ןעזּפָארַא
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 עא ןשקָאל ,ךעלּבעּב יַא .ורט -- ןעַײזּפָארַא

 .ן. ...עטכָאקעגסיוא ןוֿפ רעסַאװ יא :טָאטשנַאן

 ,ּפָא טוג טשַאװ ,לֿפָאטרַאק עניילק סיוא טּבַײלק,

 זיּב טכָאק ןוא רעסאוו עקידנדיז טימ ןָא טסיג

 יַאו יד ּפָארַא טַײז . . . קיטרַאֿפ לטרעֿפיַײרד

 י"} ,ךוב'ךָאק 'טעגעװ ,װָאלושימ ,י. . ..רעס

 ,.95 'ז ,1926 -

 יַא .לרעמַאקכַאד ןוֿפ יא .ורט -- ןעגניזּפָארַא

 שממ ריא ןוֿפ טָאה ךיילק סָאד, .ןצרַאה ןוֿפ

 רעייז ןּבעגעגוצ ריא טָאה ןוא ןעגנוועגטָארַא

 ,גָאט ,ןויטּבמס .מ ,"ןעזסיוא ןטנאגעלע ןַא

 ּפָארַא ,ךָאמ ןקיאיוט ןיא קידנלעװק, .8 וש 8

 יילג יד גונעּת רַאֿפ ןגיוצעגסיוא ןוא ןעגנוזעג

 .108 'ז ןירג חנ עדנעגעל יד ,ֿפי ,"רעד

 ,רעד ,גנוז-- ,גניז- .ךיז טימ

 .שינע- .ץכע- .גנו-

 ןיא רעֿפיט ץלא יא .וטוא -- ןעקניזּפַארַא

 ,ַאנד ןויּב 'א .רעסַאװ ןיא ןייטש א יװ יַא .ּפמוז

 ןיא ּפָארַא טקניז גָאט רעד .ןַײרַא םוהּת א ןיא

 יאּברעטנוא ןיא 'א .הרוחש-הרמ ןיא 'ַא .םי

 עיצוטיטסניא ,ןײארַאֿפ) טֿפַאשלעזעג ַא .טסואוו

 ןךעלעדניה יד| רעדניק יד; .יַא ןעק (עא

 -עטַאר םוצ . . . ןעקניזוצּפָארַא ןָא רעּבָא ןּבייה

 ,טע ,"טעּפש וצ טציא ךעּבענ ןיוש זיא ןעוו

 טקניז ןוז יד, .151 'ז ,1925 ענליװ ,םילשמ

 ןוא / ןיוש ּפָארַא קירעדינ טַײזֿברעמ וצ

 שיי ,"טֿפַאלשרַאֿפ ןעמיטש יד ןרעװ קירעזייה

 טרעה סע, .'דימתמ רעדי ,קילַאיּב .נ .ח ,זּביא

 גנאזעג ףיט ןוא ליטש א טימ רעד ןוֿפ ךיז

 סײװ ,"ןעקנוזעגּפָארַא ןרעװ רעמינּפ עלַא ןוא

 .טינ א ,קָאר רעד, .68 יז ,'גרעּבנעסַײװ' ,ו

 -סיוא ןא ,רעגנעה ןֿפױא טלמערד ,רעטסערּפעג

 ,לה ,"ּפָארא טקניז רענלָאק רעד רעטרעטַאמעג

 ףיש ַא, .קָאר ןדימ ןטלַא ןַא ןגעװ טענָאס'

 טַײרש ץעמע ןוא ןעקנוזעגּפָארַא זיא עסיורג א

 ,168 יז ,רעטציא ,געס ,"ףיש רעטיוט ןוֿפ

 ףרַאד עמ, -- רעד ,קניז- .ךיז טימ

 רעד סָאװ רעד יװ יא ןרעֿפיט ןייק ןּבָאה טינ

 ,ןידרָאג אֹּבַא ,"טרירטסנַאמעד טָאה םוטנטסירק

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .14 אוו 1956 ,שַאֿפ

 ןקלָאװ איד, .ןקוקּפָארַא
 (גוחו) ,ןהעז טינ ןָאק רע ינוא ,ןיא ןגרּב רֿפ

 {טָאג=| טוג זיא למיה ןוֿפ לקריצ איד ףיוא 'נוא

 יד ןֿפַארטש וצ ּבָארַא טינ טכיז 'נוא ןיג

 ךיא לעװ דנוצַא, ,14 ,ּבכ ,ֿבויא ,מהס ,"םיעשר

 וצ ןסיג רֿפ ץרַאה ןַײמ ןוא בַײל ןַײמ לסיּב ַא

 למיה ןטשרעּביײא םעד ןוֿפ ּפָארַא טעז סָאװ טָאג

 ,לאש תוכלמו דוד תלודג ,"דרע רעד ףיוא

 ,14 יז ,1852 עשרַאװ

 ןייטש .ןּבױא ןוֿפ ןעזרעד -- ןז .װרט ךיוא

 ןעמוק סָאװ רעדניק יד יא ןוא ןָאקלַאּב ןֿפױא

 .ןָא

 ךַארּפשיללּכ רַאֿפ .כרַא .ורט -- ןדצעוּפָארַא

 טלָאז ריא ,רָאװ רֿפ, .ןקישּפָארַא .משטד

 טנַאזיג ּברה טָאג טָאה למיה םוֿפ זד ןשיװ

 ,ןוֿפיסוי ,"םידיסח רעד ףליה וצ לגנע ינַײז

 .ּב/וּפ ,1661 טׂשמַא

 .ורט -- ןעקנעזּפָארַא

 .ורט -- ןצץקוּפָארַא

 ןצקוּפָארַא

 ּפָארַא לָאז סע ןכַאמ

 ,גנו .ןעקניז

 -ץדינ ןצעזקעװַא .1

 .עלעכלוטש ןֿפױא עלעדניק סָאד 'א .(רע)קיר

 יז ןהלגע-לעּב רעד| רע טצעז ...ןצעז ןוא;,

 ,"ןעניױשרַאּפ עקידנגעקַא יד ןשיװצ ,ןטנוא ּפָארַא

 ןטייק יד ןוֿפ אׂשמ יד, ,93 יז ,פשטניװ ,סוממ

 2 .א ,"טצעזעגּפָארַא דלַאװג טימ םיא טָאה

 ענליוו ,װ ...להקה תאטח ,קסנימ סיוא ריּפַאס

 ,26 'ז ,1

 ןכַאמ .ןקירעדינרעד .ןצעמע ןרעדינּפָארַא .2

 ,ףוצח םעד י'ַא .ןעזנָא םעד ןרילרַאֿפ לָאז עמ

 םעד 'א ןוא ןשטַאּפסױא .עא הוואגילעּב םעד

 -רַא עשינעיגיה:רַאטינַאס יד ןרעגרערַאֿפ , .יאּבג

 רעטעּברַא ןשידִיי םעד קידיַא ,ןעגנוגנידַאּב -טעּב

 ,'קסװַאינרעשט .ע ,"יֿפ ןוֿפ עֿפוטש רעד ףיוא

 ,דנַאלסורסײװ ניא רעטעּברַא רעשידיי רעד

 ןַא טימ טרישזיריד רע טָאה , ,1932 קסנימ

 ּפָארַא ךַײלג ןוא ןַאמ קיצנַאװצ ןוֿפ רעטסעקרָא
 יא ,"רעטסעקרָא ןשרענַײגיצ םעד טצעזעג

 ,169 יז ,1940 וועִיק ,רעמזעלק ,רעקורד

 -עה) רעכיוה ַא ןוֿפ ןצעמע ןֿפרַאװּפָארַא .9

 דיקּפ ןטלַא םעד 'ַא .לעטש ,עיציזָאּפ (רערעכ

 -למ ןוֿפ ,ןָא ר ט ןוֿפ יַא .טמַא ןכיוה ַא ןוֿפ

 ןַײז ןוֿפ ןצעמע יא .לקנע ּב ןוֿפ יַא .תוכ

 סָאװ, :ריא .תורישע ןוֿפ יַא .הלודג

 תונצּבק ןַײמ ןוֿפ רימ טעװ עמ ?ארומ ךיא ּבָאה

 .173 יז ,1881 עשרַאװ ,חס9פ רַאֿפ ידוי ,ײ?יַא

 קנַאּב רעד סָאװ רעדנואו א וליֿפַא זיא רימ,

 ,שטַײט .מ ,"ןצעזוצּפָארא ךימ ןסָאלשַאּב טָאה
 .95 'ז ,1929 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא

 -מעט יד יא .ןרענעלקרַאֿפ .ןרענימרַאֿפ .4

 'א .זַײרּפ ןו 8 'ִא ;זַײרּפ םעד 'א .רוטַארעּפ

 יד 'ַא ,ןױלסטעּברַא םעד 'ַא .ןטסנידרַאֿפ יד

 רעד ןענַײז סע; .ה סנר ּפ ןוֿפ 'ַא ;הסנרּפ

 טרּפ םעניא ןטַאטלוזער עטסנרע ןרָאװעג טכיירג

 רעּברַאג יד ,"ןטסָאקטסּבלעז יד ןצעזּפָארַא ןוֿפ

 יד ןוֿפ 'א* .4'5 ןט ,1924 עװקסָאמ ,עמיטש

 ,טָארקנַאּב םוצ ןריֿפ ,ןלעטש תולדּב = סיֿפ

 רעקיזָאד רעד זַא טכער זיא סע, ןצעזנָא םוצ

 רעד' ,רַא ,"סיֿפ יד ןוֿפ 'א םיא טעװ דירַאי

 'ַא (א = פ ַָא ר ט ןוֿפ 'א* .ידירַאי רעטַײװ

 ,ןעגניז םַײּב --- ןוגינ םעד ,עידָאלעמ רעד ןוֿפ

 ןָאט ןקיטכיר םעד ןרילרַאֿפ לָאז עמ ןכַאמ

 רעקידרעִירֿפ ןַײז ןוֿפ ןצעמע ןרעדינּפָארַא (ב

 ןריֿפּפָארַא (ג ;ֿבצמ ןַײז ןרעגרערַאֿפ ,עיציזָאּפ
 ,געװ ןוֿפ ,טקַארט ןוֿפ

 ןילעטשנָאו םעד ןטיּבעג, .ןסישּפָארַא .ס
 םעד טצעזעגּפָארַא ןוא --- לּבַײרט סָאד ,לקניוו

 ןוא גירק ךרוז ,ןאמגערּב .ש  ,"ןַאלּפָארע
 ,77 'ז ,1931 סעדַא ,| עיצולַאװער

 ךיז יא .ּפָארַא ךיז טצעז ןוז יד -- ךיז טימ

 רעד ףיוא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ,לוטש ַא ףיוא

 ךיז ןעמ טצעז ,טלַא טרעװ עמ זַא, .עּבזירּפ

 לגױֿפ א יװ, ."רעקירעדינ טרעװ עמ ,ּפָארַא

 ןטימניא ןצעווצּפָארַא ךיז ואװ טינ טָאה סָאװ

 ךיז ואװ טסואװעג טינ רע טָאה ױוַא ,םי

 רעּבָא (טעשטנַאק) טקידנע'מ ןעוו, ."ןָאטוצניהַא



 ןעקרזּפָארַא

 קיאור טּבַײלּב ןיזנעּב רעד ןוא טעּברַא יד

 קעד ןֿפױא ןצעזוצּפָארַא ןָא ךיז טּבייה ,ןייטש

 רעדיילק ,אריּפש .ש ,"ץומש רעצנַאג רעד

 רע טָאה; .19 'ז ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ

 ךיז טָאה רעטומ יד שזַא ,ןעַײרש וצ ןּבױהעגנָא

 -ערש' ! סַײװ ,"לוק ןַײז רעטנוא 'א טלָאװעג

 ץעטעשטּפָאטעגנַײאטינ יד, .145 יז ,'קרעּב

 ריא ןוֿפ טסַאל רעד רעטנוא טָאה יורטש

 למיה ,עירול עטָאנ ,"טצעזעגּפָארַא ךיז רעּפרעק

 גַײטשֿפױא ןדעי טימ, ,1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא

 יד ךיז טָאה / ןכייה יד ןיא ןטעקַאר ןוֿפ

 ,המחלמ ,מּפ ,"ּפָארַא ןָאטעג ץצז א שינרעטצניֿפ

 ,617 יז

 יָארּפ רעד ןוֿפ יַא -- 2ני/ רעד ,ץ"עז--

 רעד .שינע// .ץכע- .טייקוויטקוד

 :88 .װרט ןןעקרַאז...} -- ןעקרוּפָארַא
 יַא .ןֿפרַאװּפָארַא .ןעגרַאז- ,ןעוועקרז--
 -רעז-- :ךיוא ,ןגיטש יד ןוֿפ ,ּפערט יד ןוֿפ

 טּפַאכעג ,ךייה רעד ןיא ףױרַא זיא רע, -- ןעג

 יּפָארא ןוא ןרעדנַא ןכָאנ םענייא רענלָאק םִַײּב

 ,רעלגירטש .מ ,"פערט יד ןוֿפ טעגרעזעג

 .ׁשינָע .240 יז ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא

 סָאד, .ןעּפישּפָארַא וווד .1 -- ןעּפישוּפָארַא
 רימ וצ טעּפישז ּפָאק ןַײמ רעביא רעַײֿפיזַאג

 .דַאנ ,"גנַאלש עקידנטליש א יװ ּפָארַא

 -םיוק ןּבעל .ןעמעטָא םיוק-םיוק .װטוא ,2

 .שינע- .רעגעלעגןקנַארק ןוֿפ יַא .םיוק

 למיה ןוֿפ ןעמוקּפָארַא .חטוא -- ןגָאטּפַארַא

 -ּפָארַא ןיוש טָאה סע, .גָאט רעד יװ (ןּביוא)
 ןדיישרעטנוא טנעקעג ןיוש טָאה עמ ,טגָאטעג
 ."טנוה א ןוא ףלָאװ ַא ןשיװצ

 ,קידנריזיאַאכרַא 8 כרַא .ורט -- ןָאטּפַארַא
 ּבָארַא טוט, .ןָאטסױא .ןעמענּפָארא .ןרעדינּפָארַא

 ,הימרי ,מהס ,"ֿבָאומ וצ זיא ָאד זָאװ ןֹורק יד

 זיוא (ןיליֿפּת) יד ןמ ןרעדייא=} יא, .9 ,חמ

 ןמ זָאד (תועוצר) אַײרד יד רֿפ וצ ןמ לָאז טוט

 ּבָארַא טָאה טלקיװג רגניֿפ ןטׂשלטימ ןעד םוא

 .א/הנ ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"ןוט

 דרע טימ טגנערּפשיּב רדיילק ינַײז רנייא טָאה

 רהעד זע ןעװ -- ןםייל=| םַאל טימ רדוא

 (תּבש םוא} ׂשרע רָאט ָאד ,רעװ {ןקורט ,רַאד=}

 ַאד ,רעװ סַאנ ךָאנ זע ןעװ רֹּבֶא ,ןּבַײר וצ טינ

 ,וטל ,"רגניֿפ םנַײז טימ ןָאט ּבָארה שרע רָאט

 סָאד ןדנעל ערעַײא ןוֿפ ריא טלָאז ןאד, .ּב/זס

 ,?ײנסנוֿפ ןרָאּבעג ןײטשֿפױא ןוא יִא דײלק"קַאז

 יּפָארַא טסָאה ודע .95 יז ,לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי

 ,"םינּפ ןַײד ןוֿפ ןיּבר ןוֿפ עקסַאמ יד ןוטעג

 ,300 יז ,ץנַאס יס

 .פערט יד ןוֿפ יַא .װטוא -- ןצנַאטּפָארַא

 -ּפָארַא ליוק ענעסירעצ ַא ןוֿפ לזליה ַא טָאה,

 לסעק ןיא ,עֿפָאי לדוי ,"יינש ןֿפיוא טצנַאטעג

 שממ טָאה לדַיי םעד ןוֿפ , ,1929 עװקסַאמ ,ּבורג
 ,"החמׂש עכעלרעניא עקיּבייא ןַא טצנַאטעגּפָארַא
 | ווו ןליוּפ ,טיי

 יַא ךיז דײרֿפ טימ ,ךיז ױזַא -- ךיז טימ

 .שינע/ .ץכעע  .רעד ,ץינַאט-

 ,ןטייּב עשירֿפ יד יַא .ורט -- ןעשטּפָאטּפַארַא
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 יַּפָאטעגּפָארא לװיטש ענעטכוי ןיא רעיױּפ ַא;

 ,ןהֹּכ ץרעה ילּתֿפנ ,"ּפערט עקידלקַאװ יד טעשט

 .81 'ז ,6 ָא"ּת ,ןורּכז ןיא ןבירשרַאֿפ

 .שינעד

 ּפערט יד ןוֿפ יַא .װטוא -- ןעלמוטּפָארַא
 . .. ריטילייה יד טָאה ןגָאלשעגנַײא ץילּב רעד,

 -עגּפָארַא לייה ןיא טָאה ...רענוד רעד ןוא

 .אהטַאװַאַײה ,זביא ,שַאוהי ,"טלמוט

 ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ יד, -- ךיז טימ ךיוא

 ,ןרעיױמ עכיוה יד ןוֿפ טלמוטעגּפָארַא ךיז
 ,למוט-+ .48 יז ,םורַא ןרָאי ןיא ,יקסּבוילעש
 .שינע- .רעד

 ,ןָאטּפָארַא +-- -- ןוטּפַארַא

 ץעגרע ןעקנוטנַײא .חרט -- ןעקנוטּפָארַא

 ןיא; .רעסַאװ ןיא (ףיט) ןּפוטשּפָארַא .ףיט

 םעד} םיא וצ ןכַאמ ןעװעג אדבוע סעקמייח

 "גוא לּפעק סָאד יא ןוא . . . רעטֿפַאלק (רעמיווש

 י"ג ,...םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"רעסַאװ ןרעט

 ...ןעװעטאר ךיז ליו שטנעמ ַא, .5 'ז ,0

 ןוא ןעּפ ...רעקידעכעטש ןַײד טימ וטסמוק

 ,רַא ,ייֵא רעֿפיט ןוא רעקירעדינ ךָאנ םיא טסליװ

 .ידלָאג'

 -לּבריװ ןיא ּפָאק ןטימ ךיז יַא -- ךיז טימ

 .ץכע- .גנו .רעד ,קנוט-- .םָארטש
 ,שינץע-

 .4826::6:1 .וטוא -- (ךיז) ןענעּפוטּפָארַא
 ץיּפש יד ףיוא ךיז קידנזָאלּפָארַא ,ךיז ןצעזּפָארַא

 'ַא .ינק יד ןוא סיֿפ יד קידנגײּבנַײא ,רעגניֿפ

 ,דניק ןקנַארק (םוצ) ןרַאֿפ (ךיז)

 ןיא ּפָארַא לָאז עמ ןכַאמ .ורט -- ןקוטּפָארַא
 ןזומ ןיוש רע טעװ ,'א םיא ןעמ לָאז , .רעסַאװ

 ךיז יא -- ךיז טימ ךעלטנייוועג ."ןעמיווש

 ןיא ףיוא ךיז ןּבייה סָאװ סענישַאמ , .הווקמ ןיא

 ןוֿפ קעד ןֿפױא ּפָארַא ךיז ןקוט ןוא סנקלָאװ יד

 ,1932 ץװקסָאמ ,עמָאכלימ ,זּביא ןיסָאר .ש ,"םי

 ּפָארַא .ּבָארג .דפ .װרט -- ןעקילטּפָארַא
 -ערעצ ןָא יז טָאה עמ , ,ןּפוטשּפָארַא .ןסיוטש
 עשימעדַאקַא יד ןוֿפ טעקילטעגּפָארַא סעינָאמ
 .שינע- 13 וא 1957 ,קיא ,גי ,"ןענָארט

 סָאװ סעדװירק יד יא .װרט -- ןהנעטּפָאיוא
 ךיז טימ ךעלטנייוועג .ןּבילקעגנָא ךיז ןּבָאה

 .ןצ ר ַא ה ןוֿפ יא ךיז ---

 ןסַײרסױרַא ,ןטַײרּפָארַא .1 -- ןגָארטּפַארַא
 רעד, .טֿפַארק רעסיורג א טימ ןגָארטקעװַא ןוא

 ."רעכעד יד ןוֿפ יינש םעד ּפָארַא טגָארט טניוװ

 יד| ייז טלָאװ טניװ רעטסעּב רעטשרע רעד,

 ,ץרפ ,"ןגָארטעגּפָארַא לגרעּב םענוֿפ ןךעלזַײה

 טּבייה טניװמערוטש א ןעוו רעּבָא .יעגַארֿפ ַא'

 טימ ןעמַארק עלַא ּפָארַא טגָארט ןוא ףיוא ךיז

 ,װ דירַאי םינוֿפ ,עש ,"טָאטש ןוֿפ רעזַײה טלַא

 סיוא טסַײר טניװ רעקרַאטש ַא; .102 יז

 ,ןעלצרָאװ יד טימ רעמייּב עקירָאײטרעדנוה
 רעטניװ ,סעדלעז ה"יח ,"רעכעד ּפָארַא טגָארט

 ךַײט רעד, .55 יז ,ח"נרּת עשראוו ,ןעדנעּבַא -

 קירּב רעד ןוא ,ןגָארטענּפָארַא קירּב םעד טָאה

 ןּבַײרטּפָארַא

 א יװ ןקור סכַײט םעד ףיוא ןעמואוושעג זיא

 .ילכַײט סָאד' ,רַא ,"לדנעּפש

 ,ּפָארַא ףיוא ןּבױא ןוֿפ סעפע ןגָארט .2

 ןיוש זיא רע, .דניק סָאד יא ,לעמ קעז יד 'א

 ךיז טָאה ןוא י'ַא םעד טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ

 קידצהמ ארונ הׂשעמ ,ײטעשטומענּפָא טוג ץנַאג

 "מעל ,ןַאילשימירּפמ לריאמ 'ר יּבר םסרוֿפמה

 ,1878 גרעּב

 יד יא ןצנַאגניא .ןרידיווקיל .ןכַאמ ֿבורח 9

 ,ָאטעג סָאד ןעוװעג זיא סע ואוו ךעלסעג עכעלטע

 פָארַא טגָארט עמ ,רעדלעװ סיוא טקַאה עמ,

 ,"ןעגנוקיטסעֿפַאּב טכַאמ עמ ןוא ךעלטעטש

 .155 'ז ,1947 א"ב ,זרע עטנערבעג ,געס

 רענייטש יַא ,ןכַײלגסױא ןוא ןעמענקעװַא .4

 םעַײנ םעד ןריֿפכרוד םַײּב ךעלגרעּב עצנַאג ןוא

 רענייטש-לכיורטש יד יא :גיֿפ ךיוא ,ײסָאש

 ,ךיללגסיוא םעד ןרעטש סָאװ

 ןַא ןוָאלרַאֿפ שינעלַײא ןיא -- ךיז טימ

 -קרַאמ יד ןשיװצ , .ךיז ןגָארטּפָא וזד .טרָא

 רעד ךרודַא דלאּב ךיז טגָארט רעּבלעװעג

 -קרַאמ .ןּפאלק לוש ןוֿפ קַאטקיט רעטשרע

 ,"סָארַא שינעלַײא ןיא ךיז ןגָארט סעקרעציז

 עיגָאלָאטנַא| ,'םיתּבש ייװצ' ,םיוּבנגַײֿפ השמ

 י"1 ,ןעגנול'ייצרעד ןוא רעדיל עזעיגילער ןוֿפ

 ,1245 'ז ,5

 .שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,גָארט--

 .?-- ןצקנעדּפָארַא וזד -- ןטכַארטּפָארַא

 פָארַא ,ןֿפרַאװּפָארַא .וורט -- ןעקפַארטּפָארַא
 ןרַאֿפ ןעמעננַא .קסַארט א טימ ןרעדַײלש

 .ןגיטש עלַא ןוֿפ יא ןוא רענלָאק

 טנעװ יד, .קסַארט ַא טימ ןלַאֿפּפָארַא .וטוא

 ... רעדליּב טימ ןעגנַאהַאּב ןענַײז ןלַאז יד ןוֿפ

 יד !טימרעד ּפָארַא . . . םירָאסײק עטלַא ןוֿפ

 ,"סַאג רעד ףיוא טעקסַארטעגּפָארַא ןּבָאה ןכאז

 ךיז טימ ךיוא 877 ןט ,1932 קסנימ ,ןרעטש

 .שינע- .ךיז ןוֿפ ---

 -קעװַא .ןגָאיּפָארַא ,1 .װרט -- ןּבַײרטּפַארַא
 ןוֿפפ (רעכעה זיא סָאװ טרָא ןַא ןוֿפ) ןּבַײרט

 ןרעלעק ןוֿפ / ,ּפָא ןעמ טמוק ןצַאלַאּפ עסיורג

 ןוֿפ טַײצ יד טּבַײרט םעד / .ףיוא ןעמ טגַײטש

 ,"ףיורַא יז טצעז ןטייווצ םעד / ,ּפָארַא לוטש

 טור ַא, .17 יז ?רָאי ,גרעּבמעל ,ןגנמה ,גוצ

 טימרעד תּבש רַאֿפ ןסירעגּפָא טָאה עמ סָאװ

 לטלטמ סע ןעמ גָאמ ןגילֿפ יד ןּבַײרטוצּפָארַא

 טצעז רע רָאנ יו, .ּב/גס ,2טל ,"תּבש םוא ןַײז

 רענייא רעטנוא טמוק טָאטש סרעטָאֿפ ןֿפױא ךיז

 ,סוממ ,"ּפָארַא םיא טּבַײרט ןוא קיּפמעּפ ַא

 חוּכ טימ ןענַײז ןדִיי יד: .18 יז ,ו המלש

 ןוא סָאטױאטסַאל יד ןוֿפ ןרָאװעג ןּבירטעגּפָארַא

 ןרָאװעג ןדָאלעגנַײרַא ןעַײרעסיש ןוא ּפעלק טימ

 ,367 'ז ,ועשטָאלז ּבזי ,"סענָאגַאװ יד ןיא

 ,ריא = רעסַאװ ןוֿפ ס ע קש טַאק יד יא"
 ?ױזַא רֶע טַײרש סָאװ, .ןדָאש ןצעמע ןָאטנָא

 יּפָארַא רעסַאװ ןוֿפ סעקשטַאק יד םיא ּבָאה ךיא

 יד ןדַײס ?ןָאט רימ רע ןעק סָאװ, ."?ןּבירטעג

 וצ ךיא ןעק סָאװ , .."'ַא רעסַאװ ןוֿפ סעקשטאק

 יד ןּבירטעגּפָארַא רימ טָאה ריא ?ןּבָאה ךַײא



 ןעלסײרטּפָארַא

 א ןענעק טינ ."?רעסַאװ ןוֿפ סעקשטַאק

 רעּפַאנק א רָאג ןַײז = 'א ןװיוא ןוֿפ ץ א ק

 יד יַא" .ןענידרַאֿפ ןענעק טינ וליֿפַא ,רעוטֿפױא

 ,ריא = רֿבק (סעּבַאּב רעד) סנדייז ןוֿפ גיצ

 .ןצונ ןעגנערּב ,ןָאטֿפױא ךס ַא טשרמולּכ

 ּפָארַא טימ ערעדנא רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .2

 ןענעֿבנגּפַארַא ,ןעמענּפָארַא ,ןריֿפּפָארַא :ּבּב טימ)

 ךָאנ ךיז ןעמ טָאה רעטרע לייט ףיוא , ,(אא

 םעד) םיא רעטצנעֿפ יד ןוֿפ טעַײראטסעג

 עכילקילג ,ק"לא ,"ןּבַײרטוצּפָארַא ךיוא |טסָארֿפ

 ףיש א וצ ןכילגעג, .1881 עשרַאװ ,עילימַאֿפ

 דמַאז א ףיוא טצעזעג ךיז טָאה סָאװ םי ןיא

 ןוֿפ ןּבַײרטוצּפָארַא ָאטינ זיא טניװ רעטוג ַא ןוא

 טנװַָא ּבײהנָא, .51 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"טרָאד

 יד ּפָארַא גרעּב יד ןוֿפ םַאוגנַאל רע טּבַײרט

 רעמוטש רעד' ,1913 ןעמעָאּפ ,געס ,"עדַאטס

 א טימ וטסָאה רעכעּב ןלוֿפ ןוֿפ, .יךעטסַאּפ

 וד / .ןּבירטעגּפָארא ןיורק עסַײװ יד / זָאלּב

 ריד ַײּב / סוּכ ןיא ןיא סָאװ ,רַאנ וד ,רַאנ

 .116 יז ,ּב בעװעג ןיא ,שָאוהי ,"?ןּבילּבעג

 .ןכַאמ לטּב .ןרענעלקרַאֿפ .ןרענימרַאֿפ .9
 'ַא .טײקנזָאלּבעגנָא יד ,הװאג יד םיא ןוֿפ א

 ךָאנ טימ הּפצוח 'ַא .טייקרעכיז עשירַאנ ןַײז

 רעד רעּביא ןוַײרּפ יד יַא .הפצוח רערעסערג

 ,ץנערוקנָאק

 .שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,ּבײרט =

 -סיירט ןֿפרַאװּפָארַא .ורט -- ןעלסײרטּפָארַא
 םעד 'א .ךעּפעט ןוֿפ ּביוטש םעד 'א .קידנעל

 ןוֿפ טכיל'ס טָאה טכאנ יד, .לטנַאמ ןוֿפ יינש

 סענסָאס יד יינש םעד יװ ,טלסײרטעגּפָארַא גָאט

 "ור יד' ,ַאהטַאװַאַײה ,זּביא ,שָאוהי ,"ןעלסיירט

 ןעיולק ענַײז וצ םיא טָאה דרעֿפ סָאד, .יתוח

 ןוֿפ דיל א ,למ ,"קע ןטימ טלסײרטעגּפָארַא

 -ּפָארַא ץלא טָאה טניװ רעד ,, .יןוּבעּב לגנִיי םעד

 ,רעשטַאימוש רּתסא ,"ןגַײװצ יד ןוֿפ טלסיירטעג

 ןלעװ עלַא, .266 'ז ,טֿפַאשּביל ןוֿפ ןהעש ןיא

 ןשיטָאּפסעד םעד ךיז ןוֿפ יַא ןוא ןָאט ּבייה ַא ךיז

 טלסיירטא .169 'ו ,1912 י"נ ,װ טישז ,"ךָאי

 ,"הֿפוקּת עלוֿפ-רַאמשָאק ענעי ךיז ןוֿפ ּפָארַא
 ,רעלגירטש .מ

 ,"ּפָארַא ךיז טלסיירט ּפָאק ןַײז, -- ך יז טימ

 ,שינש- ,ץכע- .גנו- רעד ,לסיירט =

 -סיוא ךיג ףיוא .1 .ורט -- ןעקנירטּפַארַא
 ,טיװעקַא לזעלג סָאד יַא .ןעגנילשּפָארַא .ןעקנירט

 א רָאנ ןַײװ ןוֿפ יַא .ןּביױא ןוֿפ ןעקנירטּפָא .2

 ,ךלימ ןסיגוצ ןוא ייט זָאלג ןלוֿפ ןוֿפ יַא .לסיּב

 .ץכע/ רעד ,קנירט-- ,קנורט--
 .שינעד

 סנּפָארטנגער עסיורג .װטוא -- ןֿפירטּפָארַא
 .דנואו ןוֿפ ּפָארַא טֿפירט טולּב .ּפָארַא ןֿפירט

 לוֿפ =| רכיול רלָאו ילּכ ןייא ןיא זע ןמ טצלז,

 רדוא טנור ּבָארה טולּב שד זד ןרעכעל טימ

 טלּבָאהיג טַאליג זד לטערּב ןייא ףיוא ׂשע טצלז

 ,זי קרּפ ,טנַארּב ,"ןֿפירט ּבָארה ןָאק שע זד זיא

 ,ןדרָאװיג טרַאה ןןרעסַאװ יד) איז ןראו ָאד,

 ,א/גס ,הניאצ ,"ןֿפירט ּבָאריה לָאז טינ ׂשע זָאד

 ןּבײה רעטכַײלגנעה םענוֿפ טכעל ענֿבלח יד.

 .חטוא -- ןטערטּפָארַא

 .ורט -- ןענערטּפָאיא

 הטװא -- ןרערטּפָארַא
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 ףיוא ּפָארַא טֿפירט בלח ןוא ןצלעמש וצ ןָא

 -ָאטישז ,ןירעגניז איד עלחר ,יּפָארַא שיט םעד

 ,סע טעװ ,עלערַאנ ,סנקלָאװ יד ןוֿפ, .1868 רימ

 ,?סנּפָארט עסיורג ןיא 'ִא ,ךימ ןטסײטשרַאֿפ

 ןָא םיא טּביה סע, .136 'ז ,עשטַאילק ,סוממ

 רעד ךָאנ ענייא . ..ןגיוא יד ןיא ןכעטש וצ

 גורֿפ ,"ןרערט עסייה ּפָארַא ןֿפירט רערעדנא

 ,26 יז ,1910 יינ ווו

 ןעגנעה סָאװ לרעּפ ךעלרינש יד, :גיֿפ ךיוא

 ןכיירג ןוא ּפָארַא ןֿפירט ןוא זדלַאה םעד ףיוא

 יירבע שוריּפ ,היעשי ,"טסורּב רעד ןיא זיּב

 טייקיטכיל עקיצומש , ,1877 גרעּבמעל ,שטַײט

 ןוא ךעלּבַײש יד ןוֿפ טֿפירטעגּפָארַא טכַײֿפ טָאה

 םורַא סנטָאש ערעטיש יד טימ טשימעגסיוא ךיז

 "רעלדנעה:לגײֿפ רעד עינומ' ,קמ ,"טנעװ יד

 טֿפירט עסָאר יװ ענַײמ טֿפַאשּביל יד ,עז,

 ,107 יז ,םיליֿפנ ,ֿפי ,"םייל ןיא ריד וצ ּפָארא

 .גנ/ רעד ,ףירט- .ךיז טימ
 ,שינע- .,ץכעי-

 ,ןענַאּפש ,ןטערט .1
 רעד ןוֿפ יַא .ּפָארַא ףיוא טירט עטסעֿפ טימ ןייג

 ,טַײז ַא ןיא ןטערט ,2 .ץיציזָאּפ רעכיוה
 טינ טָאה ךלמ רעשידיי רעד, .ןטערטּפָא ווזד

 ןוא רעדירּב ענַײז רעּביא ןריִצלָאטש טרָאטעג

 ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"הווצמ ןייק ןוֿפ יַא טינ

 ףיוא 'ַא, ,א/אנ ,ג"רּת ענליװ ,(םירֿבד) המכח

 -ןיאּב רע טָאה םוטנדִיי-ןסקָאדָאטרָא ןוֿפ רָאה א

 ,22 ן ,1885 ,לָאֿפי ,"טלָאװעג טינ ןֿפוא

 .ץכע- .גנו- .רעד ,טָארט-- ,טערט-
 ,שינע-

 סָאד ןסַײרּפָארַא

 ,לּברַא ןטײנעגוצטכעלש .ַא 'ַא .עטיינעגוצ

 קיטיינ ךיוא זיא . . . ןיזנעּב ןיא ןןשַאװ םַײּב},

 -ַאש .ש ,"ןענערטוצּפָארַא דיילק ןוֿפ ןציּפש יד
 ,6 'ז ,1900 עשראװ ,ײרעברַאֿפ-רעדיײלק ,ָאריּפ

 טימ ןֿפירטּפָארא

 עריא, ןרערט וצ סכעלנע טימ רעדָא ןרערט

 ,"טרערטעגּפָארַא ליטש ןּבָאה ןגיוא עקיטכיל

 ,טרערטעגּפָארא ךַאד ןוֿפ טָאה עניר-רעסאוו יד,

 / הּפילק ַא ךיז טקינַײּפעג טָאה עניר ןיא /

 ,"טעּפילכעגסיוא קיטייװ סעמַאמ רעד טָאה סָאװ

 טסלָאװ וד ןעװ, ,20 'ז ,האווצ סעמַאמ רעד ,גח

 ּפָארַא טרָאד טרערט סע טֿפַאשּביל לֿפיװ ןעזעג

 -בישז לזייר ,"רענייטש יד ןוֿפ ,תוֿבצמ יד ןוֿפ
 ,28 ווו 1961 ,רַאֿפ ,יקסניל

 ַּפָארַא ןרערט ןסיגרַאֿפ (ךרוד) טימ -- .װרט

 ,תולווע יד ,ןקיטיײװ יד יא .ןשַאװּפָארַא ,ןשיװ

 .שינע .עא ןעגנוקידיילַאּב יד

 ךעלגנַיי יד יַא .ןּבַײרטּפָארַא .וורט -- ןגַאיּפַארַא

 ךיז ַײּב ןסָאלשַאּב טָאה רע; .ץַאלּפליּפש ןוֿפ

 געװ ןוֿפ ןגָאױצּפָארַא ןטנערוקנָאק םעד) םיא

 רעד ,ויז א"ּבי ,"ןענעק רָאנ טעװ רע סָאװ טימ

 טגעלּפ, .9 'ז ,ח"נרּת ענליװ ,...רוחּביהֿבישי

 ןגייא ןַײז ןוֿפ לדרעֿפ ןטימ 'א םָאנָאקע רעד

 ,שֵַא ,"טעּברא עשיצירּפ ןָאט וצ דלעֿפ לקיטש
 ,דיי-םיליהת

 .וחטוא -- ךיז ןעוזַאיּפָארַא

 .וטוא -- ןרעמָאיּפָארַא

 .וטוא -- ןרעיּפָארַא

 .לָאענ .ידַא -- קיּפָארַא

 .ורט -- ןֿפַאכּפָארַא

 ןּפַאכּפָארַא

 טזָאלעגסױרַא טָאה ּבָאר רעד, -- ךיז טימ

 -צולּפ ךיז ןוא רעגַארגןָאטירַאּב ןקידלגרָאג ַא

 .א ;"םָארַא ףיוא טגָאיעגּפָארַא קישַאר גניל

 עטרעקַאעגֿפױא ,װָאכָאלָאש .מ ,זּביא ץילערטס

 ,1937 עװקסָאמ ,דרעיור

 .שינע- .ץכץ ,2נ// רעד ,גָאי--

 ,ןזַײװַאּב ךיז

 ,ּבמָאלּפא ןַא טימ) עפורג ַא רַאֿפ ןדלעמ ךיז

 טָאה, .(ךייה א ןוֿפ ןעמוקעג טלָאװ עמ יװ ױזַא

 ןיא למיה םעד ןוֿפ רעַײֿפ א טעװַאיעגּפָארַא ךיז

 ,"לוק-תּב ַא סױרַא זיא סע ןוא ןַײרַא הרעמ רעד

 ,ה"נרּת עשראװ ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולד .מ

 -ּפָארַא ךיז טָאה טַײצ רענעגייא רעד ןיא ,, ,44 יז

 ןוא עכילקילג ,פס ,"ןַאמרעגנוי א טעװַאיעג

 ךיז יז ןעװַאי רעירֿפ, .143 יז ,עכילקילגמוא

 ןטימ ןוא קסַארט ןטימ ,זָאלּב ןטימ ּפָארַא

 .טסעדנוֿפ ןעמ טמוק ךָאנרעד ןוא ,לעטשנָא

 ,1938 קסנימ ,ןרעטש ,"ךרוד ייז טימ ןגעװ

 ,8 ןאפ

 -ּפָארַא ,ןכליהּפָארַא
 טרעמָאי דילגָאלק סָאד , .רעמָאיעג ַא יװ ןעגנילק

 טָאה טייקמערָא יד, ."עניּב רעד ןוֿפ ּפָארַא

 ."רעדיילק ערעייז ןוֿפ טרעמָאיעגּפָארַא

 ,ןקירדסיוא סעּפע ןרעמָאי ךרוד -- .װרט

 -ץגּפָארַא ןּבָאה סעטַאמש ערעייז , .ןּבעגרעּביא

 -סיוא ,עכיילּב יד , ."תולד ןקירָאיגנַאל טרעמָאי
 :ּפָארַא זדנוא וצ ןרעמָאא רעמינּפ עטראדעג

 )7 .ךיז טימ ."!זדנוא טֿפלעה

 יֿפיוא ,ןריויּפָארַא װזַא
 רָאנ , .(ןוייה ןוֿפ ןײגֿפױא יװ ױזַא) ךיז ןזָאלּב

 םעד רעּביא ןלַאֿפעג זיא יז -- הכרעמ ַא

 ,"פָארַא ךימּת ריא ןוֿפ טרעי סָאװ ךעטרַאֿפ

 ,1940 ץעּבאגסיוא יװָאס} 1815 ,טלעװ עטרַאנעג

 ,165 יז

 ףיוא (טייג) זיא סָאװ

 רעיא .רעכַאװש ,רעקיניײװ טרעװ סָאװ ,ּפָארַא

 ץיא .טײקשירעֿפעש ץיִא .תוחוּכ ע'ַא .םָארטש

  ןציּפש עֿפרַאש ערעייז ןגיינ ייז , .עיצנעווקעס

 ןעמוק יז זיּב ,רעיַא ,רעקירעדינ ץלַא / ,ּפָארַא
 ןעיולּב םעניא דרע-עמַאמ לסיּב םעד וצ / וצ

 .'דרע-עמַאמ' , . ..טַאלּב ,לה ,"ּפָאט

 -נּפַאכ ןעמענּפָארַא .1

 ,ןסירגַאּב ןוא לטיה סָאד יַא .לַײאעג ןיא ,קיד

 ,שזַאדנַאּב םעד יַא .ןקור ןוֿפ רעטסַאלֿפ א יַא

 ןוֿפ טּפַאכעגּפָארַא ץימ יד לענש טָאה ךמל 'ר,

 ןעזרעד םיצירּפ ענַײז טָאה רֶע ןעד ,ּפָאק ןַײז
 רעד ,ם"דא ,"דרצ רעד וצ טקוּבעג ךיז ןוא --

 ,32 'ז ,1893 עשרָאװ ,עללַא ריֿפ לעגעיפש

 וד זַא רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעּביא
 רעד ןוֿפ ּפָארא ךימ ּפַאכ ,קנעדעג ,ןעמוק טסעװ

 לעװ ךיא ואװ ,טלעװ:רענע* ףיוא| "הילּת

 .חלושמ רעד' ,ץרפ ,(ןגנוצ רעד ףיוא ןעגנעה

 ּפָארַא טּפָאכ ,טעּב ןוֿפ ּפָארַא יז טגנירּפש,

 טלַאהַאּב ןוא דיילקרעטנוא עסַײװ סָאד לוטש ןוֿפ

 .'קערש:טיוט' ,רַא ,"לקניװ א ןיא ץעגרע |סעֶו

 סקיּב ענרעצליה ןַײז טּפַאכעגּפָארַא טָאה ןרע;

 .5 '1 ,תודוס ,ּפס ,"ריא טימ טעכָאֿפעג ןוא



 ןדָאלּפַארַא

 טעצכוּבעג ,טרעקיוּבעגסױא טוג םיא רע טָאה,

 סָאד םיא ןוֿפ טֿפַאכעגּפָארַא ןוא ןטסיױֿפ יד טימ

 יד רֶע טָאה; .ןוז ןוא ןַאמסָארג ,שַא ,"לטיה

 עג טּפַאכעגּפָארא ּפָאק םענוֿפ ךעלרער-רעיוא

 ןצנַאג םעד סעּכ םעד טסַאג ןֿפױא ןוא דניווש

 .184 יז ,1956 י"נ ,ז המחלמ ,מּפ ,"טזָאלעגסױא

 לטנַאמ םעד ךיז ןוֿפ יַא .דניװשעג ןָאטסיױא .2

 ןצעזקעװַא ןוא ךעלעזייה יד 'א ,ןשָאלַאק יד ןוא

 ,םינּפ ןוֿפ עקסאמ יד יא :ךיוא ,לּפעט ןֿפױא

 טימ ּפָארַא רע טּפַאכ םורַא טונימ ףניֿפ ןיא,

 ירעטרעטיּברַאֿפ רעד' ,רַא ,"ןיליֿפּת יד סעּכ
 .עא ןסישּפָארַא ,ןדַײנשּפָארַא ,ןקַאהּפָארַא .9

 ףרַאד עמ תעּב טעּברַא ןימ רעדעי ןָאט ללכּב

 טנעמורטסניא םעד ןָאט םענ א ךיג ףיוא

 ,טעּברַא יד ןריֿפכרוד ךיג רָאג ךיוא ןוא (רישכמ)

 ןוֿפ רעגניֿפ עלא טּפַאכעגּפָארַא טָאה ןישַאמ יד,

 יָאיליג רעד טימ ּפעק יא ."טנַאה רעטכער רעד

 רעד יװ דלַאּב , .ּפָאק ריא ןוֿפ ןקָאל יד יַא .עניט |

 -נוא לָאז ,הׂשעמ יד ןָאטּפָא טעװ ךלמל-ינש

 ןזיולּב ַא טימ . . . ןטניה ןוֿפ רענייא ןעמוקרעט

 תולאש ןָא ּפָאק םעד 'א םיא לָאז ןוא דרעװש

 ,1865 ענליװ ,םייח תחכוּת ,צלא ,"תולעמ ןוא

 ,ץיונש א 'א ,רעגניֿפ ייווצ ןעַײּפשנַאא .90 יז

 ,"ןיע-ףרהּכ זיא -- עלָאּפ ןָא טנַאה יד ןשיװּפָא

 טינ לָאז רע, .1 ,'ךעלהׂשעמ סהמלש 'ר' ,ץרּפ

 טּפַאכעגּפָארַא טָאה רֶע סָאװ סָאד זא ןעניימ

 טכער סָאד םיא טיג דרָאּב ןַײז ןוֿפ םיקלח ַײרד

 ןליוקא ,174 יז ,װ לטָאמ ,עש ,"ךיז ןזָאלּב וצ

 רָאנ םיא טָאה טגָאירעד .טגָאיעגכָאנ םיא ןּבָאה

 רעטכער רעד ןוֿפ רעגניֿפגַײצ םעד ןוא ענייא

 עשינַאזיטרַאּפ ,װעל .מ ,ײטּפַאכעגּפָארַא טנַאה

 יד ּפָארַא ךיג טּפַאכ, .1948 עװקסָאמ ,ןגעװ

 ןוא יילק טימ סיוא יז טרימש ,רוטקערָאק
 ,"ךעלּב קיטש רעסיורג ַא וצ וצ סע טּפעלק

 עװקסַאמ ,ספינש רעד ,זּביא ,יקסרימַאּבויל .י

2, 

 ,ןלָאמּפָא :ךיוא .ןריֿפַארגָאטָאֿפּפָא .צעּפס .4
 איׂשנ םוצ טזָאלעגנַײרַא יז טָאה עמ, ,ןלָאמכָאנ

 טּפַאכעגּפָארַא ערעמַאק ריא טימ טָאה יז ןוא

 רעדָא רעלָאמ א ןַײז לָאז ךיא ןעװ, ."רעדליּב

 טּפאכעגּפָארא ךיא טלָאװ ,ףַארגָאטַאֿפ  ַא ..

 עכילײרפ ןוא עמערָא ,עש ,"עּפורג עקיזָאד יד

 םעד ,ןעגנילעג טינ הלילח לָאז סע, ,75 יז ,װ
 ײֿבַא ,"הרוצ רעייז ןּפאכוצּפָארא רעֿפַארגַאטָאֿפ

 .16 ;וו| 1958 ,רענַאקירעמַא ,ןיטשרוּב רזע -

 .שיוק ןוֿפ לּפע ןא 'ִא .ןענעֿבנגּפָארַא .5

 / ,עלעגנעטס א פוטש / ,עלעגנעּב ,עלעגנע

 יד טמוק / ,ענַאז ענַא / .ַײרּב לגָאנ ,ףַאּפ-ףיּפ

 יד ּפָארַא טּפַאכ ןוא / שיט םוצ טיירג / ,ענַאּפ

 יז, .שינעלייצ ךיוא ,לק ,"שיֿפ קיטש עטסערג

 -ַאמ ןישרא ףלעװצ ןוֿפ ,עטֿבנג עסיורג ַא זיא

 ,סעידעמָאק ,עש ,"ןצַײרד 'ַא יז ןָאק עירעט

 ,52 יז

 ;דליּב ןטיול} .(ל)טסנידרַאֿפ א ןגירקנַײרַא .0

 .ןענעטעמס יד ,עטעֿפ סָאד -- ןּביױא ןוֿפ יִא

 עטעֿפ סָאד 'א .ךיג ףיוא ןוא ןענידרַאֿפ טוג

 'א ןזַײרּפ יד טרינימָאנ גנוריגער יד רעדייא

 רַאֿפ ןזָאלרעּביא ןוא ענעטעמס יד (ןּביוא ןוֿפ)

 לָאֿמַא זיא ןעצּבײיל , .ךלימרעיוז ערעדנַא יד
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 יַא ,לטֿפעשעג טוג ַא ןלאֿפר ךרוד ןכַאמ ןטָארעג
 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,ײלטסנידרַאֿפ שּפיה א ןּביוא ןוֿפ

 ,191 יז

 יד 'ַא .ןעמענרעּבירַא .ןכַאמכָאנ קנילֿפ 7
 סדיגנ םעד יַא .עשיטעטשסיורג יד ןוֿפ עדָאמ

 ןרַאנ ןסרעגָאלש-תורּפּכ| הרֿבח יד, .ךעלעגנעג

 טּפַאכעגּפָארַא טָאה ןָאה רעד זַא . . .ןײלַא ךיז

 רַאֿפ ידוי ,"תובנג ןוא ןעלדניװש ענַײז עלַא

 עכַײר יד ןוֿפפ .52 'ז ,1881 עשראו ,חסּפ

 -ץגּפָארַא יז טָאה ,טנידעג טָאה יז ואוו ,רעזַײה

 ייזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"טינש ןסיװעג א טּפַאכ

 ,36 'ד ,1900 י"נ ,...םיק

 יָארּפ ןעצ 'א .ןרענעלקרַאֿפ ,ןרענימרַאֿפ .8
 ריא ןוֿפ רָאא עכעלטעצ י'א ,ןוּבשח ןוֿפ טנעצ

 א טּפַאכעגּפָארַא טָאה טנעגַא רעד, .רעטלע

 ,רַא ,"ריֿפ עצנאג יד טינ ּביוא ,רָאי :לרד-ייװצ

 ירעטכעט עטלָאצַאּב'

 יּפָארא ,ןעגנירּפשּפָארַא .1 -- ךיו טימ

 ןוֿפ ךיז יא .ןרָאג ןטֿפניֿפ ןוֿפ ךיז יַא .עא ןֿפױל

 יּפָארַא גנילצולּפ ךיז רע טָאה, .גרַאּב ץיּפש

 טָאה ןוא ןעצײלּפ סרעגערט ןוֿפ} טּפַאכעג

 ּבורג ןיא רעגערט םעד סיוטש א ןּבעגעג
 ,(תומש) המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי יר ,"ןיירא

 ,ּב/בי ,ג"רּת ענליוו

 -- ואווצעגרע ןייגוצ ,ןרָאֿפוצ ,ןעמוקּפָארַא .2

 'א ךיז .סאג ןיא ךיז יא .תונכה ערעדנוזַאּב ןָא

 ,םייהַא קידנעמוק? .(ןןעמַאמ-עטַאט וצ חסּפ ףיוא

 -עגּפָארַא ,ץחרמ ןיא טּפַאכעגּפָארַא ךיז רע טָאה

 .סיוא ךיז ןוא ץומש םעד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװ

 סָאװרַאֿפ , .'תּבשי ,סוממ ,"רענייּב יד טכַײלגעג

 ןייק ֿבוט-םוי ףיוא םייהַא יא טינ ךימ ךיא לָאז

 ,23 יז | ֿבוט-םוי דוֿבּכל ,עש ,"?עקװעלירתּכ

 ןוא טרָאףךטוג םוצ ךַײלג ךיז טּפַאכעגּפָארַא,

 עשָאי ,זיי ,"רעּבערגאּב םַײּב אינסכא ןטלאהעג

 תו ר צ עלַא ןוֿפ" 209 יז ,1956 י"נ ,ּבלַאק

 ,רעלעקנַײװ ןיא ,דָאּב ןיא) . . .'ַא ךיז (תוכָאלמ)
 קילַײװטַײצ ןסעגרַאֿפ = (אא ץטרֿבח רעד וצ

 רענעלּפ יד טימ ןענעכער טינ ךיז ,ןגרָאז עלַא

 -שודיק וצ* .טכַאמעג טַאהעג ךיז טָאה עמ סָאװ

 ןלױֿפ א ןּבעג = ס עד ַא ןייק 'א ךיז הנבל

 -רַאֿפ ,ןעילוה ןרָאֿפעג זיא עמ יַאמל ץוריּת

 ַא ךָאנ קס גימ ןײק יא ךיז* .ןעגנערּב
 ףיוא תואצוה ןרטּפ טשינמוא:טסיזמוא = הֿבדנ

 ןּביג 'םיריזח רעקסנימי לַײװ} ןשינערַאֿפ

 רעטנוא יַא ךיז* ,ןתוֿבדנ ןייק טינ טשרמולּכ

 א ןגעװ ריא = ךעטר ַאֿפ סעמַאמ רעד

 ,גנוצישַאּב א טכוז סָאװ ןקידעקערש

 ןלעטשּפָא ךיז ןייג רעדָא ןרָאֿפ ןטימניא .2
 א ןטַײּב (קילַײװטַײצ) .ואווצעגרע ןַײז וצ ידּכ

 -יינע .(ליצ םעַײנ ןטמיטשַאּב א טימ) טורשרַאמ

 יּפָארַא ךיז לָאמַא ּביל ןּבָאה . . , ןשטנעמ עקירעג

 ןיא ןכוז ןוא ײסָאש ןוֿפ ,טקַארט ןוֿפ ןּפַאכוצ

 ,?הלוח ַא יצ אֿפור אי ,ץרּפ ,"ןגעװ עַײנ טַײז א |

 ךיז לָאז רע ,ןאלּפ א ןעװעג רשֿפא טלָאװ,

 ,"?ןדנוא וצ דזעיָאּפל דזעיַאּפמ 'א סגעווקירוצ
 ,29 'ז ,סעטכישעג ןהַאּבנעזַײא ,עש

 יֿפיױא .טרָא ןוֿפ ךיז ןּבײהֿפױא ךיג ףיוא .4

 ןדִיי רָאנ ,טֿפָאלש טלעװ עצנַאג יד, .ןייטש

 ,ןצענעג ,סרעגעלעג יד ןוֿפ ּפָארַא ךיז ןּפַאכ

 .ורט -- ןוָאלּפָארַא
 םעד יַא .גנַאהרָאֿפ םעד יא .ןרעדינּפָארַא .ןלַאֿפ !

 ןזַאלּפָארַא

 ייז טגיל ףָאלש רעד .רענייּב יד סיוא ןקַאנק

 ,85 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"טסורּב רעד ףיוא

 ן(ענריֿפ ּפָארַא ךימ ךיא ּפאכ דײרֿפ טימ, |

 ,"רבח םוצ ףיול ןוא רעגעלעג ןוֿפ גָאטרַאֿפ

 ,ךיז ּפאכ ,ןאמרעגנוי .46 'ז ,או יָאקיצ' ,ץרּפ

 א ּפָא ןדנוא ערַאּפ ןוא ּפָארַא ,לחומ ַײז

 טכַאנַײּב' ,גרעּב ,"ייט לקינַײשט

 וצ סעּפע ךיג ףיוא ידּכ ךיז וצ ןעמוקנַײרַא .9
 ּפאכ ךיא ,, .דניק סָאד ןגיײזנַא ןוא ךיז יא .ןָאט

 ,"שיילֿפ סָאד ּפָא סיג ןוא ּפָארַא רעדיװ רימ
 ילּפעט סָאד' ,עש

 ,גנוי רעד ,ֿפַאכ --

 ,ירעה = .(עק- ,ןיי) רעד
 .שינע- .ץכץ

 .ןעווע'א ,ןענע'א :פפ .ורט -- ן|דָאלּפַארַא
 לעמ ךעלקעז יד יַא .ןענָאגַאװ יד ןוֿפ ןליוק ןיֵא
 יד ןוֿפ ןענע'א ןריא| טסייה רע, .דיוּב ןוֿפ
 ,ּב"מרּת עשרַאװ ,אנידע ןיסעצנירפ ,"ךעלמעק

 עמ ,טלעטשעג ךיז ןּבַאה ךעלעגעו עלַא, .2 יז

 .א ,"סנטסַאק עכעלטע טעװעדָאלעגּפָארא טָאה

 ,1929 צעשרַאװ ,תויׂשעמ רךעקצָאק ,ןַאמגרעב

 / ףעלמעק ףיוא טכענק ריא ,ייה, .119 יז

 סדרוי ןלעװ סָאװ / ןענַײװ יד ּפָארַא טדָאל |

 ,ֿפי ,"ןענַײשַאּב דלָאג-ֿבוטםוי טימ / ןשיט

 ,62 'ז ,1963 ָא"ּת ,םיליֿפנ

 .שינע .גנז רעד ,דָאל-

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .רעד -- זַאלּפָארַא
 נָא יא רעקידמעצולּפ .(ךיז) ןזָאלּפָארַא ןוֿפ

 ךיז טזָאל עמ ואװ טרָא .2 .יַא רעקידתוחוּכ
 ןַא .גנורעדינ .הדירי .8 .םי םוצ יַא ּפָארַא

 ,בקעיךיע הרבח רעד וצ ס"ש הרבח ןוֿפ יא
 -גייז ןוֿפ ןּבעליסקעס םוצ| טייקכעלנע אזַא,
 זיא .ןעגנילשוצּפָארַא רעװש לסיּב ַא זיא ןתויח
 א ןשטנעמ ודנוא רַאֿפ ָאד עקאט םעד ןיא

 רעד טימ, .,20 ווװ 1954 ,זמט ,על ,"יֵא רעשּפיה
 ,"ַא ןכעלדַײמרַאֿפמוא ןוֿפ תוירזכַא רעצנַאג
 ,א"ּב ,רעטעלּב עשירַארעטיל ,םײהּפָאנק השמ

 | .95794 ןאק
 רעד ןוֿפ טנַאװ ןייא ייּבפ -- לט ץּביַא

 םוילּבנעזַאר .מ ,"לטעּבײַא ןַא רעמַאק-עמרוט

 נֿפַא קירטש ַא טימ ,קעשטוּפ סוילוי ,זּביא
 ַא ַײּב לגניצ"א 1948 עװקסָאמ ,זדלַאה
 םעד טקערטשעגסיוא ןיוש טָאה יז; .סקיּב
 ,ועל .מ ,"צ"ַא סָאד ןשטעװקוצנָא רעגניֿפ
 ,8 עװקסָאמ ,נגעװ עשינַאזיטרַאפ

 ןרישזָאל- :89 .װטוא -- ךיז ןריזַאלּפָארַא
 ךיז ןזָאלּפָארַא ,ןעמוקּפָארַא :לוטיּב טימ .,ךיז

 עמ יװ רעטעפש רעדָא ,טייהרענעטעּבעגמוא

 טימ ךיז 'א ןענירעד-עקצימ .טֿפרַאדעג טָאה

 ַײב; .ןהחּפשמ =} 'עכַאּפמאשי רעצנַאג רעד

 .ענייא זיא עמַאמ א ,ךָאמ-ךָאצ ןייק זיא רימ

 א טימ 'א ךיז עטַאט רעד טעװ רעמָאט ןוא

 םעזעּב םענירג ןטימ יז ךיא לעװ -- רעטייווצ

 סֿפלח םעדי ,צוס ,יי--- -- ּבוטש ןוֿפ ןּבַײרטסױרַא

 ,65 'ז ,1975 ָא"ּת ,םוירַאװקַא רענירג ,ירעטכָאט

 "ּפָארַא לָאז סע ןכַאמ .1

 יא .ןעלגעז יד י'ִא .טװַאנָארע םעד יא .טיונק



 ןזַאלּפָארַא

 ,רעטצנעֿפ םעד ךרוד קירטש ַא טימ ןןצעמע

 יד יא ,עּפוק ןוֿפ קנַאּב עטשרעּבייא יד יַא

 ןיא תמ םעד יא .(י"א) ןּביוש יד רעּביא םיסירּת

 'נוא ןשוליג ּבָארה דרַאװ לימיה רעד, .רֿבק

 רוֿב שװ ליּבענ ןײא / ,טֹונ שנוא טעט ׂשד

 לכירטש| "טֹוג ןהעז טנוק טנמינ ,ןיׂשולש

 ,1701 ץֿפָארטס ,ךוּב לאומש ,ןטָאג ,ו רעּביא

 וד ןעד ןָאט טשרדנא ׂשקינ אוי שׂשֿפרַאד וד,

 זָאד ןרדולּפ ןַײד טׂשָאל ּבָארַא ריד ןוֿפ וד

 קחצי ירּב ֿבקעי יר ."הדוֿבע ןַײז רועּפ םעד רַאװ
 ,ב/טּפ ,ג"כקּת גָארּפ ,בקעי תלהק ,ל"גס

 ּפָארא טזָאל ,דָיי רעטעּפַאסרַאֿפ א ךיז טזַײװַאּב,

 ןוא דרע רעד ףיוא הרוחס טימ קימולק םעד

 וצ טָאה רע סָאװ ןֿפורסױא רעטַײװ ךיז מטענ

 'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,"ןֿפױקרַאֿפ

 ןעמ זומ -- ןיליֿפּת יד ּפָארַא טזָאל עמ זַא)

 לקעז ןיא ןענַײז ןיליֿפּת יד ןעװ רעּבָא ,ןטסַאֿפ

 טָאה ץרַאה:םע ןַא .ןטסַאֿפ טינ ןעמ ףרַאד --

 סָאד טוָאלעגּפָארַא ןװיּכּב ֿבָאּבהעשּת ֿברע

 טָאה ןוא דרע רעד ףיוא ןיליֿפּת עלעקעז

 ןןטסַאֿפ טינ ךיא ףרַאד ןגרָאמ :טהנעטעג

 ןַאט תוכָאלמ ענעדײשרַאֿפ ַײּב ,צעפס .2
 ןזָאל סעּפע ףרַאד עמ תעּב ,טעּברַא לייט םענעי

 ַא 'א .ןװיוא ןוֿפ ריט יד 'א .ןרעדינ ,ןלַאֿפ

 רעצעלק 'א .װזַאא טנערּפ ַא ,לטנעה ַא ,רעּבײה

 ןעוו , ,ייז ןקַאהּפָארא = רעמייּב יַא .ךַײט ןֿפױא

 ,טבָאקעגנָא ךַײלג םודעמוא ןיוש זיא ּברַאֿפ יד
 ןטּברַאֿפ עמ סָאװ רעדיילק יד) ייז ןעמ ןָאק

 טונימ 105 עלַא רָאנ ןוא ןלסעק ןיא} יא

 ,ירעּברַאֿפ רעדיילק ,ַאריּפש .ש ,"ןעיירדמוא

 -פיוא ןוֿפ טעּברַא יד, .54 'ז ,1900 עשראוו

 ןיא ךעלמעק יד ןעוט םעדעֿפ יד יַא ןוא ןּביײה

 ,40 יז ,1928 וועִיק ,גײצ ,ארזיא .ע ,"לוטשּבעװ

 ןטצלעמשעצ סעשָאלַאק יד ּפָארַא טוָאל עמ זַא,

 רעקיסילֿפ רעד ןשימֿפיונוצ ךיז ןעק ,ןוהושט

 ,זּביא ינרַאכַאס ,"עשַאלַאק רעד ןוֿפ ןוהושט

 א ןגעװ . ...ןסיװ ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןימורֿפ .ל

 זַײװסעּפוק, .46 'ז ,1932 װָאקרַאכ ,עקנַארגַאװ

 ןרעּביא ןֿפרָאװעצ ןעװעג םירעיוּפ יד ןענעז

 ערעדנַא ,רעמייּב טזָאלעגּפָארַא ןּבָאה לייט .דלַאװ

 "אנא 19 יז ןיילא ,ַאּפָא ,"רעצעלק טגעזעג ---

 טכַאנ ןייק ךרוד טינ טייג סע, :ךיוא שיגָאל

 ,"גוצ א יא טינ לָאז ןרענאזיטרַאּפ יד| עמ זא

 ,64 'ז ,1947 עװקסָאמ ,דרע עשיסורסַײװ ,ןיבַאד

 רעדָא ןקירטש םַײּב (לגיײא) גיוא ןַא יַא

 ,4 ב ,לגייא +-- ;130 ,20 3 ,גיוא +-- ןעלקעה
2, 

 ַא ןיא יא .ןגיטש עלַא ןוֿפ יא .ןֿפרַאװּפָארַא .9

 "ךעלדיינק עתמא' יד ןַאלּפָארע ןוֿפ יַא .ּבורג

 ןיא ךימ געמ עמ .ןגַײװש טינ סָאד לעװ ךיא,

 זיא גָארטסָא רעד| "!'א (שינעגנעֿפעג) גָארטסָא

 ,1867 ,מק ,ןרעלעק א ןיא ףיט ןעװעג טֿפָא

 יצ טרעה ריא ,ןעמענ ךַײא טעװ עמ, .11 אס
 ,"םערט עלַא ןוֿפ יא ךייא טעװ עמ ןוא ,ןיינ

 אנוש רעד זַא, .128 'ז ,עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש

 עניזַא ירד יא טעװ ןוא ןעגנירּפשנָא טעװ |

 טרָאּפשרַאֿפ ןַײז ןיוש ךָאד ןעק . . . 'ךעלעקייק'
 -ַאק רעזייל ,"קידנכַאל ךיוּב ַא ןָא ןּבַײלּב וצ

 ,1933 קסנימ ,סעקסערָאמוה ,שטיװָאצ

2000 

 ,ןֿפירטּפָארא ,ןענירּפָארַא לָאז סע ןכַאמ 4

 ףרערט (ןדרי) ךַײט ַא יא ,טײקיסילּפ א יא

 טינ טָאה רענעי יאמל ,לרוחּב ַא טרסומעג ,

 לװַײֿפ ,"טעזָאלק ןיא רעסַאװ יד טזָאלעגּפָארַא

 ,1932 װעַיקיװַָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס

 דער :ךיוא = רעסַאװ'ס ּפָארַא זָאל* .23 ז

 ןוא עקירעּביא ןָא ,רעצריק ךס א (ּבַײרש)

 ןוא עװַאקעשט רענעי ןיוש זיא ,, ,דייר עטסוּפפ

 "ןַײרַא דרָאּב ןיא לכיימש א ּפָארַא טזָאל

 ,ןַײרַא דרָאּב ןיא רערט ַא יא :וצ שיגָאלַאנַא)

 'טּפשמ סטָאג' ,קישטנָארַאה ןועמש

 'ַא .ןענעֿבנגּפָארַא .ךיז רַאֿפ ןעמענּפָארַא .2

 .טלעגניילק סָאד יא .ענ ע ש ע ק ןיא ךיז וצ

 ַא זיא . ..ךעלּפערק טימ ךיוי . . . שיֿפ ןסע;

 ...רעטרעדנוה א ןּבעגּפָא יו . . . רעגנירג ךס

 טזָאלעגּפָארַא גנַאל ןיוש סָאד טָאה רע סָאװ

 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידי ,"ענעשעק ןיא ףיט

 ןוֿפ חקמ םעד טרעכעה רע; .52 ' ,1

 לייט א טלעג ןקיזָאד םעד ןוֿפ טיג ,שײלֿפ

 רעצנעט ענַײז לייט ַא ,םיֿבכורק עמערַא ענַײז

 ,ענעשעק ןיא ךיז וצ ּפָארא רע טזַאל לייט ַא ןוא

 .14 יז ,יהׂשעמ עטלַא ידי ,סוממ ,ײרּתסּב ןּתמ ַא

 יּפָארַא ...טָאה רע זא ןעמ טגָאז םיא ףיוא,

 רעד טלעטשעגסױורַא ןוא םיקּתממ יד טזָאלעג

 סָאװ שטעּפ יד, .ןגיל ַא'ס' ,עש ,"גַײֿפ א טלעװ

 רַאציײװש םענוֿפ טּפַאכעג טָאה ײקַאל רעד

 "שנעשעק ןיא טזָאלעגּפָארַא ןַײֿפ ץנאג רע טָאה

 ןעװעג ןטלָאװ שטעּפ יװ טקנוּפ ,קידװעליּפש}

 .ןלעטָאה רעקוװעלירתּכ' ,עש ,{םינמוזמ

 "וה יד יַא הרירּב-תיל .ןרענעלקרַאֿפ .גיֿפ 0
 ּפָארַא ןָאטעג ױזַא טָאג טָאה סָאװרַאֿפ , .תואצ

 סָאװ ךרּבתי טייקיטכיל ןַײז ןוֿפ קלח א ןזָאלוצ

 ,אינּת ,"ןטלעװ עלַא םורַא טלגניר ןוא לוֿפ זיא

 ּפָארַא לָאמעלַא . . . טזָאל . . .עמַאמ יד! .0

 וצ םיא ןיא טרעלקעג טָאה יז סָאװ תחנ םענוֿפ

 זָאל , .25 יז ,'קָאטסָאװי ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ןּבָאה

 ,לה ,"ןגייל ןֿפָאלש ךיז טַײצ ,רעַײֿפ סָאד ּפָארַא

 ,19 יז ,1940 י"נ ,רעדיל

 ,לטימ-רעקרַאֿפ א ןוֿפ רישזַאסַאּפ א יַא 4

 ַאנַא .ןַאלּפָארע ןוֿפ ,ףיש ןוֿפ ,ןַאּב ןוֿפ יַא
 ןיהואו, .דיוּב ןוֿפ ,רוֿפ ןוֿפ יא טימ שיגָאל

 סָאד ןָא רימ ףור ?'ַא ךיד ךיא לָאז וטסליװ

 יומשֲא רעד תעּב| "טסניואװ וד ואװ טרָא

 ,160 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,ןןקילארׂשי טימ טילֿפ

 -רַאֿפ ןענעז ייז זַא טגָאועג ןּבָאה סָאװ עלַא;

 עלַא ייז -- ןייג וצ לעטָאה ַא ןיא ךעלגעמ

 ןוֿפ ,הפ ,"ןזָאלענּפָארַא ףיש ןוֿפ ןעמ טָאה

 .רעדנעל עטַײװ

 (רישכמ) טנעמורטסניא ןַא ןרעדינּפָארַא .8

 ןוֿפ טנעמורטסניא ןַא ןזָאלסיורא .סעּפע ףיוא

 לּבוה א יא .עלעּפעק ןֿפױא רעש יד יא .טנַאה

 ,ןלייצ ריד וטסלָאז ןכָאװ ןּביז , .טערּב א ףיוא
 ףיוא רעסעמדַײנש ַא ּפָארַא טזָאל עמ ןעװ ןוֿפ

 רעמזעלק יד, .9 ,זט ,םירֿבד ,ית ,"האוֿבּת רעד

 -םוי רעד .סעקשטימס יד טזָאלעגּפָארַא ןּבָאה

 ,"קיאור ןייטש ןּבילּבעג זיא םלוע רעקידֿבוט
 -- ?וטסניימ ןעעז ןשטנעמ , .9 'ז ,תודוס ,ּפס

 ... קַאה יד טזָאלעגּפָארַא עגר ַא ףיוא רע טָאה

 ןזָאלּפָארַא

 ,"רימ ףיוא ךיא םענ השוּב עקיזָאד יד --
 יטּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש

 ןוֿפ יַא .ןּפוטשּפָארַא יװ ױזַא ,ןזָאלקעװַא .9
 ןעמרָאק ןוֿפ זדנעג יד יא .םייה רעמערַאװ רעד

 סע יװ ױזַא ...2 ,ןסַײרּפ ןייק ןריֿפ ןוא ייז
 רע סָאװ ןסָארדרַאֿפ ןילַא רעטָאֿפ םעד טלָאװ
 ןוא ט ס ע ק ןוֿפ טזָאלעגּפָארא רעדניק יד טָאה

 ,חספ רַאֿפ ידוי ,"ּבוטש ןַײז ןוֿפ טגָאיעגסױרַא

 ,143 יז ,1881 עשרַאװ

 ,םייחל םענַײֿפ ַא 'ַא .ןעקנירטסיוא ךיגְ .0

 שַאלֿפ א 'ַא טײװצעּבלאז .תוסוּכ רַאּפ א יא

 .ןַײװ

 ןוָאל -- רֿבא ןַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא 1

 ,ּפָארַא ףיוא גנוטכיר רעד ןיא

 "רַאֿפ ךיז (א 132 +- -- ןגיוא יד יא

 ןגיוא יד יא .טמעשרַאֿפ (ןרעװ) ןַײז ;ןעמעש

 סָאװ) נג א יװ ןגיוא יד יא .הֿבדנ ַא ןטעּב ןוא

 יד יא ןוא ןרעװ טיור ,טּפַאכעג טָאה עמ

 דוֿבּכ טינ טַאהעג טינ טרָאד טָאה רע, ,ןגיוא

 תחַא ףָארטש טימ טלָאצעג טָאה / ,תחנ טינ ןוא

 -עגּפָארַא ,דוּפ ןֿפױא תונויזּב טאהעג / ,תחאו

 ןָאדנָאל ,לטלעװ ןיילק .צלַא ,"ןגיוא יד טזָאל

 רָאי ַא ןוֿפ רוחּבםערָא ןאה .20 'ז ,4

 םענוֿפ טצענעגכרוד ,רענעגָאלשרעד א ,ןצעּביז

 יד קידַא טייטש ןוא ךיז טלסיירט ,ןגער

 סָאד ןָא טלעטש יז, .המלש ,סוממ ,"ןגיוא

 ןוא לכעטרַאֿפ ןסַײװ םַַײּב ךיז טיצ ,עלעקסיפ

 ןָאדנַאל ,לטלעװ ןיילק ,צלַא ,"ןגיוא יד טזָאל

 ןַײז (ב :54 'ז ,1926 עשראװ ,ליטעטש עשיליוּפ

 יד י'ַא .תועינצ ןזַײװסױרַא ןוװיּכּב ,קידתועינצ

 יד 'ַא :ריא .הלּכ (עקיטַײצרַאֿפ) ַא יװ ןגיוא

 -ערַאמ עיטָאמ יװ ,(לזגנה) קַאזָאק א יװ ןגיוא

 ןצעמע ךַײלג ןקוק ןענעק טינ ללּכּב (ג :רעכיװ

 ך 9 לּפ ע ל נגיוא יד 'ַא :ךיוא ,ןגיוא יד ןיא
 יד רעּבא ןע מער ּב יד יַא ;צּפָא ַײּב --

 .ץרפ ַײּב --- ןגיוא

 ,ןצעמע ןו 9 (ןגיוא יד) גיוא ןייק יא טינ

 טימ ןקוק טַײצ ערעגנעל ַא (א -- סעּפע ןוֿפ

 -רַאֿפ טימ ,טֿפַאשּביל טימ ,סערעטניא סיורג

 ,הלּכ רעד ןוֿפ גיוא ןייק יא טינ  .גנורעדנואוו

 ּפָארַא גיוא ןַא טינ טָאה רע, .ןתח םעד ןוֿפ

 ךיוא תודועס-שלש םוצ ,קידצ םענוֿפ טזָאלעג

 ;97 'ז ,1861 גיצּפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי ,"יוזַא

 יִד יז טָאה ןגָארט ריא ןוֿפ טַײצ עצנַאג יד,

 -נלעװקנָא ,ךיוּב ריא ןוֿפ טזָאלעגּפָארַא טינ ןגיוא

 -רעקעּב .ש ,"רעכעה לָאמעלַא טרעװ רע יװ קיד

 ,54 'ז ,1888 סלדַא ,עקרעֿפרַאװ ןטרָאק יד ,ןַאמ

 ,ןטיה .ןגיוא יד ןוֿפ ןזָאלסױרַא טינ וזז (3

 גיוא ןייק יא טינ .טכַא ןגייל רדסּכ ,ןטיהּפָא

 ןייק ּפָארא טינ טזָאל עמַאמ יד , .דיחידןּב ןוֿפ

 :רימ וצ טגָאז ןוא טלכיימש ,רימ ןוֿפ גיוא

 איֿבנה והילאי ,עש ,"!ןרעװ ןֿפַאלשטנא טסעװ

 (3 .שטַאּפ א ןּבעג (א -- טנע ה יד יַא

 .ןָאטֿפױא סעּפע ןענעק טינ רעדָא ןלעװ טינ

 יד יַא ןוא קנַארק ןַײז .גנונעֿפָאה ןרילרַאֿפ

 ןלַאֿפנַײרַא ןוא טנעה יד יַא טינ רָאט עמ .טנעה

 זדנוא ליװ עמ סָאװ קידנקוק טינ, .ׁשואָיי ןיא

 ,"טנעה יד ּפָארַא טינ רימ ןזָאל ,ןּבָאהסיוא
 .227 'ז ,ןרעטש ענעשַאלרַאֿפ ,װָאקרוט סַאנָאי



 ךיז ןזָאלּפָארַא

 ,"טנעה ענַײז ּפָארַא רע טזָאל טײקנרָאלרַאֿפ ןיא, !
 ,37 יו 'סצמצי ,| רעפעינד םַאּב ,גרעּב

 ןלַאֿפנַײרַא ,זגורּב ןרעװ -- זָאנ יד א

 רימ טימ וטסיּב, .גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא

 םורַא טסייג / .סָאװרַאֿפ טינ ךיא סייוו --- זגורּב

 (ב .לֿפ ,"זָאנ יד טזָאלעגּפָארַא גָאט ןצנאג ַא

 ,ךיז ןיא טייקרעכיז ,טײקידרעֿפָאה ןרילרַאֿפ

 רָאנ זָאל, .זָאנ יד 'ַא ןוא רעהרַאֿפ א וצ ןעמוק

 סָאד ןיוש / ,ּפָארַא ליֿפ וצ טשינ זָאנ יד

 ,ףור .ּב .א ,"ּפָא רימ וטסגָאז לָאמ עטסקעז

 גָאזע .3 'ז ,1871 עשרַאװ ,...רוּכיש רעד

 ןזומ / ,סורדרַאֿפ ןּבָאה ייז עשטָאכ ,רסומ ךיא

 .ז .ּב ,"רעזענ יד ןזָאלּפָארַא ,ןדַײלרַאֿפ ךָאד ייז
 טימ רעליש ַא ןוֿפ טופׂשיד רעד ,שטירװָאניּבַאר

 קידנטכַארטַאּב,, ,15 יז ,1877 ענליוו ,קינזיולק ַא

 ןיא) טָאטש רעד ןוֿפ תיּבה:לעּב רעד זַא ךיז

 ןעגנַאגרַאֿפ דלַאּב םיא זיא ,ץירּפ רעד זיא ןלוש

 ,"זָאנ יד טזָאלעגּפָארַא טָאה ןוא קשח רעד

 ,10 'ז ,חרזמ ןיא טָאטש א ,סוממ

 ;בצמ ןרעװש ַא ןיא ןַײז -- פ ָא ק םעד 'ַא
 וצ ,הצע ןַא ןּבעג וצ ךיז טייקכעלגעמ ַא ןָא

 -ןגַײװש .ןדירֿפוצמוא ןַײז .גטווסיוא ןַא ןעניֿפעג

 םעד יַא (טײקנגעלרַאֿפ ןיא ,טייהרעזנֹורּב) קיד

 ּפָארַא טימ קילגמוא סָאד ןענעגעגאּב .ּפָאק

 טייהרעליטש ןוא ּפָאק םעד יא .ּפעק עטזָאלעג

 ,(שטנעמ) רעקידניז ַא יװ ּפָאק םעד יא .ןענייוו

 ןוא ןזָאלּבנָא ךיז .ה ּפ ר ח ןוֿפ ּפָאק םעד יַא

 -רַאֿפ וטסיּב סָאװ ,ישרעטכָאט, .ּפָאק םעד יִא

 םעד טזָאלעגּפָארַא וטסייג סָאװ / ,טעשטומס

 ,טײקידעכַאװ עטגרָאזרַאֿפ עיורג יד, .לֿפ ,?ּפָאק

 םעד יַא ,ונמשָא ןצרַאה ןיא ךיז ןּפאלק ריא טימ

 ,82 יז ,{ המלש ,סוממ ,"ןלַאֿפ ןונחּת ןוא ּפָאק !

 ףיוא טגנעה סָאװ ּפָארַא ּפָאק ןַײמ ךיא זָאל,

 ןליּפש וצ רע יװ ךיז ןרעל ןוא / ,ַײלּב יװ רימ

 ,טינ-טשינרָאג ןוא ץלַא טימ / םיורט ןיא ךיז

 י"ג ,װ רעדיל ,הלמ ,"םיושןלַאװ טימ ןוז יװ

 ןַא טימ טייקירעיורט א זיא, .156 'ז ,4

 יד טזָאלעגּפָארַא ןּבָאה יז .ןלַאֿפַאּב ייז המיא

 ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד ןוֿפ ,דרע רעד וצ ּפעק
 "אנא  .דויםיליהּת ,שַא ,"ןצכערק טרעהרעד

 ןזָאלעגּפָארַא . . .טָאה עסאמ יד, :ךיוא שיגָאל

 יז ןוא ,עקיכַאֿפטנזוט יד ענירּפוש ט יד

 ,קמ ,"ספעש א יװ ,עסַאמ יד ,ןסעזעג זיא
 .קיטנַאמ

 יד יַא ,ּפָאק םעד יַא וזז -- םינּפ סָאד יא

 רימ ןזָאל / ,ןדייר רימ זַא רעּבירעד ןוא, .זָאנ

 ,ליטש ,רעטרעװ יד ןוא / ,םינּפ סָאד ּפָארא

 ,"םינצּבק זדנוא רַאֿפ טסַאּפ סע יװ / ,ןגיואוועג

 : | ,ףשטנעמ .עמערָא  ,רַא

 ,גנונעֿפָאה ןרילרַאֿפ -- (ןע)לגיל ֿפ יד יא

 .ץלָאטש ןַײז ןרעהֿפױא ,טײקטסעֿפ ,טייקרעכיז

 לגילֿפ יד טזָאלעגּפָארא ןרעטקַאד רעד| טָאה;

 ףרַאד ןּפַאצ-טולּב זַא ןַײז הדומ ןּביױהעגנָא ןוא

 ,ץרפ ,"ןעמענ ןעמ געמ לייאנציר זַא ,ןעמ

 ,'הֿפיגמ תעשּבי

 ןסחי רעקינײװ ןרעװ -- ן ר עד ע9 יד יא

 ,ךיז ַײּב

 "מוא .ךיז ןקערשרעד -- לדײװ םעד א

 ,ןשטנעמ ַא ןגעוו לדייא
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 -- ןקורדסיוא עשיֿפיצעּפס לָאצ ַא ןיא ,2

 ;בּב"רקיע יד טימ טריאיצָאטא

 ןגייל טינ ,ןסעגרַאֿפ ךיז -- ןעניז םעד יא

 טרעיודעג םיא ַײּב טָאה סע זַא, .טכא ןייק רעמ

 ּפָארַא טָאה רע ןוא ןסע ןטימ ןיא קסע ןַא

  טינ טנעה יד ןטיה וצ ןוֿפ ןעניז ןַײז ןזָאלעג

 רע לָאז ,טינ רָאט עמ ואװ ךיז ןרירוצנָא

 הכרּב א ןכַאמ ןוא טנעה יד ןשאו לָאמאכָאנ

 גרעּבסגינעק| םחנמ תוכרּב ,"םידי תליטנ לע

 .קנַאדעג םעד יא :ךיוא יױזַא .ּב/ו ,{ח"ירּת

 -- קס אר 8 א (שטעפ) שטאּפ א יא

 ילָע םעד דלַאּב רע טָאה, .ןשטַאּפ טכירעגמוא

 ,"שטעּפ עסייה ייווצ טזָאלעגּפָארַא רעּפַאכ ןועט

 װָאװל ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קָאטשניּב .ל .י

 ..+ עקשרעה ןענַאטשעגֿפױא זיא , ,55 'ז ,6

 ןּביוא ןוֿפ שטַאּפ א טזָאלעגּפָארַא םיא טָאה ןוא

 .ז יּפַאק ,ענומָאק עטשרע יד' ,עש ,יּפָארַא

 ײרשעג א רימ ףיוא װַאטסירּפ רעד טָאה;

 שטַאּפ ןקיכליה א רימ טזָאלעגּפָארא ןוא ןּבעגעג

 ,382 'ז ,ןדוי רעװָאכָאטסנעשט ,"ןַיײרא םינּפ ןיא

 רַאּפ א ןזָאלעגּפָארַא רעטכָאט רעד טָאה רע;

 ,רעגעװש איװצ ,ןוחַא .מ ,"קסערֿפ עטנוזעג

 יד ןּבױהעגֿפױא טָאהה .14 יז ,ס"רּת ענליוו

 ,ןַאמרעקעּב .ש ,"די-תנתמ א םיא 'א ףיוא טנַאה

 "אנא .13 יז ,1886 סעדַא ,ןיקַאזַאק עשידוי יד

 סדימלּת םעד רעּבַא ערי װ יד יא :שיגָאל

 ,ןקור סדרעֿפ ןֿפױוא שט ַײ ֹּב יד יא ,טנַאה

 ף ָא ר ט ש ַא'א :ךיוא ױזַא .עא טור יד'יא

 ַא יַא חד -- םכילצ:םולש ַא א

 ןלּבלעק ןטימ} רעװ ךיא זיּב , .שירעֿפיטש ,שטַאּפ

 ַא ּפָארא םיא זָאל ןוא עקלעמש רעטנָאנ ַא

 רעד טימ עקַאט ױזַא ,םכילע-םולש ןּבָארג

 ,סוממ ,"רעגניֿפ ףניֿפ עלַא טימ ,טנאה רעצנַאג

 ,6 '} ,ליּבלעק סָאד

 יד ןלעטשרַאֿפ -- קיריזָאק םעד יא

 , . . . רימ טגלָאֿפ , .ןעמעש ךיז ןרעהֿפױא ,ןגיוא

 וצ רעּבירַא טייג ןוא קיריזָאק םעד ּפָארַא טזָאל

 ,1896 ץנליװ ,ןהֹּכ רעד ,ןײטשָאלּב רזוע ,"םיא

 ' ,220 יז

 ןיא ןסַײמש וצ ידּכ -- ךצלזיײ ה יד יא

 ןוא ןזיו ה יד יא .(םייה רעד ןיא ךיוא) רדח

 יד יא :ךיא .29 עקידרעַײֿפ יד ןלײצנַײרַא

 -ֿפױרַא לָאמא םיא ןּבָאה ריממ .םיסנכמ

 םיא טָאה עמ ןוא ,שיט םעד ףיוא ןגיוצעג

 טזומעג טָאה רעדעי ןוא ,ןזיוה יד טזָאלעגּפָארא
 ןוקיּת ,ןייטשנעסמיפ .ל,"ןַײרַא . . . ןיא ןעַלּפש

 יד 'ַא ןיילַא 237,  'ז ,1894 גרעּבמעל ,עלַאּביײל

 וטסָאה סָאװ, .ןקירעדינרעד ךיז = ןזיוה

 ױזַא ךיז וטסָאה סָאװ ?ןזיוה יד ןזָאלעגּפָארַא

 טׂשֿפרַאד וד ,, ."?םיא רַאֿפ טקירעדינרעד קרַאטש

 ריד ןוֿפ וד זד ןעד ןָאט טשרדנַא שקינ אוי

 םעד ראו זאד . ..ןרדולּפ ןַײד טׂשאל ּבארַא

 ,ל"גס קחצי רּב ֿבקעי יר ,"הדוֿפע ןַײז רועּפ
 ןייל א .ּב/טּפ ,ג"כקּת גָארּפ ,בקעי תלהק

 ןוֿפ קוסּפ ןטייוצ םעד ןגָאז ןוא ןזיוה יד יִא

 'א ןצעזנָא סואימ = (ינקשי) םירישה:ריש

 ןרעהעג = ןויוה יד רעּבבא לד מ ע ה סָאד

 ,1905 םורַא ןוֿפ טנגוי רערענָאיצולָאװער רעד וצ

 -ּפָארַא . . , טָאה סָאװ ןַאמ-הרֿבח רענעי זיא סָאד;

 ךיז ןזָאלּפָארַא

 ,עש ,"ןויוה יד רעּביא לדמעה סָאד טזָאלעג

 | ,111 יז ,היֿבט

 ,זיײרּפ םעד ןרענעלקרַאֿפ -- ז ַײ ר ּפ ןוֿפ יַא
 ןוֿפ 'א :ךיוא יױוזַא .רעלעװלעװ ןענעכער

 .ןוּבש ח ןוֿפ יא :לעלַארַאּפ .חקמ

 ןכירקרַאֿפ -- פ ָא ר ט ןוֿפ ,ןָא ט ןוֿפ יא

 טינ ,ןליּפש םַײּב ,ןעגניז םַײּב טַײז ַא ןיא

 -- ןָאט םעד 'ַא* .עידָאלעמ יד ןטלַאהסיוא

 קידהװאג ױזַא טינ ,רעכיז ױזַא ןדער טינ (א

 ןעמיוצנַײא ,רענעדיײשַאּב ןּבעל (ב ;רעִירֿפ יו

 טַײװ יװ שָאקַאי ךיז טיירד עמ, .תואצוה יד

 ,ליי ,"ןָאט םעד 'א טינ הלילח יּבַא / ,ןַאק עמ
 סָאד יא .50 'ז ,ג"מרּת סעדא ,חול טלעװ

 .רעליטש ןדער -- לו ק

 ןוֿפ ןלײטּפָא) עקשיק יד יא (שיֿבצק) ,2

 סעקשיק יד ואװ דייװעגניא ,עסונעמ רעד

 ,(ץלַאמש ,ֿבלח ןטימ םענייאניא ןעמוק

 רַאלוקידנעּפרעּפ ַא יַא .(עירטעמָאעג) .4

 עקידארג-90 ייוװצ ןֿפַאש ןוא עדָארג רעד ףיוא

 .ןעלקניוו

 יד ףיוא 'א ךיז .װֿפד 6 -- ךיז ןזָאלּפָארַא

 .דרע רעד וצ 'ַא ךיז .ינק יד ףיוא ,רעגניֿפ ץיּפש
 ,קילגמוא ,שינעקישנָא ,הרצ ,גָאלּפ) הריזג ַא

 ,פעק ערעזדנוא ףיוא ּפָארַא ךיז טזָאל (עא הֿפגמ
 טנעה יד .ּפָארַא ןיוש ךיז טזָאל ןַאלּפָארע רעד
 ןוֿפ ּפָארַא ךיז טזָאל לגייא ןַא .ּפָארַא ךיז ןזָאל
 טזָאל (שינרעטצניֿפ ַא) טכַאנ יד .ןעלזיּפש יד
 "עג ַא; .קלָאֿפ ןטושּפ םוצ ךיז 'ַא .ּפָארַא ךיז

 יד ףיוא ּפָארַא ךיז טזָאל ףָאלש רעקַאמש
 ,ןיורק ןַײמ ,ץרַאה ןַײמ ,יוא ,, ,"עטרעטַאמרַאֿפ
 .לֿפ ,יּפָארַא טלעװ רעד ןוֿפ ךימ ךיא זָאל טָא

 א יװ ,ערַאמכ א יװ ,קירעשייה ַא יװ ךיז יַא
 ּפָארַא ךיז טזָאל למיה רעד" .שטיפיפ
 רעייז טרעװ ֿבצמ רעד = (דרע רעד ףיוא)
 .סרעסעּב ףיוא ןטכיזסיא ןָא ,רעטכעלש ַא

 /טלעטשיג ראיומ יד ףיוא ךיז ןטַאה לייט ןייא,
 המוהמ איד ךיז אז / ,ןשורג םנייא לייז טימ
 ּבנֲא ןטרג ןנייא ןיא / טלעװ ןליטש טינ

 ,12 ,ץניװ ,יןׂשול ןטלָאװ ךיז איז ןּבאניה=}

 ,רימ ךיז טכַאד ,קוק ַא . . . םיא קנעש ךיא זַא;
 ךָאנ םיא ךיא קנעש ;היחמ טושּפ ךיז זיא רע
 ןוא ּפָאוַא םיא וצ ךימ זָאל ,רעטרעװ עכעלטע

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"רסומ טייקסטוג רַאֿפ םיא גָאז

 "נָא ךיז רע טָאה םעדָאֿפ םעד ףיוא , ,105 יז
 ןטנורגּפָא עטסֿפיט יד ןיא ןזָאלוצּפָארַא ןּביוהעג
 119 'ז ,קרעּבערש' , סַײװ ,"לוּפלּפ ןוֿפ

 ןוֿפ ןזָאלוצּפָארַא ךיז רָאנ ןיוש ריא טּבַײלּב ,|
 ןיא ּפערט ערעטצניֿפ עטכעלש ליֿפ טימ טרָאד

 ,סעמע' ,ן| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"רעדינ רעד

 יז טֿפור עמ סָאװ ,ּביוט עצרַאװש יד, ,75 יז

 םימותי יד ףיוא ליטש:-ליטש ךיז טָאה ,טכאנ

 12 'ז ,ךעלעסַײמ ,טשא ,יטזָאלעגּפָארַא |

 ןעמוק .ןרָאֿפ וצ ןעמוק 1 :ּבּב צעּפס טימ

 ערעזדנוא ןיא יַא ךיז רֶע טעװ ןעוװ .טסַאג וצ
 תּבש םעד ךיז ןּבָאה דנַײרֿפ יד, ."?תומוקמ
 ערעייז טימ ןעמַאזוצ זדנוא וצ טזָאלעגּפָארַא
 .עקירעמַא ןייק ףיש ַא טימ ךיז יַא ."תוחּפשמ

 ןרילרַאֿפ ,ןלַאֿפעג ךיז ַײּב (ןרעװ) ןַײז .2



 ןענעכטַאלּפָארַא

 ךיז ןּבָאה רימ, .ןקירעדינרעד ךיז ,טומ םעד

 עלַא וצ ,תוסנרּפ עקירעדינ עלַא וצ טזָאלעגּפָארַא

 ילֹּכ רעניילק רעד ,בז ,"םירחסמ עכעלדנעש

 טנעקעג ךיז יז טָאה , .9 יז ,1885 סעדַא ,קינוּב
 ַא רעדָא לרחוס ַא סעּפע ןעמענ לָאז יז ,ִא

 ,"?םענעי ַײּב רעניד א טסייה סָאד ,לעטישזולס

 סיוועג טנעז ריא ,, .עגַאלַײּב ,1 ןאט ,1888 ,לָאֿפוי

 יּפָארא ךיז טינ ךַײא טסַאּפ סע ןוא ךַײר דנוצַא

 ,שּב ,ןַאמדירֿפ .א .ד ,ײןכוזַאּב וצ זדנוא ןזָאלוצ |

 ,41 יז ,א"נרת װעשטידרַאּב

 ןצנַאגניא טרעדינ עמ זיּב ןעיֵא ךס א -- תנו-

 יד ןוֿפ ץלָאטש רעד םיא טָאה ךָאד, .ּפָארַא

 -רַאֿפ יד ןוא י'ַא יד ןוא ,טקוקעגסױרַא ןגיוא

 ןּבעל עַײנ סָאד ,ירעגַײטשגרעּב' ,פד ,"גנוטכַא

 ןוא גנורעדינּפָארַא רעד ךרוד, ,1913 ינַאי יינ

 עליֿפ טימ עטשרעטנוא יד וצ תויח םעד ןוֿפ יַא

 ,דנ ,אינּת ,"םימוצמצ עקרַאטש ןוא

 (עק ןיײ) רע .שינע .ץכעז
 .ַײרעד

 ּפָארַא ווז .װרט -- ןענעכטַאלּפָארַא
 .ןענעֿבנגּפָארַא .ןענ(ע)חקל

 ךיוה ןסקַאװ רעמייּב יד, .וטוא -- ןכַאלּפָארַא
 ,"ּפָארַא יז וצ טכַאל למיה רעד / ,ץלַאטש ןוא

 ,53 'ז ,1911 ץעקָארק ,טֿפאשּבעיל ,ַאקרָאיװעיװ .ַא

 יװ ,טכַאלעגּפָארַא ייז וצ טָאה הנֿבל עלוֿפ יד,

 :גרַאב ,ןירג לאימחרי ,"טנעקרעד יז טלָאװ יִז

 ,1938 עשרַאװ ,ןדיי

 .שינע .גנ- .ךיז טימ ךיוא

 ,ןקוקּפָארַא .םעטַײּב כרַא .װטוא -- ןגולּפָארַא
 למיה ןוֿפ טָאה {ו רעּביא לכירטש| טיוג ינוא,

 רנייא ּביױא ,ןהעז טלָאװ רע זד טגוליג ּבָארה

 לכירטש| ט'וג טשרָאֿפ ינוא טגילק ָאד רעד רַאװ

 ,ךלמיֿבַא ןוא , .2 ,די ,םיליהּת ,מהס ,י|ו רעּביא

 טגולעגּפָארַא טָאה ,םיּתשלּפ יד ןוֿפ גיניק רעד

 טעּב ךיא, .ּב/די ,תחח ,"רעטצנעֿפ סָאד ךרוד

 יד ןוֿפ גול ,רעטָאֿפ רעקידמערַאּברעד ,ךיד

 קלָאֿפ ּביל ןַײד עז ןוא ּפָארַא ןעלמיה עכיוה

 ,רופּכ םוי ֿברעל הניחּת ס"ש עַײנ ןייא ,"לארׂשי

 ,1881 װָאקירטעיּפ

 ַא ,ןטכַיײל:-- ;פ9 .וטוא -- ןטכױלּפַארַא
 -ּפָארַא טָאה םינּפ ןסנתח םעדו ןַײז, .םערוט ןוֿפ

 ןוֿפ טכיל ןטימ ןדִיי רענילּבול וצ ןטכיולעג

 ייוצ .,., .,6 עץ 1961 ,גָאט ,טיי ,"ריּפסה-ןבא

 א ייז ןוֿפ ּפַארַא טכיל סע סָאװ ,רעטכעט

 ,רָאֿפ ,לארׂשיױּב .ש ,"ןח רעשיזעניכ-שידַיי

 ,שינע- .גנו- .ד י ז טימ ךיוא ,29 ווו 1966

 .גנו- .אנוׂש םעד יַא .ורט -- ןרעױלּפַארַא
 ,רעד

 ,ּפָארַא טֿפױל סָאװ .ידא -- קיֿפױלּפָארַא
 טייקי- .םָארטש רעיא ,ןֿפױלּפָארַא ןעק סָאװ

 ןוֿפ יַא רעד רעּביא ענעֿפרָאװעגנָא ,רענייטש , ---
 ,.103 'ז ,טשיור ןדרי רעד ,תוכרב .ז ,ייגראּב

 ןטייוװצ ןוֿפ יַא .װזוקַא 8 וטוא -- ןֿפױלּפָארַא
 ,גרַאּב ןכיוה םעד יא .ןַײז וצ לֿבוט ךיז יא .ןרָאג

 רימ ןלעװ רעמַאט ,םי םוצ יא רימ ןזָאל;

 ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט ,"ףיש א ןעזרעד

 .לס .װרט -- ןעּפולּפַארַא
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 ךָאד איד רתוי המּכו השא ןייא , ,1839 עשרַאװ

 ,ןיסעזיג ןַײז ןיזעװיג לוש רעד ןיא ןּבױא
 ריּפָארַא ןילָאװ ּכ"ג איז זָאד טגָאזיג רימ ןיּבָאה

 | ,326 'ז ,הג ,"ןיֿפַאל

 ,ךיז ןשטילגּפָארַא .ןענירּפָארַא .1 :ךיוא
 זַא ןגיל וצ םורק טערּב ץלַאז שד רעהיג ךיוא,

 ןעװ, .א/אכ ,חע ,ייַא לָאז ץלאז הֿפירט ׂשד

 לָאז ,טנעה ענַײז ןשַאװעג ךיז טָאה רענייא

 "וצ לָאז רֶע רָאנ ,...ןשיװּפָא טינ ייז רע

 רעסַאװ יד ןזָאל לָאז ןוא טנעה יד ןעמענֿפױנ

 רעד ךיז טכַאמ ָאד, .א/אס ,2טל ,"ייז ןוֿפ יַא
 ,רעטייא לוֿפ ןוא קיזֿבינ ןוא קידנירג רָאג ןטׂש

 ליומ ןַײז סיוא םיא טֿפױל רעװַאג רעד ןוא

 ,1844 עשראו ,,תואלפה ירופס ,ריװַאּפ ,?ּפָארַא

 טֿפױל סע יװ רׂשעמּב ֿבייח זיא לייא ,, .א/טי

 ,א/וּפ ,םיערז ,"רעטלעהַאּב-לייא םעד ןיא ּפָארַא

 -רעּביא -- טנ ַא װ יד יא .סרעילַאמ ַײּב .2
 ,טשרַאּב ַא טימ לָאמַאכָאנ ןייג

 .ץכע- .גנו- .רעד ,ףיול-- .ךיז טימ
 .טרע-/ .(עק- ,ןיד) רעד .שינעי

 'ַא ,ןלײשּפָארַא
 יד טעּפולעגּפָארַא רימ ןּבָאה ייז , .ץכעלָאש

 טרעװ טסיּב וד .ךעלּברעק טנזיוט ייוװצ ,טיוה

 ,קינטנעצָארּפ רעַײנ רעד ,ָאדױג .י ,"?ןתה אזא

 .ךיז טימ .35 יז ,1893 ענליוו

 יַא ןרעֿפיל-- :פ9פ .ורט -- ןרעווילּפָארַא
 "ַאדיוק = רעװָאנַאדײק םעד טָאה עמ ,, ,הרוחס
 רע זיא םיוק .טרעװילעגּפָארַא ןַאמנגנוי ןרעװַאנ
 טזומעג עלא ןּבָאה ,ןעמוקעג רימָאטישז ןייק
 ,36 ןאנ ,1867 ,מק ,"תונּבר ֿבתּכ סָאד ןענעמתח
 ,גנו-

 .ןגָאװ ןוֿפ קעז יד יַא .װרט -- ןגײלּפָארַא
 יד ןוֿפ עמרַאי יד יא לָאז עמ טַײצ זיא סע;

 ,מק ,"ןרעװ ןשטנעמ ןיילַא ןוא רעריֿפלדער

 םעד טלעג סָאד ןֿבואר הװל רעד, .33 ןאפ ,6

 רענַײז ןיא |ןשידלי:טינ םעד =|} ם"וּכעה הוולמ

 ,לארׂשי ןטייוװצ םעד סע טיג רע ןוא טיג טנַאה

 :ןֿבואר וצ טגָאז ם"וּכעה הװלמ רעד רעּבָא

 ןוא ,רוטּפ טסיּב ןוא טלעג סָאד ּפָארַא גייל

 הוולמה םיוּכע םעד רַאֿפ ּפָארא סע טגייל ןֿבואר

 ןּבעגרעּביא לארׂשי הװל רעטיײװצ רעד געמ}

 -רוה יולה .מ ,"ןןענֿבואר ךרוד טנעצָארּפ םעד

 ,א/וט ,1866 ראװגנוא ,יכדרמ תשרפ רֿפס ,ץיװ

 ,גייל-- .ךיז ןקירעדינרעד -- ךיז טימ
 .שינע .ץכע-ה .גנו/ רעד

 יַא ןטכיול-* זד .װטוא -- ןטכַײלּפָארַא

 טקוק המשנ עקילייה יד זַא, ,םױּבטסַאמ ןוֿפ

 םעד ףיוא טרַא ךיוה ריא ןוֿפ ּפָארַא טכַײל ןוא

 ,זּביא ,סידנַארּב .ל .א ֿברה ,"ףוג ןטּבירטרַאֿפ

 וטסעװ, .53 יז ,18423 סָאי ,םינוֿפס חיׂש רֿפס

 ןלעװ ,ןָאט טּפשמ ןַײד טרָאד ןוז סמרמע רַאֿפ

 -- טינ ןעװ ,ּפָארַא דרע רעד ףיוא ןטכַײל רימ

 ,הריש ,סוממ ,יּפָא ץדייּב ךיז ןוֿפרעד רימ ןגָאז

 .44 ד

 .שינעה .גנז .ךיז טימ

 רעדעי ןפיל יד ןוֿפ יַא .ורט -- ןענעײלּפָארַא

 .כרַא .ורט -- 1 ןזעלּפָארַא

 .כרַא .ורט -- ןרעלּפָארַא

 .חרט -- ןענ(ע)הקלּפָארַא

 ןענ(ע)חקלּפָארַא

 "מוא ,דײרֿפ) רעצ סמענעי םינּפ ןוֿפ יַא .טרָאװ

 טָאה עמ סָאװ עקיצנייא סָאד , .(װזַאא טייקרעכיז

 א ןעװעג זיא םינּפ ריא ןוֿפ יא . . . טנעקעג

 ,מָאנ ,"תונשקע עשירעּבַײװ-שיּפיט עקרַאטש

 ןוֿפ טלָאװעג טָאה יז, .'לקינייא עשיּבר סָאד'

 ןענַײז| ...חוּכמ תמא םעד 'א םינּפ סלזייר

 ּבָאהכ, .104 'ז ,| רעדלעֿפ עטר ,הפ ,"דייר

 -ּפָארַא עקיטכיל תולזמ ןרעטש יד ןוֿפ טלָאמעד

 ןּבילּבעג זיא ןײלַא ךלמה דוד ,לָאמ ,"טנעיילעג

 ,'תּבש רעטיוטי

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 .טצינעג טֿפָא .משטד .װרט -- { ןזעלּפָארַא
 סעטרענַײגיצ , ,טכיזעג ןוֿפ יא .ןענעײלּפָארַא ווזד

 ,"טנַאה רעד ןוֿפ ּפָארַא ןזעל ןוא ןטרָאק ןֿפרַאװ

 טעז יז, .טרעמעד טנװָארעמוז רעד' ,נַאמ

 ,ןלײצרַאֿפ ןַײז רעצ ןדייז ריא טסָאק'ס סָאד

 תועונּת ענַײז ןוֿפ ןזײלּפַארַא שטָאכ יז ליװ

 יד ,ןײש לאומש ,"טייהנעגנַאגרַאֿפ ערעײז

 ,31 'ז ,1902 שטיּבָאהָארד ,השורי

 ןעמענּפָארַא
 זיא רּביא ׂשָאװ, .שינעטערעג (ןוֿפ עטצעל'ס)

 ּבָאריה ְךֹונ ְךַא זומ ׂשָאד לארׂשי ןוֿפ ןּבילּביג

 רנייא זַא ,קוטש ןַײװ םִא איװ ןדרעװ ןזעליג

 ,ריטרעש ,"ןלֿפּפוטש יד ףיוא טׂשּברעה ָאד רעד
 ,9 ו

 סָאד ּפיל רעד ןוֿפ 'ַא .ורט -- ןקעלּפָארַא
 -- סנקלָאװ ןייק טשינ, .סטכַאמעגנַײא עלעסיּב

 ןֿפרַאװ ,ןקע יד קירעגנוה ןעיירד תויח ענדולּב

 ,"ןקעלוצּפָארַא טולּב-היח רעַײֿפ ןטיור ןיא ךיז

 ַא ןוֿפ עיזיװ' ,גורק רעלופ רעד ,ןיּפַאל .ּב

 ,"ןגיוּבנגער ןטיור

 .ןקכעה .גנ- .װזק -- ךיז טימ
 ,שינע-

 ןוֿפ קידייל ןכַאמ
 ךיא ּביוא ,טָאג טגָאז ,ךימ טֿבורּפ רע, .ןטנוא

 רעטצנעֿפ יד (תוּבורא) ןנֿפע טינ ךַײא וצ רעװ

 ןירהעל ּבָארה ךַײא וצ ליװ 'ינוא למיה םיא

 ,יכאלמ ,מםהס ,"הכרּב א ן{"ןסינּפָארַא, :יּת)

 ,10 ,ג

 יד ןוֿפ יַא ,רסומ ַא יַא .ורט -- ןענרעלּפָארַא
 -- ךיו טימ .תויתוא עשיסור יד ןדליש

 ףיוא ךיז יַא רעקידנַאטשרַאֿפ רעד ןעק ןוֿפרעד;

 ,גנז .חצ ,אינּת ,"םיאטח ןוא דניז ערעדנַא

 ןענעֿבנגּפָארַא

 ןרָאװעג זיא סָאװ ןושל ןטלעטשרַאֿפ ןיא)

 םוצ ןוא ןדִיי רַאֿפ ךעלדנעטשרַאֿפ-ןיײמעגלַא

 סָאװ ןדיי-טינ רַאֿפ ךיוא ךעלדנעטשרַאֿפ לייט

 יד ןוֿפ יַא .(ןדיי טימ טלדנאהעג טֿפָא ןּבָאה

 ...'א ךעּבענ ןגעלֿפ יז , .תוריּפ טימ ןשיוק

 ןסדרעֿפ םעד) ןַײז ןוֿפ קלח:טנעצ א ןגעקַא

 ןיא; ,23 'ו ,'תומהּבה רֿפס' ,סוממ ,"רעטיֿפ

 ןרענעיװ . . . זַא ןעוועג קנַאדעג רעטשרע סלקנַאי

 טרעדנוה ךיז רַאֿפ טנחקלעגּפָארַא ןיוש טָאה

 עסיורג סָאד ,ןַאמרהע .ה .1 ,"ןדליג טנזיוט

 טגעלֿפ רע; .15 יז ,ד"ּפרּת עשרַאװ ,סניװעג

 -ילגנע' רעד ַײּב לסיֿפ א ןלעטשרעטנוא קיצנוק



 ןכַאמּפָארַא

 טנחקלענגּפָארַא טָאה רע זא ױזַא ,'גָאװ רעש

 ,"ןּבלַאה ַא רעדָא דופ א האוֿבּת קַאז ןדעי ןוֿפ

 ,3 ש 1964 ,זמט ,יָאדור פ

 יּפָארַא ,ןעמענּפָארַא .1 .װרט -- ןכַאמּפָארַא

 .ייוצ ןוא סנייא סעּפע יא .עא ןצעזּפָארַא ,ןָאט

 ןָא וזא ךא, .עטיינמוא סָאד ,עקירעּביא סָאד 'ַא

 ךַא ךיז טגעלֿפ ןןזַײאּביר =} ןזַײא לּפוטש איד

 ּבָארא לואוו ְךַא ןמ זומ שָאד ,ןגנעה וצ גייט

 ,0ד199 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןיכַאמ

 םעד רֿפ ׂשד ליװ ןזח רד ןעװ, .ּב/גל ?ה"מּת

 דוּֿכ ןוֿפ ןָאט וצ ּפָא ןיליֿפּת יד ןָאט טינ דומע

 יד ןטׂשגיניװ םוצ רע זומ ױזַא ,ןגעװ י"שה

 .ּב/טס ,חע ,"ןכַאמ ּפָארַא טנה יד ןוֿפ תועוצר

 ןוֿפ ןצעזּפָארַא .ןכַאמ טשינ וצ .ןכַאמ לטּב .2

 לעוֿפּב ןָאט ַײּפש א; .טמַא ןַא ,לעטש א

 אזא סָאװ טינ ,ץעזעג א ןָא טינ ןעמ רָאט שממ

 רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,יַאנישרַאטס ַא יַא -- ךַאז

 גנוי א טמוק'ס, .25 'ז ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב

 ,"טשינ וצ ויּב ןּביױלג רעזדנוא ןכַאמוצּפָארַא

 ,125 'ז ,1930 װעַיק ,רָאװ עקיטכיל ,זירד .ש

 "ײװ = טנ ַא ה (ןרעטנא) רע טנוא  ַא*

 רעד טימ י'ַא* .סעּפע ןקידנערַאֿפ זיא-טינ

 "ער ךיז ,לוטיּב ןוַײװסױרַא = טנ ַא ה (ןטימ)

 רעד ןיא . .., ןצעמע רעדָא סעּפע טימ ןענעכ
 ץלַא טכאמ רעכלעוו יקנעי םעד ןוֿפ עיגָאלָאכיסּפ

 ,"סענזיּב ענַײז ץוחַא -- ץלַא ,טנַאה ןטימ ּפָארַא

 ,5 יז ,?רָאי ,עגיר ,פעּפ ,רעגנַאװטכױֿפ ,ל ,זּביא

 ,ךַאמ:- .ןֿפױלטנַא ןוא יא ךיז -- ךיז טימ
 רע .שינע .ץכע-ה .גנ/6 .רעד

 .ַײרע .(עק- ,ןיד)

 ףיוא ןלָאמֿפױרַא .1 .װרט -- 1 ןלָאמּפָארַא
 ןרעלָאמ רעד}, .טֿפַאשדנַאל ענייש יד יַא ,דליּב א!
 ,גרעּב ,"טַאהעג יז טָאה עמַאמ יד יװ יא יז לָאז
 יַא .דליּב ַא ןוֿפ ןעמענּפָארַא .2 .'תודע רעד'

 .ץכע-ה .גנ/ .טנורגרעטניה ןלעקנוט םעד
 .שינע-

 ַא ןיא ןלָאמסױא ,1 .חרט -- ןִז ןלָאמּפָארַא
 יַא ןלָאמ םַײּב ןרעװנָא 2 .האוֿבּת יַא .לימ
 ,לָאמ-- .ךיז טימ ,לעמ טנוֿפ רָאּפ ַא רשֿפא
 ,שינע- .ץכש- רעד

 ּפָארַא .שודָאל ,לקָאל .ורט -- ןצַאמּפַארַא

 א 'ַא טינ הלילח םיא טעװ ןרע|} .ןענעֿבנג

 טעװ רע ןוא סוש ןרעַײט םענוֿפ ןלוּפש רָאּפ

 רעטולַאּב ,ינטורקַא ףסוי ,"הרוחס יד ןטיהּפָא

 -נָאק טָאה עמ , .315 'ז ,גישּת א"ב ,סרעּבעװ

 ,טנַארעֿפיל רעדַא רעּבעװ-ןיול םעד טרילָארט

 סוש םעד ןוֿפ טצַאמעגּפָארא טינ טָאה רע יצ

 ןיא שזדָאל ,ץנימ .פ ,"עטעק רעד ןוֿפ רעדָא

 ,21 'ז ,1958 א"ב ,ןורכז ןַײמ

 .ןרעדַײלשּפָארַא .ורט -- ןעװעדרַאמּפַאיֵא
 יַא .ּפערט עלַא ןוֿפ יַא .סעּכ טימ ןֿפרַאװּפָארַא

 -עדרַאמ א ךיד סע טוט טָא; .ןעקירּבּפָארַא ןוא

 -נעיראמ' ,עש ,"רָאיצרַאװש עלא ןיא ּפָארא עװ

 ידַאּב

 .דרַאּב ןיא יַא סעּפע .ורט -- ןעלמרומּפָארַא
 ןעמיוק ןכרוד טלמרומעגּפָארַא טניװ רעד טָאה,

 .ורט -- ןתיממּפָארַא

 .ורט -- ןרחפמּפָארַא

 ,(סר) ן" ,רעד -- רעדינּפַארַא

 .ורט -- ןקירעדינּפַארַא

 .וטוא -- ןרעדינּפַארַא
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 ,ַאהטַאװַאײה ,זּביא ,שָאוהי ,*?םַאוװגיװ םעד ןיא

 יּבא הדגה יד ּפָארא טלמרומ עמ; .'תוחור יד'

 יַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ןַײז וצ אצֹוי

 .ךיו טימ ,136 'ז ,1916 ןיװ ,...ךעל

 .שינע- .רעד ,למרומ--

 יּפָארַא ,ןֿפרַאװּפָארַא

 רוּכיש םעד יא .ןתיממעצ ַײּברעד ןוא ןרעדליײלש

 ,ּפערט עלַא ןוֿפ

 ,לװלָאװ ןֿפױקרַאֿפ

 רעד ןוֿפ ןרעװ וצ רוטּפ יּבא ,קזיה טימ ךיוא

 ןייק ןריֿפ טינ זדנעג יד ןעק עמ, .הרוחס
 ךיז טימ טֿפָא ."'ַא יז ןעמ זומ ,דנַאלסיוא

 ןענעק טינ רעטַײװ רעװנָא ,קזיה רעּביא ---

 ,231/ .רחסמ םוש ןייק ןריֿפ

 ענעּבירשעגנָא סָאד יַא .ורט -- ןקעמּפָארַא
 םעד, .עא דנַאש ,אטח סנצעמצ 'א .לװַאט ןֿפױא

 טָאה טייקשרעדנא ןרעשידִיי| רעד טָא ןוֿפ םתֹוח

 יד ןליֿפַא ךיז ןוֿפ ןקעמוצּפָארַא ןזיוואּב טשינ

 1961 ,זמט ,טיײצ ,"ץיצַאלימיסַא עשטַײד-שידִיי

 ,29 אוו

 ןליװ סנצעמע ןָא ,ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ

 ,גנז .רעד ,קעמ:-

 ּפָארַא .ורט ןזעלקַאמ .. .} -- ןעלקמּפָארַא
 ןוֿפ סעשטַאגנוי יד יִא .ןקעטש א טימ ןּבַײרט

 .שינע- .ףיוה ןשיריבג

 יַא .םעד ּפָארַא :טָאטשנַא ןדער םַַײּב -- ןֿפָארַא
 ,גרַאּב

 ,ןײלַא יג, .רעד ,ּפָארַא ןוֿפ צמ ,יד -- ןֿפַארַא

 ןַײז טסעװ . . . ,'ַא ןוֿפ םעט םעד ןסיװ וטסעװ

 ,לָאמ ,"ןּפָאקוצ רענייטש טימ הלודגליהלֹוע

 !םיכָאלמ ןעמוק םילשורי ןיאי

 ּפָארַא .װרט ןןקירעג ...} -- ןגרהנּפַארַא
 םעד יא .ןרעװ טגרהעג לָאז עמ זַא ױזַא ןֿפרַאװ
 ,ּפערט יד ןוֿפ ףצוחמ-ףוצח

 רֶעדָא טקַא 1
 רעכעלעמַאּפ .(ךיז) ןרעדינּפָארַא ןוֿפ טַאטלוזער

 ,ּפָארַא טרעדינ עמ ואװ טרָא ,געװ .2 .יַא

 ןוֿפ רערעמ ןכיירג . . . ןצנערעֿפיד-ךייה יד;

 ןיוש ןעמ טליֿפ ןגעװטסעדנוֿפ .רעטעמ טנזיוט

 "א ןקידנעגנעהּפַארַא ןקיזָאד םעד טשינ טעמּכ
 ,25 | 1961 ,קיא ,עוּבלג .י

 לָאז עמ ןכַאמ .1
 ךיז טָאה סָאװ רעלַאֿפנָא םעד יַא .ןרעדינּפָארַא
 -עדינרעד .2 .גרַאּב ץיּפש ןויּב ןסירעגכרוד
 ,לּפַאטש ןרעקירעדינ ַא וצ ןּפוטשּפָארַא .ןקיר
 -רַאֿפ םעד יַא .עא ןשימָאנַאקע ,ןכעלטֿפַאשלעזעג
 ,ןרעדינּפָארַא ווזד .וטוא ,9 ,קינטַײרלָא םענעסיר

 יד וצ ּפָארַא טקירעדינ ןררושמ רעד| רעש .1
 םימחר ייז טעּב ןוא . . . םיאורּב עכעלשטנעמ
 ,שוּברעּבליז .י .ד ,יןקינייר ךיז ןלָאז ייז זַא

 ,ךיז טימ .83 יז ,1921 ןיװ ,ןעציקס
 ,גנו-

 יּפָארַא ,ןײגּפָארא

 ,ןרָאֿפּפָארא ;ןעמוקּפָארַא ,ךיז ןזָאלּפָארַא ,ןגיײטש

 -ּפָארַא ,ןסילֿפּפָארא :ןעילֿפּפָארא ,ןעמיװשּפָארַא

 ןרעדינּפָארַא

 ,ןגער רעד ,גָאט רעד .םירצמ ןייק יַא .עא ןעניר

 רעד ןו ֿפ יא .ּפָארַא טרעדינ עא לּפענ רעד

 .דַארג ,ָאװינ ,זמעמ ,הגרדמ רעקידרעירֿפ

 ןֿפױא ּפָארַא טרעדינ עא הרצ ,גרָאז ,רעיורט

 המשנ יד .תורישע ןוֿפ ,הלודג ןוֿפ יא .ןשטנעמ
 "רעש ט"מ יד ןיא 'יא .ּפָארַא ףוג ןיא טרעדינ

 םירצמ ןיא בַאניה ריד טימ ליװ ךיא , .האמוט

 ּבָאניה ןַײז איז ,, ,4 ,ומ ,תישארּב ,ץילּב ,"ןרדינ

 ,"ןייטש ןייא ׂשלַא ךַײלג יֿפיט איד ןיא טרדיניג

 ןַײז ןדניא איד, .ּב/אכש ,1668 טׂשמא ,ןוֿפיסוי

 ּבָארַא ןַײז 'נוא למיה םוצ . ,.ןגנג ףיוא

 ,26 ,זק ,םיליהּת ,מהס ,"םוהּת םוצ זיּב טרדינג

 ,"ךַארּפש רעייז ןשימעצ ןוא יא רימָאל ,טמוק,

 ןוֿפ תוריֿפס ןעצ יד, .7 ,אי ,תישארּב ,יּת

 א ךרוד ... ּפָארַא ןרעדינ עכלעװ תוליצַא

 יװ, .דק ,אינּת ,". . .גנורענעלקרַאֿפ עקרַאטש

 עריל רעד טימ ןדייז ןַײמ טָאה ךלמ רעד רָאנ

 ןַײז ןוֿפ טרעדינעגּפָארַא רע טָאה ,ןעזרעד

 ,30 יז ,טֿפַאשּביל ,פי ,"ןָארט

 .ןרעדינּפָארַא לָאז (סע) עמ ןכַאמ .1 -- .װרט

 -ּפָארַא ,ןֿפרַאװּפָארא ,ןסױטשּפָארא ,ןּפוטשּפָארַא

 -ּפָארַא ,ןסערּפּפָארַא ,ןקירדּפָארא :ןרעדַײלש

 א ןוֿפ ןצעמע 'א .ןרענעלקרַאֿפ .עא ןגָאלש

 ןרעװ ןלָאז ייז ,ןוַײרּפ יד 'א .טרָא ןכיוה

 'א .ןָארט ןַײז ןוֿפ ךלמ םעד יא .רעכעלגנעגוצ

 ןעד ןמענ רע טרעװ, .עא הגרדמ יד ,הניחּב יד

 טרעװ ינוא ןיראה ןַײז אַײּב םודא ןוֿפ ךאלמ

 ,"ךיוא ןמענ טֿפרק ןַײז 'נוא ּבָארה ןירדינ ןיא
 ענַײז ןוא ןּכשמ ןטימ| טימַאד, .גי קרּפ ,טנַארּב

 ןוֿפ הנוילע עֿפשו השודק ןרעדינוצּפָארַא |םילּכ

 המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"המכחה רוקמ

 םע ךיא לעװ, .א/הכ ,נ"רּת ענליו ,(תומש)

 ףיוא ןוא לוטש ןַײז ןוֿפ יא ןֿבר ןטלַא םעדו

 רֿפס ,"םעדייא ןַײמ ןצעז ךיא לעװ טרָא ןַײז

 ףרַאד עמ, .א/דכ ?רָאי ,לשימעשּפ ,םולש רֿבוד

 ַאגרד תיחנ) "ּבַײװ א ןעמענ וצ ּפערט א יא

 ,13 או 1960 ,זמט ,יָאדור .פ ַײּב ,ןאתּתא ֿבוסנו

 -ּפָארַא טפאשלעזעג יד טגניװצ גנוריגער יד;

 ,ןינַאצ .מ ,"טרַאדנַאטס-יסנּבעל ריא ןרעדינוצ

 ,27 | 1967 ,לַאנרושז רעשידִיי רעד

 ןיגנגיג זיא רע ןעװ, .ןזָאלּפָארַא ,צעּפס ,2 -

 םישנל ןיהעזיג טָאה ינוא . . . טָאטש ןייא ןיא

 ,"ןגיוא הנַײז טרדיניג ּבָארַא רע טָאה ,תוֿפי
 -יֿבע) ּבָאה ךיא :ֿבחר טגָאז, .א/ח ,ארקיו ,וצנ

 ּבָאה ךיא זד ,קירטש םעד טימ ןָאטיג (תור

 איד ליװ טימ רעד ,(תונוז יעור) ןגוציג ףיורה

 ,15 ,ּב ,עשוהי ,הס ,"ןרדינ ּבָארַא םיקידצ

 ןוא ףיט רעד ןיא יַא ךיז; -- ךיז טימ

 עטוג א ןעמענ ןגעוװ} לװּפ ,"לרעּפ א ןעיצֿפױרַא

 -- םנ .ןדנאטש ןקירעדינ א רעייז ןוֿפ ּבַײװ

 ןרעדינּפָארַא ןוֿפ טאטלוזער רעדָא סעצָארּפ .1

 סָאד יװ רעגנעל טרעיודעג סָאװ 'א ןא .(ךיז)

 ילֿפ טקידנעטשּבלעז עטשרע יד, .ןגַײטשֿפױרַא

 ,"י . . ןעיַא עקידנּפַאלקיץרַאה עטשרע יד ,ןעגנוא
 געטש רעד ,ןייטשניּבור וװעיל ,זּביא קַאשרַאמ

 "רעד .2 .1934 עװקסָאמ ,נעַײרומַאס יד ןוֿפ
 וצ הגרדמ ןוֿפ , ,עיצַאדַארגעד .הדירי .גנורעדינ

 יז ןענַאװזיּב ,ןטלעװ יד ןוֿפ יא יד ךרוד הגרדמ

 ,"ןכַאז עקידתוימשג ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה
 .ע .שינ .32 יז ,אינּת



 ןגײנּפַארַא

 יַּפָארַא .,ןידַו ןגיונ-- :59 .ורט -- ןגיײנּפַארַא
 ,(ןטייווצ א ןוֿפ ךיז ןשימנַײרַא ןָא) ןײלַא ןגייּב

 טוט סע סָאװ ןעזרעד ןוא ןגיוא יד א

 ןוא ןרעיוא יד 'א .דרע רעד ףיוא ךיז

 סָאװ רעצ רעד זיא ואוו, .לוק סָאד ןרעהרעד

 סָאד ...רעצ רעד ?ןּבעל סָאד ּפָאוא טניינ

 ןיא םיוּב ַא ,געס ,"םענרַאֿפ ךיא סָאװ עקיצנייא |

 ןציּפש עֿפראש ערעייז ןגיינ ייז, .140 יז ,ןליוּפ

 יז זיּב ,רעקיּפָארַא ,רעקירעדינ ץלַא / ּפָארַא

 םעניא דרע-עמַאמ לסיּב םעד וצ / וצ ןעמוק

 ,םיוּבלֿפע . . . טַאלּב ַא ,לה ,יּפָאט ןעיולּב

 .'דרע-עמאמ'

 -ָאטױא ןסיורג ןרַאֿפ ךיז 'א -- ךיז טימ

 טגײנעגּפָארַא דניק םוצ ךימ ּבָאה ךיא, ,טעטיר

 ,טע ,"טגיילעג ןקור ןֿפיױא רימ סע ּבָאה ןוא

 סָאד טָאה'ס רעװ, ,157 יז ,1925 ענליוו ,םילשמ

 -- טזומעג ךיז טָאה רעד טרעהעג רָאנ דיל

 רעד וצ ףיט 'א -- טרירעג ןענייװ םוצ זיּב

 ,122 'ז ,1927 עשרַאװ ,קרָאייוינ ןיא ,הלמ ,"דרע

 טגיינ לָאטשירק רעטיול ןוֿפ סעילַאװכ וצ ןוא ,

 ,ֿפי ,"ליומ ןיא ייז טשוק ןוא ךיז ּפָארַא יז

 ,115 'ז ,1953 ָא"ּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ

 ,שינע .ץכע-ה .גנו רעד ,גיינ =

 ,קינּפַארַאה :ךיוא .סע/ ,רעד -- קינּפַארַא

 ןוֿפ שטַײב ..=:2: םגזהק(818) .קינּפַארַאנ

 ,תועוצר ענרעדעל רעדָא קירטש ענעטכָאלֿפעג

 קאה ,סַײמש 'א ןַא טימ עשז אנ, .קישטנַאק

 ,1864 ,מק ,"ןַײרא טנעקעג רָאנ טָאה סע לֿפיװ

 יד ַײּב סױרַא ןעמענ . . .םידמלמ, .20

 ערעיײז טימ טנוזעג עלעקיטש סָאד רעדניק

 ןוֿפ הׂשעמ איד ,ס .װ ,זּביא ,"סעיא ענעטכָאלֿפעג

 .45 'ז ,9 רימָאטישז ,טיורּב עלעקיטש םעד

 ןזייּב טימ . . . טװּורּפעג ,ןטוג טימ טװּורּפעג,

 םיא ףיוא ןכָארּבעצ ,'א ןַא טימ ןגָאלשעג ..

 "הַאּבנעזַײא ,עש ,"ןקעטש ןװָאשמַאי ןטוג ַא

 ּבייה א ןּבעגעג טָאה רע, ,261 יז ,סעטכישעג

 ןרעּביא ץיּפש םענעַײלּב ןטימ יא םעגרעדעל ןַײז

 ,30 וע 1961 ,זמט ,יָאדור .ּפ ,"םינּפ סנדִיי

 -ּפָארַא ,ןגָארטּפָארַא .1 .ורט -- ןעמענּפַארַא
 םעדיוּב ןוֿפ יא .ןּביױא ןוֿפ ןּבײהּפָארַא ,ןעגנערּב

 ןוֿפ רענייטש עכעלטע 'א .םילּכ עקידחסּפ יד

 רעד ןוֿפ גַײצעג'ס יא .ףיורא-גראּב געטש ןטימ

 -תּבש יד לקעלֿפ ןוֿפ יַא .עצילַאּפ רעטשרעּבייא

 לרעלעט סָאד ?וטסליװ סָאװ,, .עטָאּפַאק עקיד

 ךיז ריד טסגעמ, ."?'א ריד ךיא לָאז למיה ןוֿפ

 יד ןשיװצ ןוא / ךיוה רעלדָא ןַא יװ ןּבייהרעד|

 ךיד לעװ ךיא / ,ךיוא ןכַאמ טסענ ןַײד ןרעטש

 ,הריש ,סוממ ,"טרָאד ןוֿפ 'א / טרָאװ ןַײמ ףיוא

 יד םעדיוּב ןוֿפ 'א עקַאט ןעמ זומ, .92 יז

 טוג ןוא . . . ןאמָאר-סוֿפַײרד ןוֿפ ןטֿפעה טשער

 טָא; .2 טקנוּפ ,'שדוח-שָאר' ,ץרפ ,ײןּבױטשּפָא

 עמ ןוא טכַאיּבלַאה רעגייז רעד ןיוש טזַײװַאּב

 ,דַײז ,יקסלָאּפָאגלָאד .צ ,"יַא ןלוּפש יד ןיוש זומ

 ,19323 קסנימ

 יַא .ןעמױשּפָא .עטשרעּבייא סָאד ןלײטּפָא .2

 ךעלעגייא ענעדלָאג יד 'א .טכיש עטשרע יד

 ןוֿפ עטשרעּבייא סָאד ךיז רַאֿפ 'ַא .ךיוי ןוֿפ

 ןגָאלשסיױא ןוא טענעטעמס יד 'ַא .,לסייטש

2090 

 ,ךלימ טלעטשעגֿפױא טָאה עמ ןעװ , .רעטוּפ

 יד 'א טשינ ֿבוט-םוי רעדָא תּבש ןעמ רָאט

 םיוּבלטייט .מ ֿברה ,"ךלימ רעד וצ זיּב ענעטעמס

 ,תּבש יניד ,רוהט ןיעמ רֿפס ,לעהוא ק"קד

 :ךױוא = ענע ט 9 מ ס יד י'ַא* .טכ ןמיס

 סָאד 'א :ךיוא ױזַא .חװר (לייט ןטסערג) םעד
 טמענ עמ זַא; .ךיוי יד ,סטעֿפ סָאד ,עטעֿפ

 :"ךלימרעיוז יד טּבַײלּב -- ענעטעמס יד ּפָארַא

 ןרַאֿפ ,ענעטעמס עצנַאג יד -- ךיז רַאֿפ,

 טינ רָאט עמ, .װש ,"ךלימרעיוז יד -- דנַײרֿפ

 תויתוא ןוֿפ סקַאװ רעדָא ֿבלח עטצירּפשרַאֿפ יא

 ןוֿפ לָאז עמ יװ, .82 יז ,| ישס ,"תּבש ןיא

 ןוא דלָאג יד יז יַא עטלַא ןעניורק ןוא ןטסערט

 שאד ןטיה רֿפ וצ יװ . ..לכיּב ןייא ,"רעבליז

 ,...ןיכַאז ליֿפ 'ו ןוֿפ הסנרפ ןוֿפ נוא דנוזיג

 ןעמ טמענ לּבוה ןָאצ א טימ,, ,1785 װָאלקש

 .מ .' ,"יילק ןקירעּביא םעד ּפָארַא טכַײל

 גרוּברעטעפ 'טס ,טײּברַאירעלשיט יד ,ןַאמרעּב

 "ונעגּפָארא ןיוש ןעו וליֿפַא . . ,, ,23 'ז ,3

 .ַא ,", , . טייקנּבירטרעּביא ןוֿפ םיוש םעד ןעמ

 םעד 'א :ךיא .21 4 1955 ,שַאֿפ ,ןידרַאג

 לֿפ עש עלוֿפ סָאד 'ַא* .,ןּביױא ןוֿפ ץנַאלג

 ןיא ןעמ יװ רעמ ךָאנ ךיז רַאֿפ ןעמענ =

 ,טקיטכערַאּב

 -רעּבירא ןוא טרָא ןַא ןוֿפ ןעמענקעװַא .9

 קירוצ ןלעטשקעווא רעדָא) ואוושרעדנַא ןעגנערּב

 ןוֿפ רעטכַײל-שטנעּב יד יא .(ןֿפרַאװקעװַא יצ

 ,גורתא םעד ןקוקַאּב ןוא עטַאװ יד יַא .שיט

 טימ ץַאט א יא .טנַאװ (רעד) ןוֿפ דליּב א יא

 ןֿפוא ןלעטשקעװא ןוא ץנעדערק ןוֿפ רעזעלג

 .עקירעמַא ןייק החּפשמ עצנַאג יד יא .שיט

 -- שיט ןוֿפ דניק סָאד ּפָארַא טינ טמענ עמ זַא,
 קידצ רעד, .װש ,יּפָארַא ןײלַא ךיז סע טמענ

 איד םיא טלוז רֶע ,ןטעּביג ןוילּת ןעד טָאה

 לָאז ,ךַארּפש ןוילּת רעד .ןמענ ּבָאוה םאווש

 .ָאא :ךַארּפש רע .ןּבָאה אּבה םלוע טניוק ךיא

 ינוא, .י קרּפ ,טנַארּב ,"ּבָארה םיא יז םַאנ רע

 ּבָארה לָאמ ןייא טימ טנײלַא ןייטש ןעד םַאנ

 ,הניאצ ,"טרגלעװיג טינ ןייטש ןעד טָאה ינוא

 ןיא טסייּב אולֿפ ןייא םנייא ןעװ; .ג/ל ,אציו

 ןמענ ּבָארה טינ איז רע רָאט אוז ,הליֿפּת רנַײז

 זָאד טמענ ןמ, .א/גכ ,וטל ,"טנה רנַײז טימ

 ינוא ּבָארַא ןקעּב (רדס) ןוֿפ (עורז) 'נוא אייא

 טימ טגָאז ינוא ךיה איד ןיא ןקעּב זָאד טּביה

 רודיס ,שּפע ,"(אינע אמחלּכ ָאה) םיטש רכיוה

 ךיא ןעװא .ג/דמק ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת

 טלָאװ ,לֿבּב ןוֿפ ןכַײט יד .ַײּב . . . ןסעזעג טלָאװ

 יד ןוֿפ עֿפרַאה א ןעמונעגּפָארַא אקווד ךיא

 יד, ,87 'ז ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"סעּברעװ

 טכַאנ עלַא ןעמ טמענ . . . רעמלַא ןוֿפ ךעלריט

 -עלק יד רַאֿפ טעּב ַא ןריזיװָארּפמיא וצ ּפָארַא

 רעסיורג א, .ירמזיילּכ יד' ,רַא ,"רעדניק ערענ

 / ןעמוקעג רימ וצ ךייה רעד ןוֿפ זיא לגױֿפ

 ענַײז ןיא טכארּבעג ליֹוק עסייה א טָאה ןוא

 יז הּבומ סטָאג ןוֿפ רֶע טָאה / . ..ןעיולק

 ,132 יז ,א ,בעװעג ןיא ,שָאוהי ,?ןעמונעגּפָארַא

 -ץטערעג ןּבַײלקֿפױא רעדָא ןזַײנשּפָארַא .4
 רעדָא דלעֿפ א ןוֿפ האוֿבּת ןעמענֿפיױונוצ .שינ

 .סעּפָאנס יד ,ןעגנַאז יד יַא .דָאס ַא ןוֿפ תוריּפ

 ןעמענּפַארַא

 .רעדלעֿפ יד ןוֿפ ןעמענוצּפָארַא טַײצ עמאס יד

 יד ןוֿפ טיור ּב סָאד ןעמענוצּפָארַא ןוַײװַאּב

 דלעֿפ סנדעי ןוֿפ שינעטערעג סָאד יא ,רעדלעֿפ

 .רעַײש סמענעי ןיא ןריֿפּפָא ךַײלג ןוא רעדנוזַאּב

 :ךיא = דלעֿפ ןוֿפ (ןרעמ) ןּביר יד ַא*

 רע; .ןדָאש ןעגנערּב ,סטוג סעּפע ןעמענקעװַא

 יד ןטלָאװ רימ יװ ךַײלג ,זייּב ןָא זדנוא טקוק

 רעדעי, ."דלעֿפ ןַײז ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא .ןּביר

 זַא ,העירז רעד וצ ןגיוט וצ ףיוא טרעה האוּֿת

 טיײהרעסַאנ דלעֿפ ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא יז טָאה עמ
 ,"טרָא טכַאמרַאֿפ א ןיא ןטלאהעג יז טָאה עמ ןוא

 ,רעטײּברַא דלעֿפ רעשידוי רעד ,רעּבעװ .מ

 האוֿבּת לייט ַא ןעמ זומ, ,49 'ז ,1891 עשרַאװ

 סע ויּב ןטרַאװ לָאז עמ ּביױא לַײװ ,ןירג יַא
 זיא סָאװ האוֿבּת יד טעװ ,ןרעװ קיטַײצ טעװ

 םָאנָארגַא ,"ןטישּפָא ךיז ,ןרָאװעג קיטַײצ רעירֿפ

 "ןדי עשימָאנָארגַא עטסגיטיונ יד ,ןַאמטיג .ק

 לסי ֿפ ַא'ַא ךיוא .1929 סַאקרעשט ,...סע

 םישדח יד ןיא זדנעג טכעש סָאװ טחוש ַא, --

 זיא טשינ ןעװ ,לסיֿפ א ּפָארַא טמענ טֿבש-תֿבט

 -שורי ,שֿפנה תרימש ,"הנּכס ַא ןיא טחוש רעד

 ,17 יז ,ג"ישת םיל

 .רֿבא ןַא ןוֿפ ,ּבַײל ןוֿפ ןלײטּפָא .ןָאטסױא ,9

 ןַײרַא םי ןיא ןזָאל ךיז ןוא םישוּבלמ עלַא יִא

 םעד יַא .סעצײלּפ יד ןוֿפ עלײשטַאֿפ יד יַא

 יז ןוא ןלירּב יד יא .ןשָאלַאק יד ןוא לטנַאמ

 .(עגנעטס) דנַאּב א ּפָאק ןוֿפ יא .ןשיװסיוא

 :ךיוא = (עקסַאמ יד) ר עײל ש םעד ַא*

 ענעֿפָא טימ ,םירוּביד ערָאלק טימ ןעמוקסיורַא

 :ךיוא = (סיֿפ יד ןוֿפ) ן ט יי ק יד ַא* דיר

 'א* .ףָארטש ,ךָאי ןימ רעדעי ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב
 יַאּב :ךיוא = (זדלַאה ןוֿפ קיר ט ש  םעד

 .ףָארטש רערעװש א ןוֿפ ,הנּכס א ןוֿפ ןעַײרֿפ

 -סױרַא (א = ןצעמע רַאֿפ לטיה סָאד יַא* |

 םענעי וצ ןעַיצַאּב ךיז (3 :ץרא-ךרד םיא ןזַײװ

 םיא רַאֿפ" .רעּבַאה-טכַאמ ַא ,רעשרעה א וצ יו

 טינ זיא רע = 'א טינ לטיה סָאד ןעמ ףרַאד

 לשטנעמ ַא זיא ,גנואיצַאּב"ץרא-ךרד ןייק טרעװ

 סָאװ ךעלעשטנעמ ,/ .טכַאמ רעדָא העד םוש ןָא

 "טיא רַאֿפ לטיה סָאד ּפָארַא ןעמענ ,ךיז ןעטי

 ,"לצירּפ ןכעלטיא רַאֿפ ,לקינװָאנישט ןכעל

 .85 'ז ,עשטַאילק ,סוממ

 / עלעקעררעּבייא ןַײז ןעמונעגּפָארַא טָאה רע;

 ףלעװצ, .ל9 ,"ןרילוטַאר ןָאטעג ריא טָאה ןוא

 ןעװעג זיא ןסיורדניא / ,טכַאנרעדַײּב רעגײזַא

 ןדַײז סָאד ןעמונעגּפָארַא ּבָאה ךיא / .טלַאק

 ,"ןדלַאה ןֿפױא םיא ןָאטעגנָא ןוא / עלעכיט

 ׂשד ,רדמוא ןטעק רנַײז ןא ןיא ׂשיל . . ,, .לֿפ

 .ןמענ רּבַארה טלָאװ טינ ךלמה המלש שמיא

 יב ,"ןמענ רּבַארה טינ ךיוא ידמשא ןטנוק וד

 ,ךלמה המלש ןוֿב הׂשעמ ןייאי ,יסָאר עד

 .ןךוּבןײטשכַאװ ,קלַאֿפ .ֿפ} 1510 עישערּב

 םוצ ןמ לָאז ,טגיל ּפָא ןיליֿפּת יד ןמ ןעװ,

 יד טימ י'נוא ןגיל ּפָא (שָאר לש ןיליֿפּת) ןטשרע

 .ּב/גל ,חע ,"ןמענ ּפָארַא ּפָאק ןוֿפ טנה יקניל

 רעד ןיא ...טכַאֿמעג טשינ וצ טרעװ ריא,

 ַא ףיוא ךיז ןוֿפ ּפָארא טמענ ריא ןעוו ,טונימ

 זיא, .143 יז ,ץ מעּב ,"ןיזיילּכ רעַײא עלַײװ
 לטיה סָאד יא ןוומ ןדִיי זַא הריזג יד ןעמוקעג |



 ןעמענּפָארַא

 יָארט ןֿפױא ןייג טשינ ןרָאט ןוא ןשטַײד רַאֿפ
 ,876 יז ,...ץקצָאװטָא ּבזי ,"רַאוט

 יד 'ַא .המשנ רעד ןוֿפ ןלײטּפָא :גיֿפ .0
 םעד ,סעּכ םעד 'א .שֿפנ םעד ןוֿפ האמוט

 ןוֿפ 'ַא .הואג יד ,תוטש-חור םעד יא .ןרָאצ

 ןוֿפ הדּפקה יד 'ַא .תודיסח ןוֿפ ןיורק יד ּפָאק

 ןסקעלּפמָאק יא ןעמ ןעק, .תוחילש רעשרערעל

 סטכעלש סָאד, ."?טוה א ּפָארא טמענ עמ יװ

 ,סטוג ןצנאגניא ןרעװ וצ טרעקעגרעּביא טרעװ

 יד םיא ןוֿפ יא ךרוד ,שממ ֿבוט-רצי יװ ױזַא

 -יגונעּת יד ןענַײז סָאד סָאװ ,רעדיילק עקיצומש

 עטוג טַאהעג טָאה יז, .חכ ,אינּת ,"הזה-םלוע

 ןוֿפ דנַאש יד יַא טָאג טעװ רעמָאט ,גנונעֿפַאה

 יד ,קזיה םעד ןַײז אלממ םיא ןוא דניק ריא

 !טָאג ---. .דיי-םיליהת ,שַא ,"האּפ ענערױלרַאֿפ

 ּפָארַא ךיוא ךיא םענ ,טינ ךיז טסמעש וד ּביוא

 ַא ןוֿפ ןעמָאנ ןיא טריטיצ ,"הּפרח יד ךיז ןוֿפ

 ,קינהטילּפה-תיראש

 יטסַײג רעדָא רעשיזיֿפ א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .7

 א 'א* .ךָאי ,לוע ,טסַאל א יַא .טייקרעוש רעק
 ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב = ןצרַאה ןוֿפ ןײטש

 סעּפע רעּביא קערש א ןוֿפ ,גרָאז רערפװוש

 ּפָארַא טמענ סָאװ לייח-תשא ןַא .ןצעמע רעדָא

 ןצעמע ןוֿפ יא .הסנרּפ-לוע ןצנַאג םעד ןַאמ ןוֿפ

 א ןוֿפ ךיז ןוֿפ יא .לוּבל ּב ןסואימ ַא

 -רעװש רעדעי ַײב, .תויר חַא יד (ןטייווצ
 ,"'ַא טסַאל יד ןֿפלעה ןעמ זומ המהּב ענעדָאלַאּב
 ןרעדנַא םעד טעװ רענייא זַא, .ּב/גנ אמקיאּבּב

 ןעמענוצּפָארַא ןוא אׂשמ יד ןגײלוצֿפױא ןֿפלעה

 ,"ןַײז ליואוו רעייז גנוריֿפ רעייז טעװ ןעד ---
 רימ ןוֿפ טָאה ףָאלש רעד, .226 'ז ,ּב ,כהח

 -רַאֿפ ךימ טכַאמעג ,תוגאד עלַא ןעמונעגּפָארַא

 הֿבישיּבפ ,סוממ ,"שינעמעלקיץרַאה ןַײמ ןסעג

 וניתונועּב =} ר"הועּב ןיא סע; .יהטמ לש

 ךס םעד ךרָאד ןּבָאה רימ :ןעשעג יוזַא ןםיּברה

 הרוּתה-לוע םעד ץניא ןוֿפ ןעמונעגּפָארַא קילג

 רֿפס ,"תווצמ יד ןטלַאהעג 'שינ ןּבָאה רימ ןוא

 לעב רעדעיא .'ט 'נ ,1935 וָאנָארװ ,תוצמה
 ךיז ןוֿפ טוט עמ דלַאּב יוזַא זַא ןליֿפ טוט לכׂש

 ךיז ןוֿפ רֶע טמענ ,לטיה סָאד ןצנַאגניא סיוא

 ,גנילרעּפש .י .א ,"םימש-תוכלמ-לוע םעד ּפָארַא

 ,ט"סרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט) || םיטוקיל

 ,דכ

 ןַא יַא .ןֿפַאשּפָא .ןרילונַא .ןכַאמ לטּב 8
 ,הלחמ ַא 'ַא הלוגס ַא טימ . ....ןוֿפ רוסיא

 .םר ח םעד יא .טנעה יד טימ יװ ,קנערק ַא

 -לושַאּב ַא יַא .לָאצּפָא ןַא ,סנק ַא ,ףָארטש ַא יַא
 'ַא .ךיז ןַײז הדותמ ךרוד דני ז יא .גנוקיד

 טײקּברַאה יד יא .ךַאמּפָא ןוֿפ ןטקנוּפ עכעלטע

 יד יא ,אכר(ס א יַא .ץעזעג ןטרעטלערַאֿפ ןוֿפ

 עקילייה סָאװ רעד, .עדַאקָאלּב יד ,גנורעגַאלַאּב

 זדנוא ןוֿפ ןעמענ זָאל / ּפָא טלייט געטנכָאװ ןוֿפ

 ,85 'ז ,תורימז ,סוממ ,יּפָארַא דניז ערעזדנוא

 רעדנציזרָאֿפ רעד יװ טרעהעג טָאה רע סלַא;

 דרָאמ םעד ןוֿפ דלוש יד ןעמונעגּפָארא טָאה

 טנעקעג טינ רעמ ןיוש רע טָאה ,...ןוֿפ

 רעמייהעג רעד ,זּביא ,רעט ֿבקעי ,"ןדלוד
 רַאֿפ, .ןטריניגַאּפ טינ} ,1914 י"נ ,...דרָאמ

 . ..המשנ עלעדייא ןַא טגָאמרַאֿפ סָאװ . . . ןדעי
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 רעד סָאװ ןצענערג יד ןרעװ ןעמונעגּפָארַא ףרַאד

 ,"טגיילעגֿפױרא םיא ףיוא טָאה רעטלַאלטימ

 הרוּת ןוֿפ טרָאװ א סנדי אק .דוי:םיליהּת ,שַא

 טמענ ,העּפשה-רוניצ עלַא טנֿפע . . . הליֿפּתו

 יז; .גע ,1957 י"נ ,בדל ,"ו"ח םיגורטק ּפָארַא

 סָאד ןלָאז עלא ידּכ ,ןטסימוא ןָאטעג סע טָאה

 ףָארטש סטָאג ךיז ןוֿפ ןעמענוצּפָארַא ידּכ ,ןסיװ

 ,סעמצעי' ,ו רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,יךויזּב ךרוד

 ,28 'ז

 ,ןע;יצרעטנורַא .ןרענימרַאֿפ ,ןרענעלקרַאֿפ ,9

 ןלעטש זיױלּב ,יא טינ ,ז ַײ ר ּפ ןוֿפ יַא .ןרוסיח

 ןוא ןגיילוצ טינ וצרעד ןעק עמ, .סונימ א

 ,14 ,ג ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"'ַא טינ ןוֿפרעד

 טוג ןטסָאה יצ ווּורּפ םעד ןכַאמ טסליוע

 וװּורּפ םעד וטסלָאז ,רוסיח ןוּבשח םעד טכַאמעג

 סָאװ ךס םעד ןלעטש טסלָאז ;רוּביח ףיוא ןכַאמ

 ןטנוא ןוא ןּבױא ןעמונעגּפָארַא טסָאה וד

 ןּבילּבעג זיא ריד סָאװ ךס םעד ןלעטש וטסלָאז

 ,1874 צנליװ ,תבשחמ תכאלמ ,"רוסיחה'רחַא

 טשינ ףרַאד . , . לושיגניר-רעטעּברא יד, ,16 יז

 לוקס-קילּבַאּפ רעד ןיא סָאװ ןּבעגוצ רָאנ ,יַא

 ,ָאקסיצנַארֿפןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"טלצֿפ

 ,231 יז ,1930 עשרַאװ

 ןוֿפ יִא .ה לח יא .ןּבעגּפָא קיליװַײרֿפ .0
 .רׂשעמ יא .הקדצ רַאֿפ טנעצַארּפ ןעצ הסנכה

 טמענ ,רעסַאװ ןַײרַא טסיג עקרעטענק יד יװ,

 ןַײז ןעװעג; .א/זק ,םיערז ,"הלח ּפָארַא יז

 ןעמענוצּפָארַא / ןטַײצ עטלַא ןוֿפ זיא רעגייטש

 ןוֿפ לײט עטנעצ א / תונמחר סיורג תמחמ

 ,עמערָא ןזַײּפש וצ / תואוֿבּת ענַײז עלַא
 ןוֿפ, .16 'ז ,לדוי ,סוממ ,"תונמלַא ןוא םימותי

 לָאמעלַא ןעמונעגּפָארַא ןעמ טָאה ןָאק ןדעי
 ןוֿפ יַא לעװ ךיא, .ןטרָאנקי ,עש ,"טלעג-דיומ
 רעצַײרג ייװצ תּבש ןרַאֿפ עטמיטשַאּב טלעגנו

 ןײלַא אּבה-םלוע עקַאט יז רַאֿפ לעװ ךיא ןוא

 ,גרעּבמעל ,ל"מר יחבש רֿפס ,"ןעלדנַאהנַײא

 ,14 'ז ?רָאי

 ,םּכסה םעד ןָא ןעמענוצ ,ןענעכערּפָארַא .1
 יַא .ןענעֿבנגּפָארַא .לייט ַא דלַאװגרעּביא ןעמענ

 ,ןרעַײטש יד יא .תיּבה:לעּב ןוֿפ ןסיװ םעד ןָא

 סָאװ יא .הכילה-רכׂש יַא ,תורדּתסה:סמ םעד יא

 טָאה , .ןןסָאלשרַאֿפ-טינ=} 'טכעלש' טגיל סע

 -פָארַא ןוא ןּבױהעגֿפױא ןסַאֿפ סָאד) סע רע

 ,"ןלָאצַאּב רֶע זומ . . .גול לטרעֿפ א ןעמונעג

 ןַײז טמינ לודגןהֹּכ רעד, .ּב/גמ ,אעיצמיִאּבּב

 םינהּכ איד ןלייט ךָאנ רד ינוא רָאֿפ ּבָארה לייט

 רדס רעד זיא ךא, .2 ,ּב ,ארקיו ,חט ,"םיטוידה

 ןנואווג המחלמ איד איז ןעװ ,םיכלמ ירדנַא ןוֿפ

 ןוֿפ ּבָארַא רַאֿפ טשעּב זד איז ןמענ אד ןּבָאה

 טשמַא ,םילגר 0760 רוזחמ ,"ּביור קַאז ןעד

 ... ונילה ,הצע עטסָארּפ א רָאג, .ּב/העק ,3

 ןטעמתחעגּפָא ןוֿפ ריּפַאּפ ןגיוּב ןטשרע םעד יא

 -ָארטנָאקכָאנ םַײּב, .עסקַאט ,סוממ ,"רָאװָאגירּפ

 רעקילדנעצ יא ןעמרַאדנאשז יד ןגעלֿפ . . . ןריל

 -רַאֿפ םורַא ױזַא ןוא טרָאּפסנַארט ןוֿפ ךעלּבעל

 ,1955 ,פָארג ,"סעיצרָאּפ-טיורּב יד ןרענעלק

 .8 ןאפ

 ןיא -- רֿבא ןַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ,
 ןייק) ןגיוא יד יַא טינ .ןקורדסיוא צעּפס

 ןעמענּפָארַא

 ףיוא ןקוק טַײצ ערעגנעל א ,רדסּכ (א = (גיוא

 סיורג ,טֿפַאשּביל ןזַײװסיױרַא ַײּברעד ןוא ןצעמע

 ןגיוא יד יַא טינ .ַײשּפָא ,לַאֿפּפָארַא ,סערעטניא

 םענוֿפ ןגיוא יד 'ַא טינ .טייהנייש רעד ןוֿפ

 ןַײז טסולגרַאֿפ טָאה ןהסּכוד יד| יז, .קידצ
 טנעקעג טינרָאג טָאה יז ,ןצרַאה ןיא טייקנייש |

 גרעּבמעל ,םידיסח להק ,"םיא ןוֿפ יַא גיוא ריא

 ןטלַאה ,ןטיה וצ ידּכ ןקוקכָאנ (ב :א/ע ,5

 ןוֿפ גיוא ןייק רָאט עמ ,, .ןצעמע ףיוא גיוא ןַא

 א ךיז תורצ ןוֿפ ךָאנ ןָאק רע ,יַא טינ םיא

 ןעוװעג שרֹודוירקֹוח ןרעו טָאה, ."ןָאטנָא הׂשעמ

 םעד ןוֿפ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארא טשינ ןוא

 ,"לדרעּב םענערָאשעג םעד טימ ןדִיי ןדמערֿפ

 יד 'ַא .יאיֿבנה והילא רענרעדַאמ רעד' ,רַא

 ,ןטיה ,החגשה ןּבָאה ,ןקוק ןרעהֿפױא -- ןגיוא

 זדנוא ןוֿפ גיוא ןַא ּפָארא טמענ ה"ּב טָאג זַא;,

 ."?ןעװעטַאר זדנוא טעװ רעװ --

 יפָארַא ןקַאהּפָארַא (א -- ּפָאק םעד א
 טָאה ,ּפָאק םעד ּפָארַא טמענ עמ זַא, .ןדַײנש

 (ןּבָאה וצ ןעמ טרָאּפשרַאֿפ) ןייק טינ ןיוש ןעמ

 -צולּפ םילאעמשי יד ןענַײז, .װש ,?קיטיײװיּפָאק

 ןוא ןעמוקעג ןןקַאזָאק} םילרע יד ףיוא גנול

 יד םילרע עכעלטע רעסעמ ערעייז טימ ןּבָאה

 טסעװ וד, .ןמוא הׂשעמ ,"ןעמונעגּפָארַא ּפעק

 סע יװ ױזַא ,הנוכּת לקיטש סָאד ןגָאז טינ רימ

 ךיא לעװ ױזַא ,ןוֿפרעד שוריּפ סָאד ןַײז ףרַאד

 ארונו אלֿפנ הׂשעמ ,"'ַא ןוָאל ּפָאק ןַײד ריד

 :ּפיטיו אנימלז ררהומ ... שודקה ןואגה ֿברהמ

 ןכַאמ ,ןעלמוטעצ (ב3 ;1864 ץיװָאנרעשט ,רעקס

 ,טלעװ רעד ףיוא זיא ןעמ ואוו ןסיוו טינ לָאז עמ

 תורצ, .ןלעטש תולדּב ,ןכַאמ ךעלקילגמוא

 ןעמונעגּפָארַאא .װש ,יּפָאק םעד ּפָארַא ןעמענ

 ךָאנרעד ןוא ּפָאק םעד לדיימ עגנוי א ַײּב

 , . . .םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"ריא ןֿפרָאװעגקעװַא

 (םיא ,רימ) םענ ש טָא כ - .39 יז ,1900 י"נ

 ןייק רַאֿפ ,טינ ןֿפוא-םושּב = ּפָאק םעד ּפָארא

 םענ שטָאכ ,ןגָאזסױא טינ לעװ'כא .טינ לַאֿפ

 יז ןוָאל ,טװּורּפ ןוא , ."ּפָאק םעד ּפָארַא רימ

 ריא -- ריּפֲאּפ ףיוא ןּבעגרעּביא ןלעװ  סָאד

 ,רעּבַײרש עשידיא ,עש ,"!ּפָאק םעד יַא ייז טלָאז

 םעד דש םעד (ןעק) טעװ רע" 112 יז

 ןַא ,הירּב רעסיורג א רעייז זיא רע = יא ּפָאק

 .רעלדניוש א ,רעיירד א :ךיוא .רעוטֿפױא

 א ןּבעג = ןצראה ןוֿפ טנאה יד יא

 ןֿפלעה .ךעלטנגייא ןעק עמ יװ הֿבדנ ערעסערג

 ,ןֿפוא ןקיטומסיורג א ףיוא

 סע ןעװ, .ןדנישּפָארַא (א -- טיוה יד א

 םיא ךיא טלָאװ ,דָאס ןַײמ ףיוא ןַײז לָאז

 עשרַאװ ,םימלענ חנעֿפמ ,יײַא טיוה יד ןסייהעג

 ןיּב ךיא סלַא, .ןסַײמש קרַאטש (ּב :ב/א*י ,9

 ןּביױוהעגנָא ּבָאה ןוא ףניֿפ רָאי ַא טלַא ןרָאװעג

 יד 'א יּבר רעד רימ טגעלֿפ ,רדח ןיא ןייג וצ

 סָאװ ןענעק לָאז ךיא סָאד ,קיטשרענָאד טיוה

 רעד ,זמא ,"ךָאװ עצנאג א טנרעלעג ּבָאה ךיא

 -סקע (ג :15 יז ,ח"לרּת ענליװ ,טסינַאיּפעטרַאֿפ

 ןדניש ,טולּב ןּפַאצ רָאנ ןסייװ ייז ,, .ןריטַאולּפ
 ןוא עמערַא ,עש ,"טיוה יד יַא ,ןַאמערָא םעד

 .לצ 8 יד 'ַא זז .33 'ז ,| עכילײרֿפ
 ןרעװ לָאז עמ ןכַאמ = ּבַײל ןוֿפ שײלֿפ יַא



 שירעמענּפַארַא

 עס ,חומ םעד סיוא טנקירט עס, .טראדעגסיוא

 עס ,ּבַײל םענוֿפ שיילֿפ סָאד ּפָארא טמענ

 ,סוממ ,"רענייּב יד ןוֿפ ךרַאמ םעד סיוא טגיוז

 ,"הטמ לש הֿבישיּב'

 ןצעמע יא .ןלָאמּפָא .ןריֿפַארגָאטָאֿפּפָא 9

 םוידיזערּפ םעד 'א .זָארג ןֿפױא טגיל רֶע יװ

 רע, ,רעדנוזַאּב לאז ןיא םלוע םעד ןוא רעדנוזַאּב

 ,לטערטרַָאּפ ןַײז ןּבעגעגטימ ַײּברעד ךָאנ טָאה

 ַײב המחלמ רעד רַאֿפ טעיײּפסוא טָאה רע סָאװ
 ,סוממ ,"ןעמענוצּפָארַא ךיז ןוֿפ רעֿפַארגָאטַאֿפ ַא

 רימ לָאז'ס , ,1910 י"נ ,עלעשנעמ עניילק סָאד

 -ּפָארַא םיא ךיא טלָאװ ,ןצרַאה ןֿפױא טוג ןַײז

 ,לדנעמ םחנמ ,עש ,"עיֿפַארגָאטַאֿפ א ןעמונעג

 טַאהעג רע טָאה ןדייז ןייא :קיסַאּפש 169 יז

 ןוֿפ טערג 'א טגעלֿפ רע -- ףַארגָאטָאֿפ ַא

 ,סעידעמָאק ,עש ,{11 ּב ןטימ שוװ| "םעדיוּב

 ,ךיז טימ טֿפָא .147 יז

 טיירג םיא רַאֿפ סָאװ דנוק א ןטסעמ .4

 רָאּפ א (ףיוא) רַאֿפ סָאמ ַא יַא .טעּברַא ןַא ןעמ
 (ףיוא) רַאֿפ סָאמ א 'א .עקרַאנירַאמ ַא ,ןזיוה

 ,לחומ טַײז ,םיא עשז טמענ, .לוװיטש רַאּפ א

 א ,עש ,"יַאנּת א טימ רָאנ ,סָאֿמ א ּפָארַא

 דניק טסדנימ א טסייוו, .'חסּפ רעטרעטשרַאֿפ

 םייוג עטסָארּפ רַאֿפ וליֿפַא רעדיילק טיינ רע זַא

 ,"ףסקיש א ןוֿפ סָאמ א 'ַא טינ ךיז טמעש ןוא

 ,סָאמ א 'א ןעמ ןעק, .ירמזײלּכ הרֿבח יד' ,רַא

 -ינש יד ןעװעג טיירג ןיוש זיא ?ױװַא ּביוא

 ,שטַײט .מ ,"טעּברַא רעד וצ ןטערטוצוצ עקרעד

 א יַא* ,29 יז ,1929 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא

 שטנעמ ןימ רעסָאװ ןצַאשּפָא = ןצעמע ןוֿפ סָאמ

 ,סָאמ א ּפָארַא טמענ רעדַײנש ַא יו, .זיא ןעמ

 םעד ןוֿפ סָאמ ַא יא {ןדַאֿפדלָאג} רע טגעלֿפ ױזַא
 ,1940 ווצְיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,ירָאיטקַא

 ,129 יז

 ,לטימ-רעקרַאֿפ ןימ רעדעי ןוֿפ ןּבײהּפָארַא 9

 .ןעמוקנָא םַָײּב ןַײז םינּפ-לּבקמ ,ןגעקטנַא ןעמוק

 יא .למעק ןוֿפ יא .ןעמענרעּבירַא .ןעגנערּבּפָארַא
 רענייק, .ןַאלּפָארע ןוֿפ ,ןַאּב ןוֿפ יא .דיוּב ןוֿפ

 טציא זיא'ס לַײװ ,ףיש ןוֿפ יַא ןעמוק טינ ןעק

 ידּכ לדיימ עקידלטעטשניילק יד 'א ."ןָאזעס

 רֶע טָאה םוטעמוא, .ריא טימ ןּבָאה וצ הנותח

 ןעמונעגּפָארא םיא טָאה עמ . . . תועמק ןּבעגעג

 סָאװ ,רעדניק וצ ןוא סנירעּבָאה ערעווש . . . וצ

 רעד ןרָאװעג ןעמונעגּפָא גנילצולּפ ייז זיא'ס

 ןיִּב ךיא , .ילֿבּב ןוֿפ די רעד' ,שאּב ,"רוּביד

 א ןּבעגעגנָא ןוא עד-עוו-אק-זע רעד ןיא ןעװעג
 -ץטַאט ןַײמ דנַאלסור ןייק יַא לי ךיא זַא עטיּב

 ,...צַאװטַא ּבזי ,"רעדורּב ןרעגנִיי ןוא עמאמ
 ,931 יז

 רעד ןוֿפ יַא .ןטעּברַא רעטַײװ ןזָאל טיג 0
 ַא ןדלָאמעג טָאה ןיײארַאֿפ רעד לַײװ ,טעּברַא

 יד רימ ַײּב ןעמונעגּפָארַא טָאה ידנוּב', .קַײרטש

 ,סעמע' ,וװ רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"רעטעּברַא

 יד רעּביא ןעייג ךעלדיימ טימ םירוחּב, .177 יז

 -שטינרָאג ,סניכעק ,ןטסנידּבוטש יד יא רעזַײה
 !טמוק ,ונ :גנערטש ןוא קנילֿפ טייג'ס .סענ
 ,ושל עמַאמ ןיא ,ןהּכה ללה ןּב יכדרמ ,"!רעכיג

 טשינרַאג ןעמ טעװ ןטוג טימ,, .1935 ענליוו

 יאדװַא -- !ןקיײלרטש ןעמ ףרַאד -- !ןריֿפסױא
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 ,"!טעּברַא רעד ןוֿפ יסיָאּב' יד יַא --- !ןקַײרטש
 ןקיטַײזאּב :ךיוא .93 יז ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא

 קעװַא טסעװ וד ּביוא, .וָאס .טעּברא רעד ןוֿפ

 רעד ןוֿפ יא ךיד ךָאד ןעמ טעװ ,ייטרַאּפ רעד ןוֿפ

 ןוֿפ זיא .ןלָאצ טינ טלַאהעג ןייק ןוא טעּברַא

 .װ ,זּביא ,רענידָאג .ש ,"?ןּבעל וטסעװ סָאװ

 ,1932 צװקסַאמ ,ךָארּברעּביא רעד ,יקסװַאטס

 פָארא ןיוש יז ןעמ טָאה טעּברא רעד ןוֿפ,

 -רַאֿפ ןוֿפ דילגטימ ןייק ךיז טכַאד . . . ןעמונעג

 קסנימ ,וו רענַאינעמלעז ,קמ ,"טינ ךיוא ןייא

 ,126 'ז ,5

 -רסומ ַא ,רסומ  ַא יַא .ןענרעלּפָא 7

 טימ ךעלטנייװעג .ערעל עטוג ַא יַא .לכׂשה

 רסומ םענייש ןייא ןוֿפרעד ךיז טעװ; .ךיז

 .,3 יז ןויסנה ,דמא ,ייא

 -ּפָארַא ,ןדַײנשּפָארַא :ןּברעװ יד טַײּברַאֿפ 8

 ,ןסַײרּפָארַא ,ןעוצּפָארַא ,ןדניּבּפָארא ,ןרעש

 יד יַא .ַאא ןשיװּפָארַא ,ןשַאװּפָארא ,ןצַארקּפָארַא

 .עלעֿפעש ןוֿפ לָאװ יד יא .דרָאּב יד ,סעצנַאװ

 'א .סעציילּפ יד ןוֿפ טייקטנערּבעגּפָא יד יא

 ןוֿפ לדנעּב סָאד 'ַא .ןּפיל יד ןוֿפ םיוש םעד

 יָאק א 'א .ֿבלול ןוֿפ ךעלגניר יד יַא .לּברַא

 ןָא טרעװש טוג ןַײז טטֿפַאה רזעלא, .רוטקער

 רה ׂשע רע ןגניד איילרנייק טימ / .ןדנַאה ןַײז

 ּבָא רה ׂשע רֹׂשַאװ םׂשייה טימ ןעד / .םַאנ ּבֵא

 א טימ, .1021 עץֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"םַאנ

 ןערוצמ םעד| םיא |ןהֹּכ רעד| רע טמענ עװטירּב

 סע ואװ ,ּבַײל ןצנַאג ןוֿפ רָאה עלַא ּפָארַא

 רע, .26 'ו ,װ ישס ,"רָאה ןעזעג רָאנ טרעװ
 זיא . ..ץרַאה ןוֿפ לטניּפ ןוֿפ . . . ןענייװ לָאז

 סָאװ ןעמענוצּפָארַא . . . ןוקיּת רעסיורג ַא זָאד

 חקופ ,"םיקלא-םלצ ןיא ןעװעג םגֹוּפ טָאה רע

 ןוֿפ רָאה יד, .ה תֹוא ,1832 װָאלקש ,םירוע

 גנוליקרַאֿפ ןוֿפ ןטיהרַאֿפ סעסנָאװ יד ןוא דרָאּב

 וצ רעכַײלג זיא רעּבירעד .קיטײװנָאצ ןוֿפ ןוא

 אב ןייק טינ טָאה עמ ןעװ ,דרָאּב א ןגָארט

 .מ 'רד ,"ןעמענוצּפָארַא יז טייקיטיינ ערעדנוז

 "ראו ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג

 ךיא לעװ ,טּבױלרעד זיא, .69 'ז ,1908 עש

 לעװכ ןוא רעליצנָא ןשיטּפָא ןַײז . . . ןעמענ

 .מ ,"ןסישּפָארַא=} יא טרָאד ןוֿפ שטַײד םעד
 ,8 עװקסָאמ ,ןגעװ עשינַאזיטרַאּפ ,װעל

 ץּבערעּפ ןּביױהעגנָא טָאהה -- ךיז טימ

 ךיז קיד'א ,ךיז ןעלּבירג ,ןרעלק ,ליֿפ וצ ןעװעד

 ,86 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"טַײז רעד ןיא

 דניצַא םיא טעװ הָאצוה ּבלַאה ַײּב ,טרעקרַאֿפ;

 ריא ןוא ןיהַא ןעמענוצּפָארַא ךיז ןַײז רעטכַײל

 תרמ השאהי ,ץרפ ,"הוולשו םולשּב ןּבעל טעװ |

 ןעל רעד, .רעדורּב ריא ןוֿפ ווירּב ,'הנח

 סקַאלֿפ רעד זיּב ,רעסַאװ ןיא ןקייװ ףרַאדַאּב

 ,"ךעלגנעטש יד ןוֿפ ּפָארַא טכַײל ךיז טמענ
 -רַאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד ,רעבעװ .מ

 -רעטסוש עּביל ,טרעה טָא, .115 'ז ,1891 עש

 לגיפש ַא ּפָארַא ךַײא טמענ ,הׂשעמ ַא ,ךעל

 ןוֿפ ןטיהרַאֿפ וצ ךיז ױזַא יװ . . .רימ ןוֿפ

 רעד ,ּבז ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,"ןקילגמוא עכלעזא

 ,25 'ז ,1895 עשראװ ,לעגעיּפש רעשידוי

 ,ןכײצײַא .יַא רעקילַײא ןַא .רעד -- םעני-

 ןוֿפ יא .רוטלוקירגא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא צעּפס

 טעּפָארַא

 ,ץכעח  .גנו
 ,יירע

 ,תוריּפ ןוֿפ יַא .האוֿבּת

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד

 ַײּב יװ זיא סָאװ .ידא - שירעמענּפָארַא
 עא .רעמענּפָארַא ןַא (רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ)
 ,טייק- .טייקענדעשז

 ּפָארַא סעּפע ?לָאענ .װרט -- ןעדוסּפָארַא
 ,דוס ַא יװ ,למיה ןוֿפ ,ןּביױא ןוֿפ ןעגנערּב

 טָאה רע? .דוס סיוא ןכַאמ :ךיוא .דוס הׂשעמ

 ,"ךייה רעד ןוֿפ טעדֹוסעגּפָארַא טלעװ עסיורג ַא

 -- ךיז טימ 57 יז ,יעגיל-רוטלוק'י ,וו סַײװ
 .ןצרַאה ןוֿפ יא ךיז .ווזק

 סָאװ .שערָאמרַאמ ,לקָאל .ידַא -- קיטפּפָארַא
 ןיא ,םיבושי עיַא יד ןיא,, .ּפָארַא-גרַאּב זיא סע
 סיורג זיא ... גרעּב ןשיװצ רעֿפרעד עלַא
 ,"רעשל-ןיא דע רעדניק עשידִיי ַײּב תוקחדיס
 סייּבר רעצינשזיװ ,לארׂשי תיּב ,ַאשּפָא לצרעה

 ,1939 טעגיס ,ףיוה

 ןרעדינּפָארַא .לָאענ .וטוא -- ןענורטסּפָארַא
 םיטש ַא, .,ענורטס ַא ןוֿפ גנאלק-רעטיצ א טימ

 /.../ .טכַאנ רעד ןיא ןֿפורעג טָאה עליטש ַא
 ,"למיה ןכיוה ןוֿפ יװ טענורטסעגּפָארַא טָאה ןוא
 ,60 יד ,םי ןֿפױא די ַא ,על

 .ןעיליס-- :ךױא .ורט -- ןעליסּפָארַא
 -ץגֿפױא ןיא סע סָאװ ןעמענּפָארַא ,ןעיצּפָארַא

 יד 'ַא .םעדָאֿפ רעדָא לרינש ַא ףיוא טעליס

 טימ ךיוא .ןעליסוצרעּביא ייז ידּכ ןלערק

 ,שינע  .קעװצ א ןָא ,ךיז ןוֿפ -- ךיז

 ױזַא ןענירּפָארַא .וטוא -- ןע(י)נילסּפָארַא
 סע, .ץכצַײּפש טימ ןעמַאװצ ,ץכעַײּפש יװ

 ."ּפוז ערעטיש יד ּפָארַא דרָאּב ןוֿפ טעינילס

 -רעזַײא רעד ץיירק רעד טָאה טעינוילסעגּפָארַא;

 עװקסָאמ ,ו המחלמ ,מּפ ,"ץַאל ןוֿפ םיא ַײּב רענ
 ,88 'ז ,8

 לָאז עמ ןכַאמ .לס .ורט -- ןערָאמ(פ)ּפָארַא
 .ןרעװ רערעגָאמ ,ּבַײל ןרעװנָא ,תוחוּכ ןרעװנָא

 .ייז 'א ןזיּב ךלהמ ןטַײװ א דרעֿפ יד ןּבַײרט

 ךיז טזָאל רע -- שטנעמ ןייק טינ זיא דרעֿפ א;

 ןוא סעטעּפָאק יד סיוא טיצ רֶע ,ַא טינ

 ךיז טימ .לטרעװ שהלגעילעּב ,"וה-ולכאיו

 ,וויזירּפ ןרַאֿפ יַא ךיז ---

 ּפ א ר ַא טָאטשנַא טמוק .ּברעװנַאק -- טעּפָארַא

 רעד ןעװ ,ןדער ןֿפוא ןכעלמיטסקלָאֿפ ןיא

 יד רעשימטיר ןכַאמ טֿפלעה ףַארט רעקירעּביא

 ,ונ, ,טענָא ,טענַײא ,טעֿפױא ,טעסיוא +-- .דייר

 ,"!ךַײא ךָאד ןעמ טגָאז -- !'א; ."!'8 טכירק

 ּת"וש ,"זיוה םעד ןוֿפ טיּפרַא ןֿפָאליג זיא רע;

 קילּב ןַײמ זָאל ךיא, .ןו שה} 1797 מדֿפ9 ,חיּב

 טליֿפרעד טלָאװכ יװ / -- ,טעקרַאּפ םוצ יא

 ,גָאז, .סודַײנ ּבײל ,"אטח ןסיורג ַא ךיז ףיוא

 ןַײד ןוֿפ ןטסאל עלוֿפ יא טסֿפראװ וד סָאװרַאֿפ

 ,"ןרזּפ םעד ףיוא רעגרַאק רעד טַײרש ,?רעטלוש |

 עכעלטעג יד ,גנוטכידרעּביא עַײרֿפ ,ןרעטש .ש

 םעד 'א הנח טוָאל; ,1932 ענװַאק ,עידעמָאק

 רימ ןענעז סָאװ טימ ,ןיורק-לקילארׂשי ,ּפָאק

 ןיא רעכעטסאפ .ֿפי ."?ןיול ןקיליײה אזַא הכוז



 ןסעּפָארַא

 ,32 יז ,1953 ָא"ּת ,לארׂשי
 ,וצּפָארַא ווזד ,וצ

 -טעּפָארַא :ךיוא

 ןוא עטכידעג סָאד יַא ןײלַא .וורט -- ןֿפעּפַארַא

 ךיוא, .ערעטיש סָאד ערעדנַא רַאֿפ ןזָאלרעּביא

 יד ןןעמענּפָארַא תּבש םוא| ...טינ רע רָאט

 ,ךעלימרעװָאז יד ןסע ליװ רע סָאד ,ענעטעמס

 ,"ןּביוא ןוֿפ ענעטעמס יד י'ַא ױזַא לָאז רע רָאנ

 זָאלג ןריװַארג ןוֿפ סעצָארּפ רעד, .א/זס ,2ט7

 ןיא זָאלג םעד ןוֿפ ץנַאלג םעד 'א ןיא טײטשַאּב

 י"1 ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"רעצעלּפ עסיוועג

 -גנעל ךיז קידנקור . . . ןָאק עמ,, .128 'ז ,0

 טעֿפוּב רעד סָאװ ץלא יא ,טעֿפוּב םעד סיוא

 ,26 צווו 1960 ,רָאֿפ ,ןאמלוש םהרֿבַא ,ײטגָאמרַאֿפ

 .שינע-  ,ץכע-

 1606: 261- .ּפָארַא וזז .כרַא -- רעּפָארַא
 טינ ךלמה המלש ׂשמיא ׂשד רדמוא , .1(806)

 ךיוא ידמשַא ןטנוק וד ,ןמענ רֹּבָארה טלָאװ

 הׂשעמ ןייא' ,יסָאר עד י"ּכ ,"ןמענ רּבָארה טינ

 קלַאֿפ .ֿפ} 1510 עישערּב ,,ךלמה המלש ןוֿב

 ּבֲאה ריּבֲא ךיא, 257 'ז ,ךוּבןײטשכַאװ ןיא

 ןיִּב 'נוא ןיזעװיג ןדירֿפוצ טינ טימ רַאד

 ןַײמ ךָאנ 'נוא ןיֿפָאליג ביוטש רעד ןיא ריּפָארַא

 ,72 'ז ,הג ,"ןילָאװ ןהעז דניק

 ןוֿפ שטַאגנוי םעד יַא .ורט -- ןשטַאּפּפָארַא

 ףיוא ןקריוװ = לגיל 8 יד יַאֹ* .המיּב רעד

 ןרעװנַא לָאז עמ ןֿפוא ןלעדייא גונעג ןייק טינ

 טינ עקַאט סָאװרַאֿפ , .טייקשירעמענרעטנוא ,טומ

 ןעמענּפָא לָאז םיא זַא ,לגילֿפ יד ןםיאן . . . ַא

 ,שטַײט השמ ,יּפָאק א ןעיירד וצ קשח רעד

 ,163 'ז ,1929 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא
 ,שינע-

 ּפָארַא זז .חרט -- ןעלטערטרָאּפּפָארַא
 רעדָא לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב טימ ,ןריֿפַארגָאטָאֿפ

 רעד ןוֿפ דליּב ַא ןלַאמּפָא :ךיוא .קיסַאּפש

 .ךיז טימ .ןָאזרעּפ

 ףיוא לגרעּב ןוֿפ יַא .װמוא -- ןעזיוּפּפָארַא
 טעזױּפעגּפָארַא ןּבָאה למיה ןוֿפ , .ריֿפ עלַא

 .ק .א ,"סנקלָאװ ערעװש ךעלקיטש ענעסירעצ

 -דרַאּב ,נעמָאר ָארטעּפ ,קיּפע ירָאגירג ,זּביא

 ןוֿפ טעזױּפענּפָארַא ןּבָאה ןלעניש , .1934 וועשט

 עטעקַאנ-ּבלַאה טקעדעגרעדנַאנוֿפ ןוא סעקלָאּפ יד

 -נַאירּבָאק .מ ,"סיֿפ עטקַאהעגּפָא טימ ןשטנעמ

 טימ ךיוא .1 ןאט ,1962 ,דנַאלמייה 'װָאס ,יקס

 .שינע .ץכע- .ךיז

 ידּכ, .ּבױטש םעד י'ַא .װרט -- ןצוּפּפָארַא
 ךיז ןעמוקאּב סָאװ יןלָאט' יד ןכַײלגוצסיוא

 ןעמ זומ ,{רינַאֿפ ןוֿפ| ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא

 -רעּביא לָאמ טייווצ ַא ןוא רינַאֿפ ןצנַאג םעד יַא

 ,59 יז ,רעּב ,ײןרינַאֿפ

 .ץכעע .גנ- .ךיז טימ

 ;ַײרע- = .(עק- ,ןיי) רעד
 .==2: טט1261מ .מששד .ורט---ןעלצרוּפּפָארַא

 ןלַאֿפ ,ןעיירדרעּביא ךיז לָאז סע ןֿפרַאװּפָארַא

 ףיש םענוֿפ ןןהנוי} יַא םַײּב , .ףױרַא סיֿפ יד טימ

 ןוא שוילעּפאק רעד} ייז ןענַײז ןַײרא םי ןיא

 .י .ד ,ײןלַאֿפעגּפָארַא ּפָאק ןַײז ןוֿפ ןעקלמרַאי יד

 .שינע-

2008 

 ןיו ,ו ןשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .

 ,90 'ז ,1

 סעּפֶע ןקידנערַאֿפ .1 .װרט -- ןרטפּפָארַא

 וצ רוטּפ (יּבַא) ידּכ ,זיא-טינײװ ךיוא ןָאט וצ

 דלַאּב טינ לָאז רע, .טעּברַאמיײה יד יִא .ןרעװ

 זיא סע ןעד ,...לוש רעד ןוֿפ ןײגסױרַא

 -סח אׂשמ ַא ךיז ןוֿפ ּפָארַא טרטּפ רע יװ ךַײלג

 רעד ןוֿפ רימ ךיא ייג , .ּב/גכ ,2טל ,"םולשו

 ךעלנייװעג יװ ...טימעג קיאור ַא טימ לוש

 ,"ןענװַאד סָאד טרטּפעגּפָארַא טָאה סָאװ דיי א

 .28:27 'ֹוֵזו ,םײהַא קירוצ ,סוממ

 ןעַײרֿפַאּב ךיז .ןרעװ רוטּפ לָאז עמ ןכַאמ .2

 רעטָאֿפ אזא זיא ןרעןק .ןצעמע ןוֿפ ,סעּפע ןוֿפ

 יד ןוֿפ ּברָאה א ,רעטכָאט א ּפָארַא טרטּפ סָאװ

 טָאה ?ןרָאװעג רוטּפ יּבַא ,ױזַא טַאלג ,סעציילּפ

 י"הנותח עטרעטשרַאֿפ א ,עש ,"!תועט ַא ריא

 לָאז עמ זַא גָאלשרָאֿפ ַא טכאמעג וליֿפַא טָאה,

 .מ .א ,"ּפָאק ןוֿפ יא ריא ןוא ךודיש א ןגעװ ןעז

 ,רעליפש'םירוּפ ַא ןוֿפ לעצטיפש ַא ,יקסנַאקרַאש

 טַאהעג רָאטקַאדער רעד טַאה, ,11 יז ,1899 יינ

 ןרָאֿפ רָאי עלַא טגעלֿפ רע סָאװ ,לכַײּב ןיילק א

 סָאװ ,ָאטיס לװַײֿפ ,"סע יא קסדָאװַאלסיק ןייק

 ןייט ש א'א* 1935 װַָאקרַאכ ,;ןעשעג זיא

 ,ֿבוח ןרעװש ַא ןוֿפ ןרעװ רוטּפ = ןצרַאה ןוֿפ
 .עא גרָאז רעֿפיט ,תוֿבײחתה ַא ןוֿפ

 ךעלקערּב יד זינרַאק ןוֿפ יַא .וורט -- ןקיּפּפָארַא

 ןרעװ (ילעמ רקנ ימצע) טכַאנ אייּב , .טיורּב
 םירעװ איד ונַײהד ,טקיּפג ׂשיוא . . . ןייּב ןַײמ

 ,"ּבָארה ןייּב איד ןוֿפ שיײלֿפ ׂשָאד רימ ןקיּפ
 ,17 ,ל ,ֿבויא ,מהס

 ךעלטסירּב יד יא .ורט -- ןקישטַאלּפּפָארַא
 ףרַאד . . ., .לגנִיי ַא רַאֿפ ךיז ןלעטשרַאֿפ םַַײּב

 ןעמוקַאּב ןלָאז ייז זַא ױזַא יא (שיילֿפ סָאד| ןעמ

 .2 ש 1967 ,רַאֿפ ,"רעגרוּבמַאה ןוֿפ ןַאסַאֿפ םעד

 .גנ- .ךיז טימ

 -שַאלּפ = :פ9פ .ורט -- ןןשטַאלּפּפָארַא
 םעד ,גנומיטש יד ןקירדּפָארַא .1 .דפ .ןעשט
 "עג ןיּב ךיא, ,שזיטסערּפ םעד ןרענימרַאֿפ .טומ

 סָאד רעּבָא ,רעקידרעֿפָאה א ןענַאטשעגֿפױא טַָאה

 ּפָארַא קירוצ ךימ טָאה קָאטשניר ןיא לרעּפש

 טשינ, ,16 0 1963 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"טשטַאלּפעג

 ,טוט דניק'ס סָאװ ןעז וצ ןֿפורעג םיא זיולּב

 "רעד ,ןעיַא םיא טלָאװעג ףור םעד טימ רָאנ

 'מעד .ּב ,"ןגיוא סעלהּכלמ ןיא םיא ןקירעדינ

 ,185 '} ,1958 י"נ ,טכיל עקיזנעקנַאצ ,ןילּב

 א ןּבָאה לָאז סע ןכַאמ .ןרענעלקרַאֿפ .2

 ,ןעלכימ ןוֿפ טייקגולק סָאד, .ןעזנַא ןרענעלק

 טָאה ,ןעמָאנ םעד טינ ַײּברעד טנָאמרעד רע זַא

 ינרעטש ,אי ,"טשטאלּפעגּפָארַא עגָאװערט יד

 ,129 יז ,1861 גיצּפַײל ,לכיט

 דוֿבּכ רעצנאג רעד, -- גנ/ .ךיז טימ
 ןענעז טימרעד ןעמַאזוצ ןוא ,בר םוצ טגנַאלַאּב

 םערַאֿפ עדעי ,ןציו עליוֿפ עלא ןעגנַאגעג ךיוא

 ,111968 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"גנויַא ןוא לוטיּב ןוֿפ

 .שינע- .ץכע-

 טצַאלּפ טעסרָאק רעד, .וטוא -- ןצַאלּפּפָארַא

 ן(ע)כָאֿפּפָארַא

 יװ םעט ןּבלעז םעד ליֿפ ךיא , .ײּפָארַא ריא ןוֿפ

 טַײצ יד ןיוש ןיא םיא ףיוא סָאװ םענייא ןוֿפ

 סַײװ ,ייַא םיא ןוֿפ ןלָאז ןֿפײר יד זא ןעמוקעג

 .ךיו טימ ךיוא .152 יז ,'גרעּבנעסַײוו' ,שו
 ,רעד ,ץ'ַאלּפ -

 ַא יװ ןענירּפָארַא .וטוא -- ןשטנולּפּפַארַא
 ,שולפעג ,למוטעג א טימ ,םָארטש רעקרַאטש

 רעד ןוֿפ ּפָארַא טשטנולּפ רעסַאװנגער סָאד,

 -ַאּפ עלוֿפ יד יַאא .וװד װזד -- װרט ."עניר

 ,שטנולּפ-- .יןרָאג ןטײװצ ןוֿפ עצינומ

 ,וּוא .רעד

 ַא טימ ןסינּפָארַא .װרט -- ןעכוילּפּפָארַא
 -ךוילּפ טנָאמרעד סָאװ גנַאלקעג א| ,ךוילּפעג

 תוללק יא :ךיוא .רעסַאװ רעמע ןא יא .{ךוילּפ

 ַא טימ טָאה . ..לגױֿפ רעד, .ּפָאק ןַײז ףיוא

 ענַײז ןָאטעג טײרּפשעצ א יירשעג ךעלשטנעמ

 טעכילּפענּפָארַא ןוא . . .לגילֿפ עטקיטולּברַצֿפ

 ,ךוילּפ = .34 יז ,ו צוס ,"ןייוועג ןצרַאװש ַא
 .שינע- .רעד

 חזד .ןקירדּפָארַא .ורט -- ןשטעלּפּפַארַא
 ,עסיורג ןַײז גייל א ןָאטעג טָאה, ,ןשטַאלּפּפָארַא

 םיא ןוא ּפָאק |ןַײז} . . .ףיוא עינָאלד עטיירּב

 לטיה סָאד ןוא קינעד םעד טשטעלּפענּפָארַא

 יא ,ןָאטרעּבלַא .מ ,"ןגיוא יד רעּביא זיּב

 טניולעג ךיז טָאה , .1932 וועִיק ,כעצ מענרעּפוק

 שידִיי ןיא ןצונַאּב ןוא . . ,שיסור ןדער וצ . ; .

 סעּפע טָאה'ס . . .?רעטרעו עשידנעלסיוא ענױזַא !

 "ישח עשלדיימ יד טשטעלּפעגּפַארא ןצנַאגניא

 .ךיז טימ .,11 וצ 1958 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"תוֿב

 ,שינע-

 ןוֿפ ןשטיינק יד יא .װרט -- ןֿפערּפּפָארַא

 ךיא .ןעגנַאלרַאֿפ עקירעּביא יד יא ,שוּבלמ

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 .לָאענ .װרט ןןכעטיַאּפ ...| -- ןהתּפּפָארַא
 תידרֿפס, .ןחתּפ יװ ןצמק יד ןדערסױרַא
 ּפָארַא טחֹּתּפ ןעמ :טײקכעלמעװקַאּב רעּביא זיא
 טלָאװ טינַא סָאװ ,רעטרעװ ענױזַא שינעלַײא ןיא
 רעּביא ןרעװ טלכיורטשעג טנעקעג ךָאנ ןעמ
 עגיר ,קנַאדעג רעזזנוא ,מי ,"דוקינ רעײז
3, 

 ןוא ןעגנַאלרַאֿפ .מא .ורט -- ןרעדָאֿפּפָארַא
 רעד ןוֿפ ןרָאֿפ וצ ןעמוק לָאז עמ ךעלגעמ ןכַאמ

 .עקירעמא ןייק עּפָאריײא ןוֿפ ,'םייה רעטלַא

 יד טימ ּבַײװ יד רעהַא יא ןוא ןריּפאּפ ןקיש

 ,קרָאיוינ ןייק עמַאמ עטלַא יד יא .רעדניק

 ,גנוד

 -בעֿפּפָארַא וזד .דפ .װטוא -- ןעלכַאֿפּפָארַא
 ייװצ יד ןוֿפ, .ןצנאלגּפָארַא ,ןענַײשּפָארַא .ןעל

 -עגישירֿפ טלכַאֿפענּפָארַא ןּבָאה ןשיט עגנַאל

 ַא ןוֿפ ןדי ,עלרעפ .י ,"רעכעטשיט ענעשַאװ

 ,405 יז ,רָאי ץנַאג

 ןּבַײרטּפָאַא .הרט -- ן(ע)כַָאֿפּפָארַא
 סעּפע טימ רעדָא טנַאה רעד טימ קידנ(ע)כָאֿפ

 סָאד טעכָאֿפ לדייו ןטימ ,, :ךיוא .טנַאה ןיא

 סעגלָא ףיוא, ."ןטקעזניא יד ּפָארַא לדרעֿפ

 ןרע) ... ,גילֿפ א זיא ןכַארקעג ןייצ עסַײװ



 לַאֿפּפַארַא

 ,מַּפ ,"טעכָאֿפעגּפָארַא טנַאה רעד טימ יז טָאה
 -- װטוא .214 'ז ,1956 י"נ ,| המחלמ
 טָאה טייקנייר עשירֿפ יד, .דפ .ןענַײשּפָארַא
 ,טעּב ןקיזָאד ןוֿפ רָאנ טשינ טעכָאֿפעגּפָארַא
 ,עלרעפ .י ,"ןטעּב"עמַאמ-עטַאט ןוֿפ ךיוא רָאנ
 ,123 יז ,1939 ,ןדוי

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .רעד -- לַאֿפּפָארַא
 "א רעקירעדינ .יִַא רעקידרדסּכ .ןלַאֿפּפָארַא ןוֿפ

 "א רעסיורג

 ,ןיּבר ןרַאֿפ יַא .ַײשּפָא ,ץרא-ךרד סיורג 2

 קמועּב תוקלאּב תוקיֿבדהו . . . ההּבגה לּכ ינֿפל

 תולֿפשה הלחּת תויהל ךירצ ןושארה ןמ רתוי

 ,"(קרַאטש רעייז ךיז ַײּב יא א"לּב) המוצעה
 הֿבושּתה רעש ,... שטיװַאּבוילמ רעּבוד 'ר

 ירמגל טלעֿפ סע, .ז"עקּת וָאלקש ,הלֿפּתהו

 פשוי ,מי ,"טסקעט ןטקילײהרַאֿפ ןרַאֿפ יא רעד

 ,4 ,אצו

 -ידַארגעד עלַאיצָאס ,עשימָאנַאקע .הדירי 9
 טינ ןּביױא} ,יִא רעד טסקאװ ןענַאװגוֿפ , .גנור

 רדסמ ,ײ?|םישוּבלמ =| סגנואיצנָא עכַײר יד ןיֿפ

 "א ןרעקרַאטש ןייק, .52 'ז ,ה"פקּת ,תרגא

 הסנרּפ עקיטציא יד זַא| ןויזּב ןרעסערג ןייק

 טנַאקעג טינ ךיז יז ןּבָאה |זיױהרָאֿפנַײא ןַא זיא

 .144:1423 יוז ! דירַאי םינוֿפ ,עש ,"ןלעטשרָאֿפ

 -רַאֿפ ,גנורענימרַאֿפ ,גנורעגַײטשּפָארַא .4

 טנזיוט טרעדנוה ַײרד ןוֿפ 'א רעד, .גנורענעלק

 ,זמט ,אֿפא ,"טנזיוט ןצֿפוֿפ רעדָא ןעצ וצ ןדִיי

 ַא וצ טכיירגרעד רע רעדייא, .22 וא 5

 ,"יַא ןוֿפ הניחּב ַא ןיא רע זיא הגרדמ רערעכעה

 רעד :גנאגרעּביא רעקידַײנש רעד, .312 ,אינּת

 שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"תוימשג וצ 'ִא

 ,239 יז ,רעטַאעט

 .גנ|-  .ןיילּפ ןוֿפ יא רעד .סירּפָא .9

 ןוֿפ ליֿפעג א טימ זיא סָאװ .ידַא -- קיד
 טָאה . . ., .גנומיטש רע'ַא ןַא ןיא .טײקנלַאֿפעג

 ןוא 'ִא ןםיאְ ...ןוֿפ טשטילגעגסױרַא ךיז

 ,1933 קסנימ ,דַײז ,יקסלָאּפָאגלָאד .צ ,"טשיוטנַא

 -עלַאּב רעד זיא גָאט ןצנַאג א ןקַאּב וצ ףיוא;

 ,ןָאדרָאג .נ ,"ךיז ַײּב 'א ןעװעג טינ . . .סָאּב
 ,טייקי- 22 ווו 1956  ,זמט

 ןּבױא ןוֿפ ןלַאֿפ .1 .װטוא -- ןלַאֿפּפָארַא
 טלַאֿפ (לגָאה ,יינש) ןגער רעד .ּפָאוא ףיוא

 "יוּב) ךַאד ןוֿפ יַא .ּפָארַא טלַאֿפ רערט ַא ,ּפָארַא |

 וצ טסכירק וד זַא, .(װזַאא םיוּב ,רעטייל ,םעד

 רעכַײלג, ;"ןטסַאקטסימ ןיא יא וטסעװ ,ךיוה

 דרע רעד (ַײּב טרַאה) ףיוא ךעלעמאפ ןייג וצ

 :"'א ךָאנרעד ןוא ךיוה ןעִילֿפ וצ (רעדייא) יװ

 רעד ךיז טישעצ -- לרעּפ ןייא ּפָארַא טלַאֿפ

 טשינרָאג טלַאֿפ למיה ןוֿפפ ;"רונש רעצנַאג

 ןּבָאה וצ ידּכ ןעװערָאה זומ עמ =} ּפָארַא

 שטָאכ ןזיא דרעֿפ טוג א ןוֿפ, :|הנויח ףיוא

 .װש ,ײןלַאֿפוצּפָארַא (טכעלש ךיוא ,יאדּכ) טוג

 ןמזילּכ טילֿפ רע ;לגױֿפ א יװ זיא שטנעמ ַא,

 ךיז ןלעו רע לָאז ;ןעלגילֿפ ענַײז טגעװַאּב רע

 לארׂשי 'ר ,ייֵא רע טעװ --- קידנעילֿפ ןעורּפָא

 ,ןכָארּב וצ רעװ ןקלַאּב ןייא ןעװ ,, .רעטנַאלאס

 טָאטש טעּב ןייא ןתּבש םוא|} לואוו ןמ רָאט וזַא

 טינ איז ׂשָאד ,ןלעטש רטנוא קנַאּב ןייא רדוא
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 םענייא ןעװ, .ּב/ֹּבע ,!טל ,"טלַאֿפ ּבָארה רטַײװ

 תעשּב תילט ןַײז רעדָא לטנַאמ ןַײז ּפָארַא טלַאֿפ

 ,א/ּבכ ,2טל ,"ןַײז קיסֿפמ טינ רע לָאז ,ןענװַאד

 ףיוא טכעל א ןלַאֿפעג םיא זיא תּבש םוא ןעװ,

 ןרעקרעּביא שיט םעד ןעמ געמ ,ךעטשיט םעד

 א"ח ,ךורע ןחלש רֿפס ,ייַא לָאז טכעל סָאד ידּכ

 זיּב טרַאװעג יז טָאה, .ּב/ט ,{?רָאי ?גרעּבמענו

 ;םיוּבלגעז ץיפש םעד ףיוא ףיֹורֲא זיא רע

 יז טָאה ןוא לירּבנערּב יד ןעמונעג יז טָאה

 םיא טָאה סע זיּב ,חומ ןַײז ןגעקַא ןטלַאהעג

 ןיא ןלַאֿפעגּפָארַא רע זיא .חומ ןיא טירבעג
 טֿפָא, 'רסיקו ךלממ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןַײרַא םי

 ןוֿפ ּפָארַא / רעטעװ ןטסנעש םעד ַײּב ןלַאֿפ

 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"רעטעלּב עטסנירג יד םיוּב

 זיאס ואוו ָאד ,רעּבליזקעװק ַא; ,47 'ז ,5

 ,"ּפָארַא ,ּפָארַא רע טלַאֿפ ,רע טקניז --- טלַאק
 ּפָארַא ןלַאֿפ רָאה ענעניטַאש , .יתוֿפיסַאי ,סוממ

 ,יקסװָאנשזולד .מ ,"ןקַאנ ןטקָאטעג א רעּביא

 .25 אוו 1967 ,רָאֿפ

 ןוֿפ ּפָארַא ןלַאֿפ רעטרעװ, .גיֿפ ,וּב ווזד .2

 יד ףיוא ּפָארַא טלַאֿפ ףָאלש רעד, ."ןּפיל יד

 םעד ףיוא 'ַא דלַאּב טעװ לּפענ ַא, ."ןגיוא

 ּפָארַא ןטלָאװ ןּפוש עּבָארג ייווצ יװ, ,"דלעֿפ

 טנעקרעד טָאה יז ןעד ,ןגיוא יד ןוֿפ ןלַאֿפעג

 ,"ןדמל רעמערָא רעקיּבלעז רעד זיא סָאד סָאד

 ,42 'ז ,1872 ענליוו ,תּבש ףיא טעלפ רעד ,דמא

 יד ּפָארַא רעװש טלַאֿפ ןגיוא עדימ יד ףיוא,

 יז ,ָאקיצי ,ןעמעַאּפ ןוא ךעדיל ,ץרפ ,ײטכַאנ

 ןיא קָאלג-ןכריק ןוֿפ גנאלק רעטצעל רעד, .8

 "צעל רעד' ,ןזירּפַאק ,געס ,ײןלַאֿפעגּפָארא טנָאנ
 ,'גנַאלק רעט

 ;ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא לָאצ ַא ןיא .9
 ןסיװ טינ = (םעדיוּב) ך אד ןוֿפ (יװ) 'ַא*

 יָצִצ קרַאטש ןַײז :ךיז טדער סע סָאװ ןגעוו

 רעד ןוֿפ ,למיה ןוֿפ (יװ) 'ַא* .טלמוט

 ןעמוקנָא (3 :ךַאד ןוֿפ יא יװ ױזַא (א = הנֿבל

 טיצַאּב| (ג :ןענַאװנוֿפ טנַאקַאּב טינ ,טכירעגמוא

 א ןגירקנַײרַא םעצולּפ ן"למיה, וצ זיולּב ךיז

 ןוֿפ 'ַא* .עא ןכַאז עלוֿפטרעװ ,טלעג ךס

 וצ ןרעהֿפוא = דר ע רעד ףוא למיה

 .שיטסילַאער ןרעװ ,ןריזַאטנַאֿפ וצ ,ןעמולח

 טינ ןצנאגנא = טלעװ ר ענ עי ןוֿפ יַא*

 ןַײז ,טלעװ רעד ףיוא זיא ןעמ ואװ ןסיו

 ןטימ| ...ןוֿפ יװ 'ַא* .ןגָארטעצ קידנעטש

 ןוֿפ קיגנעהּפָא ,עלעטעטש ןיילק א ןוֿפ ןעמָאנ

 ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ןסיװ סינ = ןטנגעג

 ןדס .ד טיול} וװעַײשטיּפ ןוֿפ יװ יַא .טלעוו רעד

 ןרעװ = םינּפ ןוֿפ א* .ןןװיױא ןוֿפ יו =

 .טכעלש רעייז ןעזסיוא ,טרעגָאמעגסיוא ,רַאד

 (ןלַאֿפ שיײלֿפ רעקיטש) טלַאֿפ שייל ֿפ סָאד"

 ךס ַא ,שֿפנ-תמגע סיורג ןּבָאה :ךיוא = ּפָארַא

 = טל 9 װ רעדמערֿפ א ףיוא 'א* .ןקיטיײיװ

 = שי ט ןוֿפ 'ַא* .דמערֿפ ,םַאזנייא ןליֿפ ךיז

 ּפָארַא טלַאֿפ יז ַײּב סָאװ, .ץעוװינ ןיֹא ןייג

 וצ ךיז טַאהעג ןדניזעג ייװצ ןטלָאװ שיט ןוֿפ

 ןוֿפ ּפָארַא טלַאֿפ ןייט ש .ַא* ."ןוַײּפש

 א ןוֿפ טַײרֿפַאּב ךיז טָאה עמ = ןצרַאה

 .עא תוֿבייײחתה א ןוֿפ ,הדּבכה ,גרָאז רעסיורג

 ס ע צ יי ל ּפ יד ןוֿפ ּפָארַא טלַאֿפ גר ַאּב ַא'

 ןלַאֿפּפָארא

 ןגיוא יד רעּביא 'ַא* .וֿפד ַײּב יװ ױזַא

 םעד רעּביא ןרעװ טלמוטעצ ,ןרעװ טריֿפרַאֿפ

 ןוֿפ יַא .עא ןטסנידרַאֿפ ,ןגעמרַאֿפ סנטייווצ

 ןדַײל ,ןרעװ טמערַארַאֿפ לָאמאטימ = טָאג

 טלָאװ טָאג יװ ױזַא| ןשינעקישנָא יילרעלּכ ןוֿפ

 לר על ע ט סָאו" .ןהחגשה ןַײז ןָאטעגּפָא

 ,ןרעגַאּב עלַא = ּפָארַא םיא טלַאֿפ למיה ןוֿפ

 יֿפױרַא םיא לָאז עמ, .םיוקמ ןרעװ תוכרּב

 יא טינ רע טעװ ,ּפָאק ןֿפױא רעלעט א ןלעטש

 ,םיוק ךיז טריר רע ,רעכעלעמאּפ א זיא רע =

 "ינייװ ,רענעלק ןרעװ .ןרעװ טרענימעג .4

 .זַײרּפ ןוֿפ 'א .ןרעװנָא ,ןרילרַאֿפ .רעק

 ,ּפָארַא טלַאֿפ זַײרּפ רעד .חקמ ןוֿפ יא

 רֶע זיא לָאמַא, ."ּפָארַא טלַאֿפ טסָארֿפ רעד,

 ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןלַאֿפעגּפָארא רעייז רעדיוו

 יחֿבש ,"ןדליג טרעדנוה ןצַײרד ףיוא ֿבוחילעּב

 לעֿפ זַא; .א/הכ ,י"רּת װעקלָאשז ,ט"שעּב

 ךיא ּבַײלּב טסלָאמַאד ,ּפָארַא חקמ ןוֿפ טלַאֿפ

 לוק ,וָאנַאּבילק .ה ,"ןיימעג וד יװ ױזַא ןיוש

 .ט ֿפ ע ש עג ןוֿפ יַא .27 'ז ,1910 ענליוו ,שדח

 ןוֿפ יא ."ןלַאֿפעגּפָארַא רימ זיא טֿפעשעג'ס,

 'א .ךודיש ןוֿפ ןגָאזּפַא ךז = ךודיש א

 ןוֿפ יא .תוחוּכ יד ןוֿפ ,טנוזעג ןוֿפ

 ןוֿפ ,דנַאטש ןקידרעִירֿפ ןוֿפ -- ה ג ר ד מ רעד

 ןוֿפ יא  ,הלודג רעד ןוֿפ ,תוֿבישח ןוֿפ ,ןעזנָא

 .טַײז םעד ןּבײהרעטנוא געמ רע .סוח וי

 ןייק םיא טעװ סע ,ןָאט סעּפע ןוא לחומ'רימ

 םעד ןטַײב = ןָא ט ןוֿפ יא ."'ַא טינ ךאז

 זיא םיא ַײּב ןָאט רעד, .ןָאט ןכיוה ןקידרעירֿפ

 -ןַײא ,רענעדײשַאּב טדער רע = "ןלאֿפעגּפָארַא

 יַא טינ ןוֿפרעד טעװ ד לַאג .רענעטלַאהעג

 סָאד ןקיטכערַאּב ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא --

 ןרסומסיוא םַײּב רעדָא דניק א ןֿפָארטשַאּב
 ,ן ע ק נג א ד ע ג עקידרעירֿפ יד ןוֿפ יא .ןצעמע
 ,דנַײר ֿפ יד ןוֿפ יַא .הנומ א רעד ןוֿפ

 ה לע מ רעד ןוֿפ 'ַא ײטרַאּפ רעד ןוֿפ
 .(עא ןַאמסטרָאװ ,רעריֿפ ,רעגָאזטרָאװ) שטנעמ

 -מיטשַאּב ַא ןוֿפ = עיצ קנו ֿפ רעד ןוֿפ יִא

 ןוֿפ יַא .גנוקיטֿפעשַאּב ,טמַא ,טייקיטעט רעט

 -ַארָאמ יא ,לַאיצָאס יא| ץנ ַא ל ג ןקילָאמַא

 ןֿפט ַא ןיא ךַאד ןכיוה ַא ןוֿפ יא .ןשיל

 אריּבל אמר ארגיאמ יא :ךיוא ,ּבורג (רעֿפיט)

 .אּתלימע

 ןענידרַאֿפ :413 םוצ טרעקרַאֿפ ךיוא .9

 -ּפָארַא רימ זיא רחסמ םעד ןוֿפ , ,(טכירעגמוא)

 רימ זיא ךרּכ םעד ןיא, ."לּבור רָאּפ ַא ןלַאֿפעג

 -ץגנָא ךיא ּבָאה ָאד = "ןומטמ ַא ןלַאֿפעגּפָארַא

 = ץנעצ ש עק ןיא יא" .טלעג ךס ַא ןּבילק
 -ןּפַאל ןוֿפ זיא . , . רימ, .טלעג ןעמוקַאּבנַײרַא

 טלעג גונעג השקשינ סעקלמרַאי ןוא ךעלצימ

 עניילק סָאד ,סוממ ,ײןלַאֿפעגּפָארא ענעשעק ןיא
 .עלעשנעמ

| 

 ,גנודיילק טימ גנודניּברַאֿפ ןיא צעפס 0

 ױזַא (א = "ּפָארַא םיא ןלַאֿפ םישוּבלמ יד,*

 ױזַא (ּב :ייז ןענַײז טלױֿפעצ ןוא ןגָארטעצ

 ןלַאֿפ ןזיוה יד, .ןרָאװעג רע זיא טרַאדעגסיוא

 קרַאטש ךיז טָאה רע :ךיוא --- "ּפָארַא םיא

 ,ךעלּפענק יד ּפַא טנערט עמ זַא, .טשירַאנַאּב

 גָאמ עמ, .װש ,"ּפָארַא ןײלַא ןזיוה יד ןלַאֿפ



 אַראָפּפֿאָר 

 ,ןגער ןרַאֿפ קַאז א טימ ןקעדמורַא ךיז ליואוו

 ַא טימ ןדניּבוצ טנרָאֿפ םיא לָאז עמ רעּבָא

 ,א/ס ,2טל ,"יַא ןענעק טינ לָאז רע סָאד ,לרינש

 ,ּבַײל ןוֿפ ןלַאֿפעגּפָארא םיא זיא שוּבלמ ַא זַא;

 ,"ןַאמערָא ןייק טקנעשעגקעװַא טינ סע רע טָאה

 ןקיטשרע ןטימ ךיא .ןטכישעג 'סקלָאי ,ץרפ

 ,טכיצ ןָא דמעה ןייא טשנגרומ וצ ןמ ןעוװג :ּב

 ׂשע טׂשול ינוא ֿפּפָאק ןעד רּבוא ׂשרע טוט ָאד

 טינ רע ׂשד טימ ַאד ,טעּב םיא ןילַאֿפ ּבָארה

 םוצ קידנעמוקוצ, .די קרּפ ,טנַארּב ,"זיא טיקנ

 ןָאטנָא סָאד ןכעלטיא ןוֿפ טלַאֿפ ,ךַײט גערּב

 22 "ז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,יּפָארַא םעצולּפ

 ַא ,ריוושעג א טימ גנודניּברַאֿפ ןיא צעּפס .7

 ןוא ןסעֿפױא ךיד ןלָאז ןצנַארֿפ, :הללק .הּכמ

 טרַאדרַאֿפ זיא תערצ סָאד,/ ."'ַא ריד לָאז זָאנ יד

 הׂשעמי ,ּבחנ ,"ןלַאֿפעגּפָארַא זיא עס ןוא ןרָאװעג

 ַא ןוֿפ רעדָא סקָא ןַא ןוֿפ לַאג ןעמענ, .יםכחמ

 לכיט סָאד ןוא לכיט א ףיוא ןרימשנָא ןוא וק

 לצרָאװ רעד טעװ ,לצרָאװ םעד ףיוא ןגיילוצ

 ,ד"ערּת לשימעשפ ,...לאֿפר ךאלמ רעד ,ייֵא

 .45 יז

 א, .33 +- .טכירעגמוא ןעמוקּפָארַא .8

 טימ, ."לטעטש ןיא ןלַאֿפעגּפָארא ייא רעטקָאד

 וצניהַא ןלַאֿפעגּפָארא זיא קירוצ טַײצ רעצרוק ַא

 "מורַא ךעלטנייװעג יד ןוֿפ רענייא לטעטש ןיא

 ,48 יז ,וװ המלש ,סוממ ,"תומש-ילעּב עקידנרָאֿפ

 'א* .רַאֿפ 6 ַײּב פערפ יד טימ 9

 ןרעװ :ןעגנונעֿפָאה ןָא ,טומ ןָא = ךיז ַײּב

 "סח טשינ טלַאֿפ , .ןגיוא ענעגייא יד ןיא ןיילק

 יד ןוֿפ טָאטש ידי ,עש ,"ךיז ַײּב ּפָארַא םולשו

 שייּבתמש השוּבה ןינעו, .'ךעלעשטנעמ עניילק

 ןינע םגו . . . ומצע לע השוּב וּבלּב לֿפנש ונילהד

 ...םירמוחה הזה םלוע לּכ תולֿפשה תוללּכ

 ּפָארַא קרַאטש רעייז ךיז ַײּב טלַאֿפ רע א"לּב)

 םרטנוק ,"(ּפָארַא רעייז טלַאֿפ טלעװ יד ןוא

 ה"ומ ןב רעּב ֿבוד ה"ומ ...,ֿברֿמ תולעּפתהה

 .ּב/ט ,|1831 ?גרעּבסגינעק| ל"לצז ןמלז רואינש

 'ַא*  ,(ןגיוא יד ןיא) םענעי ַײּב יַא :ךיוא ױזַא

 ץרא-ךרד סיורג ,ַײשּפָא ןּבָאה = ןצעמע רַאֿפ

 ןרַאֿפ יַא .ןצעמע רַאֿפ ןקערש ךיז :ןצעמע רַאֿפ
 ,םלוע ןסיורג

 ןוֿפ יװ ,(םעדיוּב) ךַאד ןוֿפ יװ יַא 9

 ןוֿפ יװ ,טלעוװ-רענעי ןוֿפ יװ ,למיה (ןעיולּב)

 יװ :ןלַאֿפעגּפָארַא םיא זיא סע .תוליצאה-םלוצ

 ןּבָאה) יא .שטיּפיּפ ַא יװ ,םעדיוּב ןוֿפ ץָאלק ַא

 קַאזָאק ַא יװ ,תוניחּת רַאֿפ ןווי ַא יװ (לַאֿפּפָארַא

 רַאֿפ (רַאדנַאשז) רעדנַאשז א יװ ,תוחילס רַאֿפ

 ,רשוי רַאֿפ עקרוי יװ ,(רסומ) תודיגמ

 וד -- וחטֿבּת לֵא :שינעשטַײטרַאֿפ קיסַאּפש

 ,לטָאז ַא ףיוא -- םיֿבידנּב ,ןטַײר טינ טסלָאז

 "ערטס ןייק טינ טָאה סָאװ -- העושּת ול ןיאש

 ,טניװ ַא זָאלּב ַא טוט -- וחור אֵצּת ,סעינעמ
 רעד ףיוא ּפָארַא וטסלַאֿפ -- ותמדַאל ֿבושי

 ודֿבָא ,גָאט םענעי ןיא -- אוהה םויּב ,דרע

 .ןזיוה ענַײד ןרילרַאֿפ וטסנעק --- ויתונּתשע

 עיא .עטולַאװ עא .רעטעלּב עא -- קיד-

 | ,טייקיד- .עא סעּבַאטש ,סנוַײא

 .רעד -- רַאֿפּפָארַא

 ,ורט -- ןרילרַאֿפּפָארַא
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 .ױזַא םּתס .ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ
 . ירעד - ,שינעז

 .ץכעז

 טַאטלוזער ןוא טקַא ,1
 רעקידנּכוסמ ַא .יא רעקילַײא ןַא .ןרָאֿפּפָארַא ןוֿפ

 'ַא רעקישטילג ַא .ןרָאֿפּפָארַא ןוֿפ טרָא .2 .יִא

 ,תירחש ןטימניא ןטלַאהעג טָאה'מ , :גיֿפ ךיוא

 ,עירול חנ ,"הרׂשע-הנומש םוצ יא עמַאס ןֿפױא

 ,21/ .1940 װעציק ,שרָאי עילע

 עמ סָאװ ןרילרַאֿפ

 ןוֿפ עלײשטַאֿפ יד יַא ,ךיז ףיוא (טגָארט) טָאה

 ןירענדער עקיציה ענעי זיא'ס ,, .סעציילּפ יד

 ,ןויוהרעטנוא עריא ןרָאלרַאֿפּפָארַא טָאה סָאװ

 ."תוֿבהלתה רעקידלַאװג ןיא ןַײרַא זיא יז ןעוו

 ,"א ךיז ןוֿפ גנידצלַא רע טגעלֿפ רעטשוחעצ ַא,

 וו ןליוּפ ,טיי

 -קעװַא .1  .ּפָארַא-גרַאּב יַא .וטוא -- ןרַאֿפּפָארַא
 ןוא טָאטש רערעסערג ַא ןוֿפ קילַײװטַײצ ןרָאֿפ

 ןעמוק .טקנוּפ ןרענעלק א ןיא ןרָאֿפ וצ ןעמוק

 ױצּפָארא ןלעּב א .ךוזַאּב א ףיוא ,טסַאג וצ

 זיא, .ֿבוט'םוי ףיוא (ןןעמַאמ-עטַאט וצ ןרָאֿפ

 העּבשה:לעּב רעסיװעג א ןיהא ןרָאֿפעגּפָארַא

 טרָאד ןענַײז םישודק עכלעוו ןייגרעד וצ םוא

 ,ןעינילָאװ ןיא קַאװטיל רעד ,דמָא ,"רּבוקמ

 ףיוא הלודג עסיורג א רַאֿפ סָאװ, .1870 ענליוו

 טָאה יּבר רעד זַא ,ןעמוקעג זיא םינויֿבא יד

 ןרָאֿפעגּפָארַא זיא ןוא טמערַאּברעד ייז ףיוא ךיז

 עמ, .36 ןאמ ,1870 ,מק ,"!תּבש ףיוא ייז וצ

 ןוא דירי ןֿפױא עקװעּפעזַאמ ןייק ּפָארַא טרָאֿפ

 עֿפרַאש עכלעזַא טימ סיוא ךיז טלעטש עמ

 .54 '} ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"ןעמָארק

 קילַײװטַײצ ןעמוק ,ט ר ע קר ַאֿפ ךיוא .2

 טָאה עשראוו ןייק, .טָאטש רערעסערג ַא ןיא

 .מ .א ,"ַא רָאנ ,ןרָאֿפקעװַא טגָאזעג טינ ןעמ
 עשראװ ,לעֿפ ןספעש ַא ןיא ףלָאװ ַא ,ּפַאלק

 רעטייּפ ןייק ּפָארַא ךַײלג ןרָאֿפ, .8 'ז ,9

 עטסערג יד ַײּב טרָאד ןוא {גרָאּב(ס)רעטיײּפ = |

 -ליז לאומש| ז"ש ,"םירֿבק ןסַײרגַײא םיררׂש

 עשראוו ,עיצַאלוקעפשנעזרעב יד ,ןןייטשרעּב

 ףשיימ ךיז ךיא ּבָאה ןגעװטסעדנוֿפ, ,4

 ןייק טינרָאג זיא קסּפולג ןייק 'ַא זא ןעוװעג

 ּבָאה ךיא , .4 יז ,'ףוליח' ,סוממ ,"ךַאז עמורק

 ןרָאֿפעגּפָארַא ןיּב ךיא סָאװ טינ הטרח ןייק . . .

 .12 'ז ,לדנעמ-םחנמ ,עש ,"סעדַא ןייק רעהַא

 געװ ןכַײלג ןוֿפ יַא ,טַײז א ןיא ןרַאֿפקעװַא .2

 רעד, .תודימ עטוג יד ןוֿפ יא .ג:9 ךיוא ---

 -רעטניה ןֿפױא ןרָאֿפעגּפָארַא זיא הלגעילעּב

 ,"דרעֿפ יד טימ ןגָאװ םעד ןלעטשקעװַא ףיוה

 ןרירגימע ךיא .,326 'ז ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל

 דנַאל טַײװ רעדנַא ןַא ןיא רעדָא עקירעמַא ןייק

 "רַאֿפ ןעװעג זיא עקירעמַא ןייק ןרָאֿפ סָאדו
 רצמ גנולעטשרַאֿפ רעװיטאגענ א טימ ןדנוּב

 טימ ,, .ן.20 ּבײהנָא ןוא ה"י .19 ףוס טַײל עֿבושח

 ,"ּפָארַא עלַא ייז ןרָאֿפ החּפשמ לטעטש ּבלַאה ַא

 ,24 'ז ,סעזָאמ לקנָא ,שַא

 ַא ףיוא .ךיז ןשטילגּפָארַא .ךיז ןקורּפָארַא .4

 לירּב ןַײז , .לגרעּב טײנשרַאֿפ ןוֿפ יא עלעטילש

 ."זָאנ ץיּפש ןֿפױא ּפָארַא םיא טרַאֿפ

 .ורט -- ןֿפױקרַאֿפּפָארַא

 .חרט -- ןריֿפּפָארַא

 ןריֿפּפָארַפ

 ימָאנָאקע ,רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא .9

 רעקילָאמא ןוֿפ יַא .הגרדמ רעקיטסַײג ךיוא ,רעש

 ,םירֿבה ענעגייא ןוֿפ ןגיוא ןיא יא .תורישע

 ןיוש ןרעו . . . זיא ןרָאֿפעגּפָארַא קירעדינ ץנַאג,

 ןּבירטעגמוא םיא טָאה טַײצ יד .שינזח ענַײז טימ

 ןוֿפ ןוא ד"ּבח ןיא זיולק רעשיריֿבג רעד ןוֿפ

 רעד ןיא רעדָא רעשיבצק רעד ןיא טרָאד

 ,טטַאלּבנעדלג .ז .ח ,"זילק רעשרעדַײנש

 .1897 ענליוו ,ןזח רעד

 טכעלש ,גָאװ ךס ַא ןרילרַאֿפ ,רַאד ןרעװ .6

 .םינּפ ןוֿפ יא .שיײלֿפ ןוֿפ ,ּבַײל ןוֿפ יא .ןעזסיוא

 ,ײירע .שינע .ץכע .ךיז טימ

 סעּפע ןֿפױקרַאֿפ

 ריא טעװ יז, .ךיז ףיוא טגָארט עמ סָאװ

 "א ךיז ןוֿפ ךיילק סָאד ,ןּבעגקעװא הּבותּכ

 הצילח יּבַא ,ןלעטש טסניד ַא רַאֿפ ןיילַא ךיז

 ַא; .ןָאטעילעֿפ ַא ּבַײרשי ,ץרפ ,"ןעמענ וצ

 ךיז ןוֿפ טֿפױקרַאֿפעגּפָארַא טרָאד ןּבַאד לייט

 .24 ע 1968 ,זמט ,גח ,"טיורּב רַאֿפ רעדיילק יד

 ּפָארַא טלקניֿפ דײרֿפ .וטוא -- ןשלקניֿפּפָארַא
 סיורג טַאהעג טָאה עמַאמ יד, .ןגיוא יד ןוֿפ

 ןוֿפ ּפָארַא טלקניֿפ טנַאילירּב רעד סָאװ דײרֿפ

 ,ןירג ןיא ךיז טדניצ ,טנַאה רעסַײװ סלחר

 ןוֿפ .טנַאילירּב ַאי ,ַאפָא ,"סנָאּפ ןוא טיור

 -ּפָארא ןּבָאה ,ךיק רעד ןעּבענ ,טנַאװ רעד

 ןוא ןענַאֿפ-שיֿפ ,ךעלדנַאר ענרעּפוק טלקניֿפעג

 .ל .ה ,"םילּכ ענרעּפוק ערעדנא ענעדײשרַאֿפ

 .לזײה סנדייז םעד ,יקצינטישז

 .שינע .גנ- .ףךיז טימ ךיוא

 ןוֿפ ,גרַאּב ןוֿפ יא

 יד ןוֿפ יא ןוא טנַאה רעד רַאֿפ ןעמענ .םעדיוּב

 . . . ןָאטיג ףליה יׂשורג ןיּבָאה םישנַא יד, .ּפערט

 יטׂשריּביא איד ןוֿפ ריּבַײװ יד . . . ןילָאװ ןיּבָאה

 :ךיא 327 יז ,הג ,"ןריּפָארַא ןלוש =} ליוש

 .טרָא ןטמיטשַאּב א וצ ןריֿפוצ ,ןריֿפקעװַא .1

 וצ ףיוא ּבוטש ַא ןיא ,ןארַאטסער א ןיא יא

 דו מ 9 ןוֿפ יא .װזאא ףיש א ןיא ,ןקיטכענ

 "ץננָא םיא ,ןענװַאד ןתעּב ןזח םוצ ןעמוקוצ --

 ןוא סמערָא יד רַאֿפ ןטַײז עדייּב ןוֿפ ןעמ

 םיא איסהרפּב ידּכ ,דומע ןוֿפ םיא ןריֿפקעװַא

 טכעלש ןַײז רַאֿפ ןֿפָארטשַאּב ןוא ןקידיילַאּב וצ

 טָאה עמ זַא טלייצרעד טָאה, .ךיז ןריֿפֿפױא

 טָאטש ַא ןיא ץעגרע טריֿפעגּפָארַא ןעלעסָאי

 ,"הׂשעמ עסואימ ַא . ..רַאֿפ . ..דומע םענוֿפ

 םעד טָאה עמ, .115 'ז ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש

 יעָאפ ,קמ ,"לטעטש ןיא טריֿפעגּפַארַא ןנימ-רּב

 ,49 'ז ,1920 ענליוו ,ןעמ

 גנודניּברַאֿפ ןיא צעּפס .ןריֿפ וצ ןעגנערּב .2

 ןַא ןקידנערַאֿפ ןטימ ,ןישַאמ ,לַאירעטַאמ ַא טימ

 יד ןוֿפ סעּפָאנס רענעגעװ עטצעל יד 'א .טעּברַא

 .ןיזַאגַאמ ןיא שיֿפ עטריװרעסנָאק יד יַא .רעדלעֿפ

 ןַײז לעוּפ טנעקעג טינ םענייק ַײּב ּבָאה ךיא,

 ןַײז לָאז ,ץלָאה רעטֿפַאלק ַא 'ַא לָאז עמ זַא

 ,ןַאמרעקעּב .ש ,"עּבור יד ןצייה וצ סָאװ טימ
 יװ, ,20 'ז ,1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק עשידוי יד

 / ,טנװָא םעד טנגעגַאּב עמ דימ יװ ןוא ץלָאטש

 ,"ּפָארַא האוֿבּת יד ןיוש טריֿפ עמ ןעוװ ףוס םוצ
 .ישזרעמזַאק ןיא' ,געס



 ןרעטַאלֿפּפָארַא

 םייל ,דמַאז יא .עא ןּבַײרּפָארַא ,ןשַאװּפָארַא .9

 רע, .ץירּפש ןסייה ַא רעטנוא רעּפרעק ןוֿפ

 ןטשרעמוצ ,יא ןֿפרַאד ןעטכערעגנַײא| סָאד טעװ

 -ּפָא ןוא . . .טוג טנעה יד ןּבַײרּפָא םעד ךרוד

 טנאה רעד ןוֿפ טוג ץנַאג רעסַאװ יד ןענעקירטוצ

 ,זּביא ,ןָאסרואינש .ז .ש ֿברה ,"ןשַאװ ןרַאֿפ

 ,4 'ז ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב רֿפס

 ןוֿפ יא .גיֿפ ךיוא .טַײז א ןיא ןריֿפקעװַא .4

 -כיר ,ןטוג ,ןטכער ,ןדָארג) ןכַײלג ןוֿפ , ג ע װ

 ןוֿפ ,ןּביױלג ןוֿפ יַא .רשיה-ךרד ןוֿפ ,געװ (ןקיט

 ןוֿפ ,יוא, .עא הרוּת ןענרעל ןוֿפ ,תד ןשידִיי

 ןוא טריֿפעגּפָארַא ךימ רע טָאה ןגעװ עלַא

 א ןָא טלעג, .לֿפ ,"עטָאלּב א ןיא טריֿפעגנַײרא

 טלָאז ריא, .װש ,"געװ ןוֿפ ּפָארַא טריֿפ גערּב

 םעד ןוֿפ יא ןןדִיי יד| ...טכַאמ רעַײא טימ

 ,דמא ,"ייז טריֿפ עמ ןכלעװ ףיוא געװ ןעמורק

 רעד, .ל"רת ענליװ ,איױשרַאװ ןוֿפ ןעדיא איד

 ,געװ ןוֿפ טריֿפעגּפָארַא ןעלהמלש טָאה ערה'-רצי

 ,80 'ז ,װ המלש ,סוממ ,"םענַײז תילכּת םענוֿפ

 זגורּב דליוו זיא ,םימי ךיראמ לָאז ,ץטַאט ןַײמ

 שדוק-ושל זַא טגָאז רע .שדוק"ושל ףיוא

 ,תחלשמ ,ליי ,"טייקשידיי ןוֿפ ּפָארַא טריֿפ

 :ךיוא לעלַארַאּפ .43 'ז ,ו"לרּת רימָאטישז

 סעומש א יַא .עידָאלעמ רעד ןוֿפ ,ןָאט ןוֿפ יא

 שיט םַײּב . . . רימ, .עמעט רעדנא ןא (וצ) ףיוא

 ןסיורד ןיא טניװ רעד רעּבָא ,תורימז ןעגניז

 טָאה סע זא תוֿבצע ַאזַא טימ ןוא .תוניק טגָאז

 -מיארונ:םימי עמַאס ףיוא טריֿפעגּפָארַא זדנוא

 ,165 יז ,ןיקצעלק' ,שידיסח ,ץרפ ,"םינוגינ עקיד

 ןעמיטניא רעמ א וצ סעומש םעד יַא רימָאל,

 ,1958 'טּפעס ,קוצ ,טַאּפ .י ,"לקניוו ןשירעֿפעש

 == (לבֹׂש ןרָאלק ,חומ ,תעד) ןענגיז ןוֿפ יא

 זַא ןֿפערט לָאמא ךיז ןָאק, .ןכאמ עגושמ

 ,סוממ ,"ןעניז םענוֿפ יא םיא ןלָאז ןדנעטשמוא

 .'רָאה עיורג ַא'

 .ץכש- .גנו .רעד ,ריֿפ-- .ךיז טימ
 .ַײרעד = .(עקד ,ןיד) רעד = .שינעד

 -ָאלמ זַײװתונחמ, .וטוא -- ןרעטַאלֿפּפָארַא
 רעד ףיוא ןּבָאה טרעטַאלֿפעגּפָארַא . . . םיכ

 -רַאֿפ ַײנ -- םיקוסּפ עטלַא ,שֵאֹוהי ,"דרע

 סע רעכלעװ ןוֿפ עקּפוק עֿפיט ַא; .יטשטַײט

 ןוא רעדנעּב ײלרעלַא טרעטַאלֿפעגּפָארַא ןּבָאה

 .ךיז טימ 29.  וצ 1961 ,גָאט ,טיי ,"ךעלדנעּב

 ,שינ- .רעד ,רעטאלפ -

 ןכַאמ ךיא ליװ ָאד, .וטוא -- ןעמַאלֿפּפָארַא
 -ָאטסיה' ,"למיה ןוֿפ ּבָאריה ןמַאלֿפ ראַײֿפ ןייא

 1694 טריֿפ ,יץ"ש ריאמ י'ר ןוֿפ עירָאגעלא עשיר

 ,רעד ,םַאלֿפ-- .,ןוװ שפ ,ֿביר)

 .רעד -- םולֿפּפָארַא
 ,םָארטש

 -ּפָארַא ,ץײלֿפּפָארַא ווזד

 ןצײלֿפ סָאװ ןעמָארטש .וטוא -- ןציײלֿפּפָארַא
 סָאװ יינש, .גיֿפ ךיוא .גרעּב יד ןוֿפ ּפָארַא

 - ר ַא ה ןוֿפ טצײלֿפעגּפָארַא ןוא ןעגנַאגעצ זיא

 .4 'ז ,1909 עשרַאװ ,ןּבלַאװש בז ,שז ,"ןצ

 ּפָארא םי ַא יװ / ,ןגער ַא טָאה ןסָאגעג ןוא,

 / ןגעװ יד ףיוא ןּבָאה ןעמָארטש / ,טצײלֿפעג

 ,ןיּפַאל .ּב ,"טשטיינקעג עקיכעלַײק ךעלזעלּב

 ,1920 ,סנכייצ
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 סָאד 'א א םַײּב סעּפע ןּפעלשטימ -- וורט

 .ךַײט גערּב םַײּב ךעלזַײה עמערָא יד יא ,טסימ

 -לדָאנ ַא, -- רעד ,ץיילפ-- .ןיז טימ
 ,גח ,"ןכָארּבעצ רעסַאװ ןוֿפ יא ןיא טגיל םיוּב

 .ץכע- .גנו/ .120 יז ,האװצ סעמַאמ רעד

 ,שינע-

 ּפָארַא טסילֿפ רעסַאװ .וטוא -- ןֿפילֿפּפָארַא
 ןיא ,., טֿפױל ... טולּב; .עניר רעד ךרוד

 ךיג ,ףוג ןיא םוא ןסילֿפ ןוא . . . ןלַאנאק-ןרעדָא

 ,סוממ ,"ףױרַא ָאד ןוא ּפָארַא ָאד ,ןכַײט יװ

 ּפָארַא ןסילֿפ תויתוא, :גיֿפ ךיוא .47 יז ,לדוי

 ,סעלדוק עטצירּפשַאּב יינש טימ,, ."ןעּפ רעד ןוֿפ

 עלעקנוט יװ ךַײלג ןענַײז ןסָאלֿפעגּפָארא סָאװ

 יד' ,ַאהטַאװַאַײה ,שָאוהי ,"ןעמָארטש-רעטניװ

 קידצ ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד, .יןטניװ ריפ

 ןּבױהעגֿפױא רוד ןַײז ןוֿפ תוצמ יד ןרעװ

 -חרה-תדימ ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעװ ןידה-תדימ

 יס ,"ןּביוא ןוֿפ ּפָארא טסילֿפ עֿפש יד ןוא ,םימ

 ןיוש ןענַײז ןרעסַאװ ךס א* .264 'ז ,ץנַאס

 ,טַײצ עגנאל ַא קעװַא ןיוש = ןסָאלֿפעגּפָארא

 .שינעע/ .ץכעע .גנז .ךיז טימ

 רימ ךיא ײג, .1 .הטוא -- ןשילֿפּפָארַא
 .ןקוקמורַא ךימ וט ןוא / עלעטעטש ןיא סױרַא

 ןַײמ טוט ןוא / לגיױֿפ רענייש ַא ּפָארַא טילֿפ /

 זיא טעּבעג םעד ךָאנ, .לֿפ ,"ןקיווקרעד ץרַאה

 ךיז טָאה סע .ןרָאװעג ןֿפָאלשטנַא ןםּבמרַו רע

 ןוא למיה רעד ךיז טנֿפע סע זַא טמולחעג םיא

 ןוא טלעװ רעד ףיוא ּפָארַא טילֿפ לעגנע ןא

 ףוֿבל ,תואלֿפנ ירופס ,"םיא ןּבענ ךיז טלעטש

 ,י"רּת

 -- ןלַאֿפּפָארַא ,ןרעדינּפָארַא ,ןעמוקּפָארַא .2

 ףיוא ןגָארטעג ךיז טלָאװ עמ יװ ךיג ױזַא

 ןוֿפ ,םערוט ןוֿפ ,ּפערט יד ןוֿפ יַא .ןעלגילֿפ

 םעד ןוא רימ רָאנ ןֿפָארטעג טָאה , .עא םיוּב

 ןגױלֿפעג זיא לטיה ןַײמ זַא ױזַא / ,ּפָאק

 ,ןּבילּבעג הֿפיסַא רעד ַײּב זיא סָאװ' ,גלי ,"ּפָארַא

 ,ףױרַא ּפָאק םענעסיררַאֿפ א טימ טנַאּפשעגמורַא;
 ,"א טינ לָאז סע ,עלעטיה סָאד . . . קידנטלַאהוצ
 רעייז זיא סע, ,65 '| ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש

 -ּפָארַא טונימ רעדעי ריקיזיר ךיא ןוא קישטילג

 ,"געװ םענעטָאשעגנָא-ךיוה םעד ןוֿפ ןעילֿפוצ
 ןענעז; ,119 'ז ,ןּבעל רָאי 60 ,שטיװַָאצַאק .א 2

 ןוא ןַײרַא םי ןיא ןגױלֿפעגּפָארַא סרעטַײר יד

 .ד ,"טלֿבוטעגרעטנוא קידהשקשינ ץנַאג ךיז

 ,28 וש 1965 ,זמט ,רעקנילֿפ

 יד ןוֿפ יַא .ּבּב גיֿפ ענעדײשרַאֿפ טימ .9
 .לגױֿפ רענעסָאשעגרעטנוא ןַא יװ סנעמאזקע

 םעד טשינ עז, .עא תוואּבג ןוֿפ ,טמַא ןַא ןוֿפ יא

 ,זָאלג ןסיוא טליּפש ּברַאֿפ ןַײז יװ . . . ןַײװ

 ילשמ ,סמ ,ּפָארַא ךַײלג ױזַא טילֿפ רע יװ

 רעד םיא זיא לָאמנייא טימ,, ,231 ,גכ ,ד"עקּת

 -ץנּפָארַא יֿבקעי ידבע אריּת לֵא רעכעלײרֿפ
 'טּפעס ,קוצ ,ןילּבמעד .ּב ,"ןּפיל יד ןוֿפ ןגױלֿפ
8, 

 .גנוא- .,רעד ,י785- .ךיז טימ ךיוא

 .ירעד  .(עקי ,ןי) רעד ..שינעה ..ץכעד
 ,דניװשעג ןסַײרּפָארַא .ורט -- ןקילֿפּפָארַא

 ןרעטיצּפַארַא

 יד ךיז ןוֿפ 'ַא .חוּכ לסיּב ַא ןדנעװנָא טימ

 םעד טסורּב ןוֿפ יַא .עא סעטאמש יד ,םידנּב

 ,טכענ יד ַײּב רעמייּב יד ןּבָאה טנייוװעג,, ,ןדרָא

 / רעטעלּב יד טקילֿפעגּפָארַא ךיז ןוֿפ ןײלַא /

 ,"ךרע רעד ןוֿפ טלָאװעג ןסַײרסױרַא ךיז ןוא
 ,160 יז ,1956 יינ ,ו המחלמ ,מּפ

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,קילֿפ ;-

 ןענַײשּפָארַא .דפ .וסוא -- ןעלכעֿפּפַארַא
 טימ 'א .טייקַײנ ,טייקשירֿפ טימ ,טייקנייר טימ

 סָאד סָאװ ןוא ךיז ףיוא טגָארט עמ סָאװ ץלַא

 ןֿפױא טור ךָאד ,ןיוש יורג, .סיוא טקירד םינּפ

 טלכעּפ'ס ןוא .. ,טײקשירֿפ עסַײװ אזא םינּפ

 לאיחי ,"טייג רע סָאװ ץלַא ּפָארַא םיא ןוֿפ -

 .םייה ןַײמ ,רערעל

 סָאװ ץלַא ןסערֿפֿפױא .ורט -- ןֿפערֿפּפַארַא
 ןשײלֿפ יד י'ַא .ןַארַאֿפ זיא סָאװ ,טײרגעגנָא זיא

 עלַא רַאֿפ ןטָארּבעגנָא ןעװעג ןענַײז סָאװ

 .רעמייּב יד ןוֿפ תוריּפ יד יא .טסעג ענעטעּברַאֿפ

 (עק- ,ןיײ) רעה .שינע/ .ץכעז
 ,יירע-

 סייה ןּבױא ןוֿפ יא .װרט -- ןּפַאצּפַארַא

 .דעמ יַא .רעסַאװ

 .שינע .ץכע- .גנ- .ךיז טימ ךיוא

 רעד ןיא .ּפערּפ ךיא ,װדַא -- לצּפָארַא

 ןהטימה-שימשּת ךָאנ|, .ּפָארַא ףיוא גנוטכיר

 רעסַאװ םערַאװ טימ ןשַאװעגּפָא ךיז רע טָאה

 ?ז"צקּת ?ז"קּת ,םידיסח רפס ,יַא לּפָאנ םעד ןוֿפ

 ןיוש ןןוז יד| סיוא יז טקוק ךָאד, .הנק ןמיס

 / .גרַאק ןיוש ריא זיא ור ןוא / ,רעסאלּב

 רעטניה י'ִא / רעסאװ םוצ ַײרֿפ ךיז טזָאל ןוא

 ןדרַאילימ ,, .'טסּברַאה ןיא ןוז ידי ,רַא ,"גרַאּב

 יד . . .ןעלקניֿפ ןוא ןרירעמעש ,'א ןקוק ןטלעװ

 -ליטש ןוא טלעק ,טסָארֿפ טימ יַא טקוק טכַאנ

 רָאנ יװ, ,877 אט ,1940 קסנימ ,ןרעטש ,"טייק

 ןעמוקנָא סאג רעװעקטַאי יא ןוֿפ טעזרעד רע

 קעװַא ךיז רע טלעטש ,ןַאמערָא ןטשרע םעד

 ,17 ווו 1967 ,זמט ,גח ,"רציוט ןיא

 ,גנורעדינּפָארַא .גנַאגּפָארַא .רעד -- תֹוצֿפַארַא

 ידּכ , .םיוּב ןוֿפ תוריּפ יַא .ורט -- ןּפוצּפָארא

 ףיוא ךיז ןעמוקַאּב סָאװ ןלָאט יד ןכַײלגוצסיוא

 ןצנַאג םעד 'א ןעמ זומ ,ךַאלֿפרעּבײא רעד

 ,רעּב ,"ןרינַאֿפרעּביא לָאמ טייוצ א ןוא רינַאֿפ

 ,ןץכעה .גנז .רעד ,פוצ-/ 59 יז
 ,שינע-

 ,וצּפָארַא וזד .ּפערפ ךיוא .װדַא -- וצוצּפַארַא

 ןֿפױל .רעֿפרַאש ,רעטלוּב ,רעשיטַאֿפמע לסיּב ַא

 ,טלּפָאטרַאֿפ יַא פערּפ יד טרעװ, ,טָאטש רעד יא

 .ל ֿברה ,"וצוצרעהַא ןוא וצוצניהַא יװ טקנוּפ
 טָאה ױזַא -- 'ַא, .69 יז ,שוו ּפשִיי ,גרעּבנַײֿפ

 לטעטש לייט םעד ןישזָאלָאװ ןיא ןֿפורעג ןעמ
 .ֿביר ,ײּפָארַא-גרַאּב ןעװעג זיא סָאװ

 ,רעקירעדינ .מטפ .װדַא -- רעייצוצּפָארַא
 ,"שזישזק םעד ןוֿפ יא טּפאלקעצ ךימ ּבָאה ךיא,
 .אקמיב לשיֿפ

 ןּכָאה ןקלַאּב ןוֿפ, .וטוא -- ןרעטיצּפָארַא



 ןענעכײצּפָארַא

 ייק .י ,"ןּפמָאל עטסרעַײט יד טרעטיצעגּפָארַא
 טייקליטש עכיילּב א, ,13 וא 1959 ,רַאֿפ ,ןַאמלט

 ןקיּברַאֿפ טימ ּפָארא טנעװ יד ןוֿפ טרעטיצ , ..

 .ח"ישּת ה"ר ,קיא ,ּבור ,"יירשעג

 .ּפָארַא ףיוא ןרעטיצ לָאז סע ןכַאמ --- .וורט

 א לָאמ ןייא ךָאנ טָאה רענעּברָאטשעג רעד;

 ןוא ןגיוא ענעסירעגֿפױא טימ ןָאטעג ץָאלג |

 ַא ,סַײװ ,"ןעמערּב יד טרעטיצעגּפָארַא קירוצ

 .ךיז טימ .71 יז ,'עגילירוטלוק' ,לטעטש

 ,.שינ .,גנוז

 ַא ןעמענּפָאַא .װרט -- ןענעכיײצּפַארַא

 יַא ,טנעמוקָאד א ןיא ןּבַײרשרַאֿפ .גנונעכייצ
 -הרומ םוצ ןעמוקעג ןרעו . . . זיא , .טֿפַאשדנַאל
 -ּפָארַא םיא טָאה דיי רעד ןוא ּבוטש ןיא הארוה
 ,11 ןאנ ,1948 ,ּפַארג ,"טנכייצעג

 .שינע .גנ- .ךיז טימ

 ןרעדינּפָארַא ןכַאמ .1 .חרט -- ןעיצּפָארַא
 .ןלַאנאק ךרוד רעסַאװ יַא .ןֿפרַאװּפָארַא .קידנעיצ

 ,ךיז וצ ןצעמע יא .למיה .ןוֿפ לרעלעט סָאד יא

 ןיא) ןַאמ םעד ּפָארַא טיצ (ױרֿפ) ּבַײװ ַא;

 ןיא םיא טּבײה (ױרֿפ) ּבַײװ א ןוא (טנורגּפָא

 וצ 'א יז טלָאװעג טָאה רע, .װש ,"ךייה רעד

 גנילרעּפש ,ײןֿפרַאװ יז ןַאװיד ןֿפיוא ,דרע רעד

 ,9 עשרַאװ ,ןעכדימ עשימיַארַאק איד ,זּביא

 ץנַאג ךימ טעװ ןקור ןֿפױא לקעּפ ןַײמ , .20 יז

 -יטשגרעּב' ,ּפד ,"טנורגּפָא ןיא יא טמיטשַאּב

 ,11 יז ,1913 לירּפַא ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,ירעג

 -סגנואיצ יד טעוװ'ס זיּב ,קילּב ןַײמ טרַאװיס,

 / ןעומַאּב לָאמַאכָאנ ךיז / דרע ןוֿפ טֿפַארק

 -;צוצּפָארַא טַאלּב עלעג ַא גַײװצ רעטכַײֿפ ןוֿפ -

 -ַאּפ רָאנ ענייא , ,77 יז ,ּביולג ךיא ,ֿפָאה ,יױע
 עסַײװ רעגניֿפ עניד טימ ּפָארַא טיצ ןכעלעמ

 ,ָאקטיװק ּבייל ,"רעטצנעֿפ ןוֿפ ךעלגנעהרָאֿפ

 ךיוה ןוֿפ ּפָארַא יצ סנקלָאװ יד, .18 'ז ,9

 סָאװ סעּפוק ןיא סיוא ייז גייל ןוא / רעדינ וצ

 קוק טינ' , ...עקנילּבערט ןיא ,לה ,"רשטכידעג

 ,'רימ ףיוא ױזַא

 קעדוצ םעד יַא ,ןּפעלשּפָארַא .ןעמענּפָארַא .2

 עטעװעקוטשעג יד ּפָארַא טיצ {רעוע .לכעד ןוֿפ -

 'טָאטש-טלַא ,זיי ,יּפָאק ןרעּביא ןוֿפ ערדלָאק

 טלָאװ ןעוװעג ריא יװ ,יוזא ןיז| זיא . . . ןגעלעג,

 יז טלָאװ ףָאלש ןיא יװ ערדלָאק יד ,סייה רייז -

 וי;

 ,1956 י"נ ,ו המחלמ ,מפ ,"ןגױצעגּפָארא ךיז ןוֿפ

 ׁשֵא ןםולש| טָאה ןוז עַײנ א; :גיֿפ 214 יז

 דרע רעד ףיוא טָאה רע סָאװ ,למיה ןֿפױא

 .17 יז ,1960 י"נ ,שַא םולש ,נש ,"ןגיױצעגּפָארַא

 ןָא ּבַײר ךיא, .ּפָארַא ףיוא ןָאט ּפעלש ַא .2

 ןוא ,זיא ןיד רעד יװ ,זָארג ןיא ענַײמ טנעה יד

 ,סוממ ,יּפָאק ןֿפיוא לטיה סָאד ּפָארַא טוג יצ
 עטֿבלּכ א יװ ...יז טָאה, ,73 'ז ,עשטַאילק

 סע ,שולעּפַאק ןַײז ַײּב ןעמונעגנָא םיא שממ

 יַאה רעּב ,"ןגיוא יד רעּביא ןגױצעגּפָארַא םיא
 "רעד = זָאנ יד ַא"* .לוגלג רעד' ,ץיװַאר

 רעד ַײּב גנאל ױזַא םיא ןעמ טָאה, .ןקירעדינ

 -עגּפָארַא םיא יז טָאה עמ זיּב ,ןגיוצעג זַאנ

 ,10 'ז ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,"ןגיוצ

 -ײרֿפ ,ןילַא ,טגָארט עמ סָאװ ןָאטסױא .4

 יד ,רעדיילקרעּביא יד ךיז ןו 9 יַא .קיליװ
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 ,שוילעּפַאק םענעיורטש םעד יא .עא עקרַאנירַאמ

 ןוֿפ ּפָארא טיצ ,לוטש ןוֿפ ּפָארַא טגנירּפש רע;

 ,21 'ז ןטלעװ ייװצ ןוֿפ ,עש ,"רידנומ ןַײז ךיז |

 פָארַא טײקיטכיזרָאֿפ סיורג טימ טָאה ןרעו;

 ץעגרע טלָאװעג ןוא קָאר םעד ךיז ןוֿפ ןגיוצעג

 טינ ליװ ןרע|, .יסעמַאלּפי ,רַא ,"ןעגנעהֿפױא

 עלַא טעװַארּפ ןוא סנדַײז סָאד ךיז ןוֿפ יא

 -סָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ןשיט סטכַאנוצ:קיטַײרֿפ

 טמוק ןָאטסיױא םַײּב ןעװ ,צעפס ,177 יז ,קָאט

 ןוא ךיש יד יא ,לוויטש יד יא .ןּפעלש וצ סיוא

 ערעזדנוא גולק ןרעװ, :גיֿפ .העֿבש ןצעז ךיז

 ןוֿפ רעיילש םעד ּפָארַא ןעיצ רימ ןוא רעגניֿפ

 סהלּכ רעד ןוֿפ ךוטקעד םעד ןתח א יװ ,ןכַאז

 .8 'ז ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד ,פי ,"םינּפ

 יארּב) ױטישֿפיו .דלַאװגרעּביא ןָאטסױא .9
 ןּבָאה ייזג :חרוא טשטַײטרַאֿפ (23 ,זל ,תיש

 יז ןּבָאה, .ןןָאטעגסױא :ית)} "ןגױצעגּפָארַא

 . .. ןוא ןַײרַא שילָאּפ ןיא ןטעּבעגסױרַא . . . םיא

 ,מק ,"םינוּתחּת יד ןגױצעגּפָארַא הליחמ .םיא

 ןַײז טוומעג טָאה להקהי-שָאר , .25 ןאֵפ ,6

 יא . . .ןּבָאה ץראה טנַאקעג טָאה סָאװ . . . רעד

 ןעמענריֿפַא ,ּבַײל סהנוגע רעד ןוֿפ שוּבלמ םעד

 ,ץרפ ,ּפָאק סנקנַארק א רעטנוא ןוֿפ ןשיק סָאד

 ןעמ טָאה, .28 טקנוּפ ,,ךעלטעטש ןוא טעטש'

 א ךָאנרעד ,עקרוּב ַא . . . םיא ןוֿפ יִא ןעמונעג

 ןַאמקילג ױל ֿברה ,"ּפולוט םענעריוכט םענַײֿפ

 װענעשעק ,יול תיּבל תונּורכז ,ןַאמרעקַא ןוֿפ

 ןשטנעמ יד . . . עקַאט ןרעדנַאװ, .9 יז ,ד"צרּת

 -עגוצ ןרעװ ןדעי ןוֿפ ואװ ,סענָאגַאװ יד וצ וצ

 -סנעשט ,"ךיש יד ןגױצעגּפַארַא ,קעּפ יד ןעמונ

 טָאה שטַײד רעד, .192 '7 ,ןדוי רעװָאכָאט

 לדיימ ןשידִיי םעד ןוֿפ שעװ יד ןגױצעגּפָארא

 םעד טימ ּבַײל ןטעקַאנ םעד ףיוא ךָאנרעד . . .

 ןיא טעװעטַאקעג לגַײװצ ןװָאצװַאלַאי ןקישטילג

 .948 'ז , ...קצַאװטַָא בזי ,"ריא

 ןעמ טיצ סקָא ןייא ןוֿפ, .ןדנישּפָארַא 6
 גנאלש יד|, .װש ,יּפָארַא טינ ןלעֿפ ייווצ ןייק -

 ענייש ןַײמ טלָאװעג רימ טָאה רע ן:טלייצרעד

 רדסמ ,"ןדיילקַאּב ּבַײװ ןַײז ןוא 'יא טיוה

 ַײּב טָאהמ , .36 'ז ,1848 עשראװ ,...תתרגא

 עשלַאֿפ טימ ןגױצעגּפָארַא טיוה יד טַײל עמערַא

 ,טלעװ רקֿפה יד ,ל"ביר ,"תוכרעה ןוא תוניתנ

 ןאמ רעזייּב א טייטש, ,34 יז ,ּב"סרּת עשרַאװ

 סע ,םַאל ןטיוט ןוֿפ לעֿפ א ּפָארַא טיִצ ןוא |

 ,"סיֿפ עקידשרעטניה עדייּב ףיוא ּפָארא טגנעה

 רעד, .1921 ןיװ ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר ךלמ

 רעגיט א טסיש ,ןּבעל ןַײז ןַײא טלעטש רעגעי |

 יד ּפָארַא םיא טיצ ,רָאטאגילא ןא טּפאכ רעדָא

 א ןיא סיוא ךָאנרעד םיא טלעטש ןוא לֿפ

 ,10 יז ,1940 י"נ ,ווװ רָאק ,"ייזומ

 -וילעה תומלוע ןוֿפ ,למיה ןוֿפ ןגירקּפָארַא .1

 ןיא ןמ,, .רעדניק יד רַאֿפ תומשנ ענייר יא .םינ

 טׂשיה ןמ איד ,ןרָאט איד ילַא טנֿפע למיה

 ינוא ,תונמחר ןוֿפ ןרָאט . . .(םימחר ירעש)

 ,"םלוע ןעד ףיוא ׂשטוג ליֿפ ןהיצ ּבָארַא ןָאק
 ?ה"מּת ,מדפ9 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע |

 ןיא ןעװעג ןענַײז סָאװ שדוקיילּכ עלַא, .ּב/ּבנ
 -עגּפָארַא ייז ךרוד טָאה עמ סָאװ ,שדקמה:תיּב !

 ,צונ ,"ּפָארַא ןּביוא ןוֿפ שדוקה-חור םעד ןגיוצ

 ןעלשטאקּפָארַא

 'הֿבּכרמ' יד ןענַײז ייז -- תוֿבָא יד; .א/הס

 א 'א ןעװעג הכוז ייז ןּבָאה רעּבירעד ןוא

 סָאװ רעדניק ערעײז וצ המשנ ןוא חור ,שֿפנ

 .92 'ז ,אינת ,"קיּבייא זיּב יז ךָאנ ןעמוק

 זַא טנכעריג ׂשלַא זיא ׂשָאד , :יטַאגענ ךיוא

 ,טרֹוא ןגיירנוא ׂשד ןָא ףיוא טנעה איד איז ּביוה

 טכיצ 'נוא ןַײז םידש 'נוא םיקיזמ לטייא ָאװ

 ,"רדניק יריא 'נוא ךיז ףיוא ּבָארה תוללק איד
 ,אנ קרּפ ,טנַארּב

 ןוֿפ לָאצ ערענעלק יד יא .ןענעכערּפָארַא .8
 ןוֿפ טנעצַארּפ ןעצ א 'א .רערעסערג רעד

 .תואצוה עלַא ןוּבשח ןוֿפ יא .טלַאהעג

 ,זגורּב םעד יַא .סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .9

 ןייא 'נוא זיורה ןריה זָאד טמינ, .עא סעּכ

 ןוֿפ ּבָארה ןמ טכיצ ןריה ןעד רטנוא ןמילֿפ

 גנַאלש ןייא ךיז ןעװ, .זי קרּפ ,טנַארּב ,"ןייּב
 ןיא ןמ טמענ ָאד ,טגיל גיניוה םעד םוא

 סַאֿפ םעד ןוֿפ גנַאלש איד טהיצ 'נוא גנַאװצ

 -סורַא רָאנ לי עמ ,, .ג/טסק ,הניאצ ,"ּבָאריה

 עמ ,טנעה עשיווטיל יד ןוֿפ רעװעג סָאד ןעמענ

 סע ליװ עמ ,טײקדמערֿפ יד יא ןופרעד ליװ -

 .ףוחצנ רעַײנ א ,ץרפ ,"ןרשּכ רָאנ

 טכעלש טָאה עמ סָאװ יא .ןענעֿבנגּפָארַא ,0

 יד טָאה יז זא רעלק ךיא,; .טגײלעגקעװַא

 ,ןגױצעגּפָארַא ןגָאװ א ןוֿפ לוויטש עשרעיופ -
 ןוא ןעלצוצּפָארַא ןזיװַאּב,, .ילמַײרטש סָאד' ,ץרפ

 -טֿבנגוצּפָארַא ןזיוואּב| "ןע;צוצּפָא ןזיװַאּב טינ

 ,ןֿפױלטנַא וצ טינ רעּבָא ,ןענ

 יַא .רילָאק ַא ןעמענּפָארַא .ןשַאװּפָארַא .1
 -הנושמ-התימ א ןזָאלרעּביא ןוא עיולּב-ףיט סָאד

 עצנַאג יד 'ִא טעװ טריּפס רעסייה ,, .רילָאק

 רעדיײלק ,אריפש .ש ,"דַײז יד ןוֿפ ּברַאֿפ ;

 - ,22 יז ,1900 עשרַאװ ,ײרעּברַאֿפ

 יד ןוֿפ ןציּפש יד יַא .ןדַײנשּפָארַא 2

 "ּפָארַא ייז טיצ רעטקָאד-ןגיוא ןא ןעוו, .רעמייּב

 ענליװ ,וװ סֿפלַא ,ןןגיוא יד ןוֿפ סעמלעּב ידְו

 ,23 'ז ,1

 רעייז א זיא ירעטערוא רעד, -- ךיז טימ

 ןוֿפ ּפָארַא ךיז טיצ סָאװ לדער לָאמש ןוא גנַאל

 ,13 טווװ 1961 ,זמט ,טַאּפ .ע ירד ,"ןרינ יד

 ,שינע-  .ץכע- = .גנוא- = .רעד ,יצ -

 שוק, .רעֶ;צוצּפָארַא וזד .ודַא -- רעיצּפַארַא
 ."! ץציילּפ רעד ןוֿפ יַא ךימ

 ,ס ,רעד -- רעִיצּפָארַא
 .ךיוּב ןרעּביא טעסרָאק(-ןעיױרֿפ

 :ךיוא) -רענעמ

 ,ליּפשרעדניק .סָאד) רעד -- 'יצעצּפַארַא
 ךיז ןטלַאה רעדניק ןעװ ,יךעלעּביר' ליּפש וזד

 םענייאניא עלַא ןוא ןרעדנַא םעד ךָאנ סנייא

 ,קעװַא ןּפעלש רעדָא סיורַא סעּפע ןּפעלש

 טסעװ, .ןדימשּפָארַא .ורט -- ןעװָאקּפָארַא
 .װש ,"רעַײֿפ ןָא 'ַא טינ ןוא רעַײט ןלָאצַאּב
 ,שינעע .ץכץע-

 טימ ןעמענּפָארַא .חרט -- ןעװעטַאקּפָארַא
 .הּפצוח ןַײז גנוי ןוֿפ יַא .ץימש

 רימ טוט, .וװד וזד .װרט -- ןעלשטַאקּפָארַא
 ןַײמ ןוֿפ ןייטש ַא יַא רימ טֿפלעה ןוא הֿבוט א



 ןעמוקּפָארַא 2008 ןעשטַאקּפָארַא

 ןעלקַײקּפָארַא חזז .װרט -- ןעלקױקּפַארַא ,לַאֿפּפַא ,ךאלמ .ל ,"םירָאמזעלק ןוֿפ ןעלּפמירג סנַײמ לווירּב עקיזָאד סָאד טכעלטנֿפערַאֿפ .ץרַאה
 עקיטנורגּפָא עצרַאװש לֿפיװא -- ךיז טימ | ,שינ 144,  יז ,1922 עשרַאװ ילעמ .ש ,"שימייה ןקיצראה-שימייה רעַײא ןיא

 ּפָארַא קירוצ ףיוא לקיוק א ךיז טָאה ּפערט' .ךיז טימ .ח"ישּת רדָא ,שימייה ,רעצ
 יד יַא .ןעמעק-- :פ9פ .ורט -- ןעמַאקּפָארַא

 .שינע-

 .ןעלקַײקּפָארַא .1 .װרט -- ןעשטאאקּפָארַא

 :ה"י .20 ּבײהנָא דָאּפ ןיא שטַײט רעשידמלמ
 תא יתֹולגי ,(3 ,טכ ,תישארּב) יןֿבאה תא וללגו'

 ןמ ךיּתלגלגו ,(9 ,ה ,עשוהי) 'םירצמ תפרח

 עלַא יד ןיא יִתו יא -- (25 ,אנ ,הימרי) יםיעלסה

 ןוֿפ ןײטש ַא 'ַא* .ןןעלקַײקּפָארַא :ןלעטש
 גרָאז ,שינעקירד א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב = ןצרַאה

 טָאה קידנדער , .ערדלָאק יד ךיז ןוֿפ יא .עא

 עכעלטצ ןגָאװ ןוֿפ טעשטַאקעגּפַארַא לַײװרעד רע

 רעססעדָא רעד ,ןנַאמלעדע .9 ,"ןַײװ רעסעֿפ

 .ד"נרת רָאי םעד ףיוא רַאדנעלַאק

 ןיּב טציא, .ןעשטַאקרַאֿפ ןוֿפ טרעקרַאֿפ .2

 -- ,ןטעּברַא ענַײמ עלַא טימ קיטרַאֿפ , . . ךיא

 ,"לּברַא יד קידנעשטַאקּפָארַא . . . טגָאזעג יז טָאה

 ןָא טּבייה יז, ,53 'ז ,טסינַאלַאק רעשידִיי ,ס

 ױזַא טינ ךיז טזָאל סָאװ לּברַא ןטימ ןקסע ךיז

 עטעװערָאהעגסױא עטכַײֿפ יד רעּביא יַא . . . ךיג

 רעשיסורסַײװ רעד ֿפַא ,ןיּבָאז שריה ,"טנצעה

 ,1947 עװקסָאמ ,דרע

 א טעשטַאקענּפָארַא ךיז טָאה; -- ךיז טימ

 ,תהק .ז .ש ,"גרַאּב-ןּפלַא ןַא ןוֿפ עניװַאל עסיורג

 ,טלעװ רעד ףיוא רעדנואװ ,ןיקאּבור .נ ,זּביא

 ךיז ןטלָאװ תואׂשמ ןדוּפ , .1895 |וועשטידרַאּבַו

 ןעװ רָאנ ,טעשטַאקעגּפָארא ןצרַאה םענוֿפ םיא

 :רעיװ .י ,"ןענייװסיוא לסיּב ַא ךיז לָאז רע זַא

 װעשטידרַאּב ,טַײצ תודועס שלש ,יקסװָאקינ

 טלָאמעד ךיז טָאה רערט ַאק .17 יז ,9

 ,רעגניז לדנעמ ,"גיוא ןַײמ ןוֿפ טעשטַאקעגּפָארַא

 .ץכע- .1919 ןיװ ,דנַאלמײה ןַײמ ןֿפ
  ,שינעי-

 ןֿפַאשּפָא ,ןרענעלקרַאֿפ .ורט -- ןכָאקּפָארַא
 ָאלא טמענ עמ, .םיוש םעד יַא .ןכָאק ךרוד

 ןוא רענרעק-עװַאק ענעלָאמעג עיור םארג 0

 סע ויּב ,רעסַאװ רעטיל ןּבלַאה ַא ןיא ייז טכָאק

 רעד ,זּביא ,גלש ,"טֿפלעה רעד ףיוא ּפָארַא טכָאק

 ,1908 עשראוו ,ןּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא

 ,26 'ז

 .שינע- .גנו- .רעד ,ךָאק-- .דיז טימ

 .ןרעליוק-- :פ9 .דפ .ורט -- ןרעלָאקּפָארַא
 ןֿפַארטעגנָא טָאה וניָֿא ֿפקעי זַא, .ןעלקַײקּפָארַא

 ....טרעלָאקעגּפָארַא רע טָאה ,דלעֿפ ןיא ןעלחר

 יילק יד ןוא ןטׂש רעד סָאװ ןעגנולכיורטש עלַא

 ,שַא ,"געװ רעייז ףיוא טגיילעג ןּבָאה תוּפ
 ױזַא טקירד סָאװ אׂשמ יד יַא; .דויםיליהּת

 ,126 '} ,םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"רצווש

 םעד 'ַא לָאז סָאװ / ֿבקעי ןזיא ואוו / ,טָאג,

 ,"גנַאל ךָאנ זיא גָאט רעד זַא ןגָאז / ,ןייטש
 ,|1957 ,ּבַײלקּפָאו ,רעֿפָאה לאיחי

 -ינייװ , ..ךיא טלָאװ רשֿפא, -- ךיז טימ

 ןעװ ,רעלַײמ יד ןיא ןשטנעמ ַײּב ןעועג רעק

 'ַא קיטַאלג ױזַא טשינ ךיז לָאז ןעמָאנ ןַײמ

 .ןלטּב רענעגושמ רעד' ,ץרפ ,"גנוצ רעד ןוֿפ

 יד ּפָארַא סַאג רעד ןיא ךיז טרעלָאק סע;

 .וטוא -- ןעּפַאקּפָארַא

 .ורט -- ןעּפָאקּפָארַא

 .ורט -- ןשטעװקּפָארַא

 ןעַײשטוקּפָארַא

 טמַאק ןוא לגיּפש ןיא הקֿבר טייטש, .ןקָאל

 ןוא לקנעי ןעגנאגעגוצ זיא ;ךעלרעה יד ּפָארַא

 | .לֿפ ,"ךעלרעק טימ ןטָאשַאּב ריא טָאה

 ,ןעיסָאק-- :ךיוא .װרט -- ןעסָאקּפָארַא

 .עסָאק ַא טימ ןדַײנשּפָארַא .ןעשָאק--
 ץכעזיומעג םוצ גָאטרַאֿפ עדייז רעד זיא סױרַא;

 ,ןסַײר' ,ןעמעַאּפ ,קמ ,"ןעיסָאקּפָארַא ייה סָאד

 לֶע רימ ןעװעדָאה דרעֿפ יד , ,28 יז ,1920 ענליוו

 עמַאס יד ּפָארַא ןעסָאק רימ ,ריֿבגה ןוּבשח

 ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"עקנָאל עטסעּב

 ,231 יז ,1932 סעדַא ,עיצולַאװער

 ךיז טָאה עקנָאל עטעֿפ יד, -- ךיז טימ

 .שינ)/ .ײטעסָאקעגּפָארַא גנירג

 יד , ,ןֿפירטּפָארַא

 רעקוצ לקיטש םעד ןוֿפ יַא טעװ סָאװ רעסאוו

 ,ןדע ןג רעגיטכיל רעד ,"ןעקנירט רֶע לָאז

 ּבַײל ןצנַאג םעד ןוֿפ, .10 'ז ,1876 רימָאטישז

 ,רעדיל ,טע ,"סייווש רעד ּפָארַא טעּפַאק / סייה

 -פָארַא טָאה למיה ןוֿפ .94 יז ,1925 לנליוו

 ,"ןגער סנּפָארט עסיורג ןרערט יװ טעּפַאקעג

 יד ...לייה רעד ןיא; .106 'ז ,תועסמ ,סוממ

 טָאה סע עכלעװ ןוֿפ ,רעקיטש:ןייטש עסיורג

 סנעסרעדנַא ,זּביא ,סנ ,ײטעּפַאקעגּפָארַא רעסאוו

 ,1920 וועלק ,ךעלהׂשעמ

 ןַײז ןוֿפ 'א ןזָאל וצ ַײרֿפ, :גיֿפ -- װרט

 "נַאמָאר עשידִיי סנּפָארט םזילַאער ןשיטעװָאס

 ,דנַאלסורןטעװַאס ןיא רעּבַײרש ידי ,נש ,"קיט

 ,428 'ז ,1958 יינ

 .שינע- .ץכץ- .ךיז טימ ךיוא

 ןגיל, .ןעקירּבּפָארַא

 -טעּב רעטיש קידורּב א רעטנוא . . . עדייּב יז

 קידרדסּכ ןיא ןטלַאה ייז ןסָאװ} . . . לטנאועג

 .'רעבַײלק-עטַאמשי ,רעכַאמצימ דוד ,"ךיז ןוֿפ יא
 .שינע-

 'א .ןקירדּפָארַא
 םיא טשטעװק, .זַײרּפ ןוֿפ סנשָארג עכעלטע

 רע טלַאה סיֿפ יד טימ ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא

 למהרֿבַא ,ריֿפַאש .ּב ,"ןעגנַאװצ טימ יװ םורַא

 טעװ ריא 29,  'ז ,1911 סעדַא ,רעטסוש רעד

 ,ןַאמגערּב .ש ,"טינ גינעֿפ ןייא יא טינ רימ ַײּב

 -טולּב ןכיוה א, ,1925 וועיק ,צראװש עקמָאינ

 עַײנ טימ 'א לָאמטּֿפָא טנַײה ןעמ ןָאק קורד

 .14 א/ 1958 ,גָאט ,טַאּפ לאונמע 'רד ,"תואוֿפר

 תורצ סמענעי ןוֿפ , .ךיז רַאֿפ -- ךיז טימ

 ,ּפַאליּפָאכ טכַאמעג , . . . הסנרפ א טכאמעג ךיז

 ,עש ,"ןַײרַא לטַײּב ןיא ךיז טשטעװקעגּפָארַא
 ,59 יז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תוישעמ

 .שינע- ,ץכע- .גנו- .רעד ,שטעווק =

 פָארַא .19 .װטוא . --

 'א ןוא לטילש א ןכַאמ רימָאל, .ךיז ןשטילג

 .5 ןִש ,| פשֹוי ,רערהעל .ל ,ײגרַאּב ןוֿפ

 ןרעלָאקּפָארַא וזז .װרט -- ןרעלױקּפָארַא
 יה

 .חרט -- ןעילוקּפָארַא

 .וטוא -- ןעמוקּפָארַא

 ,213 יז ,יתונּתמי
 ,רעקירעגנוה ַַא רעייז ןעמוקנַײרַא ,ןעמוקנָא

 ,1956 י"נ ,וװ המחלמ ,מּפ ,"ץינַאמרעג ןָאטעג

 ,552 'ז

 לָאז סע ןסױטשּפָארַא

 טימ .לגרעּב ןוֿפ קַאז א יא .ןעלקַײקּפָארַא ךיז

 .יינש לגרעּב ןוֿפ ,גיוטס ןוֿפ יא ךיז -- ךיז

 ,שינע-

 ןוֿפ ןעמוקנָא .1

 זיא לוק-תּב א .ןרָאג ןטסכעה ןוֿפ יַא .ןּבױא

 רפ ןוט יז ןּבָאה ליטרוא ןייא,, .ןעמוקעגּפָארַא

 רֶעװ ּברַא למיה םוֿפ ׂשע ןעװ זַא / ןדניק

 הליּפּת . . . ןסןאיֿבנה הילא, .7 יז ,ץניװ ,"ןמוק

 ראַײֿפ ןייא . . .טרעה רעד ןדרָאװ זיא החנמ וצ

 ,"לארׂשי לּכ ןגיוא רֿפ ּבָאריה למיה ןוֿפ םאק

 ,טמוק ּבָארַא המשנ איד וּבָא ןעוו, .ּב/הכ וטל

 רשיה ךרד ,שּפע ,"הריחּב איד איז טָאה וזַא

 ריא ךרוד, .א/י ?ה"מּת ,מדֿפ9 ,אּבה םלועל

 טמוק ,ןַײרַא לעה רעד ןיא געװ רעד טייג זיוה

 ילשמ ,סמ ,"טיוט ןוֿפ םירדח יד ןיא ּפָארַא

 זיא ךאלמ רעקיטכיל רעד זַא, ,27 יז ,ד"עקּת

 א ןֿפַארטעג ןיוש רע טָאה ,ןעמוקענּפָארַא

 ,ץרּפ ,"סנּפָאקוצ ססוג םַײּב ךאלמ ןרעטצניֿפ

 / ןטלעװ עכיוה ענעי ןוֿפ יװ, .ןטכישעג יסקלָאֿפ

 "רצוא ןוֿפ יװ / ,ןעמוקעגּפָארַא ַאד יז זיא

 ,"ןעמונעג יז ארוּב רעד טָאה / תומשנה

 .'איתמ יּברי ,שָאוהי

 רעד, ,ןֿפירטּפָארַא .ןסילֿפּפָארַא .ןענירּפָארַא .2

 םָארטש ןטימ, ."ןעמוקוצּפָארַא ןָא טּבייה ןגער

 יד ןוֿפ לַאֿפּפָא רעצנַאג רעד ּפָארַא טמוק

 טמוק דנואו רעניילק א ןוֿפ ךיוא, ,"ןקירּבַאֿפ

 ,ןטָארּב טׂשול .װש ,"ןצרַאה ןוֿפ טולּב ּפָארַא

 ּבָארה טולּב ׂשָאד וד ,ןהערד רעז וצ טינ

 'נוא שיײלֿפ שניא טינ {טייג=} טיג ינוא ,טֿפירט

 ,טנַארּב ,"טמוק ּבָארה ץלז זָאד ׂשד טשינּב

 | ,וי קרּפ

 -'מוא :םעטַײּב ןטימ} ןרָאֿפ וצ ןעמוק 9
 -פָארַא זיא חרוא רענדָאמ ַא ,ןטייהרעטכירעג

 "רעדײנש א ןעמוקעגּפָארַא זיא'ס , .ןעמוקעג

 .לֿפ ,"ןעמענ ךימ טעװ רֶע ,טגָאז ןוא / גנוי

 רעז . . . ןעמוקענּפָארַא . . . זיא ךָאװ עקיטנַײח,

 "מורא טוג ךעלעדִיי עלַא . . . יּבר רעװירַאקַאמ

 טעװ עלהיח, .10 ןאפ ,1885 ,לָאֿפי ,"טלָאגעג

 םיא טימ טעװ ןוא ןּבָאה הּפוח . . . יאדווּב טרָאד

 סקיװעװ םוחנ; .ףגנ ןֿבא ,זי ,"םיײהַא יא

 יד ןעמונעגרעּביא ןוא . . . ןעמוקעגּפָארא זיא

 ,| דירַאי םינוֿפ ,עש ,"ףיוה ןטימ יטשטָאּפ'

 ַא 'ַא לטעטש ןיא טגעלֿפ סע רָאנ יװ, ,54 יז

 ןַא ,ןרעטסומ טימ רַאשזַאיַאװ ַא ,רעדמערֿפ
 ,ּבלַאק עשָאי ,זיי ,". . .ןענישַאמיינ ןוֿפ טנעגַא

 =: דנַאלרעגנוה ןוֿפ יַא*

 ,טיטעּפא ןסיורג ַא טימ

 .(ךָאז ַא ןגעו) ץעגרע ןוֿפ ןעמוקנָא םּתס 4

 עמ ,, ."םורַא ךָאװ ַא ןיא יַא טעװ לקעּפ סָאד,

 רעװ רעּבָא ,הרוחס יד טלעטשַאּב ןיוש טָאה

 ּפָארַא טמוק ,םויה יהיו, .יֵַא טעװ יז ןעװ סייוו



 ןקוקּפָארַא

 טימ לילג רענזיױּפ ןוֿפ טָאטש א ןוֿפ ווירּב א

 לָאז רֶע רעייז ןעגנַאלרַאֿפ ייז זַא ,םימותח ליֿפ

 ,טסּבַאּפ םעד טימ יכדרמ יּבר ,"ֿבר ןטרָאד ןרעוו

 ךָאנ ץַאלּפ םעד ןּבָאה ייז, ,4 יז ,ז"מרּת ענליוו

 רעַײנ א 'א טעװ סע זיּב ,סיװעג טינ ךיוא

 א :ךיוא .26 יז ,1901 ענליװ ,ו סֿפלַא ,"ןַאלּפ
 ןיא,, .ּפָארַא טמוק (עא זַאקוא ,הריזג) לעֿפַאּב
 זיא ,הליגמ רעד וצ טקנוּפ ,םורַא ײװצ ךָאװ א

 ,45 ןאנ ,1868 ,מק ,"רָאּבַאנ רעד ןעמוקעגּפָארַא
 ןוֿפ גנולייטוצ א יװ ,קלח א יװ ןעמוקנָא .9

 רַאֿפ ּפָארַא קינײװ טמוק סע; .טעשזדוּב א

 ןוֿפ, ."טעשזדוּב ןרעגָאמ םעד ןוֿפ גנודליּב

 ךיז ןּבָאה ןעסקאט רעד|} רָאּבס ינשטעּבָארָאק

 ןטימַאּב| טערַאטסַאּפ סרעריֿפלדער-טָאטש יד

 םוצ סָאװ 'ַא לָאז ןלָאטיּפש| עצינלָאּב רעד

 ,43 ןט ,1882 ,לָאֿפי ,"ןטסּפַאנק

 קיטסַײג רעדָא לַאיצַאס ,רעגרע ןרעװ .0

 ןוֿפ 'ִא .ןרעצּפָא .דרוי ַא ןרעװ .רעקירעדינ

 ןעמוקענּפָארא ךעּבענ זיא רע, .ּבַײל ןוֿפ ,םינּפ

 רע טָאה 70 ךָאנ ךַײלג, ."רָאא עטצעל סָאד

 ןוש זיא סע ןוא ןעמוקוצּפָארא ןּבױהעגנָא

 רעד טימ,, ."םיא טימ ןדערוצֿפױנוצ ךיז רעווש

 תודימ לייט ןוא רעטקַאראכ רעד ךיז ןטַײּב טַײצ

 טמוק ןוא ךיז טלקיװטנַא . . .ןשטנעמ ןוֿפ

 עשידוי ןענרעל רימ ןֿפרַאז סָאװ ףיוא ,"ּפָארא

 רעד זיא סָאד , .3 'ז ,1902 עשרַאװ ,?עטכישעג

 ,274 ,אינת ,"ןטלעװ יד ןוֿפ יא םעד ןוֿפ תילכּת

 ןעמ טכַארטַאּב לארׂשי ןוֿפ עטסמערַא יד,

 ןשטנעמ עַײרֿפ ןעװעג ןטלָאװ ייז יװ ךַײלג

 "רַאֿפ רעייז ןוֿפ ןעמוקעגּפָארַא ןענעז עכלעוו

 .ּב/צ ,אמק-אבּב ,"ןגעמ

 רעטַאז א ּפָארַא ךיז טמוק רע, -- ךיז טימ

 ,םנ/ רעד ,םוק-- ."רענעדירֿפוצ ַא ןוא
 אירע .שינעע/ .ץכעי

 ןּבױא ןוֿפ ןקוק .1 .װטוא -- ןקוקּפָארַא
 ץיזע .סַאג רעד ףיוא רעטצנעֿפ ןכרוד 'א .ּפָארַא

 ןוא ּפָארַא קוק ןוא / ךאד םעד ףיוא ךיא

 ךיא ןוא / הנותח ןּבָאה ךעלדיימ עלַא / :ךַאל

 וטסעװ ,ּפָארַא קוק, .79 ,"ךַאלגַאּב יז טימ

 ךיוא טקוקפ .װש ,"טסייטש וד ךיוה יװ ןסיוו

 טכוז ןוא / לגייא ףרַאש ןַײז טימ ּפָארַא ןטנוא

 ,הריש ,סוממ ,ײלגיײפ יד ןוֿפ סיוא ןּברק א ךיז

 ןטרָאג ןיא טקוקעגּפָארַא ןטרָאד ןוֿפ , ,57 יז

 -ןגּבש ןדעדךג זיאי'ס זַא ךַײא ךיא רעווש .ןַײרַא

 ַא ...למיה רעד, ,49 יז 4 לטָאמ ,עש ,"ןדע

 יד רעכלעװ ךרוד ,ּביוש ענערױרֿפעג עסיורג

 דרערד ףיוא ןקוקוצּפָארא ךיז ןעִימ םיכָאלמ

 .גרוּברעטעפ ,טַא ,"טינ ןענַאק ןוא

 "ַא יװ ױזַא קורדנַײא םעד ןכַאמ :גיֿפ .2

 ןוא ןּבױא טציז טָאג, .ןקוקַאּב .ןטכַארטַאּב

 טימ ּפָארַא קוקא .װש ,"ןטנוא ּפָארַא טקוק

 ןַײמ סָאװ ןיא / גירק יד ףיוא תונמחר סיורגי

 ךימ ןרעל ןוא / :ןענעז הנומא ןַײמ טימ לכׂש
 טימ הנומא / גילק ױזַא ןַײז לָאז ךיא סיוא

 ,רעדיל ,טע ,"ןענעק וצ ןכַײלגסױא לכׂש-

 ...טָאה ןוז ענעדליג יד, .84 'ז ,1925 ענליוו

 ןוֿפ טקוקענּפָארַא םינּפ קיטכיל ריא טימ --

 רעד ףיוא ךעלדנַײרֿפ ןוא דלימ למיה ןעיולּב

 ףיוא ןָאט קוק א, ,4 'ז , המלש ,סוממ ,"דרע

 .ורט -- ןשוקּפָארַא
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 -כיזצרוק ענַײז ףיוא . . . ןעיניּפ רֿבח רעזדנוא

 סָאװ זָאנ רעקיכעציּפש ןַײז טימ ןגיוא עקיט

 ,װ לטָאמ ,עש ,"ןַײרַא ליומ ןיא ּפָארא טקוק

 ,97 יז

 ,טייקנּבױהרעד ןקירדסיוא קילּב ןטימ 9

 ,טלַאק יא .טײקנלַאֿפעג -- ךּפיהל רעדָא הוואג

 ,ּפָארַא ןקוק ןגיוא יד, .טײקנסיררַאֿפ טימ

 ּפָארַא טקוק עמ זַא; :"ףיורַא טקוק ץרַאה סָאד

 ,טנערּברַאֿפ, .װש ,"טַאלג ןרעטש רעד זיא --

 ןּבָאה סָאװ / ץלָאה ןוֿפ רעכעד יד טעֿפרׂשרַאֿפ

 ,ריֿפַאש ךריּב ,"ץלָאטש טקוקענּפָארַא לָאמַא

 טלָאװ רע, .43 '/ ,1886 ץקָארק ,ןעידָאלעמ

 ןענַאטשעג ןיוש ,תילכּת םוצ רעטנענ ןעװעג

 -פָארַא טלָאװ ןוא םירֿבח ענַײז ןוֿפ רעכעה

 ,סוממ ,"תולדג טימ ... יײז ףיוא טקוקעג

 יד ןוא טַײװ ןענעז ןעלמיה יד, ,28 יז ,וו המלש

 טימ רעדָא קיטליגכַײלג ּפָארא ןקוק ןרעטש

 ןוא ּבירט, .ילגניי עמערָא סָאד ,ץרפ ,"קזוח

 השמ ןוֿפ רעטכיזעג יד ּפָארַא ןקוק קיטומרעװש

 ץלָאה ןוֿפ טצינשעגסיוא ןענעז עכלעו ןרהַאו

 יד ןקוק סע, .ישורּפ רעד' ,רַא ,"דומע ןֿפױא

 ןוא טניוטשרע יװ ױזַא ּפָארַא ןטנַאלטַא:רָאמרַאמ

 ,83 יז ,1910 יינ ,וװ גורפ ,"ןקָארשרעד

 .ײזַא םֹּתס ,קיטליגכַײלג -- ךיז טימ

 ,שינע-/ .ץכע- .רעד ,קוק-

 -ּפָארַא ,ןעמענּפָארַא
 רעיורט םעד יא .ןשוק טימ ןענעקירטסיוא ,ןשיו
 -ךלימ ריא ןעגנילשנַײא ןוא יא .ןגיוא יד ןוֿפ

 ריא ןוֿפ ּביוטש םעד, .טײקיצרַאהּביל ןוא טייק
 ןרערט יד / ,טשיקענּפַארַא ךיא טלָאװ םינּפ
 ,"טשיװעגסיוא רימ יז טלָאװ ןגיוא ענַײמ .ןוֿפ
 סעדַא ,ןרעטש ןעגרָאמ רעד ,ןַאמרעקעב .ש

 ןּפיל ענעלַאֿפעגנַײא עטלַא טימ, ,4 '+ ,4

 יד ןקַאּב עריא ןוֿפ טשוקענּפָארַא עּבָאּב יד טָאה
 .1940 עװקסָאמ ,דלַאגניג ,עֿפָאי לדוי ,"ןרערט

 ,ץכע- .רעד ,שוק;- .װזק -- ךיז טימ
 .יירע-  .שינע-

 .ןעלקיוק-- :99 .חרט -- ןעלקַײקּפַארַא
 יד יא .גראּב ןוֿפ (ךעלסעֿפ) רעצעלק יד יא

 רע טָאה ןעמוקעג זיא ֿבקעי יװ, ,ןטאמראה

 ,צונ ,"ףגנןֿבא םעד טלקַײקענּפָארַא ןיײילַא

 ױזַא . ..ןעלחר ןעזרעד טָאה ֿבקעי יו, ,א/אס

 טלקַײקעגּפָארַא טָאה ןוא טנענעג ֿבקעי טָאה

 ,יּת ,"םענורּב ןוֿפ ליומ םעד ןוֿפ ןייטש םעד

 ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ,ג'5 ךיוא 10 ,טכ ,תישארּב

 ,ןיטש םעד) ןיי טש א יַא .עא גרָאז ,קורד

 רעקיליה וד; .ןצ ר ַא ה ןוֿפ (רענייטש יד

 ןוֿפ וטסלָאז תונמחר ןסיורג ןַײד טימ . . . טָאג

 םָאר ,"דלוש ןקיטכרַאּֿפ ,ןסיורג םעד יא זדנוא |

 ,1879 ענליװ ,לַארענעג רעשליגנייא רעד ,זּביא

 יזובו הּפרח ילעמ לג טשטַײטרַאֿפ יּת ,13 יז

 רימ ןוֿפ ּפָארא לקַײק; :(22 ,טיק ,םילהּת)

 ."ןויזּב ןוא דנַאש

 רערט ַאק .יַא ךיז ןעק ףײר ַא -- ךיז טימ
 טלקַײק (גרַאּב) ןייטש ַא, ."ּפָארא ךיז טלקַײק
 ןוֿפ ,סעציײלּפ יד ןוֿפ) "ןצראה ןוֿפ ּפָארא ךיז

 ."ּפָארא ךיז ןעלקַײק האוֿכּת ףיוא ןזַײרּפ, .(ןקור

 סע רעװ, .שדקה םוצ ,טיורּבלטעּב וצ יא ךיז

 .ורט -- ןּפַאלקּפָארַא

 ןרעטעלקּפָארַא

 םיא ריֿפ .ןצנַאגניא טלקַײקעגּפָארַא ךיז טָאה

 ,דימש א, ;"ןצנַאט םיא טימ ייג ןוא ףױרַא

 ּפָארַא טינ ךיז ןעלקַײק ֿבצק ַא ןוא רעסָאלש א

 טנכערעגסיוא ןרעװ ָאד| "ֿבצמ ןקירעגנוה םוצ

 .װחש ,(טיורּב קידנעטש ןּביג סָאװ תוכָאלמ יד

 יד ּברָאק ןיא ּפעק יװ ּפָארַא ךיז ןעלקַײקיס,

 רעקידנענייוװ רעד, ,35 יז ,תורוד ,גח ,"תועיקש

 עפַאלש ענַײז ןוֿפ טלקַײקעגּפָארַא ךיז טָאה שידק

 ,ז"בשּת ה"ר ,קיא ,רעקיטש .מ ,"ןּפיל

 ןרעדינּפָארַא .1

 ןימ רעדעי טימ ,רעמַאה ַא טימ קידנּפַאלק

 ,םיוּב ןוֿפ תוריּפ יד ןקעטש ַא טימ יִא .רישכמ

 ,םעלעה םעד ּפָאק ןוֿפ יַא

 ,סָאלש םעד ,לגיז םעד יא .ןכערּבּפָארַא .2
 -עגּפָארַא טָאּברַאֿפ ןדיוװטעי ןוֿפ . , . ָאטעג יד,

 י"נ ,{| המחלמ ,מפ ,"סקַאװירט םעד טּפַאלק

 - :280 'ז ,6

 סאנוׂש םעד יַא .ןגָאיּפָארַא .ןסישּכָארַא .9

 ,עיציזָאּפ רענעמונרַאֿפ רעד ןוֿפ יא .ןַאלּפָארע

 .רעקיניײװ (ןזַײװ) ןרעװ לָאז סע ןכַאמ 4

 טימ קורדטולּב םעד 'א .ןיניכ טימ רעביֿפ יא

 ,רעמיצ ןיא רוטַארעּפמעט יד יַא .האוֿפר רעַײנ ַא

 ,(קינסודַארג) לדַארג םעד יא :ךיוא יוזַא

 יַא .ןטֿפַאשנגײא עקיטסַײג עגונּב .גיפ .8

 יַא* .עא טייקשירעמענרעטנוא ,טומ סמענעי

 ןעמענוצ ,ןקיטומטנא = (ןע)לגיל 8 יד

 | - ,גנונעֿפַאה

 געװ ןקיטכיר ןוֿפ ךיז יִא -- ךיז טימ

 .גנז רעד ,ּפַאלק-+ עא רדס ,ןַאלּפ)
 ,שינע- .ץכץע-

 יָא .ןּביולק:- :פפ .ורט -- ןּבַײלקּפָארַא
 יתוריּפ יַא .ןעמענקעװַא ,ןעמענּפָארַא ןוא ןבַײלק

 טַאהעג ןּבָאה ןשטנעמ , .סעּברַא עקידמערעװ יא

 -נערּב ןוא יַא ןוא ןטרָאגילּפע םעד ןסַאּפוצֿפױא

 עּביל עכילצרעה ,סֿפלַא ,ײטעֿפוּב ןֿפױא . . . ןעג

 , . , םיּתבילעּב"רעדלעֿפ , ,34 יז ,1900 ענליוו

 םענעטסַאמעג ןֿפיױא האוֿבּת רעייז יִא ןגעלֿפ

 ,"הרוש רעדעי ןוֿפ האפ ןּבעג ןוא קירטש

 ןתּבש םואְו לואװ רָאט ןמ, .ה ,ד ,הֹאּפ ,טעיפ

 רדוא ןגיל ףיורד איד ןרדעֿפ יד ןּביולק ּבָאריה

 .ּב/זס ,וטל ,"ןעגנעה ןַארד

 ערעגנעל ךָאנ ןעמוקּפָארַא -- ךיז טימ

 ןוֿפ ןּבילקעגּפָארַא ךיז טָאה רע זיּב , .תונכה

 ."גָאט רעּבלַאה א קעװַא ןיוש זיא לּביטשרעּבײא

 .שינע .ץכעש- .,גנו- רעד ,ּביילק--

 ,ו ,הימרי) 'רצוֿבּכפ טשטַײטרַאֿפ חרוא -- רעד
 ,ן"רעטסּברַאה; :יּת| רע'א רעד יװ (9

 ,םעדיוּב ןוֿפ יַא -- .וטוא -- ןרעטעלקּפַארַא
 ףיט רעז רעד ןנורּב ןייא , .עא ייה גיוטס ןוֿפ
 ןיּפעש וצ סיורה ׂשָאװ טימ טינ טָאה ןמ נוא זיא
 ּבָאריה ןתּבש םוא| לואו ןמ רָאט ָאד ,רׂשַאוו !

 ,ב/ּפ ,וטל ,"ןרטעלק ףיורה רדיװ נוא ןרטעלק

 ןוז יד טָאה טרעטעלקעגּפָאראא -- װזחוקַא

 .רעטנואןענוז ,שָאוהי ,"םערט סלמיה םעד

 -רַאֿפ ךיז טלקאו ,םערוט ןוֿפ קידיַאש .!גנַאג

 ָא"ה ,םיליֿפנ ,ֿפי ,"טעלפרעניה ןיא יװ טריװ

 ,75 יז ,3



 ןעינקּפָארַא

 ,ינק יד ףיוא ןלַאֿפ .װטוא -- ןעינקּפָארַא

 יד, .ינק יד ןגיײּבנַײא ןוא ךיז ןקוּבּפָארא

 "עג ןוא טינקעגּפָארַא ןּבָאה ןטַאנגַאמ עשידִיי

 ,ּב .א ,"לָאמ . , . טנזיוט ת"ישה רַאֿפ טקנַאד

 ןיא,; .30 'ז ,1900 עשרַאװ ,העושי רׂשֿבמ רעד

 /,לצֹװש ןֿפױא ױרֿפ ַא טייטש ,טליהרַאֿפ ןצראווש

 ,גח ,"ןריר טינ ךיז ןעק ןוא -- יז ליװ יא

 טָא .70 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 טינ / ,זָארג ןשיטכַאנ םוצ ּפָארַא ינק ,ױזַא

 ,ֿפי ,"רענייטש ןוֿפ טייקמוטש רַאֿפ ךיז קערש

 .ךיו טימ .69 'ז ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל

 .שינע .ץכע- ,גנוא-

 ןקַאנקּפָארַא וזז ,1 .װרט -- ןקינקּפָארַא
 םעד ןוֿפ לטירד ַא יַא ,זַײרּפ ןוֿפ ןעמענּפָארַא .2

 ,טגנַאלרַאֿפ טָאה רעלדנעה-ןקיטנא רעד סָאװ

 ןּבױא ןוֿפ ןרעקּפָא .ורט -- ןרעקּפָארַא

 ,טסימ סָאד 'ַא ןוא לרעמַאקכַאד סָאד ןרעקסיוא
 ,שינע/ .ץכע- .גנוזה .רעד ,רעק =

 ַא ןיא ןגײנּפָא .װטא -- ןעװערעקּפָא
 .תורשפ ףיוא ןייג , .געװ ןקיטכיר ןוֿפ יא .טַײז

 םורַא ,שטַײט .מ ,"טַײז א ןָא לסיּב א ןעװעיַא

 קידנעװעיַא, ,41 'ז ,1929 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד

 יד רעּביא קעװַא ןישַאמ יד זיא ,געװ םענוֿפ

 װעַיק ,לגילֿפ ,ןידליג םייח ,"רעדלעֿפ עקידורה

 .ךַאילש ןסיורג ןוֿפ יא ךיז -- ך יז טיט .9

 .ןענעֿבנגּפָארַא .רּפ .ורט -- ןעינדַארקּפָארַא

 ןלַאֿפּפָארַא .װרט 6 װטוא -- ןּכַארקּפָארַא
 .קַאנק א ,ךַארק ַא טימ ןרעדַײלשּפָארַא רעדָא

 ,טעשזד םעד יא .טכַארקעגּפָארַא טָאה טעשזד רעד

 ,שינע- .רעד ,ךַארקי-

 -נצַארק ןקינײרּפָארַא .ורט -- ןצַארקּפָארַא

 םעד יִא .ץומש םענעסקַאװעגנָא םעד יא .קיד

 ,ןטֿפירשֿפױא יד יַא .תורוד ןוֿפ ביוטש

 .ררעד ,ץארק- .ךיז טימ
 יירע- .שינע- .ץכעד

 ּפָארַא .ןגירקסיורַא .חרט -- ןפירקּפָארַא

 ןוֿפ רעכיּב יד 'ַא .גנערטשנָא ןַא טימ ןעמענ

 םעד שיט ןוֿפ יא .עצילָאּפ רעטשרעּבייא רעד

 העיגו למעצ יׂשורג טימ ,, ,ןסיּב ןטסקַאמשעג

 ןיקנַאמ טָאה טניק ריא טימ איז ןאמ זָאד

 ,הג ,"ןיגָארקיג ריּפָארא ירדנַא איד ןןשיװצ = }

 ץלַא = למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד 'א* .331 יז

 ,קרַאטש רעייז טרעגַאּב עמ סָאװ

 ַא ןָא םעדיוּב ןוֿפ ךיז יַא -- ךיו טימ

 ,רעטייל

 ,גנו-

 ,ךיז ןעײרדּפָארַא --- .וטוא -- ןזַײרקּפָארַא

 ןיא) זַײרק ַא ןיא ןרעדינּפָארַא ,ןעמוקּפָארַא
 ,קידנצנאט יא .(ןזַײרק

 רעדָא ןצעמע ןּפעלשטימ ,ןעמענטימ -- ורט

 ,דָאהַארַאק א ןיא הלּכ ר תח יַא .יַא םַײּב סעּפע

 םוצ טימ טּפאלק ץרַאה ןַײמ, -- ךיז טימ

 רעטַאלֿפ םוצ ,{רעגייז ןוֿפ} ןקינָאטנײא טקַאט

 טזַײרק סָאװ ,ןקײנֿבלסַײװ ַא לכלַארטש א ןוֿפ

 ,| לַא ,"ליד םוצ ּפָארא ליטש רעד ןיא ךיז

 | | ,147 יז

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,זַײרק .-
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 יּפָארַא ,ןײגּפָארַא .1 .וטוא -- ןּכירקּפָארַא
 ,עינלעק רעד ןוֿפ ,דיוּב ןוֿפ יַא .קידנכירק ןרעדינ

 -רעקרַאֿפ אא עקשטירּב רעד ןוֿפ ,סוּבָאטיױא ןוֿפ

 .ייה ןוֿפ ,םיוּב ןוֿפ ,םעדיוּב ןוֿפ יִא .ןעלטימ

 ןצעמע ןוֿפ 'א* .רעגעלעג ןוֿפ ,טעּב ןוֿפ יא

 ךיא, .ןייטשוצוצ ,ןעּפעשט ךיז ןרעהֿפױא =

 ריד גָאז ךיא -- טסליװ וד סָאװ טשינ סייוו

 -לשיונוּבר, ."רימ ןוֿפ ּפָארַא ךירק :ןטוג טימ

 ריד קוק ןוא למיה םעד ןוֿפ ּפָארַא ךירק ,םלוע

 קינײװ ךָאנ ךימ ּבָאה ךיא , .װש ,"טלעװ ןַײד ןָא

 ךירק יג ,ןדיוּב ןיא ,ןגָאװ ןיא| טעקצעהעגנָא

 ,ָאאעּפ} עינרַאדיסח וד טָא ,ּפָארַא ךָאנ םיא

 ,52 יז ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,"וד ןריסח

 ,"רעמייּב ןציּפש יד ןוֿפ ּפָארא טכירק ןוז יד,
 ןכָארקעגּפָארא זיא דיי רעדע .'תּבשי ,סוממ

 רָאג ןוא . . . טנגעזעג ךיז . . . ןגָאװטסָאּפ ןוֿפ

 "צ עלעג א? .ףגָאװ:טסָאּפ ןיאי ,ץרּפ ,"טלַאק

 ּפָארַא ּביױוש ןכרוד זיא / גנַאלש עקידרעט

 ןוֿפ ףוס רעד' ,שָאוהי ,"ליד ןֿפױא ןכָארקעג

 טנַאװ ןיא טקירדעגנַײרַא ךיז טָאה , .'דיל

 זיא ןעניגַאּב ןוֿפ ךורּבנָא םַײּב טשרע . . . ןַײרַא |

 -לגײֿפ רעד עינומ' ,קמ ,ןכָארקעגּפָארַא רע

 | "רעלדנעה

 ספינש רעד, .טַײז א ןיא ןקורּפָארַא ךיז .2
 עז ןגעװטסרעדנוֿפ , ."קינעג םוצ ּפָארא טכירק

 ּפָארַא טינ הלילח טרָאד ןדִיי ערעזדנוא ןענ

 ,מק ,"!ןטיה טָאג לָאז :געװ םענוֿפ ןכַארקעג

 -ץגּפָארַא ױזַא ןיוש זיא ןעמ ,, .50 ןאָיז ,6

 וצ ןּבױהעגנָא טינ טָאה עמ זַא געװ ןוֿפ ןכָארק

 עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןדִיי א ןענַאקרעד

 יּפָארַא טנעז ריא, .8 יז ,1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק

 ילענ חנעֿפמ ,"טשּפ ןתמא םעד ןוֿפ ןכָארקעג

 ,1 יז ,1889 עשרַאװ ,םימ

 רֿפ ןיּבָאה איז לַײװ,, .ןלײשּפָארַא ךיז .2
 וזַא ,דייהרעשייה ריִׂשַאװ זַא ערז רעייז ןיסָאג

 ,ריׂשֲאװ יׂשייה טימ טלָאציג ה"ּבקה איז טָאה

 ,"ןכָארקיג ּבָארַא איז ןוֿפ ןיא טיוה איד זד
 .א/זט ,וצנ

 טָאטש רעזדנוא טסעװ, .1 1 טול גיֿפ 4

 יד ןוֿפ ּפָארא טינ טכירק יז .ןענעקרעד טינ

 ,ןעיוּב ןייא ןיא טלַאה עמ} סעינַאװָאטשיר
 רעטכַא רעד ףיוא ,שערדעמ .ב ,"ןןעיוּבוצ

 ,3 יז ,1932 קסנימ ,עיצנַאטסיד

 ּפָארַא ךיז טכירק לטיהס, -- ךיז טימ

 .גנ/- .רעד ,ךירק:- ."עצינליטַאּפ רעד ףיוא
 .שינע-

 -ּפָארַא ,ןעמענקעװַא .ורט -- ןריבַארּפָארַא
 .רעטניוו ףיוא טײרגנָא םעד 'ַא .ּביור יװ ןעמענ

 ץוש ןָא ןזָאל ןוא רעװעג ענעטלַאהַאּב סָאד 'ַא

 ,ג1/ .ףרָאד ענעלצֿפַאּב סָאד

 א יא .ןּבָארגּפָארַא .לס .װרט -- ןעיָארּפַארַא
 .שינע .ץכע- .גרַאּב ןצנַאג

 .ןעלקַײקּפָארַא .1 -- ורט -- ןלָארּפָארַא
 ךיז ןעלקַײקּפָארַא -- וטוא ,ןעלקיװּפָארַא 2

 ןוֿפ ןוא, .(רענוד א יװ ,לוק קרַאטש א ןגעוו)
 ןַײד / :לוק ַא טלָארעגֿפָארא טָאה ןעלמיה יד
 קיּביײא ךָאד / ,זָארג א ןוֿפ ןּבעל סָאד זיא ןּבעל

 ןקורּפָארַא

 ,שָאוהי ,"טייקיטכערעג ןוֿפ גינעק רעד טּבעל

 טימ ךיוא .'טייקיטכערעג ןוֿפ טָאג רעד'

 ,שינע-  .גנ3-/ .ךיז

 ןעמַאר-- :ֿפ9 .הרט -- ןעמַארּפָארַא

 -ַארסיוא .ןעמענקעװַא ,ןעמענוצ ..ןעמיור--

 ,דורּב םענעסקַאװעגנָא םעד יַא ..טסימ יַא .ןעמ

 לָאז רענעי ,ןקיטַײזַאּב (א = גע װ ןוֿפ יַא*

 ,ןטייט (ּב ;רעטש א ןַײז רעטַײװ ןענעק טינ

 ,הנעט א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז (ג ;:ןענעגרהרעד

 ןזומ רימ, .רעטש א ןַײז ןעק סָאװ וויטָאמ ַא

 תועיֿבּתו תונעט עכעלטע געװ ןוֿפ יַא לּכ -םדוק

 ןגעקטנא ןרָאװעג טלעטשעגסיורַא ןענעז סָאװ

 ,1910 'ּבעֿפ ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,טישז ,"ׂשיִדְיי

 טייטש סָאװ ןסעֿפױא :ךוא = שיט ןוֿפ ַא*

 ןַײרַא טקַאה רֶע ןעװ, .שיט ןֿפױא טײרגעגנָא/

 ןוֿפ ּפָארַא טמַאר ןוא / ןַײװ תוסוּכ ריֿפ יד

 .מ .ש ,"...ׂשיֿפ קיטש עטוג עכעלטע / שיט
 עשרַאװ ,לַאּב ןזַארעקסַאמ רעד ,יקסװָארטסָא

 ,46 'ז ,4

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,םַאר-- .ךיז טימ
 .שינע-

 =: ז85- !משצטד} .וטוא -- ןעלפַארּפָארַא
 ןעלקַײקּפָארַא םַײּב ןעלמוט ,ןעלגנילק .{961ת

 לָאמַא . .. ,ךעלדנייטש יד ןוֿפ יא סָאד;ק .ךיז

 ,ץרּפ ,"רעסַאװ-רעשטעלג ןוֿפ ןשיור עטַײװ סָאד

 ,206 יז ,או יָאקיצ'

 ןשטילגּפָארַא .כרַא .װטוא -- ןשטויּפַארַא

 ןמ לָאז ,טכַאמ ןָא (תיציצ) איד ןמ ןעװ, .ךיז

 ׂשד ,ןכַאמ ןַארד טרַאה ףּפָאנק ןטשרע ןעד

 איד ׂשד ,ןשטור ּבָארא ןַאק קע איד רֹּביֹא טינ

 רודיס ,שּפע ,"ןירָאד רמיא ןגנעה ןלָאז (תיציצ)

 -- ךיז טימ .ּב/ז ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת

 ,טערּב-שטילג א ןוֿפ ךיז יא .ךיז ןשטילגּפָארַא

 שרטיל ןיא| ,ןעמַארּפָארא +-- -- ןעמיורּפָארַא

 טָאה טסניד יד, ןייו טימ םערָאֿפ עטסטֿפָא יד

 ,םילּכ יד טמױרעגּפָארַא לגענ"ץיּפש יד ףיוא

 -רַאֿפ רעד ןיא טלמערדעג טָאה . . .ןַאּפ ןוא

 ןַײע ,עלרעפ עשוהי ,"טייקליטש רעכעלטכַאנ

 ,ײרֿפרעדניא רעגײזַא

 יװ .,.םורַא טייג יז, .װרט -- ןֿפורּפָארַא
 יװ ךַײלג --- יז ןעמ טֿפור ;ןוימדה-םלוצ ןֿפױא

 ,"ןֿפורעגּפָארַא טלעוו-רענעי ןוֿפ יז טלָאװ עמ

 ךָאנ יױרֿפ ןַײמ , .ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא ,ץרפ

 טקישעג ךיא ּבָאה ,לסיּב ַא וצ ךיז טגייל גָאטימ
 טלעװ איד ,ץיװָארעּפלַא .מ .י ,"יִא ןיז=| ריא

 רעד ןוֿפ; .41 'ז ,1905 ענליװ ,...המחלמ

 רעד / .םירומח :'ַא / קידנטָאּפש ךַײא ךייה

 ןסּפעש רַאֿפ / טינ ןּבעל ןיא טעװ ךעטסַאּפ

 ,'טֿפַאשרעריֿפי ,שָאוהי ,"םיערוּכ ןלַאֿפ

 ,ץכע- .גנוז / .רעד ,ףוריד

 יַא ,גנַאהרָאֿפ םעד יא .1 .ורט -- ןקורּפָארַא

 םענוֿפ תילט םעד 'א .ןגיוא יד זיּב לכיט סָאד

 םעד טוט רענייא, .ןע)לסקַא יד ףיוא ּפָאק

 סָאד ןטניה ןוֿפ ּפָארַא קור ַא ,ּפינק א ןרעדנַא

 ,"!טַאװיװ :קידנעגניז סיוא טַײרש עמ ןוא ,לטיה
 ןיא טרעהעג םיא טָאה, ,87 'ז , המלש ,סוממ

 .שינע-



 ןעלזירּפָארַא

 ךיז טָאה ןוא קָארעזָאק םעד יא טגעלֿפ ,קָארט

 ןמה ,ןָאזדוּב .א ,ײטכַאמעג קידנסיו טשינרָאג

 -עגּפָארַאא .10 יז ,1893 ענליװ ,ןיכדרמ טימ
 א טימ ןוא / קרַאק ןֿפױא עקּפעק יד טקור

 'חלמ ,מפ ,"עקרַאנירַאמ יד טרוגעגנָא ןעמיר

 ,260 'ז ,1956 י"נ ,ן המ

 םעד יא .דחוש ןַײרַא די ןיא ןקורנַײרַא .2
 ןַײמ טָאה לַײװרעד, .,לרעַײרד א װַאטסירּפ

 "ףניֿפ א) לרעּבװיֿפ ַא טקורעגּפָארַא לאירזע
 ַאד ךיא ּבָאה השורי סנטאט םעד :(עקידלּבור

 ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,"טגיילעגוצ טינ

 | ,29 יז

 טינ לָאז עמ, .ןרעדינּפָארַא ,ןּפוטשּפָארַא .9

 ,"הלוע תניחֿבּב ןּבַײלּב זומ דִיי א ,ןדִיי א יא
 .וש

 ןשָארילש רעד| טינ ךיז לָאז, -- ךיז טימ

 טרעװ ןוז יד, .22 'ז ,ישס ,"זדלַאה םוצ יא

 יד ןשיװצ ךיז ןקורוצּפָארַא ןָא טּבייה ןוא טיור

 רַאי 60 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"ןרעיומ עכיוה

 סדניק םעד ןיא קיטיײװ ןוֿפ רעד, .63 יז ,ןּבעל

 ךיז טָאה ךיוּב רענעלָארדעגנָא ,ןעגנוגעוװַאּב

 ,ןרָאק לחר ,"קאז רעלוֿפ א יװ טקורעגּפָארַא

 ןוֿפ ךיז טָאה לכיימש רעֿפַאלש רעד, .דרע

 ,גרעּב ,ײטקורעגּפָארא ךעלעמַאּפ םינּפ ןרַאד ןַײז

 ,94 'ז ,'קָאטסָאװ ,לַאזקַאװ םורַא

 ,טנוזעג סָאד ןרילרַאֿפ .דרוי א ןרעװ :ךיוא

 טָאה רֶע ןעװ ,טקורעגּפָארא ךיז טָאה רע;

 סָאװ רָאי םעד רַאֿפ , ."האוֿבּת טימ טלדנַאהעג

 ךיז ךיא ּבָאה ,ןעזעג טשינ ךיז ןּבָאה רימ

 .ּבמס ,ײטקורעגּפָארַא קרַאטש

 .יירע- .שינע- .ץכע- רעד ,קור-

 ַא יװ ןסילֿפּפָארַא .וטוא -- ןעלוירּפָארַא
 .עלעכַײט ַא יװ ,םָארטש-םיוק-םיוק רעניילק

 רעטעלָאיװ א ןעניר טמענ ןטלאּפש יד ןוֿפ

 ןוֿפ ,אד ,"ןלָאט יד ןיא ּפָארַא טלזיר ,שוט

 'ז ,1920 עשרא ,ַאקסיצנַארֿפןַאס זיּב ןילרעּב

 דילגיוו סטָאג ןעקנירט . . . הוח ןוא םדָאה 4

 יד ,ֿפי ,"ןגַײװצ יד ןוֿפ ּפָארַא טלזיר סָאװ

 ..91 יז ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל

 .שינע- .גנ= .ךיז טימ

 טינ לָאז סע ןּבַײר .1 .װרט -- ןּבַײרּפַארַא
 ןיא ןשינעכעטש יד יא .קעלֿפ א יא .רעמ ןַײז

 םייל טּפעלקעגנָא ךיז טָאה םענייא ןעוו , ,טַײז

 טינ םיא רֶע רָאט ,ךוש ןַײז ןיא דרע רעדָא

 ,"ךרע רעטרעטסַאלֿפעגמוא ףיוא יא ןתּבש םואְו
 םענעי ןטערטנַא טזומעג טָאה רע, .ּב/ס ,2טל

 -ּפָארא ידּכ ,ןוװיּכּב-טינ יװ טשרמולּכ ,סוֿפ ןֿפױא

 .ּב ,"סקַאװּוש םעד ןוֿפ ץנאלג םעד ןּבַײרוצ

 .13 יז ,1900 י"נ ,... םיקיזמ איד ,ןירָאג

 יַא .ךיג ףיוא טעּברַא לקיטש ַא ןקידנערַאֿפ ,2

 ,העש 2 א ןיא (ןעװעילַאמ םַַײּב) טנעוו ריֿפ עלַא

 ןַא וצ ןעמוק .חקמ ןוֿפ ןקירדּפָארַא .2

 טעמּכ זַײרּפ םעד יא ןוא הכאלמ-לעּב ןעמערָא
 ,טֿפלעה ףיוא

 טינ ןּבָאה הרֿבה, .ןסערֿפּפָארַא ,ןסעּפָארַא .4

 טָאה עמ ,סעּבלוּב ּפָאט םעד ןּבירעגנַײרַא רָאנ

 טינ עּבלוּב ןייא ןייק זיא סע זַא ןּבירעגּפָארַא

 ,"ןבילבעג

41 

 .ץכע- .גנו- .רעד ,ּבַײר-- .ךיז טימ
 : : י ,שינע-

 ףןדערּפָארַא (- .זל .װרט -- ןדײרּפַארַא
 סע סָאװ ןלייצרעדסיוא = ןצרַאה ןוֿפ יַאֹי
 .קיטייווצראה ןוא גרָאז טֿפַאשרַאֿפ סָאװ ,טקירד

 'א ןוא תודוס ןרעױרטרַאֿפ , . . . םוצ ןעמוק

 | .ןצרַאה ןוֿפ

 שטנעמ א לֿפיװא -- ךיז טימ ךעלטנייוועג

 טּבַײלּב עטכידעג סָאד -- ןצרַאה ןוֿפ יַא ךיז לָאז

 טכַאמעגפיוא םיא ַײּב ךיז טָאה, .װחש ,"םיא ַײּב

 ,ןצרַאה ןוֿפ יַא ןעמונעג טָאה רע ןוא ליומ רעד

 ,.. .סרענעייל יד ,רימ , .רעדניק רעװַאלקש ,שז

 יד ןגָארטרעּבירא טנעקעג טינ ךיוא ןּבָאה

 רעטרעװ ןייק טינרָאג ןּבָאה רימ . . . טייקמוטש

 ,קיװייל .ה ,נש ,"ןצרַאה ןוֿפ יא ך י ז ןענעק וצ

 ןכלעװ ןוֿפ . . .סָאלש ןטלַא םעד טימ,, .410 יז

 ,8 ןאַפ ,1955 ,ּפַארג ,"תורוד ּפָארַא ןדייר סע

 ,4יז

 .בנו רעד ,דייר = ,ץכעז

 ,יירע-

 רעד, .גרעּבעג ןוֿפ יַא .וטוא -- ןטַײרּפָארַא

 ענעדַײז עיולּב יד טימ עטערַאק ענעדליג סהּכלמ

 ,פי ,"ּפערט-ןקלָאװ יד ןוֿפ ּפָארַא טַײר ןעלמיש

 .ךיו טימ ךיוא 94 יז ,1967 ָא"ּת ,טּפַאשּביל

 .שינע .ץכע- רעד ,טיַיר--

 .חרט -- ןרעכײרּפָארַא
 .שינעטלעהַאּב ַא ןוֿפ יא .ךיור

 ןּביזג .ןקעלֿפ יד יַא .װרט -- ןקינײרּפָארַא

 ואװ טרָא ׂשָאד ףיוא רע טגנערּפש גנוגנערּפש
 ריֿפ ןַײז ףיוא 'נוא טגנייר ּבָארה ןשַא איד ןַאמ
 ה"ר רוזחמ ,"גנוגנערּפש ריֿפ ןחּבזמ ןוֿפ} ןיקע
 טימ ןָאק עמ, .ּב/גצק ,1721 גרוּבמוה ,ּכיויו
 ןםינּפ ןוֿפ} רָאה יד יא ןעלטימ {עשיטעמסַאקו

 .15 1 1968 ,רַאֿפ ,"ןזיווַאּב ןיוש ךיז ןּבָאה עכלעוו |

 חוּכ טימ ,קילַײא .1 .ורט -- ןֿפַײרּפַארַא
 ,טקיטסעֿפעגוצ זיא סָאװ ןּפעלשּפָארַא ,ןעיצּפָארַא

 ןוֿפ רוגיֿפ יד 'א .טנַאװ ןוֿפ רעדליּב יד 'א

 ,סעּפולס יד ןוֿפ רענעֿפ עטיור יד יא .דַאסַאֿפ

 ,גנירעה ןוֿפ טיוה יד יא .לגיז ַא ,לּפמעטש ַא יא

 ,"רעמייּב רַאּפ א ּפָארא טסַײר םערוטש רעד;

 ןוֿפ ןסירעגּפָארַא סעּכ טימ טָאה . . .הלּכ יד;

 א ןעמוקַאּב טָאה יז ןכלעװ טעלסַארּב םעד ךיז

 ,רעדליב ייװצ איד ,םולש םכילע ,"הנתמ

 טרעיודעג טינ טָאה'ס,, .6 יז ,1890 װעשטידרַאּב

 םעד ןסירעגּפָארַא טָאה עקשַאי יװ טונימ ןייק

 ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,"רעסילשסיוא

 ךיז וטסנָאק, .163 יז ,1932 װעִיק-װָאקרַאכ ,רימ

 םעד ךיז רַאֿפ יַא . . . דומע ןרַאֿפ ןײלַא ןלעטש

 לש ןיד-תיּב ןוֿפ ןיד-קסּפ ןֿפױא} לגיז ןקיליײה

 יז, .5 'ז ,1943 י"נ ,םימחרה ֿבַא ,אד ,"ןהלעמ

 -טלַא םעד טנַאװ ןוֿפ ןסירעגּפָארַא סעּכ ןוֿפ טָאה

 ,1956 י"נ ,ּבלַאק עשָאי ,זײי ,"רעגייז ןשידָאמ
 -עגּפָארַא ןּבָאה רעטיר עשינַאמרעג יד, .923 יז

 רעדניק יד טעדרָאמעגסיוא ,לװָאט םעד ןסיר

 סָאד 'ַא* .599 'ז ,ץנַאס יס ,"רעיצרעד ןוא
 ןגיוקנַײרַא דלַאװגרעּביא = למיה ןוֿפ לרעלעט |

 .ןּבָאה קרַאטש סע ליװ עמ סָאװ סניוזַא -

 ,שינע-

 טימ ןּבַײרטּפָארַא

 .;רעגָאז-העד
 ,(דניק ,ּבַײװ) עטסרעַײט |

 ןסַײרּפָארַא

 א ןגיזַאּב םַײּב) עירָאטירעט ןעמענוצ .2
 עיּבַארַאסעּב יַא .ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ סָאזלע 'א .(דנַאל
 ,עינעמור ןוֿפ

 יד יַא .טױּבעגֿפױא זיא סָאװ ןרעטשעצ .2
 ץלַא ןוא טנגעג עצנאג א יא .סעפולאכ עטלא

 עג טָאה סָאװ ןַאּברעּביײא יד, .ןעיוּברעּביא

 -קילג םעד זיּב . ..פעק יד רעּביא טעקסַארט

 ,על ,"ןסירעגּפָארא יז טָאה עמ ןעװ גָאט ןכעל

 ,18 או 1964 ,זמט

 יד 'ַא .טקעדעגוצ זיא סָאװ ןּפַאכּפָארַא .4
 ןּפָארט א ןָאק .ענעֿפַאלשעגנַײא יד ןוֿפ ערדלָאק

 -מורַא לּכ םדוק . . . רעטעֿפ רעד טָאה תונמחר

 ,עש ,"ךכס םעד ןסירעגּפָארא ,טנעװ יד ןסירעג

 ' ,260 יז ,ן דירַאי םינוֿפ

 ןלײטּפָא חוּכ טימ ,סיר ַא טימ ,יצ ַא טימ .
 יא .ענעסקאוועגסיוא סָאד ,ענעסקאועגוצ סָאד

 ,רעטעלּב ענירג ךָאנ יד יַא .רעמייּב ןוֿפ תוריּפ
 ׂשָאד רֹּבָא ןמ זַא, .ןטייּב יד ןוֿפ ןסנירג יַא
 ןהֿברע רעד ןוֿפ| טזַײר ּבָארַא רטעלּב טשניימ
 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"לוסּפ זיא

 ןעמ ןעק טכורֿפ יד; .ּב/וע ,?ה"מּת מדֿפֿפ

 ױזַא טינ ,קיטכיזרַאֿפ ,סנקעטש טימ ןּבַײלקמורַא
 יד 'א רעדָא רעגייטש רעד זיא זדנוא ַײּב יװ

 ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,ײטכורֿפ

 זיא ירֿפרעדניא גָאט ןדעיא ,32 'ז ,0 צנליוו

 טנַאיצילָאּפ ןשידִיי א ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא
 ...תקצָאװטָא ןייק עפורג א ןעגנאגעגקעװַא
 -עג ןענַײז סָאװ ןרָאדימַאּפ יד ןסַײרוצּפָארַא
 -רעּפ ןוא עקנַארק יד ךרוד ןרָאװעג טצנַאלֿפ
 / .830 יז ,...קצָאװטָא ּבזי ,"לַאנָאס

 -רעּביא חוּכ טימ טגָארט עמ סָאװ ןָאטסױא .0

 ,ּביוה יד י'ַא .לטיה סָאד ,עקלמרַאי יד יא .דלַאװג

 יד ןוֿפ ךעלגניר-ןישודיק יד 'א .עלײשטַאֿפ יד

 יד ךיז ןוֿפ יַא .עא ךעלגנירעיוא יד ,רעגניֿפ

 .רעסַאװ ןיא ןעגנירּפשנַײרא ןוא ךעלמישוּבלמ

 ,לצלעּפ סָאד ּפָארַא ךיז ןוֿפ ןײלַא סַײר ךיא,

 טימ סעינַאמערעצ, ."ןזָאלּפָא ךימ לָאז עמ יּבַא

 עמ ,,.!טַײל רימ ךיא / ?לּבַײװ שידַי א

 ,סוממ ,"!לּבַײה'ס ,הליחמ ,רענױזַא ּפָארא טסַײר

 ?ערוצמ ןיּב ןןהֹּכ רעד| ךיא ?ךיא , .105 'ז ,לדוי

 םעד סיוא וט !ןיינ ...?הנחמל ץוחמ ךימ

 ןַײד ןוֿפ םימותו-םירוא יד ּפָארַא סַײר ,דוֿפא

 ןיציּבר יד, .יהנחמל ץוחמ' 1 גורֿפ ,ײ!טסורּב

 רימ ןוֿפ ץלא סַײר ךיא יװ טלײצרַאֿפ , , .

 יד ןוֿפ ןסאצּפָא יד ּפָא ףַײלש ךיא יװ ,ּפָארַא

 ןשטַײד יד, .49 יז ,'ָאקיצ' ,או ץרפ ,"לוויטש

 עלַא ןסירעגּפָארַא עכעלקילגמוא יד ןוֿפ ןּבָאה

 ,727 יז ,ץנַאס יס ,"ךיש ,רעדיילק ערעסעּב

 ןוֿפ ןצעוּפָארא = ךעל טסערט יד יא*

 = 9 ק ס ַא מ יד 'א* טמא ןא ןוֿפ ,לעטש א

 תועשר ,תועיבצ ,טײקשלַאֿפ סמענעי ןקעלּפטנא
 זד = צר אקשימ עשלַאֿפ יד 'א* עא

 ןיור ק יד"ַא" .ןעַײרֿפַאּב = ןטײ ק יד יא
 ,טעטירָאטיױא ,רעריֿפ סיוא ןכַאמ (א = ּפָאק ןוֿפ

 סָאד ןצעמע ןוֿפ ןעמענוצ (3

 ר עי לש םעד יַא*
 רעצעמע סָאװ דוס א ןייגרעד ,ןגָאזסױא (א =

 .גנוצוּפרַאֿפ עשלַאֿפ יד יא (ּב ;ןטלאהַאּב טלַאה



 שירעסַײרּפָארַא

 .ףוג ןוֿפ רֿבא ןַא 'ַא .ךעלרעפרעק ןקידעש .?7
 טנַאה ַא יַא; ."!'א םיא ךיא לעװ ּפָאק םעד,

 -- םיא ןוֿפ יַא ןסַאּפ , ."!טעּברַא ןימ אזַא רַאֿפ

 -ץענ יד ךיז יַא* ."!טרעװ רע זיא סָאד טָא

 ןוֿפ ד רָא ּב יד יַא ,ללכּב ןתיממ ךיז = רעז

 .סרוקיּפַא ןַא ןרעװ ה"ד ,ןלָאגּפָא ךיז = ךיז

 רעייז = רענייּב יד ןוֿפ (טיוה יד) לעֿפ יד יא

 -עטיל יד, :גיֿפ ךיוא ,ןריטַאולּפסקע קרַאטש

 ,טיוה עּבָארג יד ּפָארַא טסַײר עיצקנוֿפ עשירַאר

 ןּבעל ןֿפױא ףױרַא טיצ עשיטקַארּפ סָאד סָאװ

 ,טרָאּפָאּפַאר .י ,"ןקעװצ עשיטקַארּפ ּבילוצ

 ,16 וו 1951 ,שַאֿפ

 (ןסיז) ןוֿפ יא .ןקעװֿפױא דלַאװגרעּביא .8

 טָאג, .עא טעּב ןוֿפ ,רעגעלעג ןוֿפ יא .ףָאלש

 ךימ לָאז סע ןעװ ,ןעשעג טעה ָאד סָאװ טסייװ

 ,טע ,"טעּב םענוֿפ י'ַא יװ ױזַא סעּפע טשינ

 רעטלאק ַא ןיא , ,270 יז ,1925 ענליוו ,עלעקרעס

 ּפָארַא תולוק עכעלרעדיוש ןּבָאה טכַאנ-רעטניװ

 ,"ץנדָארג ןיא ןדַיי-טשינ יד ןטעּב יד ןוֿפ ןסירעג

 ןקיטשרע ןטימ ךיוא .17 יז ,8 ןאנ ,1955 ,ּפַארג

 עלַא ןוא רעגעלעג ןוֿפ ןעױרֿפ ןסירעגּפָארַא, :ב

 ,געס ,"לעװש רעד וצ טרעדַײלשעג טַײל

 ,38 'ז ,1948 י"נ ,רעטציא

 ,דלַאװגרעּביא ןקינײרּפָארַא ,ןשַאװּפָארַא .9

 םעד יא .עטָאלּב ענעסקַאװעגנָא יד יַא .ןּפוצּפָארַא

 ןעװ ,דניזיג רעַײא טנרעל, .ּפָאק ןוֿפ ךרַאּפ

 םַא ןטלֿפ איד ךיז איז זד ןַײז לֿבוט ךיז איז

 ןיא איז ואװ 'נוא ,ןישװ שיוא לאו ךיוּב
 ,טנַארּב ,"ןשַײר ּבָארה ׂשֶע איז לוז ,טוה לדנירג

 ןסיורג םעד ךרוד טנַאּפש רע, .גל קרּפ

 ,קלָאֿפ עשידִיי סָאד טצכערק סע ואװ ,לָאטיּפש

 ןסערּפמָאק ,ןדניּב עלַא םיא ןוֿפ ּפָארַא טסַײר

 ,50 יז ,וו מעּב ,"סרעכנעּפזַײא ןוא

 ,ןדָאש ןלעירעטַאמ ןקידקיטייװ ןעגנערּב .0

 טסלָאז ודע .תוריכׂש יד ןוֿפ יַא .ןריטַאולּפסקע

 ןכלעװ ןוֿפ ,ןיול םענעגנודַאּב םעד ןוֿפ יא טינ

 ,ם"ּבמ ,"ןעגנודַאּב םיא טימ ךיז טסָאה וד

 טשימ רע .4 יז ,1912 ענליװ ,וװ תועד הגוה
 ּפָארַא טסַײר . . , סעקישטזַאקירּפ יד ןשיװצ ךיז

 דנעגוי ,עש ,",..שזָאוַאטס םַײּב תוריכׂש

 ןציז ןּבילּבעג ֿבר רעד זיא , .84 יז ,ןענַאמָאר

 סָאװ םיּתּבילעּב ענַײז ןשיװצ לטעטש ןיא

 ,"תוריכׂש יד ןוֿפ 'ַא רָאי וצ רָאי ןוֿפ םיא ןגעלֿפ
 ןעייג ןרָאיש !םירֿפס ענַײז ןוא ֿבר רעד' ,רא

 ײּב ןסַײרוצּפָארַא ןַײא ךיז טיג סע זיּב קעװַא

 יינ ,ש טישז ,"תוריכׂש לייט ַא םיּתּב-ילעּב יד

 זיא דלַאװעג טימ תורישע סָאד יא, ,58 'ז ,7

 טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"הֿבינג ,הליזג ,ּביור

 ,41 יז ,1925 וָאנרַאט ,וו גנוי רעליואװ ןייק

 יד ,ּפ ָא ק םעד יא .רעַײט וצ ןענעכער ,1

 'א .ּבַײל ןוֿפ ד מ ע ה עטצעל סָאד ,טיוה

 (+-=) עּפ ַאר כ יד

 ןיא טצינעג טֿפָא ,ןּבָארגרעטנוא .ןקידעש .2

 יד יא .ןַאלּפ-רָאיײֿפניֿפ םעד יַא .דנַאּברַאֿפ !װָאס

 'א .הכולמ רעד ןעגנורעֿפילּפָא עשיטריװלָאק

 ,טרעצנָאק ַא יא ןוויּכּב .ןעיוּב עכעלדירֿפ סָאד

 -נָאמעד (עשיטָאירטַאּפ) ַא יַא .עא גנולעטשרָאֿפ

 .עיצַארטס

 ידַא -- שירעטַײרּפָארַא

 .ומוא -- ןענירּפָארַא

 .וטוא -- (ךיז) ןרירּפָארַא

2042 

 (תונווּכ עזייּב טימ) ןריקיטירק קרַאטש ,13
 יד 'ַא .ןַאמָאר םעַײנ ןַײז יא ,רעּבַײרש א יַא

 טעּברַא יד 'א .גנולעטשרַאֿפ ַא יַא ,עיצקַאדער

 ןוא 'א/ .עיגעלָאק רעכעלטֿפַאשנסיװ רעד ןוֿפ

 ערענָאיצולָאװער ןוא -קלָאֿפ עטלַא ןענױרקטנַא

 ,1929 קסנימ ,ןרעטש ,ץענוד .כ ,"רעּבַײרש

 | ,4 א
 ןענעק טינ = ןגיוא יד יַא ןענעק טינ ,4

 'א ןענעק טינ .ןקוק רדסּכ ,קילּב םעד ןדנעװּפָא

 "ךייש יד, .ױרֿפ רענייש רעד ןוֿפ ןגיוא יד
 קיצנוק יד ,עיסרעּפ ןוֿפ ןכעּפעט עטקיטשעג

 ןַאּפַאי ןוֿפ ןטעּברַאןייּבנֿפלע עטלסקערדעגסיוא

 טינ ייז ןוֿפ טָאה ןוא ןעזעג ןטרָאד רע טָאה

 ײֵלַא  ,אזָארּפ ,שָאוהי ,"ןגיוא ענַײז יַא טנעקעג

 ןייק ןוא ןענַאטשעג עניילק יד ןענַײז, .!ןַאסַאה
 טָאה סָאװ טֿפַאז םענוֿפ ןסירעגּפָארא טינ גיוא

 ךיש ,ארזיא .ע ,"ןענורעגנַײרַא ןגורק יד ןיא
 ,61 'ז ,1928 װעיק ןטָאלַאק ןוא

 ,ןּפיל יד ןוֿפ יַא .ןגָאז וצ ןעגניװצֿפױרַא ,2
 ןפיל יד ןוֿפ 'א ןזיּב ןקינַײּפ .ליומ ןוֿפ יא

 םעד טכוז עמ, .םירֿבח עקידלושמוא ןוֿפ ןעמענ

 םענעסַאלעגסיױא . . , םעד ,ןחדּב םעד ,קילעשראמ

 ,ץרפ ,"ּפָארַא ליומ ןוֿפ םיא טסַײר עמ . . . ץיוו
 ,247 יז ,אוו יָאקיצי

 ,טנוה א יװ טייק ןוֿפ ךיז יא -- ךיז טימ

 ןסַײר סָאװ רעטרעװ עדליװ .(רענעגושמ א יװ)

 .ערַאנ רעד ןוֿפ יא ךיז ,ּפָארַא גנוצ רעד ןוֿפ ךיז

 ,שינע .ץבע-ה .גנז- .רעד ,סַײר--

 | .ירע- .(עק- ,ןיי) רעד

 ןוֿפ זיא סָאװ
 ,קיטירק עיַא .רעסַײרּפָארַא ןַא (ַײּב יװ ױזַא)
 ,טייק-

 ,ּפָארַא טניר רערט א;
 .װחש ,"טּבַײלּב קיטײװצרַאה ,ּפָארַא טניר טולּב

 ָאז ,טלּבָאהיג טינ ןלטערּבצלַאז סָאד} ׁשֹע זיא;

 לָאט ׂשע זָאד ןגיל רעטנוא ׂשָאװ ןמ ׂשומ

 ריׂשו ץלז 'נוא טולּב ׂשָאד 'נוא ,זיא גיטֿפה

 ,ךיז לָאז ןמ, .זי קרּפ ,טנַארּב ,יּבָארה טניר

 זָאד ןעד ,ןצעז טינ ןיר רֹׂשַאו ןייק רטנוא ..,

 ,ּבמ "ןניר ּבָאר ןייא םיא ףיוא טכעמ רֹׂשַאו

 ךיז רע טָאה וזַא, .א"סּת טׂשמַא ,'גס הׂשעמ'

 טולּב םיא ןיא 'גוא טרעקיג םיא ׂשנוא וצ

 ,קדצ חמצ ת"וש ,"ןנוריג ּפָארא םינּפ ןוֿפ

 לייא סַאֿפ ןייא, .ןו שה| 224 יז ,1775 טׂשמַא

 -עטַאר ןעק רע ּביוא . . . ןסָאגעגסיױוא זיא סָאװ

 ,ןעװעטַאר רע לָאז --- הרהט ןיא תיעיֿבר ַא ןעוו

 ןיא ןוא יא רעסעּב לָאז סע . . .טינ ּביוא ןוא

 .א/ּפ ,םיערז ,"ןרעװ ןעמונעגנַײא דרע רעד

 ץעלעכיימש שירעניגרַאֿפ טשינ ַאע :גיֿפ ךיוא

 ,ןרָאק לחר ,ײןּפיל יד ןוֿפ ןענורעגּפָארא םיא זיא

 ענַײז ןוֿפ ּפָארַא טניר הוװאּת עֿפיײרט יד, .דרע

 / ,4 1967 ,זמט ,גח ,"סעסנָאװ

 .ןץכע- .גנו- .רעד ,ןיר-- .ךיז טימ
 ,שינץ-

 ןרעטעלקּפָארַא
 יּפָארַא זיולּב רָאנ טָאה רע, .טייקירעװש טימ

 ןעװעג ןיוש זיא רע רעּבָא . . . ןגָאװ ןוֿפ טרירעג

 ןייטש ןּבילּבעג זיא רע זַא טֿפַײטשרַאֿפ ױזַא

 .וטוא -- ןענעגערּפָארַא

 .חרט -- ןענעכערּפָארַא

 ןסלערּפָארַא

 40 'ו ,עגיל-רוטלוק' ,װ סַײװ ,"ץָאלק ַא יװ

 .שינע- .ץכע-

 טינ ׂשֹע ןעװ,

 אוי טרעװ ָאד ,ןנגער ּבָארה למיה ןוֿפ טלָאז

 ּבָארַא שע טָאה, .ּב/חלק ,וטל ,ײןסקַאװ ׂשקינ

 ,ןופיסוי ,"ןּבָאה ןסעגג איז ׂשד (ןמ) רד טנגערג

 רטׂשנעֿפ ה"ּבקה ןעד טרעװ, .ּביר ,1743 טׂשמַא

 ּבָארה טרעװ ןרָאק ׂשָאד ,למיה ןיא ןכַאמ
 .ד/רצ ,הניאצ ,"ןניגער |

 ַא דנַאל ןקידירשּת ןיא טָאה סע, :גֿפ

 ,ןעמעָאפ ,קמ ,"טנגערעגּפָארַא םַאלֿפ רעטלַאק

 טָאה סָאװ עטשרע יד, ,110 יו ,1929 ענליוו

 רעד טסורּב ןַײמ ףיוא עריא ןטכעלֿפ יד

 ָא"ּת ,םיליפנ ,8י ,ײטנגערעגּפָארַא רעקיטשרָאד

 .ךיז טימ ךיוא .25 'ז ,3

 ןשרטיל ןיא םערָאֿפ עטסטֿפָא יד| -- ןדערּפָארַא
 ,ץלַא יַא םענייא רַאֿפ זומ ךיא ,, .ןדײרּפָארַא 4--

 ,געס ,"ןרעװ עגושמ ךיא לעװ -- טשינ ּביוא

 יז ,1949 א"ַּב ,ֿביֿבַאלת ןיא רַאי ןּביז ענַײמ

 = (שירָאטקא עזָאר פ יד 'א*י ,7

 ןָא ,רעטרעװ יד זיולּב ןדער עּבָארּפ א ַײּב (א

 ,לצנש ןליּפשּפָא (ּב :קימימ ןָא ,עיצַאנָאטניא

 ,ןַײז וצ אצוי יּבֲא

 ּפָארַא ךיז טדער עמ זַא, -- ךיו טימ
 ,"(המשנ רעד ףיוא) רעגנירג טרעװ ,ןצרַאה ןוֿפ

 ױזַא ןרָאװעג רָאי ייװצ יד ךרוד ךיא ןיּב; .װש

 ןעױרטנָא טשינ ןיוש רימ טסנָאק וד זַא דמערֿפ -
 ,עלעדנייש ,ןרעּפלַאה .י ,"?רימ רַאֿפ ךיז יַא ןוא

 | .15 יז ,1913 עשרַאװ

 ,גנו רעד ,דער =
 | ,יירע-

 .שינע- .ץכע-

 ןרענעלקרַאֿפ .1

 תואצוה עלַא 'ַא .ןרוסיח ,ןעלצּפָארַא .ןוּבשח םעד

 'ַא עכעלרעי סָאד .ַאא ןדָאלסיױא ,ןריֿפ ,ןקַאּפ ןוֿפ
 -עּברַא יד יא .טֿפַאשטריװ רעד ןוֿפ תוסנכה יד

 .ןעגנוקיטעּפשרַאֿפ רַאֿפ ןיול רעייז ןוֿפ סרעט

 ןוֿפ יַא יז ןעמ טעװ טוג ָאד ןּבעל סָאװ יד,

 עשראוו ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"ןדעי-ןג

 הרוהט המורּת האס ןייא ןעוו,, .53 'ז ,6

 טרעדנוה יװ רעקינייװ ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא

 ץלַא ןֿפױקרַאֿפ ןעמ לָאז ,ןילוח ליֿפ ױזַא לָאמ

 ןוא המורּת ןוֿפ זַײרּפ םעד רַאֿפ םינהּכ יד וצ

 ,םיערז ,"האס יד רַאֿפ טלעג יד יא לָאז עמ

 טנכערעגּפָארא רעטעּפש לָאז עמוס יד, .ּב/דע

 טקישעג טעװ סָאװ ןכַאז טרָאּפסנַארט ןוֿפ ןרעוו

 ,154 יז ,ץנַאס יס ,"ןרעװ

 טנכערעגּפָארַא, .טכַארטַאּב ןיא ןעמענ טינ .2
 ,"ןדיישרעטנוא עקיטכיזנָא קרַאטש ןייק טינ
 ,ךעלעטניפ עצרַאװש ,וװמ

 לָאז יַא ןַא ןאא -- גנ7/ .ךיז טימ

 ,ארקיו ,יּת ,"גנוצַאש ןַײד ןוֿפ ןרעװ טכאמעג
 .8 ,זכ

 .טסלערעג'- ,ּפָארַא סלער -- ןפלערּפָארַא
 -- װרט .ןסלער יד ןוֿפ ןרָאֿפּפָארַא --- וטוא

 ,גנ/ ןסלער יד ןוֿפ ּפָארַא לָאז סע ןכַאמ

 .וּוא



 ןּבָאשּפַארַא

 יד ןוֿפ ןּכש יד 'ַא .ורט -- ןּבַאשּפַארַא
 ךיא = טיוה יד 'ַא" .ערָאק יד יא .שיֿפ

 יַא* .ןריטַאולּפסקע קידקיטיײװ ,ןקינַײּפ קרַאטש

 זַא ןגָאז ,רעגנִיי ןכַאמ ךיז = ר עג ר ע ה יד

 יד ףיוא| ןתמא:רעד ףיוא יװ רעגנִיי זיא ןעמ

 לֿפיװ ןּברַאק לָאצ יד ןזַײװ יק יד ןוֿפ רענרעה |

 יד ןעװא .ןטּבלעקעג ךיז ןיוש טָאה עמ לָאמ

 וצ גייט ךיז טגעלֿפ ,ןַײז טשעֿפ ץנַאג טינ גייט

 ןרעגלעװ טַײּב) רצלעה רגלעװ יד ןָא ןגנעה

 ןּבָאש וצ ּבָארַא ךַײלג ןמ טרעהיג ָאד ,(הצמ

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טרעװ ץמח טינ זָאד

 ךיד ןָאקרעד ךיא, .ּב/גל ?ה"מּת ,מדפפ ,אּבה

 רע טּבָאש . . . ןרָאװעג רערעדנַא ןַא טסיּב ,טינ

 ךָאד סע טּבָאש ןוא ,ּפָארַא ןלעֿפ ןּביז ךיז ןוֿפ

 ,למעדייא סָאד ,עֿפָאי לדוי ,יּפָארַא טינ ףוס ןזיּב

 גנַאל יז טָאה רעסַאװ רעד, .1936 עװקסָאמ

 / :ןּבָאשעגּפָארַא דרע יד רָאג ןוא / טקנעװשעג

 / ליוק יװ ץרַאװש ןעשטרַאטס רעטציא ןוא

 ,"רענייּב עטכעװשרַאֿפ ,עטעקַאג סעילּבערג יד

 ,ןדנישּפָארַאג .עילּבערג יד' ,שג ,קינלָאר ףסוי

 -גלוֿפ זיא'ס / .רעטרעװ ענַײמ וט רימ ןוֿפ יִא

 ,292 יז ,ן צוס ,"טינ ייז ףרָאד ךיא ,שיילֿפ עקיד

 ,שינע .ץכע/ .גנ- .ךיז טימ
 ,ןּבָאשוצּפָארַא ףיוא רישכמ :ךיוא -- רעד

 יּפָארַא .לָאענ .וטוא -- ךיז ןענעטַאשּפָארַא
 ןענעטָאש תונויער יד, .ןטָאש ַא יװ ױזַא ןעמוק
 ,יקטּבוילעש .י .מ ,"ןגיוא ערעייז ןוֿפ ּפָארַא ךיז
 ,64 יז ,םורַא ןרָאי ןיא

 -ּפָארַא (ליּפשנטרָאק) .ורט -- ןרעדלַאשּפַארַא
 ןטרָאק לשעּפ ןוֿפ לייט ןטשרעּבייא םעד ןעמענ

 'ַא .טַײז א ןיא רעדָא ןטנוא ןגײלקעװַא ןוא

 (ס"ש-ןיילק ןוֿפ ,עילַאט רעד ןוֿפ) למיליהּת ןוֿפ

 - ,ןטרָאק עכעלטע רָאנ -

 יד 'ַא .יינש םעד יַא .װרט -- ןעלקַאשּפָארַא
 טלעטשעגקעװַא טָאה דיי רעד , .גנוקידלושַאּב

 סָאד ךיז ןוֿפ טלקָאשעגּפָארַא . . .שטַײּב יד

 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .ַא ,"זַײא

 ,עמערַאװ א ןעװעג זיא טכַאנ יד, ,127 'ו ,9

 ןוֿפ יינש םעד טלקָאשעגּפָארא ןּבָאה ןגַײװצ

 ,1928 עשראוװ ,ןדוי-גרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"ךיז

 . .. .ריד ןוֿפ רעגנִיי זיא ןרעטּבילעג ןַײד| רע,

 ה"ר ,קיא ,רחש דוד ,יּביוטש יװ יא ךיד טעװ רע

 עקיד יד ןוֿפ טלקָאשעגּפָארַא, .98 'ז ,ח"ישּת

 ,גח ,"סענַאטשַאק עניורּב עטאלג-טעמאס ןגַײװצ

 | : .26 עוו 1968 ,זמט

 .גנז+ .רעד ,לקָאש- .ךיז טימ
 .שינע- .,ץכע-

 יד טנַאה רעד טימ 'ַא .ורט -- ןרַאשּפָארַא

 'ַא .עילַאט רעד ןוֿפ טנַאה יד יַא ,סעקלכעטש

 יד י'ַא .וצ עצינליטַאּפ רעד וצ שוילעּפַאק םעד

 -לעֹּב יד) דורע יד 'ַא* .תונעט עטכערעגמוא

 ןעזרעד לָאז עמ ןכַאמ = ןגיוא יד ןוֿפ (סעמ

 א וצ יואר זיא סָאװ ץכעלָאש, .תמא םעד |

 שיט ןֿפױא ןּבַײלּב סָאװ ךעלקערּב יד ןוא המהּב

 .ּב/גס ,2טל ,'יַא ייז ןתּבש םוא) ןעמ געמ

 ,גנוצ רעד ףיוא רימ ןגיל רעטרעװ טטכער יד;

 סָאדד ,ץרפ ,"ַא טשינ ייז ןעק ךיא רָאנ

 .כרַא .ורט -- ןעמעװשּפָארַא

 .ורט -- ןעקגעװשּפָארַא
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 יד ןרױשעגּפָא רָאנ טסָאה וד יװ , ,ילמילרטש

 טימ קנערק יד טלָאװ עמ יװ . ,. זיא ,רָאה

 יניש ,ןרעּפלַאה .י ,"טרַאשעגּפָארַא טנַאה רעד

 סטעֿפ סָאד יַא; .18 'ז ,19123 עשרַאװ ,עלעד

 ןוֿפ לטניּפ סָאד ןכווֿפױא ןוא רעצרעה יד ןוֿפ

 ,47 יז ,ד"כשּת ה"ר ,קיא ,ןיטשרוּב .װ ,"ןסיוועג

 :םיא טרעֿפטנעעג ךיא ּבָאה ףיט רעטסֿפיט ןוֿפ ,

 טָאה דלַאּב םינּפ ןַײמ ןוֿפ ןוא / !ּבױלג ךיא

 שיװ ןשירֿפ טימ / רעכָאֿפ ןכייװ טימ רע

 ,"גָאט ןטצעל ןוֿפ / ּביוטש םעד טרַאשענּפָארַא

 ,ֿפָאה

 ,טכעלש טגיל סע סָאװ יא .ןענעֿבנגוצ :ךיוא

 ּפָארַא טרַאש רעגנוה, .שיט ןוֿפ עלעטַײּב א יִא

 זיא רעקירעגנוה ַא| װש ,"הצמ עקיצנייא ןַא

 םעד ןעק סָאװ סנױזַא וליֿפַא ןענעֿבנג וצ טיירג

 |.ןליטש טינ רעגנוה

 הנמלַא עגנוי יד טָא ךיז טָאה,; -- ךיז טימ

 ,עש ,"סנשָארג עכעלטע עשּפיה טראשעגּפָארַא

 .רעד ,רַאש- .119 יז ,ײװָאלָאס עליסוי
 ,שינע- .ץכע- .,גנו-

 טימ ןרעֿפטנע טינ -- וטוא -- ןגַײװשּפָארַא
 ןוֿפ ּפָארַא טגַײװש רעיורט א? .ןגילװשרַאֿפ .דייר

 -ליטש עקידנגרָאמירֿפ ַאע ."ןגיוא עטנײװרַאֿפ יד

 ,"רעמינּפ יד ןוֿפ ןגיװשעגּפָארא טָאה טייק

 ,117 יז ,33 ןט ,קג ,שַאּב

 ,ךייר ךרוד טינ סעפע ןקירדסיוא -- װרט

 ַא טימ .דײרֿפ ענעטלַאהַאּב יד ,רעיורט םעד יִא

 ,טייקנדירפוצמוא יד יַא טנַאה רעד טימ ךַאמ

 ןגיוושעג רעמ ןּבַאה טסעג יד, -- ךיז טימ

 טדערעגּפָארַא טשינ ךיז ןּבָאה ייז .טדערעג יװ

 טנעװ לַײװ ,ןצרַאה ןוֿפ ןגיװשעגּפָארַא רַאנ |

 .4 4 1964 ,זמט ,ןַאמלדַאנ .מ ,"ןרעיוא ןּבָאה
 ַאוַא רַאֿפ ...שוח ַא ךָאנ רימ ןּבָאה יצ,
 ?ןצרַאה םעד ןוֿפ ךיז יַא ןוֿפ לַאינָאמערעצ
 ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,גירג ,"ןיינ זַא סיוא טזַײװ-

 | ,159 יז ,1954 י"נ ,ךוּב'גָאט

 .שינע- ,ץכץע- .,גנו- .רעד ,גַײװש =
 סע זַא ןכַאמ

 ׂשנָאמ איז, .ןעקנעװשּפָארַא .ןעמיװשּפָארא לָאז

 ריש ליֿפ טׂשיג 'נוא טנה רד ןיא ןטלַאה

 ּבָארה טרעװ ריׂשו טולּב ינוא ץלז שד רּביױרד

 ,זי קרּפ ,1676 מדֿפֿפ ,טנַארּב ,"טמעוושיג

 יַא .ץומש םעד יא

 טקנעװש רעסיוװעג סָאד , .ּברַאֿפ ןוֿפ ךעלטשער

 שנגרומ וצ, ."ךַײט גערּב םַײּב ךעלזַײה יד ּפָארַא

 .ןדנעה ןעד ףיוא {הער חוד ַא| טניװ ןיא טאור

 לָאמ אַײרד . . . ןקנעװש ּבָארה ןיא ןמ ׂשומ ָאד

 טָאה ךַײט רעד , .ח קרּפ ,טנַארּב ,"ןׂשיִג רּביורד

 ...טַײצ-ענסעװ ןיא ןדָאש טכַארּבעג ךָאנ םיא

 ןַײז טקנעװשעגּפָארַא ,ּבוטש ןַײז ןעקנורטרַאֿפ

 "נעּבַא רעטניװ ,סעדלעז ה"יח ,ײדלעֿפ עטײזרַאֿפ

 טנַאקעג טינ; ,10 'ז ,ח"נרּת עשרַאװ ,ןעד

 ,ןּביוהעג ךיז טָאה סָאװ רעסַאװ סָאד ןגָארטרַאֿפ
 רעסַאװ סָאד . . . טלָאװעג ןוא ףיש יד ןֿפרָאװעג

 ןייא ןיא , .יטייהקנַארק-םי" ,אּפָא ,ייַא יז לָאז

 ןסקאו ,טקנעװשעגּפָארַא גרעּב יד ןרעװ .טרָא

 ,זּביא קז ,"טרָא רעדנַא ןָא ןיא סיוא  עַײנ

 . ,15 יז ,1922 ןילרעּב ,דרע ןגעװ תויׂשעמ

 .ורט -- 1 ןרעװשּפַארַא

 ןעמױשּפָארא

 יד יַא .דרָאמ ןוֿפ טלעװ יד יא :גיֿפ ךיוא

 "רע;רֿפ יד יא .גנונעדרָא עכעלטּפַאשלעזעג עצנַאג

 ןענעק סנגיל טרעדנוה; .ןעגנוגנערטשנַא עקיד

 ןוֿפ סעילַאװכ יד, .װש ,"תמא ןייא יא טינ

 סנָאינוי עלַא יד יא ןזומ . . . םָארטש-ןטנַארגימע

 ,"ימ ליֿפ ױזַא טימ טיוּבעגסיױא ןרעװ סָאװ ...
 ,טנערּב המשנ ןַײמ, .68 'ז ,1912 י"נ ,וש טישז

 דניז ַא ּפָארַא טקנעװש ןּפָארט רעשירֿפ רעדעי

 ,"טנירג ןוא טילּב סע יװ ןעעז ןגיוא יד ןוא .

 טשינ, ,123 יז ,1921 עשרַאװ ,ןזירּפַאק ,געס
 -עטַאט עשידִיי ןוֿפ ןריוּבעג ןרעװ סָאװ עלַא

 'עקיזיר' עסיורג ענעי ןכאמכרוד ןענעק עמאמ

 -ּפָארא ןרעװ ייז ןוא ,טייקשידִיי ךיז טֿפור סָאװ

 ,"ייז םורַא םי ןשידִיי-טינ םעד ןוֿפ טקנעװשעג

 ,{4 וא 1964 ,זמט ,טייצ ןוֿפ טריטיצ| רעלקעס .ה

 ,טלַאװעג םי ַא ןיא יװ ןעקסוילּפ ךיז טָאה רע,

 ןכעלשטנעממוא םעד ךיז ןוֿפ 'א םיא טימ

 ,397 יז ,1956 י"נ ,ווװ המחלמ ,מּפ ,"רעיורט

 וזַא ןמ לָאז ןסע םעד ךָאננ -- ךיז טימ

 ׂשד ךיז זַא לָאמ ןייא ףיוא ןָאק ןמ זַא ןקנירט

 ,חע ,ײןגָאמ םעד זיוא ןקנעװש ּפָארַא לָאז ןשע

 .שינע .ץכע-ה .גנוה .א/זכ

 א ךרוד ןכַאמ לטּב

 .שינע-  ,גנוקידלושַאּב יד ךיז ןוֿפ יַא .העוֿבש

 טייקרעװש טימ -- וטוא -- ןז ןרעװשּפָארַא
 טרעװש סָאװ חוּכיצוצ רעד .ּפָארַא ףיוא ןעיצ
 ןּבָאה ןּבױרטנַײװ ךעלגנעטש עקיטֿפַאז , .ּפָארַא
 זַא טרַאװעג ןוא דרע רעד וצ טרעװשעגּפָארַא
 -שזולד .מ ,"םַאטש ןוֿפ ןדַײנשּפָא ייז לָאז עמ
 .ןקירדּפָארַא -- װחרט .,7 | 1958 ,רַאֿפ ,יקסוָאנ

 ּבָאה'כ, ."ּפָארַא ךימ טרעװש לעמ קַאז רעד;
 -ץגּפָארַא ךימ ןּבָאה סָאװ םישוּבלמ ןגָארטעג
 / ,עקירעמַא ןייק ףיש ַא ,שַאּב ,"טרעוװש

 ןעמונעגכרוד -- חטוא -- ןרעדױשּפָארַא
 סָאװ ,שינרעטיצ ,קערש ןסיורג ןוֿפ ןרעװ

 לרעמַאק-ךַאד ןוֿפ יא .ןרעדינוצּפָארַא טגניווצ

 -- ורט .ןגעלעג זיא ןנימ'רּב רעד ואװ

 עסיװעג ַא ןָאק ןוֿפ ןעמענּפָארַא (ליּפשנטרָאק)
 .ךַאז'הקדצ א ףיוא יא .ליצ א סעּפע ףיוא עמוס

 .ורט -- ןעמױשּפָארַא

 .ַאא גראוונסע רַאֿפ ,טסניד רעד רַאֿפ יא

 םיוש ןעמענּפָארא

 .ךיוי יד יא .ןּבױא ןוֿפ טכיש ןימ רעדעי רעדָא

 ךאשיג הׂשעמ , .ענעטעמס יד יא .עטעֿפ סָאד יא

 לֵא ןטמיש איד רעטכעט ןַײז ןמחנ ּבר ןָא

 ,ּבמ ,"ּבָארַא טנעה איד טימ ףּפעט איד טַײצ

 יד ףיוא לטַײה סָאד טרעװ סע. .גיק הׂשעמ

 טלַאה ץלא סָאד) .ןצלַאז ענעדישרַאֿפ ןיא ןּפוז

 םעד טימ ןעמיושוצּפָארא קיטיינ רַאֿפ ןעמ

 ערהעל יד ,יֿפדרָאמ יד 8 ןיסיײח 'רד ,י(לֿפעל
 רעד ןעװא .44 'ז ,1899 ןילרעּב ,ןעּבעל ןופ
 ןוא ןּביורט יד ןוֿפ טסערּפעגסיוא טרעװ ןַײװ

 םעד ףיוא זיא ,רעטלעק ןיא ןטנוא ּפָארא טמוק

 סָאד טמיוש עמ ןוא . . . םיוש א ןַארַאֿפ ןַײװ

 -עגּפָארַא ןיוש זיא ןַײװ רעד שטָאכ . . .ּפָארַא

 "עגמוא ןעקנירט .. רע געמ ,ןרָאװעג טמיוש

 | .ז ,א ,תורׂשעמ ,טעיפ ,"טרׂשעמ

 ַא ןבעלכרוד ףרַאד קיטייװ לֿפיװ, :גיֿפ ךיוא



 טָאטשיּפָארַא

 ןעמיוש ןּפיל ענַײז ןוֿפ ןעװ ,רעטכיד רעשידִיי

 .1 וא 1966 ,טַאֿפ ,נייפ ,"תורוש עכלעזַא ּפָארַא

 "עגּפָארַא ןַײש יד גָאט םַײּב טָאה העיקש יד,

 .העיקש . .. ,אֿפא ,"טמיוש

 ,בנ-/ .רעד ,םיוש = .ךיז טימ

 .שינעקה .ץכע-

 .טעטש ,יד .ּבס א ודַא - טָאטשּפָארַא
 רעקירעדינ ,ּפָארַא-טָאטש גנוטכיר רעד ןיא .1

 רעדָא טָאטש ןוֿפ רעטנעצ רעד זיא סע יװ

 זּביא} טָאטשרעטנוא ,2 .רעטנעצ םעד ץוחמ

 -סלדנאה רעלארטנעצ ,(2: 4סשמ-(סשמ ןוֿפ

 טרירעג ןרוֿפ יד ךיז ןּבַאה , .טָאטש ַא ןוֿפ לייט

 יש"ַא טעּפירקסעגקעווא ייז ןּבָאה . . . טרָא ןוֿפ

 ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"סַאג רעגנאל . . .רעד טימ

 עלעװייא ענרעזַײא סָאד ,209 'ז ,יקָאטסָאװ'

 ...ןפעלש וצ רעהַא טכַארּבעג טָאה רע סָאװ

 טסצעוװ' ,ןילּבמעד .ּב ,"יש-יא ,טַײװ ץעגרע ןוֿפ

 רע, .92 יז ,1927 י"נ , רעכיּבלמַאז ,ידַײס

 זיוה ַא ןןיא| רענָאילימ-טלומ א יװ טּבעל

 ,11 או 1964 ,זמט ,גצּב ,ייש"א

 ןוֿפ ,גרַאּב ןוֿפ יַא .ורט -- ןפטשּפָארַא

 -רַאֿפ 8 ןילכיײיר .רַאוטָארט ןוֿפ יא ,ּפערט יד

 ןשוטש, :(33 ,ט ,ּב םיכלמ) 'הוטמש' טשטַײט

 איד, {"ּפָארַא יז טרעדַײלש :ית| "אּבַא רח יז

 ריּפָארא ןיגעטש יכילטע ל"נה רּתסא השא

 אוּבר םישש איד זַא, .330 'ז ,הג ,"ןיסיוטשיג

 ןינָאק ָאד ,הלעמל ןיגָאז הריש ןליוו םיכָאלמ

 תוּפילק איד ךיז ןוֿפ ןידיײשּפָא איז זיּב טינ איז

 עלהקבר, .ּב/ּבכ ,וצנ ,"ּבָארַא איז ןיסיוטש ינוא

 סע ןוא לעװש רעד ןוֿפ ּפָארַא סיוטש א טגירק

 עטכעלש ַא ,םַײװ ,יּפָאט רעד ךָאנ ריא טילֿפ

 ןטַאדלַאס יד, .177 'ז ,1930 עשרַאװ ,ױרֿפ

 ּבייֵל ,יןסקיּב ערעייז טימ ּפָארַא ךימ ןסיוטש

 .|11 ןאפ ,1948 ,ּפָארג| הֿפי

 'א .ןקיטַײזַאּב .חוּכ טימ ןּבַײרּפָארַא :ךיוא

 רַאװ ןּבורג יד| איז, .טנַאװ ןוֿפ קניט םעד

 בָארַא יז ןּבָאה ָאד .ךילַאק טימ טּבעלקּב

 ןעד ןטרגלעװ איז 'נוא ךילַאק ׂשד ןסיוטשג

 ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ּבורג ןעד ןוֿפ ןייטש

 "יא) ןסױטשרַאֿפ ,ןסױטשקעװַא :ךיוא  .ּב/די

 ןצעמע יא .געוו (ןקיטכיר) ןוֿפ יַא .(דלַאװגרעּב
 .עא ןעגנולעטשנַײא ,ןעגנוניימ ענַײז ןוֿפ

 זדנוא ןעמ טסיוטש רעטַײװ סָאװ, :גיפ ךיוא

 "טכער ,טײקמערָא ןוֿפ ּבורג רעד ןיא ּפָארַא

 רעטיור רעד ,"טייהנסיװמוא ןוא טיײקיזָאל

 םעד קידנרעטש, .2 'ז ,1905 ןָאדנָאל ,גָאטנוז

 ערעװש-לענַאיצָאמע יד ןריגַאערוצּפָא ַײרֿפ דניק

 רעדַא ןעגנערדרַאֿפ םעדכרוד ןעמ ןָאק ,תונורכז

 ,"ןטסואװַאּבמוא ןוֿפ ערעֿפס רעד ןיא . . .'ַא
 עלַאֿפַארטסַאטַאק יד ןָאסרואינש .8 יֿפָארּפ

 "ומָאק א ןָאט ףראד סָאװ, .ןילרעּב ,...ןטַײצ

 ןוֿפ 'ַא םיא טװּורּפ עכלעװ ּבַײװ ַא טימ טסינ

 ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ ,"?געװ ןקירעהעג

 ,39 יז ,1929 קסנימ

 .ךיז טימ

 ,שינע- .ץכעז

 זיא סע, .װפד ווו .ורט -- ןֿפוטשּפָארַא
 צמ רעּבָא .תֹּבש םוא םילּכ ןעלֿבוט וצ רוסָא

 ,גנ-/ רעד ,סיוטש .-
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 רעסַאװ רעד ןוא ,ןַײרַא הווקמ ןיא ילּכ רעד טימ

 רעד טימ לָאז ןוא ,רעסַאװ טימ ןליֿפנָא יז לָאז

 רעווש רעד, .ּב/חס ,2טל ,"ןצינ סעּפע רעסַאװ

 ,"טסעק ןוֿפ טּפוטשעגּפָארַא דלַאּב ךימ טָאה

 ךיד ןלָאז ייז זיא רעסעּב , .43 ןאז ,1968 ,מק

 ךָאנרעד ךיד לָאז עמ רעדייא ,ךיז וצ ןֿפורֿפױא

 ךיז טסָאה וד סָאװ טֿפַאשהירּב-עניײֿפ םענוֿפ יִא

 טּפוטש , .7 ,הכ ,ד"צקּת ילשמ ,םמ ,"ןטלַאהעג

 ףיוא !ּפָארַא ,ּפָארא ;קנאּב רעד ןוֿפ ּפָארַא םענעי

 ,| המלש ,סוממ ,"הקזח א ךיא ּבָאה טרָא םעד

 ןֿפַאשַאּב ןרעװ ןענעװַאד םַײּב הנווּכ ןוֿפ , ,35 יז

 יּפָארַא ןצנַאגניא סע טרעװ הנװּכ ןָא . . . םיכָאלמ

 עקשטיטלַא יד, .,דנק ,אינּת ,"וצּפָארַא טּפוטשעג

 רעד ןיא . . .טּפעלשעגכַאנ םיוק-םיוק ךיז טָאה

 רעד} עקַאט יז טָאה .ענַאלַאק רעטסיװ רעגנַאל

 ןַאמעינ ןיא קירּב ןוֿפ טּפוטשעגּפָארַא ןיצַאנ

 ,5 ָא"ּת ,ענדָארג ,יקסנַאשזָאג והילא ,"ןַײרא

 ,44 יז

 ,גנ6/  .רעד ,ּפוטש -- .ךיז טימ

 ,שינע- .,ץכץעי

 טימ ןגַײטשּפָארַא .וטוא -- ןעלגיטשּפַארַא
 ,ןגיטש עניילק ןוֿפ רעדָא ךעלעטירט עניילק

 ,ךעלּפערט

 טימ ןײגּפָארַא .1 .חטוא -- ןגַײטשּפָארַא

 ,ןַאּב ןוֿפ יא ,לטימרעקרַאֿפ א ןוֿפ (ךעל)ּפערט

 ךיא ןיּב, .עקשזָארד רעד ןוֿפ יא .ףיש ןוֿפ

 ןישַאװ בָא ןיֿפלעה ּבָאה נוא ןגיטשיג ּבָארַא

 1715 טׂשמַא ,עשוהי ינּפ ת"וש ,"םינּפ סָאד

 רד . ..סָאלש ׂשד ןָא טמוק ָאד ןעװ, .ןו שהְו

 טגַײטש ָאד . . .ןרעװ טכַאמג רסיק וצ לָאז ַאד

 אדרויֿפ ,! ןוֿפיסוי ,"דרעֿפ ׂשד ןוֿפ ּבָארַא רע

 טינ ןמ זיא ,טַײר רֹּבֶא ןמ ןעו,, .א/כק ,4

 -תליֿפּת ןגָאז וצ| ןגַײטש וצ ּבָארַא (ֿביוחמ)

 ,ח"קת טׂשמא ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"ןדרדה

 ןוֿפ / .ןעגנַאגרַאֿפ ןוז עטיור יד זיא, .ד/ּבע

 ּפָארַא טגַײטש / ןּפערט ןּביז ןוֿפ ןָארט ןַײז

 ךעמולּב רעד' ,שָאוהי ,"רעשרעה רעגנוי רעד

 רע וזיא ,טעּברַא רעד ןוֿפ קידנרָאֿפ , ,יץַאלַאּפ

 ,רַא ,"קנעש ןּבלעז םַײּב ןגיטשעגּפָארַא רעדיװ

 ,יןליוק סרעדורּב םעדי

 -סַײג ,שימָאנַאקע ,לָאיצָאס ןרעדינּפָארַא .2
 -רָאֿפ ןוֿפ יא .הגרדמ רעכיוה א ןוֿפ יַא .קיט |

 .עא טֿפַאשרעריֿפנָא ןוֿפ ,טֿפאשרעציז

 -גַײטשּפַארא .רעד ,גַײטש - .ךיז טימ

 .ּפערט- ,רעטייל

 .ןצרעטשּפָארַא +-- .משטד -- ןצריטשּפָארַא

 טינ ןלָאז רימ ידּכ, .ןלַאֿפּפָאא -- וטוא

 -כיוה רעזנוא ןוֿפ יא ןוא ןלַאֿפרעטנורַא ןֿפראד

 :הניאצ וצ טקורדעגוצ ,שודקה ה"לש ,"טייק

 ,805 'ז ,גירּת י"נ ,ּב ,הניארו

 טשטַײטרַאֿפ חרוא .ןרעדַײלשּפָארַא --- װרט

 ."א עדרעװ ךיא ,, ;(6 ,א ,הכימ) ייּתרגהו/

 רעסַאװ עסַאמ רעד ףיוא ןקוק -- ךיז טימ

 -ּפָארַא עלַאקס רעכיוה א ןוֿפ ךיז טָאה סָאװ

 "ּפיליהֿפ ירד ,זּביא קינּבורט הנוי ,"טצריטשעג

 ,7 'ו ,1895 ענליװ ,יולה הדוהי יּבר ,ןהָאז
 ,גנו רעד ,ץרוטש--

 ןעלטישּפָארַא

 ןטימ ןּבַײרטּפָארַא .װרט -- ןפעטשּפָארַא

 ןייק ןענוֿפעג טשינ ןיוש ךיז טָאה רע, .ןכעטש

 -ץנּפָארא ןעלדָאנ יװ םיא טָאה סָאד . ..טרָא

 קסנימ ,קערש ,סילע .ב ,"רעגעלעג ןוֿפ ןכָאטש
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 ףיוא ןלעטשקעװַא .1 .װרט -- ןלעטשּפַָארַא
 םעד יא .שיט ןֿפױא סרעטכַײל יד יא .רעטנורַא

 ףרַאד עמ, .רעלעק ןיא יא .ליד ןֿפױא ןָאזאו

 ראֿפ טעּב ןוֿפ סיֿפ עדייּב 'א ןעניואוועג ךיז

 ,"םאזגנַאל ןוא לױֿפ ,זייווקיצנייא טינ ,לָאמַא

 ,עינעגיה ענײײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג .מ 'רד

 רעטצנעֿפןענַאגאװ יד ןוֿפ , ,41 יז ,1908 עשרַאװ

 -מורַא ,ּפעק יד טקעטשעגסיורַא . . . ןדִיי ןּבָאה

 א טַאהעג ארומ רעּבָא ,ןטַײז עלַא טקעמשעג

 ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעז .ב ,"ןלעטשוצּפָארַא סוֿפ

 ,30 יז ,1943 י"נ ,רעטירד

 .שיט ןרעטנוא יַא .סעּפע רעטנוא ןלעטש .2

 יד רעטנוא ַײרד ַא ןלעטשרעטנוא לעװ ךיא,

 ףניֿפ לָאמ ַײרד ןגָאז ןוא ,קיצנַאװצ-ןוא-ףניֿפ

 רדסמ ,". . .ףניֿפ א יא ךיא לעװ --- ןצֿפוֿפ זיא

 ,1858 עשרַאװ ,רעללעטשֿפירּב רעַײנ ןייא ,תרגא

 ,140 יז

 זיא ףָאלש רעגניי ריאע -- ךיז טימ

 יד טמעלק ,ןגיוא יד טמעלק ןוא / סיז-קיּפעלק

 ,". . . סיֿפ יד ּפָארַא ךיז ןלעטש'ס רָאנ / ,ןעלגנַא

 ,443 'ז ןטלַאטשעג עטנעָאנ ,נַאמ

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,לעטש --
 ּפָארַא .װט .כרַא .ורט -- ןצרעטשּפָארַא

 םיכלמ| 'הוטמש' טשטַײטרַאֿפ ללמ .ןרעדַײלש

 יילש, :ית| "ּבָארַא יז טצרעטש, :|33 ,ט ,ּב

 ,ןצריטשּפָארַא :לגרֿפ ,ןײּפָארַא יז טרעד

 ,דסח ,רָאנג, -- װסוא -- ןלַארטשּפָארַא
 ןדירֿפוצ . . . ןענעז, ."למיה ןוֿפ ּפָארַא טלַארטש

 ֿבר ןסיורג ןוֿפ ּפָארַא טלַארטש סָאװ דוֿבּכ ןוֿפ

 ,117 יז ,ַאקיצ' ,שוו ,ץרפ ,"ּפעק עשלהק ףיוא

 ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןעגנערּבּפָארַא -- װרט

 ,"טייקמעראװ ּפָארַא טלַארטש ןוז יד, .ןלַארטש

 .גנ- רעד לַארטש- .ךיז טימ
 ,שיגע-

 גרַאּב ןוֿפ -- װטוא -- ןעמַארטשּפַארַא
 -עג ןַײז ןיא, ."ךַײט רעד ּפָארַא טמָארטש
 -טקניּפ רעייז םיא טָאה סָאװ סּפינש ןטלטסעק
 סַאּפ םענרעדעל םוצ זיּב טמָארטשעגּפָארַא ךעל
 ןיא ,ָאד ךיז רע טָאה ,ןזיוה . . .ענַײז םורַא
 ,מּפ ,"םענירג ַא רַאֿפ טליֿפעג ,םײה-ןטַאר ןַײז
 ןעגנערּבּפָארא -- ןורט ,79 'ז .סנייא ֿפַא סנייא

 .ןגַײװצ ענעכָארּבעגּפָא יא ,םָארטש ןטימ

 ןוֿפ ןגַײטשּפָארַא סָאד. -- רעד ,םָארטש =

 טעּברַאעגסױא ןרעװ סָאװ ןֿפָאטש עשינַאגרָא יד
 ,זּביא ּבמָאלָאג .ַא ,"ַא ךיז טֿפור טאלּב ןיא

 ,127 'ז ,1922 עשרַאװ ,װ ןסקיװעג ,שטָאּב .ג
 ,שינע .ץכע- .גנו-

 ,ןעלסײרטּפַארַא וימ .ורט -- ןעלטישּפַארַא
 ,טקנוט ןייא (תסורח) ןיא (רורמ) ןעד ןמ ןעוו, |

 רּבָא ,ןלטיש ּבָארַא רדיװ (תסורח) ןעד ןמ לָאז
 רודיס ,שפע ,יךֹׂשָע (רורמ) ןעד טימ טינ
 .ג/גמק ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת



 ןטישּפָארַא

 ןטייװצ ןוֿפ טסימ יַא .װחרט -- ןטישּפָארַא

 טָאה ןרעיומ יד, .קַאז ןוֿפ סעּבלוּב 'א .ןרָאג

 יּפָארא רעטעּברַא ןעגנודעג ןוא ןסָאשעצ ןעמ

 -ץוש =| ןסָאֿפ יד ןיא ןלַאװ יד ןטישוצ

 יָאקיצ' ,'תונורכז ענַײמ' ,ץרפ ,ןַײרַא ןסנּבָארג

 ןוֿפ וטסגנַאלרַאֿפ השקּב עסיורג א, .13 יז ,או

 ןוֿפ ךעלערַאּב עקיטַײצירֿפ ןייק :םלוע-לשדונוּבר

 יַא* / .דיםיליהּת ,שַא ,יַא טשינ רעמייּב יד

 ןרעטיירּבסיוא (ַײרעּבעװ) = (ןטַײז) ןטנַאק יד

 עװָאנסָא רעד ןוֿפ ןטַײז עדייּב ןוֿפ בעװעג סָאד

(--+ 1693), 

 וזַא; .ימ .װֿפד .+-- ןעלסײרטּפָארַא :ךיוא

 ּבָארה ראַײֿפ שורג ןייא ןיילדוי ׂשד טכַאמ דלַאּב

 ןוֿפ עירָאגעלַא עשירָאטסיה' ,"למיה ןוֿפ ןטיש

 ,װװ שֿפ ,ֿביר| 1694 טריֿפ ,ץ"ש ריאמ 'ר
 ,ן28 יּפש

 רעד ףיוא ,לטעטש ןֿפױא דלָאג יַא :גי9 ךיוא

 ןרעטצניֿפ ןוֿפ תוללק יד ךיז ןוֿפ יַאע .החּפשמ

 ן?װענעשז| רעטיײּברַא רעשידיא רעד ,"תולג

 .41 יז ,7 ןאק ,9

 טישענּפָארַא ךיז טָאה יינש ַאק -- ךיז טימ

 טניומערוטש רעכעלקערש א ןוא דרע רעד ףיוא

 .י .א ,"ןגָארטעג טֿפול רעד ןיא םיא טָאה

 ,עיציזיװקניא עגיטולב איד ,זּביא רעדניבכוּב

 ךעלרעה"ןגיוא ענַײז ןוֿפ, .4 'ז ,1995 ץנליװ

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ּביוטש-יינש ּפָארַא ךיז טיש

 -ןסַאמ ןעמוקנַײרַא ,ןעמוקּפָארַא .1 :ךיוא

 רעצנַאג א ּפַארַא ךיז טיש גראב ןוֿפ , .זַײװ

 ןעװעג ןדירֿפוצ קראטש טשינ ןענעז, ."ןומה

 ךיז טָאה סָאװ ףיולעגנָא ןשירֿפ םענוֿפ . . .

 ּפָארַא טָאש ַא ןרָאי-סיזירק עטשרע יד ןיא דלַאּב

 ,ןטפירש רעזירַאפ ,"ןלױּפ . . . ןוֿפ רעהַא ןָאטעג

 ,51 יז ,1945 'טקָא ,1 ןאנ

 ךיז טיש (רעקוצ)לעמ .ךיז ןטישסורַא .2

 ןזָאמ ןוֿפ} טינש רעד, .ךעלקעז יד ןוֿפ ּפָארַא

 ךיז טיש ןַאמ רעד ןעװ ,סלָאמעד ןָא טגנַאֿפ

 רעד ,רעּבעװ .מ ,"ךעלּפעק"ןָאמ יד ןוֿפ ּפָארא

 .110 יז ,1891 עשרַָאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי

 םיא ךיז טָאה תילט רעד, .ךיז ןקורּפָארַא .9
 -רוטלוקי ,וו סַײװ ,"ןעלסקַא יד ןוֿפ טישעגּפָארַא

 ,105 יז ,'עגיל

 'ַא לָאמַא ךיז טעװ רע, .רפ .ןלַאֿפּפָארַא .4

 ,"ןרעטעלק ןכיוה םעד ןוֿפ

 .שינע .ץכע- .גנו- רעד ,טיש--

 יד י'ַא .ץכעלַאש י'ַא .װרט -- ןליײשּפָארַא
 ַפָארַא רע טָאה העש לטרעֿפ ןייא ןיא , ,טיוה

 א יװ ױזַא ,ןגיוא ענַײז ןוֿפ רָאטש יד טליישעג

 ענליװ ,איֿבָאט הׂשעמ ,זּביא ,"ייא ןא ןוֿפ לטַײה

 ןוא ץכעלָאש יד ןלײשוצּפָא ידּכת .ו"צקּת

 שטנעמ רעד טָאה ,רענרעק יד ןעלקערּבעצ

 םדַא זּביא ,"רענייטש ןצינ וצ ןּבױהעגנָא

 יד, ,29 'ו ,1896 עשרַאװ ,תורוד ס'ושארה

 / :טלײשעגּפָארא ףוג ןוֿפ / לעֿפ עקידהוואּת

 יז ,טלייצ יז / ?לעז ענייר ןַײמ טוט סָאװ

 לָאמ ייװצ' ,ןזדע|ג ןוֿפ רעדיל ,לה ,"טלייֵצ

 ,'. ..ייווצ

 יד יַא .ןּביױא ןוֿפ ןעמענּפָארַא ללכּב .1 :ךיוא
 .תועיֿבצ יד יִא .ןרינַאמ עַײנ יד יא .עטָאלּכ

 .וטוא -- ןענַײשּפָארַא

 .חרט -- ןדנישּפָארַא
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 ףיוא ...ךיז טליֿפ רענלעװ םזילַאער רעד;

 םעד|} םיא ןוֿפ יא רָאנ ןעק ךַאלֿפרעּבײא רעד
 ,ןיקחיר .ּב ,ײלָאש עטשרעּבייא יד ןםזיטנַאמָאר
 ,32 יז ,1913 לירּפַא ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד

 טלײשעגּפָארַא, .ןֿפרַאװּפָארַא .ןָאטסױא .2
 ןקיטכיזכרוד ןוֿפ דמעהטכַאנ עניד סָאד ךיז ןוֿפ

 ַא טָאה רעג .24 וא 1965 ,זמט ,"ןיש-עדיּפערק

 טָאה רע תעּב ,ןגרָאמ-טוג ַא ןָא ןָאטעג ךַאמ
 ,"לטנַאמרעּבײא םעד ךיז ןוֿפ יא ןיא ןטלַאהעג
 'טָאידיא רעלַאינעג רעד' ,דַאנ

 ּפָארַא ןײלַא ךיז ןּבָאה רימ, -- ךיז טימ

 זיא טימעג סָאד זיּב / ,ןטיוה עלַא ןוֿפ טליישעג

 יצעד ,קוצ ,אֿפא ,"יור-קידנואו ןרָאװעג זדנוא

 .שינע .ץכ/ .גנה .1

 -תושממ עגונּב .1
 ןענַײש סרעטכַײל ענרעּבליז יד, .ןכַאז עקיד

 ּפָארַא ןענַײש סע, ."שיט ןקידתּבש ןוֿפ ּפָארא

 ןוא ןואג רענליװ ןוֿפ רעדליּב יד טנעװ יד ןוֿפ

 דײרֿפ עסיורג ןייא , ."ערָאיֿפעטנָאמ השמ ןוֿפ

 ייז ףיוא למיה ןוֿפ ןוז יד ןעװ ,טלעװ יד טָאה

 עשרַאװ ,?ואש תוכלמו דוד תלודג ,ײטנַײשּפָארַא

 טנַײשענּפָארַא טָאה טנעה יד ןוֿפפ .3 'ז ,2

 יד עלעסעּפ ,םוַאּבסונ .א ,"ןטעלעזנַארּב ערעַײט

 ןשיט יד ןוֿפ , ,53 'ז ,1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג

 יד ,סנכוק עכיוה ענייש יד טנַײשעגּפָארַא ןּבָאה

 ,ידוהי שיא ,"םילכאמ ערעדנַא ןוא שיֿפ ערעיוז

 ןעגנאהעצ טָאה רע; 7 ןאפ ,5 ,לָאֿפוי

 ןסיוו' גנוזָאל םעד ייז רעּביא ןוא . . . רעדליּב

 ןרָאי עגנַאל ךָאנרעד טָאה סָאװ ,!טכַאמ זיא

 ,457 יז ,ץנַאס 'ס ,ײטנַאװ ןוֿפ טנַיײשעגּפָארא

 -קַארַאכ ןוֿפ ןכירטש ,ןטֿפַאשנגײא עגונּב .2

 ,תוטשּפ ,טייקכעלרע) טייקסטוג .גיֿפ ללּכּב ,רעט

 יד ןוֿפ) םינּפ ןוֿפ ּפָארַא טנַײש (עא טֿפַאשגולק

 ןטימ יא .הרוצ רעקיטכיל רעד ןוֿפ ,(ןגיוא

 סָאװ ױרֿפ ַא וצ ךיז טמוק, .םינּפ-תרדה ןצנַאג

 ,"רעּפרעק ןוֿפ ּפָארַא ריא טנַײש טײקלדַא ריא

 ,1898 ץעשרַָאװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ -ַא

 תּבש רעד ?טנַײש לעמ'ס ,עיכרַאנ,; .118 יז

 ּפָארַא סע טנַײש ,ץכעטַײרק אזַא ןַארַאֿפ .טנַײש
 ,טּבוא תּבש ,ןַאמַײנ .מ .י ,"םילכאמ עלַא ןוֿפ

 טָאה ןענח רעטנזיט, ,88 'ז ,1923 עשרַאװ

 ּפָארַא טָאה ץלא ןוֿפ לַײװ ,טַאהעג ַײרוגליּב

 ָא"ּת ,טרוגליּב ןּברוח ,"טייקשידִיי טנַײשעג

 - 3 יז ,ז"טשּת
 .ץכע- .גנ/  .רעד ,ןַײש- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ַא ןוֿפ לעֿפ יד יא

 ןוא לעֿפ ןייא יַא ןעמ ןעק הלֿבנ ַא ןוֿפ , .המהּב

 ןעק עמ| װש ,"ןלעֿפ ךס ַא ריֿבג ןטיוט ַא ןוֿפ

 טיוה יד 'ַא* .ןטלעג:הרוֿבק ךס א ןעמענ

 ךמלמ ַא ,קידקיטיײװ רעייז ,ךס ַא ןסַײמש (א =

 ןּבָאה ןקַאזָאק יד , .טיוה יד ּפָארַא טדניש סָאװ

 תחא ןלייצ וצ סעקינּפַאר ערעייז טימ ןּביוהעגנָא

 םיא ןּבָאה ייז ...םיִעֿבשו תהא ויּב תחאו

 ,ןרעטשנעגרָאמ ֿבקעי ,"טיוה ןַײז ןדנושעגּפָארא

 קרַאטש (ּב :1880 עשרַאװ ,ןעכמהולּב ענייש איד

 -כעה רעד זיּב ןקירד שימָאנָאקע ,ןריטַאולּפסקע

 ,טַײל עמערָא ןוֿפ טלעג ןסַײר , .הגרדמ רעטס

 .ורט -- ןקישּפָארַא

 ןקישּפָארַא

 ,שטיװַאר .י .ג ,"ןדנישּפָארַא ייז ןוֿפ טיוה יד

 ידע .15 '} ,1882ג ענליו ,סיר דלַאװג רעד

 ןדנושעגּפָארא יֹוזַא טָאה גנוריגער ןעשיראצו

 ןּבילּבעג ןענַײז סע זַא םירעױוּפ יד ןוֿפ טיוה יד
 עשיטילַאּפ ַא ,שֿפוח ןּב ,"ןטעלעקס ןענַאילימ

 .1905 ןי"נ} ,?עיצולָאװער עלַאיצַאס ַא רעדָא

 ,לַאז ןוֿפ טיוה ענרעצליה יד יא :2יֿפ ךיוא

 / .רעטרעװ ענַײמ וט רימ ןוֿפ ןּבָאשּפָארַא ,יַא;,

 ,"טינ ייז ףרַאד ךיא שיילֿפ עקידנלוֿפ זיא'ס

 ןוא ןרָאצ ןַײמ לָאז ןטליג ָאד , .292 יז ,| צוס

 ַא ףיוא תוחול יד ןָאק סָאװ / ,סעּכ ןַײמ

 רַאֿפ 'ַא ךיז ןוֿפ טיוה יד ,ןכערּבעצ זדלעֿפ

 ,53 'ז ,1943 י"נ ,םימחרה ֿבָא ,אד ,"סעּכ

 רע .שינע .ץכעה ,גנוז

 ןּבױא ןוֿפ ןסיש .1 .ורט -- ןֿפישּפָארַא
 סעּבמַאּב 'א .רעיומ ןוֿפ ןלַײֿפ 'א .ּפָארַא ףיוא

 רֶע טָאה ָאד, .םיטילּפ יד יא .ןענַאלּפָארע ןוֿפ

 רע ינוא טערג דיר יזיּב גניק ןעד ףיוא רדיוו

 ,ראש ,"ןירָאט ןעד ןוֿפ ןיסָאשג ּבָארַא טָאה

 רעה ןוא ןיה ןלַײֿפ ענַײז ּפָא טזַאלע .גע יז

 רעד ןיא ןצילּב ּפָארַא טסיש / ,טײרּפשעצ

 ,29 'ז ,הריש ,סוממ ,"טיירּב רעד ןיא ,גנעל

 סאנוׂש םעד יא .ןסיש ךרוד ןגָאלשּפָארַא .2

 ןטַאנגַאמ ענַײֿפ . . .ןוֿפ תוכז ןיא, .ןַאלּפָארע

 ףיוא ייז ןוֿפ לייט זדנוא ןּבַאה {סָאװ} ,טּבעלעג

 -עגּפָארַא לגײֿפ יװ ןוא טגָאיעגֿפױרַא רעמייּב

 ןענָאנַאק עלַא, .יטנַאה ןוא ּפָאק' ,ץרפ ,"ןסָאש

 קיצנייא ןייק 'ַא טינ ןלעװ טלעװ רעד ןוֿפ

 ןופ עמיטש יד ,ּבז ."תוחול יד ןוֿפ לּבױטש
 ,210 יז ,1940 י"נ ,לָאט

 ןוֿפ ךאלמ רעד, .ןעילֿפּפָארַא ךיג רעייז 9

 "ונעג טשינ תושר ןייק םענייק ַײּב טָאה ןדעדןג

 ןסָאשעגּפָארַא רע זיא ומצע תעד לע .ןעמ

 םַײּבי ,ץרפ ,"המשנ סלּביײל ךָאנ דרע רעד ףיוא

 .ןּפַאקוצ ססוג

 ַא ,שטַאּפ ַא יַא .שטַאּפ ןקרַאטש א ןּבעג .4

 .עא רעיוא ןַא רעּביא ןערּב א ,לַאמכ

 ,גרַאּב ןוֿפ יא .ןײגסױרַא ,ןעמוקּפָארַא ךיג .9

 זד ,גַײֿפ רהָא ןייא םיא ּבַאג, .ןרָאג ןטסכעה ןוֿפ

 רעגָארּפ אי ,"טסיש ּבָארַא םד זד ךַײלג םיא

 יכַאװ ,דנַאלדירֿפ .ש| 1732 ,'הליגמ-ןעילימַאֿפ

 .ן72 יז ,ךוּבךייטש

 ,סרעלַאֿפַאּב יד ןוֿפ יא ךיז -- ךיז טימ

 .ץכע-ה .גנו .רעד ,סָאש-- ,סיש --

 ,שינע-

 ַא טימ ןצעמע ןקיש .1

 יד רַאֿפ רענדער א 'ַא .תוחילש רעלעיצעּפס

 עמ :חילש רעטכעלש א זיא ןֿפנַארּב, .ןלאוו

 ףיױרַא רָאג רֶע טכירק ,ןטנוא ּפָארַא םיא טקיש

 'ַא ןיוש לָאז אוה-ךורּב טָאג, .װש ,"ןּביוא

 לָאז שדקמה-תיּב רעד ןוא קדצ:לאוג םעד

 עשרַאװ ,תומחלמ ירוּפיס ,ײןמָא ,ןרעװ טיוּבעג

 רע זיא .,טקישעגּפָארא רעהַא, .ּב/וט ,3

 םוצ סטכַאנוציגַאטַײרֿפ םוא רעהַא ןעמוקעגנָא

 ,". . . תורוּת-רֿפס יד ןעמענעגוצ טָאה ,ןענעװאד
 טימ דחוימ תילש א יא עגולַאק לָאז , ,180 יז ,פי

 ,יַאקיצ' ,שווו ץרּפ ,"עשראוו ןייק ןדליג עכעלטע

 ,186 יז



 ןגָאלשּפַארַא

 טָאג, .סנ ַא יװ ,הנּתמ ַא יװ ןֿפרַאװּפָארַא .2
 ןֿפױא טגיל עמ זַא ןּביױא ןוֿפ ּפָארא טינ טקיש

 טָאה ,דניק א ןעװעג ןיּבכ זא, .װש ,"ןװויוא

 רַאֿפ רעַײרד ַא טקישעגּפָארַא ןטלַאּב רעד רימ

 עשראװ ,סּבױא-תּבש ,ןַאמַײנ .מ .י ,"ןענרעל

 ּפָארַא למיה ןוֿפ רעַײֿפ טקיש,, .110 'ז ,3

 סָאד ןוא תונּבוק יד ןעגנַאֿפטנַא וצ םוא

 .א/אצק ,הניאצ ,"תרוטק

 -רעּביא ןזייּב א יַא .ףָארטש ַא יװ ,ךוּפיהל .9
 טינ וטסקיש סָאװרַאֿפ , .תוללק עטסיװ יַא .גנַאג

 רענוד ןכעלקערש א ּפעק ערעייז ףיוא ּפָארַא

 .7 ,"?סעקַאינֿפײרט יד ןעלצרַאװּוצסױא םוא

 ענליו ,רעטכַאט ס'רעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל

 ,28 יז ,8

 -טנערַאֿפ זיא ,, ,ןעגנערּבּפַארַא .ןקישוצ .4

 ּפעט ןעצ יד ןוֿפ ארמג יד ןרָאװעג טרעֿפ

 ןרָאװעג טקישעגּפָארַא ןענַײז סָאװ טייקמערַא

 .56 '1 ,תועסמ ,סוממ ,"טלעװ רעד ףיוא

 ןָאטעגנָא טָאה לסיז סָאװ רעטוֿפ םעד דוֿבּכל

 ןקרַאטש א טקישעגּפָארַא רעטניװ רעד טָאה

 ןיא ךָאנרעד, .'רענדָאֿפ רעד' ,רא ,"טסָארֿפ

 יד זיא לוּבמ םעד ךָאנ ןוא ,לוּבמ רעד ןעמוקעג

 ףיוא ןּבױא ןוֿפ ןרָאװעג טקישענּפָארַא הכולמ

 .25 'ו ,1940 י"נ ,וװ רָאק ,"דרע רעד

 ,שינע- .ץכע- .,גנו- .רצד ,קיש =

 -ּפָארַא ,ןקַאהּפָארַא .1 .ורט -- ןגָאלשּפָארַא
 יד 'ַא .ןגַײװצ עכעלטע יַא .ןסישּפָארַא ,ןּפַאלק

 אזא גנַאל ןיוש טַײז ריא, .סַאֿפ ןוֿפ ןֿפײר

 -;לֿפ ענעגייא ןגָאלשוצּפָארא רעסיש רעקיטכיט

 "ָאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערב .ש ,"?רצ

 ,78 'ז ,1931 סעדַא ,| עיצול

 ןטַלּב וצ ןסיוטש .ןריֿפקעװַא ,ןעמענקעװַא .2

 -ָאעט ,רעשירעטילימ) א ןוֿפ יא .לעטשנַײא ןַא

 -יזָאפ (רעשיאיידיא ,רעשיטקַארּפ ,רעשיטער

 'א .תונװּכ יד ,טסול יד ,קשח םעד יִא .עיצ

 .ןַאלּפ ןוֿפ ,העד רעד ןוֿפ יא .טומ (ןוֿפ)

 ,ןריא ,קנַאדעג ןכַײלג ןוֿפ} סעגעלעטנַאּפ ןוֿפ יַא

 ןוֿפ ןריֿפּפָארַא .ןעלמוטעצ = ג ע װ ןוֿפ יַא*

 'ַא :ךיוא יױזַא ,ןטכַארט ,ןדער ןטקרעמעגנַא

 ,ּפָארט ןוֿפ ,קלָאט ןוֿפ ,טקַארט ןוֿפ ,ךַאילש ןוֿפ

 א ךימ ריא טָאה לַײװרעד ,הׂשעמה רוציקה,

 רימ ןוא ,געװ םענוֿפ ןגָאלשעגּפָארַא לסיּב

 תויׂשעמ ,עש ,"טנרָאֿפ ןוֿפ רָאג ךָאנ ןטלַאה

 ןײגרעדנַאנוֿפ סָאדע .212 'ז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא

 עמ| שמש ןוֿפ ןשטַאּפ סָאד ,{םלוע ןוֿפ| ךיז

 ּפָארַא ןדיגמ םעד| םיא טגָאלש ןליטש ןַײז לָאז

 ,רַא ,"דייר יד ןיא ךיז טלמוט רע ןוא געװ ןוֿפ

 א טָאה עֿפש עקיזָאד יד, ,יהשרד עקידנריר ידי

 ... םצעד ּפָארט ןוֿפ ןגָאלשעגּפָארַא . . , לסיּב

 ,דנַאלסיױא ,קומ ,"טעטיסרעווינוא ןלעיצניװָארּפ

 ,293 יז

 ַא רשֿפא יַא .ןענעכערּפָארַא ,ןעמענּפָארַא .9

 ,ןוּבשח ןוֿפ יַא .טסנידרַאֿפ ןוֿפ טֿפלעה

 .(וזַאא ךַאילש) געו ןוֿפ ךיז יַא --- ך יז טימ !

 ךיא, .עכורעװַאז רעד רעּביא געװ ןוֿפ 'א ךיז

 ױזַא ןָאק ןוא ןרעדנַא ןטימ סנייא . . . שימ

 ,היֿבט ,עש ,"ךַאלש םענוֿפ ךיז יא הלילח

 -הנותח עטלעטשעגנָא ךעליײרֿפ יד, ,182 'ז

 .(עקה ,ןיד) רעד

 .ורט -- ןרעדַײלשּפָארַא

 .ורט -- ןעגנילשּפָארַא
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 ףיא רעמ ץלַא 'ַא ךיז ןעמונעג טָאה קיזומ

 יעזייל .א .י ,"ןויטָאמ עקידרעיורט ,עקיטעמוא
 'ז ,1919 דַארגָארטעּפ ,רעקידניז רעד ,שטיװָאר|
 רעיז = סיֿפ יד ןוֿפ ךיז יא* ן?19) 4

 .ןײגמורַא ,ןֿפױלמורַא ךס ַא

 .שינע .ץכע- .גנו- .רעד ,גָאלש -
 .יירע-

 טימ ןֿפרַאװּפָארַא

 םעד יא .רעסַאװ ןיא ,ּבורג א ןיא יא .חוּכ

 טריֿפ סָאװ ןָאגַאװ ןוֿפ דניק סָאד יַא .רעטַײר

 'ַא* .ןיילא ןעגנירּפשּפָארַא ןוא ץיוושיוא ןייק

 ןוֿפ לוטש יד) ןָארט םעד דרע רעד ףיא
 ןעמוקא .םעד ןוֿפ ןגָאוּפָא ךיז = (עא תונּבר

 םַײּב ּפָארַא סע ןרעדַײלש ןוא יק עקירעגנוה

 ,"ןסערֿפוצּפױא יורטש זַײװנֿפױה ןּפעלשסױרַא

 טָאה רעטלַא רעד, ,109 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 רָאּפ ַא טצָאלגעגסיוא ,ךיש יד טרעדַײלשעגּפָארַא

 ,"לקינייא'ס ןשוק ןעמונעג ןוא ןגיוא ענרעזעלג

 ריד טימ לַאֿפ ךיא , ."ןולַאס ןיא טכַאנַײּבי ,ַאּפָא

 ךיז ּבײה ןוא -- טרעדַײלשענּפָארַא רעװ ןוא

 ,62 'ז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ ,גח ,"ןקלָאװ ַא ףיוא

 טרעדַײלש'ס, ,ךַײט ןיא ךיז יא -- ך יז טימ

 רעטצעל רעד ,ןָאֿפ ַא ןיא טלקיװרַאֿפ ,ּפָארַא ךיז

 ,"ָאטעג רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא רעלדנעטשֿפױא

 יד ןטלָאװע ,508 'ז ,1956 י"נ ,וו המחלמ ,מּפ

 .עגמוא סעטַארג טימ ןעװעג טינ רעטצנעֿפ -

 ןיא טרעדַײלשענּפָארַא ךיז טלָאװ ךיא ,קידרעיוה

 ןיא רעכעטסַאּפ ,9י ,"טניװ ןוֿפ סמערָא יד
 ,99 יז ,1953 ָא"ּת ,לארׂשי

 .שינ .גנז רעד ,רעדיילש --

 זַײּפש זַא ןכַאמ .1

 ןיא ,טשוו ,רערזַײּפש רעד ךרוד ּפָארַא ךיג לָאז

 ,טַײצלָאמ ןצנַאג ַא י'ַא ,ןסיּב א יא .ןַײרַא ןגָאמ

 ,"ןעַײּפשוצסױא טינ ןוא ןעגנילשוצּפָארַא טינ,

 ,עיצאוטיס רערעװש ַא ןיא זיא ןעמ =| לװֿפ

 סָאװ, .{קיטסניג טינ זיא סולשַאּב רעדעי ןעוו

 עמ ,, ,"טינ ןעמ טָאה סָאד ּפָארַא טינ טגנילש עמ

 װש ,"יַא ןעק עמ לֿפיװ ןסַײּבּפָא ליֿפ יוזא ףראד

 ףיוא ןקוקנָא ןייג געמ עמ , ,ןפּב ךיוא לגרֿפן

 לֿפָאטראק יד טייקכיג א רַאֿפ סָאװ טימ ןטעליּב

 ןוא טּפַאכעגנַײרַא ליומ ןיא ,טלײשעגּפָא ןרעוו

 ,87 'ז , המלש ,םוממ ,"ןעגנולשענּפָארַא

 יד ןעמ טכַאמ} --- םיא טסע רע ןעװ ,ץערקַאל,

 םיא טגנילש רע ןעװ ךיוא ןוא ,לּכהש ןהכרּב

 -- טֿפַאז םעד סיוא טגָאנ רֶע רָאנ ,ּפָארא טשינ

 עמ ןעװע .א/ּבס ,1867 עשרַאװ ,אח .,"לּכהש
 טלאה רע תעשּב) טגָאזעג |ןהֹּכ םעד| םיא טָאה

 ןרָאװעג אמט טסיּב וד :(ליומ ןיא ןסע סָאד

 טגָאז -- ,ןרָאװעג אמט זיא המורּת יד רעדָא
 .ּב/חע ,םיערז ,ייַא געמ רע -- רזעילא יּבר

 לטצטש סָאד טָאה ןֿבָאּב-העשּת וצ| טכַאנרַאֿפ,

 ,תקסֿפמה הדועס יד טּפַאכעגּפָא שינעלַײא ןיא
 ןעגנולשעגּפַארַא ,טַײצלָאמ םערָא ןַא ,רעגָאמ א

 ,זמט ,גרעּבדרע .ש ;"ׂשֲא טימ ייא טלַאק ַא

 לקיטש סָאד ..:וצ יז טמענ, .17 טוו 4

 ּפָא טסַײּב ,ץכעַײּפש טימ סע טצענַאּב ,טיורּב
 -כעלעקשירק וצ סעלסנָאשזד עטעקַאנ יד טימ

 ןעגנילשּפַארַא

 רזוע ,יּפָארַא ךעלרעווש ייז טגנילש ןוא זַײװ

 ,1920 עשרַאװ ,סרַאלגומש ,יקסװַאשרַאװ

 ןייק טינ טָאה סָאװ סעּפע וא ןכַאמ .2
 יַאּב ןוא ןַײרַא טשװ ןכרוד לָאז טרעװדזַײּפש

 ַא 'א .סעקשיק יד ןיא ,ןגָאמ ןיא ןרעװ ןטלאה

 לטעצ א יא .עא טנַאילירּב ַא ,עּבטמ ענעדלָאג

 יקורטסניא עמייהעג ַא ,םירֿבח ןוֿפ ןעמענ טימ -

 ,"טינ ךיז םירקרַאֿפ ןוא ּפָארא גנילש, .עא עיצ
 :ךיוא ןוא ןעניצידעמ ערעטיּב ןגעװ -- לוֿפ

 ןצנאגניא זיא סָאװ ןָאט סעּפע זומ עמ ןעװ

 יד ןזַײװסױרַא טינ ןעמ ףראד ,ןצרַאה םוצ טינ

 ערעטיּב (יד) ַא יַא* ,לקע םעד ,טײקנדירֿפוצמוא

 עמ סָאװ סעּפע ןָאט ךיג ףיוא :ךױא = ליּפ

 .רעװש ,טכעלש רעייז זיא סָאװ רעּבָא ,זומ

 ַא ןעגנולשעגּפָארַא (טסלָאװ וד יװ סיוא טסעז}ע

 -לעּב א ןגעװ -- לװֿפ ,"ןק ע טש ((ןגנַאל)

 ּביוא, .ןזָאלּבעגנָא ,ףַײטש ךיז טלַאה סָאװ הוואג

 ןתעשּב) ליומ ןיא ץכעַײּפש ןַײרַא טמוק סע

 ןּבָאה . . ., .ּב/י 2טל ,יַא סע רע לָאז ,(ןענװַאד

 ןָאטעגנָא ךיז ,ןדָאּבעג ךיז {ןעױרֿפ ייוװצז . . .

 ןוא ןטעּב יד ןיא טגיילעג ךיז ,רעדיילק עסַײװ

 ,ײלַאק-ןאיצ 'א ךרוד דרָאמטסּבלעז ןעגנאנַאּב
 טָאה טלעג סָאדע .828 'ז ,...קצָאװטָא ּבזי

 טָאה רעּבָא ךעלווירּב יד ,טקַאּפעג םיא ַײּב ןעמ

 ןרַאֿפ ןטונימ עטצעל יד ןּבעגעגנַײא םיא ךיז

 ַאטסנעשט ,"ןעגנילשוצּפָארַא ןרעװ ןסָאשרעד

 .230 'ז ןדיי רעװָאכ

 ייא טינ .ןזַײװסױרַא טינ ,ךיז ןיא ןטלַאהַאּב 9
 .סָארדרַאֿפ ַא יא .ןלייצרעד ,ןדער םַײּב ןסיײררעּב

 'א ןוא שינעמוטש א ןעמעננַײא .דוס ַא א

 ּפָא סַײּב,, .ןעמונעגּפָא טלָאװ ןושל סָאד יװ ,ַאש |
 ,טינ דער --- לװֿפ ,יגנוצ ןַײד ּפָארַא גנילש ןוא

 יפָארַא תודוס ךס א טָאה רע; !טינ לייצרעד

 ,1895 ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,לי ,"ןעגנולשעג

 זומ עמ) ןענרעלסיוא ךיז לָאז עמ, .115 יז

 לשריה, .װש ,"(ןקיטַײװ) תורצ יא (ןענעק

 ןוא קערש לסיּב עטצעל סָאד ּפָארַא טגנילש

 ,רה ,"חוּכ ןדנילּבױושמש טימ ןַא ךיז טמענ

 טרעװ לשריה' ,טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש ןיא

 סָאװ לכיימש א ןעגנולשעגּפָארַא טָאה, .יהלגתנ

 ,ןַאהַאק .ַא ,"םינּפ סָאד טשטיינקעצ םיא טָאה

 רָאט תּבש, .131 יז ,1922 וועיק ,ןרעינעשזניא

 יּפָארַא טָאה ןיז} -- 'ןַײז רעצמ טשינ ךיז ןעמ

 טימ ןוא ךיז טקרַאטשעג ,ןרערט יד ןעגנולשעג

 ,"ןדנוצעגנָא טכיל-תּבש יד ץרַאה ןכָארּבעצ א
 .דיי:םיליהּת ,שֵא

 -רַאֿפ רעּביא ןריגַאער טינ .ןגַײװשרַאֿפ ,4

 'ַא ןכַאמ ןסיוו טשינרָאג ךיז .תוּביס ענעדייש

 ,גנוקידיײלַאּב א 'ִא .(עדוירק א הל װע ןא

 יא .(עא דייר עטסוּפ ,ַײרעמירַאּב) ןגיל א יִא

 ןַײז .עּבטמ רעקיּבלעז רעד טימ ןרעֿפטנע טינ |
 ענימ עכעלדנַײרֿפ א ןכַאמ ןוא יַא ,שיטַאמָאלּפיד !

 ןקיכעטש א יא .שטַאּפ א 'א .ליּפש ןזוייּב םוצ

 ןשיװּפָא ךיז ןוא (רעטרעװ) דייר עזייּב יא .ץיוו

 טמוק סע? .(סעצנָאװ יד ןשיװּפָא ןוא) ליומ'ס |

 טינ וליֿפַא טָאה עמ ןעװ ,ןעגנילשוצּפָארַא סיוא|

 -- קזח טינ טסיּב וד ןעװ, :"טַײקעצ טוג

 ןעק יו, .װש ,"קזוח (םעד) ךיוא ּפָארא גנילש --

 דניק סָאד :ןגַײװש-ליטש יצ ,יַא ךַאז א .יוזַא ןעמ !



 ןּפעלשּפָארַא

 ...הׂשעמ ,"להקּב אוֿבל ןַײז רוסָא . ..טעװ

 ,ןעװעג םשה שדקמ טָאה רע איװ רזממ ַא ןוֿפ

 ןוֿפ ןכַאמ רעדניק יד, .3 יז ,{איירּת עשרַאוו)

 יייטש ךָאנ יז ןֿפרַאװ ,קזוח ןסרעלדעּפ יד| ייז

 ןשיװּפָא ךיז ןוא 'א ךעּבענ ןזומ ייז ןוא רענ

 ,"ייז טינרָאג טניימ עמ יװ ךַײלג ,ליומ סָאד

 ...תורצ עסיורג יד, .13 ןט ,1885 ,לָאֿפי

 סעּפע טקעװעגֿפױא טנַײה {ןדִיי| ייז ןיא טָאה

 סָאד יװ סרעדנַא רָאג ןיוש טַײטַאּב סָאװ סנױזַא

 רָאנ זיא סָאװ ,תוינערוּפ עלַא יד א עקידרעירֿפ

 ַא ,סוממ ,"טָאג ןוֿפ ףָארטש ַא ,ןידירזג ַא

 ...תיּבהלעּב רעד זַא; .20 'ז ,...הלוגס

 ,"ַא ךיוא ןעמ זומ ,גנולָאצאּב יד ּפָא טגייל
 ,...המחלמ טלעװ איד ,ץיװַארעּפלַא .מ י

 ךיז ןליװ םיריֿבג יד ּביוא, .44 יז ,1905 ענליוו

 ךיז םלוע רעד ןָאק ,םלוע םעד ַײּב ןגערֿפ טינ

 סָאד ןּבָאה ןרענָאילימ יד .םיריֿבג יד ןָא ןייגַאּב

 יכדרמ ,"ןעגנולשענּפָארַא רורמ לקיטש ערעטיב

 ,1935 ענליוו ,ןושל-עמַאמ ןיא ,ןהּכה ללה ןּב

 .ןרעצרַאֿפ .ךיז רַאֿפ ןעמענוצ .ןגירקנַײרַא .8

 סיקסדָארּב 'א ןלעװ .תוֿפּתש עצנאג יד א

 ןּבילּבעג זיא ןרעטלע סױרֿפ ןַײז ןוֿפ , .ןגעמרַאֿפ

 יײז קחצי טָאה ...ךעלּברעק טנזיוט עקינייא

 ,ןירָאקנעשרעק לידַאג ,"ַא ןצנַאגניא טלָאװעג

 .8 '| ,1886 ץעשרַאװ ,רעטעֿפ רעשינַאריט רעד

 ּפָארַא רע טָאה ןגעמרַאֿפ ןסמימותי יד} רעייז,

 "עג ךעּבענ ןענַײז רעדניק יד ןוא ןעגנולשעג

 -נעגרָאמ .י ,"סעװרָאּב ןוא טעקַאנ . . . ןעגנַאג

 ,ה"נרּת ענליװ ,...םיֿבצק ינשמ הׂשעמ ,ןרעטש

 ןּבָאה ןּבַײװ ןוא ןַאמ| . ..ייװצ יד, .3 "זי

 ןוא ןטיירג ןוֿפ ןעַײק ןוא ןקיּפ ןּבױהעגנָא

 ,"שינַײר 200 ןעגנולשעגּפָארַא רָאי ייווצ ךרוד
 ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז

 | ,8 יז ,1911 וָאנרַאט

 עלעװַאנ עצנַאג יד יַא .ןענעיילכרוד ךיג .0

 ... רעכיּב ָאד ןענַײז סע, .תעל-תעמ ןייא ןיא
 ףרַאד ערעדנַא ,ןכוזרַאֿפ םוצ רָאנ ןענַײז סָאװ

 ןעמ ףרַאד לָאצ עניילק ַא ןוא ...יַא ןעמ

 ,! רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"ןעַײקעצ

 רעטַײװ, .(ןענָאקײּב טריטיצ| 41 יז ,1928 יינ
 טנעקעג טינ ךיא ּבָאה ןטַײז ןעצ עטשרע יד יװ
 ,"טכעמוא ,לאטנעמיטנעס סיז-ערקירּפ ױזַא ,יַא
 ,250 יז ,1938 יינ ,ו רַאק

 ּפָארַא טינ ,רעטרעװ ערעװש ןדערסױרַא 7
 יענשטינַארגַאז ַאזַא יא ןענעק טינ .ןעגנילשוצ
 ,זדלַאה ןיא ןייּב א יװ ןקעטש טּבַײלּב סע ,טרָאװ
 -ענעט ַא סָאװ רעטומ עטלַא יד םרחּב טגערֿפ

 'א ןענעק טינרָאג סע טעװ יז .זיא זיוה-טנעמ
 -ליּב רעקרָאי-ינ' ,רַא ,"טרָאװ עװַאקישט ַאזַא
 ,"רעד

 ,ןַײז רֿבוג .ןצנַאגניא ןעמעננַײא .ןגיזַאּב .8

 דנַאלניֿפ יַא .טנערוקנָאק םעד יַא .אנוׂש םעד יַא
 יד 'ַא .טנעקעג טינ זיר רעד ןכש רעד טָאה
 ךיוא טייג זדנוא יַא טַאלג רָאג, ,םיטֿבשה-תרׂשע
 רעשזיללעװ רעד ,ןיקֿביר .מ ,יְזָא לָאמעלַא טינ

 ,245 יד ,1914 ענליוו ,לוּבלּביטולּב

 .חרט -- ןּפעלשּפָארַא
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 ענעגייא ןיא, -- (עקי ,ןיד) רעד .שינעד
 -רַאֿפ א דימּת ןוֿפ ןאמרעגנוי רעד זיא םינינע

 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"רע'א ןַא ,רענעסָאלש

 ,66 'ז ,1931 ןיװ ,װ ןשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ

 ,יירע-

 טימ ,חוּכ טימ 1
 ערעװש ,קעז ,קעּפ יַא .ןגָארטּפָארַא גנוגנערטשנָא

 .ןַײרַא רעלעק ןיא םעדיוּב ןוֿפ אׂשמ

 טימ ןעיצּפָארא .ןסױטשּפָארַא ,ןּפוטשּפָארַא .2

 רעסַאװ ןיא ,םוהּת ןיא ,ּבורג ןיא 'ַא .תוּכ

 ריד לעװ ךיא םערָאװ ,ףיוא ייטש, .װזַאא

 ינעסמיפ .ל ,"טעּב ןוֿפ ּפָארַא ּפעלש ַא ןּבעג

 ,71 'ז ,1894 גרעּבמעל ,עלַאּבײל ןוקיּת ,ןייטש

 ןקיטסאה םעד ךרוד ןענַײז עטּבילרַאֿפ עדייב,

 ,"ןרָאװעג טּפעלשעגּפָארַא טנורגּפָא םוצ םָארטש
 ,ןרָאטאמא עשינָארכ, .29 'ז ,1 ןאָז ,1948 ,ּפַארג

 -ריה עמ יצ ןרַא וצ ןָא טינ טּבייה סע ןעמעוו

 עמ יצ ןוא עניּב רעד ןוֿפ ּפָארַא ייז טעשז

 ,22 א 1957 ,גָאט ,רָאטנַאק .ע ,ײּפָארַא ייז טפעלש

 יד טּפעלשעגּפָארַא טלַאװעג טימ, :גיֿפ ךיוא

 ,זמט ,רעקיטש ריאמ ,"טלַאֿפסַא םוצ ןרעטש

 .9 וא 2

 יַא .קיטסַײג ,לַאיצָאס ןרעדינּפָארַא ןכַאמ .2

 א וצ זיּב יא .םידומיל יד ןוֿפ דרַאדנאטס םעד

 ןסערעטניא יד וצ זיּב יַא .הגרדמ רערעקירעדינ

 "עג זיא . . . ןהמשנ ידו, .סעקינמינקז-ֿבשומ ןוֿפ

 טכַאמ עכלעוו . . . תולג ןוֿפ הניחּב א ןיא ןעװ

 יד ןיא ּפָארַא םיא טּפעלש ןוא ףוג םעד ןקידניז

 ,אס יז ,אינּת ,"ּבורג ןוֿפ ןשינעֿפיט

 יד ךיז ןוֿפ יַא .ּפָארַא יִצ א טימ ןָאטסױא .4
 יד 'א .ןקָאז יד ,סעקיטָאּב יד ,ךיש יד ,לוויטש

 ןוֿפ ץלעּפ םעד 'א .ןייצ יד טימ סעקשטנעה

 םיא ןוֿפ ןטֿפַאק םעד ּפעלש , .רעײגַײּברַאֿפ םעד

 ,"ןצעמיא רַאֿפ ןעװעג ֿברע טָאה רע זַא ּפָארַא

 רעשילוּפ רעד, .16 ,כ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 -ץגּפָארַא עטיוט יד ןוֿפ טָאה . . .טנַאיצילָאּפ

 :טַא בזי ,"ךעלצלעפ ןוא לויטש יד טּפעלש

 .856 'ז , ...קצַאװ

 ןַײא ןטַײּב (א = טיו ה יד ךיז ןוֿפ יַא*

 רעייז ןּבָאה סָאװ עטרעדנַאװעגנַײא ,, .ןעגנולעטש

 ןוֿפ 'ַא ןצנַאגניא טנָאקעג טינ . . . גנאל"ןּבעל

 'ז ,1912 י"נ ,װ טישז ,"טיוה עטלַא יד ךיז

 ,גָאטרַאֿפ , :גיפ (ג :ןעװערָאה רעװש (ב 5

 א יװ / ,ּפָארַא ךיז ןוֿפ טכַאנ יד ּפעלש ךיא

 טכַאלש רעסייה ַא ךָאנ / ּפָאק ןַײז ןוֿפ רענלעז

 יד ןענַײזס, .26 'ז ,תורוד ,גח ,"עקסַאק יד

 טסּפעלש וד / ,רעדמעה עקיסייווש ענַײד טכענ

 רעד ,גח ,"ףָאלש ןכָאנ טיוה ןַײד טימ ּפָארַא יז

 ,66 'ז ,האווצ סעמַאמ

 טשרמולּכ ןייג לעװ ךיא, .ןענעֿבנגּפָארַא .8
 -ָאצאק .א .י ,"ןכוק ַא יַא לעװ ןוא ןֿפױק סעּפע

 ,66 '} ןּבעל רָאי 60 ,שטיװ

 ןיא טרָא ןטסֿפיט םוצ ךיז יַא -- ךיז טימ

 | ,לָאט

 .שינע- .ץבכע- .גנו- .רעד ,ּפעלש =

 .וטוא -- ןעלכײמשּפַארַא

 ןּפינשּפָארַא

 רערעקירעדינ ַא וצ ּפָארַא טיצ ,טקירעדינרעד

 ,"שטַײטסיוא ןיַא:שילַארָאמ רעייז טימ,, .הגרדמ

 .טייק- 26 וש 1951 ,גָאט ,ַאּפָא

 ןוֿפ ןעלכיימש

 רעד טיול ,טרָא ןטיול) עיציזָאּפ רערעכעה ַא

 ַא ףיוא זיא סָאװ ןצעמע וצ (הגרדמ רעלַאיצָאס

 ּפָארַא ןעלכיימש רעדליּב יד, .רערעקירעדינ

 רידנַאמָאק ,רעריֿפנָא) רערעל רעד ."טנעו יד ןוֿפ

 -רעטנוא) םידימלּת יד וצ ּפָארַא טלכיימש (עא

 -ימש קזוח ַא טימ יא ,(עא סרענלעז ,ןעגניל

 טָאה לּפעק דנַאלּבידלָאג א טימ דניק א, .עלעב

 טנַאה סעּבָאּב רעד ןוֿפ טלכײמשעגּפָארַא דלימ

 דיסח רעד ,"רעדניק עקידנציזמורַא יד וצ

 ,ןעלמיה עליטש רעטנוא ,ןםימואּת דוד =|}

 טָאה לַאטסעדעיּפ ןוֿפפ .52 'ז ,1921 עשרַאװ

 ןוא ןדיישַאּב ,םלוע םוצ טלכײמשענּפָארַא רע

 ,1927 | רעּבַײרש עשידוי ןגעװ ,נש ,"ץלָאטש

 ןוא ןַײז טינ לָאז רעּבעג רעד לדייא יו, ,84 יז

 -ּפָארַא . . . ןעֶימאֹּב טינ ךיז לָאז רֶע קרַאטש יװ

 רעד ץלַא רע טּבַײלּב ,רעמענ םוצ ןעלכיימשוצ

 .ּב ,"רעקירעדינ רעד -- רענעי ןוא רערעכעה

 רעד ןוֿפ טלכיימש , .23 ןוו 1957 ,רָאֿפ ,רענֿפעש

 -ּבלַאה טימ ןײלַא הזה-םלוע יד ּפָארַא עשיֿפַא

 'װָאס ,כעש ,"ןגיוא עקידהואּת עטכַאמרַאֿפ

 רעד ןוֿפפ .24 'ז ,4 ןךאֵש ,1967 ,דנַאלמײה

 עשימייה א טלכײמשעגּפָארַא טָאה הרוצ רעצנאג

 ,"טייקידװעמעש ַא ,טייקיטומטוג ַא ,תונלטּב

 ,11 וצ 1969 ,רָאֿפ ,שַאּב

 .גנ- רעד ,לכיימש- .ךיז טימ
 .שינע-

 ,ןרעדַײלשּפָארַא . .חרט -- ןֿפַײמשּפַארַא

 יד ןוֿפ י'ַא .ןֿפרַאװּפָארַא טעּפמיא טימ ,ךיג
 ךַאד שד ףיוא ןגנַאגג ףױרַא, .גיוטס ןוֿפ ,פערט
 יד רד זיא ירצונ ןייא ׂשע ׂשד ןדנוֿפג טָאה ינוא
 טרעוװ, .חכק יז ,ראש ,"טסַײמש ּבָארַא רנייטש
 ןטסכעה ןוֿפ רעטצנעֿפ ןכרוד ןסימשעגּפָארַא רע
 .רעלגירטש .מ ,ײקָאטש

 .ץימש ַא טימ ןגָאיּפָארַא ,ןּבַײרטּפָארַא .2

 -ּפָארַא ידּכ לדייו א רעּבירעד טָאה דרעֿפ סָאד;
 ,| המלש ,סוממ ,"ןגילֿפ יד ךיז ןוֿפ ןסַײמשוצ

 ,דד יד

 זַײרּפ םעד יַא .זַײרּפ ןוֿפ ןזָאלּפָארַא 9

 ,...ינעּפ א ףיוא ןסימשעגּפָארַא יז ןּבָאה,
 ,עש ,"ינעּפ א ףיוא יא טזומעג ןיוש רענעי טָאה
 ,ןרָאהנירג ַא טימ הׂשעמ ַא'

 טעּפמיא טימ ,ךיג .ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא .4
 יד ךיז ןוֿפ יַא ,םידוּביּכ יד ןַײז לחומ .ןָאטסיױא
 -קיצילּב ןרידנומ יד ןסימשעגּפָארַא; .ןיורק
 ,365 'ז ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,"ךיג

 ןוֿפ עלַאקס רעד ןיא ןרעדינּפָארַא .וָאס .8

 רימ ןתמא-רעד"ךיא עקַאט טָאה ריא , ,ןיול

 יקסרימָאּבויל .י ,"?עירָאגעטַאק ַא ןסימשעגּפָארַא

 ,1932 עװקסָאמ ,סּפינש רעד ,ָאּבעלג .א ,זּביא

 ,21/  .רעד ,םימש-- ,םוימש--

 ַײרע = .(עק- ,ןיד) רעד
 ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שירעּפעלשּפָארַא

 סָאװ ַאזַא ַײּב ,רעּפעלשּפָארַא ןַא (ַײּב יו

 ןעװפ .ןענעֿבנגּפָארַא .ורט -- ןּפינשּפָארַא

 "ץגמוא עטׂשמש רעד ַײּב ןגעלעג ןענעז סע

 געט ַײרד ןיוש ּבָאה ךיא ןוא ךעלכיק עטלייצ -

 ,ןכוק ןּבלַאה ַא יַא ךיז -- ךיז טימ ןז

 .ץכע- .גנו- .רעד ,גנולש -- ,גנילש --



 ן(על)פינשּפָארַא

 . . . ךיא ּבָאה ,ליומ ןיא טַאהעג טשינ לכאמ ןייק

 רעדי ,ץרפ ,"לכיק א ןּפינשוצּפָארַא טאהעג קשה

 .ןלטּב רענעגושמ

 ,ןעּפָאס ,ןעכוינ -- ווטוא -- ן(על)ֿפינשּפָארַא
 א ןוֿפ 'ַא .ןרעדינּפָארַא םַײּב ןעמעטָא רעוש

 ,גרַאּב ןכיוה

 ,ןקוקּפָארא ,ןגולּפָארא ,ןקעמשסיוא -- װחרט

 ,היח יד יא .ןטידנַאּב יד יא .ןרינָאיּפשּפָארַא

 ױזַא םֹּתס קידנעײגַײּברַאֿפפ -- ךיז טימ

 סָאד יװ שיֿפלַאװ אזא ּפָארא ףינש א ןַאטעג ךיז

 ,1939 ,ַאפי ,פנ ,"שטַײדכיױה-לטימ םעלּבָארּפ
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 ,"ּפָאק םעד ןגָאלשעצ ןוא יא ןדַײס ,טייקכעלגעמ

 ּפָאלַאג ןעמ טרָאֿפ ןרָאֿפ , .74 'ז ,תועסמ ,סוממ

 רע ,ארומ טָאה הצירּפ יד ...לטעטש ןכרוד

 -עג יטסקלַאֿפ ,ץרפ ,ײַא טינ לָאז ןדִיי רעדו

 ןיא אנאװרינ יד, .36 'ז ,ןיקצעלק' ,ןטכיש

 רעד ריא ךָאנ טזיורּב רעמָאי / ,ןּברָאטשעג

 -- ּפָארַא טגנירּפש ןגער א ןוא / ,סעגנַאג |

 ןורטטמ ,טייצ ,"ןַאדוּב רעּביא שידק טנגער'ס
 | ,'טּברַאטש אנַאװרינ'

 ,גנורּפש - ,גנירּפש- .ךיז טימ
 .ײרע  .שינע/ .ץכע-  .רעד

 לקַארָא

 טנעװ יד ןוֿפ, 248 יז ,םלעכ בזי ,"ןעגנודלעמ

 ןטֿפירשֿפױא ּפָארא ןעַײרש ףיוהלוש רענליוו ןוֿפ

 ,19 טוו 1968 ,זמט ,גח ,"המחלמ רעד רַאֿפ ןוֿפ

 -םַײר .קיטנָאק קרַאטש ןַײז .גיֿפ -- װטוא

 -מערָא ,טײקנדירֿפוצ ,תורישע ,טייקטאז) טייק

 ידע .רעמינּפ ערעייז ןוֿפ ּפָארַא טַײרש (עא טייק

 יד ןוֿפ ךיוא ּפָארא טַײרש טייקידבוט-םוי

 ,זמט ,ןַאּבזיא .ש ,"סרעצארקנקלָאװ עלעקנוט

2 / 9, 
 .ןצרַאה ןוֿפ ךיז יַא -- ך י ז טימ ךיוא

 (עק- ףןי) רער .שינעע/ .ץכעי
 ,יידע-

 ָאק ,ןּבַײרשכָאנ .1 .װרט -- ןּבַײרשּפָארַא ,3 אט

 ןוֿפ זיא סָאװ .דַא -- שירעַײרשּפָארַא קיצנַאװצ רשֿפא ריֿפַא םעד יַא .קידנּבײרש ןריּפ ורט -- ןּפעשּפָארַא
 ענ ע ט על מ ס יד יַא*

 םעד ,עקַאמשעג סָאד ,עטעֿפ סָאד :ךיא =

 .עא קלח ןטסעּב םעד ,חװר לייט ןטסערג

 זיא ןׂשֵע ןייא סיוא תלוסּפ ןּבַײלקוצסיױא,

 גוא זעק ןייק רָאט ןמ ...ֿבוט םוי םִא רוסָא

 ינטעמס איד ןוֿפ רֹּבֶא ,ֿבוט םוי םַא ןכַאמ רעטוּפ

 ןכיורּב וצ ןּפעש ּבָארַא לסיּב א לואוו ןמ גָאמ

 ּבָארא רָאג טינ רָאט ןמ רּבָא ,ֿבוט םוי םִא

 ןַײװ, ?ג"ּפּת ,װעקלָאשז ,םייח ךרד ,"ןּפעש -

 ּפָארא טּפעש ןעמ יװ רׂשעמ ףיוא ֿבייח זיא

 רֶע ןעװ וליֿפַא ןּבױא ןוֿפ טמיוש סע סָאװ

 ןוֿפ ןעמענ רע געמ ,טּפעשעגּפָארַא ןיוש טָאה

 ןוא עניר יד ןוֿפ ןוא רעטלעק ןטשרעּבייא םעד

 טַײצלָאמ ןוֿפ ךיא לעװ, .א/וּפ ,םיערז ,"ןעקנירט
 ,מפ ,"ןַײװ לגירק ןייק 'א טינ ןקידמולח

 ןּבָאהס, .21 'ז ,1924 וירַאּפ ,װ ערטסַאילַאכ

 -ּפָארַא דלאוג טימ / ןגָאר יד סאג רעדעי ןוֿפ

 .ּב ,"םָארטש-ןשטנעמ טילאוכ ַא / טּפעשעג

 "וינ ןוֿפ רעדיל' ,גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל

 ,'קרָעי

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ּפעש --

 טימ ןקירדּפָארַא .1 .ורט -- ןרַאּפשּפָארַא
 וצ זיּב ןצעמע יַא .ןשטעוװקוצ ַא טימ ,ּפוטש ַא|

 רעד, .לּפַאטש ןטשרעטנוא ןויּב ,טנַאװ רעד

 ײּפש טימ סענסַאס יד ןוא ּפָארא טרַאּפש יינש

 ,גח ,"ףיורַא ןרַאּפש עטנשקעראֿפ ּפעק עקיצ
 .120 יז ,האװצ סעמַאמ רעד

 טימ ןַײז רֿבוג זַײװכעלסיּב חוּכיװ ַא ןיא .2
 םַײּב רֿבה םעד 'א .ןעגנוריװיטָאמ ערעסעּב

 טנענָאּפָא ןא ןעק ןעװ ןטלעז, .איגוס ַא ןענרעל
 ."רענדער םעד יִא

 יד םורַא ןיוש ןעלמיווס, -- ךיז טימ

 ליטש ךיז רַאּפש ךיא . . . ןגרָאז עקידנרָאנש

 ,לג ,ֿפָאה ,"ןסלער עקידנטָאש ענַײמ ןוֿפ ּפָארַא -
 ,80 יז

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,רַאּפש -

 -נֿפױל ַא ןוֿפ יַא .װטוא -- ןעננירּפשּפָארַא

 יַא .(ערַאנ ,רעגעלעג) טעּב ןוֿפ יַא .ןַאּב רעקיד
 .רעסַאװ ןיא לֿפיש ןוֿפ יא .ּפערט יד ןוֿפ
 ןוֿפ ,לרעטכעט ,ּפָארַא גנירּפש ,ּפָארַא גנירּפש,
 ריד ּבָאה'כ ,טכַארּבעג ריִד ּבָאה'כ / ,ןװיוא
 טָאה רע. .לֿפ ,"ןֿפױקרַאֿפ וצ ןתח ַא טכארּבעג
 רע זיא ָאד ,דיימ יניש ןייא רעװ ׂשע טניימעג
 .ּב/חכ ,וטל ,ןגנורּפשיג ּבָארה קירּב איד ןוֿפ
 םוש ןייק ןעוװעג טינ זיא טרָאד ךיז ןדיײמסיוא,

 .ורט -- ןעַײרשּפַארַא

 וצ לטימ רעדנא ןייק לָאמַא ןעוועג טינ , ,לָאמ

 : ."יא ןדַײס ,ןריּפָאק

 -ןריֿפרעּבירַא) ןוּבשח א ןוֿפ ןעמענּפָארַא .2

 ןיא, ,(ןטייװצ א ןוֿפ עטנָאק א ףיוא קיד

 עינלארוג יד זיא רעכיּב עּבָארג יד ןוֿפ םענייא

 סרעסיורג רעד לדנייש ןוֿפ ןּבירשעגּפָארַא ןעװעג

 ,"רעטָאֿפ ןֿפױא ןּבירשעגֿפױרַא ןוא עטנָאק

 .506 'ז ,סצמצ' ,| רעפעינד םאב ,גרעּב

 סָאד 'א .רַאטנעװניא ןוֿפ ןעמענּפָארַא .9

 ןדִיי לטניּב ַא, .ןכָארּבעצ ןיוש זיא סָאװ לּבעמ

 טכינרַאֿפ םוצ ןּבירשעגּפָארא . . . ָאטעג ןוֿפ . . .

 ,מפ ,"המישר רעד ןיא טלעטשעגסיוא ןוא

 .255 'ז ,1956 י"נ ,| המחלמ

 ןײלַא ,ךיז רַאֿפ -- ךיז טימ

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ּבַײרש --

 רעד ןוֿפ ןעַלרש .1

 וצ ןָאקלַאּב ןוֿפ 'ַא .קידתושממ ,קידתמאּב ךייה

 ןוֿפ (לוק תֹּב) זָאד, !עטינ ,עטינ :רעדניק יד

 טלעװיג ּבָאה ךיא :ןאירשיג ּבָארה טָאה למיה

 ,הניאצ ,"הדוהי אַײּב ןגיל לָאז רמּת שד ןּבָאה

 טַײרש -- !קנורט םעד טינ רימ עצולקעצ, .ג/מ

 רעזייּב רעד עלעגיצ םוצ ּפָארַא ךייה רעד ןוֿפ

 ,1925 ענליװ ,םילשמ ,טע ,"חצור רעד ,ףלָאװ

 גרַאּב א ךיז טסולג רעדנוזַאּב ןכעלטיא ,, ,191 יז

 ענַײז טרָאד ןוֿפ יא ןוא םיא ףיוא ןייטש ,יניס

 וצ רע טָאה, .אוו יז ,| המלש ,סוממ ,"טָאּבעג

 וצ טַײצ ןייק זיא טצעי :ןגירשעגּפָארַא ריא
 ז"סרּת גרעּבמעל ,ּבַײװ עשלַאֿפ סָאד ,"ןענייוו
 רעמ ןיוש יז טַײרש טציא , .ןטריניגַאּפ טינ}

 טימ סעדַארטסע יד ןוֿפ זדנוא וצ ּפָארַא טינ

 ןוא קיטירק ,נש ,"סרעכליה ןוֿפ ףליה רעד
 רעד ןוֿפ 'ַא* 228 יו ,1959 א"ַּב ,רעקיטירק

 = (ןרעטש א ןוֿפ ,סנרעטש יד ןוֿפ הנֿפל

 ;ןרעה טינ יװַײס ןעק עמ זַא ךיוה ױזַא ןוֿפ (א

 ןוֿפ ,הנֿבל רעד ןוֿפ ּפָארַא ךָאד טסַײרש וד;

 יד זַא יירשעג אזא טימ (3 :"ןרָאג ןטרעֿפ

 טַײרש דלַאװג ַאזַא, .ןרעה סע זומ טלעװ עצנַאג
 ."הנֿבל רעד ןוֿפ ּפָארַא שזַא

 ךיז לָאז סע ,ןקורדּפָא ,ןּבַײרשנָא טלוּב .2
 טלָאװ עמ יװ ןגיוא יד ןיא ןֿפרַאװ קרַאטש ױזַא

 ןעילרש ןעגנוזָאל עקינישרַא? .ןענרשעגּפָארַא סע

 טשרעקָא ןימ .ד ,"סעדַײּבעג עלַא ןוֿפ ּפָארַא

 יד ןוֿפ; .10 'ז ,1934 ענליװ ,עװקסָאמ ןוֿפ

 ּפָארַא ןעַײרש ןסַאג רעמעלעכ יד ןוֿפ טנעװ !

 .חטוא -- ךיז ןעלכׂשּפָארַא

 .לככ ייאכ2 .ס' .יד -- עיצַארָא

 .רגכ2 יא .ןע- ,רעד -- לקַארָא

 ,ּפָארַא טַײרש סָאװ ןצעמע ַײּב יװ יױזַא רעדָא

 ,טייק- .ןעגנוזָאל עיא

 פָארַא ךיז
 םכח רעד, .לַאֿפנַײא ןקידלכׂש ַא טימ ןעװעטַאר

 .װׂש ,"ּפָארַא הילּת רעד ןוֿפ וליֿפַא ךיז טלכש

 עכעלרעַײֿפ

 -נגעלעג עלעיצעּפס ַײּב טלַאה ןעמ סָאװ עדער

 .ריא ךיוא טצינעג .השרד עקידהצילמ ;ןטייה

 ןַײז ןיא ןָאט ןעמיטניא ןַא ןַײרַא טגָארט רע,

 ,15 או 1959 ,שַאֿפ "יָא

 ָאקלַא .שיּבַארַאכ ייא22 .רעד -- ק'ַארַא
 ץקיטַאּפ ןוֿפ ,זַײר ןוֿפ ןגיוצעג ,קנַארטעג שילָאה

 ,סעמלַאּפ עשיאַײלַאמיַאדניא ןוֿפ טֿפַאז ןוֿפ ןוא

 ץטסעּב סָאד זיא ןצרעקולש םוצ,/ .יא ר6

 ןוא רעקוצ לקיטש ַא ףיוא יַא ןסיג וצ לטימ
 הלעּת ,"ןעקנירט וצ ייט עמערַאװ רעדָא ןסע סע

 סָאד טָאה רע יװ ןוא .1850 ֿבוֿבל ,הכורא |

 טשינ ,ַײשט ַא טכַאמעג םיא ןעמ טָאה טגָאזעג

 רעזעלג עסיורג רָאּפ א רָאנ ,'א טימ ייט רעכָא

 ,המדקה ,פי ,"רעסאוו םעראוו עלעסיּב א טימ יִא

 ךיוא, ,42 ןאא ,1868 ,מק ןוֿפ העדומ א ןיא

 ,ןַײװ ,ןזַײא ,רעדיילק עטלַא טימ ייז ןעלדנַאה

 ,לָאֿפי ,". . .רעמזעלק ןענעז ,ןטנַאמַאיד ,יַא
 ,6 ןאו ,7

 ,עקַארַא :ךיוא .מורכ .סע" ,רעד -- קַאר'ַא
 ןעלצֿפױרַא םוצ לצעלק ,גנָארד .שיװעדלָאמ

 סעיא ןַײרַא ןעמ טּפַאלק גנילירֿפ .ןּבױרטנַײװ

 .טָארד טיצ עמ ןוא

 רעדָא טרָא

 ןעמָאנ ןיא ןשינעעשעג ןגָאזסױרַאֿפ ןוֿפ םוידעמ

 ,ןירעטסירּפ רעדָא רעטסירּפ א ךרוד טָאג ַא ןוֿפ

 -ייװצ ןשטַײט ךיוא ןעק עמ סָאװ ,גָאזסױרַא

 ןגעװ גערֿפנָא ןַא ףיוא רעֿפטנע ןַא יװ ,קיטַײד

 ָאלָאּפַא ןוֿפ יִא רעד .ןָאט וצ סָאװ רעדָא דיתע

 גינעק ןשיכירג םעד טָאה יִא רעד, ,יֿפלעד ןיא

 זַא ,ןוז םענעריוּבעג:ַײנ ןַײז רַאֿפ טנרַאװעג . . ;
 ,שז ,"ןטייט רעטַאֿפ םענעגייא ןַײז טעװ רע

 ןייק ָאטינ זיא יִא ןרַאֿפ , ,92 יז ,| יּבר ןוא רסיק

 ןַײז סע טעװ ױזַא ןוֿפ רָאנ סייוו רע .יּביוא'

 טסעװ ,שטנעמ רעמערָא ,וד יװ סנייא ץלַא ..
 ןוא דיא ,נירג ,"ןעלדנַאה טינ רעדַא ןעלדנַאה

 טיה ,רענַײמ לרוג, ,23 'ז ,1953 י"נ ,טלעװ

 יצוס ,"יַא ןַא רימ ַײז ,לקַאװ ןוֿפ טירט ןַײמ

 ןענעז ןשעּפעד יד, .ד ו ר ּפ שיַא 129 יז ,ו וופ



 רַארַא

 סָאװ ןעגנוטַײצ יד ןוא ץשי"ַא יװ ץרוק ױזַא !

 ,21 ן6 ,1866 ,מק ,"טלַא ןיוש ןענעז ןעמוק

 .ל22 יא? . ,רעד -- ר'ַארַא
 ,עסאק-הכולמ .טוג רעדָא ןיזַאגַאמ

 :לַאװרַאֿפ יד, .שהכולמ :3 רעכעלנייוועג .ידַא

 לָאטיּפש א . ..טױּבעגֿפױא ייז טָאה . . .גנֹוט

 רַאֿפ ןעניזַאגַאמ עשירַארַא ןוא קעטָאּפַא ןַא טימ
 -- לארׂשי תיּב ,ַאשּפָא לצרעה ,"האוֿבּת

 יד/ .,1939 טפעגיס ,ףיוה ס'יבר רעצינשזיװ

 יד ןוא רַארַא םִַײּב עיצנעמָאק ןּבָאה טַײל עטלַא

 רַאֿפ ךיוא ןוא דרָאקַא ןיא ןטעּברַא טַײלעגנוי

 יֿפירש עשידוי ןיא ,יּבורג' ,"םּתס ןיױלגָאט ןטוג

 ַא טימ טכַאּפ ןיא ןטלַאהעג , .1948 שזדָאל ,ןט

 .ךַאּברעױא לחר ,"סעקטַאגַאר עשייא יד ףּתוש

 רעשהכולמ

 -שיּפָארט =: 8:1סטז001 .,רעד -- טורָארא
 2181280184 2000102004 סקיוװעג רענַאקירעמַא

 טרַאס} רעטירד ַא/ .תוריּפ עקיפיורג טימ

 לצרָאװ םעד ןוֿפ טכאמעג טרעװ ,'א {ןּפױרג

 ,1917 י"נ ,ענעיגיה ,ןָאסירעמ .א .י ,"ַאטנַאראמ

 ,סקיוועג םעד ןוֿפ למכָארק ךיוא

 .==17/: 81200146 .רעד -- למױּבױדישַארַא

 -סינדרע ,סעקשַאטסיֿפ ןוֿפ טסערּפעגסױא לייא

 ךיז טָאה ךעלסעג יד רעּביא , .ךעלסינייּבר ,ךעל

 ,לינַאװ ,גנירעמיצ ןוֿפ חיר רעד ןגָארטעג
 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאפ ,"ןענַאנַאב ןוא 'ּב"א

 ,1 ןאנ ,1953 זירַאּפ

 סטוג .הלחנ ,השורי .2776: ס1ט6 יד -- ברא

 ,רוד ןקידנעמוק םעד ןּבעגעגרעּביא טרעװ סָאװ

 ,אּבריא -- ןסוח ,א"ל, .תורוד עקידנעמוק יד

 ,8 ןילכַײר ,"הלחנ 'ל .ןלוגס ַא א ןרעטנוא|

 ,הוחַא ,הלחנ :רַאֿפ וט -- 'ַא .6 ,וט ,ילשמ

 טשטַײטעג ךיוא זיא יֹוזַא .השורי ,השרומ

 ןַײז ןעק סע, .תומדקַא ןוֿפ 'הייּתנסחא ןרָאװעג

 טָאה טָאג, .װש ,"ַא עטסכַײר יד ךיוא ּברַאה

 יא ןַײז רעּביא טשריֿפ א רַאֿפ טּבלַאזעג ךיד

 ינא רשא , .1 ,י ,'א לאומש ,יִּת ,"ןותלחנ לע}

 .ּב/בס ,שמ ,"'א ןייא וצ -- הזחאל םכל ןתונ

 ןענעז רעקלעֿפ סָאװ ףיורעד וטסגַײװש יװע

 ןַײד ןעועג אמטמ ...יַא ןַײד ןיא ןעמוקעג

 ירעש רֿפס ,רֿבונה .נ .נ ֿברה ,"לכיה ןקילײה

 קלָאֿפ ןַײד ,טָאג ,ףלעה, .1849 רימָאטישז ,ןויצ

 ,"לזמ סָאד ייז ּבייהרעד ןוא יא ןַײד שטנעּב ןוא

 װָאקירטעיּפ ,שדוק ארקמ ,הנחת ס"ש עַײנ ןייא

 רעד ןוֿפ טמַאטש לַארָאמ יד זַא טּביײלג, ,1

 טָאג ןוֿפ לייט ַא ריא ןיא טעז ןוא טייקכעלטעג

 ןיא ןקיטכעמלא םעד ןוֿפ 'א ןַא ןוא למיה ןיא

 ץלַא, .219 'ז ,1912 י"נ ,| טישז ,"ךייה רעד

 וה ןדייװעגניא ענַײמ רָאנ ,'א ןַײמ רעדלעֿפ

 ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,פי ,"ןעמורּב עקירעג

 ןעד םַאק רנייא, .ּברְע :ךיוא כרַא .,46 יז

 םנַײז ךָאנ רדנַא רעד / ,ןלַאה וצ {ּבייל =} ּביל

 מדֿפ9 ,םילשמ רפס ,"ןלַאט וצ ּברע איד טוט

 .א/די ,ז"מּת

 רעדָאו טרעװ סָאװ .ךעלּברע .כרַא .ךעלד
 ךרוד ןעמונעגרעּביא רעדָא ןּבעגעגרעּביא (ןעק

 ׂשד ּביוא נוא, ,ןטײקנַארק עא .השוריּב ,ּברַא

 וצ רטָאֿפ ןוֿפ זיא ךעלּברע איז אַײּב ךיירגניק

 ,דל ,ראש ,"ןוז ןעד

 שי
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  -רַאֿפ םעד ןדערסיורא ןֿפוא .מטפ -- ברא

 ַא ןוֿפ ךיוא ןעמָאנ ןרַאֿפ בר לטיט ןטיירּפש
 ןיא טײרּפשרַאֿפ רעדנוזַאּב ןעװעג .דִיי ןטושּפ
 טשינ ,היֿבוט ּברַא טסייה דיי רעד, .רקוא
 טימ םַארג רעד טמוק סע} "ברא יװ שרעדנַא
 ,.35 'ו ,1963 ,פעטס רעד זיא ךַאװ ,אּפַא ,ןּברַאג

 ןיא, .רעּפרעק רעשילמיה .רעד -- ברא
 "רַאֿפ ןענעז סָאװ יד| עלַא ייז ןעניואוו רעַײֿפ
 ךָאנ ייז טסעװ .ןןכיור סקענַאדַײמ ןיא ןדנואווש
 ,"ןּברָא עקימַאלֿפ עטַײװ ףיוא לָאמַא ןֿפערט

 .108 יז ,1967 ,| ...ןּברוח ןוֿפ רעדיל ,טייצ

 ,שינעמקרוט22 סור? .ס" ,יד ,רעד -- ,ַאּברַא

 "ירעיוּפ רעגנַאל .1 .תונושל רעזַאקװַאק ןוֿפ

 ןריֿפ וצ דרעֿפ רעמ רעדָא ייווצ טימ ,ןגָאװ רעש

 יא רעד וצ טריֿפעגוצ ייז, .יורטש רעדָא ייה

 עװקסַאמ ,המחלמ ,מּפ ,ײטקוקרַאֿפ לַײװ עלַא ךיז

 ייװצ ףױא ןגָאװ רעטכַײל .2 .76 'ז ,8

 א) 'א ןַא ןעמענ טלָאװעג טָאה רע, .רעדער

 רעּבָא רע טָאה ,(רעדער ייװצ ףיוא עלעגעוו

 ,"ןכירקֿפױרַא טנעקעג טשינ יַא ןכיוה םעד ףיוא
 ,11 שו 1959 ,רענַאקירעמַא ,ןהּכ ֿבקעי

 .ןטעּבירא ןוֿפ .רַאּפ .כרא -- ךיז ןטַאּכרַא

 ןזירו ןיּבָאה, .ךיז ןטעּברעד .2726: סז-ט66סת

 םוצ ןּבעג וצ דלעג ליֿפ . . . ןיטָאּברַא ךיז . . .

 ,זנַאג דוד 'ר ,זּביא ,אנעה ןמלז 'ר ,"קוצ ּבא

 ,ת"נּת מד99 ,דוד חמצ

 .2106: 61-021660 .כרַא .װטוא -- ןדלַאּברַא
 - ,וטׂשדלּברַא -- ּתלֿבנ, .קידתוזע ,קידהּפצוח ןַײז

 ,ל ,ילשמ ,8 ןילכַײר ,"םינּפ תשוּב אֹלֹּב {רן'מולּכ
 .ן"טסואימרַאֿפ ךיז טסָאה וד, :ית) .2

 רעװעג ,454 שטוטס .ז- ,רעד -- טס'עלַאּברַא
 לַײֿפ .ל22 1922 ייאכ? ,רעטלעלטימ ןיא

 טימ ,ןקעטש ַא וצ טקיטסעֿפעגוצ ,ןגיוּב-ןוא
 .לַײֿפ יד ןסישוצסיורַא םזינאכעמ ַא

 ,21716: סז-טגזזחסמ .כרַא .חטוא--ןעמרַאּפרַא
 -- ןוחיא .תונמחר ןּבָאה ,ךיז ןעמערַאּברעד

 :יּת| 50 ,חכ ,םירֿבד ,8 ןילכַײר ,"רע טמרּברא

 איד רּביא ךיז לָאז טָאג, .ן"ןקילעזטַײל,

 ןיזיּב ןוֿפ איז 'נוא ןימרַאּב רַא טַײל יגיּבלעז

 יגיּביא ׂשָאד איז זַָאד ןיזַײװ געװ ןיטוג םוצ

 ,139 '} ,הג ,"ןימענ ןא יכילטַײצ זָאד רַאֿפ

 יל ,טייקמרעּבראנוא -- תוירזכֲַא :8 ןילכַײר

 ,4 ,זב ,ילשמ ,רזכַא חור

 "הווחא רַאֿפ װוט .ז ,סָאד - ס'עועגנּכרַא
 לײטּברַא ןַא ריד ןעמַאטש-טלעװ ןּבעג לעװ ךיא;
 ןוֿפ ןדנַאר יד ן"םוטנגייא, :יּת} 'ַא ןַא ריד ןוא
 ,8 ,ּב ,תגנ ,"דרע רעד

 ןוא -רעטעּברַא .וָאס -- רָאקֿפרַאדּברַא
 יד, .ידַא -- שי  .טנעדנַאּפסערָאק-סֿפרָאד

 -נַײרַא טעװ גנוטַאראּב עשידנַאּברַאֿפלַא עשייַא

 יד ,"טעּברַא רעד ןיא םָארטש םעַײנ א ןגָארט

 ,3 ןפ ,1928 עװקסָאמ ,עמיטש . ..רעּברַאג

 .קלכק .ּבװ לַאק ,י"א .רעד {עּברַאװ -- הּכרַא

 ,קירעשייה

 .ץ- ,רעד -- לײטּברַא

 לײטּברַא

 .סורכ2 ,ל01922 (סעי .ז{ ,רעד -- זוּברַא

 .ענעװַאק ,ןָאלעמרעסַאװ .1 ,שיקרעטככ
 ַא טימ קידרעסַאװ זיא .סטס010142 011101195

 ןסיורג ַא טימ .ישײלֿפי םעד ןוֿפ רילָאק ןטיור

 רעקיטַײצ א יװ טױר, .ַא ןַא יװ ּפָאק

 טניימ סָאד ,סעיַא ןוֿפ ץכעלַאש יד, .לװֿפ ,"'א

 ,תּבש ינוקּת ,זּביא ,"סענעװַאק יד ןוֿפ ןעמ

 ַא ןוֿפ טייקענדעשז רעד טימ , ,1818 אהרטסוא

 םענעטינשעגֿפױא ןַא טעז סָאװ ןטרעגנוהרַאֿפ

 ענעדלָאג יד ,הלמ ,"רעטצנעפ-לעטשסיוא ןיא יא

 ןעוװעג ֿבייחתמ ךיז רע טָאה, :גיֿפ ,86 יז ,עװַאּפ

 ,טרעװ רעד סָאד טָאה רע ...ןדנ לּבור 0

 "רעניילק ןוֿפ ךיז טנעקרעד ליַא טוג ַא . . . לַײװ

 ,ול תיּבל תונורכז ,ןַאמקילג יול ֿברה ,"טייה

 םיא זיא ּפָאק רעד, .35 'ז ,1934 ווענעשעק

 יד םערָאװ ,ליוה ןוא יא ןא יװ סיורג ןרָאװעג

 יד ןוא ּפָאק ןוֿפ ןכָארקעגסיױא םיא ןענַײז רָאה

 לדנעמ ,"רילָאק-קעּבַאט ַא ןעמוקַאּב טָאה טיוה
 .1235 'ז ,1966 ,רבדמ ןיא רענרעק ,ןַאמ

 ּפָאק , :ןרעגַאל-טָארסױא עשיצַאנ יד ןיא .2
 טָאה עמ סָאװ תמ םענעּבָארגעגסיױא ןַא ןוֿפ

 .4 ,אצו פשיי ,מולּב ,"רעטַײש ןֿפױא טנערּברַאֿפ

 .זוּברַא ןוֿפ לרעק .סע  ,רעד -- קישטי-

 ןעמ טָאה גָאטַײּב תּבש ןוא טכַאנוצ-קיטַײרֿפ ,

 לאוש ,"סעיֵַא רעדָא סעקשטעמעס טליישעג |
 א ןעװעג ךיוא זיא סע, .3 ,אש ּפשִֶיי ,ץיװרוה
 עמ ואװ ,ןוויוא ןיא גנוֿפיטרַאֿפ א ,עקלכַאק
 ה"ד) סעיֵא ,סעקשטעמעס טנקירטעג טָאה
 ,115 יז ,4 ,אוו ּפשִיי ,"(ןזוּברַא ןוֿפ ךעלדנרעק

 סע ואװ דלעֿפ רעדָא ןטרַאג -- עירע'8

 ענילעצ לקיטש ַא טעטכַאּפ רע; .ץ'ַא ןסקַאװ
 רעטעמש ,ןַאמטלַא השמ ,"'ַא ןַא טכַאמ ןוא
 ,10 יז ,?רָאי ,טשערַאקוּב ,ןעגניל

 -קיּבייא ,1 222 ייאכ? ,ן- ,רעד -- ֿפוטוֿבױַא

 עטיור טימ עּפָאריײא-םורד ןוֿפ טסוק רענירג
 רַאֿפ ךיוא ןוא גנוצוּפַאּב א יװ טצינעג סעדנַאי
 -ןוֿפצ ןוֿפ סקיװעגיזָארג קיכירק .2 .זַײּפש
 עקידחיר טימ עקירעמַא ןיא ןטַאטש עקידחרזמ
 .ךעלעמילּב עזָאר רעדָא עסַײװ

 רעד ןוֿפ קלח ,לייט

 טשטַײטרַאֿפ יּת ,הלחנ רַאֿפ װט .ּברַא װזד .ּברַא

 ױזַא) יא טימ -- תגנ ;"הלחנ; טימ 'הלחנ'

 ,תורימז ,סוממ .,(9 ,ד ,תֹור ,מגנ ןיא ךיוא
 ילּב שריי ֿבקעי תלחנ' רעּביא טיג ,21

 ןעמ טָאה 'ִא סֿבקעי; :יװ 'הלחנ םירצמ

 -רעד ץענערג ַא ןָא ּברַא ןַא / ,רַאֿפרעד
 'נוא ןיג ךלמ םעד אַײּב ליװ ךיא, ."רַאֿפ

 םוגרּת ,הניאצ ,"לארׂשי יא ןַײמ רַאֿפ ןטעּב ליו

 לייט ּברַא ןייא ןנַײז רדניק יד; .ד/הּפק ,ינש

 רעד| .א/הכק ,וו תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"ׂשטָאג

 ןוֿפ ּברַא יד, :יּת ןיא 3 ,זכק ,םילהּת ןיא קוסּפ

 ןענעז ןגיוא עצרַאװש יד, .ן"רעדניק ןענַײז טָאג

 םענוֿפ דײרֿפ רעכעלמייה רעד טימ טצנַאלגאּב

 ,44 'ז ,16 ןש ,קג ,סקוֿפ .מ .א ,"א

 ןיא טגָאז ךלמה המלש, .ברַא -- לייטּברע
 :(...תוֿבָא תלחנ ןֹוהְו תיּב) {14 ,טי|ו ילשמ

 ןַײז רטיג ינוא זיוה ןייא -- ׂשטיוט זיא זָאד
 ייּתְו .ח קרפ ,טנַארּב ,"רטָאֿפ ןוֿפ לייט ּברע



 טיברָא

 .ן"ןרעטלע ןוֿפ השורי א זיא סטוג ןוא זיוה,

 רימ איז זיא / לייה ןוא קילג םוצ דנוציא 'נוא,

 ,ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ ,"לייט ּברע רוצ ןדרעװג

 ,60 יז ,ד"צּת טׂשמַא

 ייאכ? ,ס- ,יד ,ש'ָא :99 .ן ,רעד -- טיײּברַא
 טנכייצַאּב סָאװ ,עיניל ץשיטּפילע .1// .לכ2

 טילעטאס א ןוֿפ ,ללּכּב טענַאלּפ א ןוֿפ גנאג םעד

 ןשלמיה ןרעדנא רעדעי רעדָא ןוז רעד םורַא

 טיירג טנַײה טייטש טעקַאר . . . ַאש .רעּפרעק

 טיּברַא ןיא טילעטַאס א ... ןסױטשוצֿפױרַא |

 ,3 וע 1963 ,זמט ,"דרע רעד םורַא

 ןיא ללח ןוֿפ זַײרקמורַא רעקידרענייּב .2

 יד, .גױא סָאד ןַײרַא טמוק סע ואװ ןּברַאש

 ,זדלַאה יד עמזַאּפס ַא ןיא ףיונוצ טקירד האנק
 .ש ,"סעיִא יד ןוֿפ ןגיוא יד סױרַא טקירד יז

 ,1931 קסנימ ,עניק ,ןישעלָא ירוי ,זּביא רענידָאג

 רערעסערג ַא ךס ַא, .גנוקריוו ןוֿפ זַײרק .

 ריא טימ ענַײרקוא ּביוא ,ןַײז טעװ קילגמוא

 ךיז קילַײװטַײצ טעװ . . . גנורעקלעֿפַאּב רעסיורג

 ,נירג ,"ַציֵא רעשיטעװָאס רעד ןוֿפ ןשטילגסױרַא

 ,197 יו ,19523 י"נ ,ןטרעװ ןוא ןשטנעמ

 ,גנוגעװַאּב יַא .טייקכיג עיִא .ידא -- ל'א-
 ןעמָאכַארט ףיֹואְו רעקנַארק רעד, .געװ רע'ָא

 -סיוא רעד .ןטנוא ףיוא ןקוק טגנידַאּבמוא זומ

 "א םוצ טקירדעגוצ טרעװ םערּב רעטרעקעג

 ,12 ןט ,1929 עשרַאװ ,זָאט ,"דנַאר

 יךוז רעד םורַא יִא .חרט 6 װטוא -- ןריזה

 טריטיּברָא טָאה ןעלג ןעוו . . . קיטסניד ןטצעל,

 / .25 װ 1962 ,זמט ,על ,ײלָאמ ַײרד דרע יד

 ,ררֹוּב ..ל22 יא? .סי ,רעד -- רעטיּברַא
 טיג עמ סָאװ רעד .םידדצ עדייּב ןוֿפ טמיטשַאּב

 קסּפ ןַײז ,לייטרוא ןַײז ןּבעג וצ רעּביא םיא

 ךיז ןענַײז םידדצ עדייּב ןוא) ךוסכס  ַא ַײּב

 רעד ןיא יא רעד .(ןעמענוצנָא סע בַײחתמ

 יַארעּפוס א .עירטסודניא-רעדיילק

 יד רַאֿפ יג"ַא ןַא ןגעװה .טכירעג יַַא
 "עג רעד ןוֿפ םינינע-עיצַאזינַאגרָא עכעלרעניא

 ,4 ןא ,1929 עשרַאװ ,זָאט ,"טֿפַאשלעז

 92 יײא2 .ז ,רעד -- שז ַארטיּברַא
 ןַא ןּבעגרעּביא .עיסימָאקַא .טכירעג-תוררוּב .1

 -יילרעד ףיוא ס'קיא, .'א ףיוא ךוסכס ַא ,ןינע

 -רַא יד ןשיװצ ןטקילֿפנָאק יד 'ךעלדירֿפי ןקיד

 ,ןרעטש ,קעסעמַאד .ַא ,"ןטנַאקירּבַאֿפ ןוא רעטעּב

 ךיז ךעלּבָארג רע טָאה ,, ,11710 ןט ,1932 קסנימ

 א רַאֿפ ךעלטנרַא זיא רע :טכאלעגרעדנַאנוֿפ

 ,) רעּפעינד םָאֹּב ,גרעב ,"'א ןַא ןוא ררוּב

 עטולַאװ טימ רעלדנעה, ,2 ,טכירעג-רעטיּברַא ןַא

 | ,ןרירטיּברַא ןוֿפ טעּברַא יד
 .סס ,עק- ,ןי גװ .ז ,רעד -- טסײ'ַא

 ןוֿפ ,עיסימַאק-שזַארטיּברַא ןַא ןוֿפ דילגטימ .1

 עטולאוו טימ רעלדנעה, ,2 ,טכירעג-רעטיּברַא ןַא

 יד טריטרָאּפסקע סָאװ ָאטעג רעװעשראװ ןיא

 יד ץוחמ וליֿפא ןוא ָאטעג ןצוחמ . . . "הרוחס,
 רע רעּבָא ,טנעמענרעװָאג-לַארענעג ןוֿפ ןצענערג

 ,4 ,אעו ,ּפשִיי ,מולּב ,"טינ טרָאֿפ ןיײלַא

 .לכ2 יא? .ס- ,ז ,רעד -- רָאטַארטיּברַא
 -רעטנוא טריֿפ סָאװ רעד ,2 .רעטיּברַא ווזד .1

2080 

 ןנַאמ יכילקרעװ ׂשרוטַארטיּבראק .ןעגנולדנַאה

 רע ןאייטרּפ ןדייּב ןוֿפ רילדנעה רטנוא רדוא

 יב טעמוגרַא סנק ןוא ףארטש 'נוא ךָאד ןראֿפ

 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,"דיר ןייא זַײװ

 .ּב/כ ,1774 ַאדרויֿפ

 סָאװ ,טריװיטָאמטינ .ידַא -- ר ַארטיּברַא
 טריזַאּב סָאװ ,דוסי ןויטקעיּבָא ןייק טינ טָאה

 ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,להקה-תעד ףיוא טינ ךיז

 רעצנַאג רעד , .שטנעמ ןייא ןוֿפ סולשַאּב ןטיול

 םענייאניא גנוּבײרש יד ןרַאּפשנָא ןוֿפ קנַאדעג

 ןיא ןֿפַארט לָאצ רעד ףיוא ןטֿפַאהַאּב רעדָא

 "עצ שיטקַאֿפ טרעװ רֶע רָאנ ,יא זיולּב טשינ

 ,םיוּבניטש .י ,"תונקּת ערעדנַא יד ןוֿפ טרעטש

 ,4 ,אצו ,פשיי

 'ַא ןּבָאה ןטעװָאס עלַאקָאל, .ידַא -- שי
 עקיּבױלג יד סעדַײּבעג לֿפיװ טמיטשַאּב ןיילַא

 ,"טסנידסעטָאג רעייז רַאֿפ ןּבָאה ןֿפרַאד . .

 ,234 '| ,1953 י"נ ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג

 ,"רקֿפה ןוא יא ןוֿפ דנַאטשוצ ַא, ,טייקשי-

 | 5 וו 1954 ,זמט ,לקיּב

 .מַא -- ן (ָא)ש יײיַא ,ן טיייַא ,רָאטײ|רטיּברַא
 .=:12: 8101118101, 21011120), ,1ס

 ףיוא ןייגנַײא טינ ןלעװ . , . רעּבעגטעּברַא יד,

 םיא טימ ןענַײז יז ןדַײס ,רָאטיײַא ןייק
 לדָאנ יד רַאֿפ ןָאינוי סֿפמַאק ,"רעכיז טולָאסּבַא

 ידע .40 ' ,1926 י"ג ,םַארגָארּפ ,רעטעברַא

 "א ןעמענוצנָא ןעגנואווצעג ןַײז . , . לָאז ןָאינוי
 ,42 יז ,ןטרָאד ,ןַאשיי

 ןטּפשמ .טריי- ,ריר- .ורט -- ןרי|רטיּברַא
 'א .תוררֹוּב ,שזַארטיּברַא ךרוד ןכײלגסיוא ןוא

 -לעּב ןוא רעטעּברַא ןשיװצ טקילֿפנָאק םעד

 -רעּביא -- עיצַאה .תקולחמ א ןיא יא .תיּבה

 ,גנורי-  .עיציא ףיוא ןּבעג

 - ,טעּברַא -- -- טייּברַא

 תואוֿפר, 73 .ּבנ צמ .סָאד -- טיורק"ןיריּפרַא
 לּכ םדוק .ןדניווראה טָאה ו"ח השא הנייא ןעוו

 שטניװ) ןיִׂשֶע ריא לַא ןיא ןיִׂשע וצ ריא ּביג

 (טיורק ףיוַאװ שטניװ) םענ ךַא ,(טיורק ףרַאװ

 . .. טיורק (ןיריּברַא) ינוא (טיורק ןילֿפּפ) ינוא

 ריא ּביג 'נוא ןַײװ ןיטלַא ןיא ׂשילַא זָאד ךַאק |

 .ּב/דכ ,וװ רוס ,"ןקנירט וצ טֿפָא

 ,ןריּברַאה :5ּפ טיּברַא ,ריּב- .ווטוא -- ןריּברַא
 -רַאה ַא ןיא ןעגנערּברַאֿפ .2/626: 8ס:-ט68ס0

 רעד, .ןקיטכענ וצ טרָא ןַא ןעניֿפעג .קירעּב

 ליגעֿפ ׂשָאװ ןׂשיוו ןזָאל ךיולש ןַא ךיא ּבָאה ךָאנ

 רֿפ ןמענ טכַא ןיא ךיז לָאז רע נוא ןרַאװ שע

 ךיולש רנ ,טכַאנ איד יַא טינ איז לָאז נוא ,איז

 רָאי ןוֿפ ווירּבי ,"ןמוניג טינ זַײװדַא ןַײמ טָאה

 .ן81115 , 4514 , נאצ 1937, ט. 1001י11

 .0406: סעזחס} .צא יװ צמ ,רעד -- לּברַא
 ןוֿפ קלח .1 .01061 -- סקַאז סנַאה ַײּב
 טמענ סָאװ ,סמערָא יד טקעדַאּב סָאװ שוּבלמ

 ,רעצרוק .טנַאה לייט ַא רעדָא עצנַאג יד םורָא

 -רעטנוא .יַא װזַאא רעלָאמש ,רעטיירּב ,רעגנַאל

 'ַא ןוֿפ לייט רעטשרעטנוא רעד -- 'א רעטש

 יא ןַא רַאֿפ ןּפעלש .יַא םַײּב ןָאט יצ א ,ןּפַאכנָא
= 

 .'ַא יד ןיא טגײלרַאֿפ טנעה יד טימ ןציז ,ןייטש

 לברַא

 ַא ַא יד ןעשטַאקֿפױרַא רעדָא ןעשטַאקּפָארַא
 "א רעטֿפוּבעגנָא ןַא .'ַא ןייק טינ טָאה לּבַײל

 רדוא זלַאה רעד ׂשָאװ דמעה אַײנ ןייא . . .,

 װעקלָאשז ,םייח ךרד ,"טּפינקג וצ זיא ליּברַא

 רעדיילק יד סיוא ךיז טוט ןעמ ןעװ, .,3

 םעד ךָאנרעד ,יא ןקניל םעד ּפָא רעִירֿפ ןעמ טיצ

 ַא ןָאטעגנָא ריא טָאה,; .א/גל ,אח ,"ןטכער

 ,"יַא עטרעקעגרעטנוא עגנַאל טימ טאלַאכ ןסיורג

 ענליװ ,לוּבלּביטולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר .מ
 ...ךָאנ רימ טייג לטנַאמ א, .217 יז ,4
 ,גה ,"ןקיטשרעד ךימ ןליװ יא ייווצ עקידייל

 ,15 יז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 -:ַאמ"א ,קַאלש רע טנו א"יא .ך ַא לא

 יָאּפיַא ,עקטַאלקדָאּפיַא ,טעשז
 .ץיצ"א ,רעטוֿפײֵַא ,עקװעשט

 ןצעמע ַײּב ןעמענוצ = 'א ןַא ןענערטסיוא*

 ,הסנרּפ יד רעדָא ּבַײװ יד

 -ץגּפָא ןַא טימ ןעװעטַאר ךיז ,ןֿפױלסױרַא*

 ןעמוקסיורא םיוק = יא (ןטקנעזעגּפָא) ןטנערּב

 א ןוֿפ ללּכּב רֶעדַא הֿפירׂש א ןוֿפ רעקידעּבעל ַא

 -יײרֿפ עסיוועג ןּביױלרעד ךיז! .הנּכס רעסיורג

 ןדער ,ןכַאמ שירַאנ ךיז :עניּב רעד ףיוא ןטייה

 סע טסייה ("עזָארּפ-לּברא;) רעטרעװ ענעגייא

 טָאה ױזַא טָא ,םיריא .ש ,"ןושל-רעטאעט ףיוא

 ,44 'ז ,1956 א"ב ,רעטַאעט טליפשעג ןעמ

 -יטָאמ ,ןלייצרעד ,ןדער = יא ןוֿפ (יװ) ןטיש*

 -המכח ;ןציוו ןטיש .לעטשּפָא ןַא ןָא ,גנַאל ןריוו

 ,סױרַא יא ןוֿפ יװ תויאר ,סארמימ ,םיקוסּפ ,ךעל

 רעּבָא ,יַא ןוֿפ יװ עקַאט טיש טַאקָאװדַא ןַײמ,

 ."טליּפשרַאֿפ ךיא ּבָאה סעצָארּפ םעד

 ןטלַאהַאּב ,ןּבָאה ווזד = יא ןיא ןעמעננַײרַא*

 םענוֿפ קידנפױולג .לקעמיל ק"ַא .יא ןיא

 . ןוא טנַאה ןייא ןיא למעזעּב ןסָאנ ןטימ ץחרמ

 -עדנא רעד ןיא יקַא ןטכַאמעג-שהירּב ןטימ

 ענליװ ,גידעּבעל טינ טיוט טינ ,ליי ,". ..רער

 -- רעייא לּברַא ןא .רעצישיַא .60 יז ,ח"נרּת

 -רעיוּפ לַײװ רשֿפא| .רעייא 15 רעדָא לדנעמ א

 ,ןלּברַא עטיירּב ןיא ןעגנערּב סע ןגעלֿפ סעט

 -טג טָאה יז ,ןעמוקעג זיא . . . עטרעיוּפ א,

 ,סינּפיק קיציא ,"רעייא עלעּברא ןא טכַארּב

 'ז ,1 ָא"ּת ,| ענשעװָאלס עלעטעטש ןַײמ

8, 

 -רַאֿפ רעדַא ןט לא הַא ב רעדָא ןּבָאה*

 ןענעכער טינ ךיז ,ןרירָאנגיא = 'ַא ןיא ןקעטש

 ןטלַאהנַײא :ךיוא .ןצעמע טימ רעדָא סעּפע טימ

 ךימ ןּבָאה ייז סָאד טניימעג ייז ןּבָאה, ,דוס א

 ,דמא ,"ןַײז חצנמ ךימ ןלעװ ןוא יַא ןיא ןיוש

 בקעיג .., .1871 ענליװ ,ןעטכישעג רעטסַײג איד

 ןֿבל ךָאד המ . ..וׂשע וצ ןגָאז טקישעג טָאה

 סרעלדניװש עלַא ןוֿפ יּבר רעד זיא רע סָאװ

 ,זּביא ,". . .'ַא ןַײמ ןיא ןטלַאהַאּב םיא ךיא ּבָאה
 יב תישארב ,הּבר שרדמ ,ץֿבעי ם"ירהומ

 ,1888 עשרַאװ

 יא ןוֿפ ן ע ל כ ע ק ,'א ןוֿפ ןע װ ע ד ָא ה*

 טינ ,ןּבעג גנוטכַא טוג ,גנורענ עטוג ןּבעג =

 םיא ןיא ךיז טגעלֿפ עמַאמ יד, .ןעװעלַאשז

 ןּפָאטשנָא ,יִא םעד ןוֿפ ןעװעדָאה םיא ,ןצלעמש

 ,סוממ ,"ןכַאז עטוג טימ סענעשעק יד םיא

 רעגיוש ןוא רעװש ןַײמ, .1910 י"נ ,עקשיֿפ



 דנַאלּברַא

 ןַײמ טימ ךימ ןּבָאה ןוא טעװערָאהעג ןּבָאה

 ,מק ,זמלמ םייח ,יַא םענוֿפ טעװעדָאהעג ּבַײװ

 !ּפעט ןכָארּבעג לזמל טָאה עמ, .40 ןאָז ,8

 ןוא למיה ןטעּביז ןיא זיא האל ןַײמ .,,

 ּביל הדוהי ,"לּברַא םענוֿפ ןתח םעד טלכַאק

 ,1896 ֿבוֿבל ,רענילרעּב המלש יר ַײּב ,קָאטשניּב

 ,69 יז

 ריא; יא ןוֿפ ןדע ר ,יא ןוֿפ ןגָאוי

 סָאד גָאז ךיא ,םכילע-םולש ינַאּפ ,רשפא טניימ

 ריא , .היֿבט ,עש ,"?יַא םענוֿפ ,ױזַא טַאלג ךַײא

 טינ דער ךיא זא ןזָאלרַאֿפ רימ ףיוא ךיז טגעמ

 י"נ ,יורפ יד ןוא םייה יד ,ץילַאמ .ח ,"'ַא ןוֿפ
 ,7 'ז ,8

 טימ ,ךס ַא ןכַאל (א = יא ןיא ןכַאל*

 סָאד ,לוטיּב םעד ןזַײװסױרַא טינ (ּב ;טייקרעכיז

 ,ןצעמע ןוֿפ ןכַאלּפָא

 (שירעדַײנש) = יא ןַא טימ ןטס עמי
 טינ טלעֿפעג רעלעטשאּב םעד סָאװ םעד רעּביא

 ,דגּב םעד ןכאמרעּביא ןסייה יא ןיא סעּפע -

 ןַא טימ טעּברַא לקיטש א טסעמ עמ ּביוא,

 -ַאמרעּביא רעקינײװיליֿפ . ..ךיז טעּב ,לּברַא

 ,1913 ץנליװ ,רעדַײנש רעד ,סעװיר .י ,"ןעגנוכ

 ,9 יז ,6 ןאנ

 ןַא ןָא ,טָאה עמ סָאװ טָא = יא ןוֿפ ןס ע*
 ַא ןָא ,גָאט ףיוא גָאט ןוֿפ ןּבעל ;טײרגעגנָא

 ,הנויח רַאֿפ רוקמ ןקידנעטשַאּב

 יד ןרעשַאקֿפיורַא ,ןרעשַאקרַאֿפ ,ןעשטַאקרַאֿפ*
 ךיז רעדָא טעּברַא ןא וצ טיירג ןכַאמ ךיז = יא

 ךיוא . . .ףרַאדַאּב עמ ,, .ןצעמע טימ ןגָאלש וצ

 טסַײררַאֿפ סע רוציקּב . . . ןטעּברַא ,ןָאט סעּפע

 ,"יַא יד ךיז ןעשטַאקרַאֿפ סע ,לטיה סָאד רימ ךיז

 ,ןעלסיירטסיא" .1910 י"נ ,עקשיפ ,סוממ

 ןַײז ,ןגַײטשרעּביא = 'א ןוֿפ ןעלקָאשסיוא

 א יװ עא רעשירעוטֿפױא ,רעקיאעֿפ ,רעסעּב

 ,רעטייווצ

 -סיירטסיוא וזז = 'ַא ןיא ןקעטשרַאֿפ*

 .שטנעמ רעטעדליּבעג ַא טנעז ריא/,, .'ַא ןוֿפ ןעל

 -רַאֿפ סַײּבַאר רענַאקירעמַא עלַא יד טנעק ריא |

 ףרַאד עקירעמַא ןיא ?המ אלא .יַא ןיא ןקעטש

 ,ַאפָא ,"סנגיוּבנלע יד טימ ןייג ןענָאק ןעמ
 ,10 יז ,ורּביה

 שיטָאּפש = יא םעד (ךיז) ן כ ע ר ּב (ע צ)*
 ַא טיג סָאװ ןכַײר א ןגעװ ,ןגראק א ןגעוו

 ןכָארּבעצ ׁשזַא ךיז טָאה רע, :הֿבדנ עניילק

 ."הלּכ תסנכה רַאֿפ 'ַא םעד

 רעד .ַא ןּבלַאה ַא ןדער .ַא ןא ןדערי
 א) יא ןּבלאה א רָאנ טדערעג טָאה רענדער

 ,םיצוּביק יד ןיא ןעמוקעגֿפױא זיא סָאװ לטרעוו

 ןקירטש וצ ןַײז גהונ ךיז ןגעלֿפ ןעױרֿפ ןעוו

 ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ףיוא סעדער עגנַאל יד תֹעּב
 טימ סעדער יד ןוֿפ טַײצ יד ןטסָאמעג ןעמ טָאה

 וצנָא ןזַײװַאּב טנעקעג טָאה עמ לֿפיװ םעד

 ,2 ,אאעו ,ּפשִיי ,"(ןקירטש

 ןדער וצ ארומ ןּבָאה = 'א ןיא ןע ַײ ר ש*

 טַײרש רע" .גנוניימ א ןגָאזוצסיורא רעדָא

 ןּבױל טשרמולּכ = ןַײוא 'א ןיא ארוה
 ,גנורעטסַײגַאּב ןזַײװסױרַא טשרמולּכ

 עלױֿפ ףיױא = יא יד ןיא רענײ טש*

 .כרַא .װדַא -- ֿגנולצילּברַא
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 סָאד ןעלסיירטסיוא רעדָא ןטישסיוא* .,ןשטנעמ

 ,קיסַײלֿפ ,רעקידוװעריר ןרעװ = יַא ןוֿפ דמַאז

 .טעּברַא רעד וצ ןעמענ ךיז

 עקידתושממ טינ ןדער = 'א ןכרוד ןטישי*

 .ןעלּפַאלּפ ,דייר

 וצ ןעמ טגָאז -- 'ַא ןיא חלג םַײּב זיא ךָאני

 חלג רעד לַײװ} ךָאנ ,ךָאנ טעּב סָאװ ןצעמע

 ,ןיַא עטיירּב טגָארט

 -עגנָא ,שטנעמ רעטסוּפ = 'א רעטֿפוּבעגנַא*

 ,טינרָאג רענעזָאלּב

 ןיא ןעמערַאװרעד ךיז = יַא וצ יַא ןּפַאלק*
 ןיא טנאה ןייא ןּפַאלק ךרוד גָאט ןקיטסָארֿפ א

 עסַײװ יד ןיא ןסוריסַײװ, .רערעדנַא רעד

 ,בז ,"ַא וצ יא ןּפַאלק ןגעלֿפ . . . ךעלצלעּפ

 ,1914 ענליוו ,אטיל

 ןוֿפ לייט א ואװ ,ךַײט ַא ןוֿפ גַײװצּפָא .2

 ,גנוטכיר רעקיטַײז א ןיא קעװַא טייג םָארטש
 רעד .םי ַא ןוֿפ רעדָא ערעזָא ןַא ןוֿפ יא ןַא

 טלייט ַײּברעד, .םי ןשיטלַאּב ןוֿפ יא רעשינטָאּב

 טַײז רעד ןיא ךיז ןוֿפ ּפָא ןוּפעל ךַײט רעדו רע

 ,שטירוָאניּבַאר .ב זּביא ,"לּברַא 'עדנילּב' עסיורג

 ,1930 וװעַיק ,עגַײט רעד ןיא ,װעינעסרַא וו

 ,דנַאלּברע :כרַא .ּבנ צמ ,סָאד -- דנַאלּברַא
 נוא , .לארׂשי-ץרא ,דנַאל טגָאזעגוצ .דנאל-השורי

 ּברע רזנוא וצ ןירעק רדיװ ליװ שנוא רע ׂשָאד

 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"(ןמָא ונימיּב הרהמּב) דנַאל

 .הֿמדקה ,3

 -צולּפ ,םעצולּפ

 טמירג רע ינוא, ,ץילּב א יװ ױזַא קיטסַאה ,גנול

 זד םַאנ 'נוא . ..לֿבה ףוא ןיק ןוֿפ ןרָאצ רד

 רדורּב ןַײז טימ ַאד גולש ינוא . . . ןזַײא רעקַא

 והיתתמ ירּב ֿבקעי 'ר ,זּביא ,"םיא טיטיט יניא יא

 ין"מקּת רָאװדיװָאנ ,רשיו םֹּת ,יולה

 ןּברע .כרַא .טּברַאעג ,ןּברַא .ורט -- ןֿברַא
 ,ּברַא ךרוד סעּפע ןעמוקַאּב ..=:24/64: 01טס8

 ןילכַײר ,"ןּבריא ןליװ ריוו --- השרינ, .ןעשרי

 ,ןּברע --- ללמ ךיוא ,שמ ךיוא ,13 ,גּפ ,םילהּת ,8

 ,מהס ,"יַא וצ ןעמוק טַײז ריא זד דנל ׂשָאד;

 וצ ןרָאװ םילשורי זיא םורָאװ, ,11 ,ט ,ארזע

 ינוא ןלייא אד טּברעיג טָאה ינוא . . . ןֿפױה

 שוריּפ םע תוניק ...רֿפוס ּבײל 'ר ,"ןלגיא

 "רַאֿפ ךרּבתי טָאג , .ט"סּת גָארּפ ,זנּכשַא ןושל

 ןיּברע טרעװ רֶע נוא טינ הלֿפּת ןַײז טהעמש

 ןַײמ, .ד/ּפ ,וטל ,"אּבה םלוע נוא הזה םלוע
 וצ ןענּכ דנאל ׂשד ןיכַאמ טרעװ . . , דימלּת

 ,גנוּבַײרשּב וניּבר השמ' ,"ןיּברע ןָאט לארׂשי

 450 ןט ,קג ,קורעמש אנח} ?1750 ?טרָא

 /,ןּברַאטש גנוצ נוא ליומ ןַײז רּביא זומ רכנעמ,

 ,"ןיּברַא הגינַײז ׂשָאד ןהאוט הדמערֿפ 'נוא

 ןַײז םיא אד טצונ סָאװ ..., .ּב/הכ ,ןויע

 ,"(ןצנעשרי) 'א סָאד טעװ רעװ . . . ןגעמרַאֿפ
 ,92 'ז ,1895 עשרָאװ ,ןקילג עשינַאקירעמַא

 ןוא ,ןּברַאש רעזדנוא טכױולַאּב הנֿבל יד ןוא,

 ,"ַא וצ שײלֿפ רעזדנוא טמוק סָאװ ָארק יד

 !ענעּבילּבעג , .187 יז ,1934 י"נ ,וו רעדיל ,הלמ

 ןוֿפ ןרערט יד יא ריא טלָאז דײרֿפ רעַײא תעּב

 ,436 יז ,| צוס ,"םעלק ןיא ןעקנַאצ סָאװ ענעי

 תומַא עּברַא

 ןוא ןיגַאּב זיּב טכַאנ ַא ןסעזעג ךיא ןיּב טרָאד,

 ,גח ,יײַא טעװ השורי ןַײמ רעװ טכַארטעגכַאנ

 / ,34 יז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 וצ רּבַײװ ריא ןּבעג ךיא לעװ םורד, ,גנו

 ,"ןםישרויל| יַא וצ רעדלעֿפ יריא 'נוא ידמערֿפ

 רעד, .ן"רעשרַיּפָא :יּתו 10 ,ח ,הימרי ,מהס

 יּבָאה א רעּביא טייהרעקידנעלמירד טכַאװ רמוש

 לקיטש א זיא סָאװ יא ןַא רעּביא ,סטוג-ןוא

 ,194 יז ,ו ךות ,גי ,"דרע

 ן!וורעג ןוֿפ ּברַא} .מפּפ .רּפ .יד -- ךאװשנּברַא

 יז, .ךָארּבנעמַאזוצןוורענ .טײקכַאװש-ןװרענ

 ןכַאמנָא ךָאנ ךיז טעװ יז ,רעװש ױזַא טעּברַא

 .טייק- .לל ,יַא ןַא

 םערָאֿפ יד .+-- יַאּברַא וזז .ס' ,יד -- עּברַא
 רעדָא ייווצ ףיוא ןגָאװ רעסיורג .רנ ץּברַאה

 "יל) סעניּבַארד עכיוה ייווצ טימ רעדער ריֿפ

 ןוֿפ, .האוֿבּת סעּפָאנס ןָא טגייל עמ ואוו (סרעט

 רעד ןוא ,'א ענעדָאלעג א ןרָאֿפעגוצ זיא ּפעטס

 םייח ,"טעּברא רעד וצ ןטָארטעגוצ זיא םלוע

 ,1937 וװצַיק ,ענעסַאכ ַא ,ןידליג

 .ַאא 20 ,אי ,ארקיוכ? .װצ ןַאּברַא) -- עּברַא
 ןוֿפ ןושל ןיא ,םיסקנּפ ןיא (הֿבקנ ןימ) ריֿפ

 לייט רעטשרע .ןושל ןטלעטשרַאֿפ ןיא ,םירֿפוס

 טרעװ, .ןקורדסיוא ןוא סעזַארֿפ לָאצ א ןוֿפ

 ,"ןרעלָאט-סכַײר} ט"ר יַא םהיא ןינסנק-ףּכיּת ןמ

 ,ףסא .שו .ד"מּת ,זכ זורכ ,"הא תליהק סקנּפ

 ,ן116 ,אאצווו לּבוי

 ,1405 ,תוהמא (- -- תוהמא 'ַא

 ;8פ ,יד {(סױמַא) ,סעמַא . ..} -- תומַא עּברַא

 .ַאא 14 ,גמ ,לאקזחיכק תֹומַא ןדעלַאד| דלד

 עמרָאנ .1 .ףלייא ריֿפ .א/י ,אעיצמ אֿבּבככ
 :לשמל| .תוכלה ענעדײשרַאֿפ ןרילוגער םַײּב

 ןַײז הוולמ ;'ַא 'ַא ענַײז ןיא אמטמ זיא תמ א

 ױרֿפ א ;'ַא 'ַא תוחפה-לכל ןעמ ףרַאד תמ ַא

 טֿפרַאװ ןַאמ רעד ּביוא (טגעגּפָא) שדוקמ טרעװ

 עריא ןיא (טג) עלעגניר-ןישודיק סָאד ןַײרַא

 טיוּב רענייא ּביוא .א/חע ,ןיטיג טיול ,'א יא

 רעקירעדינ ןַײז סרעטצנעֿפ יד ןֿפרַאד ,זיוה א

 ידּכ ,רעטצנעֿפ סנכש ןוֿפ יַא יא רעכעה רעדָא

 טוט סע סָאװ ןקוקנַײרַא ןענָאק טינ לָאז רע

 רעד, ן.א/ּבכ ,ארתּב אֹבֹּב טול ,םענעי ַײּב ךיז

 רעכיז זיא לארׂשייץרא ןיא יא יא טנאּפש סָאװ

 ,א/איק ,תוּבותּכ טול ,"טלעװ ענעי ןּבָאה וצ

 ןַײז ןיא . . . (םכחידימלּת) םעד אַײּב ןציז ָאד;,

 ךא ןּבאה ינוא , .23 ,ה ,םיטֿפוש ,מהס ,"'א יא

 טינ . . .רנייק ׂשד ןטָאּב רֿפ (םרח שנוע) אַײּב

 יַא יַא, ,וט/זק ,ראש ,"ןמוק ('א 'ַא) ןַײז ןיא

 וצ טַאהעג ארומ עלַא ןּבָאה םיא ןּבעל טנָאנ

 ,םלענ רעד ןַאמשַאק יּבר ,ךרעּב ץ"בי ,"ןייג

 ,רֿבק ַא רַאֿפ ןלייא ריֿפ יד ,2 .ו"נרּת ענליוו

 ,טקיטכערַאּב ךַײלג רערעדעי זיא ייז וצ סָאװ

 רימ ַײּב טעװ יַא יא ענַײמ , .א/מ ,תוכרּב טיול
 ."ןעמענוצ טינ רענייק

 לעש . . .} -- ול תונוק םדָא לש '8 '8
 ,אעיצמ א3322 .חֹּת .ץַאז ןיול סיוניוק םָאדָא

 םיא ןכַאמ ןשטנעמ א ןוֿפ ןלייא ריֿפ יד .א/אי

 א ןענוֿפעג טָאה רעצעמע ּביוא :ןענעגייאנַײא



 תוצרַא עּברַא

 טרעװ רע :הנוק יז רֶע זיא ,יַא 'ִא ןיא ךַאז

 לרעגייז סָאד, .ענַײז טרעװ יז ,רעציזַאּב ריא

 יא 'א ענַײמ ןיא ןענוֿפעג סע ּבָאה'כ ,סנַײמ זיא

 ."יל יק יא יש יַא 'ַא ןיד רעשוריֿפּב ַא זיא'ס ןוא

 ריֿפפ .יד ןסױצָארַא ...} -- תֹוצרֲא עּברױא

 ,םודס .1 (ןענָאיַאר ,ןצניװָארּפ ,טעטש) 'רעדנעל

 "דא ,ָארױמַא ,םָאדס} םיוֿבצו המדא ,הרומע

 ,22 ,טכ ,םירֿבד ;19 ,י ,תישארבכ? |{..,ָאמ

 טכַאמעג טָאה טָאג זא טלייצרעד שמוח רעד

 ,רעַײֿפ ןוא לּבעװש ייז ףיוא ןענעגער

 יד טימ טכַאמעגּפָא טָאה ןואג רענליװ רעד}

 הנקּת ץעַײנ ַא ןריֿפנַײא םַײּב רָאנ זַא ,םיסנרּפ

 לָאמנייא .הֿפיסא ןַא וצ ןֿפור םיא ןעמ לָאז

 ןזָאלצנַײרַא טינ טכַאמענּפָא םיאּבג יד ןּבָאה

 ןּבָאה יײז :טַײלעמערַא עדמערֿפ טָאטש ןיא

 לָאז רע ,הֿפיסא ןא וצ ןואג םעד ןטעּברַאֿפ

 ךַײא טימ ךָאד ּבָאה'כ --- .המּכסה ןַײז ןּבעג

 ןגעװ רָאנ ןֿפור ךימ טלָאז ריא זַא ,טכַאמעגּפָא

 רימ ןליו טָא !יּבר ,יאדװַא -- !הנקּת רעַײנ ַא

 יז !ןיינ -- !הנקּת עַײנ א ןריֿפנַײא עקַאט ךָאד

 םודס -- 'א יא עקילָאמַא יד ןוֿפ ךָאנ טמַאטש

 טינ ךיוא ןּבָאה ייז ;םייוֿבצו המדא ,הרומעו |

 .ב טול .טַײלעמערַָא עדמערֿפ טוָאלעגנַײרַא

 .ןרצוא ןטלַא רעזדנוא ןוֿפ ,ןָאזשואי

 טמירַאּב) הירֿבט ,תֿפצ ,ןורֿבח ,םילשורי .2

 טגעלֿפ  ,(םיללוּכ ןוא תוֿבישי ערעייז טימ

 םיא ןּבַאה םיאּבב יד ןוא ,חלושמ א ןעמוק

 טַײל עמצערָא יד רַאֿפ טלעג סָאד ןּבעגעגרעּביא

 ,זמט ,רזש ןמלז ,"('ט יצ 'ח יי) יא 'א יד ןוֿפ

 .26 וו 7

 ,עטיל ןוא ןסַײר ,ןליופ-ןיילק ןוא -סיורג ,9
 גנוטלַאװרַאֿפ עמַאנָאטױא ןא טַָאהעג ןּבָאה סָאװ

 דעװ 4-- .ה"י .18 ןוֿפ טֿפלעה ןוא ,17:16 ןיא

 ןדִיי ,עלעטרעװ ןייק טיג זיא'ס, .תוצרַא-עּברַא

 ,זמט ,טיי ,"ןליוּפ יורק ןוֿפ יַא יַא יד ןוֿפ
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 ,ארקיוכפ .רכז ןימ .װצ ןָאָאּברַא -- העּברַא
 רָאנ ,קידנעטשּבלעז ןז ,ריֿפ .1 .ַאא 23 ,אי
 -סיוא ןוא סעזַארֿפ לָאצ א טימ גנודניּברַאֿפ ןיא
 -חמי ןוֿפ ןעמָאנ רעטלעטשרַאֿפ .2 .ןקורד
 ,פשוי ,2 'מונ חלֿפ ,ָאטעג רענװָאק ןיא קינומש
 ,4 ,אעו

 ןיקיזענ סעװָא . . .} -- ןיקיזנ תובָא העּברַא
 ןוֿפ סרעטָאֿפ ריֿפ .יִא יא .א/ּב ,אמק א3322 .יד

 סָאװ םימרוג:טּפיוה) ןטרָאס ריֿפ :ה"ד ,סנדָאש

 רעד -- 'רושה' .א :םענעי ַײּב קזיה (ןָא ןעוט

 -תושר ןיא (המהּב רעדנַא ןא רעדָא ס קָא

 טכערּבעצ :לשמל ,('לגר') סוֿפ ןטימ דיחיה

 רעדָא ענעּבָארגעגֿפױא ןַא -- 'רוּבה' .ּב :םילּכ

 ;םיּברהתושר ןיא -- בור ג עטנֿפעעגּפױא

 ַא ץוחַא -- שינעֿפעשַאּב עקידעּבעל ַא ןעװ
 "רעד טרעװ ןוא ןַײרַא ןטרָאד טלַאֿפ --- שטנעמ

 סָאד -- העֿבמה .ג .טקוזינעג רעדָא טעגרה

 ַא ,לשמל ,ּביוא ;'ןש' -- ן ַא צ ןטימ ןסעּפָא

 נָא -- 'רעֿבה' .ד ;דלעֿפ א ּפָא טסע המהּב

 -רַאֿפ ר עי 8 ןדנוצעגנָא ןַא ּביוא .ןדניצ

 ןעמ זומ ןלַאֿפ ריֿפ עלַא יד ןיא .ךיז טײרּפש

 "רעּביא , . . ּבָאה ךיא , .קזיה ןרַאֿפ ןקיטיגרַאֿפ |

2082 

 ןיא ,ץרפ ,"...'נ יִא יא טַאלּב א טצעזעג

 | .ןגָאװטסַאּפ

 ידי .ןטנעמעלע עוװיטקורטסעד:לַאיצָאס 2

 ...ינ יא יַא יד ןוֿפ ןרעטקארַאכ ענעּברָאדרַאֿפ

 "נעגרָאמ .ַא ,"םיקיזמ עשידִיי ריֿפ יד ןוֿפ ה"ד

 ןטרָאד) .1898 עשרַאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטש

 תיּבה-לעּב רעד ,קינטנעצָארּפ רעד :טנכערעגסיוא

 -ילעּב יד ,סעצרָאזָאד עטנָאקַאּב יד ,זיוה ַא ןוֿפ

 .ןתקֹולחמ

 -עמ רעד|, .ןכירטש עוויטַאגעג ,תונורסח .9

 ךיז טָאה {ערָאיֿפעטנָאמ השמ וצ . . . םודנַארָאמ

 -סיוא ןּבָאה ייז ןוא ינ יִא יא . . . ןּביֹוהעגנָא

 ןדִיי יד ,ייז ,ןדִיי ַײּב ןטקעֿפעד ריֿפ טנכערעג

 יד רעּבָא ,תורצ עלַא ןיא קידלוש ןענַײז ,אֿפוג -
 יָאג .א ,"םירומג םיקידצ ןענַײז טַײל-תוכלמ

 ,21 ווו 1970 ,זמט ,ּבמָאל

 הדגהכק ,יד ןמינָאּב ..,} -- םינּב חעּבױא
 ןיא טנַאמרעד ןרעװ סָאװ} ןיז ריֿפ .חספ לש

 {.לואשלדעדוי-וניאש ,םּת ,עשר ,םכח :הדגה רעד

 ,יור ,טּבערגרַאֿפ ,קידמשוגמ :ַאיעּפ טֿפָא טצינעג

 טימ טצעזעגקעװַא ךיז טָאה הלגע-לעּב רעד;

 ידע ,"רדס ַא טעשטּפערדעגּפָא ןוא .'ּב יא ענַײז

 ,"הליכַא רעד וצ ןָאטעג םענ א ךיז ןּבָאה יּב יא

 זמר ַא) "הדגה רעד ןיא י'ּב 'א יד ןוֿפ זיא רע;

 רע טָאה {אמחלו יַאהּכי םעד ןוֿפ , ,(עשר ןֿפױא

 'דוי רעד ,"יּב 'ַא יד וצ ךַײלג סיֿפ טכאמעג |

 -- 'ּב יַא; .ריא ,75 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ

 ,דנַאלסור ,ןטַאטש עטקינייארַאֿפ} ריֿפ עסיורג יד

 ןכַאמ וצ ןציװש ןוא ןציז {ךַײרקנַארֿפ ,דנַאלגנע

 ,"חרזמ-ןלעטימ ןיא םולש

 א3322 ןָאשימַאכַאװ . . ,} -- השמחו העּברַא
 ,ףניֿפ ןוא ריֿפי .'ט רעשידומלּת .ּב/טֶע ,אמק

 סנק .ליֿפ ױזַא לָאמ ףניֿפ ןוא לָאמ ריֿפ ה"ד

 טָאה רע ּבױא ןלָאצַאּב ףרַאד ֿבנג ַא סָאװ

 ַא ןטֿפױקרַאֿפ רעדָאו ןטכָאשעג ןוא טעפנגעג
 ,תומש :ףיוא טריזַאּב ,(5) סקָא ןַא ,(4) סּפעש

 תונמחר הרוּת יד טָאה סּפעש ַא ַײּב, ,37 ,אכ

 סָאד זומ רע לַײװ ...ֿבנג םעד ףיוא טַאהעג

 .ג/אכ ,מהש ,"סעציילּפ יד ףיוא ןגָארט

 ,תומשככ .,יד ןםיריוט . , ,| -- םירוט העּפרַא
 ןלייט ריֿפ יד .(גרעּב) ןעייר ריֿפי ,17 ,חכ
 רעטמירַאּב ,רשא ןּב ֿבקעי 'ר ןוֿפ רֿפס-הכלה ןוֿפ

 א ןיא ללוּכ ןענַײז סָאװ ,ה"י .14 ,קסֹוּפ

 םיקסּפ ןוא םיניד עלַא םערָאֿפ רעטריציֿפיסאלק |
 -חרוא רוט .א .ימלשורי ןוא ילֿבּב סיש ןוֿפ

 םיניד -- העד-הרוי רוט .ב ;(824 +--) םייח

 תולכאמ ,בלחו רֹׂשֹּב ,תוֿפירט ,הטיחש ןוֿפ

 רזעה-בא 'ט .ג :'דכו תולֿבא ,הדינ ,תורוסא

 טכער עליוויצ -- טּפשמ-ןשוח יט .ד ;(22 +-)
 'דכו הװלמ ןוא הװל ,תועיֿבּת-טלעג ,תודע יו

 םעד רַאֿפ דוסי רעד ןרָאװעג ןענַײז !טַא יד

 .ורֲאק ףסוי 'ר ןוֿפ ךורע-חלוש ןקידרעטעּפש

 'ףסוי-תיּבי שוריּפ א ןַארַאֿפ זיא יט יַא יד וצְו
 ןוֿפ יהשמ יכרד' ןוא ורַאק ףסוי יר ןוֿפ --
 ,ןשילרעסיא השמ י'ר ,א"מר

 ריֿפי .יד ןסעדייוסעי ...} -- תודוסי העּברַא
 סע עכלעװ ןוֿפ ןטנעמעלע ריֿפ יד ,ףןדנורג

 טעּברַא

 רעד ןוֿפ סרעּפרעק עשיויֿפ עלַא ןעײטשַאּב

 -רעּביא} .טניװ ,דרע ,רעסַאװ ,רעַײֿפ :טלעװ

 רעשיכירג רעשיטַארקָאס-רַאֿפ רעד ןוֿפ ןעמונעג |

 .ןעיֿפָאסָאליֿפ

 ריֿפי .א/ול ,הּכוס2 ,יד -- םינימ חעּברַא
 :תוּכוס םוא טמענ עמ סָאװ '(ןסקיװעג) םינימ

 ,אנעשוה רעדָא הֿברע ,סדה ,ֿבלֹול ,גורתא

 ּבָאהכ ןוא הּכוס ןיא ןעגנַאגעגנַײרא ןיּב'כ;

 ,"גורתא טשטנעּבעג ןוא 'מ יא יד ןעמונעג
 ,זמט ,ןוגגע .י .ש ,זּביא ,ןייטשניּבור רזעילא

 סָאד ןריזילָאּבמיס 'מ יא ידע .14 שוו 1967
 ,סעירָאגעטַאק ײלרעלַא ןוֿפ ןדיי ןעלמאזנַײא

 ןַאמדַײז ללה ,"תווצמ ןָא . . . יד ןסָאלשעגנַײא

 ,18 א 1967 ,זמט

 דוט םיׂשעמו הרוּת -- קוויח ןיכירצ העּברַא
 עריוט . . . קעזיכ . . ,} --- ץרא-ךרדו הליֿפּת ,םיֿב

 ןץערע:ךערעדיײװ עליֿפט ,םיביוט םיסאאמוא

 ןטרָאס) ריֿפ .ּב/ּבל ,תוכרב22 .חֹּת .ץַאז

 סָאװ יד :ןקיטומרעד ןעמ ףרַאד (ןשטנעמ

 סָאװ יד ,םיֿבוט-םיׂשעמ ןעוט סָאװ יד ,ןענרעל

 ,תונמוא ןַײז ןיא םענייא ןדעי ,ללּפתמ ןענַײז

 .ץַאז ןסעדיוהעל ...} -- תודוהל 'צ 'ַא
 ןןשטנעמ ןטרָאס} ריֿפ, .ּב/דנ ,תוכרב22 .חֹּת

 ירעּביא ןענַײז ייז ןעװ טָאג} יןעקנַאד ןֿפרַאד

 א :םי ַא םולשּב רעּבירַא :ןהנּכס א ןעמוקעג

 ;קנערק רערעװש ַא ךָאנ ןרָאװעג טנוזעג ;רּבדִמ

 ידַײז ללה ,"שינעגנעֿפעג ןוֿפ ןרָאװעג טַײרֿפַאּב

 .25 ;א| 1965 ,זמט ,ןַאמ

 -(עש) ...| -- םדרּפל וסנכנ(ש) חעּברַא
 ,הגיגחכ2 .חּת .עזַארֿפ ןסעדרַאּפעל 'וסענכינ

 .גיֿפ .1 .סדרּפ ןיא ןַײרַא ןענַײז ריֿפי .ּב/ד
 ַאּבטלעװ ןוֿפ תודוס יד ןייגרעד טלַאװטג,

 :םיאנּת ריֿפ זַא טלייצרעד ארמג יד| .ףַאש

 'ר ןוא (852 +- רחא ,אמוזןּב ,יאזע-ןּב

 המכח ןיא ןַײז קסוע ןעמונעג ןּבָאה אביקע

 יאזעדןּב .ףַאשַאּבטלעװ ןוֿפ תודוס ןיא ,הרּתסנ

 יןּב ;ןּברָאטשעג ןזיא ןוא טקוקעגנַײרַא טָאה

 טרעדורעצ זיא ןוא טקוקעגנַײרַא טָאה אמוז

 "ארט ןוֿפ טרעקעגּפָא ךיז טָאה רחא :ןרָאװעג

 סנכנ' אֿביקע 'ר רָאנ ;טייקשידִיי רעלענָאיציד

 ןַא ןענוֿפעג טָאה רע -- 'םולשּב אציו םולשּב

 ןיא תוריּתס עלַא ףיוא הרוּת רעד ןיא רעֿפטנע

 יד יװ רעּברַאה ענייא תוישק, .ןטלעװ רעד

 .סיװעג ליטש ןּבָאה ןּפיל יד ןוא . . . עטייווצ

 ,רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"'ל יש יַא :טרצפ

 ,139 יז

 טינ ןוא) ןשטנעמ ןגעװ ללּכּב טצינעג .2

 ,ןריֿפָאסָאליֿפ ,ךיז ןעלּבירג סָאװ {ריֿפ אקווד

 ןוא יל 'ש 'ַא; .הריקח ןיא קסוע ךיז ןענַײז

 -סױרַא רעּבָא ,יל יש יַא, ."טירּבעגּפָא ךיז ןּבָאה
 ."טנעקעג טינ ייז ןּבָאה ןייג

 =?211:4: סזט61 סזסט61 .ן- ,יד -- טעּברַא
 .משטד -- םטייּברַא םערָאֿפ יד .8/00044 |

 יצינ א ןעמוקַאּבוצסױרַא טייקיטעט עשיזיֿפ .1
 ,ןענידרַאֿפ וצ גנוקיטֿפעשַאּב ,טקודָארּפ ןכעל

 .ןוֿפרעד ןּבעל וצ

 ,עטסיזמוא :יַא ַײּב ידַא עשיטסירעטקַארַאכ



 םעּברַא

 "וקַא ,עטגיילעגנָא ,עטנאסערעטניא ,עקיטיינמוא |

 "עג ,עטכידעג ,עטוג ,ענעֿפרָאװעגסױרַא ,ענטַאר

 "דלַאה ,עּבלַאה ,עקילַײװרעד ,עּבָארג ,עטנוז

 ,עקילַײװגנַאל ,עּפמעט ,ערעכיז ,עשירעכערּב

 "טינ ,עקיצונ ,עכעלצינ ,עװָאנישַאמ ,עקיניול |

 ,עטלָאצַאּב טינ ,עטקרעמַאּב-טינ ,עטצַאשעגּפָא

 ,עקידתורצ ,עטקידנערַאֿפ ,עכעלטקניּפ ,עכעלרע

 -נעטש ,ערעװש ,עצרַאװש ,ענייר ,ענשזרָאטַאק

 ,עקיצומש ,עטכעלש ,עקיּפמולש ,ערעטיש ,עקיד

 :'א טימ ןטֿפעהֿפױנוצ עטֿפָא .אא עשירעֿפעש

 ,ַאסֿפליה ,,ַאמייה ,יַאצלָאה ,יַאדלָאג ,יַאיוּב

 ,ַאןסַאמ ,יַאסנּבעל ,ַאניױל ,יַאטסַאל ,ַאגָאט

 ,ַאײטרַאּפ ,יַאדרע ,יַאטכַאנ ,יַאלדָאנ ,יַאלַאטעמ

 ,ַאּבָאגוצ ,יַאנעױרֿפ ,יַאדלעֿפ ,ַאכַאֿפ ,יַאקירּבַאֿפ
 -לוק ,יַאּפָאק ,יַא-עגרָאטַאק ,יַאגנַאװצ ,ַאטיירגוצ

 ,ַאבוטש ,ַאדנַאש ,ַאּפַאש ,יַארעדניק ,יַארוט

 ,ןטֿפעהֿפױנוצ עכעלטע .ַאא ,יַאיֿפַאלקש ,יַאקיטש

 ,רָאטקעּפסניאייַא :'ַא זיא לייט רעטשרע רעד ואוו

 -עג"ַא ,ןילּפיצסידַא ,ןעגנוגנידַאּב"א ,טמַא-"א

 -(סץֵא ,לעטשדיא ,גַײצעגַא ,ענישזורד"א ,טכיר

 א ,עזולּבסץַא ,טַאלַאכ(סןץַא ,ןזיוה'א ,לשיט

 ,זַײרּפיַא ,סעצָארּפיַא ,ץַאלּפיא ,ןַאלּפיא ,שטנעמ

 ,שניצ-ַא ,רעמיצײַא ,טַײציא ,גַײװציא ,טכילֿפיַא

 ,ץושיֵַא ,לטסעק-א ,רעדײלקײַא ,גנולײטעצײַא

 .((העש"א +- .שמטד) עדנוטשיַא

 טגָאזעג סנייטשמוא :ןּברעװ טימ ןקורדסיוא

 ןעגנערּבנַײא ,'ַא רעד ַײּב ןגָאירעטנוא ,!יַא ןַא

 -סורַא ,'ַא רעד ןיא (ךיז) ןענַאּפשנַײא ,'א (ךיז)

 "א ןָא ךיז ןעײרדמורַא ,י'ַא ןוֿפ ךיז ןעיירד
 ,קרַאמ ןרַאֿפ יא ,טעּברַא ךָאטש א ןַא ןייגמורא

 יַא ןעניֿפעג ,'א ןָא ןּבַײלּב ,רעלעטשַאּב ןרַאֿפ

 'א ןּבָאה ,'ַא ךס ַא ןּבָאה ,יַא ןוֿפ ךיז ןרענרעד
 יא יד ןֿפרַאװ ,'ַא ףיוא ןטרַאװ ,ּפָאק ןרעּביא

 ןציז ,(ןרעיוא יד רעּביא זיּב) יַא רעד ןיא ןַײז

 ךיז ןגָאי .יא רעד ַײּב ןעמולח ,יַא (ךָאטש א) ןָא
 יַא ןוֿפ ןּבעל ,ַא רעד ַײּב ןּפַאכ ,'א רעד ַײּב

 רענעגייא ןוֿפ ןענידרַאֿפ ,יא רעד וצ ךיז ןעמענ

 טלָאצ סָאװ 'א ןַא ,'ַא טימ ןֿפרָאװרַאֿפ ןַײז ,יַא |

 טינ ,טעּברַא רעד ַײּב ךיז ןצַארק ,טינ ךיז

 רעד ַײּב ןייטש ,'א (רעד) טימ ךיז ןענעכער

 .וזַאא גנַאל"רָאי טעּברַא רעקיּבלעז

 רעד טיול ןא םינימ ענעדײשרַאֿפ ןַארַאֿפ

 רסח םיעּברַא +- .22 הכאלמ'יֿבָא-- .הכלה

 ,הצקומ ,ֿבוט-םוי ,גגושּב ,דיזמּב +- .תחא

 .תוֿבש ,תּבש ,ןַײז לטלטמ

 -- ז"ַא רעד ןוֿפ ןעייג ךעלגניי עלַא, :לפ ןיא

 ךיא , ."!רימ ַײּב ָאטינ זיא עלעּבייל ןַײמ ןוא

 ,ןציזוצנַײא יַא רעד ַײּב חוּכ ןייק טינ ןיוש ּבָאה

 ,סיוא טינ סָאד ךיא גָאז ןעמַאמ ןַײמ רַאֿפ ןוא

 ןֿפָאלש רימ גייל ךיא רעדייא ,, ;"סיוא טינ ,יוא

 עקנַארק ענַײמ טימ ,ןײטשֿפױא ןיוש ךיא ףרַאד

 ."ןייג יא רעד וצ רענייּב

 ןשטַאּפ זיא 'ַא ןייק ָאטינ זיא'ס זַא, :לװֿפ ןיא

 טינ ךיז טרעזייּב ןעװ, ."'א ןַא ךיוא תחּת ןיא

 ןעװ -- ?'ַא לקיטש םעד ףיוא רעזוַײנש רעד

 ןוא טנעה ןָא יַא; ."םיכירכּת םיא טיינ עמ

 עלַא ןוֿפ , ."יַא רעקידלזמילש א רַאֿפ -- סיֿפ ןָא

 'א (ןּבָארגסיױא) ןעניֿפעג , ."ןַײרַא דָאּב ןיא יַא

 "רעייגקידייל א רַאֿפ יַא ןַא, ."דרע רעד רעטנוא
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 ,םענשטנעדָאלָאקָא ,טסיצילַאּפ ,יָאװָאדָארָאג)

 -ניאמוא ןַא ה"ד -- (רעקַאנקזַײל ,רעטכעװטכַאנ

 עכעלצינמוא ןוא עקידרעיוד-גנַאל ,עטנַאסערעט

 ןײק טינ -- "לװ ַײ ט ןרַאֿפ יא ןאק .יִא

 ,גנוגנערטשנָא טגנַאלראֿפ סָאװ אזא ,עקיטיינ

 יד, ,ןטַאטלוזער עטכעלש וצ (ןריֿפ ןעק) טריֿפ

 ןגעװ ריא -- "טנעה ענַײז רעטנוא טסקאו יא

 סָאװ ,רעטעּברא ןכעלעמַאּפ רעדָא ןלױֿפ ַא

 קורדנַײא רעד זיא ,ןטעּברַא טינ לָאז רע לֿפיװ

 עמַאס םַײּב יװ רעמ ךָאנ ןּבילּבעג זיא סע זַא

 "טנעה יד רעטנוא טנערּב טעּברַא יד, ;ּבײהנָא
 טרעװ ךיג ױזַא ,ןעמ טעּברַא ךיג ױזַא --

 ןגעװ ריא -- (+-) ם יי פ ַא רַאֿפ יַא ,קיטרַאֿפ

 רעדָא יא רעד ןוֿפ טסנידרַאֿפ םעניילק א רעייז

 ןַא זיא'ס , .גנולעטשאּב רעניילק ַא רַאג ןגעװ

 טינ ךאז ןיק טעװ סע -- "א יד הריֿבע

 ַא .החרט יד טסיומוא ,ריא ןוֿפ ןעמוקסיורַא

 ןימ רעדעי הכאלמ-לעּב ַא ַײּב -- יַא לקיטש
 א רעדַײנש ַא ַײּב ןעק .גנולעטשַאּב ערעדנוזאּב

 עקראנירַאמ א זיױלּב רעדָא רעטינרַאג רעצנַאג

 .יַא יש ַא ןַײז ןזיוה רָאּפ ַא רעדָא

 טינ ןעמ טזַײװ רַאנ ַא, :טעּברַא טימ וש

 טרֿפּבו דנאש ןייק זיא יא. :"'א עּבלַאה ןייק

 ;"דנַאל (םענעגייא םעד ןיא) ןדמערֿפ ַא ןיא |
 לַײװ ,דנאל (ןדלָאג) רעַײט ַא זיא עקירעמא;

 ּביײהנָא רעטוג ַא, ;"דנַאש ןייק טינ זיא יַא ןייק
 -- שטנעמ א רַאֿפ סָאװ, ;"'ַא עּבלַאה א זיא

 טָאה (דרע יד) דלעֿפ סָאד, ;"ַא ןַײז זיא ַאזַא
 רעד רעּבָא ,קיצומש זיא 'א יד; :""א ּבילי

 ,ענייר ַא זיא יַא עדעי, :"ןייר זיא טסנידרַאֿפ

 טָאה 'א יד, :"ענייש ַא ןיא הסנרּפ יד ּביוא

 ןַײז טינ לָאמניק טעװ סע -- תלעמ ןייא רָאנ

 ױזַא -- 'ַא יד יװ, ;"ןּברַאטש וצ טַײצ ןייק -
 טײג יַא עטכַײל טכוז סע רעװא :"ןיול רעד
 טעּברַא עטכַײל טכוז סע רעװ, :"טעּב וצ דימ
 ענייר א יַא ןַא, ;"לטַײּב ןרעװש ןייק טינ ףרַאד
 ןכָאנ טקנעּב 'א, :"עניש א הסנרפ א ןוא
 רעװ רעטעּברַא ןַא זיא רעד טינ, :"רעטעּברַא

 טכוז טלּברא יד ןעמעװ רעד רָאנ ,יִא טכוז סע |

 טָאה יא עדעיג ;"(םיא טכוז טעּברַא יד סָאװ)
 טשינ רענייק ךָאנ זיא יַא ןוֿפ, ;"טַײצ ריא ךיז
 ןגָאז) "דרעֿפ יד ןרגּפ יא ןוֿפ, :"ןּברָאטשעג
 ָאטינ ןוא יא ןייק ָאטינ זיא'ס ןעו תולגע-ילעּב

 ןָאע :ן.דרעֿפ רַאֿפ רעטיֿפ ןֿפױק וצ טלעג ןייק |

 :?עצילַאּפ רעד ףיוא רענייצ יד ןעמ טגייל יא

 ןוֿפ, :"טיונ טײקלױֿפ --- טיורּב טגנערּב יא

 -- 'ַא ןייק ָאטינ, :"ךַײר טינ ןעמ טרעװ יַא
 ,ןשָארג א ןָא 'ַא ָאד זיאי'ס, :"טכורֿפ ןייק ָאטינ

 זיא 'ַא רעד ךָאנ; :"'ַא ןָא ןשָארג ןייק ָאטינ

 ,טעּברַא טָאה עמ זַא; ;"רעקַאמשעג ןסע סָאד
 ןרעק :שװ| "טלעװ יד רעּביא ןעמ טרעק

 רעגנירג זיא'ס; ;ןןעיירדרעּביא ןוא לָאמַאכָאנ

 'א; ;"הסנרּפ ןעניֿפעג וצ יװ יא ןעניֿפעג וצ
 יד טלייה טײקלוֿפ ןוא סיז ןּבעל סָאד טכַאמ

 ןא 'א רעד ןוֿפ ןכַאמ טנעה ליֿפ, ;"רענייּב

 טסייה קילג וצ (געװ) לסילש רעד, ;"דנע

 סָאד) "סיז ןּבעל סָאד טכַאמ יִא, ;"'ַא (זיא)

 טָאה עמ ןוא) ןשטַײד יד ַײּב רעלוּפָאּפ זיא ווש

 "רעד רדס3 סע ןגעלֿפ ,(ייז ןוֿפ ןעמונעג סע !י

 טלּברַא

 רעכעלקערש רעד רעּביא סרעעזֿפױא יד ןענַאמ

 ןדִיי ןוא ,ןרעגאל עשיצַאנ יד ןיא טעּברַאגנאווצ

 ףיוא סיז טרָאװ סָאד ןטיּברַאֿפ ַײּברעד ןּבָאה

 ףיוא סיז ןוֿפ טַײּבראֿפ רעד רעּבָא ,סואימ

 ןוא ענליװ ןיא ןעװעג רעירֿפ ןיוש זיא סואימ

 םוצ ןּבָאגוצ ךָאנ .טעטש עסיורג ערעדנַא ןיא

 ,"סיֿפ עגנאל ןוא געט עצרוק טימ,, :װש ןטלַא

 רעֿפטנע ןַא ןיא ,"סיֿפ עגנַאל טמוקאּב עמ ןוא,

 ,"סיֿפ ןוא טנעה ךערּב ןוא, :סרעּבַײרטנָא יד וצ
 ןי"רעשַאנ ןייק טינ ןיּב ךיא ,, :ךיוא

 ןיא טגָארֿפ ינוא םיא וצ אקורּב יּבר גניג אד,

 טנַארּב ,"זיא ןט(י)ּברע .כרַא| טּברע ןַײז ׂשָאװ

 זיוה םעד וצ טכענק יד איהלַא; .די קרּפ ,6

 ,"ןעגניֿפ ןא איז טיײּברַא ריא 'נוא ןגניג וצ

 רעד ןיא; .א/גנ ,1606 מדֿפפ ,םילשמ רֿפס

 ןייא טמענ 'נוא ךלמ רעד ןטייג=} טיג טיּברע

 םיא טימ טיג 'נוא טיּברע רעד ׂשיוא רטיּברע

 תיּבה-לעּב רעד טָאה, .ּב/וק ,וטל ,"ןיריצַאּפש

 םיא טגעלֿפ נוא י'ַא ערעװש {םיא|} טימ ןָאטיג

 הׂשעמי ,ּבחנ ,"הרוחס ןגָארט תוררׂש וצ ןקיש

 ךיא ןיּב טַײצ עצנאג יד, .ד/גכ ,'םתו םכחּב

 טושּפ ןעגנַאגעג ...'ַא ךָאטש ַא ןָא ןסעזעג
 יָאטסירַא רעד ,ןַאמרעטופ .ז .י ,יּפָאק א ןָא יװ

 ענעיא ,4 'ז ,1889 עשרַאװ ,קידצ רעשיטַארק

 טימ ,טלעוו יד טגיײלעגנַײא ןגעװטנַײז ןוֿפ ןּבַאה

 ,סוממ ,"סעקיטנָאיַאמ טֿפַאשרַאֿפ 'א רעייז

 רימ ןלעװ ,'ַא זדנוא טיג, ,35 יז ,עשטַאילק

 ַײניטלַא ,עש ,"!טלעװ יד ןרעקרעּביא ךַײא

 יװ תוכַאלֿמ עכלעזַא; .149 'ז ,עקװעלירתּכ

 עכלעװ ףיוא ,ַײרעלָאטס ,ײרעכעלּב ,ַײרעדימש

 "ירעדינ ףיוא יװ טקוקעג . . . זדנוא ַײּב טָאה'מ

 ,7 יז ,רעּב ,ײ. . .יַא עּבָארג ,עק

 .ימ ערעוװש .החרט .גנואימַאּב ןימ רעדעי .2

 נָא ןענעכיײצַאּב סָאװ ןעמָאידיא .גנוגנערטשנָא

 טימ 'א :'א ערעטיּב ,ערעװש ,עטגנערטשעג

 ,םילּכ עלַא ףיוא יא .סעקשיק ענעּבָאשעגסיוא

 ןילכַײר ןיא .לַאג רעד טימ יא ,ןטַײז יד טימ יא

 ;7 ,ו ,םילהּת ,"אטייּברע ךיא -- יתעגי" 8

 ;4 ,ןט ,םילהּת ,"טיּברע ריא -- םתוֿבצע,

 ;15 ,ז ,םילהּת ,"טעטייברע רע -- לּבחי,

 :יּת} ,"םינּב ידלּת ֿבצעּב יל ,טַײּברע -- ֿבצוע,

 ,ן"געװ רעקיסָארדרַאֿפ א, -- 'ֿבצוע ךרדי

 ןיא טמוק ע ןרעטנוא| .24 ,טלק ,םילהּת

 ןטַײז ןדייּב וצ גולש רע, .ןחתּפ ַא 8 ןילכַײר

 רקרַאטש רכנעמ ליו / .גַאלש ןטראה ןכנעמ

 לַא ןטה אד / .גַאל ןטַײז רנייז ףיוא דייה
 ׂשױא איז ׂשד / גוניג ךײלג טייּברע לארׂשי
 ,"גולש רד דלעה רעד איד ןטוט איד ןהוצ

 ישוקּב רָאג ריּבָא , .1030 עֿפַארטס ,ךוּב-לאומש

 יכלעװ םישנ איד ןַאמ זָאד טייּברע יׂשורג טימ

 ןוֿפ טָאה ןַײז ןיגעליג ףּפערט רעד ףיוא

 ּת"ּכ זַא ןימ , .327 יז ,הג ,"טכַארּביג רידנַאנַא

 ר"רהמ ךסיג תודוא טּבַײרש ןךתרוּת דוֿבּכ}

 סָאד טָאה רע ּבוא ןורוצ והרמשי) ץ"יי לידנעמ

 טזעוויג לּבקמ זע טָאה רע ,טזעװיג לּבקמ טלעג

 ןוֿפ .36 יז ,ּבגָארּפ ,"טַײּברַא ריׂשורג טימ |
 :ָאטעג רעשזדָאל ןיא עדער א סיקסװָאקמור

 "ךיא ּבָאה ןסע ןוא ךַײא רַאֿפ ךיא ּבָאה טעּברַא; |
 ײטנעצקַא ןַא טימ ןּבעגעגרעּביא ןעמ טָאה --



 םנייאטעּברַא

 ּבָאה ןסע ןוא ךַײ א רַאֿפ ךיא ּבָאה יַא :גנור

 --'ַא על עג" .4 ,אצו ,ּפשֶיי ,מולּב ,ךיא

 ןיא טריֿפעגכרוד ןּבָאה ןדִיי סָאװ טעּברַא יד

 ,ןקירּבַאֿפ-רעװלוּפ יד ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ןענרעל ,ןענװַאד .םימש-תדוֿבע ,הדוֿבע ווזד .8

 רעד וצ ךיז רֶע טמענ ,טכאנַײּב טמוק, .הרוּת

 רעדָא ,טנרעל רע רעדָא ,טנװאד רע רעדָא :יַא

 סָאדד ,עש ,"רֿפס א ןיא ןַײרַא יוזַא טקוק רע

 הימוֿפלי, .םיֿבוט-םיׂשעמ = !'א עטוג* .,ילּפעט

 ןכעלטיא ןוֿפ ךָאנ יִא רעד ךָאנ --- יאּתדיֿבעד

 יד וצ ןכַאמ ןעמ טעװ -- 'ןידיֿבע' ,קידצ

 ,ןדעךג ןיא ןטָאש א -- 'אּתללטמי ,םיקידצ

 ?גרעּבמעל} ,שטַײטײרֿבע טימ תומדקא רדס

 ,ןּב/ה יז ,?היי .19 ּבײהנָא

 (טינ) .גנושרָאֿפ .גנוֿפַאש :'ַא עקיטסַײג .4

 יא עכעלטֿפַאשנסיװ .טעּברַא אזַא ןַײז טרעװ

 עכעלטֿפַאשלעזעג .יַאֿפליה .יַא-טסנוק .יַא-רוטלוק

 .רעּבַײרש ןוֿפ יַא יד .ויטַאיציניא ךס ַא טימ יִא

 ,ןעגנושרָאֿפ ,ןיַא עקילייצמוא ,, .יַא-רָאלקלָאֿפ

 רעטייװצ א זיּב ,ןעמוק טשרע ןזומ סעידוטש

 ןלָאמ ,לנסֿפױא ןלָאמ ןוא ןײטשֿפױא טעװ ץערג

 ,13 יז ,1940 י"נ ,וו רָאק ,"ןֿפֹוא םעַײנ א ףיוא

 -רעּביא ןוא עשיטעטניס עמַאס יד זיא יִא יד,

 ןשידִיי רעזדנוא ןגעוו ןּבָאה רימ סָאװ עכעלטכיז

 ליֿפ ןייק ןכוז טינע ,1941 ,דוק ,מי ,"ןושל

 ןשטנעמ םעד ןוֿפ ןעקנַאדעג יד ןוֿפ תונוּבשח

 ןוא יַא סנטשרעּביא םעד זיא סָאד םערָאװ . . .

 ןוא שײלֿפ ןוֿפ ןשטנעמ ַא רַאֿפ 'ַא ןייק טינ

 טַײצ עצנאג יד, .(550) 270 'ז ,אינּת ,"טולּב

 'א-סגנודליּב רעד ןּבעגעגּפָא םולּבלגניר טָאה

 ןיא ,רעלהַאמ .ר ,"גנוגעװַאּב-טנגוי רעד ןיא

 ,648 'ז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס

 ,עניירמוא ,עטכעלש טימ גנואוט .ריא .9

 ןָאט ,הבינג .ַײרערַאנּפָא .תונווּכ עשילַארָאמיטנַא

 יַא סעלעסָאי םעד זיא סָאד , יא עקיצומש עלַא

 ךיז טעװ רעזיד סָאד טינ ךיא ןיימ רעּבָא ךָאד

 ךלַאּב סע טעװ ןוא ןקערשרעד רימ רַאֿפ דלַאּב

 ענליו ,;הרוּתה םויס רעד ,דמא ,"ןקעטשּפָא

 יא רעד ַײּב םיֿבנג יד טּפַאכ עמ ּביוא/ ,8

 יד קעװַא ןֿפראװ ייז רעדָא :הרירּב א יז ןּבָאה

 ןרעה ייז רעדַא ,ןֿפױלטנַא ןוא ןטימרעדניא יַא

 . ךיז ןעוט ןוא רעטָאק םעד יװ תיּבהילעּב םעד

 .90 'ז ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"סרעייז

 ,טייקיטעט א ןוֿפ ,גנואימַאּב ןוֿפ טַאטלוזער .0

 דניק ןֿפױא קידנזַײװ טָאה . . .שרעה הילדג;,

 ַא ,ַא לקיטש טוג ַא ןַײז טעװ רע :טגָאזעג

 ,סוממ ,ײלּפעק קיכעציּפש ַא טימ לדָאנ עֿפרַאש

 טרעװ "'ַא, טרָאװ םעד טימ, ,22 יז ,ֿפשטניװ

 סָאד זיולּב טינ ןֿפורעגנָא ךעלטנייװעג רעּכָא

 ןוֿפ סיױרַא טמוק סע סָאװ סָאד ךיוא רָאנ ,ןָאט

 םזילַאיצַאס רעד ,םױּבנעגַײֿפ .ּב זביא ,יןַאט םעד

 | ,32 יז ,1894 י"נ ,ית זיּב יא ןופ

 ,סנייא +- .ן ,יד 8 רעד -- םניײאטעּבר'ַא
 -רַאֿפ סָאװ עּפורג ענעסָאלשעגּפַָא ,6

 ןֿפיוא, .טעּברַא רעטמיטשַאּב ַא טימ ךיז טמענ

 ."ץא ערעדנוזאּב עכעלטע ָאד ןענַײז דָאװַאז

 יװ סעקינרעגַאל יד טלײטעגנַײא טָאה עמ,

 ."ץיַא
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 טנעצקַא רעּבלַאה} .ס- ,יד -- ןירָאטעּבר'א
 װזד .רעטעּברַא ןַא ױרֿפ א .ןָא ןֿפױא

 ַא .מטפ ןוֿפ םעטַײּב א טימ רָאנ ,ןירעטעּברַא

 ןענעז ס'א עגנוי ואװ קירּבַאֿפ א ןיא הפירש

 ס'א ןוא רעטעּברא יד; .ןרָאװעג טנערּברַאֿפ

 טרעטצניֿפעג גונעג סעקשטַאטס עלַא ךָאנ ןּבָאה

 ןיא ,ןעגַאּבנלענעצַאק הירוא ,"טנצּבקעג ןוא

 ,42 יז ,| עטיל

 ןָא ןֿפױא טנעצקַא רעבלַאה} -- שירָאטעּבר'ַא
 וצ תוכייש ַא טָאה ,ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא

 .מטֿפ רָאנ ,שירעטעּברַא װזד .סרערָאטעּברא

 ,דײר סקלָאֿפ םעד ןיא טלצרָאװרַאֿפ רעמו

 ענרעדָאמ סָאד טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה סע רעדייא

 +-- רערָאטעּברַא טָאטשנַא רעטעּברַא טרָאװ

 ןַא ןעוועג ןָא דימּת ןוֿפ זיא לטעטש רעזדנוא ,

 קלָאֿפ (עץא רעגַאקירעמַא סָאד, ."לטעטש יַא
 ןַײז ,טולּב ןוֿפ םזיטּפַאּב ןַײז ןגָארקעג טָאה

 טַאטשלעדע דוד ןיא ,ןידרָאג ָאּבַא ,"'ייח ךימדּבי

 | ,49 יז ,1953 י"נ ,ךוּב קנעדעג

 ןָא ןֿפױא טנעצקַא רעּבלַאהו -- רערָאטעּבר'ַא
 .רערָא-(סקיֿפוס)+טעּברַא| .צא יװ צמ ,ס" ,רעד

 טָאה סע זיּב םערָאֿפ עטײרּפשרַאֿפ עקיצנייא יד

 ,רעטעּברַא םערָאֿפ יד ןזיװַאּב ךיז ה"י .19 ףוס

 סרעריֿפנָא עטנעגילעטניא יד ןוֿפ טריפעגנַײא

 "נרעּב ףסוי 'רד {;גנוגעװַאּב -רעטעּברַא רעד ןוֿפ

 ּבָאה ךיא, :זירַאּפ ןוֿפ ןּבירשעג טָאה דלעֿפ

 ןײמָאלָאק ןיא) םייה רעד ןיא טרעהעג טשינ

 י"א רעד רָאנ ,"רעטעּברַא רעד, טרָאװ סָאד

 רעטסנַײמ םַײּב זיא ,ךיג לגניינרעל רעד טסע;

 "א רעכיג ַא ןרעװ טעװ רע זַא ןמיס א ןעװעג

 :יּת .'הׂשועה'| 'א םעד טנַײה טמוק עשז סָאװ;,

 ,סמ ,"טעװערָאה רע סָאװ סיורעד ן"רעוט,
 סָאװ ךלמ א וצ לשמ ַאע .9 ,ג ,ט"עקּת ,תלהק

 ,2טל ,"ןטרָאג ןַײז ןטעּברַאַאּב וצ יא טגניד
 וצ ֿבױחמ ןענעז ...ס'ַא ענעגנודעג , .ּב/טּפ
 ,25 ןאַפ ,1865 ,מק ,"סעװטסלעטעדיווס ןעמענ

 ןציז ןיוש ןגעלֿפ ןטַאטשרַאװ יד ןיא יא יד,

 ,1930 ,לטעטש ַא ,סַײװ ,"ךעלעמעל יד יװ ליטש

 ןענַאטשעג ןיוש ןענעז טעקרַאמ ןרַאֿפ , .68 יז

 יד ,ַאּפָא ,"הרוחס יד טקוקעגסיוא ,סיַא יד

 ןוֿפ ףָאלש רעד זיא סיז, .318 'ז ,ןירעצנעט

 ,ןײטעּברַא סָאװ םעד ןוֿפ, :יּת .ידֿבועה יַא םעד

 רעד טינ ךַײא טסַאּפס, .11 ,ה ,תלהק ,מגנ

 לַא ,דָארּב ,"ַא ןַא -- טוג טינ זיא'ס . . . סוחי

 ,21 יז ,סטוג סָאד

 ,"ןימאמיינַא רעשיַא רעזדנוא,, .ידַא -- ש'יד

 ,טייק- .31 אוו 1964 ,זמט ,גרעּבסָאלש ףסוי

 .ןטרָאד ,"טײקשייַא ,םזירָאּביל רעזדנוא,

 ,תויּביַא ,יד ןעמייהעּב| -- המהּב"טעּבר'ַא
 ,טעּברַא ןַא יב טֿפלעה סָאװ המהּב ןימ רעדעי
 ,"תויּבַא עלַא רַאֿפ גָאטור רעד ךיוא זיא תּבש,

 יז טיג ,יּב"ַא ןַא וק רעד ןוֿפ טכַאמ עמ ןעװ,
 טניֿפעג דלעֿפ סָאד ּביוא , ."ךלימ ךס ןייק טינ

 טינ סע ןָאק עמ זַא ױזַא . . .גרעּב ףיוא ךיז
 סע זומ עמ רָאנ ,תויּבַא טימ ןרעקַארַאֿפ
 ,טעיפ ,ײ. . . ןזַײאּבָארג-טנַאה ַא טימ ןּבָארגֿפױא
 .ּב ,ּב ,האּפ

 סע ואװ לכיּב .ךעי ,סָאד -- לכיּבטעּברַא

 זעטַאּפיה-טעּברַא

 טעּברַא רעד ןוֿפ טַײצ יד טנכײצרַאֿפ טרעו
 יד .ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאװ סָאד (ןוא) רעדָא
 סָאװ רערעדעי, ,ןקירּבַאֿפ עשיטעװָאס ןיא ךעיַא
 ןעמוקַאּב טָאה . , . ןשטַײד יד ַײּב טעּברַאעג טָאה
 ןוֿפ ךוּב סָאד ןיא ,ןַאמכילרע הרׂש ,"'א ןַא

 ,471 יז ,1952 ןילּבול

 -ליֿפ עמַאס רעד .ןע  ,יד -- ןיּבטעּבר'ַא
 םעד סיוא ןטעּברַא סָאװ ןעניּב ןימ רעקילָאצ
 טלָאװ סָאװ, .ןירעטעּברַא :ךיוא .קינַאה
 ןָא ןָאטֿפױא טנעקעג םירכז עריא ןוא הּכלמ יד

 יד ןַײרַא ןיהַא טגָארטא ."?ןעַא עטסָארּפ יד
 ,"('ִא ןוא הּכלמ יד ,רֶע םעד) ןעניּב עקידעּבעל
 ,249 יז ,ן כַאי

 ,םעטסיס ,רדס  .גנעג- ,רעד -- גנ'ַאנטעּבר'ַא
 עמ, .טעּברַא ןַא ןוֿפ ןֿפוא רעטלעטשעגנַײא

 סָאװ ןטַאטשקרעװ יד ןטַײּברַאֿפ וצ טּבערטשי

 ץקיכערּפשטנַא ףיוא יא ןקינילדָארג ַא ןּבָאה

 .ל .א ,"גנואיירדמואיזלרק ַא טימ סענישַאמ

 .5 'ז ,19232 עװקסָאמ ,ײײרעקַאט ,לדַײז

 .צא יװ צמ ,ס' ,רעד -- רעּכ'ענטעּבר'ַא
 רעדָא רעטעּברַא ןַא ןָא טלעטש סָאװ רערעדעי
 טעּברַא סָאװ יַא ןַא .יַא רעכַײר רעד .סרעטעּברַא
 ,ןײלַא ךיוא

 רעדעי 1 .ז ,רעד -- ל'עזענטעּבר'ַא
 .רעטסַײמ םעד ,רעריֿפנָא םעד ץוח ,רעטעּברַא

 ,הכָאלמ א ,טעּברַא ןַא ךיז טנרעל סע רעװ .2

 ,טלָאצאב .רע- ,ז ,סָאז -- טלענטעּברַא
 ךיוא) טלעג ןוֿפ םערָאֿפ ןיא טעּברַא ראֿפ ןיול

 ןַײמ רַאֿפ ןגַײֿפ ןסע לָאז ןוז ןַײמ , ,(ףסּכ -הווש

 יד ןטײרּפשסיױא רַאֿפ ןעמוק טעװ רימ סָאװ יִא

 יז ,ּב ,תורׂשעמ ,טעיּפ ,"ןןענעקירט םוצְו ןגַײֿפ

 ןטעּברַא וצ רעטעּברא ןא ןעגניד טסעװ וד זַא;-

 ,"ַא ןַײז ןלָאצַאּב דלַאּב םיא ןטסלָאז ,ריד ַײּב
 עשרַאװ ,היבוט 'יר ןעמורֿפ ןוֿפ הׂשעמ ,ר"ימש

 ןרעטנוא . . .ןענעז ןרעּבעװ ידְןש .10 'ז ,1

 טנַאהרעלַא טכַאמ רעכלעװ טנעה סקינטעקניױל

 םיא ַײּב 'א רעקינייװ ןלָאז ייז . . , לדניווש

 ,29 ןאנ ,1887 ,לָאֿפײי ,"ןעמענ

 ענעגנואוצעגֿפױרַא .ן" ,רעד -- טסנידטעּברַא

 ,ץירּפ א ,ךלמ ַא וצ טסניד רעד זיא סָאװ טעּברַא

 רע לָאז טלא רָאי קיצֿפוֿפ ךָאנ, ,רעגניװצַאּב א

 ,25 ,ח ,רּבדמּב ,יּת ,יַא םעד ןוֿפ ןרעקמוא ךיז

 -ס'א ךיוא .רעזַײה ,סָאד -- זױהטעּברַא

 טיוּבעג לעיצעּפס זיא סָאװ זיוה .1 .זיוה

 -קירּבַאֿפ ,ןטַאטשרַאװ רַאֿפ טלעטשעגנַײא רעדָא

 -סטעּברַא ערעטצניֿפ ,עכיוה, .רעּפעש ,ךעל

 ,װ ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,?רעזַײה

 רַאֿפ ןטעּברַא וצ זיוה ,2 .25 יז ,1924 זירַאּפ
 -רַאֿפ עכעלטנגוי רַאֿפ ,עטקישרַאֿפ ,עטריטסערַא

 .'ַא ןַא ןיא רָאי ףניֿפ וצ ןטּפשמרַאֿפ .סרעכערּב

 :פפ .ז ,רעד -- זעט ָאּפיה"טעּבר'ַא
 זיא ןעמ סָאװ עיציזָאּפָארּפ .ס- ,יד ,עזעטד

 רעד טימ םּכסהֹּב תמאּב זיא יז זַא רעשמ ךיז

 ,גנושרָאֿפ א ַײּב ףיוא טמוק סָאװ ןוא רוטַאנ
 לגוסמ זיא ןוא ,ןרידוטש ןכעלטֿפַאשנסיװ םַײּב

 יד סָאװ ןעגנונַײשרעד לָאצ א ןרעלקרעד וצ |



 טנעהטעּברַא

 סע רעּבָא ,ייז טימ ךיז טמענרַאֿפ גנושרַָאֿפ

 סָאד זַא ןזיװעגֿפױא טינ ךעלטֿפַאשנסיװ ךָאנ זיא

 ,קילַײװרעד טרעװ ןוא תושממ א עקַאט זיא

 ,טימ טֿפלעה סע לַײװ ,ןעמונעגנָא קילַײװטַײצ

 ןרעלקרעד םַײּב ןוא ןרידוטש םַײּב ךעלצינ זיא

 וצ זדנוא טכוז טֿפַאשנסיװ יד, .ןעגנוניײשרעד

 ,ןּבעל ןקידנריטסיזקע םעד ןוֿפ דליּב א ןּבעג

 רעדָא ירעקיטכיר' זיא דליּב עַײנ סָאד ּביוא ןוא

 ןזומ --- עזעטָאּפיה-ס'א -- ערעסעּב א זיא סע

 ,ןֿפרַאװקעװַא תורעשה עקידרעירֿפ עלַא רימ

 .169 '} ,| רעקיטירק ,רעטכידז ,רעזעל ,נש

 "רַא :ב רעכעלנייװעג .יד -- טנעהטעּכרַא
 טוט סָאװ, .יַא ךָאנ ןיא ןקיטיינ ךיז .רעטעב
 ."?'א ליֿפ ױזַא טימ ןעמ

 רעדָא געט (לָאצ .ז ,יד -- ךאװטעּברַא

 'א רעזדנוא .ןטעּברַא םוצ ךָאװ רעד ןיא ןהעש

 לָאצ ךיוא .געט ףניֿפ ןוֿפ יא ןא .העש 35 זיא

 לושלטימ ַא ןיא רערעל רעד, .רָאי א ןיא ןכָאװ

 ."רָאי א ןיא ןיַא 40 זיּב 38 ןשיװצ לּכה-ךס טָאה

 ןוא טצינעג טֿפָא .משטד .ידַא -- םַאוטעּכרַא

 וצ קיאעֿפ זיא סָאװ .ןטַײּברַאֿפ וצ רצווש

 סױרַא טזַײװ סָאװ .שירעוט זיא סָאװ ,טעּברַא

 ןא .קיסַײלֿפ זיא ,ענטירּפס זיא סָאװ ,עיגרענע

 עטּבערגרַאֿפ-טינ ןוא ערעטכינ ,עיא ,ןּבעל יִא

 סע. .קלָאֿפ 'א ןַא .קינצוּביק רעיא ,ןשטנעמ

 עכעלרע ,ןדִיי טימ טָאטש א ןעמוקעגמוא זיא

 טּביײלגעג םוקמוא רעייז זיּב ןּבָאה עכלעוו ,עיִא

 ןיא ,רענכַאּפ יכדרמ ,"רשוי ןכעלשטנעמ ןיא

 ,226 'ז ,טײשּת גרוּבסנגער ,װָאנַאשזכ רֿפס

 סַאװטע וצ טויא עדוי רעד, -- טייק'ַא
 וצ טהיז ןַאמ ,לדנַאה םוצ יװ גיהעֿפ רהעמ

 ַא| ןעק ןליו רעטסעֿפ ןוא טייקיא ,סַײלֿפ סָאװ

 ,גנטַײצ עשידוי רעױשרַאװ ,"ןעגנערּב ןדִיי

 ,7 ןאַז ,1867 עשרַאװ -

 -םטעּברַא :99 .געט- ,רעד -- גָאטטעּברַא
 ןעמ ןעװ גָאט ,טעּברא ןופ גָאט גָאט

 ןיא געטסטעּברַא ןיא קידרעֿפעלש , ,טעּברַא

 ,לשמ ,סמ ,"ןוז רעטמעשרַאֿפמוא ןַא רָאנ

 טלָאמעד טָאה יא רעלַאמרָאנ א, .5 ,י ,ד"עקּת

 ַא העש ןצרעֿפ ןוא ףלעװצ ןשיװצ ןסייהעג

 ַאכָאטסנעשט ןיא ,יקצַאש ֿבקעי ,"תעל-תעמ

 ,25 יז ,1947 י"נ ,ןדִיי רעװ

 "כרוד רעשיגרענע .ס' ,רעד -- רעוטטעּבױא
 ןעזעג טָאה המלש ןוא,, .טעּברַא (ןַא) ןוֿפ רעריֿפ

 ,ןאוה הכאלמ השוע| 'א ןַא זיא רע זַא גנוי םעד

 רעד רעּביא טצעזעגפיוא םיא טָאה רע ןוא

 ,"ףסוי ןוֿפ זיוה םעד ןוֿפ טעּברַאטסַאל רעצנאג

 ,28 ,אי ,א םיכלמ ,יּת

 רעגנוי .לעזעג .ןע ,רעד -- תנויטעּברַא

 ךָאנ זיא רעק .גנוינרעל .גנילרעל .רעטעּברַא

 ."א ןַא רָאנ ךָאד זיא רע ,רעטסנַײמ א וצ טַײװ

 ןיהואװ רעגַאל .ץ ,רעד -- רענַאלטעּברַא
 ףיוא ,טעּברַאגנַאװצ ףיוא טקישרַאֿפ זיא ןעמ
 טרָאװ טֿפָא רעייז א ןרָאװעג יַא .ךרפ-תדוכע
 ,טֿפַאשרעה רעשיצַאנ רעד ךָאנ ןוא רעטנוא

 .ס- ,יד -- עקשַארומ-טעּברַא ןוא טצינעג טֿפָא .משצד ,ידַא -- זַאלטעּברַא
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 ,זָאלסטעּברא :ךיוא .ןטַײּברַאֿפ וצ רעש
 טינ טָאה סָאװ .רנ ,קיזָאל(ס)טעּברַא
 וצ ףיוא טעּברא טכוז רֶע םגה ,טעּברַא ןייק

 .לעטש א ןָא (ןּבילּבעג זיא) טּבַײלּב סָאװ .ןּבעל

 יד .החּפשמ רעצנַאג רעד רַאֿפ רענידרַאֿפ רעיא

 .עֵּא עקידנעטשַאּב -- טעמּכ טנעצָארּפ ףניֿפ

 .לעזעג רֶעַא .ןַאמכַאֿפ רעיא ןַא .טנעה עא
 .ןשטנעמ עמערָא םּתס רעדָא עיִא ןֿפלעהסיױרַא

 ,רעיא ןַא יװ ןסַאג יד רעּביא ךיז ןעײרדמורַא

 רעד טָאה, .ַא ןַײז ,ןרָאי ערעװש ןכאמכרוד

 טרעדנוה רָאּפ א טריטסערַא . . . טַארטסיגַאמ

 רַאֿפ ןטעּברַא וצ ןעגנואווצעג ןוא סרעגענ עיא

 -סיצנַארֿפ ןַאס זיּב ןילרעּבןוֿפ ,אד ,"טָאטש רעד

 טעּברַאעג טָאה ,, ,255 'ז ,1930 עשרַאװ , . . .ָאק

 ףסוי ,"טרעגנוהעג ,'א ןעװעג ,קירּבַאֿפ ןיא

 ןוא םייה ,'רֿבק םענעֿפָא םַײּבב ,שזַאלָאמס

 ,1937 שזדָאל ,דמערֿפ

 -נליוק יד ןשיװצ 'א עסיורג יד ,טייק(י)-
 .לענשיץילּב ךיז טײרּפשרַאֿפ 'ַא יד .רעּבערג

 ןּפמעט יד ןרעכיגרַאֿפ , ,(טלַאֿפ) טגַײטש 'ַא יד

 יד ,דנַאל ןוֿפ גנוריזילאירטסודניא רעד ןוֿפ

 װָאקרַאכ ,טלעװ עטיור יד ,ײיַא ןוֿפ גנורידיווקיל

 ,1211 ןאװ ,0

 .ןע- ,רעד .ןױלסטעּברַא :ּפפ -- ןיזלטעּברַא
 -הװש ןיא רעדָא טלעג ןיא גנולָאצַאּב ,ןיול
 דֿבע םעד ןוֿפ יַא רעד, .טעּברַא רַאֿפ ףסּכ
 .ּב/בכ ,אעיצמ'אבּב ,"רַאה םעד וצ טרעהעג
 יד ...ֿבוח ַא טמשמ זיא רָאי-הטימש סָאד
 טינ הטימש זיא רעטעּברַא ןַא ןוֿפ גנונױלַאּב
 ַאזַא ןָאט רַאֿפ טמוק יא יד ּביױא . ..טמשמ
 זיא ,רָאי-הטימש םוא ףיוא טרעה סָאװ טעּברַא
 .א ,ה ,תיעיֿבש ,טעיפ ,"טמשמ ָאי סע

 ,מּב ,יד .טַײלס'ַא :פפ -- טַײלמעכרַא
 זָאד, .ןטעּברַא סָאװ רענעמ .ןַאמיַא -- צא

 זָאד / טַײל שטייּברַא ןהעצ טשגנירּב רעה אוד

 רֿפס ,"טַײר ףיוא ןגָארט טואַײנ ןיא איז

 ףיוא / ןקוק עלַא ,עטַײלסיַא יד, ,ג/וט ,םילשמ

 ןַײז ףיוא ןקוק ייז / .ײװ ַא טימ ןקנַארק םעד

 ,"יינעג םַײּב ךיז טמירק רעכלעװ / ןקור ןדימ

 ,38 יז ,1908 י"נ ,| רמ

 טֿפירשֿפױא .ץַאז -- ַײרֿפ טכַאמ טעּברַא
 ייווא ןיא רעױטיגנַאגנַײרא ןֿפיוא שטַײד ןיא

 ערעדנַא ַײּב ךיוא ,רעגַאל (506 +--) רעציווש

 ןגעלֿפ ןדִיי, .קענַאדַײמ יװ ,ןרעגַאל-טָארסיױא

 םוירָאטַאמערק ןיא' רעדָא יןּבעל ןוֿפ :ןּבעגוצ

 4 יגן פשיי ,מולּב ,יילרד --- ייווצ --- סנייא

 ,רענעמ- ,רעד .ןַאמס'א :ּפפ -- ןַאמטעּברַא
 ןוֿפ טּבעל סָאװ ,טעּברַא סָאװ ןַא .טַײל-

 ,ןַאמ סטייּברא ןייא לָאמ ןייא רַאװ סע, .טעּברַא

 ןגנירג ןייא רַאֿפ טייּברא ערעװש טעט רעד

 ָא; .ח"נקּת אהרטסוא ,ינומדקה לשמ  ,יךיול

 / .ןּברַאטש לעװ ךיא ןעװ !דנַײרֿפ רעטוג

 יד / -- ןָאֿפ רעזדנוא רֿבק ןַײמ וצ טגָארט

 טימ טצירּפשַאּב / ,ןּברַאֿפ עטיור ןוֿפ ןַאֿפ עַײרֿפ

 סקלָאֿפ ,טַאטשלעדע .ד ,"ןַאמסיַא ןוֿפ טולּב

 | ,33 יז ,ד"סרּת יײנ ,עטכידעג

 עקשַארומ

 ןטעּברֿאפ

 ןוא יז ןייק טינ ןוא רע ןייק טינ זיא סָאװ
 טעּברַא ןיא רָאנ טײטשַאּב עיצקנוֿפ ריא סָאװ
 ,קינשַארומ ןרַאֿפ

 ,רעד .שטנעמס'א :פ9 -- שטנעמטעּברַא
 ,טעּברַא ןוֿפ טּבעל ,טעּברַא סָאװ שטנעמ .ן

 -טידערק רעד רַאֿפ} טלעג, .רערָאטעּברא ווזד

 יסיַא םַײּב ןעמונעג ןעמ טָאה ןעיצַארעּפָאָאק
 ןילרעּב ,עיצַארעּפַאַאק עשידיי ,שנ ,"ןשטנעמ

 -סטעּברַא ןֿפָאלש ךיז ןגייל ךעלטנייוװעג, ,5

 ,"טכַאנ רעד ןיא לטירד ןטשרע םעד ןיא ןשטנעמ

 'ו .א ,א ,תוכרּב ,טעיפ

 14714: .טעּברַאעג ,טעּברַא .וטוא -- ןטעּבױא

 ,טעּברַא ןַא ןָאט .1 .0611)6(:2סמ, 08

 חוּכ ןשיזיֿפ רעדָא ןקיטסַײג ןדנעװנָא .הכָאלמ א

 ,הנויח רַאֿפ יַא .תילכּת ַא וצ ןייגרעד וצ ידּכ

 'א ,ןטַײז יד טימ יא .רעטיּב ןוא רעװש יַא

 (טימ) ףיוא יא ,םינֿבלּבו רמֹוחּב יא ,ךרּפ-תדוֿבע

 'ַא ,טייטש טלעװ יד סָאװ ףיוא יא ,םילּכ עלַא

 .תוחוּכ יד רעּביא יַא .רועיש א ןָא ,סָאמ ַא ןָא

 ןקיטולּב ןטימ יא ,םילּכ עלַא טימ ,קַאמשעג יא

 'א ,םערעװ טימ יא ,(סייוושטיונ טימ) סייווש

 | .הסיסג רעד טימ

 ןּפטש ךיז = סנגיוּבנלע יד טימ ַא*

 ױזַא יַא (א = ןט ַײו יד טימ יַא* ,סױרַאֿפ

 ;ןָאט וצ ייװ ןָא טּבייה רעפרעק רעד זַא רעוש
 -רעטנוא ךיוא ,דצה-ךמ ןענידרַאֿפ וצ ,'װָאס (3ב

 ןעק עמ סָאװ טעּברַא רעד ַײּב סעּפע ןענעֿבנג

 ןייצ טימ יַא .הסנרּפ עקיטַײז םעד ןוֿפ ןּבָאה
 טימ יַא ,לַאג (רענירג) רעד טימ יא ,לגענ ןוא

 'א ,(דַײל) תורצ טימ ,ןטסגנַא טימ יַא ,תוחור
 וצ טיוט ןטימ יא .(ןגיוא יד רַאֿפ) טיוט ןטימ

 טימ יא ,דײרֿפ טימ ,תוֿבהלתה טימ יַא .ךלללג
 עלַא) יד טימ יא ,המשנ ןוא ץרַאה טימ ,האנה
 ,הדמתה טימ ,הנװּכ טימ יא ,םירֿבא (ח"מר

 ,ללּכה-תֿבוטל יַא ,אּבה-םלוע רַאֿפ יַא .סַײלֿפ טימ

 יא .רענעי לָאז יַא ,םעגעי ַײּב יַא ,ךיז רַאֿפ יַא

 רעד ףיוא יַא .ּפָאק ןָא 'ַא .סיֿפ ןָא ןוא טנעה ןָא
 ,קירּבַאֿפ א ןגעװ רעירֿפ} -- ערַאּפ רעצנַאג

 יד זַא ױזַא יא ,(ןשטנעמ ןגעװ גיֿפ ךָאנרעד

 ,ןלױֿפ א ןגעװ ,ריא -- ןלָאװשעג ןרעװ לּברַא

 רעד טימ = סעקשיק ענעּבָאשעגסיוא טימ יַאֹ*

 ןטנָארֿפ עלא ףיוא יַא" .גנוגנערטשנָא רעטסערג

 ענעדײשרַאֿפ טימ ,ןטַײז ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ =

 ךיז ןּפעלשמורַא = ךעלעגעוו יד ןיא א .םינינע

 ףיוא זַײװנָא ןַא טימ ,ןכיירגרעד וצ סעּפע ידּכ

 רעֿפיט רעד ןיא זיּב יא .ןהעשרעּביא 'א :טַײצ

 העש 16--15 יא .טכַאנַײּב ןוא גָאטַײּב יא .טכַאנ

 .וזַאא תעל-תעמ א ןיא

 -עדיילק ַא ןּבָאה וטסעװ ,עלעדיימ ,טעּברַא;

 ,ןגָאז וטסלָאז ץוריּת ןטשרע םעד, .לװֿפ ,"על

 רימ בעל ךיא, .לֿפ ,"טעּפש טעּברַאעג טסָאה וד

 םייח 'ר ,"טינ ךיא ףראד 'א / טוג רעייז ּפָא

 ,פשיי ,'רַאוטרעּפער ןשינחדּב ןוֿפי ,ןַאמרעּביל

 : ,4 ,אווו
 טעּברַא ןוא קידנציז טֿפָאלש רעלױֿפ א, :װש

 םעד רַאֿפ טעּבוַא הכָאלמילעּב א, ."קידנגיל

 ןעק ןײלַאא ;"טעּברַא רעד רַאֿפ טסע ןוא ןסע
 טרעלק עמ זא, ;"ןטעּברַא טינ רָאנ ,ןסע ןעמ

 -ניא רעקינײװ ןעמ טעּברַא ,ליֿפ וצ תּבש םוא



 רעמענטעּברַא

 טיג ,קינָאה ַײּב טעּברַא ןעמ זא, :"ןכַאװרעד

 קעּבַאט ַײּב טעּברַא ןעמ זַא ,קעל ַא ןעמ (טָאה)
 שטנעמ רעד, :"קעמש א ןעמ (טָאה) טיג --

 זַאע :"ףליה וצ ןַײז ףרַאד טָאג ןוא 'א ףראד

 -רעקידעּבעל ןעמ טגיל ,דרעֿפ א יװ טעּברַא ןעמ

 ןיא רענַײגיצ רעד ןעװ, ;:"דרע'רד ןיא טייה

 ,"ןטעּברַא וצ טיירג רע זיא ,קירעגנוה

 ןיא סקָא ןַא ,סקָא ןַא ,לזייא ןַא יװ יַא 8
 ַא ,שטַײּב (א) רעד רעטנוא ,המהּב ַא ,עכָאס

 רַאֿפ ,חסּפ-ברע ענעדיי א ,סעקשטַאט ןיא ,טניוו

 ,םירצמ ןיא ןדִיי ,םירצמ ןיא ,ןישַאמ א ,ןענֿבל

 -ַאּפ א ,ינענּכ דֿבע ןַא ,עגיטָאקס ַא ,הֿפשכמ ַא

 ,ןהערּפ רַאֿפ ,(ץירּפ ןרַאֿפ) רעיוּפ ַא ,קעּבָאר

 שירעױוּפ א ,דרעֿפ שהלגע-לעּב ַא ,דרעֿפ א

 א ,דש ַא ,חור ַא ,קינשזרָאטאק ַא ,לורעֿפ

 ,ףַארג א יװ יא :מוה .,םוייריכׂש א יװ ,ףאלקש
 .ןדע-זג ןיא יװ ,תיּבה-לעּב-טָאטש ַא

 - :ןט(י)ּברע :םערָאֿפ כרא רעד טימ
 ;(25 ,ז ,לאינד) יהלֿב" טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 -ַאמ רע טעװ, :ית| "חירטי יל ,שצ טַײּברע,

 רֹּביא דנעה ןַײז טלַאה עשר רעד; .ן"ןרעט

 ןוֿפ טסע 'נוא ןטּברע טשינ ליװ ינוא רדננַא

 אוז, .א/געק ,תלהק ,הניאצ ,"הליזג לטייא

 זנוא טלָאצ' :ןםירצמ יד וצ ןדִיי| איז ןכארּפש

 ןייא וזא ,ןּבָאה טניד רֿפ ךַײא אַײּב רימ ׂשָאװ

 ,ןטּברע וצ רָאי טרעדנוה ריֿפ ןיא קלָאֿפ שורג

 וצ רדיװ רעַײא ׂשָאד ךַײא רימ ןלעװ ָאד

 ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןלצטש

 המשנ רד זלַא ףוג רד טּברע ַאד (אצמנ), .ּב/יק
 ,"המשנ רד וצ טכענק ןייא ףוג רד זיא ָאד ,ריֿפ
 גייט יד ןזָאל ...טַײל יׂשורג יד, .ּב/א ,וטל

 יז לאז ןמ זד ,ןַארד ץעטש טינ ןטּברע ,ןגיל

 ,שפע ,"ןטּברע וצ ןַארד ןּפַאט ןא קרַאטש
 ,אכ קרּפ ,1796 וװָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 ַײב טעּברא לעֹוּפ רעד סָאװ טַײצ עצנַאג יד,

 לֶצֹּב רעד יװ ךַײלג רע זיא תיּבה לעּב םעד

 ענַײד ןיא טעּברא, .ּב/ו ,מהש ,"ןײלַא תיּבה

 ענַײד ןיא ּפָא טינ ךיד זָאל ןוא ןרָאי עגנוי

 ,1865 ענליװ ,קדפ ןּב ,זמא ,"ןרָאי עטצעל

 ,סייווש ןקיטולּב םעד טימ טעּברא רע ױזַא יװ,

 ,קַאטשניּב .ל ,"ץטָאלּב ןיא טכירק רע ױזַא יו

 ,5 'ז ,1896 װָאװל ,רענילרעּב המלש 'ר ַײּב

 ,ןרעטלע טרעזדנוא רימ ןזָאלרַאֿפ םעד ּבילוצ,

 גרעּב יד ףיוא 'א ןעייג ןוא , . . םייה רעזדנוא

 ערעזדנוא רַאֿפ געװ ַא ןטערטוצסיוא לארׂשי ןוֿפ

 ,52 'ז ,הטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"רעדירּב

 .ט ,"דנַאטשרעדיװ א ןעמוקַײּב טסייה .ַא;
= 

 ,81 'ז ,1927 וועיק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב

 ןוא דייר ֿבורל ,ןעלטימ יילרעלּכ ןדנעװנָא .2

 ןצעזנָא ךיז .סעּפע וצ ןייגרעד וצ ידּכ ,תויוועה

 "סיוא ןכַאמ םיא ,ןצעמע םורַא יִא .ןצעמע ףיוא

 טימ רָאנ ,ליומ ןטימ ,קסיּפ ןטימ יַא .ןעיירדוצ

 יִד טימ ,ןטסױֿפ יד טימ ןכאמ .ןּפיל יד

 .ןעװעדלַאװג ןוא טנעה יד טימ ןכַאמ .סעקַאלוק

 טיּברעיג התמכח יֿפל ה"ע גנל איז טָאה ךילטנע,

 טכַאמיג ןתח םוצ ןַאמגילעז ןעד איז זָאד ...

 ,הג ,"ריֿבונה ץריה 'ר ןיצקה לש תֹּב םע טָאה

 םידיגנ יד טימ טרָאד ןעז ריא טלָאז, .263 יז

 ןיהַא ןּבעל לָאז ןיּבר םעד ןלָאז יײז 'א וצ
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 רעװ, ,129 'ז ,9י ,"תּבש ףיוא ןעגנערּבּפָארַא

 םידיסח יד יװ םוא ןעייג ייז זַא טסעומש

 ןיא טכַארטרַאֿפ קרַאטש ץנַאג 'ַא ןוא םינושאר

 רע, .28 'ז ,רָאטַאיעט ,"םינוילע תומלוע יד

 ףיוא ןטעּברַא ,סיֿפ ןוא טנעה טימ ןדייר טגעלֿפ

 ,סוממ ,"סייװש טימ ןײגּפָא ןוא םילּכ עלַא

 .91 'ז ,תועסמ

 זיּב, .שינערעקרעּביא ןַא ,למוט ַא ןכַאמ .9

 ןייק יז ןּבָאה תוצח ךָאנ ,םידש יד יַא תוצח

 ,קנעּב ףיוא ןוא שיט ףיוא יַא* ."טשינ הטילש

 ,ןֿפפטש ,ןעַײרש ,ןעלמוט (א = םיִׂשעמ 'א*

 ןענעק םינמזהדיּב, .ןלַאדנַאקס ןכַאמ ,ןעוװעדליוו

 קרַאטש רעייז (ּב ;:"םיׂשעמ יַא ךעלגנַיי-רדח יד

 זיּב ןעימ ךיז ,ןֿפױלמורא ,ןעגנערטשנָא ךיז

 וצ םיׂשעמ יַא, .ןכיירגרעד וצ סעּפע ידּכ רָאג

 רָאג ףוסל ןוא רעדניק ןוא ּבַײװ ןרענרעד

 סרעגעלעג יד, ."ןשָארג ןטצעל םעד ןגיילרעד

 ּפָא ןּביג ,ןצכערק ,ןעּפירקס :'ַא ייז רעטנוא

 ,207 יז ,פשטניװ ,סוממ ,"טרעצנָאק

 וצ ךיז ןענמ .ןענװַאד ,הרוּת ןענרעל 4

 וצ ןעמוק וצ ידּכ ךיז רעּביא יַא .ןעמוקלוֿפרַאֿפ

 רַאֿפ טָאה ָאד רעד עשר ןעד, .םימש-תארי

 ןיא יִא גָאמ טינ 'נוא / ארומ ןייק ןרעה םנַײז

 .א/זנ ,ז"מּת מדּפֿפ ,םילשמ רֿפס ,"הרוּת רעד

 -רעל הרוּת רכילטיא ןייא לָאז טַײצ לא םלועל,

 לָאז רע ׂשד ןטכַארט ןוא ןטכַא לָאז ןוא ןינ

 רעד ןעוו, .א/וק ,וטל ,"הרוּת רעד ןיא ןטיּברע

 ןַײז רעּביא טעּברַאעג ליֿפ ױזַא טלָאװ שטנעמ

 רֶצ טלָאװ ,ףוג ןֿפױא טעּברַא רע לֿפױװ המשנ

 -ינש ןקניניד םעד רעּביא ןייגרעּבירא טנָאקעג

 לארׂשי יר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,"ןּבעל ןוֿפ עלער
 ךיז םיא רַאֿפ טָאה עמ ןעװ ,בוט'םשילעּב

 ףיוא טייג רעכַאמנצנוק ַא יוזַא יװ טשודיחעג

 טעּברַאעג קרַאטש הנשה-שאר טָאה ,, .קירטש א

 ,פשטניװ ,סוממ ,"לזַײלק ןיא . . . ןענװַאד ןיא

 ףיוא ,ךיז ןכערּברעּביא ףיוא יַא רע, .89 'ז

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"הֿבטה ןוא תולועּפ

 ןֿפױא הֿפשכמ ַא יװ טעּברַאעג, .ןענעֿפנג .ס

 .פ ,"שטיק ןיא ןסעזעג לָאמ ןּביז . . . קרַאמ

 סָאדע .9 'ו ,1919 עשרַאװ ,םיֿבנג ,ָאקמיּב

 ןכַאז עכלעזא זַא . . . טרעהרעד . . . לָאמ עטשרע

 ַא ,ןטעּברַאא טסייה ןעמָארק ןענעבנגַאּב יו

 . ,18 עוו 1963 ,זמט ,שז ,"!טרָאװ ןַײֿפ ץנַאג

 טימ ןָאט סעּפע .רעּפרעק לייט ַא ןגעװַאּב 6

 טרעה עמ זַא זָאנ רעד טימ ױזַא 'ִא .רבא ןַא

 ןוא רענייצ יד טימ י'ַא .ןרָאג ןטייװצ ןֿפױא סע

 ןֿפױא טייטש סע סָאװ ץלַא ןעמַארנַײרַא שממ

 ןענַײז סעטערָאק יד ַײּב טנעװ יד םורַא .שיט

 טימ טעּבראעג ןוא דרעֿפ יורטש ףיוא ןגעלעג

 ןיא ,ַאּפָא ,"קעזזָאלּב טימ יװ רעכַײּב יד

 .119 יז ,רעדלעװ עשיליופ

 ,דש א טעּברַא םיא ןיא .קינַאזרעפטירד .?
 ריא ןיא טעּברַא סע .רָאיצרַאװש רעד ,חור א
 עילָאקנַאמ ַא, .ףיוא יז טסערֿפ סָאװ ,האנק

 יד טעּברַא ,טוט םיא ןיא , ."ריד ןיא סע טעּברַא

 רָאנ םיא ַײּב זיא לכׂש רעקיצנייא רעד ,עּבטמ

 ,12 יז ,הׂשעמ עטלַא יד ,סוממ ,"עּבטמ יד

 סע ,טײג סע .:22:1 0088 .מַא :ךיוא

 .ןָאטעגֿפױא טרעװ סע ,טּפַאלק

 (ם)טעּברַא |

 ַא ןָאט .ןטעּברַאסױא וזד .חרט 6 װזוקַא 8

 יא ,לּבעמ יא .דרע יד 'א .טעּברַא עטמיטשַאּב

 יא .רעדעל יא .ןקָאז יא ,םישוּבלמ יַא ,םיתילט

 תעֹּב = קָאז ַא 'ַא* .ןעמיוצ 'ַא .ןעלטָאז
 ןגָאלש ךיז :דָאּפ ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד

 ,טײיטש קוסּפ ןיא יװ ןעווהמחלמ ,קַאמשעג

 המשנ יד, .66 'ז ,שן) ,פשיי ,רעמירֿפ היחתפ

 'נוא ...ךאלמ ןיזיד ךרוד ןישנעמ ןיא טמוק

 ריטנוא 'נוא המשנ איד טייּברַא ךאלמ ריזיד

 ,ּב/זל ,עּב ,"(םיֿפוסוליּפ) איד ריא טׂשַײװ

 ,קיטײװ ןּבָאה רעדָא ןַײז םרוג .כרַא 9

 ,8 ןילכַײר ,"ןטייּברע = ןוֿבצעיג .שֿפנ-תמגע
 ,6 ,ונ ,םילהּת

 סע, ."טוג ךיז טעּברַא סע, -- ךיז טימ

 ."טינ ךיז טעּברַא

 רעװ .צא יװ צמ ,ס" ,רעד -- רעמ'ענטעּברַא
 ,רעּבעגטעּברַא םַײּב טעּברא טגירק ,טמענ סע

 סע זַא, .טעּברַא רעד רַאֿפ טלָאצ סָאװ םעד ַײּב

 םעד ןרעכעה וצ רעװש זיא ס'ַא ןייק טינ ןלעֿפ
 ."ןיולטעּברַא

 רעטשרע רעד ואו טֿפעהֿפױנוצ -- (פ)טעּברא
 ךמסידניּברַאֿפ ַא טימ טע ּבר ַא זיא לייט

 ןוא ערעטלע לָאצ ַא ןיא} .ןלייט עדייּב ןשיװצ

 -עג טרָאװ סָאד זיא רעטרעװ עטעװעדנוֿפעגנַײא

 -עגלַא .ךֿמס רעד טימ ןעמַאזוצ ןיוש ןעמוק

 ךמס ןייק ןַײז טינ ןעק סע :זַײװנָא רעניימ

 ;ברעװ א ןוֿפ זיא לייט רעטשרפ רעד ּביוא

 וצ טפלעה סע ּביוא ,ךמס א ןַײז ָאא ןעק סע
 {.ןדערסױרַא סָאד ןרעגנירגרַאֿפ

 ואװ ןטֿפעהֿפױנוצ ןיא -- :טעּברַא ַײּב

 ָאד טָאה עמ יצ ןייגרעד וצ גנירג טינ זיא סע

 ןענעקסּפ ָאד ןעמ ןעק ,בוס ַא רעדָא ּברעװ ַא

 וִצ ךיז קיטיינ זיא סע ןוא םינֿפוא עדייּב ףיוא

 -- ןרעמַאלק ןיא (ס) .טײקיגנַאלק טימ ןענעכער
 ןָא ןעמוקוצסיוא רעסעּב זיא סע ואװ ןטרָאד
 ;ךמס ַא ךיוא ןעמ טנגעגַאּב ךָאד רעּבָא ,ךמס

 שוריֿפּב טרעװ זיסרוק ןיא ןטֿפעהֿפױנוצ ַײּב |

 ,קיאעֿפמוא-(ס)ַא .ס ןייק ןצינ טינ טרידנעמָאקער
 -נייא-(סץַא ,ץַאזנַײא-(סץַא ,גנומענרעטנוא-(ס}ַא
 ,גנוגנידַאּב (ס}א ,טרָא(סץַא ,טמַא-(סץַא ,טייה
 ,עדַאגירּב -(ס/שא ,המהּב-(סןַא ,ןָאילַאטַאּב"(סץַא
 ,עּפורג-(סץַא ,טֿפאשנײמעגיַא ,טלעגיַא ,רעּבעגיַא
 ,רעגַאל(סןא ,חוּכ(סעץַא ,קיליװ'ַא ,טנעהיַא

 -עטַאמ-(סןַא ,טַײל(סןַא ,טסול(סןא ,ןיול(סןַא
 ,טייקכעלגעמ-(ס)ַא ,קרַאמ-(סַא ,ןַאמ(ס}ַא ,לַאיר
 (סןַא ,טנעמעלע"א ,רעמעניַא ,שטנעמ(ס)ַא
 ,ץַאלּפ-(סץַא ,טקנוּפ-ס'ַא ,ןַאלּפ-(סן'א ,עיציזָאּפ
 ,טעניּבַאק(סץַא ,קיאעֿפ-(סץַא ,גנולײטרַאֿפ-(ס)ַא
 -(סץַא ,עטרַאק (ס)יַא ,עדנַאמָאק"יַא ,ענָאלָאק'(ס}ַא
 ,דָאר(סןא ,טֿפַארק

 ןוֿפ לייט רעטייװצ רעד ןעװ ,ס ןדַײמסיוא

 ,ס ,שט ,שז ,ז טימ ןָא ךיז טּבייה טֿפעהֿפױנוצ

 ,לַאנרושזיַא ,רעכוזיַא ,לַאזַא :תואמגוד ,ש ,צ

 ,הֿביֿבס-יַא ,םעטסיסייַא ,רעטרַאשטדַא ,טעלישזיַא
 ,לושיא ,העשייַא ,גנולעטשוצדַא ,טַײצ'ַא

 ;ןתיט ייוװצ ןשיווצ ס טרידנעמָאקער טרעװ סע
 ךוא .שיטסטעּברַא ,גָאטסטעּברַא



 טפַאשניימעג-סטעּברַא

 ס ואוו ,טקודָארּפ-סיַא יװ טֿפעהֿפיױנױצ אזַא ןיא

 ,ןדערסיורא סָאד טרעגנירגרַאֿפ

 י"רַאֿפ .{ ,יד -- טפַאשנײמעגיסטעּברַא

 .ַאא עקָארק ,םעדָאר ןוֿפ סָאטעג ןיא טיײרּפש

 רעטעּברַאגנַאװצ עשידיי יד ואװ טַאטשרַאװ

 ןעלקיטרַא ענעדײשרַאֿפ טעּברַאעגסיוא ןּבָאה

 .2 רעד תעּב יימרא רעשישטַײד רעד רַאֿפ

 עלַא ןיא .4 ,אצו ,פשיי ,מולּב ,המחלמ-טלעוו = -

 טפאשניימעגטעּברַא :ןלַאֿפ ערעדנא
 .טעּברַא ןַא ןוֿפ טײקידתוֿפּתושּב :ּב ןטימ -

 .גָאטטעּברַא +-- .געט- ,רעד -- גָאטסטעּברַא

 ,ס טימ םערָאֿפ יד טרידנעמָאקער טרעוװ'ס}

 ױװַא .ןדערסױרַא סָאד טרעגנירגרַאֿפ סע לַײװ

 "כָאנ טזומעג ןעגנוי יד טָאה עמ, ,|װּוא ךיוא

 ,?טעטש ַא ,סַײװ ,"א םעד ןצריקרַאֿפ ,ןּבעג

 -ַארטנעצנָאק ןיא} יא רעד, .26 'ז ,1930 עשרַאװ

 ,"גָאטרַאֿפ ריפ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ןרעגַאל-עיצ

 .529 'ז ,1952 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב סָאד

 יד ַײס, .ן- ,רעד -- רענַאלנטױטײטטעּברַא
 -לוק יד ַײס ,טעּברַאףליהטסּבלעז עלַאגעלמוא

 רעד ןעװעג זיא קינװַארט יטייַא ןיא טעּברַא-רוט

 ,"יטַאיציניא ןסמולּבלגניר} ןַײז ןוֿפ וטֿפױא

 ,664 'ז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ןיא ,רעלהַאמ .ר

 ,ָאאע .שיטּבַײרש .ן  ,רעד -- שיטסטעּבױַא

 ןענוֿפעג ךיז טָאה קיטשיסוסקול קיצנייא-ןייא

 ...צענעדײשרַאֿפ יד ןשיװצ יא סאקענעס ףיוא

 וצ װירּב רעד' ,טיי ,"ןטעמרַאּפ ענעּבירשַאב

 .ןסוטַאװָאנ

 ,28 .קרעמ- ,רעד -- קר'ַאמ(פ)טעּבר'ַא
 ןַײז ןטָאּבנָא טמוק רעמענטעּברַא רעד ואו טרָא
 -טעּברַא םוכס .רעּבעגטעּברַא םעד טכוז ,טעּברַא

 -ןסַאמ עשידִיי יד, .טעּברַא ןכוז סָאװ סרעמענ -
 ןזיװַאּב ךיז טָאה טַײצ רענעי ןוֿפ עיצַארגימע
 ןשימָאנָאקע ןוֿפ ןערּב ןיא דָארג דנַאל ןיא
 קרַאמסיַא ןֿפױא ץנערוקנָאק יד ןעװ ,סיזירק
 .5 יז ,12 חג ,פַאג ,"סיורג ןעוועג זיא

 .רעסעפ ,רעד -- סַאּפ"טכילֿפסטעּברַא
 רעדעי ןעמוקַאּב טָאה סע סָאװ לטרַאק סָאד;

 זיא סָאװ ןסיצַאנ יד רעטנוא סָאטעג יד ןיא} דָיי

 ןשטַײד יד רַאֿפ ןטעּברַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג

 18 ןוֿפ ןעױרֿפ ,55 זיּב 17 ןוֿפ רענעמ ---

 ,רעמונ א ןעװעג זיא לטרַאק ןֿפױא ,45 זיּב

 .סערדא ,רעטלע ,ןעמָאנ:עילימַאֿפ ,ןעמָאנ רעד

 "רַאֿפ יװ יוזא ןעמָאנ רעד זיא טַײצ רעד טימ

 עמ .רעמונ רעד רָאנ זיא ןּבילּבעג ןוא ןדנואווש

 :ןרעמונ יד טיול טעּברא רעד וצ ןֿפור טגעלֿפ

 ,"גָאט רעדנַא ןַא עדָארגמוא ,גָאט ןייא עדָארג

 ,|4 ,אעו ּפשִיי ,מולּב| 8 אי ,חלֿפ ,ָאטעג רענװַאק

 -ס'א :ךיוא .ן- ,רעד -- טנ'עמעלעיטעּבר'ַא
 ,טֿפַאשלעזעג) קלָאֿפ ַא ןוֿפ ליט .טנעמעלש
 סָאװ םידיחי עּפורג ַא וליֿפַא רעדָא (עא הֿביֿבס

 לַאמרָאנ טינ זיא סע; .ןטעּברא (ףרַאד) ןעק

 ."ץע-א קינײװ טָאה טֿפַאשלעזעג א ןעוו

 -ס'א :ךיוא .ס יד -- עיגרענעיטעּברַא
 וצ ,ויטקַא ןַײז ןענעק וצ חוּכ .ץיגרענע

 ,ןטעּברַא םַײּב ןעגנוגנערטשנָא םוכס .ןטעּברא
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 רענ ַא ?ע"ַא רעקידנעטשַאּב ַא טימ רעוט ַא
 -טינ זיא סָאװ 'ע"א ןא טימ שטנעמ רעזעװ

 ,ךיז טּבייה רעדָא טלַאֿפ ,קידנעטשעב

 ---נװ .(צא יו צמ :ךיוא) ס- ,רעד -- רעטעּכר'ַא
 טּבעל סע רעװ 2426: םזטס1/6ז ,ס- ,עק- ,ןיד
 .ןיול א רַאֿפ טעּברַא סע רעװ ,ימ רענעגייא ןוֿפ

 +- .טעּברַא ןַא טוט סָאװ רערעדעי ללּכּב

 'םיבצעהוי :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר ,רערָאטעּברַא

 ןחתּפנ ארעטייּברע יד; ;(2 ,זכק ,םילהת)

 ,"םהיּפּכ עיגי ילכוא י'מלּכ ,ןט ,ּב ,ע רעטנוא

 טימ .א/אי ,"רטּבראג לֶצֹוּפ טשטַײטרַאֿפ בׂש

 ,רענצוחמ ,רעקידנסיורד :ידַא עשיטסירעטקַארַאכ

 -נלרַא ,רעדמערֿפ ,רעגיה ,רעשימייה ,רענעגייא

 -(מוא) ,רעשירעוטֿפױא ,רעלוֿפ ,רענערָאֿפעג

 -ֿפָארּפ ,רערעװש ,רעוויטקא(מוא) ,רעקיטכיט

 -טוק ,רעלּבַאטנער ,רעטריציֿפילַאװק ,רעלענָאיס

 ןוֿפ תואמגוד .אא רעשירעלגָאלש ,רעשירָאט

 :לייט רעטייװצ רעד זיא יא ואו ןטֿפעהֿפױנוצ

 .ַאגנַאװצ ,ַא:לדָאנ ,יַאמיײה ,'אדלעֿפ ,יַאדרע

 "טרָאּפסנַארט ,ַא-דָאװאז ,יַא-קירּבַאֿפ ,ַא-ןישַאמ

 -ןָאזעס ,יַא-רָאי ,'ַא-ךָאװ ,יַא גָאט ,יא"ןזָארטש ,יַא
 ,א"רעדעל ,יַאךקָאז ,יַא-דלָאג ,ַאַאּבנזַײא ,יִא

 - ַא ל .וזַאא יַא-קירטש ,יַא-טסנוק ,יַא-לַאטעמ

 גנולעטשַאּב א ןָא טעּברַא סָאװ -- יַא- ר ע ג

 ןֿפוקרַאֿפ וצ רעטעּפש הרוחס עקיטרַאֿפ יד ידּכ

 ;סעקינרעגַאל ןוֿפ גנולעטשַאּב טיול רעדָא ןיילַא

 = 'ַא סוניּברהשמ* .יַאןֿפאלקש ,יַא'קיטש

 "וצ ןוֿפ תואמגוד יא רעכעלעמַאּפ ,רעלױֿפ

 :לײט רעטשרע רעד זיא יא ואו ןטֿפעהֿפױנ

 "א ,טמא"א ,עיצוטיטסניא-יא ,ןסערעטניאייַא

 -רַאֿפ "א ,גנוגעװַאּבַא ,לעטרַא-יַא ,עיצַאזינַאגרָא

 ,יײטרַאּפ"ַא ,עיצַארטסנָאמעד-א ,ןדרָאַא .,ןייא

 "ניד .גנוריגערדא ,עיגָאלָאעדיא-יא ,טסעטָארּפײַא

 ןַא ןענַאּפשנַײא .יא ןַא ןגָאזּפָא ,ןעמענוצ ,ןעג
 .סיַא יד ןלָאצרעטנוא .טעּברַא רעד ןיא יא

 ,"לּבור א הכָאלמ-לעּב םעד ,ןדליג א יא םעד;

 .וש

 ץיּפש א ףיוא עמש-תאירק ןענעייל ןגעמ יַא;

 -הנומש רעּבָא . ..רעיומ ַא ףיוא רעדָא םיוּב

 לַײװ) ןענעװַאד טינ ןטרָאד ייז ןרָאט הרׂשע
 ןוֿפ .ג/י ,םיערז ,"(הנװּכ ןּבָאה זומ ,הליֿפּת

 יד סיוא ןלָאצ ןטנַאקירּבַאֿפ יד סָאװ טלעג םעד

 םעד ןוֿפ ןוא יצָארּפ 2 ןטלַאהנַײא ןעמ לָאז יַא

 ,"טעּברַא ןָא ןּבַײלּב סָאװ יא יד ןציטש ןעמ לָאז

 לֿפיװ ןעמענ זומ יא רעד, .17 ןאפ ,1884 ,לָאֿפוי

 -סיוא זיא סע יװ לָאז רע ,ןּבָאה זומ שטנעמ ַא
 .סיוא ןעמוקַאּב וצ, .ץרפ ,"גָאט םעד ןּבעל

 טַײצ רעד ןיא וליֿפַא תוריכׂש עצנאג יד טלָאצעג

 ןעק ןוא ןלַאֿפעגנַײא הלילח זיא יא ןַא סָאװ

 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"טעּברא רעד וצ ןעמוק טשינ

 .51 'ז ,19231 ןיװ ,! ןשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ

 ןיא סעק'א יד סָאװ ףמאק םעד ןגעװ . . .,

 רעשידיא רעד ,ײ. , ,ןטלַאהוצסיוא ןעמוקעגסיוא

 ,24 יז ,5:4 ןאמ ,1897 גרוּבסערּפ ,רעטיײּברַא

 -ערג סָאד .יט-ַײרעניּפש .רעד -- רעטעּפרַא
 .ןישַאמ-ץלעֿפ רעד ןוֿפ לקילַאװ ערעּב

 .דנוּב +-- -- דנוּבירעטעּברַא

 -ַארּפ וחזז .ן' ,רעד -- דנוּברעטעּבר' ֹא

 טפאשרעטעּברַא

 ןיא ךיז ןּבָאה דלַאּב , .ןײארַאֿפ רעלענַאיסעֿפ

 -ַאלרַאּפ רעד . .. ץיַא טעדליּבעג דנַאלגנע ץנַאג

 א 1825 ןיא ּבילוצ ןטנַאקירּבַאֿפ יד טָאה טנעמ

 ,"ןדנוּב יד ןוֿפ טײהַײרֿפ יד טצענערגַאּב לסיּב
 ,13 ןאַט ,1902 ןָאדנַאל ,רעטײּברַא רעשידיא רעד

 ואװ סַאג .1 .ז ,יד -- ּפַאנרעטעּבר'ַא
 -עּברַא ןוֿפ הֿביֿבס .2 .רעטעּברַא ןעניואוו סע

 .רעטעּברַא ַײּב טײקכעלטֿפַאשלעזעג ,רעט

 .יד רֶצדָא רעד -- עקש"ורעטעּברַא
 ,(עקןרעטעּברַא טָאטשנַא טרָאװ

 ,טֿפַאשרעטעּברא ווזד .סָאד -- םוטרעטעבזא
 .רנ

 -עּברַא ןַא דיי ַא .ן  ,רעד -- דיײרעטעּברַא

 עכעלצינליֿפ עלא ןיא ןיזיַא ןענַײז ןעװעג , ,רעט

 ,1945 א"ב ,ןליופ ןיא םיּב ַא ,געס ,"לכַאֿפ

 ,74 יז

 קלָאֿפ .1 .רעקלעֿפ- ,סָאד -- קלָאֿפײרעטעּברַא
 יַאּב סָאװ קלָאֿפ ןוֿפ לייט .2 .רעטעּברַא ןוֿפ -

 א ןכַאמ ןרעדיל יד|, .סרעטעּברַא ןוֿפ טייטש

 עּביל רעֿפיט . . . רעייז קנַאדַא קורדנַײא ןקרַאטש

 ,1924 עװקסָאמ ,עמיטש רעּברַאג יד ,ייֿפַא םוצ

 עצנַאג סָאד זא טַײצ יד ןעמוקעג, ,322 אפ

 "נוא ןַײז קידנֿפַײרגַאּב ןוא קידנעעזנַײא ,יֿפיַא

 קלח ַא ןרעדָאֿפ וצ ןּבײהנָא לָאז ,טייהטקירדרעט

 ןעלליוװו סָאװ , . , ,דנוּב , ,, ,"גנוריגער רעד ןיא

 וצענעשז ,?דנַאלסור ןיא ןטַארקָאמעדלַאיצַאס יד

9, 

 דילגטימ .ן ,רעד -- טסינויצ"רעטעּברַא
 יד .ײטרַאּפ רעשיטסינויצ-שיטסילַאיצָאס א ןוֿפ
 ,ץיצ"ַא סעּפורג עטשרע

 רעדָא ךיקרָא .ז יד -- ךיקרעטעּברַא
 ךיק עכעלטּפאשלעזעג עטנדרָאעגנַײא לעיצעּפס

 א דרוי ַא דִיי ַא רַאֿפ ןגירק .סרעטעּברַא רַאֿפ

 א ןיא גָאטימ א ףיוא ענַאּב

 -טֿפַאשלעזעג .ן- ,רעד -- פַאלק"רעטעּברַא
 דנַאל ןייא ןיא סרעטעּברַא יד ןוֿפ סַאלק רעכעל

 -ַאיצָאס יד ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא , .םוטעמוא רעדרָא

 ןטלַאהעג יק"א רעד טָאה ןטסיּפָאטוא-ןטסיל

 ,זּביא רָאטנַאק .א ,"ןײטשטנַא ןיא טשרע

 "סָאמ ,םזינינעל ןגעװ ןסעומש ,יקסניּפרַאק .וװ

 ,36 יז ,1934 עוװק

 רעד ןוֿפ ןעמָאנ .רעד -- גניר"רעטעּברַא

 "רַאֿפ יד ןיא ףליה-ןיילא רַאֿפ עיצאזינאגרַא

 ךיוא רעטעּפש ,עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייא

 ,דנַאלגנע ,ךַײרקנַארֿפ) רעדנעל ערעדנַא ןיא |

 .(ַאא לארׂשייץרא ,עקיסקעמ

 (טֿפַארק) חוּכ .ןז ,יד -- טֿפַאשרעטעּברַא
 -עּברא טכיש רעצנאג רעד .רעטעּברַא עלַא ןוֿפ

 'א יד א רעשידִיי רעד ףיוא ןציטש ךיז .סרעט

 טמענ סָאװ ײטרַאּפסטעּברא יד .דנַאלגנע ןוֿפ

 ןיא לכׂש יפללעג .א עצנאג יד טעמּכ םורא

 ...'ַא יד סָאװרַאֿפ ,םעט רעקיצנייא ןייק ָאטינ

 ןעמעלּבַארּפ עטסקיטכיװ יד ןזָאלרעּביא לָאז

 -טינ יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןּבעל רעזדנוא ןוֿפ

 ,1919 י"נ ,וא טישז ,"ןעגנוטכיר עשירַאטעלָארֿפ
 | .174 יז

 "לוטיּב



 ךיֿפטעּברַא

 .המהּב(ס)טעּברַא וזז .סָאד -- ךיֿפטעּברַא
 .רנ ,משצד -- יֿפמעּברַא

 .ידַא ,קיאעֿפס'ַא ךיוא -- קיאעֿפטעּברַא
 דנַאטש ןיא זיא ,לגוסמ זיא ,קיאעֿפ זיא סָאװ

 ןריזינָאלַאק, .שטנעמ רעיא .ךס ַא ןטעּברַא וצ

 טימ ,קלָאֿפ קידעּבעל א טימ ןעמ ןעק דנַאל ַא
 ,"לַארעטַאמ ןכעלשטנעמ . . . ןקיאעֿפסיַא ןַא

 ,1925 גרעּבמעל ,גנוגעװַאּב יד ןוא קלַאֿפ סָאד

 ,25 'ז

 טּבַײלּב ןלַאֿפ עטסכַײל יד ןיא , -- טייקיד

 ,"טײקיאעֿפ(סץַא ןַײז ַײּב רעקינעטסַארװענ רעד

 ,רָאטקָאדנעילימַאֿפ רענרעדָאמ ,יקסנעל .מ 'רד

 ,14 יז ,?רַאי עשראוו

 ,יד .טֿפַארקס'א :פפ -- טֿפַארק|טעּברַא
 םעניא סױרַא ךיז טזַײװ סָאװ טֿפַארק .1 .ץ
 ןריֿפוצכרוד קיטיינ זיא סָאװ טֿפַארק .ןטעּברַא
 ןפױקרַאֿפ זומ רעטעּברא רעד, .טעּברַא ןַא
 לרַאק ,זּביא םױּבנעגַײֿפ .ּב ,"טֿפַארקסיַא ןַײז

 ,ת זיּב יא ןוֿפ סומזילַאיצַאס רעד ,יקסטוַאק

 טינ טלָאצַאּב תיבה לעב רעד , ,32 יז ,1894 י"נ

 ,טעּברַא לייט ןטסערג םעד רַאֿפ רעטעּברַא םעד
 ,..טֿפַארק סרעטעּברַא םעד רַאֿפ רָאנ טלָאצ רע
 דיישרעטנוא םעד ןּבָאה רעטעּברַא עשילגנע יד
 ,"ןענַאטשרַאֿפ טינ טֿפַארקסיַא ןוא טעּברַא ןוֿפ
 ,ןעדנוּב-רעטייּברַא עשילגנע יד ןוֿפ עטכישעג יד

 ,72 יד ,1900 'װָאנ ,וענעשז

 ַײב ןַארַאֿפ ןיא סע סָאװ טֿפַאוק םוכס .2
 ,טנגעג ,דנאל טמיטשַאּב א ןיא רעטעּברַא עלַא

 זיא עימעדיפע רעד ךָאנ, .קלָאֿפ (לייט} ַא ַײּב
 ַא ןוֿפ ,םיצוּביק עלַא ןוֿפ יַא יד ."'ַא יד ןלַאֿפעג
 "רַאֿפ רַאֿפ יַא יד ןלײטרַאֿפ .עא ֿבשומ ,ץוּביק

 .(ןעגנומענרעטנוא ,סעירטסודניא) ןכַאֿפ ענעדייש

 קנַאדַא, .דיחי ַא ייּב ןטעּברַא וצ חוּכ 8
 ןעװעג רע זיא יַא רעכעלנייוועגרעסיוא . . . ןַײז
 ערעַײהעגמוא יד ןגָארטוצסױא דנַאטש ןיא
 ,?ןטסַאל

 ,דָארס'ַא :ךיוא .רעדעד- ,יד -- דָאר|טעּברַא
 דָאר עטשרעדָאֿפ רעדָא ערעגנירג ,ערענעלק יד,
 .א .ח ,"ןישַאמ ַא ןוֿפ טייק רעדער ַא ןיא
 ,3 װָאקרַאכ ,ךוּברעטרעװ ינבעט ידי ,לעקניֿפ

 ,20 יז

 ,רעדניק רַאֿפ לושנרעל .ן- ,יד -- לושטעּברַא
 ןעגרעל ןֿפוא רעד ןוא םַארגָארּפ יד ואוו

 ,טעּברַא ןוֿפ דוסי ןֿפױא טלעטשעגנַײא ןענַײז

 "ניא .יִא רעד ןיא ןטנעמירעּפסקע עשיגָאגַאדעּפ

 -שידִיי יד? .יַא רעד ןוֿפ ןטַאנַאּפסקע עטנַאסערעט

 ןַא ןַײז וצ טּבערטשעג טָאה לוש עכעלטלעוו
 "יא

 -סַאמ' ,טַאטשרַאװ וזז .יד -- בוטשטעּכוא
 ."קילקסרעט

 םעד םוװֲא יש"א םעדה - הטשטעּכיַא

 ,"האוֿבּת טימ ןעײזרַאֿפ טינ ןעמ רָאט קָאטשנַײװ

 | ,י ,ּב ,םיאלּכ ,טעיּפ

 ֿפָארּפ יד, .סי ,רעד -- רעגײטשטעּברַא
 ,יש-ַא םעַײנ א טריֿפעגנַײא ןּבָאה ןענײארַאֿפ

 ןעי ,רעד 6 יד -- ןַײשטעּפרַא

 .ז ,יד -- ליֿפשטעּברַא
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 ןכוז .יַא יד ןטַײּב .ז ,יד -- לעטשטעּברַא
 -טטעּברַא יד סָאװ םעד רעּביא; .יא ערעסעּב א

 "ער יד טָאה ,טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה טיײקיזָאל

 יד ןעייטש, ."ץא עַײנ טלעטשעגנַײא גנוריג

 יד רעּביא טיירפשעצ ,רעסאו ןיא רעלטעצַאק

 ךַאילש ,קׂשי ,יַא רעד ןוֿפ ןטינשּפָא עטלײטרַאֿפ
 .201 'ז ,געװמוא ןוא

 ,לטרַאק

 טעּברַא עמ זַא טזַײװַאּב סָאװ טנעמוקָאד ,לטעצ

 עשידי יד, ןטעּברא געמ עמ זַא רעדָא

 -סױרַא טֿפרַאדעג ןּבָאה ןליוּפ ןוֿפ ןטנארגימיא

 טָאה עמ ןעװ; .יןעיַא ךַײרקנַארֿפ ןיא ןעמענ
 ןָא ןדיי ןענוֿפעג ָאטעג ןיא עװַאלבָא ןַא ַײּב

 ןיא ,יץלעמש ףיוא' טקישעג ייז ןעמ טָאה ,ןעיא

 סנַאש רעקיצנייא רעד, ."ןַײרַא סנוויױאכלַאק יד

 נַאי .ש ,"ַא רעד ןעװעג זיא ןּבעל ןּבַײלּב וצ

 ,1953 ,ןורכז רֿפס ץיֿבנורּב ןיא ,שטיװעלעק

 ,501 יז -

 (רַאֿפ) ןוֿפ העש יד .- ,יד -- העשיטעּברַא

 .ץש"ַא יד ךָאנ ןסרוק ףיוא ןעמוק .טעּברַא רעד

 יד , ,ץש"ַא עגנַאל יד ךָאנ טרעטַאמעגסיוא ןַײז

 טזומעג ןּבָאה גנולעטשרָאֿפ רעד רַאֿפ סעּבָארּפ

 יד, ,"ןהעשייַא יד ןוֿפ ןוּבשח ןֿפױא ןעמוקרָאֿפ

 ַא לּבור 5 ןוא 4 ןשיװצ טנידרַאֿפ ןּבָאה רענעמ

 ,"גָאט א ישייַא רעּבלַאה:ַא-טימ-ףלע ןַא רַאֿפ ךָאװ
 י"נ ,ןדי רעװָאכָאטסנעשט ןיא ,יקצַאש ֿבקעי

 ,24 'דז ,7

 זיא סָאװ ליּפש

 ןיא ץשײַא .טעּברַא ןַא סעּפע טימ ןדנוּברַאֿפ

 ןסַאלק ערעקירעדינ יד ןיא יש"א ,ןטרָאגרעדניק

 גנוטכַא זומ רעטקַאד רעד, ,לושטעּברַא רעד ןוֿפ

 לָאז ןליּפש יד ןוֿפ גנוגנערטשנָא יד זַא ןּבעג

 גנולקיװטנא רעשיזיֿפ רעד וצ טסַאּפעגוצ ןַײז

 ןליּפש-גנוגעװַאּב ןיא ןץ'שַא יד ןוא דניק ןוֿפ

 ,ַאדיװַארגלָא .א .רד ,ײןטַײּב שינָאמרַאה ךיז ןלָאז

 גנואיצרעד ,ךַײרדנעגוט וַאטסוג 'רד ,זּביא

 ,46 'ז ,1927 ןילרעּב ,דניקניילק םנוֿפ

 17 .ז ,תישארּבלל חּת ,ןםיאָאּברַא| -- םיִעּברַא
 ,ןַאמרעגנוי ַא טעמּכ ךָאנ, .קיצרעֿפ לָאצ יד .ַאא

 עניילק סָאד ,סוממ ,''ַא םֹורֲא ןיימ ךיא

 טכַאד 'ַא םורַא ?טלַא וטסיּב לֿפיװ, .עלעשנעמ
 .ןרָאי עקילַאמַא ,יכונא ,"?רימ

 ןסַאכיַא רײסָאכ . . } -- תֹחַא רפחה טיעּברַא

 רעקיצניװ קיצרעֿפפ י/ג ,תוּכמכ? .חּת .עזַארֿפ

 ףיֹוא ןַײז רֿבוע ןרַאֿפ ץימש 29 יד ,1 ,יסנייא

 ללּכּב .2 .הרוּת רעד ןוֿפ ןװַאל עסיוװעג

 'ח יא עתמא טרעװ זיא רע, .ץימש עטנידרַאֿפ

 ןעלּבמיצנַײרַא ריד ןעמ ףרַאד ,ײא, .עש ,"יַא
 -בָא +--| ןטעּברַאטפיוה לָאצ יד ,90 ."יַא יח יַא
 .תּבש םוא רוסָא ןענַײז סָאװ {22 ,הכָאלמ

 -- דלװה תריצי םדוק םוי םיעּברַא
 .חּת ץאז ןדַאלװַאה סַאריצעי םעדיוק םיוי . .
 דלװ רעד רעדייא געט קיצרעֿפי .א/ֹּכ ,הטוסכ
 :טֿפלעה עטייװצ} 'ךיז טרימרָאֿפ (ןָאירּבמע)
 ה"ד ,יײנולּפל ינולּפ תֹּב תרמואו תאצוי לוק-תּב'

 ארמג רעד ןיא, ,ןםימשה-"ןמ זיא גוויז רעדעי

 תוֿפנּכעּברַא

 םיזירכמ 'ה יי יק יי יַא :רמאמ א ןַארַאֿפ זיא

 סיוא טינ טֿפור עמ רעּבָא ,ינולּפל ינולּפ תֹּב

 ,12 וו 1968 ,זמט ,"םולשּב ןּבעל ןלָאז ייז זַא

 .מֹּב .יד ןסעסיוק עּברַא) -- תושוּכ"עּברַא
 ןעקנירט וצ ןַײװ 'תוסוּכ ריֿפי .ּב/טצ ,םיחסּפ22

 יד ןגָאז ןכָאנ ,שודיק ַײּב :טכענ-םירדס יד ןיא

 ןשטנעּב ןכָאנ ,הדגה רעד ןוֿפ טֿפלעה עטשרע

 א טכַאמ עמ ;הדגה רעד ןוֿפ ףוס םַײּב ןוא

 סָאװ ,ןַאמערָא ןא וליֿפַא .ןֿפגה ירּפ ארוּב' הכרּב

 ןַײז וצ םייקמ ֿביוחמ ןיא הקדצ ןוֿפ טּבעל

 תסורח יד טינ טניימ רע, .יּכַא ןוֿפ תווצמ יד

 ןעמ טרעװ ּכַא יד ןוֿפ , .לװֿפ ,יײּכ"ַא יד רָאנ

 ןייק טמוק יּכ הּברה ןוֿפ --, .װש ,"רוּכיש טינ

 ַא = הּברה--עּברַא ,שװ} ,"סיורא טינ סטוג

 יבא ּפָא טיה רע זַא םורֿפ ױזַא זיא רע, .ןךס
 לַײװרעד טָאה דיסח רעדע .לװֿפ ,"גָאט ןדעי

 ,1875 גרעּבמעל ,חק ,ייּכײַא ףיוא ןַײװ טיײרגעגנָא

 עקידחסּפ ףיוא ןַײװ-עקניזָאר טימ לכַײט א;

 םינוק, ,1889 ,'רָאי םעַײנ םוצ' ,ו גורֿפ ,יּכײַא

 ,ןַײװ-ּכַא ןּביױלקסיא רימ וצ ןעמוק סָאװ

 ןָא ךױא .11 יז ,| ֿבוט'םוי דובּכל ,עש

 .ןעקנירט ךס א ןגעװ ,רדס ןטימ גנודניּברַאֿפ

 יד ןוֿפ עטֿפניֿפ יד ןרעקרעּביא, :עש  ייּב
 ,ייּכ"א יד ןוֿפ סוּכ ןטעּביז םעד ךָאנ, ;?ּכ"ַא

 יּב "א ןַײרַא טסיג ןוא הליכַאּב תקסוע זיא יז,

 זיא האוֿפר עצנַאג יד זַא ןסיוו טזומ ריא .רדסּכ

 יַָאמוה ,טַאװח היננח ,"היּתשו הליכַא רָאנ ָאד

 .11 יז ,ב"ערּת עשרָאװ ,ןעגנולהעצרע עשיטסיר

 ןעווצימ לעש . ..} -- הווצמ לש 'ּכ-"ַא
 ןוֿפ הװצמ (יד ןַײז םייקמ םִַײּב) 'ּכ יַא .יד

 ןגעלֿפ ךעלטעטש ןיא םינרֿבק| .י(תמה:תרוֿבק

 ןוא רַאֿפ לסּפענש ַא ןכַאמ וצ ןַײז גהֹונ ךיז

 ןעקנירט הטימה-יאשונ יד, .ןהרוֿבק רעד ךָאנ

 ,מק ,"הׂשעמ רעד ךָאנ ןוא רַאֿפ 'מ יש יּכױַא
 ,4 ןאװפ ,9

 :םקֿפ .ן" ,רעד ןסעֿפנַאק . . .} -- תוֿפנּכ"עּברַא
 ,ןקע ריפי .12 ,ּבכ ,סירֿבדכ? .סָאד --- ליּכ"ַא

 ןוֿפ ןענַײז יּכיֵא יד .ןןטיָאקסעלַאט} ןטק-תילט

 ,גנעל יד לייא לטרעֿפ-ַײרד .טנװַײל ןוֿפ ,לָאװ -

 כ"א טגָארט עמ .טיירּב יד לייא עּבלַאה ַא

 וצ םייקמ ידּכ דמעה ןֿפױא רעדָא ּבַײל ןֿפױא

 ןיא ךעלכעל יד ןוֿפ .תיציצ ןוֿפ הווצמ יד ןַײז

 עטכַאמעגנַײרַא ּפָארַא ןעגנעה 'יןקע ריֿפי יד

 יד ןעמ טכַאמ ,יּכַא יד ןָא טוט עמ זַא .תיציצ

 -תווצמ לע ונווצו ויתווצמּב ונשדק רשא , הכרּב

 ןיא גט ןצנג ןייא לואװ לוז ןמ, ."תיציצ
 ,17223 טׂשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"ןגָארט ןא יּכ"א |

 איד ןיא איד ,טכער טינ טַײל איד ןוט, .ּב/ד

 תילט ןייא ןּבָאה ינוא ןשנעּב יּכ"ַא ןייא לוש

 תלהק ,ןדנול ןמלז המלש 'ר ,"ןגיל רדנעטש ןיא

 לוסּפ זיא יציצ ןייא ןעוו, ,1744 טׂשמַא ,המלש

 ,'ּכ"ַא םעד ןיא ןייג וצ רוסָא זיא ןרָאװעג
 (טסַאּפ'ס) טדיילק'ס, .1860 עשרַאװ ,םדא ךרד

 ;לװּפ ,ייכ(-הציצ)"ַא ןַא (טנוה) ריזח ַא יװ םיא
 ןיא רע = "יּכ"א ןרעטנוא םיא טמעלקיס ,*

 א טימ יִכ"ַא םענעוועַײטיק יולּב ַא; .קירעגנוה

 גיצּפַילל ,לכביטנרעטש ,ַאי ,"זלַאה ןרַאֿפ לרענלעק

 םיּתשּפ ןוֿפ 'כ"א ןַא טָאה סע רעװ, .2



 ץרָאה תוֿפנּכ עּברַא

 לָאװ סיוא סָאװ ןכַאמנָא תיציצ ליוו ןוא (ןַײל)

 ַא טימ קיניײװעניא ֿבקנ םעד ןיא ןעמ זומ ,זיא

 ֿברה ,"זנטעש ןגעװ ןכַאממורא רעדעל לקיטש

 .א/ח ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א

 ,ןגָאז יז .רענעלק יּכַא יד ןענַײז ןרעגנּוא ןיא,

 ןיא םיצירּפ יד רַאֿפ ןעמוק וצ ךיז ןעמעש יז

 ,זמט ,רעגנוא השנמ ,"םינטק םיתילט עגנַאל

 .22 אוו 7

 יד ןץערָאָאה ...}| -- ץרַאד תופנּכ עּבכרַא
 ןוֿפ ןקע ריֿפ .12 ,אי ,היעשיכ? .חֹּת .עזַארֿפ

 :ה"ד ,םורד ןוא ןוֿפצ ,ֿברעמ ,חרזמ ,ידרע רעד

 טעװ הדוהי ןוֿפ עטיײרּפשעצ יד, .טלעוו עצנַאג יד

 ןייא ןיא ,, ."'ה י'ּכ 'ַא יד ןוֿפ ןּבַײלקֿפױא רע

 טכַא ןוֿפ ןעגנודַאלנַײא ןגירק ןעמ לָאז ךָאװ

 עדנעזנַאלּב ,עש ,"'ה 'ּכ 'א ץלַא ןוֿפ טעטש

 ערז ןוא, ,187 'ז ,1922 עשרַאװ ,װ ןרעטש

 -ָשִצ ,םימי הצֿבש רעּביא טײרּפשעצ . . . םהרֿבַא

 "יא ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,ייה 'ּכ יא ףיוא טייז

 ,םלועה תונּפ יא +-- .'תונורכזי ,ןעייד

 לקיעש ...} -- ףפּכ לקש תואמ עּברַא
 ,15 ,גכ ,תישארבכ? .חּת .עזַארֿפ ןףעס'עק

 :טֿפלעה עטייווצ| .ירעּבליז לקש טרעדנוה ריֿפי

 ,ריד ןוא רימ ןשיװצי --- "איה המ ךניֿבו יניּב,

 ,ןורֿפע טגָאזעג טָאה סָאד .ן'?סע זיא סָאװ

 םיא ַײּב ןֿפױקּפָא טלָאװעג טָאה םהרֿבא ןעװ

 :בּב טימ טצינעג .רֿבק א רַאֿפ דלעֿפ סָאד

 ןיא ךּכוְךּכ זא שינערעהוצנָא רעילוּפאק א (א

 ?רעטוֿפ םעד טליװ ריא ,דָיי יר, .חקמ רעד

 -שינ (ּב :"?איה המ . . , יּכ יש ימ יא ?זַײרּפ רעד

 א ,ףיורַא לדנער ַאע .שוּביש ,םוכס רעקיט

 וצ ךיז יאדּכ טינ . . .יּכ יש 'מ' א ,ּפָארַא לדנער

 ."ןעגניד

 -.סעסימ ...} -- ןיריתיּבפ תותימ עברַא

 ײלרעריֿפ ,1 .א/ז ,ןירדהנס?? .יד ןןדזעּב

 (ב ,הליקס ,ןענײטשרַאֿפ (א :ןֿפָארטש-טיוט

 א טימ ןענעגרהרעד (ג ,הֿפירׂש ,ןענערּבראֿפ

 יגימרַאּב רד, .קנח ,ןקיטשרעד (ד ,גרה ,דרעװש

 ,"ידייּב ימ 'א ןד ןטרָאד ןענעז יז ,הלּבח-יכאלמ |

 ...לארׂשיא .1814 ?װָאלקש ,לאונמע הׂשעמ

 ןַײד ןגעװ ןוֿפ . . . יד"ּב 'מ יַא יד ןדַײל ןעוט

 -ירטעיּפ ,הניחּת ס"ש עַײנ ןייא ,"ןעמָאנ ןקילייה

 | ,1881 ווָאק

 וקפָא ,םייוניע ,ןרוטרָאט ,ללּכּב ףָארטש ,2

 ּבָאה ךיא ,יד"ּב 'מ 'א בייח ןיּב ךיא , .שינעמ

 .נ .1 ֿברה ,"ףוס םוצ זיּב ּבײהנָא ןוֿפ טקידניזעג

 ןעמ, .1849 רימָאטישז ,ןויצ ירעש רֿפס ,רֿבונה

 יד ןוֿפ ןעלדייװ יד ַײּב ןדנוּבעגנָא ייז טָאה

 ,םירוסי עסיורג ןָאטעג ייז טָאה ןעמ ןוא דרעֿפ

 ,1889 עשרַאװ ,םילשורי הׂשעמ ,יידייּב ימ יַא

 י'מ יא ,לַאנימירק ןעמוקעג רַאֿפרעד םיא זיא,

 טימ טינ, ,יטכַאנ 1001 תויׂשעמ' ,עש ,"ידיּב

 עקידניז יד ןעמ טרעסעּברַאֿפ יד"ּב 'מ יא

 -עצ רעזדנוא, .'יץאק עמורֿפ ידי ,ץרפ ,יטלעוו

 ןעװעג סיוװעג ןזיא} רעקלעֿפ יד ןשיװצ גנואייז

 רעזדנוא עכלעוו ךרוד ,ןעלטימ , ןֿפ סנייא

 ,יירייּב ימ 'א יד ןוֿפ ןרָאװעג טיהרַאֿפ זיא קלָאֿפ
 -- מַא ,קיסַאּפש ,113 /ז ,1917 י"נ ,ע טישז
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 סעסימ) סניציּבר ריֿפ ;םינּבר ןוֿפ רעּבַײװ ריֿפ

 ,ןױרֿפ ַא =

 ןעסרַאּפ סיואימ) -- הסרּפ תואמ עּכרַא
 ריֿפי .ּפ 'מ 'א :א/ג ,הליגמכ? .חּת .עזַארֿפ

 לע, :לייט רעטייווצ} ילַײמ (עשיסרעּפ) טרעדנוה

 ,ןלַײמ טרעדנוה ריֿפ ףיוא --- "'ּפ 'מ יַא ןלַאו

 רעד טָאה; .חטש רעסיורג :ב3 ןטימ טצינעג

 לוק-תּב ַא טימ טהנעטעגסיוא ױזַא ךיז יּבר

 ,ַאּפָא ,"...'ע9 'פ 'מ יא ןוֿפ חטש א רעּביא

 ,79 יו ןײלַא

 .עזַארפ ן...לַא..| -- ץּכרַא לע עּברַא
 חטש .1 .יד לע 'ד ףיוא טֿפָא ןטיּברַאֿפ .חת
 ;טיײרּב יד ןלייא ריֿפ ןוא גנעל יד ןלייא ריֿפ ןוֿפ

 רעא .טֿפַאשגנע סיורג ןיא ,2 .טַארדַאװק

 ."ַא יִצ 'א עלעּביטש א ןיא טניואוו

 ָאה) סעניפ ...} -- םלוע(ה) תונּפ עּברַא
 ,גמ ,לאקזחי טיולכ? .חּת .עזַארֿפ .יד {סָאליוא

 ןוֿפ ה"ד יטלעװ רעד ןוֿפ ןקע ,ןעלקניוו רִיֿפי 0

 ןזדנוא וצ| סע טָאה טַײצ רעד טימ,, ,םוטעמוא

 שּפיה ץנאג א . ... יע 'ּפ יַא ןוֿפ ןגָארטרַאֿפ .. .

 ,1883 סעדַא ,תונורכזה רֿפס ןַײמ ,ליי ,"לדניזעג
 ןכוזסיוא טשרע טעװ עמ סָאװ םינוק יד, ,4 ןאפ

 לרַאק ,זּביא םוּבנעגַײֿפ .ּב ,"'ה י'ּפ יא ןיא

 ,'ה זיּב 'א ןוֿפ סומזילַאיצַאס רעד ,יקסטואק

 ךיז ןעמוק ןדַיי-עטוג יד יַײּב, ,36 יז ,1894 י"נ
 השמ קחצי ,י'ה יּפ יַא ןוֿפ םידיסח  ןעמַאזוצ

 ,1905 גרעּבמעל ,ַאסעדָא ןוֿפ היֿבצ ,רעדַאּב

 טייזעצ ןוא טײרּפשעצ ךָאנ ןענַײז ּפעק יד;
 ,'גנוגעוװַאּב עַײנ ידי ,ץרפ ,יי'ה יּפ יא ףיוא

 ייגמככ ,יד ןסעשרַאּפ . . .} -- תֹויׂשרּפ עּבױַא
 טנעייל עמ סָאװ ,'תושרּפ ריֿפ .1 .א/טכ ,הל
 ןוֿפ םיתּבש ריֿפ יד ןיא ריטֿפמ וצ לעיצעּפס

 יּפ (א :ןסינ שדֹוח-שָאר זיּב רדָא שדֹוח:שָאר

 וצ ,לקש ןּבלַאה ןגעװ {םילָאקש . . ,} םילקש

 ,םילקש| שדקמה'תיּב ןוֿפ תואצוה יד ןקעד

 ןיא ,יאׂשת יִּכ השרּפ יד טנעייל עמ ;ןא ,א

 ,תומש} .םילקש ןגעװ ךיז טדער'ס רעכלעוו

 {17 ,ּבי -- 17 ,אי ,יּב םיכלמ :הרוטֿפה ;16711 ,ל

 ,'םיכרֿבמ תּבש' רעדָא ,ירדַא שדֹוח-שָאר' תּבש

 ;ןכָאװרעדניא סיוא טלַאֿפ רדָא שדֹוח:שָאר ןעוו

 רשא תא רוכז' ,םירוּפ רַאֿפ תּבש ,רוכז יּפ (ּב

 :הרוטֿפה 1917 ,חכ ,םירֿבד ,יקלמע ךל הׂשֹע

 טנָאמרעד טרעװ ןטרָאד ,ן34:1 ,וט ,יא לאומש

 'ּפ (ג עשרה ןמה טמַאטש םיא ןוֿפ סָאװ קלמע

 ,רּבדמּב ןוק עטיור יד --  ָארָאּפ ..,} הרּפ

 ּביוא| .38:16 ,ול ,לאקזחי :הרוטֿפה ;2271 ,טי

 תמ א ןרירנָא ךרוד אמט ןרָאװעג זיא רעצעמע

 ןּברק םעד ןַײז ֿבירקמ טרָאטעג טינ רע טָאה

 טימ טקינירעג ךיז טָאה רע ןדַײס ,חסּפ

 רעד ןוֿפ שא טימ טשימעג זיא סָאװ רעסַאװ

 ןוֿפרעד קנעדנַא ןיא ן.המודא הרּפ רעטנערּברַאֿפ

 :שדוחה תשרּפ רַאֿפ תּבש השרּפ יד ןעמ טנעייל

 ךיז טּבייה סָאװ {שעדױכַאה . .,} שדוחה יּפ (ד
 ;20:1 ,ּבי ,תומש} 'םכל הוה שדוחה' טימ ןָא

 ןטרָאד .(18 ,ומ -- 16 ,המ ,לאקזחי :הרוטֿפה

 יד טנעיל עמ .חספ"ץּברק ןגעװ ךיז טדער

 ,תּבש סיוא טלַאֿפיס ןעװ ןסינ שדֹוח-שָאר השרּפ
 סיוא טלַאֿפ שדֹוח-שָאר ןעוו ,'םיכרֿבמ תּבשי' רעדָא

 סעּברַא

 רָאי-רוּביע ןַא ןיא .(ד ,ג הליגמ) .ןכָאװרעדניא

 רעכעלטיא .ינש רדָא ןיא יּפ יא יד ןעמ טנעייל

 ןַײז ןוֿפ ןעמָאנ ןפיוא ןּפורעגנָא טרעװ תּבש

 טגָאז עמ .'דכו 'םילקש השרֿפ תּבשי :השרּפ

 .תורצוי עלעיצעּפס

 רֿפוס ַא ךרוד ןּבירשעגנָא תוישרּפ ריֿפ ,2

 ;ןיליֿפּת יד ןוֿפ םיּתּב יד ןיא טעמרַאּפ ףיוא

 תודחַא :טלַאהניא -- (94 ,ו ,םירֿבד) 'עמשי

 --- (2173 ,אי ,םירֿבד) 'עומש םא היהו' :ארוּבה

 ,גי ,תומש) 'שדק' :;םימש-תוכלמ-לוע-תלּבק

 ,תומש) יךאיֿבי יּכ היהוי ;םירצמ-תאיצי -- (1

 רדס ןכלעװ ןיא} .ץרָאה-שוּביּכ -- 1611 ,גי

 תקולחמ ַא זיא -- ןּבַײרש תוישרּפ יד ףרַאד עמ

 ן.םּת ונּבר ןוא יישר ןשיװצ

 ,הימרילפ .יד ןסעכור ...} -- תוחור עּברַא
 יג ,לװַײט םוצ, .ןקע ,ןטניװ ריֿפי ,36 ,טמ

 טרעה ...סנורטטמ טַײצ ידע ."!'ר יא יד וצ

 ,טייצ ,"סעכורעװאז ןוֿפ גנאזעג א 'ר יא ןוֿפ
 | ןורטטמ

 יד ןמָאלואַאה ...| -- םלועה 'ר .'ַא
 ןטַײז ריֿפי ,םימשה ,.. :5 ,| ,הירכז טול כ2

 ךיז ןלָאז ייז, .יטלעו רעד ןוֿפ (ןטניװ ,ןקע)

 טינ . ,,טַײװ רעד ןוֿפ ןטֿפעשעג . . . ןכוז טינ

 ,"'ה 'ר יַא ףיוא טלעג לסיּב סָאד ןטײרּפשרַאֿפ

 'ה 'ר יַא; .יתואווצ ריֿפ -- תורוד ריֿפי ,ץרפ

 ,גצא ,"ןרעיול ןוא םורַא קידרקֿפה ןעייטש
 ,14 יז ,דלַאג ןטכַאנרַאֿפ

 ריֿפ .יד {םיסיינַאט . . .} -- םיתינעּת עּברַא
 תֿבטּב הרשע (א 419 ,ה ,הירכז| ,'םיתינעּת

 רעד תֿבט זיא ןסינ ןוֿפ קידנכער :ייריׂשעה םוצי)

 טרעגַאלַאּב טָאה רצאנדכוֿבנ -- (שדוח רעטנעצ

 ,("עיֿברה םוצי) זומּתּב רׂשע-העֿבש (3 ;םילשורי

 (ג :טָאטש יד ןעמונעגנַײא טָאה טנַײֿפ רעד

 שדקמה-תיּב רעד --- ('ישימחה םוצי) ֿבָאּב העשּת

 יבשה םוצ') הילדג םוצ (ד :ןרָאװעג ֿבורח זיא

 סנגרָאמוצ ,ירשּת ןיא גָאט רעטירד רעד ,(ייע

 הילדג טייטעג טָאה עמ לַײװ ,הנשה-שָאר ךָאנ

 ןּבירטרַאֿפ טָאה רצאנדכוֿבנ ןוא ,םקיחַא ןּב

 רע טָאה טרעהעג , .דנַאל ןוֿפ הטילּפה-תיראש יד

 ,ת 'א ןוֿפ רענייא רשֿפא זיא תֿבטּב-הרׂשע זַא

 ,..טניימעג םיצראה-מע עלַא יװ רֶע טָאה

 ,1861 גיִצּפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי ,"'ּת עּברַאה

 ,18 יז

 1600: .{ ,צא יװ צמ ,רעד -- םעּביױא

 ןעמָאז ןוא סקיװעג-ןטרָאגןוא-דלעֿפ .48

 -כעלַײק ,עניילק ,ןטיוש ןיא סקיוועג םעד ןוֿפ

 יַאןטרָאג .ךעלּבעּב וצ ךעלנע ,ענירג ,עקיד

 יא רעסיז ,יא רעגנוי ,יא רענירג ,יא רענעטָאזעג

 -סעמָאק ,יַאיסעמיצ ,יַא רענַאװרעקוצ ,ַא"רעקוצ |
 ,ךיי-ַא ,ּפוז"א ,ןירג"א .א עשידרעֿפ ,יַא

 -קַײקעצ ,סיירג יד יא ןַא ,לסעּברַא ןַא יװ ןיילק

 "א (עקידמערעװ) ןּבַײלק .ַא יװ ךיז ןעל
 ןליֿפ ךיז = (ךיש) ןקָאז יד ןיא יַא ןּבָאה*
 ןקָאז יד ןיא יא ךיז ןטישנָא .םעװקַאּבמוא רעייז

 ףיוא ןעמוקוצּפָא ידֹּכ םעדכרוד ןקינַײּפ ךיז --

 = י'ַא ןקַאהנַײרַא" .דניז יד רַאֿפ טלעװ-ר'עד

 ַא יװ .טלעג טימ ןטישּפָא ,ןליוק ןסישנַײרַא
 זַא ןעניימ ןוא יַא ףיוא ןקוק .'ַא טימ ריזח



 ליּפשרעדניק-סעּברֿא

 'א יװ ךיז טּפעלק ס9,* .ךעלּבעּב זיא סע

 ןיק טינ טָאה סע = לװֿפ ,ײטנַאװ רעד וצ

 ןיא סע ,ןעניז ןייק טינ טָאה סע ,תוכַײש םוש

 'ַא ןַא" .קיגָאל םוש ןָא ,גנודניּברַאֿפ םוש ןָא

 טיג סָאװ ןדמל :ךױא = םצר ַאװ ַא טימ

 ַאזַא .תונורסח טימ ֿבר א ,הֿבדנ ןייק טינ

 ןָא ,הרוּת ןָא . . .םערָאװ א טימ יא ַאזַא לֿבר

 סָאד טצומשרַאֿפ . . . הֿפינח ךס ַא טימ . . , המכח

 ןוֿפ עיֿפַארגָאטָאֿפ ַא ןרענװצל .ח .ג| ,"םוטנדִיי

 ,1884 סְצדַא ,האװצ יד רעדַא עיצניװַארפ ַא

 תּבש ,תּבש ,שדֹוק תּבש ,שדֹוק תּבש; ,11 'ז

 -שַאק ַא ןוא !ַאצוּפ עלַא רימ ןסע ,ירֿפרעדניא

 ןוֿפ עלעקשַאק א ןוא ,ךעלּבעּב ןוֿפ עלעק
 ןּבירג נוא לעמ נוא ןטשרעג, .לֿפ ,"ךעלסעּברַא

 ריא טלוז ׂשיּברע נוא ןוניל נוא ןנוּב ,ןגנאז

 ,1540 עץֿפָארטס ,ךוּב לאומש ,"ןגנַאֿפּפנַא ךיוא

 ןַײז קדקדמ ןמ זומ ןזעל זיּבֹרֲא טימ ךַא;

 .א/גע ,1723 טׂשמַא ו הֹׂש ,ײלַאמ אַײרד אייווצ
 ןיא ןָאט סיּברא איד ןמ לָאז ןזעל םעד ךָאנ,

 יגירכעל איד ןיוש ןמוק אוזַא ,רׂשאו טלַאק

 .א/אכ ,חע ,"ןמיווש וצ ףיױרַא סיּברַא יגימרעוו

 ןֿפלָאהעג ליֿפ ױזַא ןּבָאה דייר עלא יד טָא;

 ,1865 ,מק ,"טנאו רעד ןיא יא ןייא יװ טקנוּפ

 עמ סָאװ ונַײהד ,'א םענעּבירעג ףיוא , ,3 ןס

 עמ זא רעּביא סָאד טַײז עמ ןוא טּבַײרעצ

 טכַאמ -- טעמּכ יַא םעד טשינ ןיוש טנעקרעד

 ?װעקלָאשז ,וװ ךורע ןחלש ,"לּכהש רָאנ ןעמ

 ײלרעלַא טכָאקעג -- 'א, .א/ו ,?ה"י ,19 ּבײהנָא

 .סגינעק ,םחנמ תוכרּב ,"המדא ירּפ ארוּב ---

 םוא| ןכָאק טינ רָאט עמ, .ּב/אע ,ח"ירּת גרעּב

 טינ ךָאד ןגעמ ,ןּפיױרגלרעּפ טימ יא . . . ןחסּפ

 ,װ דניק רעגולק רעד; סֿפלַא ,"חסּפ עלַא תוינטק

 "מוא טכַאמ סָאװ רעד, .2 'ז ,1922 ענליוו

 טושּפ טוט סָאװ רעד ןוא . . .הֿבקנ א ךעלקילג

 ,טע ,"ןקָאז יד ןיא יַא ןָא ךיז טיש ,הֿבנג ַא

 טענַאשז םָאדַאמ , .28 'ז ,1925 ענליװ ,רעדיל

 ,"סעּברַא ףיוא ןייטש רוּפיּכ-"םוי ץנַאג . , . טגעלֿפ
 ןיא ירֿפרעדניא קיטַײרֿפ, ,49 ןאפ ,1887 ,לָאֿפיי

 וצ ןדִיי עשיװטיל עלַא ַײּב עיצידַארט ַא ןעוועג

 ,שטיװָאמַארּבַא שריה ,"ןקורט ףיוא יא ןכַאק

 ,426 'ז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא

 סָאװ .סעּברַא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- ןסעּברַא

 .עשַאק ענעיַא .סעּברַא וצ ךעלנע רילָאק ַא טָאה
 דנַאלסור ןיא ןעמָאנוצ -- לטנ א מ רענעיא

 םורַא טקרעמַאּב ךיא ּבָאה . . ., .ןָאיּפש ַא רַאֿפ

 עשיּפיט ,ןענַאזרעּפ עקיטכעדרַאֿפ עכעלטע זיוה

 ןעגנורעניארע ,םואּבנעזַאר .מ .מ ,"ןעימ ענע'א

 ,1921 י"נ ,רענַָאיצוילָאװער-טסילַאיצַאס ַא ןוֿפ

 עמ ,יַא ןיא ןליּפש -- ליּפשרעדניק-סעּברַא
 עמ ןוא ךעלדנייטש עקניניילק ץנַאג ןָא טּבַײלק

 סָאװ רעד טניװעג סע .ייז טימ ךיז טֿפרַאװ

 .ערעדנַא יד יװ רעמ טֿפערט

 .טסוקסעּברַא +- -- םױבסעּברַא

 ןוֿפ טיױרּב .{ ,סָאד -- טיורּבפעּברא
 ,לעמסעּברַא

 שיטיזַארַאּפ .ס' ,רעד -- רעגרעװסעברַא

 יװ ןּבעל ךעלנע ןַא, .ליֿפָארָאלכ ןָא סקיװעג

2000 

 -ָאלכנָא ערעדנַא ךיוא ןריֿפ םעדָאֿפסלװַײט רעד

 ."ַא רעד לשמל יװ ןסקיװעג-ןעמולּב עקיליֿפַאר

385 +0124410 0100848086. 

 רעד סָאװ קושז .סע- ,רעד -- קושוסעּברא

 ערעדנַא ןוֿפ ןוא ןטױשסעּברַא ןוֿפ ךיז טרענ

 .םזטסםטפ 2191 .ןסקיװעג-ןטיוש םינימ

 .ןעד ,רעד -- לשומטעּביַא
 ,לשומ

 טעװ עמ זַאי .ן ,סָאד) יד -- לעמסעּברַא
 טכַאמעג ריּתמ טָאה עמ לַײװ ,חסּפ םואְו יִא ןסע

 א רָאג טעװ עמ זַא ןַײז ךָאד ןָאק ,ןתוינטק

 רַאֿפ ידוי ,"ךיוא לעמנצייוו ןסע ןוא ןּבָאה תועט

 ,37 יז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ

 -רַאֿפ סָאװ ענעדי .ס- ,יד -- עצינפעּברַא

 ךעלגנייירדח יד, .סעּברַא םענעטָאזעג טֿפױק

 ןיוש ןטרַאװ ןוא סעקיּפָאק ערעייז וצ ןטיירג

 ,"ַא רעד ףיוא

 יד -- עװַאסיסעּברַא
 .2421051184 0151 .עװָאס

 ,טסוק .סע' ,{ ,רעד -- טפוקסעּברַא
 ןטױשסעּברַא ןסקַאװ םעד ףיוא סָאװ למייּב
 .תסטנמג {ז(עץטסעסטםס(,(38

 ַא ןגעװ ריא .ךע- ,סָאז -- לטײקסעּברַא
 ןַא רעדָא סעקרעשטַאּפ ,לרעּפ עשלַאֿפ ןוֿפ לטייק

 ,לטייק ַא ןוֿפ םערָאֿפ ןיא גנוריצ ןימ רעדנַא

 ןוֿפ לכיק .ךע  ,סָאז -- לכיקסעּברַא
 .קינַאה רעדַא רעקוצ טימ סעּברא םענעּבירעצ

 ואװ זדליה .ן ,(רעד) יד -- טױשסעּכיױַא

 ןיִא ףיוא, .ךעלסעּברַא ףניֿפ-ריֿפ א ָאד זיא סע

 ןהכרּב א ןעמ טכַאמ} עיור וליֿפַא ןטרָאג ןוֿפ

 רעדָא לּכהש דלעֿפ ןוֿפ ן'ֵא .המדאה ירּפ ארוּב

 "סגינעק} ,םחנמ תוכרּב ,"המדאה ירּפ ארוּב

 טשינ םיכירכּת ףיוא, .ּב/אצ ,ןחיירּת ,גרעּב

 ןייק ,טיורּב ףיוא לדנרעק ןייק ןוא !לָאמוצ

 ,297 יז ,ַאקיצ' ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,| ץרפ ץ"יֵא

 סָאװ / ןטיור םעד זיר םעד ןעמ טעװ םדוק;

 ןצעזקעװַא / ןטיוט ןוא ןגָאלש רע ליוװ ןעמעלַא

 ,140 'ז ,1934 י"נ ,וװ רעדיל ,הלמ ,יַא ןסע

 עג .ןע- ,צא יװ צמ .רעד -- יױרטשסעּכױַא
 יד ןעגנעה םעד ףיוא סָאװ לגַײװצ ןיד טנקירט

 םוצ לַאירעטַאמ עטסעּב סָאד, .ןטיושסעּברַא

 ,... ,יורטש ויא ןןלַאטש יד| ןטעּברעטנוא

 ,רעּבעװ .מ ,"ײורטש-סּפַאר ןוא יורטשסעּברא

 ,1891 עשרַאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד

 ,40 יז

 .לבליּפשרעדניק .סי ,רעד -- רעסישסעּברַא
 לדנייטש א טימ ןסיש וצ עקלֿפרַאװ ,עקטַאגָאר
 רעקידכעלַײק ןוא רעטרַאה רעדעי טימ רעדָא
 .ךַאז

 רעניילק רָאג

 ןימ רעטסנעלק רעד

 זַאע .שרוי 1928 לַאענ .סי ,רעד -- רעּברַא

 ןַײד -- ןוז ןַײד ריד ַײּב ןסקַאװסיױא טעװ'ס

 :ןעגנערּב ריד טיוט ןטייװצ םעד רע טעװ / א
 ,י"נ ,רעדיל ,קרעװ עלַא ,?ה ,"ןּברַא טינ ךיד ---

 'ַא ענַײז ,רעדניק-סדניק-סדניק ענַײז, .292 יז

 ָאגרַא

 -כעלעג רעייז טימ םיהולא סמהרֿבַא ךיוא ןלעװ

 ,טֿפַאשּביל ,ֿפי ,"רעּברַאּפש יװ ןלַאֿפַאּב רעט

 סָאװ סעקינרּבדמה-רוד יד, .26 'ז ,1967 ָא"ּת

 ןרָאװעג ןוא ןענּכ דנַאל ןיא ןַײרַא ָאי ןענעז

 ,16 וו 1969 ,זמט ,גי ,"דנַאל ןוֿפ סי'ַא יד

 -כַא .קירעּברַאה +- .ן- ,רעד -- קירעּבר'ַא
 זיא רע ןוא, ,ןקיטכענוצרעּביא טרָא .אינס

 רע סָאװ טלעג עקירעּביא סָאד ןוא ןעגנאגעג

 ןּבעגעגקעװַא סע רע טָאה ,טַאהעג ךָאנ טָאה

 ןּבב ךלמ ןּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ַא רעד ףיוא

 סָאװ םידוהי יד רעּבָא; .א/גמ ,וֿפלחנש החֿפש

 ףיוא ץןַא ךיז ןעגניד ןוא דירַאי ַא ףיוא ןרָאֿפ

 -- םידוהי ןייק ןעניואוו סָאװ רעטרע ענעכלעזַא

 .א/ג} ,2טל ,"ןרעדנַא ןֿפיױא רענייא ייז ןרסַא

 סָאװ קלָאֿפ .ּבנ צמ .סָאד -- קלָאֿפּברַא
 ןוא ןעמונעג טָאג טָאה ךַײא רעּבַָא; .טנשרי

 ,ןוויואצלעמשדןוַײא םעד ןוֿפ ןגױצעגסױרַא ךַײא

 םעל'| י'ַא ןַא רַאֿפ ןַײז וצ םוא ,םירצמ ןוֿפ

 ,םירֿבד ,יּת ,"גָאט ןקיטנַײה יװ ױזַא ,ן'הלחנ

 ,20 ,ד

 -רעטעּברַא ןוֿפ גנוצריק .וָאס -- קַאֿפּברַא

 טגייל ,ךעלעגעז יד קעװַא טגייל , .טעטלוקַאֿפ

 -- ןענעגעז ךיז םייהַא טֿפױל ;קַאה יד קעװַא

 עװקסַאמ ,טומ ןוא ייװ ,לַאה ,יַא ןיא ןרָאֿפ רימ

 -עגסיוא זיא לכיּב עקיזָאד סָאד, ,77 'ז ,9

 ןוֿפ ןלוש) ּפיט ןרעכעה ןוֿפ ןלוש רַאֿפ טנכער

 "בעט ,ןלושטנװָא ,ןיַא ,עּפוטש רעטייווצ רעד

 ,טֿפעשעג'זַארֿפ ,ץילטיג .מ ,"(וזַאא סמוקינ

 .רעד -- ץעווֲא 3 יז ,1932 עװקסָאמ

 ,קַאֿפּברַא ןוֿפ טנעדוטס

 ןוֿפ גנוצריק .װָאס .ז ,רעד -- רָאקּברַא
 -ָאהעגסיוא זיא סע, .טנעדנַאּפסערָאק-רעטעּברַא
 ןוא ןיַא ןוֿפ ײמרַא עקיטכעמ א ןרָאװעג טעװעד
 ןצנעדנַאּפסערָאק עצרוק ערעייז סָאװ ,ןרָאקֿפרָאד
 .ד ,"ןעלקיטראטייל ןוֿפ רעקיטכיװ . . . ןענַײז

 ,58 'ז ,1938 ענליוו ,עװקסָאמ ןוֿפ טשרעקַא ,ןימ

 ,ידַא -- שי

 .2426: 4זס .טכעלש ,זייּב .כרא .ידַא -- גרא

 טימ / ןַאמ רזיּב ןייא ןוטיג זרימ טָאה זע,

 אוד זָאד טָאג קנַאד ךיא / ,טשיל ןגרַא םנַײז

 ןֿפלעה טׂשנעק רימ אוד ּבוא / ,טשיּב ןמוק

 .א/אכ ,1686 מדֿפ9 ,םילשמ רֿפס ,"טונ רזיד זיוא

 יד ןזעװג ןַײז שנעמ רעד זומ גירַא רָאג יװ,

 הׂשעמ םיא רּביא טרדנע רֿפ טוה ךיז ׂשע לַײװ

 ןרָאצ רַאֿפ םורד, .10 הֵׂשָעִמ ,ּבמ ,"תישארּב

 ָאז טניימיג טינ זיא סע ,קרַאטש ָאז טינ ךיד

 יז ,וװ עװַאו 1713 מדֿפפ ,ףסוי תריכמ ,"גרַא

 ןריֿפ ןרטלע יד ןעװ זיא רדס רעד ןעד,4 6

 רדניק ריז טימ ןמ טאיג קרטש וצ הלודג איד

 ,"גירַא נוא לּביא ץנג םוא טיוט ןרטלע ריא ךָאנ
 .ּב/זכ ,ןויע

 ןֿפוא .1 .::/ז: 81804 .ןע- ,רעד -- / ָאנרא

 ןיא רעטרעו עלעיצעּפס םוכס א טימ ןדער

 יגוזַאּב .טכיש ןלַאיצָאס ןקירעדינ א ןוֿפ ןושל

 "רעוו , .עּפורג ַא ןוֿפ ןדער ןיא קורדסיוא רערעד

 עטַאלּב ןוֿפ . . . קינֿבושיי ןוֿפ ןוא ךמע ןוֿפ רעט
 "א ערעדנַא ןוא עשרעמזעלק ,עשיֿבנג . . . ןטָאי



 םזַאגרַא

 'ַאֹּב יד ןשיווצ, .4 ,אוו ,ּפשיי ,מי ,"רעטרעװ

 ןֿבושח ַא ןדִיי ַײּב טמענרַאֿפ יַא םינימ ערעדנוז

 א ףיוא טגיל סָאװ ,ןושל-רעמזעלק סָאד טרָא

 -טלעוורעטנוא ןַא ןוא ןָאגרַאשז:ךַאֿפ ןשיװצ חטש

 ,1 ,אוא ,9שיי ,ןייטשנרעב .װ .מ ,"ךַארּפש

 ןוֿפ ןעמָאנ .ףיש רערַאדנעגעל ַא ןוֿפ ןעמָאנ .2

 "א ףיש יד -- עיצַאלעטסנַאק רעקידמורד א

 א ןַא ןוֿפ טרָאװ ,קורדסיוא -- רעד .םזיט-

 -כױה .רג22 ייא?2 .ןע" ,רעד -- םז/ ַאגרָא
 טרעװא .רעקרַאֿפ ןכעלטכעלשעג א ַײּב טקנוּפ

 -טכעלשעג יד ןעװ ,טנעמָאמ רעד ןֿפורעגנָא יַא

 ןטסכעה םעד טכיירגרעד גנוצײרֿפױא עכעל

 ,זעגֿפ ,ײסױרַא טסילֿפ ערז יד תעּב ה"ד ,טקנוּפ

 -עגנָא ןּבָאה רעּבַײל ידע .19 ןאמ ,1928 ענליוו

 "נָאק ןוֿפ םזיסקָארַאּפ א ןיא ןֿפרַאװ ךיז ןּביױה

 רעתמא ןַא ןעוועג זיא סקַאמילק רעד .סעיסלואוו

 ידַא -- שיטס- .59 א ,קג ,סורּב ,"ָא

 .סעגר עיַא

 .מורכפ .ז ,רעד -- טַאגיא

 .ץירּפ םַָײּב יַא ןַא יװ ןעװערָאה

 רעשימעכ .ל22 ,רג22 יא? .רעד -- ן'ָאגרַא
 .חיר ַא ןָא ןוא רילָאק ַא ןָא זַאג ,טנעמעלע
 ָאולֿפ עשירטקעלע ןליֿפנָא םוצ טצינַאּב טרעוו

 ןוֿפ ךעלּבַײרט-םואוקַאװ ןוא ןּפמָאל-ריצסער

 ,זאג רעװיטקא:טינ רענעטלעז א;  .ַאידַאר

 ,ןַאטסנַײֿפ .ס ,"טֿפול רעד ןיא ךיז טניֿפעג

 ,148 יז ,1920 י"נ ,עימעכ

 ,רֿבא .1  .רג22 ייא?? ,ןע- ,רעד -- ן'ַאגױָא
 יחילעּב ַא ןוֿפ ,םזינַאגרָא ןכעלשטנעמ ןוֿפ לייט

 רעטמיטשַאּב א טימ סקיװעג ַא ןוֿפ רעדָא

 ץעטמיטשַאּב א סיוא טריֿפ יִא ןַא .רוטקורטס

 -רעהעג ,יָא-טולּב ,יָאיזַײּפש ,יָא-םעטָא .עיצקנוֿפ

 ןעיֶא .ןעיֶא עכעלטכעלשעג ,ןעיֶא עכעלנעמ .יָא
 -סיוא .ןסע סָאד ןכָאקוצרעּביא ןֿפלעה סָאװ

 סָאד ףוג םעד רַאֿפ טוג . . . זיא סע; .ןעע'ָא-דייש

 ,"ןע'ַא יד ןּבַײרטרעטנוא לסיּב א לָאז טולּב

 ,טירּב עלעקיטש םעד ןוֿפ הׂשעמ יד ,זּביא

 םענוֿפ םירֿבא ענעדײשרַאֿפ יד , .1869 רימָאטישז

 עקידנעטש עסיוװעג סיוא ןריֿפ סָאװ ,ףוג . . ;

 וצ טייג ױזַא יװ ,זּביא ,"ןְעיִא ןסייה ןטעּברא

 ,7 יז ,1923 קָאטסילַאיּב , . . ןּבעל סָאד-

 לרעמעק שיטַאמזַאלּפ .ז ,רעד -- ד יאָא-

 יד וצ סעיצקנוֿפ עלעלַארַאּפ סיוא טריֿפ סָאװ
 ןרעװ ןעמזינַאגרָא עטלקיװטנא רעכעה ַײּב סָאװ
 .ןַאגרָא ןרעדנוזַאּב ַא ןוֿפ טריֿפעגכרוד ייז

 .טכענק ,רעניד

 ןוא םַאטשּפָא .{ ,רעד -- סיזענעגַא-

 שיטענעגָא .ןַאגרַא ןַא ןוֿפ גנולקיווטנא

 ,ידַא --

 טיֿמ ןליײה סָאד יד -- ץיֿפַארעטַָא-

 ןענַאגרָא ןוֿפ סױרַא טגירק עמ סָאװ ןעלטימ

 יד רעּפרעק ןיא ןַײרַא ןּביג, .םייח-ילעּב ןוֿפ

 יאהמ) ןריצודָארּפ ן'ַא עקיזָאד יד עכלעו ןֿפָאטש
 ,1929 עשרַאװ ,זָאט ,"('ִא סע ךיז טֿפור אמעט
 ץיִא ידא - שיאעּפַארעטַָא .938 אש

 טניֿפעג עמ סָאװ ךעלטשער עשייַא ,ןטַארַאּפערּפ

 ,רענייטש ןיא

 סָאװ עיגָאלָאיּב ןוֿפ גַײװצ .יד -- עיגָאלָא-

 .רפכ .רעד -- (ן}ידנַאגרַָא

 יד -- ץזנַאנרַא

 .ידַא -- ל'ענָא|יצַאזינַאנרַא

2001 

 ןוֿפ סעיצקנוֿפ יד ןוא רוטקורטס יד טשרַָאֿפ

 .ןסקיװעג ןוא םַײחילעּב ַײּב ןענַאגרָא

 ןַא ןוֿפ גַײװצּפָא ,טמַא ,עיצוטיטסניא .2

 סיוא טריֿפ סָאװ עיצַאזינַאגרָא רעדָא טלַאטשנַא

 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא עיצקנוֿפ עטמיטשַאּב ַא

 .עיצקנוֿפ עויטארטסינימדַא ןַא רקיערעד ,ןּבעל

 -ינַאגרָאמוא רעד קנַאדַא, .יָא-טכַאמ ,יָא-ריֿפסיוא

 "ַא עכעלטֿפַאשטריװ ערעזדנוא ןוֿפ טייקטריז

 ,1924 עװקסַאמ ,עמיטש רעּברַאג יד ,"...ןע

 .3-2 ןאפ

 ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא ,טֿפירשטַײצ .זָאיציֿפָא .8

 ריא ןַײז וצ ידּכ טֿפַאשרעּפרעק רעלעיציֿפָא ןַא

 -ײטרַאּפ ,יָא-ימרַא ,יַא-גנוריגער .רעכערּפשריֿפ

 ןוֿפ גנוצ / ,יָא-רעטעּברַא רעטקעלֿפַאּבמוא , .יָא

 ךיא ּבָאה רעדיװ / ,טכער ןוֿפ ןוא טײהרַאװ

 א ריד גָאטסטרוּבעג םוצ / . . . קילג סָאד טצעי

 ,178 'ז ,1908 י"נ ,װ רמ ,"ןעגניז וצ . . , דיל

 ער טימ טנגוננַאּב טינ ךיז טָאה זַײרק רעד;

 :סיורַא ךיוא רָאנ . ..ןעמוקנעמַאזוצ ערעלוג

 ַא'ּת ,טנַאס רֿפס ,ייַא םענעגייא ןַא ןּבעגעג

 ,649 'ז ,0

 סע רעװ -- טסי'ָא -;.  לגרָא וזז 4
 ,רעטסעקרָא-ָא .לגרָא ןַא ףיוא טליּפש

 רעטקילײטַאּבטימ 1 .ן" ,רעד -- טו אנַאגרַא

 ךָאנ ןָאזַאי ןוֿפ העיסנ רערַאדנעגעל רעד ןיא

 ןימ .2 .(עיגָאלָאטימ 'כירג) לעֿפ רענעדלָאג רעד

 ,לשומ ןלַאריּפס ,ןטיירדעג א רעייז ןיא קענש

 .ןעלזדניא םורַא ,ןעמי ןוֿפ ןגערּב יד ַײּב טּבעל

 -ַאסרָאק ןוא עיַא טכַאמעגטימ , .ידַא -- ש'יד

 ,יקסוקַאז .י .א ,"ןעמי רעּביא סערוטנַאװַא עשיר

 ,5'6 ןאנ ,1948 א"ּב ,ּפָאג

 ףָאטש רעטכַײל

 רעֿפַײטש .דַײז ןוֿפ ץנַאלג א טימ לוואּב ןוֿפ

 .יַא ןוֿפ ּפעלש ַא טימ דיילקי-הּפוח ַא .ןילסומ

 ףָאטש .ר922 ייאכ? .ןע- ,רעד -- ץיזנַאגרָא
 ןימ רעדנַא ןַא טימ טּבעװעגֿפױנוצ ,דַײז ןוֿפ
 ןוֿפ ןענַײז גנעל רעד ןיא םעדעֿפ יד .םעדָאֿפ
 ,ןימ רעדנַא ןַא ןוֿפ טיירּב רעד ןיא ןוא דַײז

 ,ןָאיער ןוֿפ זיולּב ףָאטש

 טצינעג ,דַײז רעכעלטסניק ןוֿפ רעדָא ןָאלַײנ

 .ןעגנוצוּפַאּב רַאֿפ רעדָא רעדײלקטנװָא רַאֿפ

 רעװ .ןדָאט .ז ,רעד -- רָאטַאינַאגרָא
 עּבַאגֿפױא ןא ךרוד טריֿפ סָאװ .טריזינַאגרָא סע

 רעד .ןשטנעמ ערעדנַא ןוֿפ ךיוא ףליה רעד טימ

 ַא ןוֿפ יִא .רעקעװ רעד ,רָאטאיציניא רעד ,יָא

 -ןעמַאזוצ ַא ,סערגנָאק א ןוֿפ יא .ןײארַאֿפ םעַײנ

 רעטוג א ,ןדמל ַא דיי א ןעװעג זיא רע , .רָאֿפ

 ,יקצַאש ֿבקעי ,"רשֹוע ןא ךיוא תועמשמ ןוא יִא

 .11 'ז ,1947 י"נ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ןיא

 םוצ תוכייש ַא טָאה סָאװ .דַא -- שיי

 ריא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ,ןריזינַאגרָא ןֿפוא

 אעֿפ עיִא .תוחוּכ עיִא .ּפָאק רעיֶא .רוטקורטס

 ,טייק- .ןטייק
 ןוֿפ זיא סָאװ

 -טינעג .עיצַאזינַאגרָא ןַא (וצ תוכייש א טָאה)

 סָאװ ּבולק-טרָאּפס ַא .טעּברַא רעיֶא ןיא טֿפַאש

 .טריזינַאגרָא

 ךיוא זיא, ,ײטרַאּפ ַא טימ ןדנוּברַאֿפ יִא זיא
 ןעיצרעד וצ ןֿפָארטש ךרוד זיולּב ךעלגעמ טשינ
 ,סומ .ע ,"ןילּפיצסיד רעיֶא וצ זיא טשינ ןעמעוו

 .61 'ז ,1934 עשרַאװ ,רעריפ ,עסַאמ ,דיחי
 .טייק-

 עגונּב . . ., .רנ ,יָא טַײּברַאֿפ סָאװ -- סנָא-

 רעקיטציא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ-טנורג םעד וצ
 רעד ןוֿפ ץנערעֿפנָאק יד ,דנוּב ,"קיטילָאּפ-סנָאָא

 -ךעטײּברַא רעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס רעדנעלסור

 יוּב רעד, .12 'ז ,1909 רַאונַאי ?טרָא ,יײטרַאּפ
 ייוװצ ןַײא ךיז ןיא טסילש לכׂש רעזדנוא ןוֿפ
 םעד ןוא ןשיגָאל םעד :ןּפיט-סנָאַא ענעדײשרַאֿפ
 ,79 יז ,1917 י"נ ,צוו טישז ,"פיט ןשיטקעלַאיד

 .ל22 יא .ס ,יד -- עיױצַאינַאגרָא
 ךרוד טקינײארַאֿפ ןוויּכּב זיא סָאװ ,עּפורג .1

 רעלַארטנעצ א טימ ,ןאלּפ ןתוֿפּתושּב ןייא

 -טֿפַאשלעזעג .סעּבַאגֿפױא עמַאזניימעג ןוא יידיא

 "ִא אא עלענָאיסעֿפָארּפ ,עשיאיײטרַאּפ ,עכעל

 "ִא עויטַאריּפסנָאק ,עװיסרעווּבוס .יִא עלַאקַאל

 -טנגוי .יָא-ךַאֿפ ,יָא-ףליה .יָא-דנַאל .'ִא עזעיגילער

 -הליהק ,יָא-ףמַאק ,יָא עלַארטנעצ ,יָא-טרָאּפס ,יָא

 עלַארטנעצ .יָא-לוש ,יָא-טסנוק ,יָא-רוטלוק ,יָא

 ּפָא"ַא .טַארַאּפַא-ָא .ָאשיצ +-- ָאילוש עשידִיי

 ענַײז עלַא דיחי ןוֿפ וצ טמענ יִא יד, .גַײװצ

 "נוא ןצנַאגניא ריא ךיז זומ רע ,ןטייקיאעפ

 ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"ןֿפרַאװרעט

 טַאהעג טָאה טָאטש יד 226.  'ז ,1935 ענליוו

 *טֿפַאשלעזעג ,ןּבולק-טרָאּפס ,סיָא-טסנוק ייר ַא

 ֿבקעי ,"ןגַאלרַאֿפ וליֿפַא ןוא ןענײארַאֿפ עכעל

 ,1947 י"נ ,ןדיי רעװָאכַאטסנעשט ןיא ,יקצַאש

 ,9 יז

 ןיא תורוחס ןוֿפ טַײּבסױא רעלאגעלמוא .2

 -ַארטנעצנָאק יד ןיא, .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד

 ןוֿפ טַײּבסױא ןַא ןעגנַאגעגנָא זיא ןרעגאל-עיצ

 -ַאל ףיוא . . .סעקינרעגַאל יד ןשיװצ תורוחס

 ןסייהעג טַײּבסױא רעקיזָאד רעד טָאה ןושל-רעג

 ,הֿבינג טניימעג ךיוא טָאה יִא טרָאװ סָאד .יַא

 ןייא ןעװ רָאנ ןסייהעג סע טָאה הֿבינג ןוא

 לַּבי ,"ןטייוצ םַײּב טעבנגעג טָאה קינרעגאל

 ײנַאגרַָא .רנ -- ן'ָאיה 108 יז ,אצצעוו
 .מַא -- ןשייז

 ,6- ןריזינַאגרָא רַאּפ ידַא -- םריזינַאגרָא

 רעיֶא .ףליה עיֶא .עיצקַא עא .לַאֿפנָא רעָא
 עשידַיי עיִא יד .הטיחש עיַא .ןטנעמרעֿפ עיִא .חוּכ

 ןוֿפ םינַאדװעסּפ א :ךיא = טֿפַאשרעטעּברַא

 ןיא ןויטָאמ עשיאייצילָאּפ רעּביא טצינעג ,דנוּב

 -ָאילימ ערַאּבלייצמוא יד וצ, ,דנַאלסור ןשירַאצ

 -עגסיוא ךיז ןּבָאה עכלעװ ןעמרַאֿפ ןוֿפ ןענ

 רעזדנוא ןוֿפ ףָאטש ןעיור םענוֿפ טעדליּב

 רעד ,"םיאורּב עיִא יד ךיוא ןרעהעג טענַאלּפ

 ,1901 ןָאדנָאל ,סומזיכרַאנַא ןוֿפ לעיצ רערהַאװ

 יז ןעװ ךַארּפש עדעי וויטקניטסניא טצעש רע;

 ,וװ מעּב ,"קלָאֿפ ןיֵא טוג א ןוֿפ טדערעג טרעו

 ןֿפױא קירעיורט טרעװיס, ,109 'ז ,1929 עשרַאװ

 ןוֿפ גנאגרעטנוא רעד יװ טעז עמ ןעװ ,ןצרַאה

 רעטּפוטשעגרעטנוא ןַא ,רעיָא-טוג ַא זיא שידִיי

 ,13 או 1964 ,זמט ,גי ,"רעטלַײאעגרעטנוא ןוא

 יד טימ ףמאק םעד, .װדַא -- טייהרע-



 ןריזינַאגרָא

 ןריֿפ ןעמ ףרַאד . . . ןטייקנַארק עקידנקעטשנָא

 ,פירג ,לקעלֿפ רעטקָאד ,זוהנזָאר .י זּביא ,"ָא

 ,1932 קסנימ

 ייֵלצּב יד|, .יָא עקיטסַײגָאכיסּפ -- טייקד

 ךיז טעװ סע זיּב ןעֶיצּפָא רָאנ ןליו {םיּתּב

 יד ןֿפורסױרַא ןַאד ןוא ןָאזעס רעד ןקידנע

 רעקיטציא רעד ַײּב |ןקַײרטש וצ) רעטעּברַא

 ענליװ ,לעדָאנ יד ,ײטײקנֿפרָאװעצ ןוא יַא-טינ

 ,.15 'י ,3

 ,טריזינַאגרָא ,ריז .װרט -- ןריזינַאגרָא

 "ניּברַאֿפ ןיא צעּפס ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןֿפַאש .1

 ןלַאיצַאס טימ ,ךַאֿפ א טימ ,רעטעּברַא טימ גנוד

 ,ןָאינוי ,ןײארַאֿפ ןלענַאיסעֿפַארּפ א יִא .ףמַאק

 -ירּבַאֿפ יד ,םיּתּבײלעּב יד ,סעקינטעקניול יד יא

 ,ןטַאקידניס ןיא רעטעּברַא יד יִא .װזַאא ןטנַאק

 יטַאמעטסיס .גנוגעדרָא ,רדס ןלעטשנַײא .2

 ,ןטַאטלוזער ערעסעּב וצ ,רעמ וצ ןריֿפרעד .ןריז

 ןיא טעּברַא יד יַא .עיצקודָארּפ יד ,טעּברא יד יא

 יַא .גנולעטשרָאֿפ ַא יִא ,ֿבוט-םוי א יִא .ָארויּב

 יִא .זַײּפש ןלעטשוצ סָאד יִא .לָארטנָאק םעד

 יד יִא . . ..ןוֿפ סרוק םעד ןדָאטעמ עַײנ טיול

 .רָארעט םעד יִא .עא עװיסנעֿפעד יד ,עװיסנעֿפָא

 -ץושּבלעז יַא .גנוגעװַאּב עשידרערעטנוא יד יִא

 ,סעּפורג

 יד יא ,רוטקורטס עשינַאגרָא ןַא ןּבעגוצ .9

 -עיציזָאּפמָאק א ןעמוקסיורַא לָאז סע ,קיזומ

 ,טײקצנַאג

 רע, .טערטסױרַאןסַאמ ַא וצ ןקעװ ,ןצעה .4

 ןרעיוּפ ןוֿפ ןלַאֿפנָאןסַאמ יַא וצ ןסָאלשַאּב טָאה

 ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ,רעלהַאמ .ר ,"ןדִיי ףיוא

 ,239 יז

 ,(ןושל ןטלעטשרַאֿפ ןיא} ןענעֿבנג .9

 ןדַאלקס עשישטַײד יד ןוֿפ ןעמענוצ .0

 ןּבָאה ןדייא .ןכאז עטעֿבנגעג יד טימ ןעלדנַאה

 ןיא טרָאװ סָאד .אטח א יװ טכַארטַאּב טינ סע

 וליֿפַא זיא ןוא ןרעגַאל עלַא ןיא טנַאקַאּב ןעװעג

 ,"ןטנעמוקָאד עלעיציֿפָא עשישטַײד יד ןיא ןַײרַא
 .4 ,אע| פשיי ,מולּב

 רעד ואו ןטֿפעהֿפױנוצ ַײב) -ריזינַאגרָא

 -- {מַאטש רעלַאּברעװ רעד זיא לייט רעטשרע

 ַא ,ןטייקכעלגעמיָא ,תונורשּכָא ,טנַאלַאטיָא

 .ַאא טעטימָאקיָא ,טײקיאעֿפײָא ,גנולמַאזרַאֿפ
 ךיז .ןײארַאֿפ א ןיא יִא ךיז -- ךיז טימ

 .טַײצ ליֿפ ױזַא ןרילרַאֿפ וצ טינ ,יִא ןײלַא

 רעד ןוֿפ יִא .יַא רעד ַײּב ןעגנוזָאל -- גנוז

 עק" ,ןי-) רע .ץושּבלעז

 דוסי ,1  .רג22 יא? ,ןע" ,רעד -- םזי|נַאגרַא
 טימ ןענַאגרָא ,םירֿבא ,ןלייט ערעדנוזַאּב ןוֿפ

 ןּבעל ןוֿפ םערָאֿפ ,סעיצקנוֿפ-סנּבעל ערעדנוזַאּב

 -רַאטש .סקיוועג רעדָא יח-לעּב ַא ןוֿפ יא ןֿפױא

 רעשידרעֿפ" .יַא רעכַאװש ,רענרעזַײא ,רעק

 רעזדנוא וצ ךיז טסַאּפ, .יִא רענרעזַײא = א

 -רעּביא ןוא ןעגנוגנידַאּב עטרעדנעעג יד וצ יִא

 ,12 ן ,1949 זירַאּפ ,זעג9 ,ייייז טֿפמעק

 טימ ךיוא ,ענעדײשרַאֿפ טימ שינעֿפעשַאּב .2

 סע; .ןעיֶא עשיּפָאקסָארקימ .ןענַאגרָא עוויטימירּפ

 ןוֿפ רָאנ ןעײטשַאּב עכלעװ ןעיֶא ןַארַאֿפ ןענעז

 .רעד -- םז|יצינַאגרָא

 .לָאענ .ידַא -- קינַאגרָא
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 ןעֶא עקילעצנייא ענױזַא . . . ןלטןלעצ ןייא
 ,סקַאז .ש .א ,"ןעינָאלָאק ןיא טֿפָא ןעניואוו

 ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד

 טּפַאשרעּפרעק עטריצילּפמָאק ,עטריזינַאגרָא ,8 -

 רעד ןוֿפ יִא רעד .ןטײקיטעטיגַײװצּפָא טימ

 .עפורג ענעסקאװעגֿפױנוצ-שירָאטסיה .הנידמ

 -ּפמָא טָאה יִא רעשידִיי רענעסקַאװעגסיוא רעד,

 סָאװ ןשטנעמ עירָאגעטַאק ַא ךיז ןוֿפ טלייטעג

 מעּב ,ײןּפיט-סגנַאגרעּביא ךעלנייוװעג ןֿפור רימ

 עלַאיצָאס ןענַײז רעטכיר עכלעזַא, .33 יז ,וש

 םירֿבא עכעלדעש יד ןריטוּפמא סָאװ ןגרוריכ

 י"ג ,טלעװ ןוא דיא ,וירג ,"ִא ןלַאיצָאס ןוֿפ

 "רַאֿפ רעד ףיוא טקוקעג טינ, .286 'ז ,2

 זיא ,עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטימעסיטנַא רעטקרַאטש

 ןטצעל םעד זיּב ןּבילּבעג םוטנדִיי עשיוװטיל סָאד

 ,רעטסעֿפ ַא טײקיגנעהּפָאמוא סעטיל ןוֿפ גָאט

 ,| עטיל ןיא ,יקסרַאדוס .מ ,יַא רעקיטולּבלוֿפ

 .153 יז ,1951 י"נ

 א טימ ןעיידיא ןוֿפ םעטסיס ,סקעלּפמָאק .4

 ןוֿפ יִא רעשיֿפָאסָאליֿפ ,ךיז ןשיװצ גנַאהנעמַאזוצ

 רעשידִיי רעד ןוֿפ יִא רעד .דנַאלנכירג ןשיסַאלק

 סקיװייל ןוֿפ יִא רעשיאיידיא רעד ,הֿבשחמ

 ,"עיידיא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ יַא רעד .גנוֿפַאש

 .עיצוטיטסנַאק רעד ןיא טקירדעגסיוא

 -לעזעג רעדָא קלָאֿפ א ןוֿפ יוּב רעקיטסַײג .8
 טֿפַאשאּב סָאװ יא ןַא זיא קלָאֿפ ַא, .טֿפַאש

 ,1919 י"נ ,שוו טישז ,"רוטלוק עכעלשטנעמ

 א ןעװעג םוטנדִיי סָאד ויא טלָאמעד , ,172 יז

 עקיטסַײג א ,חוּכ רעקידעּבעל א ,יִא רעטסעֿפ

 ,199 יז ,וו רָאק ,"טייהנייא

 ױזַא זיא ,ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיטסיד

 יָא ןַא יװ

 ='2: ס+םגת- .מַא .ס' ,רעד --- רעזַײנַאנר' 8

 עיצקנוֿפ רעד טימ ןָאינוי א ןוֿפ רעטמַאאּב ,1

 ןוֿפ רעדילגטימ יװ רעטעּברַא יד ןריזינַאגרָא וצ

 ןיא םיכוסכס ןכַײלגסיױא ךיוא ןוא ןָאינוי ןַײז

 ןָאינוי רעד טָא ןוֿפ טרילָארטנַאק ,רעּפעש יד

 ןטמיטשַאּב א ןוֿפ} שטַײט םעד ןיא ךיא ןיּב,

 ַײּב ןַײז וצ ליקמ הטֹונ {ןָאינוי א ןיא ןטמאַאּב

 ,42 ,ן פשִיי ,װמ ,"יָא

 ,סי ,עק- ,ןי- נװ .ז ,רעד -- טנפ'ינַאגרַא
 ףיוא טליּפש סָאװ רעקיזומ רעלענָאיסעֿפָארּפ
 ...ןרָאטלַא טימ ןעלּפמעט עַײנ, .לגרָא ןַא
 ,"ץָא טימ ןעלגרָא ענייש . . , ןטסירָאכ ענייש
 ןיא עיגרוטיל ענרעדָאמ ,יקסװַאקנימ סחנּפ

 סעדַא ,דנַאלססור ןיא ןעגָאגַאניס ערעזדנוא

 ,רע'ָא --- ידלַאװ ןיא' ַאּפַא ַײּב ,199 יז ,ט"סרּת

 טלַאה סָאװ הטיש 1

 ןעמַאטש ןעמָאטּפמיס עשיגָאלָאטַאּפ עלַא זַא

 הטיש .2 .ןַאגרָא ןא ןוֿפ טײקנַארק א ןוֿפ

 עיגָאלַאנַא ןַא ןריֿפוצכרוד ךיז טימַאּב סָאװ

 רעד ןוֿפ דנַאטשַאּב ןוא גנולקיווטנא רעד ןשיװצ

 ,םוינַאגרָא ןשיגָאלָאיּב א טימ טֿפַאשלעזעג

 גנַאל טינ רָאג רַאֿפ זיּב, .ידא -- שיטס-'ָא

 ןוא רעראלולעצ סװָאכריװ טקיטלעװעג טָאה
 ,4-3 זש ,1930 עשרַאװ ,זָאט ,"פיצנירּפ רעיֶא

 ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ

 עימעכ עשינַאגרָא

 ןרעגַאּב-טכעלשעג עיִא .ןַאגרָא ןלעיצעּפס א טימ

 וצ לגוסמ , .טעטרעּבוּפ ןוֿפ טַײצ רעד ןיא

 ,"טעטילַאוסקעס רעיָא-טכעלשעג רענעסקַאװרעד
 ,43 '1 ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד ,װחמ

 ןַא וצ ךַײש זיַא סָאװ .1  .ידַא -- שינַאגרַא
 טמוק סָאװ ,טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ ,םזינַאגרָא

 םזינַאגרָא רעדָא םזינַאגרָא ןשיגָאלָאיּב א ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ןלייט עא יד ,ןגַײװצ יד .53 ןטימ

 .רעלעֿפ רעיא .עיצולָאװע עיִא יד .עיצאזינאגרָא

 ץיֵא ,ארומ עיַא .ךיז ןטלַאהֿפיױא ןוֿפ ליֿפעג יִא

 רימ ןּבָאה רוטַאנ רֶשֵא רעד ןיא , .טייקיטעט

 ןסעצַארּפ הרוש ַא טימ ןָאט וצ תוחּפה-לכל

 ,"קיסעמלגער רעײז רעּביא ךיז טרזח סָאװ

 ,153 יז ,1912 יינ ,ווװ טישז

 ןשיגָאלָאיּב ַא ןוֿפ טמַאטש ,ןוֿפ זיא סָאװ .2

 ,טײקנַארק עיִא .23 טימ םזינַאגרָא רעדָא ןַאגרָא

 | ,סעיצקנוֿפ עיֶא

 -נליוק טנעמעלע םעד ךיז ןיא טָאה סָאװ .9

 ןֿפָאטש ץִא .טלעװ עיִא יד .ןָאּברַאק ,ףָאטש

 "נודניּברַאֿפ עיֵא .גנוקיטסימַאּב עיִא ,ןזַײּפש עיִא

 ץשינַאגרָא .ןסרעַײז ,ןצלאז ,ןעגנוזָאלעצ ,ןעג

 ןֿפורעגנָא ךיוא טרעװ ףָאטשלױוֿפ רעד, ,עימעכ

 "ןדַאּב ,סעשידַאק .א ,"ןדָאּב ןוֿפ לייט רעיִא רעד

 ,3 יז ,1920 ענליוו ,טֿפַאשטנעק

 -רַא ןַא יװ טריצילּפמָאק ױזַא זיא סָאװ 4

 עיִא יד ,םזינַאגרָא ןַא ףיוא ךעלנע זיא ,םזינַאג

 ץִא ןַא .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא

 רעיֶא ,עטכישעג ןוֿפ עירָאעט עא .טײקצנַאג

 עטכישעג עשידִיי יד, .רעגייטשנּבעל ןוֿפ לייט

 -ַָאטיױא טימ ןדנוּברַאֿפ יִא זיא תוצוֿפּת יד ןיא

 ןעװעג דימּת זיא לארׂשי קלָאֿפ סָאד , ,"עימָאנ

 -ילג עא ןוֿפ עיצארעדעֿפ א ןּבילּבעג זיא ןוא

 ,גרעּבנייטש .א 'רד ,"רעדילגטימ עטכע ןוֿפ ,רעד

 ,407 יז ,| עטיל ןיא

 ןצעזעגטנורג יד וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ .9

 טײקכַײלג עא .ןצעזעג עיִא יד .דנאל ַא ןוֿפ

 | .רעגריּב עלַא ןוֿפ

 טנעמעלע ןַא ךיז ןיא טָאה סָאװ (טסנוק) .0
 ,רוטַאנ רעד ןיא םערָאֿפ ַא ןוֿפ רעטסומ ןטיול

 ריא טעז , .קיטנָאק טינ סע זיא ףיואנּביוא םגה
 -רעדָאמ רעד טָא ןיא טכעלֿפֿפױנוצ ץיַא םעד טינ

 ,??יײלרעלַאמ רענ

 ,ןסַײרוצּפָא טינ זיא ,ךעלריטַאנ זיא סָאװ ./
 סָאװ םענַאּב רעשיטסילַאיצָאס ַא ,ןלײטוצּפָא

 רעָא ןַא .םיאיֿבנ יד טימ ןדנוּברַאֿפ יִא זיא

 -ןושל ,ןיירמוא זיא סָאװ סעּפע יּבגל ןליוורעדיו

 -ָאיצַאנ רעד ןוֿפ ןלייט עיִא יװ שידִיי ןוא שדוק

 ןוֿפ טכילֿפ יד ןוא טכער סָאד, .רוטלוק רעלַאנ

 ַײּב ןטלַאה וצ ךיז ךעלריטַאנ זיא רעגריּב ןדעי
 ןעגנוגַײצרעּביא ענַײז ןןמז-לּכ| . . . הנומא ןַײז

 ,"ןדנוּברַאֿפ םיטניא ןוא יִא ריא טימ ךָאנ ןענַײז

 רַאֿפ יד עלַא רַאֿפ, ,33 'ז ,טלעװ ןוא דיא ,נירג

 רוטַארעטיל עשידיי עַײנ יד טּבעל סע ןעמעװ

 גש ,"לייט רעיֶא ןַא רעריא יװ רע טּבעל

 .382 '| ,1959 א"ַּב ,רעקיטירק ןוא קיטירק

 ,םענַאּבטלעװ ַא ןוֿפ טײקיָא -- טייק-

 סָאװ עימעכ לייט -- עימעכ עשינַאגרָא



 טסגרַא 2008 לענַאנרַא

 -נליוק טימ ןעגנודניּברַאֿפ םינימ עלַא טרידוטש יטשרָאדטולּב ,יײרעצעה עטעשויעצ ,עדליו .9 ,טריטנעמוגרַא ,ריט- .וטוא -- ןריטנעמונרַא

 ןַאגרָא רעניילק רָאג .ז ,רעד -- ל'ענַאגרַא
 .ןַאגרָאמּכ .ללּכּב םייחילעּב ןוא ןשטנעמ ַײב

 .רג22 ייא?2 ,םוגרַא :פפ .רעד -- ֿפָאגרַא
 טרעדנוה טימ זיר רערַאדנעגעל  .(עיגָאלָאטימ)

 טמיטשַאּכ טָאה ארעה ןיטעג יד ןעמעװ ,ןגיוא

 יָאי עֿפמינ יד ,ןיטנערוקנָאק א עריא ןטיה וצ

 ,רמוש רעקיכַאװ ,רעטוג :ב ןטימ טצינעג

 לָאז יז ןעװ ,ןַײא טינ ךָאד יד טיה ףוסל ...,

 רעד ,זמא ,"ןגיוא 'א םעד טימ ןטיה וליֿפַא

 ,20 'ז ,1872 ענליוװ ,ןוקעּפָא

 לײטּפָא רעגיטנעגרַא רעד -- לײטּפַאנרַא
 .טוטיטסניא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןשידַיי ןוֿפ

 .רנ 0: 2:80ס8815מ .ידַא -- שינַָאװנרַא
 זיא סודרוה, .יורטוצ ןייק טינ טָאה סָאװ

 טָאה רע טסייה סָאד) סינָאװעגרַא רוטַאנ ןוֿפ

 עלַא ןּבײלג וצ ןוא ןַײז וצ דשוח דלַאּב ּביל

 ,סודרוה ירופיס ,זּביא ,ןדמא| ,"(סעקטָאילּפ

 ,19 יז ,1863 ענליוו

 ָאמ .1 .ל22 ייאכ? .ן ,רעד -- טנ'עמוגרַא
 ןיא גנוניימ א ןוֿפ גנודנירגַאּב ,היַאר ,גנוריוויט

 -רַאטש ,'א רעכַאװש .טופסיד ַא ןיא ,חוּכיװ ַא

 -ָאטנא יא רעקידעקניה א .יא רענרעזַײא ,רעק

 .ןגעק ןוא רַאֿפ ןיֵא .(15323 +--) 'ַא רעשיגָאל

 טימ ןטיש .יא ןַא ןעגנערּב .יא רעשיטַאקָאװדַא

 יללרעלּכ טימ ןזַײװַאּב .'א ןַא ךָאנ ןטכַארטוצ .ז'ַא

 (לױֿפ) טכעלש א רַאֿפ יַא רעטסעּב רעד .ץ'ַא
 ןטקַאֿפ רָאּפ א ןוֿפפ ןקעטש רעד זיא דרעֿפ

 ןוֿפ טייק ענרעזַײא עצנַאג ַא סיוא רע טדימש |

 ןעק עמ, ,238 יז ,1912 י"נ ,וש טישז ,יזיַא

 ןטלָאװ עלא ןעװ זַא 'א םעד ןֿפרַאװנַײרַא ָאד

 ןרָאװעג טלעוו יד טלָאװ , . . . טקידירֿפַאּב ןעוװעג

 רעזדנוא וצ געװ רעד ,װמ ,"שלעקטָאלּב ַא

 יגעלשעג ךיוא .293 'ז ,1935 ענליװ ,טנגוי

 / ןענָאנַאק-ליױמ יד ןוֿפ ןסיש / ןיא עקידרעַײֿפ ,

 ןוֿפ יװ / רעדנימ טינ טייטשאּב סָאש רעדעי .

 ןוא תוקלקלחו' ,שַאוהי ,"ןענָאקיסקעל ןּביז

 ,ול ערו קידצ} עגַארֿפ עזיד טניד . . ., .'םימוזמז

 וצ םוא דיירסיוא ןוא 'ִא סלַא ןול ֿבוטו עשר

 השמ ,"החגשה רעטסכעהרעלַא רעד ןעוװעקירּב

 ,1921 ןי"נ} ,תונעשוה ןוֿפ ךוס רעד ,ןייטשּפע

 .ד יז

 ?ןטלַא ןַײמ טשינ טסנעק, .ַײרעגירק ,מַא ,2

 "יא ןַא טַאהעג טנַײה ּבָאה'כ !טיירדעצ זיא רע

 'יירעשטניל' ,ַאּפָא ,"םיא טימ

 ןוֿפ לּבַאירַאװ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא .טַאמ 9
 ,עיצקנוֿפ ַא

 ,טריטנעמוגרַא סע רעװ .רעד -- רָאטַא-

 וויטא- .ןריטנעמוגרַא וצ הטונ זיא ,ּביל טָאה

 ,גנוריטנעמוגרַא יד -- ץיצַאה .יזַא --

 יָאמ ןוֿפ סעצָארּפ ,ןטנעמוגרַא ןוֿפ טייק ,םוכס

 ןגעק ןעק עמ סָאװ .ידַא -- שירַא- .ןריוויט
 טינ ןיא סָאװ ,טנעמוגרַא ןַא ןעגנערּב םעד

 ,הרֿבס ַא יװ רעמ טינ זיא'ס,, .ןרָאװעג ןזיוורעד

 : | ."יַא זיא'ס

 .י"א .םי" ,רעד ןןיוגריא| -- ןונרא

 .רג22 ייאכ2 .סי ,יד -- עיגרָא

 .עיסוקסיד א ןריֿפ ,ןריטַאּבעד .ןטנעמוגרַא ןצינ

 ,שטנעמ רעּביל ןַײמ, .ןגעק רעדָא רַאֿפ יַא

 ,גנה 25 ךש ,קג ,מש ,"'ַא טינ רימָאל

 .רעד

 ינַאגרָא
 רעד ןיא, .עיצַאזינַאגרָא ןַא ןוֿפ גַײװצּפָא .עיצַאז
 -ָאטסנעשט רעד זיא .. .יןליוּפ ילוע תודחאתה'
 ןוא רעטשרע רעד ןעוועג (שטנערּב) יא רעװָאכ
 ַאכָאטסנעשט ןיא ,גַאטַײרפ .ג ,"רעטסקרַאטש
 תוהמא 'א ןיא, .2347 יז ,1947 י"נ דִי רעװ
 ליײטנָא ןויטקַא ןַא טָאה עדלָאג ואו תודֿכוע
 ,38 אי ,קג ,קורק .י ,"ןעמונעג

 "סיס .1  .רג22 יא? ,ןע- ,רעד -- םז|ַאיגרָא
 -ןצעג א ַײּב סעיגרָא ןענעדרָאנַײא ןוֿפ םעט

 -ָאיד) סוכקַאּב דוֿבּכל יִא .גנורעַײֿפ רעשירעניד

 "נַארֿפ יד ַײּב יװ} יִא ןּבלעז ןטימ . . ., .(סינ

 רעד ךיוא ןעגנורדעגכרוד ןעװעג זיא (ןטסיק

 ןיא ןוא ,{גנוגעװַאּביֿבצײתּבש| םזינַאיטַאּבַאס

 םַאנסיוא ןייק רַאֿפ טינ ייז ןלעטש טכיזניה רעד

 יה .ט ,"סעטקעס עכעלטסירק ערעדנַא . . . ןוֿפ

 רכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ עטכישעג ,ןַאמקיל

 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא ןדיא יד ןוֿפ גנוגעוַאּב

 ,1926 עװקסָאמ

 ָאד ןּבָאה רימ,, .סעיגרָא ןריֿפכרוד סָאד .2

 ענַײז ןוֿפ ץנַאט ןקידהרז-הדוֿבע ןצנַאג םעד

 -האמוטיץרַאװש עצנַאג ןַײז ,ןעמאלֿפ עכעלסעה

 ,נש ,"'ַא ןשיטסינַאגאּפ-זעיגילער ןַײז ,טייקיד

 .139 יז ,1951 ָאטנָארָאט ,קיװייל .ה

 טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיטס'ָא

 ךיז ןריֿפֿפױא םוצ ךעלנע ןיא סָאװ .עיגרָא

 ,לַאוטיר רעיא ,רעקיטולּב ַא .עיגרָא ןא תעּב

 ןּבָאה סָאװ םזילַאוסקעס רעיֶא רעד ,תורקֿפה יד,

 ןענַײז גנוגעװַאּב עשיחישמ עשלַאֿפ יד טײלגַאּב

 ןליװ סקלָאֿפ םעד ןוֿפ קורדסיוא ןַא ןעװעג

 "סיד רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ ןעמיוצ יד ןסילרוצסיױא

 ,1949 ןרוּבלעמ ,שג ,רַאהדלָאג סחנפ ,"ןילּפיצ

 ,על ,"שיראװריװ ןוא יַא העש א ּפָא רע טשיור,

 ,313 יז ,1968 יינ ,ּבַײלקּפָא ןיא

 ,הדועס ,1

 סינָאיד טָאג םעד דוֿבּכל עיסעצָארּפ ןוא ץנַאט

 ,סוכקַאּב רעדָא (סָא) -

 ,עילַאנַאכקַאװ ,גנולַײװרַאֿפ ענעסַאלעגסיױא ,2

 עלא ַײרֿפ ןזָאל וצ ףיולפיונוצ ,םוקנעמַאזוצ

 ןלעוסקעס ןוא ןסערֿפ ,ןרוּכיש ןיא ןעמיוצ

 עג ,טלמוטעג ןּבָאה ןטנעדוטס יד, ,רעקרַאֿפ

 ,תוללק ןוא ןעַײרעלדיז טימ ןטָאשעג ,ןגירש

 עקירעילַא יד ,עילַאנרוטַאס רעייז . . . זיא טנַײה

 ,ָאגוה רָאטקיװ ,זּביא סנ ,"ןטנעדוטס יד ןוֿפ יִא
 ײז טּפעלשעגקעװַא; ,1929 װעיק ,םַאדרטַאנ

 / ,עטקַאהעצ ,עטעקַאנ ,ןרעטכעט עשידִיי ידָו
 טולּב רעייז ןיא ,טסַאל ןוֿפ רענעגעװ ףיוא

 סיִא וצ .ץומש ןיא ענעטָארטעצ / ,עטקַאּפרַאֿפ

 םידש ןוא, .262 'זו ,וװ לַא ,"טלעטשעגוצ

 ןעמירקעצ עקיניזנַאװ ןטײלֿפ טימ ,עטעילוהעצ

 ,"טיוט ןוֿפ יִא יד טיור ןּברַאֿפ ,ןהעש יד
 ךעלרעַײֿפ יו ,קינַאמ .י

 .ןע- ,רעד -- לנרָא

 זיא ,..ה"י .18 ןיאק .םָארגָאּפ ,לַאֿפנָא רעק

 יַא רעד ןוֿפ ַײרֿפ ןעװעג ןצנַאגניא טעמּכ עטיל

 ,רעצינשיװ .מ ,"םזיטַאנַאֿפ ןשילױטַאק ןוֿפ

 ,46 יז .1951 י"נ ,| עטיל ןיא

 א ,ןֿפאש ןוֿפ יִא ןַא .טייקטמיוצעגמוא 4

 יָאסַא יד ןוֿפ . . . זיא ,, .ןרילָאק עקיאַײרש ןוֿפ

 הירּב רעסיורג ַא זיא רע עכלעו ףיוא ןסנַאנ

 עשידי ,נש ,"יַא ןימ ַא סעפע ןרָאװעג . . .

 'ז ,1958 י"נ ,דנַאלסוריטעװָאס ןיא רעבַײרש

3, 

 -עיגרָאעג ,(עוו)עיג- .װטוא -- ן(עװ)עיגרָא
 רעד, .עיגרָא ןַא ןיא לײטנָא ןעמענ .ט(עװ)

 רעדעי ןוֿפ ןעַײרֿפַאב ... ךיז טעװ רוד . . ;

 טכער עטסרַאטנעמעלע יד רעּביא יִא וצ הוואּת

 ,קיא ,"סעּפורג עלַאנָאיצַאנ ןוא םידיחי ןוֿפ

 .5 ש 7

 -ןרטסניא רעשילַאקיזומ

 סָאװ ןרער ןעייר רעמ רעדָא ןייא ןוֿפ טנעמ

 רעדָא רענייא ןוֿפ טרילָארטנַאק ,ןעגנאלק ןֿפַאש

 ילַאקיזומ רעטריצילּפמָאק .ןרוטַאיװַאלק רעמ

 -סיולק יד ןיא ֿבורל טצינעג ,טנעמורטסניא רעש

 ,ןלוש-םרָאֿפער לָאצ א ןיא טריֿפעגנַײא .סרעט

 ,רעטסַײמיײָא ,קיזומיָא ,רעכַאמײַא ,רעזָאלּב-יַא
 'נוא ליגרואק .'ִא ןַא יװ ּפָאק ַא .ליּפשדַא

 רע / .לָאװ רע ןָאק ליּפש ןטַײז לַא ןֿפּפרַאה

 ןןדוד} ןיא ןמ ןטכענק ןנַײז וצ ךַארּפש

 ֿבּבא .295 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,"לוז ןעגנערּב

 זנּכשַא ןושלּב . . .ָאֿבוּבַאו ארֹונּכ .ֿבגעו רונּכ

 ,1541 הנזיא ,ןמגרותמ רפס ,ּבא ,"ליגרוא

 ןןענירד=} הניד רימ ןירעװ ןּבָאה, .א/א יז
 / :איימלעש 'נוא ןילגרָא ןוֿפ דײרֿפ איד לַא

 דנַאל יד לֵא ןיא זנוא {ןגָאזנָא=} ןטיּבטנַא איז

 ןיא ,קסױט ֿבקעי ,"ןאיײרֿפ ןלָאז ךיז רימ זד

 ָאד . . .ע 6 טׂשמַא ,חישמ ןוֿפ דיל אַײנ ןייש

 גָאט ןַײז לַא טָאה רע אנינח יּבר ךיז טכַאדיג

 'נוא ןילגרוא ילַא רּביא טרעהיג לוק רֹׂשֹעּב ןייק

 טַאלג ךָאד ןעמ רָאט ,, .טסק הׂשעמ ,ּבמ ,ײךֿפַײֿפּפ

 זיא שדקמה:תיּב רעד טניז יִא םעד ןרעה טינ

 ,102 'ז ,עקירעמַא ןייק ,שַא ,"ןרָאװעג ֿבורח

 ןַא ךיז ןעיוּבסיוא ןלעװ טַײל עקיּבלעז יד זַא;

 -סיוא ןיא ןדִי עשטַײד יד יװ ,לוש ענעגייא

 ַא ןיא יװ יִא ןַא טרָאד ןלעטשנַײרַא ,דנַאל

 ,15 יז ,יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"האמוט

 ,עקיגנַאלק יד, .קיזומ עיִא .ידַא -- קיד

 ,1959 ,שג ,דָארּב ,"עמיטש עסיורג וצ עיָא

 ,243 יז

 ןליּפש .לָאענ .טלגרָאעג ,לגרָא .וורט -- ןעלגרָא
 .קינַאמ .י ,לגרָא ןַא ףיוא

 .וּוא .טסינַאגרָא .רעד -- רעלגרָא
 לגרפ ,+- גרַא ןוֿפ ויטַאלרעּפוס -- טפניא

 האנק ןרעדנא ןעד ףיוא טרעװ רענייק, .רעגרַא

 וד ינוא תונציל ךָאנ ןגָארט רעמ האנׂש ינוא
 .ּב/ג ,1716 טכוצ ,"ןגָאז םינּפ רטנוא טשגרַא

 רֿפ גיטֿפנונ רֿפ ןייא ׂשד ,זיא ןעקנעד וצ ךַײלג,

 דניגוט םוא ןייא אייּב זיא זע ןעװ ,דנַאטש

 ,"שיוא יטשנירַא זד טַײצ לֵא שע טקרעװ טומיג |

 .ּב/גכ ,ראש



 . ןז ןּבעגרַא
 .ךיז ןּבעגּפָא . .כרַא -- ךיו ןּבעגרַא

 ,'ב םיכלמ) 'ורּכמתיװ טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ךיז .2 ."ךיז טנּבגרַא יז 'נוא, ;(17 ,זי

 'םילֿפונהה טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןּבעגרעטנוא

 :יית} ."ןנּבעגרא יד; :(11 ,הכ ,'1 םיכלמ)

 .ןײןֿפָאלעגרעּבירא ןענַײז סָאװ;

 א ןכַאמ ןעַײרשּֿפױא  .כרַא .װטוא -- ןלעגרַא

 לאומש) יץרחּת' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .םערַאיל

 ."ןלעגרא וטלוז, :(24 ,ה ,יּב

 ידַא -- ל'ַאטנעגרַא
 .רעּבליז לסיּב ַא

 ןוֿפ ץלעמשֿפונצ .רעד -- ץ'ַאטנענרַא
 ,רעּבליזַײנ .לקינ ןוא קניצ ,רעּפוק

 טרָאװ שינַײטאל .1 .רעד -- םוטנעגרַא

 .רעּבליז םענייר רַאֿפ טצינעג .רעּבליז רַאֿפ

 ןענערּבּפָא םוצ ןיצידעמ ןיא טצינעג ,ּבלַאז .2

 .שײלֿפױר ,סעקװעדָארּב

 טָאה סָאװ לַארעימ .רעד -- טם"יטנעגרַא
 ץרַא רעקיטכיװ .לּבעװש ןוא רעּבליז ךיז ןיא

 ,רעּבליזיור .רעּבליז רַאֿפ

 ,הטיש .1 ןע ,רעד -- םזיניטנעגרַא
 סָאװ רעַײט טלַאה ,סױרַא טּבייה סָאװ גנוטכיר
 .עניטנעגרַא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סע
 שינַאּפש םעד ןיא שיֿפיצעּפס זיא סָאװ טרָאװ .2
 ןיא טצינעג טרעװ סָאװ טרָאװ .עניטנעגרַא ןוֿפ
 ,עניטנעגרַא ןוֿפ שידִיי

 ןוֿפ זיא סָאװ .1 .ידא -- שיניטנעגרַא
 רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,עניטנעגרַא

 עקיגנילק .קידרעּבליז זיא סָאװ ,2 .,עניטנעגרַא

 .טייק- .תועּבטמ עיַא

 קילּבוּפער עויטַארעדעֿפ .נג -- עניטנעגרַא
 ןוא גנורעקלעֿפַאּב טיול .עקירעמַא-םורד ןיא

 -עמַא-םורד ןיא הנידמ עסיורג-טייווצ יד ,חטש

 ןענַײז יַא ןוֿפ םיֿבשוּת עשידִיי עטשרע יד .עקיר

 ןיא לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןוֿפ םיסונא ןעװעג

 עשידִיי ערעדנַא טימ ןעגנודניּברַאֿפ יד .ה"י .6

 ףױלרַאֿפ ןיא ןוא עכַאװש ןעוװעג ןענַײז תוליהק

 .טרילימיסַא םיסונֲא יד ךיז ןּבָאה טַײצ ןוֿפ

 יד 'ַא ןייק ןעמוקעגנָא ןענַײז ה"י .19 ןיא

 יד ,עּפָאריײא ןוֿפ ןטנַארגימיא עשידִיי עטשרע

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא א"ּב ןוֿפ הליהק עשידִיי

 לֹּכ ןגָאז וצ ןָא רענייא טּבייה, .1862 ןיא

 ירַאּב ןיא 'םייקו יח' ןעַײרש רעדָא ישדקמ

 ךיוא לוק ענעגייא סָאד . . . ךיז טרעה ,וועשטיד

 טדער עמ, .אאצוו 'ז ,המלש ,םוממ ,יייַא ןיא

 טדער עמ .םייה רעַײנ א ןיא ץעגרע ןרָאֿפ ןגעוו

 ,תודוס ,פס ,"עניטנעגרַא . . . עקירעמַא ןגעוו

 זיא 1894 רעבָאטקָא ןטס26 םעד, .320 יז

 . . . תוחּפשמ עשידִיי 12 ןוֿפ עּפורג א ןרָאֿפעגּפָא

 א"ב ,ּפָאג ,"ַאקִיי רעד ןוֿפ טקישעג ,יַא ןייק
 .8 ןװפ ,5

 רעדָא ןיא זיא סָאװ .ידַא -- רעצניטנעגרַא

 ןא .ץוּביק רעשידִיי 'ַא רעד .עניטנעגרַא ןופ

 .סעינַאלַאק 'א יד .גנוטַײצ 'א

 ךיז ןיא טָאה סָאװ
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 -- נװ .צא יװ צמ ,רעד -- רעניטנעגרַא

 .עקניטנעגרַא :ךיוא ,עק- ,ןיי

 ךיז ןיא טָאה סָאװ .יזַא -- שיטנעגרַא

 ,ץלעמשפיונוצ רֶשֲא .רעּבליז

 רע ואװ, .ץעגרע חזד .דּפ .װדַא -- ץעגרַא
 םיא טימ טלָאװעג ךיז ןעמ טָאה ,ןעמוקעג זיא

 טינ ץעגרַא ןיא טָאה רע לַײװ ןוא ,ןַײז ךדשמ

 טסַאהעג םיא ןעמ טָאה ָאז ,ןקיליװנַײא טלָאװעג

 איד ,ןרעטשנעגרָאמ ֿבקעי .,"טֿפַאשרנַײֿפ טימ

 .1880 עשרַאװ ,ןעכמהולּב ענייש

 ,+ גרַא ןוֿפ יטַארַאּפמָאק .ידַא -- רעגרַא
 .רל עכעלטע ןיא ךיוא .רקוא ,עיצילַאג ,9

 זיא ׂשָאװ, ,לזמ 'ַא ןַא ךָאנ ןּבָאה .טסגרַא +--|

 קידצ רד טאה ,דניז ןייא זַא ריגרַא ןעד

 איד ינוא טײקיטרעֿפַאה איד ןיא ׂשד טרֿפטנעיג

 ריגרַא זיא ׂשע, .א/חיק ,| הח ,"איירילכיימש

 זיוה ןשנעמ םעד ןיא גנוהיצ ףיוא זיּב ןייא

 איד אַײּב ןַײז ןרעװ ָאד איד תורצ איד ׂשלַא

 טיול| .א/חֹע ,מהמ ,"(גוגמו גוג) ןוֿפ המחלמ

 יילרענעצ ןדנַאהרַאֿפ זיא עס, .ןּב/ז ,תוכרּב

 ליװ עמ זַא ןרָאװ ,ןעמס יילרענעצ ןוא ןלַײֿפ

 םס ַא טימ יז ןעמ טרימשַאּב לַײֿפ א ןסיש

 ןיא רע ונייהד ריגרַא זיא םס רעכעלטיא סָאװ

 יז ,,סרעלטעּב יזהמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"קיזמ רעמ

 ןיא סלַא 'א טינ ךיוא טציא טסיּב וד, .ּב/גע

 רעוו'כ רעטלע סָאװ, .ףגנ ןֿבא ,די ,"ןרָאי ענעי
 -תיּב סנטַאט ןַײמ ,שַאּב ,"רימ טרעװ יַא ץלַא ---

 ,76 'ו ,בוטש ןיד

 סָאװע .שינרעגרע חזז .סָאד -- שינרעגרַא
 ,ע"רּבמי ,"טַאהעג טנַײה ּבָאה ךיא יא א רַאֿפ

 ,1878 טשערַאקוּב ,עטסידיגנ יד לרימ עצנירּפש

 גנוצריק .וָאס .רעד -- ש'עטימָאקנר'ַא
 ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןוֿפ

 ,גנושרָאֿפ .1 .כרַא .יד -- ֿפנוּבַארגרַא
 קקֹוחמּב טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .גנוקעדֿפיױא
 -ַארג ,2 ."אגנוּברגרַא ןיא , :(18 ,אכ ,רּבדמּב)
 8 ןילכַײר ,טצינשעגסיוא זיא סָאװ סָאד .גנוריוו
 ריא, :(6 ,דע ,םילהּת) 'היחותפ' טשטַײטרַאֿפ
 ,ן"ןצינשעג עריא , :יּת) "אגנּוּברגרא

 ,21006: סז-םז8טסח .כרַא .ורט -- ןבַארגרַא
 ,ז לאיוד) 'תירּכתאי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 עג טּבירטַאּב, :יּת} "ןּברגרא טשיא4 5
 .ן"ןרָאװ

 8 ןילכַײר .ןריװַארג .כרַא -- ןּבָארגרַא
 ,"ןּברגראא :(9 ,ו ,יא םיכלמ) 'םיֿבגרי טשטַײטרַאֿפ

 רעד חזד .כרַא ןעי ,יד -- גנוסיורגרַא
 לאומש) ילודגמ' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .גנוסיירג

 ,ן"םערוט, :יּת} "אגנוׂשורגרַא, :(51 ,ּבכ ,'ב

 -עּפ .(עיגָאלָאעג) .ידַא -- שינַא(יצ)יװָאדרַא
 םעד ןשיװצ ,ערע רעשינָאזָאעלַאּפ רעד ןוֿפ דָאיר

 ןַא טימ ,דָאירעּפ ןשירוליס ןוא ןשירּבמַאק

 ןיוש ןעװעג .קירוצ ןרָאי ןָאילימ 500 ךרע

 .ןזָארג-םי עטשרע יד ןוא (1358 +--) עגלַא

 ייאכק .ס- ,עיל- :ךיוא .ז ,רעד -- ל'ַאדֹרָא

 לַאנידרָא

 ןעװ ,רעטלעלטימ ןיא .'טּפשמ סטָאג' .לכ2

 ךרוד טװּורּפעגסױא טרעװ רעטקידלושַאּב רעד

 זיא ,סיוא טינ טלַאה רע ּביוא ,םייוניע ערעװש

 ...רעד, .קידלוש ןיא רֶע זַא זַײװַאב א
 טנַײש ןרעסַאװ ךרוד ןוא רעַײֿפ ךרוד| קורדסיוא

 . .. ןעיֵא עשרעטלַאלטימ יד ןענָאמרעד וצ זדנוא

 טּפשמ םעד ןּבעגרעּביא ןגעלֿפ ןטכירעג יד סָאװ

 טימ ןריּבַארּפסױא ןטקידלושַאּב םעד ןוא טָאג

 ,װ םילכאמ עשידיי ,עי ,"רעסאװ ןוא רעַײֿפ

 טינ ןעמ רָאט ןדִייי ,62 'ז ,ּפ"רּת עשרַאװ

 סע יװ ,ן'ָא רעדָא *טּפשמ סטָאג , םוצ ןעגניוװצ

 ,"ןטסירק ַײּב טריֿפעגנָא ןעװעג טלָאמעד זיא
 .וש ,דש זביא ,קז

 -- ץנַא ַא :פפ .ז ,רעד -- םנ ַאנָאדרָא
 ןוֿפ לעֿפַאּב רעלעיציֿפָא .1 .ל22 רֿפ2? ,ן' ,יד
 ,טכַאמ רעדעי ןוֿפ ,ײצילַאּפ ,גנוריגער ,גינעק

 ,שנ ,"ץיָא יד ןוֿפ טייקגנערטש רעד רָאג טימ,
 רעדָא טּפעצער סרעטקָאד .2 .שוװ דש ,זּביא
 ןיא ןטנַארגימיא ןוֿפ שידִיי ןיא .גנוּבַײרשרַאֿפ
 ,ךײרקנַארֿפ

 -עג ,רעֿפלעהסױרַא סרעציֿפָא ,טנאטוידַא .9

 סָאװ רענלעז .רענידַאּב סרעציֿפָא -- ךעלנייוו
 טַאדלָאס רעװַארּב רעד .רעציֿפָא ןַא טנידַאּב
 .ַא ןַא ןעװעג זיא קייווש

 .גנונעדרָא טָאטשנַא .רנ .ןע ,יד -- תנודירֵא

 -ריטַאנ יד ןיּבַײלּב ָאד ןַאװ זלַא ךָאנ זיא ׂשָאד,

 זיא ׂשע .גנודרָא יטכער ןיריא ןיא ןיטַײצ יכיל

 ךיז ןַאװ ןידנַאה רֿפ גנוגָאלּפ רעמ ךָאנ ריּכָא

 ,עּב ,"גנודרָא יריא שיוא ןירידנע רֿפ ןטַײצ יד

 .ג/זי

 ==: .עװעדלָאמ ,סעּב .סע- ,רעד -- 'יײדרַא
 ,רוחּב רעקיֿפיֿפ ַא, .רעֿפעֿפ רענירג .2:4614ט

 םיריֿצג יד :סעיַא ןסע עלַא, ."'ַא ןַא שממ -

 ."לֿפַאטרַאק טימ םינצּבק יד ,שײלֿפ טימ

 -רַאֿפ .1 .ל22 יא? .ז ,רעד -- ט'ַאנידרָא
 'ַא, .עיצַאנידרָא ןַא ןוֿפ רעציזַאּב ,רעטלַאװ
 ער וצ טכער סָאד טָאה סָאװ רוכּב ַא טניימ
 -ֿפױא זיא לוטיט רעד .החּפשמ יד ןריטנעזערּפ
 'ז ,אאאוא לּבי ,"ה"י 19 ןיא . . . ןעמוקעג
 רעכַײר ,טוג ןסיורג ַא ןוֿפ רעציזַאּב .2 .6
 . . . הררׂש רעד ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא, .ץירּפ
 ,"...טיוּבעג שטשָאמַאז טָאה סָאװ יִא רעד
 .תונורכז ענַײמ' ,ץרּפ

 .=: ס014ע0210/ .ן  ,רעד -- רָאטַאנידרַא

 ַא ןיא גנולײטּפָא ןַא ןָא טריֿפ סָאװ רעטקָאד
 .ןטײקנַארק עכעלרעניא יד רַאֿפ יִא רעד .לָאטיּפש
 ָאטעג ַא ןוֿפ 'ִא ןעװעג זיא . . . ןוז ןַײז;
 .10 ןאמ ,1948 ,ּפָאג ,"לָאטיּפש

 .טאמ .222 יײא22 .ס' ,יד -- עטַאנידרָא
 .םעטסיס-ןטַאנידרָאַאק ַא ןוֿפ עיניל עלַאקיטרעװ

 ,13 ,עסיצסּבַא +--

 זיא סָאװ .722 ייא22 .ידַא ,1 -- ל'ַאנידרַא
 רעד ןיא .םעטסיס ַא וצ ,גנונעדרַא ןַא וצ ךַײש

 לָא צ עיִא .ןסקיװעג ,םייח-ילעּב ןוֿפ ייר רעיא ;

 .װזַאא רעטייװצ ,רעטשרע :לָאציר ד ס רעדָא/

 סָאװ סָאד .לָאצ עלַאנידרָא .ן- ,רעד .ּבוס .2



 סנַאנידרַא

 ןקיטכיר ןֿפױא םעטסיס ַא ןיא ןַײרַא טמוק
 .טרָא

 33 סנַאנָאדרָא וזד .ז ,רעד -- סנ'ַאנידרָא
 ערעייז ןוא ןרָאֿפעג ןעגַײז ןרעציֿפַא עכעלטע,

 ,"ןגָארטעגכָאנ ןשַאט-עזַײר ערעייז יז ןּבָאה ןיֵא

 .328 'ז ,יזנּכשַא רעדירּב ,ןיי

 ומַא ,1  .ל22 יא? ן' ,יד -- ץ'נ' ַאנידרָא
 -רַאֿפ ,לעֿפאּב .2 .עשירעליטרַא צעּפס ,עיצינ

 חזז . .,ויטקעריד ,גנומיטשַאּב ,גנונעדרָא

 ,סנַאנידרַא

 -ץרָא רַאֿפ אינסכַא .סָאד -- זיוחה"ץינ' ַאנידרַא
 רַאֿפ ליזַאטכַאנ רעטנדרָאעגנַײא ,םיחרוא עמ

 ריע ןיא ןיזעװג ןיּב ךיא, .סרעּפעלשמורַא

 קנַארק 'ה"ַא ןיא ידוהי ןייא זיא ,ןאטייק

 ןטרָאד ּכ"ג ןיּב ןַאמערָא סלַא ךיא ןוא .ןעזעוװעג

 שרקה ןייק זיא ןסַײרּפ תנידמּב ןעד ,טקיטכענעג

 ברה ,"ה"ַא ןיא ןקיטכענ םיינע קר ,ָאטינ

 ,ל"ארהומ ת"וש ,קצַאלּפמ ץניצ ביל הירַא

 ,69 יז ,ד"סרת עשרַאװ

 ָאיַאמ ,1/ .ל22 ייאכ2 סי ,יד -- עיצַאנידרַא
 ,השורי רַאֿפ טנעמַאלגער רעכעלצעזעג .טַאר

 -יטַארקַאטסירַא ןא ןוֿפ געמרַאֿפ רעקידהשוריב

 ןטָאּברַאֿפ טָאה ץעזעג סָאד סָאװ החּפשמ רעש

 -ימדַא זיא רָאנ ,םישרוי ןשיװצ ןלייטעצ וצ סע

 ךעלנייוועג ,שרֹוי ןייא ןוֿפ ןרָאװעג טרירטסיג

 ,ןוז ןטסטלצ ןוֿפ

 ,לעֿפַאּב .טכַאמ רעד ןוֿפ עיצקורטסניא .2

 -יצעּפס ַא וצ תוכילש ַא טָאה סָאװ טנעמאלגער

 .רעטסַײמרעגריּב ןוֿפ יִא .יָאלאו ַא .טיּבעג שיֿפ

 גינעק רעד טָאה ה"י .17 ןוֿפ ּבײהנָא ןיא,

 ןיא ןלַאװ:טָאטש יד רַאֿפ יִא ןַא טקיטעטשַאּב

 ,1970 ָא"ת ,ץנַאס רֿפס ןיא ,רעלהַאמ .ר ,"ץנַאס

 | ,32 'ז

 "וצּפָא ױזַא יװ רעטקָאד ןוֿפ ןטֿפירשרָאֿפ .2

 עמ ואוװ -- רעמיצ-'ַא .ןקנַארק ַא ןטיה

 ,טעניּבאק סרעטקַאד .ןקנארק םעד טכַארטַאּב

 ,..רעטקָאד טָאה ּפָאק ןטימ גיינ א ךרוד,

 "א ןיא ןײגוצנַײרַא . . . םַאדַאמ רעד ןזיװעגנָא

 ,1958 י"ַנ ,רענַאקירעמַא ,רעלסער .ּב ,"יצ

 .4/וצ א

 ַא ןוֿפ תרשמ ,1 .ן ,רעד -- ר ַאנידרָא
 .13 ,עיצַאנידרָא ןַא ןיא טניד סע רעװ .ץירּפ
 - קישטש .תרשמ ,רעניד םּתס ךיוא
 וצ ךיז טגנידרַאֿפ סָאװ רעיוּפ .סע" ,רעד
 ןוֿפ לייט א רַאֿפרעד טגירק ןוא דרע ןטעּברַאַאּב
 יד| ןײלַא ייז ןּבָאה ֿבור'ס, .שינעטערעג
 -עג רָאנ ,טעּברַאַאּב טינ דרע יד ןןרַאדנערַא
 ,(רעטעּברַא עקירָאי) סעקּבָארַאּפ ,סעיֶא ןעגנוד
 ,". ..טעּברַא רעייז רַאֿפ ןעמוקַאּב ןּבָאה סָאװ
 ,195 יז ,אאוו לּבוי

 .=2: סעףעתהזוגה .ס' ,יד -- עירַאניררַא

 -עּברַא ענַײז טלָאצ ץירּפ רעד סָאװ זַײּפש םוכס

 זא טשינ ליװ . . . םלוע-לש-ונוּבר רעד, ,סרעט

 ןעמענ לָאז רעדַײנש רעד לרעּב טכענק ןַײז

 ,ץרפ ,"'ַא ןּבעג ץירּפ א יװ רע לָאז .רוּתִיי

 "רעדַײנש רעד לרעּב'

 ,סע ,רעד -- ץערַאנידרָא
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 1106: .ברַא .צמ ,יד -- ןעררַאּב ערַאנידרַא
 -הסנכה ה"ד ,ןרעַײטש עכעלנייוועג ..'6ׂ

 ףוהּב רוצ טכינ רעװ, .רעַײטש-טֿפעשעג ןוא

 400 ךילרהעיי ןןָאיצ=} ןָאיײצוּבירטנַאק רעד

 יטגַארט אַײּב ןאדרּב ירָאנידרוא ןַײז טימ ןדלוג

 תונקּת רעגָארּפי ,"לוז ןַײז טגוֿפּב טכינ סלעז

 ,ןײטשכַאװ .ּב| ז"כקּת גָארּפ ,,סוסקול ןגעק

 ,ן329 יז | לֹּביי

 רעטלעטשעגנָא ,1
 םוכס ןטמיטשַאּב א טמוקַאּב סָאװ ץירּפ םִַײּב

 רעניד רעדָא ףליהעג .טנַאטידַא .2  .זַײּפש

 . . . ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו, ,ריציֿפָא ןַא ַײּב

 נָאק ןטשטיינקעצ א ןּבעגעגרעביא םיא טָאה

 -גערּב .ש ,"טכַארּבעג טָאה יִא רעד . . . טרעוו

 ,1939 עװקסָאמ ,נַאמרעטוג עקמיולש ,ןַאמ

 ;ךיוא ,טריינידרָא(עג) .רַײנ- .ורט -- ןרינידרַא
 ,גנונעדרָא ןַא ןלעטשנַײא ,1 .ןרינעדרָא
 זיא שע גַײװש :(ה"ּבקה) טגָאז אוז, ,רדס ַא

 אוז ׂשע ׂשד ןרָאװג טרנידרואג אוז רימ אַײּב

 רעד ה"ּב םוקמה ריּבֲא; ,א/ול ,מהמ ,"לָאז ןַײז

 נא טצצז רַאֿפ וזלֲא ליצ 'נוא טַײצ ןַײז

 ,32 יז ,הג ,"טָאה טרינדרוא

 ׂשד טעה ףיורד, .לעֿפַאּב א ןּבעגסױרַא .2

 טּפשמ ץנג זד לָאז ןמ טרינדרוא טנעמילרַאּפ

 רעצעמ ןגעװ י"ּכ' ,"ןקיש רּביא ה"רי ךלמל

 .ן270 יּפש ,וװ שֿפ 1669 ,'םד"תלילע

 ּבילוצ ןצעמע ןלעטשַאּב .הרוחס ןלעטשַאּב .9
 םירוטּפ ןַײד דגנ ריד ּבה טרינידרוא, .סעּפע

 ,רענל ךונח ,ןשרַאמ ףסוי ,"ןרוויל וצ זיוא

 ןוֿפ שידִיי ןיא טֿפָא 31 ּבּב טימ| .ּב/ז ,ד"לקּת
 { .סז4ס08ז ּפש ןוֿפ העּפשה ,עקירעמַא-םורד

 .האוֿפר ַא ןּבַײרשרַאֿפ .עקנארק ןעמענֿפױא .4

 ינוא . ..א .ןריֿפ וצ ךיז יװ ןקנַארק א ןזַײװנָא

 ןוא טּפעצער ןייא ןכַאמ אֿפור ןעד םיא שול

 ,םילשמ רֿפס ,"הניצידעמ ןייא יא דלַאּב ןיא ׂשָאל
 ןוֿפ טרינידרָא ...'רדפ .ּב/די ,ז"מּת ,מדֿפֿפ

 ,ץיווָאנרעשט ,דייר ,"12 זיּב 8

 רָאטסַאּפ ַא ,חלג א ןרעװ וצ טכער ןּבעג .9

 "טסניא רעזעיגילער רעכעלטסירק ַא ןיא עא

 ,רע- .גנו- .עיצוט

 .לכק ייא?? .רַאנידרָא ךיוא .ידא -- ר'ענידרָא
 רעיא ןַא .ּבָארג ,טסָארּפ ,ןיימעג ,ךעלטנייוװעג

 ןֶא ןַא ףיוא ,רעטקַארַאכ ןיִא ןַא ןּבָאה .שטנעמ
 יל הלילחוא .טרָאװלדיז -- ֿבנג רעיא ,ןֿפוא

 יֿבצ ןרק לע תועמ הלוּת ,הזה רֿבדּכ תושעמ

 ןרעי ןייא רַאנידרוא ןטַײל עגנוי יװ טינ ,ןַײז וצ

 קעּבזנַאװ ,המלש תרגא ,לגס ז"ש ,"ןאיורט

 יד . ...טגָאזעג ןּבָאה םימכח יד, .3 'ז ,2

 ךלמה ןּב ,זּביא ,"קנערק עיִא ןייא זיא רעטלע

 רטנוא :טגז ארמג יד, ,1771 װעקלָאשז ,ריזנהו

 ירַאנידרוא רנייא רָאנ טּברעטש ןשנעמ טרדנוה

 ןיע ךרוד ןּברעטש גיצנַײנ 'נוא ןַײנ 'נוא טיוט

 ,ּב/ונ ,ס"קת ךַאּבצלוז , רשיו םֹּת רֿפס ,"ערה

 ץַא ןא ןעמונעג םכח ַא טָאה ודוה דנַאל ןיא,

 ,.. טגיילעג טסעט יד ןיא םיא טָאה ןוא ןייטש

 ,ריװַאּפ .א ,"ןייטש רערעַײט ןַא . . . ןרָאװעג זיא

 סָאד; .ּב/דכ ,ח"צקּת וָאֿפעזװוי ,| ףסוי תלודג

 רעייז רַאֿפ ןעמ טלַאה רעדניק יד ןעלקיוו

 ,ל2 1922 .ס" ,רעד -- ןדרָא

 ןדרָא

 םעד ןיא ןשטנעמ עיִא יד ןענַײז . . . קיטיינ

 .קילג יד ,טנַאלרעג הּכלמ ,?טקישצגמוא רעייז

 רעזדנוא ןיא, .20 יז ,1836 ענליװ ,רעטומ עכיל

 עלעדייא סרעמשטערק עלא טעמּכ ןענעז טנגעג

 טינ טרַא ןייק ףיוא ןענעז סָאװ ןשטנעמ

 ,לכימ ןרהאיהשמ ,"טעּברא רעיא וצ ענּבַאסָאּפס

 ןַײז טכַאמעג טָאה רע; .411882 ,לָאֿפיי

 טסַאּפ סע סָאװ גנעג עיִא עכלעזא טימ תורישע

 יּבג לע רוחש . . .ייז ןעגנערּבוצסױרַא . . . טינ

 עשרַאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"ןֿבל

 ןּבעגעגסיורא םיא ןגעק יז ןּבָאה, .5 'ז ,8

 -כערטרעדינ יד ,ןטעלֿפמַאּפ עטסכעלדנעש יד

 ,"ןעגנודמיולרַאֿפ עטסיָא יד ,ןליװקשַאּפ עטסקיט

 עקָארק-ֿבוֿבל ,תמא םנוֿפ ןעמַאנ ןיא ,96016/0ז

 ...רעַײֿפ יװ טיור טרעװ יז; 222 'ז ,1

 ,"טדיילקעג טסָארּפ ,יַא רעייז טייג יז תמחמ

 .246 'ו ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש

 רעד ןוֿפ} רעייז ןוֿפ ץיּפש םוצ , -- טייק-

 ןעמוקעגוצ זיא יִא {עיצנעגילעטניא רעשיליופ

 יָאלז ּבזי ןיא ,ץיֿבולּפַאק .א ,"'קחדה תעשּבי

 ,31 יז ,1970771 ָא"ּת ,ועשט

 עיצַאזינַאגרָא .1

 .סיד רעגנערטש רעדנוואּב טימ ןכַאנַאמ ןוֿפ

 "יילק רעלעיצעּפס טימ ךיוא לייט םוצ ,ןילּפיצ

 םעד ןוא םזיצילָאטַאק םעד ןֿפלעה וצ ,גנוד

 "ַא רענַאקסיצנַארֿפ .יִא רענַאקינימָאד .ספיופ

 "א .ִא אזא ןוֿפ 'רעדורּבפ ַא .ַאןטיאוזעי

 רעד ,טגיז עיצולַאװער-רעטנַאק יד, .רעטסעװש

 רע ,עטיל ןיא טכַאמ א טרעװ יַא-ןטיאוזעי

 ,רעצינשיװ .מ ,"גנואיצרעד יד טרילָארטנָאק

 פָארַא טָאה טשריֿפ רעד, ,70 יז ,| עטיל ןיא
 סָאװ לעװַאּפ לָאטסָאּפַא ןוֿפ ןדרָא םעד טכַארּבעג

 ,יקצַאש ֿבקעי ,"ןרַאגנוא ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה

 .5 'ז דיי רעװָאכָאטסנעשט ןיא

 סרעטיר ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא עשיטסירַאטילימ .2

 ןוא טכער עלעיצעּפס טימ רעטלעלטימ ןיא

 יד, .םעלּבמע רערעדנוזַאּב א טימ ,ןטכילֿפ

 יד ןּבָאה סָאװ ס'ִא עשינָאטװעט עשישטַײד

 רעייז ןעמונרַאֿפ ןוא טקיליטרַאֿפ ןסַײרּפ-טלַא

 ןעמָאנ םעד ךיז רַאֿפ ןעמונעגקעווא ןּבָאה ,דנַאל

 ,311 יז ,| עטיל ןיא ,ןגָאּבנלענעצַאק .א ,"ןסַײרּפ

 ,ןסַײרּפ ןייק ןרָאֿפ ןגעלֿפ סָאװ םירחוס עשידִיי,

 ךרוד ןענַײז ,יָא"רעטיר םעד ןוֿפ דנאל םעד ןיא

 ,רעצינשיװ .מ ,"ןרָאװעג טציטשעג ןטװָאטיװ

 ,57 יז ,ן עטיל ןיא

 עּפורג ענעֿפַאשעג (גיניק ַא ןוֿפ) לעיצעּפס .2

 -עכייצסיוא ןּבעג וצ ידּכ טַײצ רעַײנ רעד ןיא

 ערעכעה ןוֿפ םידיחי עלוֿפטסנידרַאֿפ רַאֿפ ןעגנונ

 ןיא ןלדנעּבנקָאז=| רעטרַאג ןוֿפ יִא ,ןטכיש

 רַאֿפ ןוא ןסַײרּפ ןיא טרעװ ןוֿפ יִא .דנַאלגנע

 יא ןַא ןוֿפ רילַאװַאק .דנַאלסיוא

 ,םעלּבמע ערעדנוזַאּב ,לאדעמ ,גנונעכייצסיוא .4
 סע סָאװ םידיחי רַאֿפ טנעמוקָאד רעכעלטֿפירש

 רעלַארטנעצ ַא ןוֿפ דוֿבּכ ןּבעגעגּפָא ייז טרעוו

 ףיוא סָאװ ,עלעשיקיָא .רעגערטייַא ןַא ,טכַאמ

 ןכעלרעַײֿפ א ַײּב יִא םעד ןעמ טגנַאלרעד םעד

 יָא ךינעל א ןגירק יָא ןַא טימ ןענױלַאּב ,טקַא

 םעד ןוֿפ ןגירקעג טָאה . . .ץ"רּב שריה 'ר 'ה,



 גנונדרַא

 ,מק ,"סַאלק עטירד יַא-װַאלסינאטס ןייא רעסייק
 ןענַאװנוֿפ סיִא ךיא ּבָאה םעד ץוח, .15 אה ,5

 ,83 'ו ,1910 י"נ ,שג ,וװ גורֿפ ,"טליו ריא

 םיא, .ןדרָא ןַא ןגירק וצ ןצעמע ןרידנעמָאקער

 לָאז רעיײמרַאטױר רעד זַא טלָאװעג ךיז טָאה

 ,עירול עטָאנ ,"רעגערטייַא ןַא זיא רע זַא ןסיוװ

 יַא ןַא 124 יז ,1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה

 ןוֿפ ןעגנונעכייצסיוא רַאֿפ ,טייקשידלעה רַאֿפ

 -- קיסַאּפש ןוא קיטומטוג ךיוא ,טיילסגירק

 טגעלֿפ רעטסַײמצנַאט רעד , ,למילּב ַא ,לדנעּב ַא

 סרעמענלייטנָא יד יַא םענעריּפַאּפ א ןעּפעשטוצ

 ."ץנַאט-ןַאיליטַאק םעניא

 ןליצ עטערקנָאק טימ עיצַאזינַאגרָאןסַאמ .9

 ,טײקיטעט עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא ףליה ןוֿפ

 ,זײרק ןלעיצעּפס ַא רַאֿפ ןוא ןוֿפ ןֿפאשעג

 יָא רעלַאנרעטַארֿפ .עא טעטילַאנָאיצַאנ ,סַאלק

 ,תירּבײנּב ןוֿפ יִא .עקירעמַא ןיא יָא:סוּבמולָאק

 -רעטעּברַא רעלַאנָאיצַאנ-שידיי ,גניר-רעטעברַא

 ןענעק ןטֿפַאשנאמסדנַאל ךיוא ןוא דנַאּברַאֿפ

 .סיָא יװ ןרעװ טכַארטַאּב

 ךווא שװװ ךיא, .ערטסַאילַאכ ,עדנַאּב .כרַא 0

 רַאֿב זַײרּפ ןּבוּב יד םעד / ןדרוא םעד ןיא

 ,ֿביר} ה"י .15 ,'דיללֿפרעװ' ,ןלרגוה .ש ,"ןהעי
 י"ג ,ןדיי ַײּב ןליפשטרַאזַא ןגעק ףמַאק רעד

 ,{170 יז ,6

 ײז טָאה רע, .עיצקורטסניא .לעֿפַאּב ./

 ןרָאֿפעגקעװא ןענַײז רעדירּב יד ןוא סיָא ןּבעגעג

 גנַאזעג סָאד ,שקא 'דער ,"ץענערג רעד ףיוא
 :פש| ,86 'ז ,1939 עװקסָאמ ,רעקלעפ יד ןוֿפ

 ,ןסע- צמ ,ןעדרָא

 -לעטשעגנַײא ,רדס 2474: 0:868 .כרַא 8
 ריא ינוא ןדרוא ןריא טליה {רּתסאְו יז, .ייר עט

 ,205 הרוש ,לגמ ,"טכצר וצ יִא |

 ,גנונעדרָא +-- -- גנונדרָא

 .8126: 0166ת1108 .כרַא .1 .ידַא--ךעלטנדרָא
 זיא סָאװ .גנונעדרָא ןַא ,רדס א טיול זיא סָאװ

 ןיא טלעטשעג טָאה (רֿפס) ׂשד יד .ךעלצעזעג

 דניק שכילטיא ׂשֵע שד (ןושל) ךילטנדרָא ןייא

 1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,ןמ .מ ,"ןיטשרֿפ ןעק

 רעד ,שוריג תינעּת טׂשייה רנייא, ,המדקה

 איד איו כילדנעדרוא / ץנאה ץניֿפ רידנַא

 ,דיליםירוחּב ,"ץנַאג רעד טימ הריזג ריׂשמרעוו

 הנייא ,רדסו, ,{350 יז ,43 ,אוו לּביײװ ה"י ,8

 סנישנעמ סעד ןיא גנוטכיר ןַײא הכילטנידרא
 רֿפס ,"ףלוהיּב רֹּבלְזֲא|ה ןייא טזיא ןיּבאג זיוא

 סע זיא, .א/ּב ,ט"צּת גרוּבמוה ,םינינּפ רחבמ

 -ָאטרָא רדעװ ואוו ?יכַארּפש ישדוי ןיא ךילגעמ

 וד איו ךילטנדרָא ?זיא קיטַאמַארג ךָאנ יֿפַארג

 והיתּתמ ןּב השמ ,יןּבַײרש וצ טסגנעל רֿפ זע

 ןדע רֿפסו ךורע התֿפּת רֿפס ,זּביא ,ליסַאקמ

 - ,ן2:1 ,אוצ לּבי| המדקה ,1777 ץעמ ,ךורע

 -כרוד .קיסעמלגער .ךעלטנייוועג ,לַאמרָאנ .2

 ןּברַאטש .גנוציז ערַאנעלּפ עיִא ןַא .ךעלטינש

 רעלוֿפ = רָאסעֿפָארּפ רעיא .טיוט ןיִא ןַא טימ

 ,טמַא ןַײז ןוֿפ טכער עלַא טימ ,רָאסעֿפָארּפ

 יָארּפ רעיֶא רעקיצנייא רעד ןעװעג זיא ...,

 -ַאקַא רעשיניצידעמ רעגיה רעד ןיא . . . רָאסעֿפ

 ,"ןסעגעגסיוא גנַאל ןיוש םיא ןעמ טָאה ,עימעד

 ,ס- ,רעד -- רענדרָא

 יד -- עדרָאשטיעדרַאּב-עדרַא

2006 

 ןעגניד ןלָאז ןםידמלמ יד|, .24 ןאנ ,1882 ,לָאֿפיי

 ,"ןייר ןטלַאה ןוא רדח םעד רַאֿפ הריד עיִא ןַא

 עשינַאגרַאשז ןוא עשיאערּבעה, .21 ןאפ ,1864 ,מק

 עטשרע יד :ןרעסַאװ ייווצ יװ ןענַײז רוטַארעטיל

 סע רעכלעװ ןיא ,ךַײט רעקיֿפױל רעטלא ןא

 ץקיּפמוז א עטייווצ יד .שיֿפ עיִא ןיוש טלעֿפרַאֿפ

 עסיורג רַאג טֿפָא טֿפערט עמ ואוו עקוװעזדַאס

 סרָאטקעּפס' ,לוקירעדיװ סָאד ,ּבז ,"ןּפרַאק

 ,18 יז ,1894 עשרַאװ ,'גַאלרַאֿפ

 ץיֵא ןציטשרעטנוא וצ; .ךעלרע .ךעלטנרָא 9

 "וירקעג טינ הלילח ןלָאז ייז זַא . . . ןשטנעמ

 ,מק ,ץיװָאמַארּבַא ֿבקעיםולש ,"ןרעװ טעד

 ןטימ ךַײא ַײּב טעּברַא ךיאס .4 אֵֹצ- ,5

 .א ,"ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,יִא ,סייווש ןרעטיּב

 ,טַײז רעקניל רעד ןוֿפ הדגה יד ,יקסוָארַאמַאמ

 ,טייק- 3 יז ,1908 סעדַא

 1406: 0166- .טנדרָאעג ,ןדרָא .וורט -- ןענדרָא
 ןלעטשנַײא .=- ןענעדרָא וזז .םסמ, 00

 הכרעמ ירדעע .גנונעדרָא ןַא ןיא ,רדס ַא טיול

 ןַא| ךָאנע .א/וּפ ,ללמ ,"ןנדרָא -- םלש ֿבֿבלּב

 ךַאז יד ןענוֿפעג לטימ גנוריגער יד טָאה ףמַאק

 .15 א 1881 ,לָאֿפײ ,"ץעזעג ַא ךרוד יִא וצ

 ,ןגיילפיונוצ ,ןלעטשֿפױנוצ טסייה !םעטסיס';

 סע ,שינַאכעמ ףוס-לּכ ףוס זיא יִא רעּבָא ;יָא

 רעפרעק ןייא ןלעטשקעװַא יװ רעמ טינ טניימ

 ,וו רַאֹק ,"רדס ןסיוװעג ַא ןיא ןטייווצ םעד ןּבעל
 ,160 יז

 ,2 ב ,רענעדרָא ווזד .1

 "נַײרַא ךיז םירוחּב עגנוי ןגעלֿפ עשרַאװ ןיא;

 םעד ןּבעג רָאנ ,ןטעליּב ןָא רעטַאעט ןיא ןּפַאכ

 ."תועּבטמ רָאּפ ַא יִא

 .ןַאמעדָא ,ָאטעג ןיא טנַאיצילָאּפ רעשידוי .2
 ךיז יִא ערעייז ךרוד ןּבָאה טַײל-הליהק יד;

 רעּבלַאה ךָאנ ןּפַאכ וצ געיעג ַא ןיא טזָאלעג

 -סגנוטכינרַאֿפ יד ןיא ןקישוצּפָא ףיוא ןדִיי טכַאנ

 רעד ךיא 1 ,אעװ ,ּפשִי .מולּב| ,"ןרעגַאל

 -עדרָא רעד ףיוא גנוטכַא טיג סָאװ טסירעגַאל

 .ןטרָאד ,קָאלּב א ןיא גנונ |

 יָאט22 סורכ2 ,עדרָאה +-- .סי ,יד -- עדרָא
 ןוֿפ רעגַאל .טֿבש רעקידנרעדנַאװ .1 .שירעט

 גנוקינײארַאֿפ --.יַא עג ע ד לָא ג יד .טֿבש זַא

 ,ןַאכ ןייא רעטנוא םיטֿבש עשרעטָאט לָאצ ַא ןוֿפ

 סיָא עשינַאמרוסַאּב ןוא עכעלטסירקיטנַא . . . ידע
 -טפיוה ,סנ ,"ןלָאצַאּב . . . ןדַײל יד רַאֿפ ןלעװ

 ןוֿפ קע םַײּב, .עדנַאּב ,ןומה רעדליװ .2

 'יִא עצנַאג ַא טניואװעג טָאהס ואװ טָאטש

 ןַײד ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ י ,"טַײל עניימעג

 .רעדנַאװ

 "רעדניק
 ,1332 +-- סקירד-סקימ-סקיא ווזד ,ליּפש

 2420: 014600096 .ןע- ,יד -- תנונעררָא
 .רנ גנונד ר ַא .רדס רעטלעטשעגנַײאטוג ,1
 ,רעטיה"ַא .יִא עקידרעטסומ .יִא עקידװעגרָאז
 ןעגנערּב .יַא ןיא ןכַאז יד ןטלַאה .רערעטשדָא
 ןגיילנַײא ,יִא ןיא ןַײז .יִא ןַא ןריֿפנַײא .יִא ןיא

 .רנ .יזַא -- ךעלגנונעדרָא

 ךעלגנונעדרַא

 טשטַײטרַאֿפ בש .גנונעדרָא יד ןטַײּב .יִא ןַא ןיא

 טשטַײטרַאֿפ ללמ ."גנונדרַאפ -- 'ץרא ךרדי

 יב זיא סע, ."גנונדרוא, (22 ,י ,ֿבויא) 'םירדסי

 לװֿפ ,"לּביטשמעדיוּב ןַײז 'ִא ןיא טינ םיא

 איד ךיא ליװ םורד, .ןםענעגושמ א ףיוא)

 גניד לֵא ןונ ךיא ןעװ .ןכערּב טינ גנונדרוא

 .א/ג ,קיּב אוק ,םילשמ רֿפס ,ײןיכער רדננא ךונ

 םיא ןַא ךוא גנונידרוא רדוא דוֿבּכ יד ןונ אד,

 ףיוא רע טיטערט ,טלָאז ןימייר רֶע זָאד ,םַאק

 -צרוק ינוא ימַאצלעז רגרוּבדליש' ,"ךָארּפש 'נוא

 ,1484 יז ,וװ עװַאו 17 יּפַאק ,ייטכישיג יגיליוו

 יאװלה -- 'ִא ןַא ןֿפָארטעג ףארג רעד טָאה;,

 ץנַאג ןייא ,*טגָאזעג םילארׂשיייאנוׂש עלַא ףיוא

 גרעּבמעל ,קינטעדנַאט ןייא ןוֿפ הׂשעמ עַײנ

 'נוא לטריג ןדנעל ןעד ןוֿפ גנונדרוא יד, ,1

 ןּבעג רֿפ טָאה ּבַײל שד םוא טייהמורק ןַײז

 רוזחמ ,"ןקנַאדיג יריא ןמירק רֿפ ָאד איד ןגיק

 .ּב/איר ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר

 םוכס .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא םעטסיס .2

 "ַא עשיטסילַאטיּפַאק יד .דנַאל א ןיא ןצעזעג

 ערענַאיצולָאװער יד .יֵא עַײנ יד .יִא עטלַא יד

 -ךַאז .יָא-טלעװ .יָא עקיטיינ ַא ,עטכערעג ַא .יָא
 ,ןיֿפַארטש דנַאל ןייא ליװ ת"ישה ןעװע .יָא

 רֿפ ינוא יכילצינ ןוא ןייא ןיא רע טצעז ָאו

 טכער טינ רע טּבײה רעד דלּב ָאז ,ןיֿפוז

 רָאג ,טלַאה גנונדרוא ןרעדָא=} רֹּבֶא אייצילוּפ

 ,"טלַאֿפ דנורג וצ ןֿפױה ץנאג רעד ךילטכַײל
 רעד} רע טייטש יִא רעקיטנַײה רעד ַײּב , .טכוצ

 .5 ןס ,1869 ,מק ,"ץעזעג םעד רעסיוא |דִייי

 וצ יָא-טלַא ןוֿפ גנַאגרעּביא ןוֿפ סעצָארּפ ַא;

 ןיקװיר .ּב ,"ןרָאי ןרעיודעג טעװ סָאװ יָאזַײנ

 ןגיוא ענַײד, .337 'ז ,...ןצנעדנעטיטנורג

 עַײנ ןוֿפ טסדער וד ןעװ / ,ןעלקניֿפ ,ןטכַײל

 / ,ךעלקילג ןוא ךַײלג ןשטנעמ עלַא / :ןטַײצ

 א וצ' ,רַא ,"ןטַײּב ךיז טעװ גנונדרָא יד ןעוו

 רעשיצַאנ| 'גנונעדרָא עַײנ יד', .ןיטסילַאיצָאס

 רעּביא ףרָאװעצ א ןּבעגעג ךיז טָאה ןגנוזָאל

 ,מּפ ,"רעטדנעשעג לָאמ ןּביז רעד ,דרע רעד

 ,45 יז ,1948 עװקסָאמ ,| המחלמ

 שיורג ןיּבָאה טײל יכילרע איד, .זַײװנָא .8

 כ"ח רַאֿפ תועמה םִע טַאהיג ינממ החרט

 תצקל ׂשע רימ ינוא ןימענ וצ ףיוא ןןעלסקעווו
 ירדנֲא ןַא 'ִא רניימ ךָאנ תצקלו ןיּבעגיג

 ,293 יז ,הג ,"טקישג ןיצטַאלּפ

 :שישטַײד טדערעגסױרַא -- ט סני דיָא*

 יד ןיא יײצילַאּפ עשידִיי יד .ןטסניד-סגנונדרָא

 ןרעגַאל עשיצַאנ לייט א ןיא ןוא סָאטעג

 -טעּברַא ,ידַא טָאטשנַא טסניד-סגנונעדרַאמוא ,

 יניווש ןוא עיצּפורָאק ללּכּב ,גנַאװצטעּברַא ,טמַא

 טסיצילַאּפ ןשידִיי םעד .2 ,אשו ,ּפשִֶיי ,מולּב ,"לד -

 -סיִא .ןַאמ(טסניד) סיִא :ןֿפורעג ךיוא ןעמ טָאה

 -עּפש , ,טַײל-סיָא -- צמ .רעטיה-סיֵא ,רעלטסניד

 -סיִא רעשידִיי א זַא ןעגנאגרעד ןעמ זיא רעט

 ןגעװ תועידי ַאּפַאטסעג רעד רעּביא טיג ןַאמ

 ןיא ,רינשוק .מ ,,"ץיצַאזינאגרָאףמַאק רעד
 ,225 'ז ,1947 י"נ ,ןדיי רעװַאכַאטסנעשט

 טימ זיא סָאװ
 ,טייק- .ּבװ קרַאמ .שיטַאמעטסיס ,גנונעדרָא ןַא
 ,ןטרָאד



 לוֿפ(ס)גנונעדרָא

 .ָארויּב ןָא ןַא ןיא .ידַא -- לוֿפ(ס)גנונעדרַא
 ןלעטשטסעֿפ ךיז טזָאל ָאד, -- טםײקלוֿפס'ָא
 ןיא סיוא ךיז גוט רענייא רעדעי טַײװ יװ

 ,קׂשי ,"טייקכעלטקגיּפ ןוא יַא ,טײקמַאזכַאװ

 ,272 'ז ,געװמוא ןוא ךַאילש

 ,לָאצ עלַאנידרָא .ץ ,יד -- לָאצ"גנונעדרָא
 .וזַאא רעטייווצ ,רעטשרע ,לָאצ-רדס -

 זע, .ךעלטנדרָא -- וזד .יזַא -- ךעלנעדרַא
 רדס ריא יכלעװ תולותּבו םישנ ךיז ןידניֿפ

 ,1 ,הכ ,רוס ,"ןיּבָאה יִא טינ םישנ

 .6- ןןרינידרָא חד .װרט -- ןענעדר'ַא
 יג טָאג גיטכמלַא רעד ׂשע טָאה ָאזלַא ..

 ,"טכענק ןַײז ןלָאז רימ ׂשד ןטָאּביג ינוא טנטרוא
 ןיטנדרוא םורדא .ּב/גנ ,1661 טׂשמַא ,ןופיסוי

 רסיק ןעד איז זד רַאװ גיטינ ׂשָאװ ׂשילַא איז
 ןיקעלֿפ םריא ןיא יטׂשכילטַאטש זד ףיוא
 רגרוּבדלישי ,"ןטכעמ ןריטקַארט ינוא ןיגנַאֿפטנַא
 ,17 יּפַאק ,ייטכישיג יגיליווצרוק ינוא ימַאצלעז
 1480 יז ,וװ ערַאְו

 רעד ,רָאטַאזינַאגרָא ,1 .ס' ,רעד -- רענעדרַא
 רעד ,ֿבוט-םוי ןוֿפ יִא רעד, .ןַײא טנדרָא סָאװ

 ,ןַאמ סַאמָאט ,זּביא ,מי ,ײלַאּב ןוֿפ רידנַאמָאק
 טיג סָאװ רעד 2 1920 עגיר ,רעגערק ָאינָאט
 יַא רעד, .גנונעדרַא ןיא ןַײז לָאז ץלא זַא טכַא

 יִא רעד, ,"טרָא רעַײא זיא סע ואו ךַײא טזַײװ

 ."לַאז םעד טרעקעגסיוא רעירֿפ ןיוש טָאה

 "רעד ,ןעקנעדסיוא .כרַא .װרט -- ןעקנעדרַא

 רעד ןיא ןנוק רימ {טהנעט ןמהן, .ןעקנעד |

 הרוש ,לגמ ,"ןקניד רא טינ ׂשורג ָאז טלרעװ

2, 

 ,לעֿפַאּב .1 .222 ייא22 .ס' ,רעד -- רעדרָא
 ךלמה טעה שכלָאו, .טכַאמ רעד ןוֿפ זַאקוא

 יַא טימ איה םיא קיש 'נוא ןילַאֿפיג להָאװ ה"רי

 רמינ רטַײװ ׂשיכלָאז ה"רי ךלמהמ סערּפסקע

 רעצעמ י"ּכ' ,"ןינוש וצ םידוהיה ינוא ןָאט וצ

 םיא 'נוא, ,|267 יז ,וװ שֿפ} 1669 ,'םד תלילע
 אוז ,ןלעֿפּב 'נוא ןּבעג רדרוא םילֵא ףיוא

 -ןלַײא ןאק ןַאמ זד ,זיא טוג דניװ רעד דלזַא)ּב

 קעּבזנַאװ ,תואֿבוצה תוארמ ,"ןלגיז ּבא גיד

 / ףיּבע טינ שכלוז רַאװ ןיגיניק רעד, .ח"עּת

 רדרוא ףרַאש ןירָאצ ןיא גניק רעד טָאה ָאד

 טכַארּבעג טָאה ןְויִּתשוְו איז ןמ ׂשד / ,ןּבעג

 ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,װ הֹׂש ,"ןּבעל ריא םוא ךַײלג
 : .ּב/ז

 ןיטנעדנעּפשורק ןַײז ןַא, .גנונעדרָארַאֿפ .2

 שָאװ ןיּבעג לָאז ל"צז ילעּבל ןַאמ ׂשָאד ןּבעג יא

 ןיא ןעמוקעג זיא,, ,318 'ז ,הג ,"טיגנל רֿפ רע

 סנטַאט םעד להק ןּבעגעגרעּביא טָאה ןוא ענדָארג

 ןּבעגעג יז טָאה סנטצעל, ,574 יז ,! װטיל ,יָא

 טינ ןצנַאגניא ווירּב עכלעזַא ףיוא לָאז עמ יא ןַא

 ,124 יז ,ַאקיצ' ,| יּבר ןוא רסיק ,שז ,"ןרעֿפטנע

 וצוצ ֿבתכּב רעדָא הפילעּב גנולעטשַאּב .9

 נָא ,טלעג ןרירעֿפסנַארט רעדָא הרוחס ןקיש

 -וֿפער טינ הזּכ ףיקת לודג ךָאד, .יִא רעקיטלעג

 לַארענעי רדרואלו ,ןינעק רדוא ןיגעמ ןריז

 ק"ּת םיּפלַא יד טריסנַארט ת"ּכמ לע גרוּבילוש

2067 

 קעּבזדנַאװ ,המלש תרגא ,"ןרעלָאטסכַײר =} ט"ר

 טלעז ןזומ רדרוא יד דלַאּב ָאזע .א/י ,2

 םיא 'נוא ןריזיװדַא םהיא זע ךיא זד ןֿפױל ןַײא

 ףסוי ,"טרעוו ןזָאלטנע רדיװ ָאגילּבוא ינַײז ןוֿפ

 ,א/אי ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ

 סקנערֿפ השמ ןא ּביג .{טלעג} טשער איד 'נוא,

 -ׂשימ ןַא ןּבעג רידרָא ןייא ריד רע זָאל ינוא

 1758 ןוֿפ ּבפ ,"...ןַאּכּב סקנערֿפ דוד ריט

 "ךוֿפצ ןוֿפ שידִיי ןיא .1/41115 אאצוצ ,79}
 .מַא ,טצינעג טֿפָא עקירעמַא

 טנעקּב רעמ זיא רע, .רדס ,גנונעדרָא .4
 אוז .ןרעװ ןּבירשג ןזומ טכער רטרעוו איד איוו

 ,מהמ ,ײטכַארּבג רדרוא ןיא טכער ׂשלַא רע טָאה

 ןּבַײרש ליװ ָאד רד רּבַײרש רכילטיא, .א/ּב

 רעד . . .ןיכַאז יטלַא ןליצ רֿפ ליװ ינוא רכיּב

 ,ןוֿפיסוי ,ןּבַײרש וצ רדרוא ןטכער ןיא רעהיג

 ןּבָאה ףראד שטנעמ א ןעוו, .ּב/ֹּפ ,1743 טׂשמַא

 . . . רעױּפַאק ץלַא רע טוט ,ןּבעל . . . ןטכעלש א

 רע טוט -- קילג טימ ןַײז ףראד סע ואוו רעדָא

 ,זּביא ,ּבמָאלָאג ןסינייֿבצ ,ײָא ןטוג ןטימ ץלַא

 ,40 יז ,1875 ענליװ ,...תועד תוכלה

 ךס ַא טימ לַארעגעג ַא .41 ,ןדרָא וזד 5

 ךלמ רעד ןעגנאגעג זיא ,, ,טסורּב רעד ףיוא סיִא

 ןלַארינדעי עלַא ךָאנ ןזאקוא טקישעג טָאה ןוא

 טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ תוררׂש ערעדנא ךָאנ ןוא

 שיש, :טסקעט-קי"ל ןיא| .סיִא ןוא טֿפַאשהררׂש

 ,'םיסנ הׂשעמי ,ּבחנ ,ן"ש'ירידרואו תונמתה םהל

 , . . זַאינק ןןטיוט} ןוֿפ םינּפ סָאד ןעז, .ג/זט יז

 -סיוא ,רעמיצ ַא ןיא ...ןגעלעג ןיא רע יװ

 ןעגנודליּבּפָא טימ ןוא ץרַאװש טימ ןגָאלשעג

 ,1863 ,מק ,"ןענָאֿפ ןוא סיִא ענַײז עלַא ןוֿפ

 .27 ןאפ

 .מטפ .גנונעדרָא וזז .ןע- ,יד -- גנורעדרָא
 לָאמ עלַא ןַײז ןזומ םידגּב ענַײז ,זַײּפש ןַײז,

 ןעק איװ ,רעציזער .א ,"'ַא ןיא ןוא קיטכיצ

 -"רעטלּפ ?ארעלָאח רעד ןוֿפ ןטיהרעֿפ ךיז ןעמ

 סעקנידרַאג רָאּפ א ןעמוקַאּבק .1 'ז ,1892 גרוּב

 ןיא ןלּבעמ סָאד| סעלַא סע טָאה ,רעטצנעֿפ םוצ

 םעד לאֿפר ,ץיװעל .ל ,"טלעטשעגקעװַא יא

 ,57 'ז ,1888 ענליװ ,רעטכַאט ס'רעדײנש

 .מַא .טרעדרַא(עג) ,רעד .װרט -- ןרעדרַא
 ןיא טלַאה רע; .ןלעֿפַאב .1 212: 00 71

 טנעדיזערּפ רעד, ."לַארענעג הׂשעמ ,יִא ןייא

 ךוּב ַא ,יקצול .א ,"םיא ןסעמלַאּפ וצ טרעדרָא
 ןלעטשַאּב .2 ,41 יז ,1948 י"נ ,ּבעל םוצ
 יִצ סקיכלימ ?י'ַא ןסייה ךַײא ריא טעװ סָאװ,

 ,גנז ,"!?סקישײלֿפ

 -גילקרַאֿפ ,ןשױררַאֿפ .כרַא .ורט -- ןלַאהרַא
 לאומש) 'הנליצּת' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר ,ןעג

 ,ן"ןעגנילק ןלעװ, :יּת} "טנלחרַא, :(11 ,ג ,א

 =?1126: ס1- .ברַא .ורט 4 וטוא -- ןֿפײהרַא
 ַא ןכיירגרעד (וצ ןכַאמ) ,ןּבייהרעד .68

 ,3 ,זט ,רּבדמּב 'ּואׂשנתת' , .הגרדמ ערעכעה

 -- יז טימ .8 ןילכַײר ,"טּביהרַא רידניז

 רזנוא ךיז ןיּבה ןטַײצ רטלמיג טציא ןיא,

 י"ַּכ ,'עמעַאּפ-רּתסאי ,יןּבוהרַא רעז ךילדיא

 ידי רעד ןופ רעדליּב ,ומ| .,24 ןא; ,גרוּבמַאה

 ןעוועדורפ

 גנו 1215 יז ,1928 ץנליװ ,עטכישעג"יטיל

 ,ארקיו) יתאׂשי ױזַא טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר --

 | ,(2 ,גי

 ,ֿבאיהרָא םירוקמ ידִיי עטלַא ןיא .נג -- ןועָיהרַא

 ןיא טָאטשזַײרק .ועיגרָא 'סור ,ייהרָא 'מור

 ּת"וש יד ןיא טנַאמרעד .עיּבַאראסעּב-לארטנעצ

 1942 ןיא ,(1616--1558) ןילּבולמ מ"רהמ ןוֿפ

 רעשינעמור רעד טימ תוֿפּתושּב סיצַאנ יד ןּבָאה

 טרעדנוה עכעלטע יִא ןיא טכַארּבעגמוא ײמרַא

 טריטרָאּפעד ןרָאװעג ןענַײז עקירעּביא יד .ןדִוי
 .עירטסינסנַארט ןייק

 0176: 0100064 .כרַא .ורט -- ןציהרַא
 ריש) יחוֿפיש' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר ,ןציהרעד

 ןעײװרַאֿפ , :ית| "טציהרַא שד, (17 ,ּב ,םירישה

 ןדריװא ;(10 ,ה ,הכיא) 'ורמכננ ןוא ן"טעוו

 ."טציהרַא

 -כַײר .ןעגנעהֿפױא .כרַא .ורט -- ןעקנעהרַא
 ;(9 ,חי ,יּב לאומש) ןּתיַש טשטַײטרַאֿפ 8 ןיל

 ,"טקניהרַא טרוו רֶצ נוא;

 .השודקה-ץרא ּתיר -- ק"הרא

 .לס .ץידורֲא ךיױוא .סס ,יד -- עידורַא
 ,ןיזיילּכ ,רישכמ ,רעװעג .1 .=2: סעעהעס
 יד ןיא יא ןַא יװ ןרָאװעג ריא ַײּב זיא רע;

 ,"ןַאריט ַא ןרָאװעג רעדניק יד וצ זיא רע ,טנעה !

 וװועשטידרַאּב ,רעדליּב ייװצ יז ,םולש םכילע

 | | ,17 יז ,0
 ןיוש לעטש ,ץעדָאלָאמ , .טַאמרַאה ,ןָאנַאק .2

 גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"'ַא עטייווצ יד ףיוא

 ,176 'ז ,1931 סעדַא ,| עיצולָאװער ןוא

 טעּברַא סע רעװ .?ס .סע" ,רעד -- קינדורַא

 ַא ןיא רעּבָארג ,רענימ .וּב ,עידורַא ןַא טימ -

 ,םילהּת) יץרָאּב עקוֿבו חלוֿפי ומּכ . . ., .ענימ

 ןוא ןסַײרֿפױא סָאװ ענעי יװ ױזַא . . . .(7 ,אמק

 סָאװ דרע רעד ןיא סעלַאקס יד ןעגנערּפשעצ

 וצ רעּבליז ןוא דלָאג םוא סע'ַא יד טסייה

 ד"וצמ םע םילהת ,דמא ,"טרָאד ןוֿפ ןעמוקַאּב

 ירזע . ..תרּבודמה זנּכשַא ןושלּב ,...צ"וצמו

 ,1876 ענליוו ,שטַײט

 .טעװעדורַא(עג) ,עװעד- .וטוא -- ןעװעדורַא
 8: טעמז. ==2: .ןעוועדורָא 5
 -רַא ,ןָאט טעּפמיא טימ ,ךיג .1 .סקצנגסמ8מ
 ןּבָאה . ..רעּבַײװ יד ןוא ךעלדיימ יד, .ןטעּב

 ,"סצליוו עקידנעקנַאלּב יד טימ טעװעדורַא קנילֿפ

 ,1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ

 ,152 יז

 ענזירּפַאק ןוא גנערטש .ןעװעדנַאמָאק .2

 טינ ָאד טסיּב וד ,טינ עװעדורַא, .ןטלַאװרַאֿפ

 טַאירַאװ רעמורֿפ א ,ץערַאטס א? ."רעקאנק רעד

 ןעלגילֿפ ענַײז רעטנוא ןעמונעג יז טָאה . . ;

 ,רעגיט .י ,"המשנ ריא טימ טעװעדורַא ןוא

 "ָאטש רעד; .הֿבושּת לעּב רעד ןוא קידצ רעד

 טימ 'א ןעמעװ רעד . . . רעּבָאהטכַאמ רענעל

 ,"ליּפש עקיטסול א זיא סנּבעל עכעלשטנעמ
 ייז; ,17 ןש 1953 ,גנוטַײצ עשידויי עַײנ ,לה

 ףוא הלשממ יד טנַאה ןיא ןגירקנַײרַא ןעניימ

 ,ןָאמַײס .ש ,"טלעװ רעד רעּביא 'א ןּבײהנָא
 ,166 'ז ,1960 א"ּב ,ןגיײװצ



 טלגָאװרַא

 עַײנ א גָאט ןדעי, .ןעװענַאיוב .ןעועשוּב .9

 רעד ךָאנ טעװעדורַא וצרעד ןוא . . . הריזג

 זיא ןדִי עלַא טינ ּביױא :יקסנַאװָאכ טשריֿפ
 טולּב ןּבָאה ןֿפראד ןדִיי רעשזילעו יד שטָאכ

 רעכימ עלעדנעמ ,לעקניֿפ ירוא ,"חסּפ ףיוא

 'א רעדלעװ יד ןיא, .1939 קסנימ ,מירָאֿפס

 ,"גנורעקלעֿפַאּב יד ןריזירָארעט ייז ,ןטידנַאּב

 עװקסָאמ ,נַאמרעטוג עקמיולש ,ןַאמגערב .ש

 קנַאּב א ףיוא ןסעזעג זיא ...,, .ג9 9

 טָאה עקנעליװ יד . . .ןטרָאג רענידַאנרעּב ןיא

 ָאניּפרַאק .א ,"ןקור ריא רעטניה טעװעדורַא
 ,7 ָא'ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװ

 ,ברַא .ידַא -- טלגָאװרַא
 'הוענוי :טשטַײטרַאֿפ

 ,"דנו ענ ימכ ,טלגיוו

 ןעז םוצ - 277: 20 160017 -- ר'ַאואורַא

 עשידַיי ןוֿפ טצינעג .ןעזרעדיװ ףיוא ,ךיז
 -קנַארֿפ ןיא ןדוי ,ךיײרקנארֿפ ןיא ןטנַארגימיא

 ,198 יז ,1942 י"נ ,וו ךייר

 טרעדנואװרַאֿפ .כרַא .װטוא -- ןרעדנואוורַא

 ,חמ ילשמ) יוהמּת' :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .,ןַײז

 ,"טרדנוורואג :(6 -

 8 ןילכַײר ,טיירדעצ

 רוא, :(8 ,ּבי ילשמ)

 עדַא .624:2:טטמג .סי ,יד -- ענואוורַא
 ןעמוקַאּב רעדָא ןּבעג .עיטנַארַאג ,ןוֿברע .ףיור
 ,ןֿפקרַאֿפ רעדָא ןֿפױק טסייה יא ןַא

 8 ןילכַײר ,ןקעװֿפױא .כרַא .װרט -- ןפַאװיא

 -אוורוא, :(12 ,י ילשמ) 'ררועּת' :טשטַײטרַאֿפ

 ."ןוכ

 2406: 01-61960 .כרַא .װחרט -- ןזייוויא

 טייקיטומד איד ךיוא ןמ זומ,, .ןזַײװַאּב .ןזיײװרעד |

 אּפָאק רעד זד ,טוה ןעד ןהיצּבַא םעד טימ יִא

 מד89ֿ ,דוד חמצ ,זּביא אנעה ןמלז ,"טזיא זיולּב

 .ח"נּת

 2426: ס166168 .כרַא .װרט -- ןלײװרַא

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר ,ןּבַײלקסיױא .ןלייוװרעד

 יל ,יז אדנליװרַאצ :(18 ,ג תלהק) 'םרֿבלי

 ןעד, .ןישר טיול ,"ןרעטַײל וצ , :יּת} "םרחּבל

 להָאװו ךיוה הטליװרא זיוא איד טזיא איז

 רעז איד הלּכ (1346 +--) ירָאּבטכַא ,טרהעיג

 ,ד"צּת טׂשמַא ,ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ ,"טרהעוו

 .8 יז

 ןעלקַאװ ךיז .כרַא .װטוא -- ןעלגעװרַא
 ;(7 ,ומ ,םילהּת) יגֹומּת :טשטַײטראֿפ 8 ןילכַײר

 ,"ןלגיוו רעח לוז,

 2406: .ןגָארטרעד .כרא .װרט -- ןגעװרַא

 ,ֿבויא) יעסמי :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ס1ט8

 ,"ןגיוורא ןק ןמינ שד, :(18 ,אמ

 .ךיז ןגעװרעד .כרַא .װטוא -- ךיז ןנעװרַא
 ןהָא טגעװרַא טֿפוא ךיז יכינעמ , .ןלעטשנַײא ךיז

 ,24 יז ,הג ,"ןיכײלש וצ םוקמ זניא סַאּפ

 .ןלייװרעד ,ןלייװסיוא .כרַא .ורט -- ןלעװרַא
 ,א לאומש) 'יתיאר' :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ,"טליוורא ןה ךיא, :(1 ,זט

2008 

 ,ןטלַאהּפָא ,ןדַײמרַאֿפ .כרַא .ורט -- ןדנעװרַא
 ,ּב לאומש) 'יךׂשחי :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ,ןײןטלַאהעגקירוצ, :יּת} ."אטנוורא, ;(16 ,חי

 ,21006: סז-שססאס| .כרַא .ורט -- ןקעװרַא
 :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןקעװרעד .ןקעװֿפױא

 "ךיד טקיװרַא :(5 ,ח ,םירישה ריש) ,יךיּתררוע'
 . .ן"טקעװעגֿפױא ךיד, :יּתָו

 ןװיסעסָאּפ ַא טימ -- ןטַאט ...ןיא חור ַא

 .סיוא .רעייז ,ריא ,ןַײז ,רעַײא ,ןַיײד :םָאנָארּפ

 לװַײט רעד :וצ ךעלנע ּב .ןעלדיז םוצ קורד

 רעדנוזַאּב .ןעמענ םיא לָאז (רָאיצרַאװש רעד)

 ריא טגעמ רָאיַארעּביא , .רקוא ןיא טײרּפשרַאֿפ

 ןיא חור א ,ןגעמרַאֿפ ןַײמ ףיוא ןייגרעּביא

 ,23 יו ,טַײצ םרוטש א ןיא ,סוממ ,"ןטָאט רעַײא

 רעד ןיא .2726: 2082, 21ת62.ודַא -- ס'יורא

 ךוּפיה .ןסיורד ףיוא קינײװעניא ןוֿפ גנוטכיר

 ּבורג א ןוֿפ ןוא רַאנ א ןוֿפ , .(+--) ןַײרַא ןוֿפ

 {ןַײרַא =- װש ךָאנ} װש ,"יַא רעװש זיא

 ּברעװנַאק ןטימ ּברעװ ַא טָאטשנַא טמוק

 ,ןעמוקסיורַא :טָאטשנא טֿפָא רעיײז ,סױרַא

 ןיא ןוא ריט יד טנֿפעעג טָאה רע, .ןײגסױרַא

 .ןענװַאד ןכַאנ זיולק ןוֿפ יַא ."ּבוטש ןוֿפ יא

 ןכָאנ ,ןַײז הלוח רקֿבמ ןכָאנ דנַײרֿפ ַא ןוֿפ יִא

 'א .ֿבוה א ןענָאמֿפױא ןכָאנ ,ןַײז לֿבָא םחנמ

 ,לקניװ ַא ןוֿפ יַא .הנֿבל יד ןַײז וצ שדחמ

 | .עא זױהריֿפ ןוֿפ ,רָאדירָאק ןוֿפ

 -- "'א (ךיורּב ,ףרַאד) ליװו ךיא ,יּבר,

 סָאװ לגנייירדח א ןוֿפ השקּב עכעלטנייוועג

 זיא רע, :ךיוא ױזַא .םיֿבקנ ףיוא יא ףרַאד
 ךיז הנּכס ַא זיא'ס, ."'ַא (ךיורּב ,ףרַאד ,ליוו)

 תרימש ,יַא טכיורּב עמ ןעװ ,ןטלַאהוצקירוצ
 ,ג"ישּת ,םילשורי ,שֿפנה

 ןצעמע ןוֿפ זַא (ןגָאזסױרַאֿפ ,ןֿפָאה) ןלעװי*

 א ןסקַאװסיוא לָאז רע = 'ַא סעּפע לָאז

 לודג א 'ַא טעװ םיא ןוֿפ .שטנעמ רעֿבושח

 ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןַײז לָאז רע, .לארׂשיּב

 טשינ ןסייוו ייז -- .. .סױרַא םיא ןוֿפ טלָאװ

 -ךלָאש ,עש ,"סױרַא טלָאװ םיא ןוֿפ סָאװ

 ןוֿפ זַא טלָאװעג טָאה עטַאט ןַײמ,, .'סרעניּפש

 . ..רעדַײנש ןייק טשינ יִא לָאז ןלגנִייו . . . ןַײז

 ,ץרּפ ,"ןייד ַא שטָאכ ,ֿבר א ,הרוּתץּכ א רָאנ
 ."רעדניק'

 יװ ,רעסַאװ ןֿפױא למיוּב יװ יא :99 ץעטֿפָא

 רעסַאנ ַא יװ ,(עא סעקטַאג ,ןויוה) דמעה א ןָא

 | .ץַאק עסַאנ ,ןָאה
 יד) ןגיוא יד יַא םיא ןלָאז'ס , :תוללק ןיא

 סָאד ,ּבײלרעטנוא סָאד ,סעקשיק יד ,םירעדעג

 ןלָאז --- אנקמ זיא'ס רעװ, ."(ַאא בַללרעטניה
 'ַא םיא לָאז המשנ יד; ."'א ןגיוא יד םיא

 .(עיצילַאג) "ךָאלזָאנ רעד ךרוד

 ןוא ןענייװ טימ יַא יז זיא לדלעװ ןוֿפ;

 רעד רעדנַאסקעלַא זיא|, .לפ ,"ןגָאלק טימ

 טײטשרַאֿפ .ענליוו ךרוד ןרַאֿפעגכרוד ןרעטייװצ

 ,"ןעמענרעּביא סיורא עלַא םיא ןענַײז ,ךיז
 טינ רע שד גיניוק ןעד שורד רוֿב שד, .מֿפ

 ןטַײרטש ןנַײז ןעד וצ שיוניה .ןיה אד טשרוט

 סױרַא
 ןייא שומ ךיא .ןיז ןנייא םיא רע טכודיג אד

 ,ךוּבילאומש ,"ׂשיוניה רדיוו ךיא זד ןדניו טׂשיל

 ,ריא ןוצ ןעמוק ןלעװ סָאװ יד , ,1134 עֿפָארטס |

 ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,יַא קירוצ טשינ ןיוש ןלעװ/
 סָאד ןָא טוט עמ ןעװ ,ןעז ןעמ זומ,, .19 ,ּב

 טינ ,ַא ןַײז לָאז טַײז עטכער יד זַא ,דמעה

 ןטשרעמוצ רעהעג -- יַאע .א/ה ,אח ,"ןַײרַא

 לעב רעד ךָאנרעד ,ןייגוצסיורא טסַאג רעד

 רעד טימ 'א ךיא ןיּב, .א/די ,חע ,"תיּבה

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"ףרַאש ןוא ץרוק ,עכַארּפש

 ןוא ךיג רָאנ ,ןוּבשח ןטימ יַא ,ונ; ,58 יז

 -ךלָאג ,עש ,"טשינ טייטש גָאט רעד ,דניװשעג

 ןענעק טשינ טסייה דיי ַא ןַײז , ,יסרעניּפש

 ...סע ליװ עמ זַא וליֿפַא .טָאג ןוֿפ סױרַא

 ןוא רעדיל עלַא ,טייצ ,"סוליֿפא עלַא ךָאנ וליֿפַא

 | ,216 יד ,1967 י"נ ,ו סעמעָאּפ

 ןקורדסיוא עשיטסירעטקַארַאכ ןיא ךיז טֿפערט

 = סױרַא זיא רע :אמגודל ,ןעגנודניּברַאֿפ ןוא

 ןוֿפ טַײרֿפַאּב (ב :הסיֿפּת ןוֿפ טַײרֿפַאּב (א

 א ןעמוקעגנָא זיא ןעמירֿפא ןוֿפ, .וויזירּפ

 ,גרעּבניטש ֿבקעי ,"'א זיא רע זא שעּפעד

 סָאװ רָאנ .46 'ז ,1922 ןילרעּב ,סענַאטשַאּב

 רָאג ךָאנ -- 'א ןװיוא ןוֿפ (טשרעקָא)
 ןגָארט טינ רעמ = תוירחַא ןוֿפ יַא ;שירֿפ

 ןוֿפ יַא :תוירחַא ןוֿפ ןרעװ רוטּפ ,תוירחא ןייק

 סָאװ ןסיװ טינ ,ןרילרַאֿפ ךיז -- סניאלַאּב

 -ק ַאֹב טימ יא ;ןסילשַאּב וצ יװ ,ןָאט וצ

 רָאלק ןענַאמ ,ןעגנַאלרַאֿפ ןדער -- רענײצ

 -- (סעגערּב) ןג9צ ר ּב יד ןוֿפ יַא :ףראש ןוא

 :ג'פ ךיוא ןוא רעסיװעג ַא ַײּב ןצײלֿפרַאֿפ

 טָאה רע ,ןגערּב יד ןוֿפ סױרַא רָאג זיא רע;

 -ןש ב יא ג"דנַאנַאכָאנ העש ַײרד טדערעג

 ;גיֿפ ךיוא .טקידנואװעצ ,טּפַאלקעצ -- ןיעו

 ,רעװנָא ןַא ןָא - רענײּב עצנַאג טימ יַא

 -- דלוד ע ג ןוֿפ יַא :ךיז רַאֿפ ןדָאש א ןָא

 - ד לד (צנעגייא) יד ןוֿפ יַא ;דלודעג'ס ןרילרַאֿפ

 ןוֿפ ,ןסערעטניא זַײרק ןגנע ןוֿפ -- תומא

 סעילּבָאל ַא ה יד ןוֿפ יַא ;הֿביֿבס רעגנע רעד

 -כַאיעצ ,טכָאקעצ ,טגערעגֿפױא ןרָאװעג (א --

 ,ןינע רעדנַא ןַא וצ קעװַא ,לדייאמוא (ּב ,טרעמ

 ןצנַאגניא ןיוש -- ט נ א ה רעד ןוֿפ יא :עמעט

 ןייק רעמ ָאטינ -- ט נע ה יד ןוֿפ יַא :קיטרַאֿפ

 'א ;סעּפע רעּביא רעדָא ןצעמע רעּביא הטילש

 זיא דוסי רעד :הזעה טימ - הזצה ןוֿפ

 -עגנָא ץלַא -- ד מ ע ה ַא ןָא 'ַא ;הזעה זיולּב
 -- רצס ַאװ ןוֿפ 'א :ןרָאװעג לדה-לידּב ,ןרָאװ

 יד ןוֿפ 'ַא ;עיצַאוטיס רעכעלרעֿפעג ַא ןוֿפ

 -בלעז ,ןסקַאװרעד ןרָאװעג -- ךעלעדניװ

 טלָאצַאּב יז -- תוֿבוח ןוֿפ 'א .קידנעטש

 ןוֿפ 'ַא :ןרָאטידערק טימ ןעמוקעגכרוד רעדָא

 ןַא ןוֿפ ,עפורג ַא ןוֿפ ןײטשּפָא -- ןָאט

 - שוז ארי ט ןוֿפ יִא ;גנוניימ רענעמונעגנָא

 ןַײז וצ טרעהעגֿפױא ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ (א

 ןעק עמ ןוא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ (ב ,קיטכיװ !
 -- ר 9ל עט ןֿפױא יא :רעמ ןגירק טינ סע

 טימ יַא ;ןעמעלַא רַאֿפ ןֿפָא ,דוס סיוא ןרָאװעג

 -- (לּביארַאֿפ ,הלווע ,גנודנעװנַײא) הנע ט א

 ןוֿפ יַא :םעד ןגעװ ןדער ףרַאש ןוא רָאלק

 -- ןקור ט יא ;ןַאט ןוֿפ יא וזד -- טָאר ט



 סױרַא

 רַאֿפ ןדָאש םוש ןָא עיצַאוטיס רערעװש ַא ןוֿפ

 יד ןרילרַאֿפ -- תוחוּכ יד ןוֿפ יא :ךיז

 ןוֿפ דרעֿפ א יװ -- םי לּכ יד ןוֿפ יא :תוחוּכ

 (ב :סעילּבָאלַאה יד ןוֿפ יא װזד (א :ןַאּפשעג

 ןֿפוא ןכעלטנייװעג ןייק טינ ףיוא ןריגאער

 רעּביא ,טייקזייּב רעּביא ,תולעּפתה רעּביא

 -- ן ּב ע ל םעד טימ יַא ;ליֿפעג ןקרַאטש רעדעי

 רָאלק ןדער -- ןוש ל טימ יא :ןעװעטַאר ךיז

 תוּבר תל 'א ;ןטלעש ,ןעלדיז ,ףרַאש ןוא

 יּפַא ךיז ויסַאּפ רעדַא ןטערטסױרַא -- ה ע ר

 ןוא ןטכַארט ןעמורֿפ ןקילָאמַא ןוֿפ ןרעדנוז

 ,ץונַאּב עד ַאמ רעד ןוֿפ יא .ךיז ןריֿפ

 טימ יא :...ןַײרַא ןוֿפ ךוּפיה --- (ךיורּבעג

 ךַײלג רעדָא טלעג ןגיײלריֿפ ךַײלג -- ןמוזמ

 םַײּב לזמ ןּבָאה -- לז מ טימ יא ;ןלָאצ

 וזד רעדָא טֿפעשעג טוג ןייק טינ ןסילשּפָא

 וּברהּב ה מ ח למ ןיא 'א ;רעסַאװ ןוֿפ יִא

 ןגעק ַײרעגירק עֿפרַאש א ןריֿפרַאֿפ -- (וּתשקּבו

 (טשרעקָא) סָאװ-רָאנ ;סעּפע ןגעק רעדָא ןצעמע
 "א ןװיוא ןוֿפ חזד -- יא לד ָאנ רעד ןוֿפ

 רע זיא םינָאר ַאנ ןוֿפ ;'א טנַאה רעד ןוֿפ

 א שממ ,הטוש רענלָאּפ ַא זיא רע --- 'א (ןיוש)

 ןיא -- עיצאמרָא ֿפ ןוֿפ יא :רענעגושמ

 יד, .עיצקא רעשירעטילימ ַא טימ גנודניּברַאֿפ

 ;"'מרַאֿפ רעד ןוֿפ סיורא ןענַײז סרערידרַאּבמָאּב

 ,טרעּפמולעגמוא ןרָאװעג -- ם 9 ר ַא ֿפ ןוֿפ יַא

 יא ;רעירֿפ יװ רעגרע טעּברַא ,שיטַאמעטסיסמוא

 ;טמערוֿפעגסױא סָאװ-רָאנ -- םערוֿפ ןוֿפ

 יַא ;הנּכס רעסיורג ַא ןוֿפ -- רע ַײֿפ ןוֿפ יא

 -ריטַאנ ןָאט ,םיֿבקנ ףיוא יא -- ד ל ע 9 ןֿפױא

 ,עטָאלּב) ה ר צ א ןוֿפ יַא :ןשינעֿפרעדַאּב עכעל

 ןַײרַא ןוֿפ ךוּפיה -- (עא םעלק ,ץענ ,ּפמוז

 ןוֿפ סיורא װזד -- ןָאק ןוֿפ 'א ;. . . ןיא

 ּפָא ק ןוֿפ יא .סנַײז ןַאטעגּפָא ןיוש ,ליּפש

 ןיא רעמ ןּבָאה טינ ,ןסעגרַאֿפ --- (קנאדעג ןוֿפ)

 (ןשטנעמ א ןגעװ) -- ס א װ ק ןופ יא :ןעניז

 -ניק ןוֿפ יַא :טכיש ןטסקירעדינ ןוֿפ טמַאטש

 ןַײז ,ןסקַאװרעד ןיש -- ךעלכיש-רעד

 טעװיס :שטנעמ ןלוֿפ א רַאֿפ ךיז ןטלַאה רעדָא

 ידּכ ןענרעל זומ עמ --- יא טינ ן ר ע ט ש ןוֿפ

 רעמ טינ טליּפש -- לי ּפ ש ןוֿפ יא :ןענעק וצ

 רעד טימ) ך ַאר ּפ ש א טימ יא ;עלָאר ןייק

 ,ןושל טימ יַא ווזד --- (עכארּפש

 (ב ,ןּברָאטשעג (א -- 'א זיא ה מ שנ יד

 ,טעװערָאהעג רעש (ג ,ןקָארשרעד קרַאטש ךיז

 -- ס ַאֿפ ר עטוֿפ (ריא) ןוֿפ יא זיא ןוז יד

 לָא 1 יד .גָאט ןקינוז א ןוֿפ ּבײהנָא ןגעוו

 -- יי ה ןוֿפ לדָאנ יד ,ק אז ןוֿפ יא זיא

 -מָאק ,טכעטש סָאװ סניוזַא דוס סיוא ןרָאװעג

 ךיז -- 'א דָאּב ןוֿפ ר ַאנ א .טריטעמַארּפ

 -סױוַא ַײּברעד ןוא סעּפע ןיא טשימעגנַײרַא

 זיאס -- 'א זיא ק ע ד רעד .תושּפט ןזיוועג

 'א .(ןענירסיוא סע געמ) קיטכיװ טינ ןרָאװעג

 ןּבַאה געמ עמ ,שירעגנויליואו -- ה װקמ ןוֿפ

 אזא ןגעװ ךיוא ,רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ריא טימ

 ףור .ןעװעג טינ לָאמנייק הווקמ ןיא זיא סָאװ

 ךעלעּבַײװ, :שיֿפ ןֿפױקרַאֿפ םַײּב סרעשיֿפ ןוֿפ

 -לּפַאצ ,קידעּבעל / .שירֿפ ןוא רשֹּכ / !שיֿפ ---

 ."ַא הווקמ ןוֿפ סָאװ רָאנ / ,קיד

 ןז .פערפ -- יורא
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 ריא ,'א ,יַא, .סױרַא (טייג) יג .וז -- םיורַא
 -- ןעגנורּפשעגֿפױא יּבר רעד זיא ,, ."סעשטַאגנוי

 ,"םויליסנָאקי ,אּפָא ,יו . ..יא

 -שנערג יד רעסיוא ,ץוחמ

 רעד 'א ןעייג םיּתּביילעּב רעקינשורק, .ןוֿפ ןצ

 ,עש ,"ןסיש ייז טנרעל עמ יװ ןעז טָאטש

 טנװָא ןיא; ,148 'ז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תוישעמ

 רעד יא טריצַאּפשעגמורא גנאל עדייּב יז ןּבַאה

 טָאה, ,39 יז ,יקָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"טָאטש

 ,"לזַײה ןיילק א ןיא טָאטש רעד 'א טניואוועג

 'ַא ןעק עמ} .11:10 ן ,1932 קסנימ ,ןרעטש

 ןשיטַאמָאידיא ןא יװ ןטכַארטַאּב טָאטש רעד

 +- ,טַאטש רעד רעסיוא טָאטשנא קורדסיוא

 ,ן299 ,פערפ ,רעסיוא

 ןוֿפ ּפערפ זגצ ןוֿפ לייט רעטייווצ -- פ"יורַא
 ןוֿפ עא ןריֿפ ,ןייג .אא סיורא-ןיא ,סױרַא ---

 ןטיש .'ַא ףיוה ןוֿפ ,יִא ּבוטש ןוֿפ ,יַא טָאטש

 ןוֿפ ךַײלג הׂשעמ א .א לּבר ַא ןוֿפ יװ

 ןעוועג זיא הרעס-חור רעד; .יא ןוויוא-ןרעטנוא

 ןוֿפ דניק ערעַײט סָאד טּפאכעגסיוא טָאה ןוא

 יד, .'הליֿפּת-לעּבמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"'א גיװ רעד

 ךיק רעד ןוֿפ טגָאלש סָאװ ערַאּפ עקידנציווש

 ,שֵא ,'ַא דָאֹּב רעטערַאּפעגנַײא ןַא ןוֿפ יװ ,יַא

 ןיא רעּביטש יד ןוֿפ ןעמענסיורא .,עשרַאװ

 זא ןיינש} ןטָאשעגנָא ױזַא טָאה; .יא ףיוה

 ,ןָאט וצ ליֿפ טַאהעג רע טָאה ןגרָאמירֿפ םענעי

 ןַײז ןוֿפ ריט יד ןענעֿפפ םַײּב טשרעמוצ

 -שאמ החּפשמ ,סנ ,י'ַא ןסיורד ןיא עלעּביטש

 רע (ןעזעג=} ךַאז ינואע .1948 י"נ ,ו רעּב

 ץנג רַאװ ׂשע רֹּבָא ,זױרַא קָאטש ןניּב םו צ

 ,2 יז ,ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,"רע}טןשניֿפ

 .ּברעװנַאק ,ןַײרַא 4- .ּברעװנָאק -- פרא

 ,סױרַא װדַא רעד סָאװ ּב ןקיּבלעז םעד טימ ,1 .
 .סיורא ,ןעגנירּפשסױרַא ,ןֿפױלסױרַא :לשמל

 טימ וזַאא ןרעטעלקסיורא ,ןע;לֿפסױרא ,ןכירק

 ,גנוגעוואּב א ןענעכייצַאּב סָאװ ןּברעװ

 ץעגרע רע מ טינ זיא סע זַא טזַײװ .2

 ,ןסיורד ןיא טכַארּבעג טרעװ סע זא ,קינײװעניא

 ןגָארטסיױרא :לשמל ,ךַאז רערעסערג א ןוֿפ

 -סױרַא ,ןגײלסױרַא ,ןריֿפסױרַא ,ןעגנערּבסױרַא

 .ורט ליב --- װזַאא ןקַאּפ

 טעּברא רעטערקנַאק רעמ ַא ףיוא טזַײװ 9

 :לשמל ,סיוא ּברעװנַאק ןטימ ךַײלגרַאֿפ ןיא

 -סױרַא ,ןענעֿבנגסױרַא ,ןסַײרסיורא ,ןצעזסיורא

 ,וזַאא ןעלקיװסױרַא ,ןּבַײרש

 זיא ןוא רעקיטליגדנע זיא סע זַא טזַײװ .4

 ּברעװנַאק ןטימ ךַײלגרַאֿפ ןיא רעשיטַאֿפמע

 -סורַא ,ןסעסױרַא ,ןקירדסורַא :לשמל ,סיוא

 .וזַאא ןעשטרַאװסיױרא ,ןשיװסױרַא ,ןסַײב

 -רעטַײוװ יד ייּב ןעז ּבּב ערעדנַא יד
 סיורא טימ ןּברעװ .ןּברעװ עקיד
 ןוא טנכייצרַאֿפ לייט םוצ רָאנ ןרעוו
 לַאֿפ ןיא רָאנ טשטַײטעגפיױא ןרעוו
 םינ ךייש סָאװ . רָאלק טינ ּב ןעוו
 -ַאמש יד +- ןּברעװ עטנכיײצרַאֿפ
 טימ ןּברעװו +- ,ןּברעו יד ןוֿפ ןעמ
 ,םיוא

 ןקעלּפטנַאסױרַא

 :סױרַא .לָאענ .װטוא -- ןקיטעמואסיורַא
 ןתוֿבחר עשיסור יד טינ, .טעמוא טימ ןקילּב
 ץרעה ילתפנ ,"קילּב ןַײמ ןוֿפ סױרַא ןקיטעמוא
 ,1966 ָא"ּת ,ןורּכז ןיא ןּבירשרַאֿפ ןהּכ

 ,סױרַא ןוא ןַײרַא +- -- ןַײרַא ןוא סױרַא
 טימ ןַײרַא ,סוֿפ ןייא טימ עטָאלּב ןוֿפ יא;

 עטָאלּב א ןיא ןוא יא עטָאלּב ַא ןוֿפ, ;"עדייּב

 ַא ןיא ןַײרא ןוא הרצ ןייא ןוֿפ יא; :"ןַײרַא

 טנוזעג א 'א ץּפערג א. .לװֿפ ,"(ר)עטייװצ

 סָאד ןעװ ,סרעטומ ַײּב לטרעװ -- "ןַײרַא

 זיא שע, .ןסע ןכָאנ ּפָא ךיז טצּפערג עלעֿפוע

 טשנוז איו זַא ךאנ רעד טַײצ יד טינ טרדנוציא

 טָאג טקנןַאןד ןמ ,ןַײרַא ינוא שיורַא טכיצ ןמ זד

 ,ּבגָארּפ ,"ןּבַײלּב ןאק לעטש ןייא ףיוא ןמ זַא

 ,52 יז

 ןיש טָאה סע, .װטוא -- ןעמעטַאסױרַא
 -- װרט ."טסּברַאה טימ טמעטָאעגסױרַא טוג

 טיײקכַײֿפ טמעטַאעגסױרַא ןּבָאה טנעװ יד,

 -עגוצ רעטײרֿפעי רעד טָאה יינש ףיוא ךיז,

 ךיוה ןטצעל םעד ענעֿפָא ןגיוא טימ ,טרַאּפש

 ,1956 י"נ , המחלמ ,מּפ ,"טמעטָאעגסױרַא

 ,טכאנרַאֿפ ןקידרעמוז ןליטש א ןיא ,, .223 יז

 ץָאלּב ריא טמעטָאעגסױרַא טָאה דרע יד . . . ןעו

 ,34 יז ,{ צוס ,"טֿפאשקנעּב-טנוװָא

 ןשיװ טַײל איד ןטלָאז, .וטוא -- ןלַײאפױרַא
 טיג לוש רעד זיוא אד רעװ שנוע ןשורג ןעד
 איז ןטכעמ וזַא ,ןויצל אבו השודק רעד רַאֿפ

 ךרד ,שּפע ,ײלַײא זױרַא וזַא טינ שיװג רֿפ

 א טימ ,, .א/ונ ,?המּת מדפפ ,אֹּבה םלועל רשיה

 רעד ןוֿפ טלַײאעגסױרַא רֶע טָאה גָאט-טוג

 ,עטּבעילרעֿפ עטנַאקעּבמוא יד ,?"הי ,"גנוניואוו

 'נוא, -- ךיז טימ .88 יז ,1901 עשרַאװ

 רע לָאז אד ןיג ןלוש רעד זיוא ליװ רע ןעװ

 ,ּב/ּבי ,וטל ,"ןלַײא שיורה טינ ךיז

 ןיא ּביילג ךיא, .חרט -- ןריזילַאנַאסױרַא
 תמא םעד י'ִא ןוא ןליֿפוצסױרַא טײקיאעֿפ ןַײמ

 שַאֿפ ,טרָאּפַאּפַאר .י ,"טרָאװ םענעּבירשעג ןוֿפ

 ,2 אוו 1

 ךיז טשרעדנַא יז, -- ךיז ןשרעדנַאפױרַא
 יד' ,קינַאמ .י ,"עקירעּביא יד עלא ןוֿפ סיורא

 "ןירעריצַאּפש עגנוי

 עקיטֿפַאז יַא .ורט -- ןעלקיװטנַאסױרַא
 -- ךיזו טימ .סקיװעג דליוו ַא ןוֿפ תוריּפ

 "סױרַא ךיז טָאה םעד ןוֿפ סָאװ שינעדיר א

 רעשידיי רעד, .טקעלַאיד רעצנאג א טלקיװטנַא

 יװ ןרעלקרעד טשינ ךיז טזָאל םזיאעטָאנָאמ

 ןוֿפ טלקיװטנַאסױרַא ךיז טָאה סָאװ סעּפע

 .13 א/ 1963 זמט ,טײצ ,"סעיגילער עקימורַא
 ,גנו-

 ױזַא זיא שידיי, .װרט -- ןקעלּפטנַאסױרַא
 ןושל א סע זיא ןעגנושרָאֿפ עלַא ךָאנ זַא ךַײר

 סָאד .טשרָאֿפעגסױא גונעג טינ ךָאנ זיא סָאװ

 ,ןֿפָאה רימ יװ ,טעװ ךוּברעטרעװ עקידללוּכ
 ,29 | 1965 ,זמט ,טיײצ ,ייַא ןטײקכַײר יד טָא

 עשיחישמ ןוא סעייו עלַא; -- ךיו טימ

 טייקידנעלצנַא רעסיורג ַא טימ ןּבָאה תומולח

 ,עקירפַא'םורד ,ײטקעלּפטנַאסױרַא טרָאד ךיז

 .בנ/ 16 יז ,1948 ינוי



 ןענַאסױרַא

 ,טנעה ענַײז, .רַאּפ ,ידַא -- טקעלּפטנַא =
 ...טָאּפַאק רעד ןוֿפ עיַא ,ענעּבױהעגֿפױרַא

 ,יקצילַא .ל ,ײןטֿפול-רעד-ןיא ןזַײרק ןוא ןּבעװש

 .טייקה 1968 ָא"ּת ,טַײל-הֿבישי

 רעמעלעכ רעצנַאג רעד, .ורט -- ןענַאפױרַא

 רעד טַײטַאּב סע סָאװ טסואװעג טָאה ָאטעג
 יד טנַאעגסױרַא טָאה רעדעי ,ףור רעקיזָאד
 ,"טיוט ןוא גנוטכינרַאֿפ ןוֿפ רַאֿפעג עסיורג
 גרוּבסענאהָאי ,םלעכ ךוּב 'רוּכזי ,ןַאפשנירג .י

 ,545 'ז ,4

 יװ סייװ ךיא, .לָאענ .ורט -- ןרירעּפָאסױרַא
 ןשידיי םעד ןרירעּפָאוצסױרַא זיא סע רעװש
 רַאֿפ הנּכס ַא ןָא ףוג ןדמערֿפ םעד ןוֿפ ּפָאק
 ,1914 ,טישז ,ןעמזינַאגרָא עדייּב

 ןּבָאה עכלעוו ,תוחוּכ, .ורט -- ןטעּברַאפױורַא

 רעטקַארַאכ םעד ןטָאנקעג ןוא טעּברַאעגסױרַא

 ןַאמגילעז .ר ,"ןשטנעמ עסיורג ערעזדנוא ןוֿפ

 ,1923 ןילרעּב ,הּבותּכ יד ,רעטסַאג .מ 'רד ,זּביא

 ןוֿפ סױרַא ָאד ןעמ טעּברַא שינעגַײװש , ,53 יז

 -ןיּפש םעד ןיּפש א יװ ױוַא ,זַײװקיצניײא ךיז

 'ז ,1935 קסנימ ,וװ רענַאינעמלעז ,קמ ,"סּבעװ

 "רַאװ ,ּבוטש ןיא) ךיז ַײּב ןטעּברַא :ךיוא ,0

 -ַאמ סמענעי טימ ןוא ןטייווצ א רַאֿפ (טאטש

 סע רעדייא, -- ךיז טימ .(זירַאּפ) ןלַאירעט

 א יא טנעקעג ךיז והוֿבווהוּת םעד ןוֿפ טָאה

 םכילע-םולש, .ףןָאזעניו בקעיי ,ץרפ ,"טלעו

 ,ןצנַאנָאסיד ענַײז עלַא טימ דִיי רעַײנ רעד זיא

 סָאװ טײקשינָאמרַאהמוא רעצנַאג ןַײז טימ

 רעַײנ א וצ ךרוד ךיז טֿפמעק ,סיורא ךיז טעּברַא

 ,גנז 16,  עוו 1966 ,זמט ,רָאק ,"עינָאמרַאה

 ,ריט רעד ךרוד יַא .חרט -- ןטײלנַאּבסױרַא
 טָאה עלעשרעה זַא םעדכָאנ, .יָאװנַאק א טימ יִא

 ןעגנַאגעג רע זיא ,עמַאמ יד טײלגַאּבסױרַא

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןַײרַא ור ןַײז ןיא רעדיװ

 -סױרַא ןעמונרַאֿפ זיא עקװעּפעזַאמ, ,95 יז

 עשידיא ,עש ,"שדוק-תּבש ןּביל םעד ןטיילגאּבוצ

 -גַאגעגכָאנ םיא זיא עלעטיג, ,230 יז ,ןענַאמָאר

 -סױרַא םיא טָאה יז ןענַאװנוֿפ ,ריט רעד וצ ןעג

 ,קרעּבערש' ,ו סַײװ ,"ןקילּב יד טימ טײלגַאּב

 רע .שינע .ץכע/ .,גנו .215 ז

 .ײרע- .(עק- ,ןי)
 ,גנוי"ןּבָארג םעד יַא, .ורט -- ןזַײזװַאּבסױרַא

 רעקיצַײג ַא, .ןהֹּכ םעד ,ןסעּכ םעד יא .ֿבצק םעד

 ,סמ ,"סורַא טײקשירַאנ ענַײז טזַײװַאּב שטנעמ

 עינאּפמָאק עקיזָאד יד , ,29 ,די ,ד"עקּת ,ילשמ

 סעּפע לָאמַא קיד'א ,סנייא ןטלַאהעג ךיז טָאה

 ,114 יז ,המלש ,סוממ ,"גנעג ענדַאמ עכלעזא

 ױזַא ןזיװַאבסױרַא זדנוא ןוֿפ רעדעי טָאה ָאד,

 ךיז טָאה עמ זַא ,תווינע ןוא טײקנדײשַאּב ליֿפ

 רימ ןענַײז ריֿפ ,עש ,"ןגירקעצ טזומעג רעדיו
 ,177 'ו ,ןסעזעג

 ךיז טָאה רעּבָא רעטעּפש; -- ךיז טימ

 ,הׂשעמ יד ױזַא טשינ זיא'ס זַא ,ןזיוװאּבסיורא

 ,סוממ ,יָאטינ זיא טגנַאלרַאֿפ טָאה עמ סָאװ סָאד

 זַא ןזיװַאּבסױרַא ךיז טָאה סע, .38 יז ,תומהּב

 ַא טַײז ריא יװ רוחֹּב א ױזַא זיא רוחּב רעד

 .מייה 'װַאס ,יקייטסימ רעדי ,עש ,"רָאטאנרעּבוג

2070 

 ,ץכע- .רעד ,זַײװַאּב - 2.  או ,1961 ,דנַאל
 .שינעד
 ,ץעגרע ןוֿפ ןרַאנסױרַא .וורט -- ןעוַאּבסױרַא

 זיּב ןסַאר ןוא ןעור טנעקעג טינ ךָאנ טָאה רע,
 ןוֿפ טעװַאּבעגסױרַא סונקרוה ןעזיד טָאה רע
 ,"לודג דוֿבּכּב ןסעזעג ןטרָאד זיא רע סָאװ לֿבּב
 ,2 'ז ,1863 ענליװ ,סודרוה ירוּפיס ,זּביא דמַא

 רעד ןוא טגָאיעגכָאנ ךיז ןּבָאה ןקַאזָאק יד ןוא;,
 יז רַאֿפ ןֿפָאלעג ןענַײז רענלעז ענַײז טימ רֹׂש
 ,"טָאטש ןוֿפ טעװַאּבעגסױרַא ייז טָאה רע זיּב
 ענליװ ,ט"תו ח"ּת תרזג ,הדוהי טֿבש ,חזמ .י

 ,244 יז ,ה"סרּת

 עסַײװ ןַײמ,, .װטוא -- ךיז ןרעדנוזַאּפסױרַא

 ריא טימ סױורַא ךיז טרעדנוזַאּב . . . בוטש

 עטרילָאקדײשרַאֿפ ערעדנַא יד ןוֿפ טייקלעה

 ,1957 ,עקירֿפַאםורד ,הֿפי יכדרמ ,"רעּביטש

 ,םנז 105 ןא

 .טריזיאַאכרַא 6 מט9פ -- ןטטײלַאּבסױרַא
 טײלַאּבסױרַא ןּבָאה ייז ןוא, ,ןטײלגַאּב-- ווזד
 סָאװ ץלַא ןוא ּבַײװ ןַײז ןוא (ןעמרֿכַאו םיא
 ףיוא, ,20 ,ּבי ,תישארּב ,יּת ,"טַאהעג טָאה רע
 ןתּבשְו ךיד / ןדִיי יד ךיוה ןּבױל ןַײװ סוּכ ַא
 ימז ,סוממ ,"ןדירֿפ ןיא ןטײלַאּבוצסױרַא ףיוא
 .שינע .ץכע-ה .גנו .2ח יז ,תור

 רעטקָאד רעגנוי א. .װרט -- ןעקמַאּבסױרַא
 ןַא טימ טכרָאהַאּב . ..טַאלַאכ ןסַײװ ַא ןיא
 סױרַא טעקמָאּב ןוא ענעדִיי יד ענימ רעטסנרע
 ףסוי ,"קַאטַאןװרענ ַא :גנוצ רעד רעטנוא
 .'רֿבק םענעֿפָא םַײּבי ,שזַאלַאמס

 ,ןגָאז וצ יא .װרט 4 חטוא -- ןלעֿפַאּבסױרַא

 ןָאטעג טָאה ֿבר רעד יװ רָאנ, .סעּפע ןָאט וצ

 ֿבר רעד טָאה ױזַא ...ןענעייל װירּב םעד

 טעװ עמ זַא ,קנַאד ןסיורג ןייא ןלױוֿפַאּבסױרַא

 הׂשעמ ,"קנאשעג ןסיורג ןייא ןעקנעש םיא

 'סױרַא רעּבָא ןּבָאה ןעטריטסערַא יד), .ןמוא

 ןָאט ּבילוצ ןלָאז ןהחּפשמײנּב יד| ייז ןלױֿפַאּב

 ,העושי רשבמ רעד .ּב .א ,"ןייגקעװַא ןוא

 ןעגניװצפױרַא :ךיוא .29 '7 ,1900 עשרַאװ

 ענעגייא ערעייז ףיוא ןענעלנָא ךיז ןזומ יז ....,

 .סיורג רעייז יא טשינ ןענעק ייז ןעװ ,תוחוּכ

 ,גי ,"סרעציזיּבוטש עכעלדירֿפ יד ףיוא טייק
 ,שינע- .רעד ,לעֿפַאּב -- .5 שוו 1957 ,זמט

 טָאה . . . חלג רעד, .ורט -- ןעַײרֿפַאּכסױרַא
 ןוֿפ ןדלַאֿפ יד ןוֿפ סיֿפ יד טַײרֿפַאּבסױרַא ליטש

 -רטָאנ ,ָאגוה רָאטקיװ ,זּביא סנ ,ידיילק-חלג ןַײז

 אזא רעטרעװ ןיא ןאראֿפ , ,1929 וװע;ק ,םַאד

 סָאד רָאג ןוא י'ַא רָאנ סע טסֿפרַאד וד ,טכיל

 וצ ,שידִי ,שדהתּת .טכירעגֿפױא טרעװ ןושל

 רענעטלעז א רַאֿפ סָאװ טימ, .סיי ,"גנואַײנַאּב

 ןוֿפ טַײרֿפַאּבסױרַא ןקיוװייל} טָאה טייקטסיירד

 . .. רעזדנוא . , . ןַײזטסואוואּברעטנוא רעזדנוא

 רע, ,387 יז ,קיװייל .ה ,1ש ,"ףוס ןרַאֿפ ארומ

 ץעמע יװ ,גנירג ןוא טכַײל טליֿפרעד ךיז טָאה

 ,רערעװש א ןוֿפ טַײרֿפַאּבסיורַא םיא טלָאװ

 1960 ,רָאֿפ ןילּבמעד .3 ,"םצלק רענרעזַײא
 ,14 וו

 ,בנוא- .,סעטנעּפ ןוֿפ ךיז 'א -- ךיז טימ

 ןעמוקַאּבסױרַא

 ַא טימ ןגירק .1 .ורט -- ןעמוקַאּבסױװַא
 ,רַאלָאד עכעלטע יד 'א .ןגירקסורַא .טייקירעװש

 .רעֿפטנע ןא ,טרָאװ ַא יא .עיגעליווירפ ַא יַא

 א טימ ,לגענ יד טימ יא .טַאטסעטַא ןא יא

 ןוֿפ רענעט עקיצרַאה יא .גנאלק א יא .לדָאנ

 קעװַא דלַאּב . . .טזָאל |דניק סָאד|; .עלעדיֿפ

 רעװש םיא טמוק סע לַײװ ןלצרָאװטסורּב םעד}

 ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"ךלימ יד ןעמוקַאּבוצסױרַא ןָא

 ,31730 'ז ,1836 ענליו ,רעטומ עכילקילג יד

 רעטנורַא ךיז ןזָאל ךעלגיײֿפ-רעסַאװ רעטנזיוט,

 עטסעּב יד סױרַא ןעמוקַאּב ןוא רעסַאװ ןיא

 ,1887 ענליװ ,אטרעװַאלקש איד ,דמא ,ײןלערָאֿפ

 ןעמוקַאּבוצסױרַא ידכּב ... ױזַא ,ױזַא טָאג

 א שטָאכ ךעּבענ דניק ןקנַארק םַײּב טימרעד

 ,220 'ז ,יֿפשטניװ ,סוממ ,"עלעכיימש ןיילק

 ואוויץעגרע / 'א ךָאד רשֿפא ,ךיא לעװ רשֿפא,

 תורוש עַײנ' ,געס ,"ור לסיּב א ןעװ-ץעגרע ןוא

 ,!טכַא

 ןקיצונ א 'א .טעּברַא ךרוד ןגירקסיורַא .2

 א יא .דרֶע רעד ןוֿפ לארענימ א 'א .טקודָארּפ

 .ץלַאזטעלָאטרעּב ןוֿפ ףָאטשרעיױז יא ,ןליוק ךס

 לָאז רע טגנַאלרַאֿפ טרעװ רערוטילַאּפ ןוֿפ,

 ןרעטיול ,ןקרַאטש ַא יַא ןרוטילָאּפסױא םַײּב

 -ןצלעפ א, ,131 יז ,רעּב ,"ןקעלֿפ ןָא קנַאלּב

 דַײרק טימ לעֿפ רעד ףיוא טנכייצ . . . רעכַאמ

 רעד ןוֿפ ױזַא יװ ּפָאק םעד ךיז טכערּב . .

 םֵאּב ,גרעּב ,"ןעמוקַאּבוצסױרַא רעמ סָאװ לעֿפ

 ,37 יז ,יסעמעי ,! רעּפעינד

 .ןֿפוא ןכעלרע-טינ ַא ףיוא ןגירקסיורַא 9

 יד ןּבָאה ױװַא; .קניל ףיוא יא .ןרַאנסױרַא

 טכַארטעג ץלַא ךָאנ ןּבָאה ייז .ןגיושעג םיזחוּפ
 ,"טַײז רענעי ףיוא ןעמוקַאּבוצסױרַא םידוהי יד

 -רעֿפעג ליֿפ זיא . . . רעצעזנָא ןַא, .ןמוא הׂשעמ

 טמוקַאּב ןרע לַײװ} ,ֿבנג ןַא ןוֿפ} . . . רעכעל

 ,"רעסעלש ןּביז רעטנוא ןוֿפ ןשָארג םעד סױרַא

 ענעשעק ןיא 1863.,  ענליװ ,רשוי ירֿבד ,זמא

 סָאװ ,ןשָארג ןּבלַאהטנצֿפוֿפ א טַאהעג רע טָאה

 עטתינולּפ ןַײז ַײּב ןעמוקַאּבסױרַא טָאה רע

 ,34 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"ןשיק רעד רעטנוא

 ןיק טשרמולּכ םיא ַײּב טקוק לגייא ןייא,

 ױזַא יװ טכארט ערעדנא סָאד ןוא טַײז-ןצָאֿפ

 ריד ַײּב טמוקאּב עמ ןוא ךיד טעיליּפשעצ עמ

 ,עש ,ײןלַאֿפרַאֿפ וצ ףיוא דסח-תולימג א סױרַא
 ,132 'ז ןעּבעלירעמוז

 ,ןקעדֿפױא .עיצַאמרַאֿפניא ןגירקסיורַא 4

 ,העידי עקיטכיוװ ַא יא .דוס א יא .ןקעלּפטנא

 ,עטכישעג-סנּבעל עצנַאג ןַײז ןצעמע ןוֿפ יַא

 ,םכילע-אל ,ןיּב ךיא ףַאלש ןוא טלַא יװ ןוא;

 -סיורא ןּבעגעג ימ עקרַאטש טרָאֿפ רימ ךיא ּבָאה

 םינינע עכלעזַא רצוא ןסיורג ןוֿפ ןעמוקַאּבוצ

 ,סוממ ,"לארׂשי רעדניק יד רַאֿפ ןגיוט סָאװ
 'א טלַאװעג גנַאל ןיוש טָאה רע, .5 יז ,תועסמ

 ךיז טלַאה רע סָאװ סָאד ןיא סָאװ ,םיא ןוֿפ

 ,םרוטש ןיא ,עש ,"?טייקשידיי ןיא טסעֿפ יוזא

 ןיא . ,,םילשמ ןענעז תויׂשעמ עלַא, ,108 יז

 -ַאּב ןעמָאז א יװ טגיל . .,לשמנ רעד עכלעוו

 לָאמ ַײרדי ,ץרפ ,"'ַא רָאנ ףרַאד עמ :ןטלַאה

 ןרענרעל ןוֿפ טעװ יז זַא קידנעעז, .!ןֿפורעג

 ןוא ...ןענַאטשעגּפױא יז זיא ,'ַא טשינרָאג



 ןעױּבסױרַא

 ןייא טשינ, ,28 'ז ,תודוס ,ּפס ,"ןגירשעגסיוא

 א ירּפ א ןיא ןלױהרַאֿפ זיא דײרֿפ ענערױלרַאֿפ

 ןעק סָאװ רעד רָאנ סע ןַאק יא .רעקיטַײצ-טשינ

 ,חייישּת ה"ר ,קיא ,טייצ ,"תונװּכ יד

 ,שינעגנעֿפעג א ןוֿפ ךיז יא -- ךיו טימ

 רעד ךָאנ, .טיקנַארק רערעװש א ןוֿפ יא ךיז

 ןַא ןָא ןּבַײלּב טעװ רענַײז ףוג רעד ןעוו ,הילּת

 ןוא ףוג ןוֿפ יא ךיז ,דניקלַאז ,רע טעװ ,םעטָא

 סע ואוו טייקכעלדנעמוא רענעי ןיא קעװַא ַײרֿפ

 יד ,טייצ ,"םולש רעקיּבײא ןַא ךיז טניֿפעג

 דָארּפ רעיַא .רַאּפ ,ידצ ,ןעמוקַאב--  .!הילּת
 .עיגעליװירּפ עא .ןלאטעמ עיַא ,טקוד

 .עא רעּפוק ,ןזַײא ןוֿפ יא .רעד ,םוקאּב =

 רע .שינעק/ .ץכע .רעקוצ ןוֿפ יִא

 .יירעד = .(עק" ,ןיי)
 ןמוק טרעװ חישמ ןעװ, .ורט -- ןעיױּבסױרַא

 ׂשיוריה טַײװ וזַא םילשורי טרעװ ונימיּב הרהמּב
 ,"ןמוק ןרַאױמ ןַײז ןיא זלַא ןדרעװ טיוּביג
 ,יוּב- .ךיז טימ ךיוא .39 ,אל ,רירעש

 ,שינע- רעד

 יד טנַאװ רעד ןוֿפ יַא .ורט -- ןרעוּבפױרַא

 .לָאענ .װטוא ךיוא .עקרוטאקוטש ץכייוו

 ךיז טלָאװ קילּב רעד יװ ױזַא ןקוקסורַא
 ,טרעוּבעגסױרַא

 -סורַא, .ןצעזסױרַא .ומוא -- ןעינכוּפסױרַא

 ,ּביל ,קרַאמ .ּב ,"ןייועג א טימ טעינכוּבעג

 .חווד 4-- .21 1 8

 יז ןּבָאה סגנַאֿפנָא, .וטוא -- ןעכוּכסױרַא
 -רעד רָאנ ,ןקילּב עּביל טימ טקוקעגנָא . . . ךיז

 -אלֿפ ענייא טעכוּבעגסױרַא ןוֿפרעד טָאה ךָאנ

 -רַאװ ,עילימַאפ עכילקילג ,ק"לא ,"עּביל עדנעמ -
 א ןבעגעג טָאה לקחצי ןוא , .18 יז ,1881 עש

 , סַײװ ,"ןרערט לַאװק ַא טימ סױרַא ךוּב

 טָאה עדַײּבעג עצנַאג יד ,, ,119 יז ,יקרעּבערשי

 עג טינ גנַאל טָאה'ס ,ןענערּב וצ ןּבױהעגנָא

 -סורַא ןעגנוצ עטיור עקיזיר ןּבָאה ,טרעיוד

 קסנימ ,ןרעטש ,"רעטצנעֿפ עלַא ןוֿפ טעכוּבעג

 ןיא ץרַאה ןוֿפ ףיוא םיא טייג , ,877 ןאַהפ ,2

 -םיוק סָאװ ,עצנאג א עילַאװכ א ןַײרַא זדלַאה

 ,"ןייוועג א ןיא יַא ןוֿפ ןַײא ךיז טלַאה רֶע םיוק

 ,19233 עשרַאװ ,לעװש ןֿפױא ,םיױוּבלטיײט .ּב

 .וחד +-- ,255 'ז

 -- טניימעג ּבָאה'כ, .וטוא -- ןעיצכוּפסױרַא
 ןוא ןטלַאהנַײא טשינ ןיוש ךימ ךיא לעװ ָאד
 ,טּביױא תּבש ,ַאמיינ .מ .י ,"ןץייועג ַא טימ יִא

 ,132 יז ,1923 עשרַאװ

 א יַא .לעֿפַאּב א יַא .ורט -- ןעשטרוּבפױורַא

 שטנעמ ןטַײשעג א ןוֿפ ץרַאה ןיא, .הללק

 רעּבָא םינַארַאנ ןוֿפ ,המכח יד ןעור טּבַײלּב

 ,די ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"סורַא סע טעשטרוּב

 יליװ טָאה -- !יײיג ,ןֿפָאלש רעסעּב ייג, .3

 ןיא  ,ַאּפַא ,"לסיש רעד ןוֿפ טעשטרוּבעגסיױרא

 .שינע- .ץכע- .ךיז טימ ךיוא .יןולַאס

 סָאװ ,סעּכ רעד, .װטוא -- ןעװעשוּבכסױרַא

 נָא סרעטומ רעד ןוֿפ טעװעשוּבעגסױרַא טָאה

 1966 ,זמט ,רעטסיירט .ל ,"ןעַײרש ןקידהשוּב

 ,29 וצ
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 וצ,, .לַאענ .װטוא -- ךיז ןריגָאלַאיּבסױרַא
 -ַאטַארּפ עקידעּבעל לקיטש ןטשרע רָאג םעד

 ןיא טריגָאלַאיּבעגסיױרַא ךיז טָאה סָאװ עמזַאלּפ

 ,1912 י"נ ,ו| טישז ,"םי ןטױט-טולָאסּבא םעד

 .שינע- 46 ז

 -סורַא .ןגירקסיורַא .װרט -- ןעוויּפסױרַא
 טימ 16 עו 1957 ,גָאט ,סרעדנעס .ל .ןשטצוװק
 .ךיז

 טימ ןּבעגסױרַא .װרט -- ןרעטיּפסױוַא
 ךיז טימ .דייר עקידרשוימוא יא .שינרעטיּב

 םיא טימ ריֿפ ,טָאג טימ ךיז ץייר ךיא , --

 ןעשטייל ַײּב סיורא ךיז ןרעטיּב . . . סיעכהלוצ

 .ט"כשּת חסּפ ,קיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"דךייר יד

 ןוֿפ ןגירקסױרַא .ורט -- ןעוװעשטיּבסױרַא
 (ץימש) ןסַײמש טימ .עטָאלּב ,לּבירג ,ּבורג ַא

 א ןוֿפ (ןגָאװ ַא טימ) דרעֿפ א ןּבַײרטסױרַא-

 ,עטַאלּב ןוֿפ ןגָאװ םעד 'א ןֿפלעה .עטָאלּב

 טליפש עמ תעּב לּבירג ןוֿפ סינ ןּפַאלקסױרַא

 .סינ ןיא

 טגייּב , . .ךאלמ רעד, .ורט -- ןגיײפפװַא

 יטסקלָאֿפ ,ץרּפ ,ײּפָאק ןקידנלַארטש םעד סיורא

 טָאה טוַײרּפשעג טימ רעד ןיא, .ןטכישעג

 ,שָאוהי ,"ןגיוּבעגסױרַא טסורּב יד . . . רענייא

 ןוֿפ יַא ךיז -- ךיז טימ 1920 ,'ןעגנואעז'

 ,רעטצנעֿפ

 סמכילע-םולש לגיּפש רעד, .רעד ,גייּב =

 -נַײרַא ןא רעדַא רָאנ ,רעכַאלֿפ ןייק טינ זיא

 ןוא ,רענעגיוּבעגסיױרא ןַא רעדָא רענעגיוּבעג

 'ַא רעדָא גיײּבנַײרַא ןוֿפ סָאמ יד זיא ַײּברעד

 ,אאצ פשִיי ,מי ,"קידנעטשַאּבמוא ןוא קידלקַאװ
 ,34 יז ,2

 ןוא עכו סָאד יַא .חרט -- ןֿפַײּפכױרַא
 -"סוױרַא .1 :גיפ ךיוא .עקנירָאקס יד ןזָאלרעּביא

 יַאֹּפ ַא ,לעטש א ןוֿפ ןצעמע יא .ןּפוטש

 טעװ סע זַא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה רע, .עיציז

 ,לכׂש רעמ ןּבָאה טעװ סָאװ רעד ןעמוק ןזומ

 יד ,זײי ,"'א םיא ןוא ,קיטכיט רעמ ןַײז טעװ

 ףקעמסיוא .2 .127 'ז ,יזנּכשא רעדירּב
 תוא ןייק יַא ןענעק טינ רע טעװ, .ןסַײרסױרַא

 ןרָאי ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"הָאװצ רעד ןוֿפ

 רעּביטש ךיז ןענעטָאש עס , .26 'ז ,1961 ,םורַא

 ןסיּבעגסיורא טניװ רעזייּב רָאנ ,ואוו-טשינ-ואוו

 טירט ןיא ,קינַאמ .י ,"ןּבעל סָאד ייז ןוֿפ טָאה

 ,118 יז ,1964 ָא"ּת ,רעדנואװ ןַײד ןוֿפ

 -לּפע ןוא ךרַאּב יד ףיױא; -- ךיו טימ

 ןּפסָאנק יד ןוֿפ יַא ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה רעמייּב

 ,יקסּבוילעש .י .מ ,"ךעלטעלּב עקיציּפש ענירג

 רעד ןוֿפ ןֿפױה יד, .64 יז ,ךַאװ רעלוֿפ ַא ףיוא

 ךיז ןּבָאה סעדַײּבעג / ,ןכָארּבעג ךיז רעטצניֿפ

 ,76 'ז ןגעװ ענעסקַאװרַאֿפ ,גח ,"ןסיּבעגסױרַא

 תולג ןיא םעצולּפ, .וטוא -- ךיז ןדליּבסױרַא
 ,סומזיכרַאנַא ןימ א טעדליּבעגסױרַא ךיז טָאה

 ליװ ,רׁשֹוע ןא דלַאװעג טימ ןרעװ ליוװ רעדעי

 טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"דיגנ םעד ןוטכַאנ אקווד

 ,41 'ז ,1925 װָאנרַאט ,וו גנוי רעליואװ ןַייק

 סָאד טָא, .קיטייװ םעד יַא .ורט -- ןליּבסױרַא

 ןעױלּבסױרַא

 סָאװ ,ןלוּבעגסױרַא ךיז סיוא ןלזג רעד טָאה . . .

 ץ?ןּבַײרש ץכעליּב ץנַאג ןַײז ָאד ריד ךיא לָאז

 ןעײרשסיורא (א = לַאג יד 'ַא* .163 '| ,פי

 ;ןּבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ שינרעטיּב סָאד

 ןֿפױא רעטכַײל ןכַאמ ךיז ןעיירשעג ךרוד ( 3

 ,ןצראה

 יַא .בױטש םעד יַא .ורט -- ןוָאלּבסױרַא
 ?טמעטָא ריא תעּב ריא טוט סָאװ, .ךיור ןליונק

 סױרַא טזָאלּב ןוא ךיז ןיא ןַײרַא סעּפע טיצ ריא

 ,ןעדנעּבַא רעטניװ ,סעדלעז ה"יח ,"ךיז ןוֿפ

 יד ךיז ןוֿפ 'א* .54 יז ,ח"נרּת עשרַאװ

 ,טײהרעטגנערטשעגנָא ןזָאלּב = ןעגנול

 ןוֿפ טזָאלּבעגסױרא טָאה טניװ רעד .וטוא

 קַאמשעג רערעַײט א רעייז ןוא , .ןטלַאּפש עלַא

 ,דלַאװ ןֿפיט ןוֿפ ןזָאלּבוצסיױרא ןּבױהעגנָא טָאה

 ,םוַאּבדלָאג .װ ,"םימׂשּב ערעַײט ןוֿפ קַאמשעג א

 ,28 'ז ,1927 צלסימערּפ ,המשנ עשידוי ַא

 ,דלַאװ ןוֿפ יַא .וטוא -- ןע(ש)ודנַאלּבסױרַא
 ןעצ . . . טנערּבעג טכיל ןּבָאה טכַאנ עצנַאג א;
 טכַאנ ןיא רעטצנעֿפיזיולק ךרוד ןּבָאה טכיל
 ןַאמטכעש עילע ,ײטעשזדנַאלּבעגסױרַא ןַײרַא
 ,1920 וָאקרַאכ ,געװדייש ןֿפַא

 רעטצנעֿפ ןכרוד, .חטוא -- ןעקנַאלּבסױרַא
 ףיוא , ."סרעטכַײל ענעשעמ יד סױרַא ןעקנַאלּב

 יד טקנַאלּבעגסױרַא ...ןּבָאה ןענַאקלַאּב יד

 ירַאװ רזוע ,"רעזייק רעייז ןוֿפ רעדליּב עטנוּב

 .29 '| ,1924 !זיראפ וו ערטסַאילַאכ ,יקסװַאש

 טימ טקנַאלּבעגסױרַא סע טָאה רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ,

 קיטש א ןטכױלַאּב ןוא . , ,טכיל רעטרעדנוה
 "ץנימ ףסוי 'ר' ,יקסװַאשרַאװ ריקי ,"קרַאמ

 טקנַאלּבעגסױרַא טכיזעג ןטרעגַאמענּפָא ןוֿפ ,

 ,275 יז ,1956 י"נ ,| המחלמ ,מּפ ,"ןייצ יד ןּבָאה

 ,שינע  .ךיז טימ ךיוא

 ןוֿפ ןעמוקסורַא .װטוא -- ןעקנַאלּבסױרַא
 טימ .דלַאװ ןטכידעג ןוֿפ יַא .ןעקנַאלּבמורַא
 :(טעקנַאלּבעגסױרַא ךיז טָאה סָאװ) יז, -- ךיז
 ,ץרפ ,"?רימ טימ ןַײז טעװ סָאװ ?ךיא ןוא
 .שינע- .2הד יז ,יַאקיצ ,קרעװ עשיטַאמַארד

 טסַאלּב ןגרָאמירֿפ רעד .וטוא -- ןֿפַאלּבסױרַא
 ץלַא טָאה יינש רעכיילּב רעד, .סױרַא ןיוש

 רעד טימ ךיז ןסיגסױרַא ,יַא ןעמונעג רעטלוּב
 , רענַאינעמלעז ,קמ ,"טיײקסַײװ רעטלאק

 .ךיז טימ ךיוא .140 יז ,1921 עװקסָאמ

 סױרַא חזז .װטוא -- ןעשטשַאלּבפױרַא
 ןגיל תוארוה-ירֹומ יד ,םינּבר יד, .ןעקנַאלּב

 -ַָארּפ יד ַײּב| טנעה עקרַאטש ערעייז ןיא ךיוא

 ךיוא ןעשטשַאלּב לסקעװ ערעייז .ןסעקינטנעצ

 ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,ײלעֿפטרַאּפ רעייז ןוֿפ סױרַא

 טימ ךיא .77 'ז ,1898 עשראװ ,ֿבהזה לגע

 .שינע .ךיז

 סעטתיּבה-לעּב רעד, .װרט -- ןזױלּבסיױװַא
 ,"טזױלּבעגסױרַא גנוצ ַא םיא טָאה . . . רעטכָאט
 .ךיז טימ "לרעמש ןוא לרעּבב ,סַײװ

 ,שינע- .ץכע-

 טיולּב למיה קיטש ַא, .וטוא -- ןעױלּבסױרַא
 ךיז טימ ."סערָאמכ יד ןשיװצ ןוֿפ סױרַא



 ןעקסַאילּבסױרַא

 ...גרַאּב ןקידעוּפיש םענוֿפ ,טַײװ ןוֿפ , ---
 רעסיורג רעד טױלּבעגסױרַא רעהַא ךיז טָאה
 ,גרעּב ,"שינעטכידעג ּבײהנָא ןַײז טימ דלַאװ
 ,126 יז ,יקָאטסָאװ ,גנַאגּפָא

 טכיל עכעלטע .װטוא -- ןעקסַאילּבסױרַא
 עסיורג:שידרעֿפ תורוש ייווצ , ,סױרַא ןעקסַאילּב

 ןוֿפ טעקסַאילּבעגסױרַא סַײװ ןּבָאה סָאװ / ,ןייצ

 "נָאקי ,םייל ,רה ,"ליומ ןקידנכַאל ,ןטיירּב ַא

 .שינע .ךיז טימ ךיוא .ףטנערוק

 ןיא ןּבַײלּב .כרַא .װטוא -- ןבַײלּבסױרַא

 'נוא ןַײניה טינ ןיא טׂשול ןמ 'נוא, .ןסיורד

 ןייא רדֲא ערוצמ ןייא זא ןּבַײלּב ןשיורה זומ

 קרּפ ,טנַארּב ,"(וֿבשומ הנחמל ץוחמ) טיטש ֿבז

 .גל

 ,ןזיולּבסױרַא חזז .װרט -- ןזײלּבסױרַא

 תוחוּכ ןוֿפ טרעלעגסיוא ןצנַאגניא רעװ ךיא,
 ,ןייטש ַא יװ סנױזַא רימ טגיל ןצרַאה ןֿפױא ןוא
 ענייש יד ,סַײװ ,ןזײלּבוצסױרַא גנוצ יד רָאנ

 ,33 יז ,לטיג

 טָאה ואװ טינ ואווע .װטוא -- ןכײלּבסױרַא
 "ואושעצ א טכיײלּבעגסױרַא רעטצנעֿפ א ןוֿפ

 4 ןט ,1929 קסנימ ,ןרעטש ,"לרעַײֿפ רענעמ

 ענַײז טימ גָאט רעד טכײלּבעגסױרַא טָאה סע,

 .דַאנ ,"ןלַאדנַאס עטיור

 טייקלקנוט רעֿפיט רעד ןוֿפ, -- ךיז טימ

 ,"טבײלּבעגסױרַא לדַײּב סַײװ א ךיז טָאה

 יש ךעלקיטש, .31 'ז ,לדײמידלַאװ ַא ,סַײװ

 עטעקאנ יד ןוֿפ טכײלּבעגסױרַא ךיז ןןּבָאהְו

 יד רָאנ, .ןטסידנַאּבארטנַאק' ,אּפֵא ,"רעדלעֿפ

 סעמַאמ רעד ןוֿפ} טכײלּבעגסױרַא ךיז טָאה זָאנ

 א ןוֿפ לּבָאנש א יװ . . .קיציּפש ױזַא ןםינּפ

 לעגילֿפ ןרעטנוא ,יקסוָאנַאגַאק םירֿפא ,ײלגױֿפ

 ,7 יז ,ּב"ערּת עשרַאװ ,ןימלעיתיּב ןוֿפ

 סטָאג סָאװ ,ןעמָאז ןוֿפ , .וטוא -- ןשִילּבסױרַא
 רעטכַאמשרַאֿפ רעד ןזָאלּפָארַא טעװ טנאה

 ,"גָאט רעַײנ רעד ריא רַאֿפ יַא טעװ ,טלעװ |

 ,ןטַײצ ערעסעּב ףיוא ןטרַאװ, .'עּביל אי ,ץרפ

 ,"א דרע רעד ןוֿפ טעװ גנונעֿפָאה יד זיּב ןטרַאװ
 טָאטש ,לנ קיּבייא, .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ ,הּפ

 טָאה סָאװ טרָאװ סטָאג יװ ,ןייטש ןטיור ןוֿפ

 ,העיקש ענעדליג ,אֿפא ,"טילּבעגסױרַא ריד ןוֿפ

 וטֿפױא רעשירעטכיד רעקידלאוג רעד, ,187 יז

 טָאה םוטנדִיי עשיאעּפָאריײא-חרזמ סָאד סָאװ

 ,על ,"טילבעגסױרַא ןוא טילגעגסיוא ךיז ןוֿפ

 .גנואה רעד ,ילּב-- .1111958 ,גָאט
 ,שינע-ה .ץכץע-

 סורַא ,ןעמוקסיורַא .װטוא -- ןצילּבסױרַא

 רעצרַאװש רעד טכַאלא .ץילּב א יװ ןענַײש

 םיא ןצילּב ןייצ עסַײװ תורוש ייוװצ ןוא .ךאלמ

 םייּב ,ץרפ ,"ליומ ןטמירקעגסיוא ןוֿפ סױרַא

 רעגניֿפ ןטימ זַײװ א טוט רע; .יןּפָאקוצ ססוג

 ןּבָאה סע רעכלעװ ןוֿפ הרוּת סהשמ ףיוא

 ּתבהָאו :תויתוא עקידרעַײֿפ יד טצילּבעגסױרַא
 רעקֿפעינדילז ,ןײטשנרָאה .ה .צ ,"'ךומּכ ךערל

 ,30 יז ,א"נרּת וועשטידרַאּב ,!רגָאטָאֿפ עדנעּבעל

 טצילּבעגסיױרא לעה טָאה שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ ,

 ,1913 ,ןרעק רעד' ,שָאוהי ,"ןרעטש א

 .חטוא -- ןקילּבסױרַא

 .חטוא -- ןעשטשילּבסױרַא
 ידע .ןטנַאילירּב ייווצ יװ סיױרַא ןעשטשילּב
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 ּבָאה ךיא, .ץילּב א יװ ןעגנערּבסױרַא .וורט

 רע סָאװ ,ןעקנאדעג יד . . . ןרעה וצ טַאהעג ּביל

 -לעזַא ןוא עטושּפ עכלעזַא ,טצילּבעגסױרַא טָאה

 ,21 | 1949 ,שַאֿפ ןירּבָאק .ל ,"עלעניגירָא עכ

 טָאה סע, .ןקוקסיורַא

 סָאװ ריא טָאה'ס ןעװ / ,רעטסעװש עגנוי ןַײמ

 ןיא / ןּבױש עניילק ערעַײא ךרוד / ,טקירדעג

 יז; "רעטצנעֿפ ידי ,רַא ,"טקילּבעגסױרַא סַאג

 'ַא ןוא טעּב ןיא ןציזּפָא זַײװגעט ןיוש טגעלֿפ

 רזוע ,ײןַײרַא ּבלעװעג ןיא לּבַײש ןיילק א ךרוד

 .58 'ז ,1924 ןירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ

 ןוֿפ, .ןצרַאטשסױרַא ,קיטנָאק (ןַײז) ןרעװ :ךיוא

 רעײלשילּפענ ןכעלױרג:סַײװ ןטכַײל ַא רעטנוא

 סאּפ רעקיגרעּב ַא ןקילּבוצסױרַא ןָא טּבייה

 -נצּבקרַאֿפ רעד, .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ ,הפ ,"דנַאל

 ןוֿפ} ךעלטַײז יד טָא ןוֿפ טָאה 'ףיוה' רעט

 "רַאֿפ יװ טקילּבעגסױרַא ןטּפירקסונַאמ סקענעּפ

 ,װ רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ץכערירֿפעג טרעוילג

 ןא ולעֿפ א סױרַא טקילּב, .246 יז ,'סעמעי

 ןעמענ / :סקניֿפס רעקידעכַאל א יװ / ,רעטלַא

 החמׂש א טרעוװויס / ,ןכַאל ךעלגרעּב ןוא גרעּב

 ,יירטעּפ-יא' ,ןזירּפאק ,געס ,"סקניל ןוא סטכער

 .שינע .ץכע-ה .גנוז רעד ,קילּב =

 סָאװ ןגיוא

 ןגיוא עניורּב לקנוד יד . . .עװַאיסור לקנוד רָאה

 יײז סיוא טעשטשילּב ךַאד ,ךעלטיור ןענעז

 רעטציא טָאה יצכַאי, ,62 'ז ,דעצ ,"המכח סױרַא

 -עגּפָא רענעשעמ א יװ . . . טעשטשילּבעגסױרַא

 ,טסינָאלַאק רעשידוי ,ּפס ,"רַאװָאמַאס רעטצוּפ

 -סורַא טָאה ןגיוא עיולּב עריא ןוֿפ, .204 יז

 ,קערש ,סילע .ּב ,"טייקרעטיול ַא טעשטשילּבעג

 ,1941 קסנימ

 .ןעשטשילּב ךרוד ליֿפעג ןעגנערּבסױרַא .וורט

 טימ ךיוא .תולעּפתה סיורג ןגיוא יד טימ יא

 .ךיו

 ןיא ןעמוקסױרַא .וטוא -- ןעלזעלּביױרַא
 "נורא טקירד ןעמ ןעװ, .ךעלזעלּב ןוֿפ םערָאֿפ

 ןעמ ןעק ,רעסַאװ ןיא שַאלֿפ ענעֿפָא ןַא רעט
 סָאד ןוא סיורא טלזעלּב טֿפול יד יװ ןעז טכַײל

 ,"טֿפול רעד ןוֿפ ץַאלּפ םעד טמענרַאֿפ רעסַאװ

 םַאדַאמ , .62 'ז ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס

 ןוא ןּפיל יד ןגיוצעגנַײא ןטָאהן . . , שַאילּב

 טלָאװ ואװ ןוא עקַאט -- :טלזעלּבעגסױרַא

 ,72 יז ,ורּביה ,ַאּפָא ,*?טזָאלעג ןיסעּב ריא

 ערעייז ןשיװצ ןוֿפ, .וטוא -- ןצכעלּבפױרַא
 ניצ ענעלָאװשעג טצכעלּבעגסױרַא ןּבָאה ןּפיל

 ,76 ןמ קג ,ןַאמכַאר ,"רעג

 ,ארומ טָאה לװלעװ, .ורט -- ןעקעלּבסױרַא
 טייטש לקניוװ ןיא טרָאד . . . ןגיוא יד טכַאמרַאֿפ

 ,"גנוצ יד סױרַא םיא ףיוא טעקעלּב ןוא רעצעמע

 חנ טָאה ..., .'קירּב טַײז רענעי ףיוא' ,ַאּפָא

 -ססוג ,עקנַארק ַא יװ סעּפע טעקעלּבעגסױרַא

 ירּפ ארוּבב ,רעדניק סמדָא ,רה ,"ףָאש עקיד

 ,שינע- .ףֿפגה

 -עג-- ,סױרַא לט- .װורט -- ןעלטעּבסױרַא
 א 'א .ךיז ןטעּב ךרוד ןגירקסיורא .טלטעּב

 .ורט -- ןסעּבסױרַא

 .ורט -- ןעַײרּבפױַא

 ,װרט -- ןעירּבסױורַא

 ןכערּבסױרַא

 ןומ טַײלעגנוי עקיטנַײה; .הֿבדנ ערעסערג

 ,דמא ,"ןרעטלע ערעייז ןוֿפ יא רעּבַײװ ערעייז

 ,23 'ז ,1873 ענליװ ,סענעײרדרעֿפ ענייא

 ,ריא ,ןײגסױרַא ןטעּב

 םיא ,דוֿבּכ ךרדּב יא .ןּבַײרטסױרַא ,ןֿפרַאװסױרַא

 ןָאטעג קוק א ןּבָאה הרֿבח יד, .יידוד הכלי ןגָאז

 םעד} םיא ייז ןּבָאה ,טינ טֿפלעה ןשטַאּפ זא

 ,מק ,"ןַײרַא שילָאּפ ןיא ןטעּבעגסױרַא ןֿבנג

 יד ןוֿפ ונתּפרחּב זדנוא טָאה עמ, ,25 ןאַהפ ,6

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,"ןטעּבעגסיױרא רעֿפרעד

 -סױרַא םיא טָאה יז, ,2 טקנוּפ ,'ךעלטעטש

 ריא ןוֿפ ןֿפרָאװעגסױרַא שממ עקַאט ,ןטעּבעג

 י"ג ,רעטירד ַא ןוא ײװצ ,ןילּבמעד .ב ,"ץטויאק

 . 50 'ז ,3

 ךױא טעװ סע; .וטוא -- ןעמורּבפױרַא

 לוש רעקידהֿברוח רעטלַא ןא ןוֿפ ואווצעגרע

 :למַאז עשידוי ,ײדַײל ןוא ןַײּפ ןוֿפ דיל ַא יא

 ,הללק א 'ַא -- װרט 1918 עשרַאװ ,וו רעכיּב

 ןוא ביל א יװ 'א רע טגעלֿפ יםיאטח-לע' יד,

 -עגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"ןצרַאה ןיא ךיז ןגָאלש

 ןץנעגילעטניא רעד רַאֿפ} לטימ , ,30 יז ,ןשינ

 .סיורַא ןוא גָאטיײװ ריא ןעמורּבוצסױרַא . . ,

 ,129 יז ,1912 י"נ ,װ טישז ,"דיירֿפ ריא ןלַאשוצ

 .שינע- .ץכע- .רעד ,םורַּב- .ךיז טימ

 "סיורַא ,ןגָאזסױרַא

 -סורַא .דייר ךס א טימ ןעגנערּבסױרַא ,ןדער

 .טּפיוה יד, .ססמער ןוא םותיּפ יַא .ןשטַײט

 :ךעלּפענק-נױה רעשידוהַאי רעד זיא רוניֿפ

 יד ... טקעמשרעד רעכלעװ . . . טנַאקירּבַאֿפ

 טעַײרּב ןוא עיצַאוטיס רעד ןוֿפ טייקטסנרע

 עמַאד .א ,"סעיֿפָאסָאליֿפ 'עכיוה' ענַײז סױרַא

 טימ .11:10 ןט ,19232 קסנימ ,ןרעטש ,קעס

 .שינע .ץכש .גנוא .ךיז

 ַא יַא .ּבײל ַא יװ יַא .חרט -- ןלירּבסױרַא
 -טכעמ א יװ לוק רענעגרָאּכרַאֿפ א ,, ,לעֿפַאּב

 רעֿפטנע ןא ןַײז טָאה םערוטש'רּבדמ רעק

 ,טיוט סוניּבר השמ' ,שַאוהי ,"טלירּבעגסױרַא

 "סױרַא גנוי רעד ּפירכ א טימ טָאה ױזַאג

 ,הלמ ,"ןַײּפ ןַײז --- ךיז ןוֿפ םס םעד טלירּבעג

 ןענעק וצ , ,יטֿפַאשרעריֿפ רעזדנוא --- הנוז יד'

 -עּבעל א קיטיינ זיא טיונ יד ךיז ןוֿפ יא ךעלרע

 ןוא טניט ,דַאנ ,יּפַאש טימ טקַאטנָאק רעקיד

 ,195 יז ,1926 י"נ ,רעדנֿפ

 ךרוד ןּבַײרטסיױרא

 ןכדש רעד טָאה, .רעסאװ קידעכַאק טימ ןסיגּפָא

 םיא לָאז רענעי . . . ןייג וצ ןיהא טַאהעג ארומ

 ןַײז ראֿפ ןקַאהעצ ּפָאק םעד רעדָא 'א טינ

 ןהחמש !} עכמׂש ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,"תונכדש

 זדנוא ןשיװצ ---, ,5 'ז ,1894 ץנליוו ,עטכַאלּפ

 ןגעװרעד טשינ טסלָאז !טקידנעעג ץלַא זיא

 "א ךיז לעװ'כ ,לעװש ןַײמ ןטערטרעּבירַא
 ,161 יז ,ורּביה ,ַאּפָא ,"!וד דמושמ

 -סױרַא .ןכערּבכרוד ,1 .ורט -- ןכערּבפױרַא

 ןוא טנאו א יא .סעּפע ןכערּבכרוד טימ ןגירק

 רענעסַאלשעג-קיּבייא, .קנַאּב ןיא ןגירקנַײרַא ךיז

 ןוֿפ סיױרַא זדנוא ךערּב . . . / ,זַײרק רעקיטכיל

 ,69 יז ,םיטילפ ,גח ,"זַײא ןוֿפ יװ ,טכאנ רעד



 ןעמערּבסױרַא

 נָא טימ ךיז ןוֿפ סעּפע ןעגנערּבסױרַא .2
 םענעּבילקעגנָא םעד ךיז ןוֿפ יא .גנוגנערטש

 רעּבָא רע ןעק ןטלַאהנַײא ךיז גנַאל, ,קיטיײװ

 ֿבר ,שַא ,"טעּפמיא טימ סיורא רע טכערּב ,טינ

 | ,33 יז ,1921 ,דיגנ המלש

 ,טייצלָאמ ןטעֿפ םעד יַא ,ןענעקיימסיוא .2

 (רעטכעלעג א) ןייוועג א ,ךיז ןסַײרסױרַא .ווטוא

 טכערּב עיצולָאװער א ,המחלמ ַא ,.סױרַא טכערּב

 א טָאה ןכָארּבעגסױרַא לעק ןַײז ןוֿפ , ,סױרַא

 "והי ,"!טיײקיטכערעג ןוֿפ טָאג :ץכערק רעדליװ

 רעליטש ַא ןוא, .טייקיטכערעג סטָאג' ,שָא

 טלעװ קע ןוֿפ טָאה ץֿפיז רעכעלגָאטיײװ ַא ,ץֿפיז |

 רעד רעּביא ךיז טײרּפשרַאֿפ ,ןכָארּבעגסױרַא

 הליגמ יד ,קילַאיּב .נ .ח ,זּביא ,שיי ,"טלעוו

 ,רעַײֿפ ןוֿפ

 ידע .הער תוּברּתל ךיז יַא :ךיז טימ

 ןוא יָארטס ןוֿפ ןכָארּבעגסױרַא ךיז ןּבָאה ןעגנוי

 ,שזמ ,גח ,םילוזלז טימ ...ןָאטעג לגָאה ַא

 עטרַאצ עכייוו סָאד טָאה ױזַא יו, ,1 טווו 8

 ףיוא 'א ךיז ןוא ןזיּפשכרוד טנעקעג עלעזערג

 ה"ר ,קיא ,גרעּבלע .י ,"?ךַאלֿפרעּבײא רעד

 .שינע רעד ,ךָאר3-- .ב"כשּת

 ,ןקוקסורַא .וחטא -- ןעמעהּבכױרַא
 ;"םיֹורַא דלֹומ רעד ןגַײװצ יד ךרוד טמצרּביס,

 .23 '} ,ל"שּת ,ןינעסעי ייגרעס ,װָאקינרעּפַאּפ

 ןוֿפ ןעגנערּב 1 .װרט -- ןעגנערּבפורַא
 לקיטש א ךיק ןוֿפ יא .ןגָארטסױרַא .קיניײװעניא

 ינוא ףול . . . איורו איד, .ןַאמערָא ןרַאֿפ טיורּב

 ,"שיורה ךילַלל ׂשורג ןייא ןדנעהיּב טכארּב

 לָאמַא ןמ ןעװ, ,1518 עֿפָארטס ,ךוּב לאומש

 רפ שאו טאה דנוא זיא ןגנַאגג זיוה ןייז זיוא

 לָאז ןרדנוז ,ןהיג קיר וצ טינ ןמ לָאז ,ןסעג

 הדוהי יר תאװצ ,"ןיגנערּב שיורא ןזאל ׂשֹע ךיז

 .ּבי ,ז ,ט"נקּת ,ָאד98 ,דיסחה

 יד יַא .ןריֿפ וצ ןעגנערּב .ןעיצסױרַא ,2

 ןרַאװ (תולרוג) ינדליג,; .דייש ןוֿפ דרעװש

 ףיוא 'נוא (תאטח) דנוטש רנייא ףיוא ,אייווצ

 לוָאװ יז טּפַאלק רֶע .(לזָאזע) דנוטש רדנַא רעד

 רעד זיוא ׂשיורה יז טכַארּב ינוא רדננַא ךרוד

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"ׂשקיּב

 דע זױרַא ןמ טגנערּב ןטרָאד ןוֿפ, .ּב/ּבצק

 ינוא םיִמׂשּב יכילטסעק דנה רילֲא הזה םויה

 .ח"צּת ,טׂשמַא ,לכיּב טׂשנוק ,"םיכלמ תורצוא
 להאצ ינּבעגג איוד ןיא ןעװ ׂשלַא ןשיװ טַײז,

 -טארדַאװק רעד ךָאנ} טּבַײלּב רּביא שאווטע

 ןיק ׂשיװג רהיא טנָאק אוז ןגנואיצי-לצרָאװ

 ןייא רָאנ ןירדנוז ,ןיגנערּב שורַא רהעמ סיצנַאג

 גָארּפ ,תֿבשחמ תכאלמ ,ץילדייא .ז .מ ,"ךורּב

 ןיטגניג ןםיליח עשימודא יד|, .אעק יז ,ה"לקּת

 ןיטכַארּב ינוא ןַײרַא (לכיה) ׂשד ןיא רדיוו

 יז אַײּב יד ןנַאמ יגיטֿפַאה קלַאש יד לֵא שיורַא

 יא .א/וטק ,1764 ָאדרויֿפ ,ןוֿפיסוי ,"ןיטרעהג

 תועּבטמ ,תורוחס) ץאזמוא ןוֿפ ,ךיורּבעג ןוֿפ

 ןטקודָארּפ יד ןענָאק ןםירחוס ידְו ייז, עא

 יז ןטלַאהַאּברַאֿפ ,ךיורּבעג ןוֿפ יא ןצנַאגניא
 ,שטיװעלַאכימ .ּב ,"ןענערּברַאֿפ וליֿפֲא ןוא

 ,60 'ז ,1918 עשראוו ,םַארגָארּפ רעזנוא

 איז ןירעװ אד, .ןעװעטַארסױרַא .ןזיילסיוא .2
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 וד ןהעז ןירעװ ינוא ןיזאל רֿפ טינ ׂשיװג ךיד

 ,"ןיגנערּב שיור ןייא הנעק ןירעװ ךיד איז

 םיּבר איטחמ טאה רנייא ןעו, ,51 יז ,ּבגָארּפ

 טאה 'ינוא (תד רמימ) ראו רע ונייהד ןזעוויג

 ןלָאז יז זַא טריֿפיג ךיז טימ ךוא רדניק ןייז

 ןעמ לָאז ,ןַײז רזוח ליװ רֶע ינוא ןַײז ריממ

 ךוא רדניק ינַײז רע זיּב ,ןַײז לּבקמ טינ םיא

 ?זײקּת ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס ,"טגנערּב שיורַא
 ךָאנ ריא טימ זיא סע, .הנק ןמיס ,?ז"עקּת
 סיװעג רימ טצװ ױזַא ,ןעשעג טינ רוסיא ןייק

 ןענעק יז רעװ ןוא ןעשעג ריא טימ (סנ) ןייא

 ,תואלֿפה ירופס ,ריװַאּפ ,"ןתונוזה-תיּב ןוֿפ} יא

 ,ּב/זי ,1844 עשרַאװ

 יַא .דנאטשוצ-המשנ א ןוֿפ ןריֿפסױרַא .4

 עגַארֿפ יד; .טרָאװ טוג א טימ שואי ןוֿפ ןצעמע

 ענַײז סָאװ לוד םעד ןוֿפ סױרַא םיא טגנערּב

 ,ןירָאג .ּב ,"ןֿפרָאװעגנָא םיא ףיוא ןּבָאה רעטרעו

 סױרַא טגנערּב רדח:רעדָאֿפ םעד ןיא ּפַאלק ַא;

 ,פשטניװ ,סוממ ,"ןעקנַאדעג ענַײז ןוֿפ ןלאֿפר

 ,ןלייהסיוא :ךיוא = ןועגש ןוֿפ יַא* ..222 יז

 ,דלודעג ןוֿפ ,טכיװעגכַײלג ןוֿפ ,םילּכ יד ןוֿפ ַא*

 ןופ דנַאטשוצ א וצ ןצעמע ןריֿפרעד = ךיז ןוֿפ

 לָאז רעצעמע זַא ןכַאמ ,גנוגערפיוא רעסיורג

 טכעלש א .ךיז רעּביא לָארטנָאק םעד ןרילרַאֿפ

 ןעגנערּבנַײרַא ןוא םילּכ יד ןוֿפ יא ךַײא ןָאק ךוּב

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"סעּכ ןיא

 | ,82 'ז ,9

 -סורַא טָאה רע; .ןטעּברַאסיוא .ןריצודָארּפ .9
 רעדָא ןיצ ,גרַאװנזַײא ןימ רעדנַא ןַא טכַארּבעג

 יד| ייז, .'סרילטעּב 'זהמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"ַײלּב

 זיּב ךעלטנכעװ סױרַא ןעגנערּב ןסנוויואצלעמש

 ,1864 ,מק ,"ןוַײאּבַאטש רענטנעצ טנזיוט 40

 לקיטש ראד סָאד ןסע ןגעלֿפ ענעיה 51 א

 םעדצוח ,םינּפ רעייז ןוֿפ סייווש םעד טימ טיורּב

 יז סָאװ סָאד וליֿפַא ,ןעניגרַאֿפ טינרָאג ךיז

 -עדָאהעגֿפױא ןוא טכַארּבעגסױרַא ןיײלַא ןּבַאה

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"עצַארּפ רעייז טימ טעװ

 ,35 יז

 -רַאֿפ ,סעּפע ןוֿפ ןצונ ,חװר ןגירקסיורַא .0

 ןלאל הדוּת| ל"ּת טׂשניימ זאד ךיא ןעד, .ןעניד

 'ה ןיא ךיא זָאװ טכַארּביג שיױרַא ּבאה ןניא ןוֿפ

 .5 'ז ,ּבגָארּפ ,"ןמָאקיּב ןנעק טינ ּבָאה םינש

 ׂשיװג ריד טגנערּב ׂשע ,תועקרק:שילש ןייא,

 יד טסעומש רעװ, .ּב/נ ,ןויע ,ײׂשיױרַא םיחוור

 טניוװ םעד ןוֿפ ,ןָאט וצ ךיז טימ ןּבָאה עמערָא

 טעװ סע; .2 'ז ,דעצ ,"ןעגנערּבוצסױרַא טיורּב

 שטנעמ רעד טלָאװ רעמָאט ;ןלַאֿפנַײא טינ םיא

 ןּבָאה לָאז רע ןעװ ,טיורּב ןַײז יא טנעקעג ךיז

 ןוא ןטייקיניילק ןֿפױק וצ סעּפע לּבור םעד

 רעד רעּבָא; .4 ןאמ ,1881 ,לָאֿפִי ,"ןֿפױקרַאֿפ

 ןענעק טרָאד ןלָאז ייז זַא . . . זיא . . . רקיע

 'א ןוא םייה רעד ןיא ךיז ַײּב יװ החונמּב ןציז

 ,"טעּברא רענעגייא טימ טיורּב לקיטש סָאד
 ,23 'ז ,...ההלוגס ַא ,סוממ

 יא ,ןקעלּפטנַא .ןריזילַאער ,ןכעלקריװרַאֿפ ./

 םעד ליואװא .הלועּפ א 'א .עיגרענע ,טומ

 ןשטנעמ םעד ,המכח טגנאלרעד סָאװ ןשטנעמ

 ,ילשמ ,סמ ,"טֿפַאשתוניבמ סױרַא טגנערּב סָאװ

 חוּכ ַא רימ ןיא ןליֿפ לעװ ךיא,, ,13 ,ג ,ד"עקּת

 ןעגנערּבסױרַא

 ןּבָאה טשינ רעּבָא לעװ ךיא רָאנ ,ןָאט וצ סעּפע

 וצ ,ןעגנערּבוצסױרַא חוּכ םעד טייקכעלגעמ יד

 ךעלצינ םיא טימ ןוא ןדנעװּוצנַײא םיא סָאװ

 ןּבָאה טשינ לָאז רע, .עשטַאילק יד ,סוממ ,"ןַײז

 -כעלקריו ןיא הואּת ןַײז יא וצ הטילש ןייק

 תודיסח יצ טינ סייוו ךיא,, ,דל יז ,איִנּת ,"טייק

 ךיז ןוֿפ טכַארּבעגסױרַא קיניזטסואוװַאּב טָאה

 יינ ,| רָאק ,"ףירגַאּב-שודק םעַײנ םעד ךיז ןיא

 = לָפוּפה לא חוּכה ןמ 'א* .218 'ז ,8

 ,טרינַאלּפ עמ סָאװ ןכעלקריװרַאֿפ

 "טסניק ןרעּפרעקרַאֿפ .ןרעדלישּפָא ,ןֿפַאשַאּב .8

 רעד (ןוֿפ טימ סעּפע יַא .ןּבַײרשַאּב .שירעל

 ןטַײז עכעלרעכעל יד 'א .לזדנעּפ ןטימ ,ןעּפ

 םעד ןוֿפ ןטייקנייש-המשנ יד יא .ןּבעל ןוֿפ

 ךַײא ךיא ּבָאה לָאמ ךס א; ,ןשטנעמסקלָאֿפ

 ,עתמא ענַײמ ןיא טכַארּבעגסױרַא ןוא טנָאמרעד

 ענַײמ ןוֿפ םענייא תויׂשעמ עטכַארטעגסיוא-טינ

 -וועלירתּכ ןוֿפ בר םעד ,ןטנױשרַאּפ עטסּבילַאּב

 ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש ,"לֿפיזוי ּבר ,עק

 יד טשינ ּביוא טנַאלַאט ןעד זיא סָאװ, .190 'ז

 םעד י'ַא ןוא ןליֿפ וצ טײקיאעֿפ עוויסנעטניא

 ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"ןכַאז ןוֿפ טרעוו

 טָאה סָאװ טנַאה ענעי ןעד , .170 יז ,1959 א"ּב

 טָאה / ,טכַארּבעגסױרַא קרעװ סָאד ןייטש ןוֿפ

 ןַײשטנװַא ןוֿפ ץרַאה א קרעװ ןּבלעז םעד רַאֿפ

 רעד' ,ןעלמיה סטָאג רעטנוא ,רה ,?טכַאמעג

 | ,טנַאֿפעלע

 יַא רָאלק .(ךיז) ןקירדסיוא .ןגָאסױרַא) .9

 וטסליװ סָאװ .הרעשה ַא יַא .ןגָאז ליו עמ סָאװ

 -לושַאּב יד 'א .קנַאדעג םעַײנ ַא יַא ?'א טימרעד

 "רַאֿפ יַא .טײקכעלטנֿפע רעד רַאֿפ 'ַא .גנוקיד

 םעד 'ַא .עידָאלעמ א יא .ןעגנַאלק ענעדייש
 רעד ןיא ךיּבענ טָאה . . . איז, ,ןָאט ןקיטכיר

 ,"ןיגנערּב זיורה טשרדנא ןינעק שקינ טשַאה
 םעד יא ָאד ןֿבר רעד| רע לָאז יװ, ,35 יז ,הג

 װָאקירטעיּפ , . ..ךעלגנוי עכילרע יײװצ ,"תמא

 גנערּב ןוא ,רעטכָאט ,גיײװש ---. ,14 'ז ,1

 -ּפָא עכלעזַא ןצֿפעל ענַײד רעּביא סױרַא טשינ

 ,סּביוא תּבש ,ןַאמײנ .מ .י ,"דייר עשירערעק

 ,ליומ א טנֿפע ...רעא .50 'ז ,1929 עשראוו

 ,"לוק טּפמודרַאֿפ א סעּפע לָאמַא סיױרַא טגנערּב

 ןקורדסיוא יד ןזָאלע ,7 יז ,םיֿפרׂשע ,סוממ
 רעּבָא ,ןעייטש ייז יװ ןוא ואו רעטרעװ יד רעדָא

 עקינייא עכלעװ טימ ,עיצאנָאטניא יד ןרעדנע

 ,"ליומ םענוֿפ סױרַא ייז ןעגנערּב זדנוא ןוֿפ
 ,9 יז ,1954 י"נ ,ךוּב גָאט ַא ןופ ךעלטעלּב ,נירג

 ןּבַײלּב (א = (ליומ ןוֿפ ט רָא װ א יַא טינ*

 ַאא קערש ,גנושַאררעּבײא תמחמ) ןושל ןָא

 ךימ טָאה רענוד ַא יו, ,(סעיצָאמע עקראטש

 -ןרעה טשימעצ ןעוועג ךיא ןיּב יוזַא ,ןֿפָארטעג

 ליומ םענופ 'א טנַאקעג טינ ןוא ,סנױזַא קיד

 14 יז ,רָאה עירג ַא ,סוממ ,"טרָאװ ןייק

 רעטרעװ יד ןוא ןדייר וצ ןַא טסּביה וד,
 וד ןוא זדלַאה ןיא רענייּב יװ ריד ךיז ןלעטש

 ,סוממ ,"ןעגנילשרעטנורַא טינ ,יַא טינ יז טסנעק
 ןגַײװש(רַאֿפ) (ב .20 'ז ,1920 י"נ ,וװ שטניװ

 א זיא ּבַײװ ןַײד סָאד ,ןזַײװ ריד לעװ ךיא,

 ,ןייטש ןטנוא ןוֿפ ליומ סָאד רימ לָאז ,דוס-לעּב
 ,רערעדעל .ש ,"יַא טרָאװ ןייא לעװ ךיא ּביוא



 ןענערּבסױרַא

 ,1897 ענליװ ,רעכערּברעֿפ רעכילקערש רעד

 = םע טָא םעד 'א ןענעק טשינ* .26 'ז

 רוחש 'א* .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ןענעק טשינ

 .ךעלטֿפירש ןקירדסיוא = ןֿבל יּבג לע

 ןַײז .גנונַײשרעד א ןֿפורסױרַא .ןַײז םרֹוג 0

 ןגָאלשעג ךלימ יװ ןוא, .סעּפע ןוֿפ הּביס יד

 טעשטוקָאד זָאנ רעד ,רעטוּפ סױרַא טגנערּב

 סעּכ ןוֿפ הלועּפ יד ױזַא ,טולּב סיורַא טגנערּב

 ,33 ,ל ,ד"צקּת ,ילשמ ,סמ ,"גירק סױרַא טגנערּב

 א טעז רע ...ןעמוקעג זיא ערה:רצי רעד,

 ...ךיז טכַאלעצ ןוא תואּפ ןוא דרָאּב טימ דִיי

 וצ ןעגנערּבוצסױרַא ךאז עסיורג א !אכ ,אכ ,ַאכ

 יד, .רמלמ רעמלעכ רעדי ,ץרפ ,"הריֿבצ ןַא

 טכַארּבעגסיױרַא ץנעדנעט יד ןּבָאה סָאװ תוחוּכ

 ןוֿפ ןרָאװעג טקרַאטשעגרעּביא ןענַײז ןּבעל ןיא

 ךיז ןיא טַאהעג ןּבָאה סָאװ תוחוּכ עַײנ ערעדנַא

 ןוֿפ , .1911 ,טישז ,"ץנעדנעט עטרעקעגמוא ןַא

 רימ יא / ,ַײרעּבױצ ןוֿפ טרָאװ טימ ,טכַאנ סרֿבק

 ,"ןלאומש ןטיוט םעד / ,טעֿפַארּפ םעד וטסלָאז

 ,'לואש' ,שָאוהי

 -וצ ןלענָאיצַאמע ,ליֿפעג ַא ןזַײװסױרַא ,1

 'א .הענכה 'ַא .גנוטכַא ןוֿפ סנכייצ 'ַא .דנַאטש

 םעד ןוֿפ ןיוש ןדירֿפוצ זיא רע, ,לארׂשי-תֿבהַא

 א טכַאמעג ,טשַאררעּביא טָאה רע סָאװ אֿפוג

 ערָאג ןַײז יא לװלעװ עקַאט לָאז ןוא ,זירּפרוס

 ָא"ּת ,טַײל-הֿבישי ,יקצילַא .ל ,"גנורעדנואװרַאֿפ

 ױזַא ןוא רעטצנרע אזא זיא ששח רעד, ,8

 'ז ,אצוש לֹּבִי ,"טכַארּבעגסױרַא ךעלקירדנַײא

 טרעטשעג טינ ךיוא טָאה !םייח ירֿבדי םעד, 7

 רָאמוה רַאֿפ שוח םענעריוּבעגנַײא ןַײז יַא ןיא

 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ,רעלהאמ .ר ,"עריטַאס ןוא
 ,259 יז ,0

 :סױרַא .ןרעװ ןריוּבעג לָאז סע ןכַאמ ,12

 טָאג ןוֿפ ףליה יד ןוא, .שינעטערעג ַא ןּבעג

 ךַײלג זיא ַײּברעד ןשטנעמ םעד טמוק סָאװ

 דלעֿפ סָאד ןָא טקנירט רע סָאװ ןגער יװ ױזַא

 ,"ןצָארּפש טכַאמ ןוא סױרַא טגנערּב סָאװ ןוא

 ןטַאט סנטַאט ןַײד ןיא דש ַאע ,191 יז ,וװ הח

 רע סָאװ ןֿפרַאװסױרַא םיא לָאז דרע יד ,ןַײרַא

 ףיוא טכַארּבעגסױרַא ערז ענעֿפײרט אזַא טָאה

 טרעװ עמ, 43 יז ,חסּפ רַאֿפ ידוי ,"טלעוו רעד

 םיכודיש ןיא ןַײא טייג ןוא טנַאקאּב רעטנענ

 לגוֿפ סָאד ןטלַאהרעד וצ ןֿפלעהרַאֿפ סָאװ

 רעד ףיוא ןעגנערּבוצסױרַא ןוא טכעלשעג

 ,49 ןאמ ,1882 ,לַאֿפיי ,"ןשינעֿפעשַאּב עַײנ טלעוו

 / רעדלעֿפ יד ףיוא טייז עמ סָאװ רעטַײרק יד,

 / רעדלעוו יד ןיא זָארג יװ דליװ טינ ןסקַאװ ןוא

 / רעװש גונעג ןָא ךעּבענ טמוק םעד סָאװ

 טלעװ רעד ףיוא סיורא ייז טגנערפ רע זיּב
 ,32 'ז ,הריש ,סוממ ,"רעהא

 ךיז רעטלֹוּב ,ןענַײשסױרַא לָאז סע ןכַאמ ,8

 עלֲא סױֹרַא טגנערּב טכיל סָאד .ןעזסױרַא

 ךָאנ ןעגנערּב םידגּב עסַײװ-יינש יד, .,ןרילָאק

 ,"טיוה ןַײז ןוֿפ טייקלעג יד סױרַא רעמ

 -סיוא .ןענעקיײמסױרַא .ןעַײּפשסױרַא .4

 ןעמונעג טנאהרעּביא השלוח יד ןעוו, .ןכערּב

 ןוא ןעזנָא טינ רע ןָאק הליכַא ןייק ןוא טָאה

 סָאד ױזַא ,ליומ ןיא טָאה ןעמונעג ןיוש רע ןעוו

 ,"סיױרַא רעדיװ ךַײלג רֶע טגנערּב עקיבלעז

 .ןע- ,גנעג  ,רעד -- גנַאגסױרַא
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 טגנערּב רע וליֿפַא; .ד"נקּת וָאלקש ,אתינגרמ

 ןעַײּפשסױא טוט רע רעדָא החיל סיורַא ךיז ןוֿפ

 ױזַא ,סאמנ רֿבח ןַײז זיא סע ןוא רֿבח ןַײז רַאֿפ -

 ,גנילרעּפש .י .א ,"ןידל רַאֿפרעד רע טמוק

 ,ט"סרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט) וו םיטוקיל

 | | ,38 יז

 ןעװו ןעד, .ןענױאװעגּפָא ,ןֿפַאשּפָא .כרַא 9
 ףּפָאק שדניק ןַײד ןיא זיא זַײרג רעד ןיוש

 ,ליומ ןַײז ןיא ךלטניוויג זיא ינוא ןגנגיג ןַײרַא

 גָאט ןַײד וטׂשיּב ןגנערּב וצ ׂשױרַא זַײרג ןעד

 ,ּב/טס ,ןויע ,"לעוֿפ טינ

 לכׂש רעזידג .גנה .ךיז טימ ךיוא

 ןייז .רעּפרעק ַא ךרוד עדָארג טקריװ ילעוּפה

 יד ןיא גנולױהרַאֿפ ןוֿפ י'ִא יד זיא אדֿבוע

 ענליװ ,| תועד הגוה ,ם"ּבמ ,"טייקכעלקריוו

 ,ןיד) רעד .שינע-  .ץיכעה .28 יז ,2
 לרעמש . . . זיא ןגיל םעד ןוֿפ יא רעד, .(עק-
 להקה תאטח ,....ריפַאס .י .ַא ,"טחוש רעד

 קילגמוא ןַא זיא סע, .6 יז ,1881 ענליו ,ו , .,

 ףרַאד -- רעריצודָארּפ רעד -- 'ַא רעד סָאװ

 ,"סרעסע עטסיזמוא . . .ליֿפ ױזַא ןטלַאהסיוא

 -נערּבסיוא וזד ךיוא .7 שו 1957 ,זמט ,טייצ

 .יירע- .(159 4--) 23 רעג

 -עגסױרַא טָאה רע, .ורט -- ןענעוּבסױװַא
 םעד ךיז ןוֿפ טמערוטשעגסױרַא ןוא טנערּב
 טינ טָאה רע סָאװ ,ןעַײרעלדיז יד ןוא סעּכ
 חמצ 'ר ,גח ,"טֿפעשעג ןיא םינוק יד טגָאזרעד
 .סַאלטַא

 "יטסניא-רוטלוק יד, .ז ,רעד -- ּבָאנפױרַא

 -ײרּבסױא ןֿפרַאד ןגַאלרַאֿפ-רוּביצ ןוא סעיצוט
 ךיז ןוא ןעוטֿפױא עשירעצעזרעּביא יד ןרעט
 םענעטינשעגוצ טיירּב א ןיא ןרעמַאלקנַײרַא
 -שידיי רעד ןוֿפ רצוא ןַא ןוֿפ יא ןַא רַאֿפ ןַאלּפ
 דהאו רוקמ דחא ,ףד דגנּכ ףד ,רוטארעטיל
 / .ג"כשּת ירשּת ,שימייה ,ןדס .ד ,"םוגרּת

 סלצרעה ןוֿפ יַא יד, .סי ,יד -- עּבאנסױרַא

 ידנַאלַײנטלא קרעװ ןַײז ןוֿפ ןוא עיֿפַארגָאיּב

 .15 'ז ,1919 י"נ ,וא טישז ,"גונעג טינ זיא

 טקַא 1

 ,ןטָאּברַאֿפ יא .ןײגסױרַא ןוֿפ טאטלוזער רעדָא

 ,טנַאּפש םכח'דימלּת א? ,טָאטש רעד רעטניה יא

 'א ןוא גנַאגנַײרַא םַײּב ןוא בַײװ ןרַאֿפ טֿפױל

 ,המלש ,סוממ ,"סױרָאֿפ ןייג ךיז רע טּפאכ

 'א םייּב ךיוא עטשרע יד ןַײז ּביל ןּבָאה יז,

 ,| ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"ןריט רעד ךרוד|

 .41 יז ,1922 עשרַאװ

 -וורעזער .יַא רעקיטַײז .ןײגוצסױרַא טרָא .2

 ,םי םוצ יא .לאנאק"א יא רעטרעױמרַאֿפ .יא

 טַײצ רעקיּבלעז רעד ןיא, .'א םוצ ןזָאל ךיז

 'א םעד ָאּפַאטסעג ןוא ײצילָאּפץוש טרעגַאלַאּב

 רעװַאכָאטסנעשט ,יָאטעג רעד ץוחמ לענוט ןוֿפ

 ,197 יז ,1947 יינ ,ןדִוי

 ,גנַאגלוטש :ךיוא .רעּפרעק ןטימ תוכיישּב .

 יז ןלָאז טּפיוהרעּביא, .ַא רעקידרעסאװ ַא

 -וצנָא טשינ טנרָאװעג רעייז ןוא גנערטש ןַײז

 'א םעד ןיא טשינ טנעה עזיולּב יד טימ ןריר

 םעד ןוֿפ ץכעכערבסיױוא םעד ןיא טשינ ןוא

 ןיײגסױרַא ||

 יד" .58 יז ,רַאט ,"ןערעילָאכ ףיוא| ןקנַארק

 ןיא} דָאירעּפ םעד ןוֿפ עּבַאגֿפױא עקיטכיװ

 ןטשרעטנוא םעד ןוֿפ גנונעֿפע יד זיא {טעּפמיק

 ,1931 ענליװ ,זעגֿפ ,"רעטומּבייה רעד ןוֿפ יַא

 ,22 ןאס

 .ןַײרַא דלַאװ ןיא יַא .ורּפָא טימ תוכיישב .4
 טנַײה -- וָאס .טוה"ַא .ךישַא ,רעדיילק-א

 ?גָאטַא ןַײז סע טסעגרַאֿפ רעװ .גָאטייַא ןַא זיא

 ןוֿפ יַא רעד .גנואַײרֿפַאּב טימ גנודניּברַאֿפ ןיא

 יד , .הסיֿפּת ןוֿפ 'ַא ןזיּב געט יד ןלייצ ,םירצמ

 רעּבירעד זיא תורח וצ תודֿבע ןוֿפ גנוזיילסיוא

 טקנוּפ טייקנייש וצ טייקסואימ ןוֿפ יִא ןַא ךיוא
 רעניימעגלַא ,ןַאמדַײז .ה ,"לודג רואל הליֿפַאמ יװ
 - ,29 ווו 1972 י"נ ,לַאנרושז

 א ןוֿפ ,ךוּב א ןוֿפ ןעמוקסיורַא סָאד .ס
 ןוֿפ יַא םַײּב ןּבירשעג, .עּבַאגסױא רעשידָאירעּפ

 י"נ ,װ גורֿפ .ש ,"'רעדיל עשידִייי ךוּב ןַײז

 | ,131 'ז ,0

 .ענעצס רעד ףיוא טסיטרַא ןוֿפ םוקסיורַא 0

 .ענָאדַאמירּפ רעד ןוֿפ יא .'ִא םוצ ןטיירגוצ ךיז

 רעד, .גנַאג רעטשרע רעד (ןליּפש םַײּב) .7
 ,סַײװ טימ רעדַא סעקוטש עסַײװ טימ רעליּפש

 ,89 יז ,שוו ּפשִיי ,יקסנישטוק .מ ,ייַא םעד טכַאמ

 םוצ| ּפערט עטשרע יד, .גנורעּפרעקרַאֿפ .8

 ןוֿפ יַא רעד ,הקיּתש זיא ןתוקלא טימ רשק

 ,טע ,1957 י"נ ,ּבדל ,"השּבלה וצ לכׂש

 יד טימ סױרַא  .עזַארֿפ -- ץינַאג םױרַא

 ןוֿפ טײרדעגסױרַא ךיז ,ןטינשעגּפָא טוג .רענייּב

 קרַאטש; .ןרָאװעג לוצינ .עגַאל רערעװש א רעייז

 ."יג יא -- ,טָאג ןעקנַאד רָאנ ,טריקיזיר

 .ן- ,רעד -- ֿפָאנסױרא

 ,6-- ןסיגסױרַא ןוֿפ

 ןצרַאטשסױרַא .לָאענ .וטוא -- ןפסונפױרַא

 סיורַא ןססוג'ס יװ עז'כ,, ,הסיסג ןוֿפ ֿבצמ ַא ןיא

 -הנצל ןיא ןלָאמ ןוא רעדילג יד ןוֿפ תורוד יד

 .גנוטסעֿפ ,יצוס ,"טנעוו יד ףיוא תואווצ ןַײש

 טעטש יטסעֿפ ינַײד לַא, .ורט -- ןעלזגפױרַא
 וצ ׂשיױרַא ינוא ןמענ וצ ןַײא ןַײז גנירג ןרעװ

 ,12 ,ג ,םוחנ ,מהס ,"זיא ןנירד ׂשָאװ ןלזג

 טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ .1 .װטוא -- ןײגפױרַא
 ךרוד יא .ןעמוקסיורא .ןסָאלשעגּפָא זיא סָאװ

 יא ןוא ןײגנַײרַא םַײּב הזוזמ יד ןשוק .ריט רעד

 לװֿפ !ךודיש א ריד טדער עמ ,סױרַא יג

 טגעלֿפ ןכדש ַא זא .קיסַאּפש ךעלטנייוװעג}

 םעד ןסייה ןעמ טגעלֿפ ,ךודיש א ןדייר ןעמוק

 .ּבוטש ןוֿפ ןייגסיורַא לדיימ רעד רעדָא רוחּב

 ןצעמע ןטעּכ םַײּב עלהמכח סָאד םעד ןוֿפ

 א ןרעה טינ לָאז (ר)ענעי ידֹּכ ןײגוצסױרַא

 -עטלע רעד רעִירֿפ ףראד ןײגנַײרַא, ,ןסעומש

 ,ןַאמגילעז ,"רערעגנִיי רעד רעִירֿפ -- 'א ,רער

 זַאע ,1878 ץענליוו ,אטוז ץרא-ךרד תכסמ ,זּביא

 ַא ךרוד, .װש ,"ןעז יא ןעמ לָאז ,טליּב טנוה ַא

 טעװ רע לַײװ ,יַא טשינ דניק ַא רָאט רעטצנעֿפ

 זיא דוהא ןוא , .ץכעּבײלג ,"ןסקַאװ טשינ

 טכַאמעגוצ טָאה ןוא זױהריֿפ ןיא ןעגנאגעגסיורַא

 ,םיטֿפוש ,יּת ,"ּבוטשרעּביײא רעד ןוֿפ ןריט יד

 טַאטלוזער רעדָא טקַא



 ןײגסױרַא

 רימ ןוֿפ ןַאמרדיא טסאל ,ףיר . . . ףסֹוי; ,22 ,ג

 זיא רע, .1 ,המ ,תישארּב ,ץילּב ,"ךיג זיוניה

 ַאד ןגנג שױרַא זיוה רֿפּכ םעד ׂשיוא טראיינ

 ,ל"שרהמ ת"וש ,"ןמוקיג ךָאנ םינלזג 'ּב ןַײז

 ןוֿפ החמׂש ןייא , .ן92 יז ,| שה 1599 ןילּבול

 וצ לודג ןהֹּכ רעד טכַאמיג רע טָאה ֿבוט םוי

 ןגנַאג ןַײא זיא רע ןעװ רּבאה ּביל ןַײז לַא

 ןגנַאג זיורה זיא ינוא שדקמה תיּב שאד ןיא

 ה"ר רוזחמ ,"סניגעגיּב יויּב רדנוז םולש טימ

 .וטשרעװ שאו, .א/הצק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו

 יד ןיא טסילש ןַײא ךיד אוד ׂשד ןניוװג טימ אד |

 ,"רימ וצ ׂשיױרַא איג ,טאטש איד ןוֿפ ןיראומ

 = !סױרַא (ט)ייג .דנק ,1743 טׂשמַא ,ןופיסוי
 !סױרַא ווזד .ןצעמע ןּבַײרטסױרַא םַײּב ףורסיוא |

 = תומאידלד יד ןוֿפ יא טינ ,ותיּב חתּפמ א טינ

 ,םַאזנייא ןַײז ,ןּבעל טרעדנוזעגּפָא ןַא ןריֿפ (א

 רַאֿפ ןּבָאה ארומ .רעקיטַאמגָאד ַא ןַײז (ּב ;טנלע

 ,המחלמ ףיוא יַא* .קנַאדעג םעַײנ ,טרָאװ ַײנ א

 טקישעג רעדָא המחלמ א ןּבײהנָא = גירק

 רענעמ עגנוי עלַא, .ןטלַאה וצ המחלמ ןרעוו

 זַא, ,"המחלמ רעד ףיוא ןעגנַאגעגסיורא ןענַײז

 ןֿפרַאד טעװ עמ זא ןעמוקסיוא לָאמַא טעװ סע

 ,"ַא גירק א ףיוא ןכַאמ עגָאװערט עקיטיינ ַא

 .8 יז ,ב"נרּת עשרַאװ .הקדצּב רּבדמה ,יאלּפ

 סױרַא טייג סָאװ ליֿפעג ַא .גיֿפ 1 ב וזד .2

 סָאװ געװ א .ןצרַאה ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןוֿפ

 סיורַא ןעייג טרָא םעד ןוֿפ .םי םוצ סױרַא טייג

 'ַא טנכערעג רֶע טָאה תליחת, .ןגעװ עכעלטע

 ןוֿפ ,עש ,"ןגעק לקיטרַא ןקירעַײֿפ ַא טימ

 :סױרַא זיא עטצעל יד, ,30 יז ,עקװעלירתּכ

 ,"|טֿפױקרַאֿפ יז טָאה עמ} ןישַאמיינ יד ןעגנַאגעג

 ,ןורסח ַא טּבַײלּב ןורסח א, .יהנמלַא ידי ,ץרּפ

 ןוא ליומ סעמעװ ןוֿפ / סיוא טינ ירמגל טכַאמ

 ,לטלעװ ןיילק ,צלַא ,"סױרַא טייג סע רעדפֿפ

 םערַאיל ןסיורג םעד טימ, ,74 יז ,1894 ןָאדנָאל

 טלעװ רעד ףיוא -- רע טמוק / ןייוועג ןוא
 .5 'ז ,1923 נליװ ,רעדיל ,טע ,"ןײגוצסױרַא

 ךיא = סױרַא טינ ּפָאק ןוֿפ רימ טייג סע*

 טייג המשנ יד .םעד ןגעװ קידנעטש טכַארט

 ןוֿפ תומה ךאלמ רד טאַײרש), .ףוג ןוֿפ סױרַא

 זיא טַײצ ןַײד םרמע ןּב השמ / (ןַײרַא ןסיוה

 ףוג ןַײד זיוא ןהיג ריד לָאז המשנ ןַײד / .זיוא

 2750 ?טרָא ,גנוּבַײרשּב וניּבר השמ ,"זױרַא

 ריד ןוֿפ לָאז יַא :הללק .|21 יז ,50 ןק ,קג||

 א ןַײ = ןצעמע רַאֿפ יא* !המשנ יד

 רע, .ןצעמע רַאֿפ ןלדּתש ַא ןַײז ,רעכערּפשריֿפ

 ַײּב ןיא רע / ,טנַאה עטשרע יד זדנוא ַײּב זיא

 יד זדנוא ַײּב זיא רֶע / ,טנַאװחרזמ יד זדנוא

 עכלעזַא / ,רימ ןֿפוד עכלעזַא ףיוא טָא / .ןיורק

 ,"ןײגוצסױרַא זדנוא רַאֿפ / רימ ןֿפור םיאורּב |

 רַאֿפ 'א* .'רעײטשרַאֿפ רעשידִיי רעד' ,ווװ לַא

 -רַאװ ,טֿפעשעג םענעגייא ןַא ןענעֿפע = ךיז

 .עא טָאטש

 .(סעּפע ןקידנערַאֿפ ןכָאנ) ךיז ןעמוקַאּב 9
 ןיא ןײגרעּבירַא .תילכּת ַא ,ֿבצמ ַא וצ ןייגרעד

 טעװ סָאװ ,ןסקַאװסױרַא .דנַאטשוצ רעדנא ןַא

 ַא יַא ,תקולחמ ַא 'ַא ןעקיס ?יַא ץלַא םעד ןוֿפ
 טימ (טֿפעשעג א ןוֿפ) יַא .(רעטגיזַאּב) רעגיז |

 ןייק ןיוש טעװ סוּבָאל םעד ןוֿפ .(חוור) קזיה

 .עקילַאק א ןּבַײלּברַאֿפ |
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 יד, .הרוּת הלוּכ ּפָאק א טימ יא .יִא טינ בר =
 -מוא ןהרוּת-דומלּת ןוֿפ} סױרַא ןעייג םידימלּת

 י .א ,"טייקשידי לקערּב ןייק ןוֿפ דנסיוו

 ,1881 ענליװ ,| .. .להקה תאטח ,....ריֿפַאס

 ןרעדנַא ןָא ןייטש ןייא טגָאלש ןעמ ןעוו, ,35 יז

 טנערּברַאֿפ ןוא סיורא רעַײֿפ רעד טייג ָאד

 ,...סעצָארּפ רעד ,.ג .א ,"טעטש ןוא רעזַײה

 . . . עימעדַאקַא עשידִלי ַאע .23 יז ,1885 עשרַאװ

 םידמול עטסערג יד יַא ןלָאז ןטרָאד ןוֿפ סָאװ

 ,...ךעלעשנעמ עניײלק ,עש ,,"םימכח ןוא

 ןעגנַאגעג {זיא| . . .ט"שעּבה ונירומ, ,131 יז
 "עג טינ רעייז טָאה ןוא םינוילעה-תומלוע ןיא

 יײנ ,ּבדל ,"טלעוו-תודדוּבתה רעד ןוֿפ יא טלָאװ

 ןּבַײלּב טינ טלעװ יד ליוו'ס ,, .זלק ,ז"ישּת

 -רעדניק ריא ןוֿפ 'א טינ ליװ / ,טרַאנעגּפָא

 ,77 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לאה ,"רעטלע

 ןוֿפ, .געװ (ןטיירּב) א ףיוא ,ךרד ַא ףיוא יַא*

 'רעטַײּברַא רעקסנימ רעד' טּבייה ןָא רעמונ ןט3

 ןוֿפ געװ ןרעטיירּב א ףיוא ןײגוצסױרַא ןָא

 ןטנאסערעטניא ןַא טמוקַאּב ןוא ףמאק ןשיטילָאּפ

 ןָאדנָאל ,רעטַײּברַא רעשידיא רעד ,ײרעטקַארַאכ

 .174 יז ,14 ןאו ,2

 עמ יװ ,סעקטַאג יד ןיא ,דמעה ןייא ןיא יַא*

 יא ,לּכירסֹוחֿבו םוריעּב יא ;טיײג ןוא טייטש

 ןוֿפ יִא ,לױטַאק ַא יװ ליוה יַא .לּכרסוחּב עלַאג

 ןשָארג א ןָא ,הטורּפ ַא ןָא יא ,יקנ יַא ,ליּפש

 "נַאּב ,טוּפַאק ,טליּפשעגסױא ןַײז (א = לגדא

 .קסּפ ןסואימ רָאג זיּב ַא ןּבָאה (ב :טָארק

 ,יקנ טֿפעשעג א ןוֿפ סיורא טייג רענייא ןעוו

 :סױרַא זיא רע :ןעמ טגָאז ,לּכירסוחּב עלָאג

 .ןלָאג --- ןלַאָאג) לאג שװ} ילארׂשי לָאג' ןעגנאגעג

 הסנרּפ לסיּב סָאד .ןעקנערקסיוא = םעקָאּב יא*

 טּֿפָא) הללק .םעקָאּב ןעגנַאגעגסױרַא םיא זיא

 יװ יַא* !םעקָאּב 'א ריד לָאז'ס :(עקיסַאּפש

 ַא ןּבָאה ,ריא = ץַאק עסַאנ ַא יװ ,ןָאה רעסַאנ ַא
 -ןוא רענעגנולעג-טינ א ךָאנ ןעזסיוא טכעלׂש

 א ,שטנעמ א ןצעמע ןו ֿפ י'ַא* .גנומענרעט

 ןעלשטנעמסיוא ,תילכּת א וצ ןייגרעד = טַײל

 יַא טינ שטנעמ ןייק ןיוש טעװ םיא ןוֿפ .ךיז

 סעּפע יַא :ךיוא .טַײל א יא ןעק לרוחּב םעד ןוֿפ

 רעד, .ןּבעגנַײא ךיז = ןטָארעג רעדָא סטכער

 ןגָאז ,"ןטָארעג (ןעגנַאגעג)סױרַא זיא טנלָאשט

 א| וצ טיג עטסָאּבעלַאּב יד ןוא .טסעג יד

 יד ךָאנ, :ןטנעמילּפמָאק א רַאֿפ טנעמילּפמָאק

 ."ךָאנ טסעג

 ןוֿפ ,דלודעג ןוֿפ ,םיל ּכ יד ןוֿפ יַא*

 = עא ךיז ןוֿפ ,סעקמַאר יד ןוֿפ ,טכיװעגכַײלג

 ןרעװ ,לָארטנָאק םעד ךיז רעּביא ןרילרַאֿפ
 ,טגערעגֿפױא קרַאטש ןרעװ ,סעּכ ןיא קרַאטש

 ןּפַאכ (א = תמ ַא ,עקילַאק א 'ַא* .טכָאקעצ
 לָאמַאכָאנ סױרַא זָאל, .יקירעג' ןסיורג ַא רָאג
 ךיא גָאז ,טרָאװ עקיזָאד סָאד רעדורּב ןַײמ ףיוא
 א טנעה ענַײמ ןוֿפ סױרַא טסייג וד זַא וצ ריד

 ,1922 עשרַאװ ,ו ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,"תמ -

 (ג .תמ א ףיוא ךעלנע (ןרעװ) ןַײז (ּב .94 יז

 = ןיִצו ןשּב יא *
 = וּתשקּבו וּברחּב 'ַא* .רענעגָאלשעגנָא ןַא יַא

 קסּפ ןסואימ א ןּבָאה רעדָא ּפעלק ןּפאכ (א

 ןטערטסױרַא ןצעמע ןגעק ףרַאש (3 ;ללכּב =

 ןײגסױרַא

 -רַאֿפ ,ןסעזרַאֿפ ןרעװ = ןרָאי יד ןוֿפ .יַא'

 ךישרעדניק יד ןוֿפ 'ַא* ,דיומ עטלַא ןַא ןּבַײלּב

 שזַאריט ןיא יא* .קידנעטשּבלעז ,ףַײר ןרעװ

 ;טֿפױקעגסױא ןרעװ (ןריּפַאּפטרעװ ןגעװ) (א

 ןרעװ טרעטלערַאֿפ ,טצונַאּב רעמ ןרעװ טשינ (ּב

 ,ךיורּבעג ןוֿפ 'א װחזד ף(ךאז א ןגעװ)

 עלָאר א ןליּפש ןרעהֿפױוא (ג :ץונַאּב ןוֿפ

 -נעּפ ףיוא יַא װזד ,(טֿפַאשלעזעג רעד ןיא)

 ןרעטנוא) :ךיוא .רָאמוה טימ רָאנ ,עיס

 הנותח :(רָאמוה טימ .שיסור ןוֿפ סולֿפנַײא

 .ןָאס ַאֿפ ןוֿפ 'ַא* .(ורֿפ ַא רַאֿפ) ןּבָאה
 ןרעװ ,ףיוא ןןכַאז ענעלָאװ} ייז טגנעה עמ ןעװ;

 ,"ןָאסַאֿפ ןוֿפ סױרַא ןעייג ןוא ןגיוצעגסיוא יז

 ,26 4 1962 ,רָאֿפ

 הנװּכ ַא טימ ,ליצ ַא טימ ןייג ןזָאל ךיז 4

 ןסַײּברעּביא 'א .ןעלטעּב יא .ץעגרע ןייג וצ

 ןיג זױרַא רימ ןיזומ םירוחּב ילַא טימ ןה,

 ןיא טרעװ אד רהעװ ןהעז ןיזומ רימ ןןכוזו !
 1750 מד98 ,דיל םירוחּב ,"ןיהטשּב ןיטשעּב
 ךיז ןגערֿפכָאנ קרַאמ ןֿפױא יא, .ןאווו לּבִיו

 דוֿבּכל ,עש ,"רוֿפ רעטּפַאכעגרעּביא ןַא ףיוא |

 א ןגױלֿפעגכרוד זיא םיא, ,40 'ז | ֿבוט םוי

 ןּבַײלק} הנידמ רעד רעּביא יא רשֿפא :קנַאדעג

 .ּב ,"!?ליֿפ ױזַא ךָאד ןעייג ?ןןעלטעּב ,תוֿבדנ
 ,119 יז ,1933 עשרַאװ ,לעװש ןֿפױא ,םיוּבלטייט

 .ןעשודנָאלּב ןקידנע (א = ךרד ַא ףיוא יַא*

 ןענרעלסיוא ךיז .שטנעמ ַא (ףוס םוצ) ןרעװ (ב

 (רעטיור) א טימ יא .לכיט א טימ יא* .ךַאֿפ ַא

 ,תוֿבדנ ןצעמע רַאֿפ ןּבַײלק = עלײשטַאֿפ

 -רַאֿפ ַא ּבילוצ ,ױזַא םּתס ןייג ןזָאל ךיז .8

 לדימ ַא טימ יַא ,לצנעט ַא ןיא יַא .ןגינעג

 .ןריצַאּפש יַא .ן162 יז ,20 ּב ,ןייגסיוא :?גרֿפְן

 ןדײרּפָא .רעדלעװ רעּביא ,רעדלעֿפ רעּביא יא

 ןַא ףיוא} ןײגוצסױרַא העש יד ןוא גָאט םעד

 ךיז ןעגנַאגעגסױרַא זיא קחצי ןוא ,, .ןגולֿפסױא
 ,63 ,דכ ,תישארּב ,יּת ,"דלעפ ןיא ןייגוצכרוד -

 רעה ןוא / ,דלעֿפ ןיא סױרַא ייג םעדכַאנ ןוא,

 ,1920 עשרַאװ ,! אד ,ײגנַאלק-טנװָא םוצ וצ ךיז

 ןסיורד ףיוא ,סַאג ןיא (לסיּב ַא) יַא* 118 יז

 זיא סע זַא; .טֿפול (עשירֿפ) לסיּב א ןּפַאכ =

 סַאנ זיא לויטש יד ןיא ןוא זדלַאה ןיא ןקורט

 .װש ,"סַאג רעד ףיוא יא טינ ןעמ ןעק --

 טימ ָאטינ ןוא / ,ןייש טינ יא ,גולק טינ יא,

 ןיא יַא* .לֿפ ,"ןײגוצסױרַא סָאג ןֿפױא ןעמעוו

 ךיז (ּב :ןרעדנַאװ ןזָאל ךיז (א = טלעװ רעד

 ןעמענלײטנָא ,ןשטנעמ רַאֿפ ןזַײװַאּב ןּבײהנַא

 .קידנעטשּבלעז ןרעװ (ג ;ןטנװַא ,רעלעּב ןיא

 טינ ,טרעדנוזענּפָא ןּבעל = ץעגרע ןיא יא טינ*
 י .,טסַאג וצ םענייק וצ ןייג

 ןגרַאמ םעד יא .ןגעקטנא ןייג .ןענעגעגַאּב .0

 יד סָאד ףַײֿפ ןייא ןָאטעג טָאה רע; .ןגעקטנַא

 ענייא ,זמא ,"ןגעקטנא 'ַא םיא וצ לָאז ױרֿפ

 ןגעקטנא 'ַא .1864 ענליװ ,עטכישעג רעּבױר

 םיּפוּתּב ,עלעּפַאק א טימ ,קיזומ טימ ,טכיל טימ

 טימ ןענעגעגַאּב :(ריא ךיוא) .לגדא תולוחמּבו

 .קסַארט ןסיורג א טימ ,עּפמָאּפ רעסיורג

 .סעּפע (ַײּב) ןָא ךיז ןטלַאה טינ .ןכַײװּפָא ./

 ןוֿפ ןצענערג יד ןוֿפ יא .עמרָאנ רעד ןוֿפ יא

 ןַײז ןוֿפ סױרַא טינ טייג קוסּפ ןייק, .(טעקיטע-



 ןייגסיורא

 .וש ,"ןוטושּפ ידמ אצוי ארקמ ןיא| טשּפ

 ןכַײלג ןַײז שיוא לָאמ ןייק טוט קוסּפ רעד,

 טייטש הרוּת יד ןיא שנוא רֿפ דיישיּב ןַײז איוו

 ָאד ךיז ןענָאק רימ, .ּב/ּב ,ןויע ,"ןאיגׂשיורַא

 ןוֿפ עזַאֿפ רעד ףיוא ןלעטשּפָא רעיונעג טשינ

 טלָאװ סָאד לַײװ ,עירָאעט-סטעטיװיטַאילער רעד

 ,"לכיּב םעד ןוֿפ ןצענערג יד ןוֿפ יא ןסייה
 ,69 יז ,נטוג

 תוחילש רעד ןוֿפ ,תונמוא רעד ןוֿפ יא (טינ)*

 וצ טקיטכעמלוֿפַאּב זיא ןעמ סָאװ ןָאט (טינ) =

 רעד|} .עיסעֿפָארּפ רעד טיול ןטעּברַא טינ ;ןָאט

 זיא רע ,ןעוועג הנשמ טינ טָאה ןםימחרה ךאלמ

 לַײװ אלא ,תונמוא ןַײז ןוֿפ ןעגנַאגעגסיױרַא טינ

 רע זיא םימחרה דצמ ןעװעג זיא ךאלמ רעד

 לָאז רע (ןעמעלּב ןגעק} ןענַאטשעג םיא ןגעקַא
 -ָאטישז ,ו יצונ ,"תולועּפ ענַײז עלַא ןַײז לקלקמ

 ,228 יז ,ג"כרּת רימ

 .סרוקיּפַא ןַא ןרעװ = הטישל ץוח יא*

 ןטשעּב רעד| קַאטסָארּפ א זיא רע שטָאכ,

 ןעמ זָאל .הטישל ץוח יַא טינ טרָאֿפ רע טעװ

 ,םידיסח להק ,"ךיז טריֿפ רע יװ ןריֿפ ןזָאל םיא

 .א/ח ,1875 גרעּבמעל

 ןריֿפ ךיז ןרעהֿפױא = הער תוּברּתל יַא*

 זַא טהעז רע ןעװ, .רעגייטש ןעמורֿפ ןֿפױא

 תוּברּתל) ןיג ׂשורַא ןרעװ {רעדניק יד) איז

 טינ ייז ןוא| ןדַײל ייז ןוֿפ רע לָאז (הער

 ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס ,"ןזיוה ןוֿפ ןגָאירַאֿפ

 -סױרַא טינ זיאיס רעװ, .21 ,הנק ןמיס ?ז"קּת

 ךיז טגעלֿפ ,איסהרֿפּב הער תוּברּתל ןעגנַאגעג

 ןיא הֿבינגּב ןענרעל ןוא ןּבעל סָאד ןלעטשנַײא

 לש הֿבישיּב ,סוממ ,"םעדיוּב ןֿפױא ,רעלעק
 ,"הטמ

 (ןַײז) ןוֿפ ,רודיס סעמַאמ רעד ןוֿפ יִא טינ*

 -לערַאֿפ ַא ַײּב ןטלַאה ךיז = לרודיס-שדוח-שאר

 -ערגַאּב א ןַײז ,הטיש רעטּבעלעגּפָא ,רעטרעט
 ,שטנעמ רעטצענ

 עײלָאק רעד ןוֿפ ,עדָאמ רעד ןוֿפ ,ןָאט ןוֿפ יַא

 ,םיללּכ עטלעטשעגנַײא יד ןוֿפ ןכַײװּפָא =

 ךיוא = עריוו רעד ןוֿפ ,עיניל רעד ןוֿפ יא טינ*

 ,עיניל-ייטרַאּפ רעד ַײּב ןטלַאה ךיז :װָאס

 'א .ןרעװ טַײרֿפַאּב ,ךיז ןעַײרֿפַאּב (סױרַא) .8
 -נוא ןוֿפ יַא .עא עמרוט ,רעצרַאק ,רעגַאל ןוֿפ

 רע טנוא ןוֿפ 'ַא .החגשה סנצעמע רעט

 -עצ ןוא טייקרעכיזמוא ןוֿפ יא ,טנאה סטָאג

 ןײגנַײרַא, .ןּבעל ןקידעכָאװ ןוֿפ יַא .טייקטלמוט

 טייג יַא ,ריט רעטיירּב א ךרוד ןַײרַא ןעמ טייג

 רענעי ןיא , .וש ,"רעלָאמש ַא ךרוד סױרַא ןעמ

 קידנעײגסױרַא טשרעקָא ,רעיױּפ רעד זיא טַײצ

 "בוא ןעמעלַא ךָאנ ןעװעג ,'ענישטשנַאּפי ןוֿפ

 ,םירצמ ןוֿפ 'ַא* ..8 ןט ,ּפָאג ,"קינעטרעט

 ןוֿפ קנוֿפ רענלצנייא רעכעלטיא , .תולג ןוֿפ יִא

 ,ןדַיי ןכעלטיא ןוֿפ שֿפנ ןיא סָאװ ,הניכש רעד
 ןיא ,עלַײװ ַא ףיוא . . . תולג ןוֿפ סורַא טייג

 ,זטק ,אינּת ,"הליֿפּת זיא סָאד ,העש-ייח

 .יד ךיז ןעמענ (א = סעילּבָאלַאה יד ןוֿפ יַא*

 םעד ןֿפרַאװּפָארַא (ּ :ךיז ןעַײרֿפַאּב ,טײהַײרֿפ

 ןידּב הכוז = ַײר 8 'ַא* .תװצמ ןוֿפ לוע

 'ַא*  .קידלושמוא (רַאֿפ) ןרעװ טרעלקרעד ,ןַײז
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 .ן קו ר ט יא .ןּבעל ןטימ (םיוק) יא .הנּכס א ןוֿפ

 -רעּביא .ןרעװ לוצינ = רענייּב עצנַאג טימ יִא

 .עגַאל (רעטכעלש) א ןוֿפ יַא :ךיוא .ןעמוק

 -ּבַארַאקסױרַא .ןעזױּפסױרַא .ןכירקסורַא .9

 'ַא .ןעמיװשסיורַא רעדָא ןרָאפסױרַא .ךיז ןעק
 "עג)סיורא זיא קעװשט ַא .ריֿפ צלַא ףיוא

 סױרַא טייג רעגיײזַא לֿפיװ .ךוש ןיא (ןעגנַאג

 ריד ןלָאזס :תוללק ?(רעֿפמַאד רעד) ןַאּב יד
 םערעדעג יד יַא ריד ןלָאז'ס ,ּפָאק ןוֿפ ןגיוא יד יא

 ןוֿפ 'א* .(עא ּבַײלרעטניה סָאד ,סעקשיק יד)

 ,ןסעגרַאֿפ = ןעקנַאדעג יד ןוֿפ ,ןעניז ןוֿפ ,ּפָאק

 ןטייוװצ ןוֿפ יא ןוא רעיוא ןייא ןיא ןײגנַײרַא*

 רעד ןוֿפ 'ַא* .סעּפע ןסעגרַאֿפ ךיג רעייז =

 ןכירקסירַא װזז = לעֿפ ,טיוה (רענעגייא)

 .ןעגנוגנערטשנַא עסיורג רעייז ןכַאמ ,. . , ןוֿפ

 = סױרַא ּפָאק ןוֿפ (ןכירק) ןעייג ןגיוא יד*

 ,ןצכעל ,ןרַאג .סעּפע ןלעװ קרַאטש רעייז

 ּפָאק רעד, .ןצרַאטשסױרַא .ךיז ןעזסױרַא .0
 רעד רעּביא סױרַא טייג גרַאּבזַײא םעד ןוֿפ

 עקַײֿפוֿפ רעד ןוֿפ , ."ןַאעקָא ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא

 איז ןעװ ינוא, ."עטַאװ רעקיטש סױרַא ןעייג

 ׂשד ןיראיילש רו ךיז איז לוז אד ןיג זיוא זימ

 ןאד 'נוא ןיג שיורה ןגיוא איד טראיונ ריא

 טגנעה רֹּבַײװ ןוֿפ טײהנָאש איד זיא גיּבלעז

 לגָאנ א ןוא, ,די קרּפ ,טנַארּב ,"ןגיוא ןא רָאג

 רעטַײװ סױרַא טייג ןוא רעסערג זיא רע סָאװ

 סָאד ןקיניירסיוא ןעמ זומ ...ּבַײל םעד ןוֿפ

 .ז .ש ֿברה ,"לגָאנ םעד רעטנוא סָאװ טייקסואימ

 עשרַאװ ,ן'נהנה תוכרּב רֿפס ,זּביא ןַאסרואינש

 ,4 יז ,4

 -סיורַא .ךיז ןלייטסיוא ,ךיז ןדיישסיוא ,1

 לָאז'ס הּכמ א ןקירדוצ .ןעמָארטשסױרַא .ןעניר

 סױרַא טייג טנעװ יד ןוֿפ, ,רעטייא יא ריא ןוֿפ

 ןכָאק םַײּב קיטכיזרַאֿפ ַײז; ."טײקטכַײֿפ א

 יד סױרַא ייז ןוֿפ טייג'ס לַײװ ,שעװ עקיּברַאֿפ

 ."??ןדרי רעד סױרַא טייג ןענַאװנוֿפ , .ּברַאֿפ

 לַאוק םעד ןוֿפ יא טעװ לַאװק ןייא ךָאנ;

 רימָאטישז ,וצנ ,"ןַײז טשּפתמ ךיז טעװ ןוא

 סעגערּב יד (רעּביא) ןוֿפ יַאֹ* 209.  יז ,ג"כרּת

 שיורה טינ ׂשֵע זד, ,ןצײלֿפרַאֿפ = (ןגערּב)

 רד םלוע ןעד ינוא ןגערּב ןרעּביא| ןיג טרעוו

 קלח רוזחמ ,"םוהֹּת ןעד ןוֿפ איד טימ ןקנערט

 רעד; .א/אכ ,3 טׂשמַא ,םילגר שלש ,ינש

 טײג טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ זַא עֿבט א טָאה ךַײט

 סָאד טצײלֿפרַאֿפ ןוא ןגערּב יד ןוֿפ סיורא רע

 !הטמ לש הבישיּב' ,סוממ ,"ךיז םורַא דנַאל

 רעד ףיוא יא ,רעסַאװ ןֿפיױא למיוּב יװ יַא*

 טייג סע9* .דוס סיוא ןרעװ = ךַאלֿפרעּבײא

 ,ןטלַאהוצסיוא טינ זיא סע = לַא ג יד סױרַא

 ,סָארדרַאֿפ ןוֿפ ןרעװ טצעזעצ ןעק עמ

 ,ּביוטש ,ךיור ,ןזַאג ןוֿפ) ךיז ןסַײרסױרַא 2

 טייג ןענַאװנוֿפ , ,ןלארטשסיורא .(עא ןעמַאלֿפ

 יד ,עקטרַאֿפ יד ךַאמרַאֿפ, ."?ךיור רעד סױרַא

 ןעַײרעּבעװ ןיא, ."ָ!ַא טינ לָאז טײקמערַאװ
 ."ץלַאװ:סַײר ןוֿפ סױרַא ּבױטש-לָאװ רעד טייג

 טייג סָאװ ערַאּפ יד ןעמ טעז טסָארֿפ א ןיא,

 יד טשינ זיא הרוּת רעיײז, ."ליומ ןוֿפ סױרַא

 ,"טלעוו יד ןטכַײלַאּב ןוא ןויצ ןוֿפ יא ףרַאד סָאװ

 ,(838 +--) לֹוקּב

 ןייגםיורא

 ,'לַאדנַאקס-הלימ ןגעוו' ,ץרפ

 ,"!ץרַאּפ יד ריד

 .ןעַײרשסױרַא .ןדערסױרַא .ךיז ןרעהרעד ,9

 'א ןענעק לדיֿפ ןוֿפ .ןליּפשסיױרַא .ןעגניזסױרַא

 ,סױרַא טייג לוק-תּב ַא .ןעגנַאלק עכעלרעדנואוו

 תמא ןטימ יא ,ןומזּפ ַא טימ יא .ןושל (ן)טימ יא

 סָאװ, .עדער רעֿפרַאש א טימ יא .(סנגיל טימ)

 קירוצ ןעמ ןעק ליומ ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא

 ,ןיג שיורַא ןרעװ דיר איד, .וש ,"ןּפַאכ טינ

 םעד ןרֿפנע לי ינוא ןנֿפע ןצֿפעל ןַײמ לי ךיא

 לָאז רֶע 'נוא, .20 ,ּבל ,ֿבויא ,מהס ,"בויא

 טרָאװ גיטכיצ ןוא ןייק םיא זד ןַײז טנרָאװיג

 ,א/נ ,וטל ,"ןיג שיורה ליומ םנַײז זיוא לָאז

 רוּביד ןַײז ןגעוװרעּביא לָאז שטנעמ רעכעלטיא,

 השמ 'ר ,"ליומ ןַײז ןוֿפ סױרַא טייג רע ייא

 ,1833 וָאקלידס ,רסומ טבש ,זּביא עטנ ןתנ ירּב

 רעטיּב א סױרַא טייג גנַאהרָאֿפ ןרעטנוא ןוֿפ,

 -לג א ,עלעשטיוק א עקאט ךַײלגוצ ,יירשעג

 זָא ןטימ 'ַא* .42 'ו ,המלש ,סוממ ,"ןייוו

 -וצ = ןוּבשח ןטימ יִא*

 לָאז יַאע :הללק

 .ןוּבשח ַא ןלעטש

 ןַא ןזָאלרַאֿפ .עּפורג ַא ןוֿפ ןטערטסױרַא .4
 'ַא .ללּכ א ןוֿפ ןסילשסיוא ךיז .עיצַאזינַאגרָא

 ןעװעג זיא סָאװ ךאז עכעלטיא,, .ײטרַאּפ ןוֿפ

 ךָאנרעד זיא ןוא ןכַאז ערעדנַא ליֿפ טימ ללּכ ןיא

 ,28 'ז ,3 הח ,"ללּכ םעד ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא

 ענַײז ןוֿפ תוכז םעד ןיא דִיי אזַא טניימ עודיּכ,

 ןוֿפ ןײגוצסױרַא ןיילא רעטעּברַא עשידִיי-טשינ

 ןגרָאמ םעד ,ּבמָאלַאג .א ,"ןֹדִיי ילטעצ' םעד
 ,ד יז ,1948 עקיסקעמ ,ןגעקטנַא

 סױרַא ּבַײרט, .ןדניװשרַאֿפ ,ןרעװ םלענ ,0
 ילשמ ,סמ ,"גירק יד יא טעװ ,ןזַאלּב םעד

 ןיא ןַײרַא גירק רעד טמוק, .10 ,ּבכ ,ד"עקּת

 ,"סיורַא טרָאד ןוֿפ קילג סָאד טייג / ,זיוה

 ןַא זיא קעלֿפ רעד ןעװ, .109 'ז ,לדוי ,סוממ

 ,סױרַא ךיג טינ טייג ןוא רעטרַאּפשעגנַײא

 ,"רצסַאװ ןיא רעטרע עטקעלֿפרַאֿפ יד ןַײא טקייװ

 !יוא, .ןגיוא יד ןוֿפ 'א* .28 טוו 1965 רַאֿפ

 / ןגיוא ענַײמ ןוֿפ סױרַא רימ ייג ,ַײטלוה וד

 ,"ןגיוט תומכח ענַײד עלַא סָאװ וצ ןיילַא וד עז
 ,29 יז ,רָאטַאיעט

 ַײרעקירטש רעד ןוֿפ, .ןרעװ טריצודָארּפ 0
 יד ףיוא, ."סרעטעװס עטוג רעייז סױרַא ןעייג

 ןּבױרטנַײװ ןוֿפ סױרַא טייג סָאװ ןַײװ הקשמ

 .ז .ש ֿברה ,"הנורחַא הכרּב א ךיוא ןעמ טכַאמ

 עשראוו ,ןינהנה תוכרּב רֿפס ,זּביא ןָאסרואינש

 רעטסַײמ רעסיורג ןייק זיא; .19 'ז ,4

 'א טשינ ּבוטש ןַײז ןוֿפ טעװ ךָאד ןוא ,טשינ

 ,טצעזעצ ןלעװ עגר רעדעי לָאז סָאװ לרעגייז א

 -םלועי ,ץרפ ,"ןרעװ ןעגנורּפשעצ ןוא טּפַאלקעצ
 ,"אבה -

 ,ריֿפסיוא ןשיגָאל ַא ןכַאמ .ןעגנירדסיורַא 7
 ,טקנוּפדנַאטש א ןוֿפ יַא .סעּפע ףיוא ןציטש ךיז
 יאדװַא לעװ ךיא ,רימ טּביײלג , .החנה א ןוֿפ יַא
 ּבילוצ רימ טוט ...דייר ערעַײא ןוֿפ יַא טינ

 "דהּב ןייג לָאז ךיא ױזַא יװ . . . רימ טגָאז ןוא
 ןעק םזילַאיצָאס רעד, .43 אט ,1866 ,מק ,"הגר
 סױרַא טייג רע לַײװ ,טֿפַאשנסיװ ןייק ןַײז טינ



 ןרעטסַײגסױרַא

 רעשידיא רעד ,"ןעגנַאלרַאֿפ עכעלשטנעמ ןוֿפ

 ,14 ן ,1902 ןָאדנָאל ,רעטַײּברַא

 ןַא ןוֿפ יַא .םינּבר ןוֿפ יַא .ןעמַאטשּפָא 8
 ןוֿפ יַא ןלעװ םיכלמ ןוא, .החּפשמ רעמערָא

 טינ ךיוא לָאז; .6 ,וי ,תישארּב ,יּת ,"ריד

 סָאװ דנַאל םעד וצ ןוז ןַײד ןרעקמוא שרעדנַא

 ,װצד ,"ןעגנאגעגסױרַא ןטרָאד ןוֿפ טסיּב וד

 .5 ,דב

 ןיא יַא .ןרעװ טכעלטנֿפערַאֿפ .ןעניישרעד 9
 'א .ןשטנעמ ןשיװצ יא .טײקכעלטנֿפע רעד

 .ןַײש רעקיטכיל ,טלעװ (רעקיטכיל) רעד ףיוא

 זַא; .ךָאװ א לָאמ ייווצ סױרַא טייג גנוטַײצ יד

 ןעק ,דַײז ןוא טעמַאס טגיל טרעֿפוק םעד ןיא

 ןואע .װחש ,"טַײל רַאֿפ 'ַא סעטנַארט ןיא ןעמ

 רעַײנ א ןיא שיטַײל סױרַא טייג רשָא יר

 ,"רעפמולש ןשפיה םענייש א טימ עטָאּפַאק

 רעטצעל רעד ןיא, .202 'ז ,,ֿפשטניװ ,סוממ

 טלעװ רעד ףיוא יא ןּבױהעגנָא ןּבָאה טַײצ

 ײרתּכיטניטלַא ,עש ,"ןעגנוּבַײרשַאּב ײלרעלַא

 ןוֿפ ןצנַאגניא רשֿפא ּבעל'כ, .63 'ז ,עקװעל

 ןוא שטנעמ א יװ יא ךיא זומ ָאט ,ןשטנעמ

 יקָאװ םורַא ,גרעּב ,"שטנעמ ַא יװ ןרָאֿפסױרַא

 א סױרַא טייג סע* .69 'ז ,קָאטסָאוװ' ,לַאז

 טייג = (לגדא גנונעדרָארַאֿפ ,הריזג) ץעזעג

 .טֿפַארק ןיא ןַײרַא

 סיוא ןרעװ .רעלוּפָאּפ ,טײרּפשרַאֿפ ןרעװ .0

 ...זַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא גנַאלק א .דוס

 רעד סױרַא טייג ,ןַײרַא טייג ןַײװ רעד זַא;,

 םילעֹוּפ ַײּב טרָאד , .וש ,{דוס אצי ןיי סנכנ| דוס

 טעּברַא ענעגייא ,ךעלדיל ןעגנוזעג טֿפָא ןרעוו

 ןשיװצ סירא ךָאנרעד ןעיג סָאװ ,עקַאט

 -סקלָאֿפי ןעמָאנ םעד ןעמוקַאּב ןוא . . . םלוע

 ,87 'ז ,המלש ,סוממ ,"'ךעלדיל

 יד זַא ,(סרעּפרעק-למיה ןוֿפ) ןײגֿפױא ,21
 יד זַא; .רעקיטכיל ןרעװ טעװ ,יַא טצװ הנֿבל

 ,"רעטנוא סנרעטש יד ןעייג ,סױרַא טייג ןוז

 ׂשױרַא ׂשנגרָאמ ילא טיג ןוז איד ינוא, .װש

 ,"הּפוח רנַײז שיוא טיג אד רעד ןתח ןייא זַא

 טֿפָאלש ךתולעהּב תּבש , ,6 ,טי ,םיליהּת ,מהס

 ןוֿפ ןוז יד ןעװ / ,רעװש טנלַאשט ןכַאנ ןעמ

 ,60 יז ,ו לַא ,"סַאֿפרעטוֿפ ןוֿפ סיױרַא טייג זומּת

 ןכַאמ .(ַאא ןטרָאק ,ךָאש ןליּפש םַײּב) 2
 ,גנַאג ַא ןכַאמ ללּכּב .גוצ ,גנַאג ןטשרע םעד
 ,ןַײז חּכװתמ ךיז ַײּברעד ןוא, .לדרעֿפ ןטימ יא

 רעליּפשסיורַא רעד זַא ןעװעג טלָאװ סע יװ

 ןוא לטייוװצ םעד טימ ןעגנַאגעגסױרַא טלָאװ

 ,1888 ,לָאֿפִי ,יװעל .י ,"טעלַאװ םעד טימ טינ

 .עגַאלַײּב ,10 ןאל

 ,ןשינעֿפרעדַאּב ףיוא ,תויקנ ףיוא ןייג -28, 

 הׂשָעי הליטנ רעד ךָאנ; .ןגָאט םעד ןּבָאה

 לָאמ ןייא ךָאנ ךיז ךָאנרעד ןוא (יַא) ויכרצ

 רשא ןוא םידי תליטנ לֶע הכרּב יד ןוא ןשַאװ

 ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב .א ֿברה ,י"ןגָאז רצי

 סיורַא ףראד סע רעװ, .ּב/ּב ,1864 רַאװגנוא

 רע זיּב ןענװַאד טשינ רָאט ,םילודג רעדָא םינטק

 שטַאקנומ ,ווװ הכרּבה רוקמ רֿפס ,"סיױרַא טייג
 ןוא} ךרֹוצל סױרַא רענייא טייג , .ּב/וט ,ה"נרּת

 זומ ױזַא ,{םיללּפתמ ןעצ ןעוװעג רָאנ ןענַײז סע

 ןיּב ןטרַאװ ןוא ןענװַאד סָאד ןלעטשּפָא ןעמ
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 1959 ,גָאט ,יָאדור .פ ,"קירוצ טמוק רענעי

 ןיִּתשמ = םינטק יא .םילודג 'ַא 2. צוװ

 ןיא תויקנ ןכַאמ = טֿפול רעד ףיוא יַא* .ןַײז

 ,ןסיורד

 טיוּב עמ, .ןקוקסורַא .טדנעװעג ןַײז 4

 ,"ןוֿפצ ףיוא 'א לָאז דַאסַאֿפ ןַײז זיוה ןייק טינ

 ןימינּב, ."ךַײט םוצ סױרַא טייג ןָאקלַאּב רעד,

 -צנעֿפ ןּבענ טכַארטרַאֿפ ךָאנרעד ךיז טלעטש ...

 ,"לדנטרעג ןיילק א ןיא סױרַא טייג סָאװ רעט

 יװ רעטעּפש , .27 יז ,יהׂשעמ עטלא יד' ,סוממ

 . . . רעטצנעֿפ ןיא ןטכיולעג {ךיז טָאה|} לָאמעלַא

 "טַײז ןטיירב ןטשרעטניה םוצ סױרַא טייג סָאװ

 ,24 יז ,'קָאטסָאװ ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"לסעג

 ןעוװ, ,(טלעג) ןרטּפ .ןעגנערּבסױא .כרַא 9
 טלעג רדנוז גידיל טזָאל ,ןרעטש קילג ןַײז םיא

 ירּב והילא ,"גיניזנוא רע טרעװ אוז ,ןיג זױרַא

 ,1692 טׂשמַא ,ירסומ ןקחצ דימלּת ,זּביא רזיל

 רימ ךיא ןיּב ֿבירעמ ךָאנ ןוא; :ךיז טימ

 ןטֿפעשעג יד ּבילוצ הינטכַא ןוֿפ ןעגנַאגעגסױרַא

 .המלש ,סוממ ,"םירחוס טימ ךיז ןעז וצ ענַײמ

 קסּפ ריא זַא ןענעקסּפ ןעמ טעװ . . ,, .גנואד

 יד ןוֿפ סָאװ רוניד רהנ ןיא ,גנונערּברַאֿפ זיא

 ,בל ירשי רֿפס ,ַא ןַײז ןיא שדוקה תויח

 רע .שינע .ץכע- .די ,1867 ענליוו
 ןײגסױרַא טעװ סָאװ יא רעד, .(עק- ,ןיד)
 ...ןגעקטנַא רימ זיוה ןַײמ ןוֿפ ןריט יד ןוֿפ

 ,31 ,אי ,םיטֿפוש ,יּת ,"טָאג וצ ןרעהעג לָאז
 .יירעד

 -סױרַא

 א רעייז וצ ןּפַאכוצ ךיז, .טסַײג ַא יװ ןעמוק

 סע ןכלעװ ןוֿפ ,{םענורּב א ןוֿפ} ָאנד ןֿפיט

 -רעטסיוא רועיש ַא ןָא טרעטסַײגעגסױרַא ןּבָאה

 ,78 אפ ,קג ,ןַאמרעמיציסָארג .מ ,"רעמינפ עשיל

 ץכעּבַײלּברעּביא סָאד יַא .ורט -- ןֿפיהסױרַא
 .עצינומָאּפ ַא ריזח א ףיוא יװ יַא .ּפעט יד ןוֿפ

 ;"ךיוי יד סױרַא ןעמ טסיג שיֿפ עלעװלָאװ ןוֿפ,

 -לּכ (רעסַאװ) עניירמוא סָאד סױרַא טינ סיג,

 טינ טסיג עמ,) ענייר סָאד טינ טסָאה וד ןמז

 ןיק טינ טָאה עמ זיּב עניירמוא יד סױרַא

 רעסַאװ עניירמוא סָאד טינ לָאז עמ, :"ענייר

 .װש ,"(ןסילֿפ וצ טינ טמוק ענייר סָאד זיּב ,יִא

 ןוא / ,ןּפַאצ רימ ןוֿפ טולּב סָאד וטסוט ױזַא,

 ןוֿפ ןילװ, .ל ,"סַאג ןֿפױא סױרַא סע טסיג וד

 זומ טקעדעגּפָא ןענאטשעג זיא סָאװ המורּת

 רָאי רָאּפ עטשרע יד, .א/טע ,םיערז ,ייַא ןעמ

 ץלָאה עקרעדַײנש רעד ַײּב ןלגנִיי סָאד} טנרעל

 -ןצסיורַא עציניַאמָאּפ יד ... ןגָארטוצנַײרַא

 ,1868 רימָאטישז ,ןירעגניז יד עלחר ,"ןסיג

 טָאה סע = ןסיגוצסיורא טנוה ןֿפױא זיא'ס*

 רעסַאװ םעד טימ םענייאניא* םעט ןייק טינ

 סָאד ןֿפרַאװסיױרַא = דניק סָאד ךיוא יא

 א 'ַא* .ןקיצונ םעד טימ ןעמַאזוצ עקיצונמוא
 : .ןרערט (םי א) ךַײט

 / יּפָאק ןַײז זיא קיטרַאֿפ ןזעװעג, :גיֿפ ךיוא

 / ,טלַאטשעג-דלעה יד זיא קיטכיל-טלֹוּב ןוא

 -עגסורַא / ,ןוויואצלעמש סחֹומ ןַײז ןוֿפ סָאװ

 -טסניק' ,שָאוהי ,ײטסַײג-רעטכיד ןַײז טָאה ןסָאג

 ןעייוו-רעל

 ןשטילגסױרַא

 ןַײז לדגמ ןעװעג ןעמ לָאזק -- ךיז טימ

 -סורַא ענַײז ןליֿפעג יד ןטלָאװ ,קירעהעג יװ םיא

 ,"ןליּפש ןיא ,ןלָאמ ןיא ,ןּבַײרש ןיא ךיז ןסָאגעג

 טָאה עטסָאּבעלַאּב יד, .65 'ז ,המלש ,סוממ

 לָאז החמׂש יד ידּכ ,רעטצנעֿפ יד ןעגנַאהרַאֿפ

 ,ןָאסידע .י ,"סיורַא סָאג רעד ףיוא יַא טשינ ךיז

 ,29 וא 1961 ,'קירעמַא

 ,ץכע-ה ,גנוי

 .ַײרע- .(עקי
 ןיי) רעד = .שינעי

 טצנַאלג ןגיוא יד ןוֿפ .װטוא -- ןצנַאלנסױרַא
 ערעזדנוא ןּבָאה עלעמיוּב ַא, .דײרֿפ סױרַא

 -רַאֿפ עטסיװ רעדליװו רעד ןיא וניתוֿבא-תוֿבָא

 סָאד טָאה טייהנייש ןוא טכַארּפ טימ / ,טצנַאלֿפ

 ,?טצנַאלגעגסיורא ךעלעמיוּב עלא ןוֿפ ענייא
 עקינײא זַאע 135 'ז ,חיז 6 ,1951 ,םעדעדי)

 סָאד ייז ןּבָאה ,סױרַא ןצנַאלג ןריקנַאּב עשידִיי

 מק ,"טײקיאעֿפ-סטֿפעשעג רעייז ןעקנַאדרַאֿפ וצ

 ,45 ןאיפ ,0

 ןוֿפ ןגיוא עשירָאֿפסָאֿפ , .ווטוא -- ןצַאלנפױרַא
 ,"ןעלקניו עלַא ןוֿפ יא ןעמענ ןעלגיױֿפ-טכַאנ
 טּפעלש , .90 'ז ,1910 עשרַאװ ,טיור-ץרַאװש ,אד

 סָאװ טייקמוטש רעקיטכַאנ רעד רעּביא ךיז

 ,ַאפָא ,"רעזײה ערעטצניֿפ יד ןוֿפ סױרַא טצָאלג -

 .109 יז ,ןירעצנעט יד

 ךעלעדייר עטַאלג יַא .ורט -- ןשטילנפױרַא
 ףיוא ןקוק ןטימ ןיא ןוא,, .ךעלעניימ ענַײֿפ טימ

 יד ךרוד טשטילגעגסױרַא ןדלָאג ןוֿפ} בערג רעד

 ,רעקלַא ןוֿפ ןשטנעמ ,ןַאהַאק .א ,"!טרָאװ אְו ןייצ
 רעיוט ןוֿפ עּבַײש יד יַא, ,29 יז ,1927 עװקסָאמ

 טימ ןסקעּבעג סָאד) טמענ , ."(יקָאה ןליּפש םִַײּב)

 טשטילג ןוא סעגערּב יד ןוֿפ םורֲא רעסעמ א

 ,םולּב .נ ,"רעלעט ןעמערַאװ א ףיוא סױרַא סע

 | ,31 ווו 1972 ,רָאפ
 סרעשטילג ןָאא .1 : ךיז טימ ךעלטנייװעג

 -- סרעשטילג טימ ,ןשטילגסיוא ךיז ןעמ ןעק

 -סורַא םיא ךיז טָאה עלעקנעּב סָאד ,, ."'א ךיז

 ענױזַא ןוֿפ, ."סיֿפ יד רעטנוא ןוֿפ טשטילגעג

 .דל ,לװֿפ ,"ןצילגסורַא המשנ יד ךיז ןעק ןציוו

 רעטניה ןוֿפ טשטילגעגסױרַא ךיז טָאה הנֿבל יד,

 רעד קיטנעק ןרָאװעג זיא סע ןוא סנקלָאװ יד

 לָאטש יװ ,יקסװַָארטסָא .נ ,זּביא ,קמ ,"ךַאילש

 ,7 קסנימ ,טעװעטרַאהרַאֿפ ךיז טָאה

 ןקרעמַאּב טינ לָאז רענייק ןײגקעװַא .2

 ,רעמיצ ןוֿפ טייהרעליטש ךיז יַא ,ךיז ןגירקסורַא

 ןוא ןייטשוצפיוא טַײצ עטכער יד זיא דניצַא;

 63 'ז ,עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש ,ײןענַאדנוֿפ ךיז יא

 ןשטילגוצסורַא ןּבעגעגנַײא ךיז טָאה . . . םיא,

 ןֿפױלטנַא ןוא טַײל-ייצילָאּפ טייק רעד ךרוד ךיז

 ָא'ּת ,קצולס רֿפס ןיא ,הלש .ש ,ײ"דלַאװ ןיא

 (ר עצטנוא) ןוֿפ ךיז 'א .456 'ז ,1

 ,לָארטנָאק םעד רעטנוא ןוֿפ ,טנעה יד

 .רעַײֿפ ןרעטנוא ןוֿפ

 א .ןרילרַאֿפ .ןרעװ ןרָאלרַאֿפ .ןרעװ טינ .3
 טָאה ריא ,עלייק, .סױרַא ךיז טשטילג סנַאש

 ןוֿפ יא ךיז טעוו'ס -- ןלערק לשטַײּב ַא . .

 ,51 'ז ,1919 עשראװ ,םיֿבנג ,ָאקמיּב ,"!ךַײא

 -רעדנוה רעד סָאװ החיצר אלמ ןעוועג זיא רע;



 .ןעילגסױרַא

 טנַאה ןוֿפ םיא ךיז טָאה תוורֹוּב ןַײז רַאֿפ רעט

 ,38 יז ,יקָאטסָאװ' ,וװ גרעּב ,"טשטילגעגסיורַא
 ןוֿפ רעכאווש ןרָאװעג ןענַײז ןטנַאּפוקָא יד,

 ןּבָאה טכַאמ רעד ןוֿפ סעצייל יד ,גָאט וצ גָאט

 יַאי .י ,"טנעה ערעייז ןוֿפ טשטילגעגסױרַא ךיז

 טשטילג דרע יד" ,25 יז ,11 ןאמ ,ּפָאג ,יקסװָאנ

 ןרילרַאֿפ (א = סיֿפ יד רעטנוא ןוֿפ סױרַא ךיז

 (ּב ,הזיחא עדעי ,רַאּפשנָא ןדעי ,טלַאהנָא ןדעי
 ,טלַאֿפ רע זַא טליֿפ -

 רעה .שינע- .ץכע- .רעד ,שטילנ -

 ,ַײרע-  .(עק- ,ןיי)
 סױרַא טילג קילּב ןוֿפ , .וטוא -- ןעילנסױרַא

 טָאה '!םיוּב םעד ןעז שטָאכ', ."תוֿבהלתה ַא

 ז ,| צוס ,"פיל ןוֿפ טילגעגסױרַא גנַאלרַאֿפ א

6, 

 .ןמוקיֿפַא םעד יַא .ורט -- ןענעבנגסױרַא
 יד 'א .ןגיוא יד ןוֿפ לסַײװ סָאד 'ַא ןעק רע

 ןוא ןַײרַא ךיז טעֿבנג ןזח רעטכעלש ַא, .המשנ

 טעֿבנג עמ זַא, ."סיורַא ןעמ טעֿבנג ןזח ןטוג ַא

 ;לַאטש יד וצ ןעמ טסילש ,דרעֿפ סָאד סױרַא
 ןעמ טכַאמ ,וק יד טעֿבנגעגסױרַא טָאה עמ זַא/

 טעֿכנג עמ זַא; .װש ,"וצ לַאטש יד ךָאנרעד

 ענעּבָארגרַאֿפ יד רעקנעש ןשילוּפ םַײּב סױרַא

 -- לעװש רעד רעטנוא ןוֿפ עװעקדָאּפ עשידרעֿפ

 לד .מ ,"היחמ יד טקַאהעגּפָא םיא ַײּב טרעװ

 ,12 'ז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ-טלעװ ,שטַאג

 ...ןשטנעמ עטכעלש ןוֿפ ןטיהּפָא ךיד טסלָאז,

 וטסלָאז ,םינּפ ןיא ךיד טשוק רע וליֿפַא ןעוו

 ןוֿפ טשינ טָאה רע יצ ,ןייצ ענַײד ןלייצרעּביא

 םיטוקיל ,גנילרעּפש .י .א ,"טעֿבנגעגסױרַא יז

 סנטלַא םעד ןוֿפ, .וט יז ,ט"סרּת גרעּבמעל ,וו

 עקידנענערּב עסייה יד יַא יז טעװ . . . ןגָאװטַײר |

 -ַאמ עריא ןיא ןענַאּפשנַײא ייז ןוא םיֿפרׂש -
 .147 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"סעניש

 םייהעג ןיא .ךיז ןגירקסיורא -- ךיז טימ

 ךיז ןעק רע .גנַאלש ַא יװ ךיז יַא .ןעמוקסיורַא

 ,לסילש ןוֿפ לכעל םעד ךרוד הסיֿפּת רעד ןוֿפ יַא

 ךיז טסלָאז / :ןטעּב ךיד ךיא ליװ ךַאז ןייא,

 ךימ וטסלָאז ןרָאֿפ ןוא / ,ּבוטש ןַײד ןוֿפ יַא

 ןוֿפ סױרַא ךיז טעֿבנג עלהמלש, .ל9 ,"ןטײלַאּב

 -ןייש רעד וצ םינּפ-תלּבק ןֿפױא טייג ןוא ּבוטש

 יד, 64 'ז ,המלש ,סוממ ,"רוטַאנ רעקידוװענח

 טעֿפנגעגסױרַא ךיז טָאה . ..רעטכָאט עשידִיי

 רעזדנוא ןיא ןעגנַאגעגמורַא זיא ןוא ָאטעג ןוֿפ

 ,"ןסַאג ענייר ערעזדנוא ףיוא ֿבוט-םוי ןקילײה
 .תונּתמ יײרדי ,ץרפ

 ץעמ סָאװ רעטרעוו יד "/גסױרַא

 =- ...עגסיױרַא טימ טינ טניֿפעג

 ןוֿפ תוא ןטשרע םעד + סױרַא

 ענעיַא .ןטָאּבסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאּבעגסױרַא
 / .טייהרע- .הרוחס

 עיַא .ןלַאּבסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טלַאּבעגסױרַא
 ןוֿפ סייוש םעד טשיװעגּפָא טָאה ןרעו; .ןגיוא

 ,םּת לּפמיג ,שַאּב ,"ןרעטש ן'ַא ןלָאמש םעד
 | ,62 'ז ,1963 יינ

 -רָארַאֿפ ,טקַא .ן ,רעד -- טקַאיּבעגסױװַא
 רַאֿפ ןָא טזַײװ סָאװ ץעזעג א ןוֿפ גנונעד |
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 "ער יד סנכערּברַאֿפ ןוא ןעגנוקידלושַאּב .עכלעוו |
 ןַא סָאװ ןטקידלושַאּב ַא סיױרַא טיג גנוריג
 ,ןּבעגסױרַא םיא לָאז עמ ,טנָאמ גנוריגער רעדנַא
 . .."ַא"ַא ןשידַאנַאק ןוֿפ לייט רעטייווצ רעד,
 טעּב סָאװ הנידמ רעד יּבגל טֿפַארק ןיא זיא
 ,23 } 1967 ,זמט ,גצּב ,ןּבעגוצסױרַא -

 ןרױּבעגסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןריױּפעגסױא
 עטסמערַא יד ןוֿפ ענעַא יד .ןרָאּבעג-- :ּפ

 .,טייק- .ןטנגעג

 רַאּפ ,ידַא ןטעליוּב ..} -- טלוּבענפױרַא
 ,גנורעלקרעד עיַא עֿפרַאש ַא ,ןטלֹוּבסױרַא ןוֿפ

 ,יקצילָא .ל ,"ןגיוא עיִא יד טערומשזרַאֿפ רע,
 ,טייקק .טייהרע- 1968 ,טַײל-הלישי

 יד ,ןדניּבסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןדנוּבעגסױרַא

 ,טייהרע- .בצמ ןטלקיװרַאֿפ םעד ןוֿפ ענע'א

 ,טייקד

 יד ,ןטַײּבסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטיּבעגפסױרַא
 ,טייק- ,טייחרע- .האיצמ עטשרמולּכ ענעיַא

 ענעיַא .ןסַײּבסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןפיּפעגפױרא

 ,טייקק .טייהרע- .לּפע רעקיטש

 .ןצילבסױרַא רַאפ ,יזַא -- טצילּבעגפױרַא
 קילּבשטנעמ ./ ,טרעיוּבעגנַײא ןגיוא-רעּבירג,|

 -ליוו ןוֿפ :טֿפַאגרַאֿפ טסייטש / ,טצילּבעגסױרַא
 ,"טצירּפש םעטָא רעקידנֿפַאש / דרעיור רעד
 .רעיט אי ,גורק רעלוֿפ רעד  ןיּפַאל .ב

 .טייק-
 .ןעלזעלּבסױרַא רַאפ ,ידא -- טלזעלּבעגפױרַא

 טנעה עטקערטשעגסיוא יד טימ ןייטש טבַײלּב,
 ,ןילּבמעד .ּב ,"גנוצ רעיַא ןַא טימ רַאנ ַא יװ
 ,טייהרע- 99.  יז ,1958 יײנ ,טכיל עקידנעקנַאצ
 .טייק-
 סָאװ ןצעמע ןּבעג .1 .הרט -- ןּבענפױרַא

 ןעװעג זיא ,קינייװעניא ןטלאהעג טָאה עמ

 ,טֿפעשעג ןוֿפ סעּפע יַא .טיהעג רעדָא טכַאמרַאֿפ

 ןַײז ןסייהעג טָאה . . ., .עא דאלקס ,רעלכַײּפש

 -"יילק ןוא עירעטַאמ יא דיוּב רעד סיוא תרשמ

 יַא*  .ה"י ,18 ףוס ,װָאװל ,והילא הׂשעמ ,"רעד

 וצ) טייהנגעלעג עטוג א ןזָאלכרוד = טנַאה ןוֿפ

 ּבה ךיא ,טכעז, .סנַאש ַא ןרילרַאֿפ ,(ןענידרַאֿפ

 ןַאמ ןייק ךָאנ ןיּבאה איד ,ריטכעט אייווצ

 ןשיװצ ןּבעג זױרַא ךַײא ךיא ליװ איד ,טנעקיג |

 ,"טליֿפעג ךַײא זע איװ ןניא טימ טוט ינוא ךַײא
 לטבמ ןעמ זיא יװ רָאנ, ,8 ,טי ,תישארּב ,ץילּב

 ?טנַאלרוּב ַאזַא ?ןעסקַאט יד| ךאז ערעַײט אזַא

 ענעדליג אזַא טנַאה ןוֿפ סיורא ןעמ טיג יװ

 ,10 'ז ,1883 עשרַאװ ,רעדנזַײר רעד ,"עדנערַא

 תונּכשמ איד ןיא ּבאה ינוא, .,ןוּכשמ ַא יַא*

 ,"ןַײז ֿבייח ליֿפ רמונ רימ איז זד ןּבעג שיורַא
 = ףיז ףיוא שטַײּב א 'ַא* .5 'ז ,ּבגָארּפ

 ןענעק לָאז רֶע טייקכעלגעמ א ןטייוװצ ַא ןּבעג

 ,ןרישזַאטנַאש

 ןוֿפ) ןדיישסיוא .ןלייטסיוא .גיּפ ,1 ּב וזד .2

 ,טלעק א סױרַא טיג ליד רענרעגייטש רעד .(ךיז

 -ַארֿפניא סױרַא ןּביג סרעּפרעק עטמערַאװעגנָא

 ץיה א סױרַא טיג ןוויוא רעד .ןלַארטש עטיור

 סױרַא טיג דרע יד .ןייגוצ טינ ןעק עמ זַא

 א (ןלַאֿפ) ןזָאל = רערט ַא יַא* |

 .דוי:םיליהת -

 ןּבעגסױרַא

 יד ןוֿפ רענייא}, .תוריּפ --- םיוּב רעד ,האוֿבּת

 ,"טכיל הנגרוּב רֿפ שד ׂשיױרַא טּביג ןםימכח

 לארׂשי ןטעװ) ןעילּב ןוא ןצָארּפש , .ּב/ד ,והח |

 ,הׂשעמ עטלַא יד' ,סוממ ,ײטכורֿפ ליֿפ יא ןוא

 וצ ןעװעג ןכילגעג ןענעז רעדלעֿפ עריא , ,29 יז |
 ןטצעל םעד ןּבָאה סָאװ ןטסירּב ענעגיוזעגסיוא

 ,שֵא ,"ןּבעגעגסױרַא ןיוש ךיז ןוֿפ ןּפָארט

 וד ריד ףיוא רזוג ןענַײז רימ,, .דויייםיליהּת

 יװ ,םירעדעג ענַײד ןוֿפ דניק ןַײד יא טסלָאז

 .110 יז ,יתונּתמ' ,ּבלַאק עשֶאי ,זיי ,"זיא ןיד רעד

 ןענייוו ,רערט

 .ןענייוועצ םַײּב ךיז ןטלַאה רעדָא טייהרעליטש

 .ריא :ךיוא

 ןגָאטימ יַא ,ןלייטעצ .ןּבעגקירוצ ,ןּבעגּפָא .ס

 יַא .עטעוװעּבארעגנָא סָאד יא .ןטנעדוטס עמערָא

 ןַײז סּכוד םעד 'ינוא, .עזָאלסטעּברַא ףליה

 ןייא םוא ןזעװיג . ..זיא רד ןוז שרטׂשעװש

 רדיװ טלעז רדניק יד ןמ זַא ןּבַײרט וצ תוצילמ

 םיא אַײּב ןנעק זקיג טה ןמ ּבא ןּבעג זױרַא |
 רֿפס ,יךַילרטשוא הנידממ הריזג' ,"ןטכיר זיוא

 יד; 4 יז ;וװ שהְנ 1725 טׂשמַא ,ה השעמ

 . . . םינקזיֿבשומ םענוֿפ גנוריֿפכוּב ןוא עסַאק |
 .5 ןאמ ,1890 ,לָאֿפיי ,"תואצוה וצ טלעג יַא טעװ

 ...ייז לָאז עמ ,טלעֹוּפעג טָאה רערעל רעד;

 ןיא ,עש ,"ךעלעוװיטש . . . ןוא גנודיילק ףיוא יִא

 ןעמוקעג זיא רטש רעד ןעװ; .44 'ז ,םרוטש

 םיא רע לָאז רעטכיר םענוֿפ טנַאה רעד ןיא

 א 'ַא* .א/ז ,אעיצמיאבב ,"'ַא טינ לָאמנייק

 ףרַאד עמ ףָארטש רעסָאװ ןזַײװנָא = הֿבושּת

 א ןוֿפ 'ַא* .ןָאט הֿבושּת םִַײּב ךיז ףיוא ןעמענ

 'א* .טשצר ןּבעג = עּבטמ א ןוֿפ ,טָאנקנַאּב

 ןבירשג טלומ הכילטע ךיא ּבאה ,ךַא .לסקעו ַא

 דיייבתּכ| י"ּכ יד טלוז (היח)יחש לרימ ריא זַא

 םייח תמחמ ןןעלסקעװ ןוֿפ טַײטַאּב ןטימ ָאד

 ,11 יז ,ּבגָארפ ,"ןּבעג זיור רֿפוס

 ףיוא יא .ןעגנידרַאֿפ .ןעַײלטנַא ,ןגרָאּבסױא 4

 רעכיּב 'ַא .טנעצַארּפ ףיוא טלעג יא .עדנערַא

 םעד ןטָאה רען? .רעמיצ ַא יִא .ןענעייל םוצ

 יִדְו ייז לָאז רֶע טשינ ,טלעטשעגרעדינַא רמוש

 סָאװ יא םעד ייז לָאז רע רָאנ ,ןטיה ןםיֿבתּכ

 ןּבָאה םימכח ערעזדנוא, .פי ,"ןּבָאה ייז ףרַאד

 ןּבעגוצסױרַא טלעג .. , טכוזעג רּתיה ַא ...

 ןצונ םימותי יד רַאֿפ סע סָאד ןטנעצָארּפ ףיואְו

 תשרפ רֿפס ,ץיװרוה יולה .מ ,"לָאז ןגָארט

 ןיא הולמ רעד, .ו יז ,1866 רַאװגנוא ,1 יכדרמ

 ןיא טלעג ןייק טגרָאּבעג טשינ טָאה . . . טָאטש

 יד ןּבעגעגסױורַא טָאה רע ,הרוחס רָאנ ,רַאּב

 גרָאּב ףיוא רעכיט ןוא ץטיס רעּבַײװ עשידיסח

 ,שַא ,"קרַאמ ןֿפױא ןעלדנַאה ןלָאז ייז זַא

 יָאקַאר רעד, .טַאקָארּפ ףיוא יא
 "עמ יַא טימ ןעמונרַאֿפ ךָאנ ךיז טָאה דמלמ רעוו

 ,יעשטַאילק ידי ,רַא ,"טַאקָארּפ ףיוא ךעלכיּב-הׂש

 -רַאֿפ) סױרַא ןּביג סָאװ עלַא, .ןֿפױקרַאֿפ .ס

 ןגעמ (טרוה ןיא) סָאמ רעסיורג ַא ןיא (ןֿפױק

 ןיא .ד ,ּב ,יאמד ,טעיפ ,"יאמד ןֿפױקרַאֿפ
 תורוחס עטיציֿפעד ןֿפױקרַאֿפ -- ץונאּב וָאס

 (סױרַא) ָאד ןעמ טיג טנַײה .ןטקודָארּפ רעדָא

 | .רעטוּפ

 ,טכַאמ רעד ןרעֿפילסױרַא .ןטַאררַאֿפ ,ןרסמ .0



 שירעּבעגסױרַא

 טָאה רָאטַאקָאװַארּפ רעד, .ןדִיי ענעטלַאהַאּב יַא

 ץנעװנָאק א ."ןרענָאיצולָאװער עלַא ןּבעגעגסיורַא -

 אד , .סרעכערּברַאֿפ ענעֿפַאלטנַא ןּבעגוצסױרַא

 / .טנַאריג שיוה ׂשד ןיא טכענק םולשֿבא ןמאקי

 וצ שיורה איז ּביג םינהוּכ ןיווצ איד ןַײז ואוו

 ינוא . . ., .1520 ץֿפָארטס ,ךוּב לאומש ,"טנַאה

 ינוא ןֿפָאלג ךָאנ איז ןנַײז . . .םירצונ איד

 לָאז םידוהי איד ןמ ׂשד טרדָאֿפג ןא ןּבאה

 רע סָאװ טריה רעד, .חּפ ,ראש ,"ןּבעג שיורַא

 רעדיילק יד םיא טימ טלסקעװעגמוא ךיז טָאה

 -סױרַא) ןטַאררַאֿפ קידנליװ טינ םיא טָאה . . ;

 ןיא, .1878 ענליװ ,עכוטרַאק ,דמא ,"(ןּבעגעג

 סוֿפַײרד א םענייא . , . טּפשמעג ןעמ טָאה זיראּפ

 עקיטיינ ןּבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד

 'נעמ עניילק ,עש ,"הכולמ רעד ןוֿפ ןריּפאּפ

 ,62 'ז ,...ךעלעש-

 -ַאּב .ןקירדסיוא .ןגָאזסױרַא .ןלייצרעדסיוא .?
 .ןעקנַאדעג 'ַא ,ןצרַאה ןֿפױא סָאװ יַא .ןּבַײרש

 ןּבָאה רימ סָאװ ןּבעגוצסױרַא טשינ זיא'ס

 -מוא ןַא ןֿפָארטעג ךימ טָאה סע, .טּבעלעגרעּביא

 .לֿפ ,ייֵא טינ םענייק רַאֿפ ןעק ךיא סָאװ / קילג

 ןֿפױא 'ַא טינ ןעק ןוא קעלק ןוא קעמ ךיא,
 ,16 ןנ ,1865 ,מק ,"קנעד ךיא סָאװ סָאד ריּפֲאּפ

 -סױרַא ףיוא ךַאװש וצ זיא יארומ' טרָאװ סָאד,

 ַײּב סױרַא טֿפור סָאװ ליֿפעג סָאד ךַײא ןּבעגוצ

 .26 '} ,רעבַײרש עשידיא ,עש ,"טנוה א רימ

 ריד ןעק ךיא ,דניק טּבילעג ןוא רעַײט ןַײמ,

 רימ ַײּב טסיּב וד יװ טֿפַאשּביל סָאד יַא טינ

 טָאה ךָאנרעד, .86 'ז ,װ ישס ,"טּבילעגנַײא

 יז זיא רעדיװ ןוא / ןּבעגעגסױרַא דוס א רעװ |

 ,26 'ז ,רעטציא ,געס ,"טצישַאּבמוא ,רקֿפה

 ענַײז ...ןעז ףרַאד עמ, .ןכַאמ הנותח 8
 ןּבעגוצסיורא ןֿפלעה רעדניק ןסנַאמערָא םעד})

 ,"הוצמ עסיורג א רעייז זיא הלּכ-תסנכה טרֿפּבו
 ,א"ל קרּפ ,ש"ּת י"נ ,םירוע חקופ

 -רַאֿפ ןײטשרַאֿפ .ןַײז ריּבסמ .ןרעלקרעד .9

 סע זַא, .טינ ךיא ןעק 'א רָאנ ,ךיא ייטש
 'ר ,"ןײטשרַאֿפ ןיא טלעֿפ -- 'ַא ןיא טלעֿפ

 | .רעטנַאלַאס לארׂשי

 יד רעד ,, .תורוחס עטוג יא .ןריצודָארּפ 0
 יד רעסיוא ךעלטנגייא ןגעלֿפ לעמ טנוֿפ ריֿפ

 ,"סעקלוּב טנוֿפ טכא ךיז ןוֿפ יַא ךָאנ תולח ַײרד

 ןוֿפ} רעדעֿפ ענעגיוצעגנָא יד, .יסעקלוּב' ,רַא

 טייקיאעפ יד ךיוא ןגָאמרַאֿפ . . . ןרעגײזטנַאװ

 יד ןגעװאּב יײז לַײװ ,טעּברַא ןּבעגוצסױרַא

 ,קסװַאדולּבאז .מ ,"רצגייז ןוֿפ עירענישַאמ

 ,76 'ז ,1929 קָאטסילַאיּב , ...עקיזיפ

 -סַײג) ןֿפַאש .ןכעלטנֿפערַאֿפ .ןקורדּפָא .1
 -ןסיװ א ,רוּביח ַא ,ךוּב ַא יַא .(ןטרעװ עקיטו

 ןרעטנוא לקעטָאילּביּב א יַא .טעּברַא עכעלטֿפַאש

 ,ֿבתּכּב סעּפע יא .ןעגנולייצרעד עניילק' ןעמָאנ

 לָאז ךיא , .עזעטָאּפיה ענעגייא ןַא יַא ,סוֿפדּב

 ,"הנשמ-ירדס השש עלַא ןּבעגוצסורַא ןַײז הכוז

 ןלעװ ...םירּבחמ עשידִיי יד רעדייא, .טעיּפ
 ןוֿפ םירֿפס יד ןּבעגסױרַא ןֿפָאלשסיױא ךיז

 "רעד ךיא לעװ ,שדוק"ןושל ןיא העיסנ סנימינּב

 ַא יז ןוֿפ רוציק ַא שטָאכ ןװּורּפ ךימ לַײװ

 ,8 'ז ,תועסמ ,סוממ ,שידַיי טסָארּפ ףיוא

 ַא .ץנאטסניא-טכַאמ א ןוֿפ ןעמיטשַאּב ,2

 ימ

 יי

2019 

 ,לייטרוא ןַא יא ,לעֿפַאּב ַא ,זַאקוא ןַא ,ץעזעג ַא

 .רוסיא ןַא יַא .(ןידיןקסּפ א ,ןיד-רזג א

 ַא ןצעמע ןּבעגרעּביא ןוא ןּבַײרשסױא ,18
 .עא גנוקינַײשַאּב ,טַאטסעטַא ןא יַא ,טנעמוקָאד

 ,ריא טליװ סָאװ , .םָאלּפיד א 'א .עקװַארּפס א יַא

 ןַא יא ...עטסָאּבעלַאּב רעד ןיוש לָאז ךיא

 ,150 יז ,תודוס ,ּפס ,"?טייקנייש ףיוא טַאטסעטַא

 -םושּב טָאה רעניּבַאר רענָאיזַאק רעװָאלקש רעד,
 עקירטעמ ַא ןערדנַאּפ חנ יַא טלָאװעג טינ ןֿפוא

 -ױרטנָא ןַא, .ערדנַאּפ חנ ,שז ,ײלּפמעטש ַא טימ

 -רּפ א רעדָא טלַאטשנַא ןַא סיױרַא טיג לטעצ

 -עג-שיַאזָארּפ ,ץילטיג .מ  ,"ןָאזרעּפ עטַאװ

 ,21 יז ,1932 עװקסָאמ ,ךַארּפש עכעלטפעש

 ןזָאלסױרַא .ןלושסיוא .ןעװעדָאהֿפױא .4
 עטריציֿפילַאװק-ךיוה יִא ,(טלַאטשנַאנרעל ַא ןוֿפ)

 ןּבעגעגסױרַא טָאה סָאװ הֿבישי א .ןרינעשזניא

 טיג קסּפולג יװ עכלעזַא; .םינּבר עסיורג

 ,יַא טשינ ךיוא וליֿפַא דנַאלגנע ןעק ,טעסױרַא
 'א טנעקעג ָאד טָאה רעװ ןוא , .עקשיֿפ ,סוממ

 -עגסיוא עקילָאמַא יד טינ זַא ,לרעטכעט צאזֲא

 ,גרעּבניטש .' ,"?םיצירּפ עשיליוּפ עטלדייא

 ,4 יז ,1922 ןילרעּב ,לקניװ ןפרָאװרַאֿפ ַא ןיא
 ה"ב ןּבעג טנעקעג טָאה הגהנה ַאזַא רַאנ;

 טָאה הֿבישי יד עכלעװ יד יװ םידימלּת עכלעזַא -

 א, .246 יז ,זישּת יײנ ,ּבדל ,"ןּבעגעגסױרַא
 ליֿפ ױזַא ןּבעגעגסױרַא ךיז ןוֿפ טָאה סָאװ קלָאֿפ
 יַאטנַאֿפ עקידתוירזכַא עכלעזַא טימ סרעדרעמ
 ,29 או 1964 ,זמט ,גי ,"סעיז

 'א .עא תולוק ,ןעגנַאלק ןעגנערּבסױרַא .8
 ,טרָאװ א יא ןענעק טינ .ץּפערג ַא יא ,יירשעג א
 ןוֿפ יא .רענעט ענייש סױרַא טיג עלעדיֿפ סָאד

 ךיז לָאז עמ ךעלעטסוה ענייש ,ךעלעצֿפיז ךיז

 -סיורַא לגוסמ ןעוועג זיא זדלַאה ןַײז ,, .ןקוקמוא |

 רעד יװ עכיוה . ...תולוק ענעטלעז ןּבעגוצ

 ,"דלָאגניג יװ ענייר ןוא םי רעד יװ עֿפיט ,למיה

 סָאװ שטנעמ א, .82 יז ,ײװָאלָאס עליסוי ,עש

 טינ דומע ןרַאֿפ החנמ ןייק (לָאמנייק) טָאה

 טשינ ךיז ןוֿפ הניגנ:לוק ןייק טעמּכ .טנוואדעג

 ,48 יז ,שידיסח ,ץרפ ,"ןּבעגעגסױרַא

 טַאמָארַא ןַא יַא .תוחיר ןעגנערּבסױרַא 0

 ןעגניז סע, .שוּפיע ןַא ,החיֿפנ א יא .ןזיור ןוֿפ

 ךיז ןוֿפ ןּביג ,ןדעױג ןיא רעמייּב יד ךיוא

 ,"םימׂשּב ןוֿפ תוחיר עקידנעקעמש עסיז סױורַא

 ,59 'ז ,המלש ,סוממ

 ליװ שיוניה ריּבא ךיז רעװע :ךיז טימ

 רד ןרגעליּב ךַײא איד םיידׂשּכ ןעד וצ ןּבעג

 ַא, ,9 ,אכ ,רירעש ,"ןּבַײלּב גידנּבעל לוז

 גנוגנידנָא ןיא סיױרַא ךיז טיג רעמיצ םעװקַאּב

 לאֿפר ,ץיװעל .ל ,ײזַײרּפ ןקיליּב א רעייז רַאֿפ

 ,67 'ז ,1888 ענליװ ,רעטכַאט ס'רעדַײנש םעד

 סָאװ דַיי ַא .ךיז ןֿפורנָא .ךיז ןלעטשרָאֿפ :ךיוא

 לָאמנייא , .רענעילַאטיא ןַא רַאֿפ סױרַא ךיז טיג

 ןיױשרַאּפ א רענייא . . . ןעמוקעגּפָארַא זיא . , .

 זיא רע זַא ,ןּבעגעגסױרַא ךיז טָאה ןוא . ..
 ,עש ,"רעטַאעט סָאד ןעגנידּפָא . . . ןעמוקעג סָאד

 אזא , .20 'ז ,1922 עשרַאװ ,1 ןרעטש עדנעזנַאלּב

 ךיז ןליװ ךעלדיימ עשידִיי . . . זַא ,ערעֿפסָאמטַא

 ,54 'ז ,תודוס ,פס ,"עשידיי רַאֿפ יַא טשינ . ..

 טָא, .עא דוּביּכ ,גָאטימ (ןטוג) ַא טימ ךיז ַא*

 טרענודעגסױרַא

 ,סױרַא סעפע ךיז ּביג ,טסַאג ַא רימ ןּבָאה
 רעטוג א טימ חרוא ןַא דובּכל ,האל'יהרׂש

 ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"ערעשטעװ

 | ,29 יז ,1906 עשרַאװ

 ןי) רעה .שינע/ .ץכע- .גנז
 טרָאד ןעוװעג, .יַא-רָאטקַאדער .יַא"קסּפ .(עקד
 לָאמַא ןעוועג .רענעייל ,ןעגנוטַײצ ,סיא לָאמַא

 ,געס ,"ןעװעג ענליװ ,רעטכעט ןוא ןיז ,סעטַאט
 ,215 יז ,1949 א"ב ,ביבַא לת ןיא רַאי ןּביז ענַײמ
 .יירע-

 -קַארַאכ זיא סָאװ .ידא -- שירעּבעגנסױרַא
 ,טײקװיטקַא עיַא .רעּבעגסױרַא רַאֿפ שיטסירעט

 ,טייק- .רָאי ןקידנעמוק ןפיוא רענעלּפ עיא

 . .ןעגנערּבסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טכֿאיוּפעגפסױרַא

 סָאד ,עטגָאזעגסױרַא סָאד .טגנערּכעג-- 95
 ,טייקק  .טייהרע- = .עיגרענע עיַא יד .עיא

 יד .ןכערּבסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפַארּבעגסױרַא

 -יילק ענַײז ּביוא, .ןַאקרַאּפ ןוֿפ רעטערּב ענעיא

 ףרַאד . ..םִענֶעיַא ןוֿפ טצומשרַאֿפ ןרעװ רעד

 ,ַארעלָאח ןגעװ ,"ןעירּבסיוא ךַײלג ייז רע

 ,טייקק טייהרע- .12 יז ,1916 דַארגָארטעּפ

 יד .ןזַאגסױרַא רַאּפ ,ידא -- טוַאנעגפױרַא

 .טייהרע- .ענילַאמ רעד ןוֿפ עיִא

 יד, .ןײגסױרַא ראּפ ,ידַא -- ןעגנַאגעגסױרַא
 רעד ּפַא ,זױהנַײװ .נ ,"םורַא ךימ ןעלגניר ע'א

 ,1922 קסנימ ,כַאװ

 סָאד .ןסיגסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןפָאנענפױרַא
 ,טייהרע- .םילוזלז ענע'ַא יד .רעסַאװ ענעיַא

 -  .טייק-

 עַא .ןענלגסױרַא רַאפ ,ידַא -- םילנעגסױרַא
 ךיילק סָאד ,טײנשרַאֿפ ,עטירד א, .ןעקנוֿפ
 ןַא קיטײװ ןַײמ ןוֿפ --- ךיש ןָא ןוא ןסירעצ
 .טייהרע- .172 'ז ,םיטילפ ,גח ,"עיַא
 ,טייק-
 .ןענעֿבנגסױרַא רַאּפ ,דַא -- טעבנגעגפױרַא

 ןוא ןֿפָא זיא רצוא ןַײז, .רעטכַײלשטנעּב ץיֵא

 .טייהרע- .א/ּבל ,2טל ,ייַא ץלַא זיא סע

 ,טייק-

 ענעַא .ןּבעגסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןֿפעגעגפױרַא
 רעד ןוֿפ ענע'א ,ןגָאטימ יד .קרעװ ענע'א .תונקּת

 -וצֿפױא ,, .רעכערּברַאֿפ רענע'ַא רעד .ךיקסקלָאֿפ

 ףיוא סעקירּבַאֿפ רעד טלעגטָאּפש א רַאֿפ ןֿפױק

 216 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,יןריּפַאּפ ענע'ַא ךיז
 ,טייקק .טייחרעי

 ןּבָארגסױרַא רַאּפ ,יזא -- ןּבַארגעגסױװַא
 רעד ןוֿפ םיגורה ענע'ַא טכיש ַאק .רצוא רענעיַא

 ,485 'ז ,1956 י"נ ,| המחלמ ,מפ ,יַאטעג

 : .טייקקה .טייהרע-

 .ןעגנידסיורַא ראפ ,ידַא -- ןעגנודעגסיורַא

 ,טייק- .טייהרע- .ץלָאה עלעגעוו עיַא סָאד

 .ןרענודסױרַא רַאּפ ,ידא -- טרענודעגסורַא

 סָאריּפַאש .ל ןוֿפ} עקלייּב יװ ױזַא, .ןרָאצ רעיא |

 טָאה -- ןגַײװש טע'א סָאד -- {(ןעגנולייצרעד



 ןעגנורדעגסיורַא

 ,"ןכָאטשעגנַײרַא טנורגּפָא ןיא ןקילּב יד ךיוא רע

 ,93 יז ,1927 ,ווװ רעּבַײרש עשידוי ןגעװ ,נש

 .ןעגנירדסיורַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנורדעגפיורַא
 ןטלַא ןטימ טּפינקרַאֿפ ןרעװ . . ., .ןריֿפסױא עיַא
 ךרדּב םיא ןוֿפ יא ןרעװ ייז ןוא טסקעט-הרוּת

 .ר"כשּת חסּפ ,קיא ,רעניּפ יל יא ,"קיטעגעזקע
 ,טייק-

 ירדסױרַא רַאּפ ,ידט -- טעװעקירדעגסױרַא
 -ֿפנַארּב ןיא ,.טשטעװקעגסױרַא װזד .ןעוועק

 .דָאּפ ,עיצילַאג ,ןעַײרעיורּב

 .ןעגנעהסיורַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנַאהעגסױרַא
 עטכַאמרַאֿפ טימ טנוה רעצרַאװש ַאע .שעװ יַא
 ,סַײװ ,"טרגּפעג יװ ,יַא גנוצ יד ןוא ןעמערּב
 ,טייק- .טייהרע- יגָאט-תּבש רעסייה ַא

 יד .ןּבײהסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפױהעגנפױרַא

 ןוֿפ יא ,טייקינייר יד .ךַאמּפָא ןוֿפ ןטקנוּפ ענעיַא

 ןעמ טֿפור דנאלרעקא ענע'א סָאד, .שדֹוק"ןורָא

 -דלעֿפ רעשידוי רעד ,רעּבעװ .מ ,"דלעֿפגנוי

 ,טייהרע- 27.  יז ,1891 עשרַאװ ,רעטײּברַא

 ,טייק-

 ןכױהסױרַא רַאּפ ,דא -- טפױהענגסױרַא

 לטניּב ַא םָארטש ןֿפױא, .ןֿפנָארּב ןוֿפ חיר רע'ַא

 ...ףיש א ןוֿפ ךעלטשער יװ רעזַײה עקנַארק

 ,ףהעש עא ןוֿפ תומשנ -- ףיט רעייז ןוא

 ,ֿטיק .טייהרע- .296 יז ,! צוס

 יד .ןרעהסיורַא רַאּפ ,ידא -- סרעהענפורַא

 ןֿפַאש סָאװ ןעמטיר יד, .ןשינערעהוצנָא עיַא

 ַא טימ טײלגַאּב וצרעד ךָאנ ןענַײז ןוגינ םעד

 1958 ,זמט ,טייצ ,"עיצַאלוקיטסעשז רעיַא-ליואוו
 ,טייק .טייהרע .311

 ;89 ,ןסקַאװסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןפקַאװעגסױרַא
 ,ןטייקירעװש יד .רענרעד ענעיַא .ןסקָאװעג -

 ,טייק- .טייהרע"- .עיצַאוטיס רעד ןוֿפ ענעיא

 ,ןֿפרַאװסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןֿפרָאװעגסױרַא
 .תואצוה ענע'א .טלעג יַא .םירוּביד ,דייר ענע'א

 יװ ,ןסיורד ןיא יװ יַא .טניװ ןֿפױא (יװ) יא

 .ריזח ַא רַאֿפ לרעּפ יװ ,ריזח ןרַאֿפ ,טנוה ןרַאֿפ

 יב, .טַײצ ענע'ַא .עינאוערָאה ,טעּברא ענע'ַא

 םידיחי טימ , .וש ,"ענע'ַא ןייק ָאטינ זיא טָאג

 ,םענעלַאֿפעג א ןטלַאהרעטנוא ,דסח ןָאט רעּבָא

 ,סוממ ,"ךַאז ענע'א ןַא זיא ןקיטֿפרעדַאּבטױנ ַא

 רעירֿפ ןגָאז ךַײא ףרַאד ךיא, .74 יז ,ו המלש

 ,ןבעל'רעמוז ,עש ,"החרט רעַײא יַא זיא'ס זַא

 ,טייק .טייהרע- 124 יז

 .ןשַאװסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןשַאװעגסױרַא

 ,בייקקה .טייהרע- .ןקעלֿפ ענעיא

 ךָאנ .ןזַײװסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןזיװעגסיורַא
 ,טײקיצרַאהטײרּב ענע'ַא .עיגרענע ענעיַא טשינ
 ,טייקק .טייהרע- .קנַאדעג רענע'א

 רֶצ טָאה דימּת ןוא, .ורט -- ןעניװעגפױרַא

 -ןָאט עַײנ . . . ןלייצרעד וצ סעַײנ ַא טַאהעג רימ

 רעד ןוֿפ ןעגנולעג זיא םיא עכלעוו . . . ןטקעֿפע

 רעד' ,עזָארּפ ,שָאוהי ,"ןעניװעגוצסױרַא לדיֿפ

 ,"טנעה ןָא רעליּפש-לדיֿפ
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 סע ןכַאמ .לָאענ .װזוקַא -- ןרעסיװעגפיורַא
 טרעסיװעג רעמוזַײנ; .רעסיװעג א ןרעװ לָאז

 ,ימ רעצנַאג ןַײמ ןופ ,גי ,"סױרַא ךַײט םעד
302 - 

 עיא .ןגָאזסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טגָאזעגמױרא
 ריט וצ ריט ןוֿפ טגָאא, .דײרֿפ עיִא .גנוניימ

 -טשינ ,עטגָאלקעגסױרַא-טשינ ,ע'א-טשינ סָאד

 יָאפ ןוא רעדיל ,לה ,"ןייוועג עכעלדנעטשרַאֿפ

 .טייק .טייהרע- 128 יז ,סעמע

 'א .'א רעקיצרַאה .ןע- ,רעד -- גנַאזעגסױרַא
 | ,דײרֿפ ןוֿפ

 ןעגניזסורַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנוזעגסורַא
 א ,לדיֿפ רעד ןוֿפ יַא ,דיל ַא, .רעיורט רענעיַא
 ,"טלעו רעד ןיא ךיז רַאֿפ ןיילַא טעקאנ דיל

 ,109 יז ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד ,פי

 ,טייקה .,טייהרעד

 עַא ,ןּפיזסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טּפיױעגסױיא
 קילּב ןַײמ םוא טעשזדנַאלּב סע, .ךעלעּפַײרג

 לַארטש רע'א ןַא יװ םינּפ רעּביא םינּפ ןוֿפ

 ,האװצ סעמַאמ רעד ,גח ,"למיה םענרַאמכ ןוֿפ

 ,טייקק .,טייהרע- .46 יז

 עא .ןצעזסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טצעזעגסיױװַא

 .ןָאצ רעיא ןַא .ןריט ןוא רעטצנעֿפ עא .ןגיוא

 ,טייק-ה .טייהרעד

 ,ןהריקחסיורַא רַאּפ ,ידַא -- םהריקהעגנסיורַא

 ,טייק-  .עירָאעט עטקַארטסּבַא-ייר ,עיַא

 ןוֿפ 'ַא ןַײז .ןָאטסױרַא ראפ -- ןָאטעגסױרַא

 / ,טּבעלעגנַײרַא טָאג ןיא ןיּב ךיא , .םיקסע עלַא

 -- םיא טימ ;ןָאטעגסױרַא טָאג ןוֿפ ןיּב ךיא

 -- םיא ןוֿפ / ,ּפערט ןלַײמ ףיוא גַײטש'כ ןעוו

 רעד ,ןיּפַאל .ּב ,"ןָארט ןטסוּפ ןַײז ךיירג'כ ןעוו

 ידַא -- ןענַָאטעג--  .יםערוטי ,גורק רעלוֿפ
 ,רעטוֿפ רעקיטש עיַא יד .םערָאֿפ רעלוֿפ ןיא
 ,טייקנע- .טייק-

 -ריטסיורַא רַאפ ,ידַא -- םעשטריטעגסורַא
 ןוֿפ רענייּב יד, .טעשטרַאטעגסיוא ווזד .ןעשט

 ןוא ךלמ' ,עש ,"צ'ַא ,ןקַאּב עטשטיינקעג יד
 ,'הּכלּמ

 .לָאענ .חרט 6 סוא -- ןכעלטענסױרַא
 ןעגנערּבסױרַא ,ןּבעגסױרַא רעדָא ןעמוקסיורַא

 איבנ א ךיא טלַאװ, .ךעלטעג זיא סָאװ סעּפע

 טלָאװ טכעלטעגעגסיורא / -- לָאמַא רָאג יװ ןַײז

 ,154 יז ,סַאג עשידוי ,צוס ,"לוק ַא רימ ןוֿפ

 .סױרַא רַאפ ,דא -- טעּפעלעטענסױרַא
 ,"גנוצ רעיא סלגניי ןכעלטיא ףיוא ,, ,ןעּפעלעט
 .ליי

 ,ןגָארטסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןגָארטעגסױרַא
 ,לייטרואטיוט רענעא רעד .קעז ענע'ַא יד
 ,טייקקה ,טייהרעד

 ,ןטערטסױרַא רַאפ ,ידַא -- ןטָארטעגסױרַא
 -רַאֿפ רעד ףיוא ענע'א יד .ןטערטעג-- 9

 ,טייקקה .טייהרע-  ,גנולמַאז

 .ןּבַײרטסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿבירטעגפױרַא

 ןקלָאמעגסױרַא

 רענע'א רעד, .רעֿפרעד יד ןוֿפ ענע'א ,ןדִיי יד

 טעּב ןוא טציז ןרעטלע ןַײז תמחמ} רעטעּברַא

 רעד ןיא רעּבירַא טזַײר רע ןענַאװזיּב ,טיורּב

 ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש איד ,"טלעוו רעקיּבייא

 ,טייקק .טייהרע- .24 יז

 -סױרַא רַאּפ ,ידַא -- םעשטשירטעגספױורַא
 יד, .טעשטשערטעג-- :55 .ןעשטשירט |

 יװ ,ןענעז ןגיוא יד ,ןלַאֿפעגנַײא ןענעז ןקַאּב
 -טַאװירּפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"יַא ,טגָאז עמ

 "רעד 94.  יז ,1898 שטיּבָאהָארד ,וש רערהעל

 ,טייה

 יד ,ןגָאאסױרַא רַאפ ,ידַא -- םנָאיעגפױרַא
 .ךעלטעטש ןוא טעטש ןוֿפ עא יד ,עזָאלמיײה

 טסָארֿפ ןיא יא ,עּפורג עסיורג עטשרע ידע

 ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,?טניוו ןיא ,טֿבש ןוֿפ

 ,טייקק .טייהרע- .38 יז

 ןּפַאכסױרַא רַאפ ,ידַא -- טּפַאכפענסױרַא
 ךנוּב יד ןוֿפ עיַא ,רעדניק ןוא םינקז ,עקנַארק

 -רע- ,יייסע ןַא ןוֿפ ץַאז רעיא ןַא, .סרעק
 .מייק- ,טייה

 יד ,ןדָאלסױרַא רַאפ ,ידַא -- ןרָאלעגפױרַא
 ,טייהרע- .סעּכ רענעַא .תורוחס ענעַא
 ,טייק-

 ;פ5 ,ןזָאלסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןוָאלעגסױרַא
 רענעיא ןַא רָאנ ,רעטנַאקַאּב א ,טזָאלעג =
 זיא סָאװ ליוק יד רָאנ זיא ךעלקערש. .גיוא ןוֿפ

 ץנערעֿפנָאק עטנננ יד ,יַא טינ סקיּב ןוֿפ ךָאנ

 ,טייהרע .48 יז ,;רָאי !טרָא ,דנוּב ןוֿפ
 ,טייק-

 רעד, .ןכַאלסױרַא רַאפ ,ידַא -- טכַאלעגסױרַא
 רע ,רעקידנגַײװש ןייק רעמ טינ זיא טסעטָארּפ

 ַא ןוֿפ לוגלג ַא -- טלעװ יד, ."רע'ַא ןַא זיא

 שינעטער-ךועגש ַא טימ ,עװָאס רעקידנקערש

 ,טייק- ,טייהרע- .123 יז ,שג ,דָארּב ,ײיַא

 ,ןעּפָאלסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טעּפָאלעגסױרַא

 טימ טנוה ַא יװ ןֿפױלמורַא .טעּפולעג-- 9
 ,ןגיוא עיִא טימ ןקוק .גנוצ רעַא ןַא

 ענעיַא ,ןֿפױלסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָאלעגסױרַא
 ,טייקק ..טייהרע- .רעדניק

 ,ןטכַײלסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןטכױלעגסױרַא
 ,טייקק .טייהרע- .טייקסטוג ענעיא

 רעיא .ןכַאמסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טפַאמעגסױװַא
 ןרעּביא סיױרַא טייג סָאװ אזא -- רענלָאק

 ,רעטיירּב א ,רעטגײלעגּפָא ןַא ללּכּב רעדָא לקער

 ,טייקק ,טייהרשי-

 ,ןדלעמסורַא רַאפ ,ידַא -- ןדלַאמעגפיױרַא
 ,טייק- .לעטָאה ןוֿפ ענעיא יד

 ַא ,ןלָאמסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןלָאמעגפױרַא
 -ליט יד רעטנוא ןוֿפ יִא לעמ יװ ,ךערָאּפ

 ,"תוללק ענעיַא ליטש ןייצ יד ןשיװצ, .רענייטש
 "רעשט ,עיזַאנמיג ענָאיזַאק ,רעּבשזַאק .ל .ה

 ,טייקק .טייהרע- 1927 ץיװָאנ

 ,ןקלעמסורַא רַאפ ,ידַא -- ןקלָאמעגסױרַא



 טעשטומעגסורַא

 ענעיַא לסיּב עטצעל סָאד .טקלעמעג-- 9
 עכעלטע יד .ריוושעג ןוֿפ רעטייא רענעיַא .ךלימ
 .טייקק .טייהרע- .רעטרעװ ענעיא

 סױרַא רַאּפ ,ידַא - טעשטומעגפיורַא
 -רעטנוא עטקינַײּפעגסױרַא יד ,עיַא יד .ןעשטומ

 ,טייהרע- .טנעמוקָאד ןשלַאֿפ ןרעטנוא טֿפירש

 ,טייק-

 זדנוא לָאז רע ..,, .װחרט -- ןרַאנעגסיױרַא
 -נַײרא ןלעװ םיֿבנג יד ןוא ,טָאטש יד סיוא יא

 ןעמ יװ ,.מ .מ ,"ןקידיילסױא ץלַא ןוא ןעמוק

 עשראװ , -| .. ךעלגנוי עניילק ןעטחשעג טָאה

 ,21 יז ,ג"סרּת

 :89 .ןעמענסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמונעגסיורַא
 .עלעגיװ ןוֿפ יַא ,עלעדניק סָאד ,ןעמענעג -
 עּפורג עטשרע יד .ףיולמוא ןוֿפ יַא ,טלעגריּפַאּפ
 ןסעגרַאֿפ, .א"קִיי רעד ךרוד עיִא ,ןטסינָאלָאק

 ןטלַא ץנַאג א ןוֿפ יַא , . . . ךורּפש ַא ןגָאז וצ
 ,טייהרע- .52 יז ,תועסמ ,סוממ ,"די-ֿבתּכ
 ,טייק-

 -סורַא רַאּפ ,ידַא ןטסיענ .. .| -- טסנעגפיורַא

 ידק .סנ א ךרוד ענעּבילּבעגױּבעל .ךיז ןסנ

 .י .א ,"סנוװוױאכלַאק ,ןטעצַאק סרעלטיה ןוֿפ עיִא

 ,1945 ,יקסוװָאנַאזירק

 ןעמוקסיורַא .ורט 4 וטוא -- ןצעצ ענסורַא
 רימ,, .ץענעג א טימ ןקירדסיוא .ץענעג א טימ

 סָאװו טיײקמצערַא עגיטסַײג עצנַאג יד ןליֿפ

 ישע רעקילַײװגנַאל רעייז ןוֿפ סױרַא טצענעג

 -םַײלג, .172 יז ,1960 י"נ ,שַא םולש ,נש ,"תור

 ילּתֿפנ ,"קילּב ןַײז ןוֿפ סױרַא טצענעג טליג

 .6 ָא"ּת ,ןורּכז ןיא ןּבירשרַאֿפ ,ןהּכ ץרעה

 -ֿפיוא ךיז טעּב ןוֿפ טָאה רעטגײלעגֿפױא ןַא;

 ליומ ןוֿפ ףָאלש ןּפָארט ןטצעל םעד . . . טּפַאכעג

 ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,"טצענעגעגסיורַא

 טייקדימ יד טצענעגעגסױרַא ןּבָאה ייז , ,360 יז

 1967 ,רָאֿפ ,רעקצעמ .י ,"רעדילג ערעייז ןוֿפ
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 ָאססױרַא רַאפ ,ידַא -- טעּפָאלַאסעגנסױרַא
 טימ טניה .ןגיוא עיִא ,עטצָאלגעגסױרַא .ןעּפָאל

 . י . ןערושזעד ןּבױהעגנָא . . . טָאה, .רעגניצ עיַא

 ײדָאג .ש ,"ךעלסַײװ עטיור עיַא טימ שטנעמ א

 ,1927 עװקסָאמ ,טנעמעצ ,װָאקדַאלג ,זּביא ,רענ

 ,246 יז

 -סורַא רַאּפ ,ידַא -- טעשטרַאטפענסיװַא

 סָאד, .ןטקעֿפעד עיַא .ןגיוא עיַא .ןעשטרַאטס
 ןפיר עלַא טימ ,טרַאדעגסיױא ןעװעג זיא דרעֿפ

 רֿבח ,זיי ,"לעֿפ רענעּבירעגּפָא רעד ךרוד יא

 ,טייהרע- 335 יז ,ןמחנ

 -סױרַא רַאּפ ,ידא -- טעשָאלָאּפעגסױרַא
 עיא .ךעלזַײמ עיא יװ ןֿפױלטנַא .ןעשָאלָאּפ

 תונחמ ןגָארטעג ךיז ןּבָאה קערש טימ,, .ןצנַאװ

 רעקיטש ענעמונעגנַײא עַײנ יד ןוֿפ עיַא ,ןגילֿפ

 ,טייהרע- .שַא ,"דרע

 ןֿפַאּפסױרַא רַאּפ ,דַא -- טֿפַאּפעגסױרַא
 ךרוד ןגיוצעג ךיור רעד ךיז טָאה הֿבחרה טימ,
 רעד יװ טקנוּפ ,רעזַײה יד ןוֿפ סנעמיוק יד
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 ןשיקרעט ַא ןוֿפ ךיוריעקלויל רעיא םַאזגנַאל
 ,344 יז ,1910 י"נ ,וצ רמ ,יַאשַאּפ

 ןשוּפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טשיוּפעגסױרַא

 -רע- .קעז עיִא יד ןּפעלש .ךיוּב ץַא ןַא טימ
 .םייקה .טייה

 יד .ןצוּפסורַא רַאּפ ,ידַא -- טצוּפענכױרַא
 ענרעּבליז עיַא .טעֿבנגעגסױרַא :ךיוא .ןקעלֿפ עיַא

 .טייקק .טייהרע- .סרעטכַײל

 עא .ןקיּפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טקיּפענסורַא

 עא ,ענעּבילקעגסיורַא סָאד .ןכוק ךעלקיטש

 .טייק- .טייהרע-  .גנולמַאז רעד ןוֿפ דליּב

 .ןקעלּפסױרַא רַאפ ,ידַא -- טקעלּפענפױרַא
 ןילַא רימ ןוֿפ טרָאװ ַא יצ . . ., .ןקעלפ|טנַאכ2
 .העיקש ענעדליג ,אֿפא ,ײזיַא

 ,ןלוּפלּפסױרַא רַאפ ,ידַא -- טלוּפלּפענסױרַא
 .טייק- .טײקשירַאנ עיַא ,הרֿבס עיא ןַא

 ַארּפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- םעוװַארּפעגסױרַא

 ,טייהרע- .דַארַאּפ סיורג טימ עיִא יד .ןעוו

 ,טייק-

 ,ןסערּפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טפערּפעגסױרא

 .טייק- .טייהרע- .רעֿפטנע רעיא .טלעג יא

 ענעַא .ןלַאֿפסױרַא רַאפ ,ידא -- ןלַאֿפעגסױרַא
 .תועּבטמ ענע'ַא יד .ךעלקערּב ןוא ךעלקיטש

 רעדעי גייל ךיא ,, .טרָאק ענעיַא יד .ןָאצ רענעיא

 ,יטנלע' ,ץרּפ ,יןַײרַא ארמג רעד ןיא רַאה ענע'ַא

 ריא טרעגלאװ עטסיװ רעדלעֿפטכַאלש ףיוא,

 ענע'א טימ ,ענעכָאטשרעד ,ענעטכַאשעג . . . ךיז

 ,29 יז ,1921 וװעִיק ,טנעװ ,שקא ,"םירעדעג

 ןא ,רענע'א ןא יװ םורָא רָאג ךיז רע טיירד,

 ,רעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילּבמעד .3ב ,"רעקירעּביא

 ,טיקה .טייהרע- .50 יז ,1943 יינ

 .ןעגנַאֿפסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןעגנַאֿפעגסױרַא
 טׂשייה אד יד הרז הדוֿבע יד, .ןטאטיצ עיִא

 ןהיצ קעװ ןיה ןגנֿפיג שיוניה ְךַא זומ שֹומּכ
 ,7 ,חמ ,ריטרעש ,"ןרעה ינוא םינהּכ ןנַײז טימ

 ענַײז ,קעװַא תולג ןיא טעװ שומּכ, :יתְו

 יד, ן."םענייאניא ןרַאה ענַײז ןוא רעטסירּפ

 ,לה ,"שיֿפ עיַא טשרע יװ ךיז ןעלּפַאצ רעטרעוו
 .טייק- 536 יז ,טעמעָאּפ ןוא רעדיל

 ענעיַא .ןרָאֿפסױרַא ראּפ ,ידַא -- ןרָאֿפענכױרַא
 ףיורַא-גרַאּב , .םידרוי ייז טֿפור עמ סָאװ םילֹוע

 -זיא רענע'ַא-שירֿפ א טּפעלשעגכרוד ךיז טָאה

 ,סץמע' ,וװ רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"קישטזָאװ

 .טםייקק .טייהרע- 39 יז

 ןעניֿפעגסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןשנוֿפעגסױרַא
 .עא ןדנַאטשמוא ,תודוס ,תוּביס עא ,4--

 ,טייקקה .,טייהרעי

 .ןרעּביֿפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טרעּביֿפעגכױרַא
 ,טייק- .טייהרע- .םעטָא רעיא .דייר עיִא

 -עגי- ,סױרַא ןיֿפעג .ורט -- ןעניֿפעגסױרַא
 יד יַא .טֿפַאנ יַא .ענעגרָאּברַאֿפ סָאד יא .ןענוֿפ

 רעטכָאט יד וזַא ןוא , ,ןשינעֿפרעדַאב עתמא

 ןגיוא יד ןיא ריא טקוקרַאֿפ . . . ןייג וצ טמוק

 טעקשטַארַאקעגסױרַא

 -- 'ַא ריא ןוֿפ סעּפע רע טעװ רעמָאט ,ןַײרא

 ,151 'ז ,םרוטש ןיא ,עש ,"טעּברַא יד טסיזמוא

 ?עקיטכיר יד רעּבָא זיא . . . עדָאטעמ עכלעװ,

 'ַא ןוֿפ טעּברַא יד ןעױרטנָא רימ ןלָאז עכלעוו

 ,1912 י"נ ,װ טישז ,"?ןצעזעג עשיגָאלָאיצַאס

 רעַײנ רעד ןיא ךיז יא -- ךיז טימ .11 יז

 ,ןיֿפעג - ,עיצַאוטיס רעטרעטנָאלּפרַאֿפ ןוא

 .שינע- .ץכע- .גנו- .םניפעג:= .רעד

 עא ,ןריֿפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טריֿפעגסױרַא
 .עקנילּבערט ןוֿפ ןרעמַאקזַאג יד וצ עיַא .הרוחס
 .טייק- .טייהרעז
 ןשיֿפסױרַא רַאפ ,יזא -- טשיפעגסיורַא

 עטסעּב יד, .רעּפרעק ןא םעד ןסעמלַאּפ

 ןענעז . . . עיזעָאּפ רעשיזעניכ רעד ןוֿפ ןרעטסומ

 יד ןוֿפ רעכױט-ןטעַאּפ ךרוד עיא ,לרעּפ יװ

 יָארט ,טרָאּפַאּפַאר .י ,"םייסנּבעל ןוֿפ ןשינעֿפיט

 "רע 180.  יז ,1948 ןרוּבלעמ ,ןּבױלג סנפ

 ,טייקה .טייה

 'ַא .ןסילֿפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןסָאלֿפעגסױרַא
 -סקלָאֿפ סיָאטסלָאט זיא םורַא ױזַא, ,רעסַאװ

 ײלרענדײשרַאֿפ ךרוד הדגא רעד ןוֿפ יַא הׂשעמ

 21 ו6 ,אוו לֹּבי ,רעלעה דרַאנרעּב ,"ןלַאנַאק

 ןסָאקנעשוטװעיו ןוֿפ טלַאהניא ןצנַאג ןוֿפ יא;

 יד םורַא רעדיוש םעד ןוֿפ ןוא ןראי יּבַאּב| דיל

 ,"םישודק עשידִיי יד ןוֿפ םירֿבק עטנכייצַאּבמוא
 .טייקק ,טייהרע- .10 שוו 1964 ,זמט ,גי

 .ןע;לֿפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןגנױלֿפענסױרַא
 .קנַאדעג רענע'ַא ּפָאק ןוֿפ .ךעלעגײֿפ ענעיַא

 .טייק- .טייהרע-
 ןצײלֿפסױרַא ראפ ,ידַא -- טצײלֿפעגסױרַא

 עא יד טקרעמַאּב טינ יװ טָאה, .ךַײט רעיא

 ,זמט ,גח ,"ךעלסעג יד ןיא טײקמערַא עכעלײרֿפ

 ,טייק .טייהרע- 20.  ווו 4

 עיַא ,ןקילֿפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טקילֿפענסױרַא
 לָאז ןוא ןרעװ רל לָאז א; :הללק .ןרעדעֿפ

 ןוֿפ ןסירעגּפָא; ."רע'א ןַא ןּבַײלּב ןיוש רע
 ,םייה רעד ןוֿפ ,ןּבעל ןקידרעירֿפ ןצנַאג ןַײז
 רעַײרֿפ רעד ןוֿפ עיִא ,עטנַאקַאּב ןוא עטנעָאנ

 ,דנַאלניֿפ ןיא רדס ַא ,קַאילפערק בקעי ,"הֿביבס

 ,טייק- .טייהרע- .9 יז ,1912 ןגַאהנעּפָאק

 ,ןרירֿפסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןרױרֿפעגפױרַא
 ןוֿפ רענעיַא ןַא ןֿפױלטנַא .ןרָארֿפעג-- :פ
 .עא טֿפַאשלעזעג ,זַײרק ןַײז ןוֿפ רענע'א ,לייה

 ,טייק- ,טייהרעי

 'א .ןע;צסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןגױצעגסױרַא
 :הללק .טעּברא רערעװש רעד ַײּב ןרע װ

 ףיוא טסואוועג ּבָאה ךיא, ."!ןרעװ וטסלָאז יַא;

 סלַא . . . רַאֿפרעד ןרעװ יא לעװ ךיא סָאד רָאלק

 .דמא ,"ןרעװ רָאװעג ןלעװ ןרעטלע ענַײמ

 רעּביא ןוא םונהיג רעד טנערּב רימ רעטנוא,

 ,"למיה רענרענייטש רעטלַאק א 'ִא זיא רימ

 יװ ענע'ַא ,רענלעק רָאּפ א, .יטנערּביס' ,ץרּפ

 -ףרָאדלַאװ רעקרָאייוינ ןוֿפ ןעייטש ןוא ןעייג ייז

 ,26 4 1962 ,רַאֿפ ןַאמלוש םהרֿבַא ,"ַאירָאטסַא

 ,טייקק .טייהרעד

 -סױרַא רַאּפ ,ידַא -- סעקשטַארַאקענפױרַא



 טּברַאקעגפױרַא

 ןוֿפ םערָאװ א יװ רעיא ןַא .ךיז ןעקשטַארַאק
 .הרצ ַא ןוֿפ רע'ַא ןַא .דרע רעד רעטנוא
 .טייהרע-
 ,ןּברַאקסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טּברַאקעגפױװַא

 ןוֿפ יא .ץלָאה ךעלקיטש עיַא יד ןֿפרַאװקעװַא
 ,טייק- ,טייהרע- .רוגיֿפ רענרענייטש רעד

 -סױרַא רַאפ ,דא -- טשטעװקעגפױרַא
 הֿבדנ עיַא .טֿפַאזןצנַארַאמ רעיא .ןשטעװק
 ,טייק-  .טייחרעד
 .ןעילוקסורַא רַאּפ ,ידַא -- טעילוקעגסױרַא

 ןענַײז ןגיוא עיַא עסיורג יד, .ןציוװ עיֵא ,עשיראנ

 ,עירול חנ ,"ץיה טימ ןסָאגעגנָא ןעװעג םיא

 .טייהרע- .1940 װע;ק ,שרָאי עילע

 ןעמוקסורַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמוקעגסױרַא
 ןוֿפ סָאד .ןשינעטלעהַאּב עֿפיט ןוֿפ עיַא יד
 .טייהרע- .סטכעלש עיִא סטוג

 -סױרַא רַאפ ,זַא - טרעטפוקעגפױרַא
 ,געװ ןטימניא, .ןטסוק22 ,רנ ,לָאענ| 'ןרעטסוק

 סעּברעװ עטמירקעגסיוא עטלַא יװ ,טגײנרַאֿפ

 דרע רעד ןוֿפ ערַאד ןעלצרָאװ יװ ,סיֿפ טימ

 -רעשיֿפ ַא טימ רעשיֿפ רעטלַא ןַא טייטש ,עיַא

 ,227 יז ,געטנכָאװ ,מּפ ,"עק

 ,ןגָאלקסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טגָאלקעגפױרַא
 וצ ריט ןוֿפ טגַאי , .םינכש עיַא הריד רעד ןוֿפ

 "טשינ ,עיַא-טשינ ,עטגָאזעגסױרַא-טשינ סָאד ריט

 יָאּפ ןוא רעדיל ,לה ,"ןייוועג עכעלדנעטשרַאֿפ
 .טייק .טייהרע- .128 יז ,סעמע

 .ןעגנילקסיורַא רַאפ ,ידַא -- ןעגנולקעגסױרַא
 עגָאװערט ,המוהמ עיִא .ןוָאג םעד ןוֿפ םש רעיא

 ,טייק-ה .עא

 ,ןּבַײלקסױרַא רַאּפ ,דַא -- ןּפילקעגסױרַא
 זיולּב ןעװעטַאר .םיצֿפח ענע'א יד ןוָאלרעּביא

 ,טייקק ,טייהרע- = .ענעיַא עטלייצעג

 ןטענקסױרַא ראפ ,ידַא -- ןטָאנקעגפױורַא
 ײטרַאּפ עַײנ ןיד|א .רוגיֿפ ענע'ַא םייל גרַאּב ןוֿפ

 ,זמט ,גי ,"יאּפמ רעד ןוֿפ 'א ךָאד זיא ...

 ,טייקקה ,טייהרע- 19,  וא 5

 .ןכירקסורַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָארקעגפױרַא
 -ַא זיא ןענַאטשעג ׁשַא רעטנוא ןוֿפ ענעיא ןַא;
 עצנַאג יד, ,576 'ו ,י"נ ,| המחלמ ,מּפ ,"לוש

 ,"סענילַאמ יד ןוֿפ ענעיַא יד . . , הטילּפה-תיראש

 ,טייק- .טייהרע- .םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח

 -ַארסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טעװעטַארעגפױרַא
 -נייא ןייק .זיוה ןקידנענערּב ןוֿפ עיִא .ןעוועט

 ,טייהרע-  .ָאטעג ןוֿפ רעיא רעקיצ

 .ןעמַארסױרַא רַאּפ ,ידַא - טמַארעגפױַא
 ץיֵא סָאד .טמיורעג- ,טמָארעג-- 5

 .ןרעװ טקיטַײזַאּב -- ן ר ע װי יא .עלוסּפ-ףיירט

 ודנוא ןשיװצ ןוֿפ ןזומ עכעלזָאלרַאֿפ-טינ יד,
 ,טייקק .טייהרע- .יןרעװ יַא

 .ןענירסיורַא רַאפ ,ידא -- ןענורעגסיורַא

 ,טייק- .טייהרע- .תודוס עיִא .רעסַאװ יא

 ענעיַא .ןֿפורסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפורעגפױרַא

2062 

 .תוקֿפס ענע'א .סרעשעלרעַײֿפ

 ,טייקד

 טימ .ןקורסױרַא ראּפ ,ידַא -- טקורעגפױרַא

 .זיוה יא ןַא .טסורּב עַא ןַא .ךיוּב ןיֵא ןַא
 ַא יַא ,לכיט ןדַײז ַא ּפָאק ןֿפױא, ,ןטסָאּפ רע'א

 ,"רָאה הֿבינגּב סױרַא ןקוק סע זַא ױזַא לסיּב
 רעטיול זיא ןײלַא רע, .182 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 ,"טײקטַײװ רעד וצ רֿפֹוש ,רֿפֹוש רע'ַאיטַײװ
 .טייהרע- .ףעמַאלֿפ רעטנוא ,ןורטטמ ,טייצ

 ןַא טגירק סע רעװ .וָאס -- רְע'ַא ..טייק-
 ,טעּברַא רעטוג רַאֿפ גנונעכייצסיוא |

 סעטַאל .ןּבַײרסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןּבירעגסױרַא

 "רע  .דייר עלַאנַאּב ,ענעיא .ינק ענע'ַא רעּביא

 ,טייק- .טייה

 ענעיַא .ןסַײרסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןפירעגפױורַא
 ענעיַא ,טסקעטנָאק ןוֿפ ענע'א ,ןטַאטיצ .רעטעלּב

 ַײב ענע'ַא ,דלָאג סָאד , .םירעדעג ענע'א .תוֿכצמ

 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,". ..ןייצ יד טימ םיתמ

 ַא ןדַײל :ךיוא -- | ר ע װ יַא 488 יז ,6

 .טייהרע .רעװש רעייז ןעװערַאה ,ךס

 ,טייק-

 ןדערסױרַא רַאּפ ,דא -- טרערעגסיורַא
 .עא ןעגנוקידיײלַאּב ,תונעט עיא ,ןדייר-- 5

 -טינ ,טנַאמרעד טינ = ןרעװ סע לָאז יא טינ

 ַאזַא ןוֿפ טדַײל רע, .ןּפיל יד רעּביא טכַארּבעג

 זיא רע; ."רעװ סע לָאז י'ַא טינ זא קנערק

 טַאהעג טָאה רע ןוא ,תמאה-םלוע ןֿפױא ןיוש

 .טייהרע-

 ,"ןּבײלּב סע לָאז 'ַא טינ זַא טייקכאוש א

 .טייקק .טייהרע-
 :8 ,ןטישסורַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאשעגפױװַא

 ענעַא .קַאז ןוֿפ ענעַא סָאז .טישעג--

 טשרע ,עלעיינש ןרױרֿפרַאֿפ שירֿפ א. .סעזַארֿפ

 ,סוממ ,"סערַאמכ עיורג-ךעלצרַאװש יד ןוֿפ יא

 ךרוד ענע'ַא ,דיירא ,21 יז ,'הׂשעמ עטלַא יד

 ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל עלַא ,לה ,"רעטיש רענייצ

 .טייק .טייהרע- 316 יז

 ענעיא .ןסישסיורַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָאשעגסױרַא
 ,עכיוה ַא? .ןסקַאװעגסיױא ךיוה :ךיוא .עטעקַאר

 רע, .דויםיליהּת ,שַא ,"ענסָאס א יװ ענעיַא

 ,רענע'א ןא ,רעכיוה א ןעװעג רָאג זיא ןיײלַא

 -לעטייק .י ,"זדלַאה םענעגיוּבעג ,ןראד א טימ

 .טייק- ,טייהרעע- .16 ווו 1958 ,רַאֿפ ,ןַאמ

 סױרַא רַאפ ,ידַא -- ןעמואוושענסורַא

 ,סעגַארֿפ עיַא .סרעּפרעק עטיוט עא .ןעמיווש

 .טייק .טייהרע- .עא ןעמעלּבָארּפ

 ןגַײװשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןהיושעגסױרַא
 ,טייק- .גָאזּפָא רענע'א

 ;89 ,ןרעשסיורַא רַאּפ ,ידַא -- ןריושעגפיורַא
 ייטש ענע'ַא .רָאה סַאּפ רענעיַא .ןרָאשעג--

 ,ֿטייקק .טייהרע- .טנװַײל רעק

 .ןכעטשסיורַא רַאּפ ,ידַא -- ןפַאטשענפױרַא
 קידהּפצוח :ךיוא .ייה ןרעטנוא ןוֿפ רענעיֵא

 .ןןגיוא ענעכָאטשעגסיױא טימ עיגָאלַאנַא טיולְנ

 ,גנוי םענעיֶא ןטימ ןָאט וצ ןּבָאה טינ

 -סױרַא .לָאענ .ורט -- ןקיטלַאטשעגסױרַא

 ןסָאלשעגסױרַא

 ןאמטיהװ, .טלַאטשעג ַא ןגירקסורַא ,ןעמערוֿפ

 רעד טימ ךיז ןסיגֿפױנוצ {טּבערטשעג| . . . טָאה

 יד 'א ךיז ךרוד ידּכ ,טַײצ ןַײז ןוֿפ עקירעמַא

 'טַײצ רעזירַאּפ ,"טֿפנוקוצ רעד ןוֿפ עקירעמַא

 .141 'ז ,16:15 ןש ,1956'57 ,טֿפירש

 .ןרַאטשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טױראטשעגפױרַא

 רעדעי ןיוש טגָארט , .תושּפט עיַא ,קילּב רעיַא

 ןוֿפ ,תולח עקיצנייא וצ םעזוּב ןיא יז ןוֿפ

 ,"ןסיּבעגּפָא ןיוש ןענַײז ןציּפש עיִא יד עכלעוו

 -רע/ 59 יז ,1930 עשרַאװ ,?טעטש ,םַײװ

 ,טייק- .טייה

 -סױרַא רַאּפ ,ידא -- ט(ע)צרַאטשעגנפיױרַא

 יד ןוֿפ םירחוס יד, .הריּתס עיא .ן(ע)צרַאטש

 ,"סענעשעק םעזוּב עא ,עסיורג טימ ןטכַארֿפ

 ,1935 װצַלק ,ץרַאװש עקמָאינ ,ןַאמגערּב .ש

 ,טייק-ה ,טייהרעי

 ,ןסױטשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןפיױטשעגפױרַא

 .סעיציזָאּפ עשימָאנַאקע ערעייז ןוֿפ ענעיא ,ןדִיי

 -ָאטױא ךרוד יד ןריציֿפילַאװקוצרעּביא ןעלטימ,

 .15 ע 1963 ,שַאֿפ ,"רעטעּברַא ענע'ַא עיצַאמ

 רעשירָאטסיה ןוא רעקיטסַײג רעד . . . אֿביקע;

 ,רעקיטַײז רעד ןרָאװעג זיא עשילא ןוא ,רוּביג

 ,1940 י"ג ,װ רַאק ,"רחא רעד ,רענע'א רעד

 ,טייקק .טייהרע- .47 יז

 ,ןּפוטשסיורַא רַאּפ ,ידַא -- טּפוטשעגסױיַא
 -עג ,תוֿפּתוש ןוֿפ רעיַא .ןסיורד ןיא עא יד
 .טייקק .טייהרע- .עא טֿפעש

 ,ןגַײטשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןגיטשעגסורַא

 עא .ןָאגַאװ ןוֿפ ענעא ,.טנַײטשעג- 95

 ,טייק .טייהרע- .טינשכרוד ןוֿפ

 .ןלעטשסורַא רַאּפ ,ידא -- טלעטשעגסױורַא
 רעיַא ןַא טימ ןייג .ןרוגיֿפ עיַא ,הרוחס עיַא
 .טייק- .טייהרע- .ןעגנורעדָאֿפ עיַא .טסורּב

 ,ןקעטשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טקעטשעגסױורַא
 ןיא ךעלגנַיי , .גנוצ רעיא ןַא טימ ןֿפױלמורַא

 ןֿפױל ,ךעלדמעה עא טימ ןטניה ,סרעצנעפס

 ,220 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"סױרָאֿפ

 ;89 ,ןדײשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןדישענפיױרַא

 ,םזינַאגרָא ןוֿפ ןֿפַאטש ענעיא .טדיישעג --

 -נליוק עכעלדעש יַא ןרעו . . . טיוה רעד ךרוד;

 ,3 ןאט ,1949 זירַאּפ ,זעגפ ,"סרעיוז

 עא ,ןקישסורַא רַאּפ ,ידַא -- טקישעגסױרא

 -קעטש טימ ךעלמירוחּב, .ןטיּבעג-ץענערג יד ןוֿפ

 ןכוז וצ ןװיּכּב םייה רעד ןוֿפ עא ,ךעל

 יד ןוֿפ, ,41 'ז ,װ המלש ,סוממ ,"תואיצמ

 ןייק ןעװעג טשינ ןזיא עיִא טנזיוט עכעלטע

 יד ןטַײּב ןֿפױא ןײגנַײא לָאז סָאװ רענייא

 .טייהרע- .175 יז ,שװ דש ,זּביא מי ,"הנומא
 ,טייק-

 .ןגָאלשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןגָאלשעגסױרַא
 ...זָאנ יד טשיװ ןיז|, .ןעייר יד ןוֿפ ענעיַא

 רַאה ענע'א יד לכיטּפָאק ןרעטנוא טרַאשרַאֿפ

 ,סעמע' ,| רעפעינד סַאּב ,גרעּב ,"טליש ןוא
 ,טייקק .טייהרע-ה 227 יז

 ,ןסילשסורַא רַאפ ,ידַא -- ןֿפָאלשעגסױרַא



 טרעדַײלשעגסױרַא

 .טייהרע- .םָארטש רעשירטקעלע רענעַא
 ,טייק-

 :סױרַא רַאּפ ,ידַא -- טרעדַײלשעגפױרַא
 ,ןעגנוניואװ ערעיײז ןוֿפ עא ,ןדיי .ןרעדַײלש
 ןכרוד עיַא ךעלטנגייא ןענַײז ןלַארטשַאֿפלַא,
 ןוא ןענָאטָארּפ םיא רַאֿפ עקירעּביא םָאטַא
 .1957 'טקָא ,קוצ ,ץרַאהנייר .א ,"ןענָארטײנ
 .טייק-
 .ןֿפײלשסױרַא רַאפ ,ידַא -- ןֿפילשעגסױרַא

 .טֿפיּבעג ,ערטיכ :ךיוא .ּביױטש-ןזַײא רענעיא

 ,טייקק .טייהרע- .גנוי רענעיַא ןַא

 .ןפעלשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טּפעלשעגפױרַא
 ןדָאלֿפוש עיַא יד ,ןּפַאצ ןיַא ןַא ןטימ סַאֿפ ַא
 -בלַאה עא ןטעּב יד ןוֿפ .דָאמָאק םענוֿפ

 א ןּבַאה = ןר ע װ 'ַא .תונּברק ענענָאטעגנַא

 -רע !ןרעװ רע לָאז יַא :הללק .תורצ ךס

 ,טייק-ה .טייה

 .ןסַײמשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןפימשעגסיורַא
 ןיא ץלַא ןרעװ רעטעּברַא יד, .רנ .משטד
 רעד ,ײןקירּבַאֿפ יד ןוֿפ יַא ןסַאמ ערעסערג
 ,26 'ז ,1901 וענעשז ,סומזילַאיצָאס ןוֿפ רקיע
 ײמרַא רעטיור רעד ןוֿפ ףירגנָא ןרעטנוא,
 קסנימ ןוֿפ ןרָאװעג יַא ןקַאילָאּפסַײװ יד ןענַײז
 .11710 ןט ,1932 קסנימ ,ןרעטש ,71920 ןיא

 ןדַײנשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטינשעגסיורַא
 רעד ןוֿפ ענעיַא ,רעמייּב ,, .רענײטשלַאג ענעיַא

 ,"סנטָאש ןָא ןענַאטשעג ןענַײז ,טייקרָאלק רעלעה
 .טייהרע- .ירעלדנעה:לגיײֿפ רעד עינומ' ,קמ
 .טייק-

 ַא .ןּפעשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טּפעשעגפױוװַא
 .טייהרע- .תוֿבדנ עיַא .הרוּת עיַא .רעסַאװ
 ,טייק-

 .ןרַאּפשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טרַאּפשענפױרַא

 ענַײז טימ קנילּפ טֿפױל רע, .ריט ,ּביוש עיִא

 ,עֿפָאי לדוי ,יןגיוא עא יד טימ ,טירט ענּבירד

 .טייהרע 19236.  עװקסָאמ ,למעדייא סָאד

 ,טייק-

 .ןעניּפשסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןענוּפשעגסױרַא

 .טייק- .םולח רעיא .םעדעֿפ עיַא

 ןעַײּפשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןגיּפשענסױורַא
 ,עקירעגנוה .לדנייּב יַא .טַײּפשעג;- 9

 טגנילש . . . טכַאנ עֿפיט יד , .,ןּבעל ןוֿפ ענע'א

 ףיוא זױלּב יַא ,ןַײא רעמישסנּבעל םעד קירוצ

 ,!טײקכעלגנעגרַאֿפ ,שָאהי ,"טנעמָאֿמ ןייא

 -טכַארֿפ רעקיצומש א ףיוא ןשטנעמ 300, ,6

 ,ּבז ,"םוקמוא ןוֿפ לגענ יד ןיא ענעיַא ,ףיש

 -רע .95 יז ,1939 ענװַָאק ,רעטעלּב עַײנ
 ,טייקה .טייה

 ,ןליּפשסױרַא רַאפ ,ידַא -- טליּפשעגסױרַא
 א זיא רענַײז ץַאז רעַא ןַא .רעיורט רעיא
 ףורנעמַאזוצ רעטמעטַאּב ןוא רעשירעלטסניק
 ,26 א 1969 ,זמט ,גי ,"ןח ןשיד;-שילױּפ ןוֿפ
 .טייק- .טייחרע-

 :סױרַא רַאפ ,ידַא -- טצָאוּפשעגסױרַא
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 ּביוא . . ,, .גנונעֿפָאה עיא ,תועירז עיַא .ןצָארּפש

 ,טעיּפ ,ײַא לסיּב א ןעװעג ןיוש זיא ץייוו רעד

 .טיק .טייהרע- .ג ,ּב ,םיאלּכ

 סױרַא רַאּפ ,ידא -- ןעגנורּפשעגסױרַא

 עמ ןעװ ,ןענָאגאװ יד ןוֿפ עיא יד .ןעגנירּפש

 רע'א ןַא .ןרעגַאלטױט יד ןיא טריֿפעג טָאה

 .טייקק .,טייהרע- .תונעט עַײנ טימ

 .ןקערשסיורַא רַאּפ ,ידַא -- ןקָארשעגפױורַא
 יד ןוֿפ ,ןשינעטלעהַאּב ערעייז ןוֿפ ענעיַא יד

 ,טייק- ,טייחרע  .ןרעלעק ןוא רעמעדייּב

 ,ןֿפױרשסױרַא רַאּפ ,ידַא -- טֿפױרשעגפױרַא
 -רע- .שיט ןוֿפ ךעלסיֿפ יא .ערּבַאלעדנַאק עיִא
 ,טייק- .טייה

 .ןּבַײרשסױרַא רַאּפ ,ידא -- ןּבירשעגפױרַא
 ,ןיצידעמ ענעיא .ןטנעמוקָאד ענעיַא .טנַאה ענעיַא

 יד זַא 'ַא שוריֿפּב ןייטש םיאנּת יד ןיא זומ ,

 "מערַאװ םעד ןיא ןרָאֿפ טינ לָאמנייק רָאט הלּכ

 ,320 'ז ,1925 ענליװ ,עלעקרעס ,טע ,ײןַײרַא דָאּב

 ,טייקקה .,טייהרעז

 ןעַײרשסױרַא רַאּפ ,יזַא -- ןגירשעגפורַא

 :ךיוא .ןעגנוזָאל ענעיא .ןעירשעג-- ;פפ

 ייטנא רענע'א .ץל רענעיַא .טנַאקַאּב ,טסואווַאּב

 ,טייקק .טייהרענע- .טימעס

 -סורַא ןוֿפ טקַא .ןע- ,רעד -- יירשעגסיורַא

 .קיטייװ ןוֿפ יַא .ןעילרש

 ןוֿפ עטָאלּב יד יַא .ורט -- ןעלּבַארגסױרַא
 .ענעשעק ןוֿפ ןשָארג רָאּפ א יא .לגענ יד רעטנוא

 -הליהק יד ןוֿפ לסיּב רָאּפש א טלּבַארגעגסױרַא

 ,שטַײד א ןוֿפ קסעילעּב ַא טרעה, .רעטלעג

 ןט7 ןֿפױא ןכירקוצֿפױרַא לױֿפ טשינ זיא'ר

 ,ןלָאסַארַאּפ עטלַא ןעלּבַארגוצסױרַא . . . קָאטש

 ,רעריומ .ז ,"רָאי 200 רַאֿפ ןוֿפ ּפענק ענרענייּב
 ,1911 ווָאנרַאט ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ יז

 ַא טלּבַארגעגסױרַא רעטצניֿפ רעד ןיא, .16 יז

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"לצנער ןַײמ ןוֿפ לרעסעמ-ריזַאר

 .שינע .ךיז טימ .3שװ 7

 שיגָאלָאעכרַא ןַא יַא .חרט -- ןפָארנסױרַא

 ַא ךיז ךיא ּבָאה ןּבָארגעג דלעֿפ ןיא , ,לקיטנַא

 ּבָאהכ רצוא ןַא קידנּבָארג ןוא / ,םענורּב

 רצוא ןַא ּבָאה'כ ןּבַארגעגסױרַא / .ןענוֿפעג

 ,259 יז ,1966 עװקסָאמ .רצוא ןַײמ ,לַאה ,"דלָאג

 טָאה ןוא קנומ המלש ןעמוקעג, :גיֿפ ךיוא

 -רוזחמ ןַײז ןוֿפ ןטַײּפ םעד ןּבָארגעגסױרַא

 ןיא טריֿפעגנַײרַא רעדיװ םיא טָאה ןוא רֿכק

 :ךיז טימ 170,  יז 1 רָאק ,"עיֿפָאזָאליֿפ רעד

 םעד רעטנוא ןוֿפ יַא ךיז ןלעװ רימ ױזַא יװ ןוא,

 ריֿפ ןסייו ,תוֿבוח ןוֿפ . . . גרַאּב . . . ןסיורג

 ,גנו .15 או 1965 ,שַאֿפ ,ןַאטסנַאק .פ ,"טשינ

 .שינע- ,ץכע-

 ,"זָארג 'א דרע יד לָאז, .ורט -- ןוָארגפױרַא
 רעד ןרָאװעג סָאד זיא; ,11 ,א ,תישארּב ,יּת

 ןוֿפ ןסיזַאַא יד טזָארגעגסױרַא טָאה סָאװ ,יוט

 ,259 יז ו ךות ,גי ,"םיקוסּפ עשיאערּבעה יד

 יַאולה, .ורט--ןֶׂששזירג-- ,ןע(י)זירגפיױרַא
 יד טעשזירגעגסױרַא טשרעּביל רימ ייז ןטלָאװ

 ןרענודסױרַא

 סנדייז םעד ,יקצינטישז .ל .ה ,יּפָאק ןוֿפ ןגיוא

 .לזַײה

 ןוֿפ יַא .ןּפַאכסױרַא .חרט -- ןֿפײרגפױרַא
 ,כרַא :ךיוא ,טנַאילירּב ןטסנעש םעד עלעטכַאש
 'נוא זיונה רינעמ איד ןֿפירג אד, .ןקערטשסיוא
 'נוא ,זױה ׂשניא ןניא וצ טול ןיטכַארּב
 ,10 ,טי ,תישארּב ,ץילּב ,יוצ ריט איד ןיסָאלש
 רעייז טקערטשעגסיוא רענעמ יד ןּבָאה, :יּתָו
 ,ן"טנַאה

 ןעמוקסיורַא .לָאענ .װטוא -- ןענירגפױרַא
 ןטסעֿפ טימ טקַאהרַאֿפ שַאלֿפ ןיא,, .סנירג ַא יו

 רעד טּפעלש טנעמירעגוצ לטרַאג םוצ / ,ןּפַאצ

 ףיא ?ןעּבלוּב ףיוא ,טַאלג / !ךימ רעטַײר

 עצרַאװש יד ךרוד ןענירגוצסורַא / ?ךיז ןשטַָאּפ

 ,55 'ו ,1919 ,װק ,ײ?ןשַאלֿפ ןוֿפ} ךעלטנעוו

 "רַאּפ רערוּכיש רעד, .ורט -- ןצּפערגסױרַא
 עסואימ רָאּפ ַא טצּפערגעגסױרַא טָאה ןיוש
 ךיוא .17 שוו 1962 ,רָאֿפ ,רַאטס .ר ,"רעטרעוו
 .שינע .ץכעע .ךיז טימ

 -טלעװ, .לָאענ .װרט -- לןשנ(ע)װַאדסױרַא
 סע ןּבָאה עדייּב --- םוטמייוג-טלעוו ןוא םוטנדִיי

 יסױרַא ןוא טנװַאדעגנַײרַא ןרָאא רעטרעדנוה

 םירודיס ,ןטנעמאטסעט ערעייז ןוֿפ טנװאדעג

 יקנעּב יד, ,1957 ,קיא ,גי ,"רעכיּב-הליֿפּת ןוא

 ןוֿפ טנװַאדעגסױרַא ןעמ טָאה ןויצ ךָאנ טֿפאש

 ,"ןויצל ךֿבושּב וניניע הניזחתו :תוליֿפּת יד

 ,1970'71 ָא"ּת ,װעשטָאלז ּבזי ,לארׂשירּב .י

 ,213 יז

 יד טָאה סָאװ ,רעא .חרט -- ןטכאדפורַא
 ,"!סייװ רע -- טכַאדעגסױרַא ךיז ןוֿפ טלעװ
 ַאדעוװגיר רעד ןוֿפי ,ז שג ,טייצ

 טימ .ורט 6 וטוא --ןֿפמַאד-- ,ןּפמַאדסױרַא
 יװ ליֿפ ךיא, .רעסַאװ סָאד יַא לסערּפ ןסייה ַא

 ךיא ןוא ןטָאש א סױרַא םיא ןוֿפ טֿפמַאד סע

 עטוע ,ץרפ ,"ןגיוא יד טימ ןַײא םיא ּפַאז

 "סיורַא טָאה עלעסיש ןכַאלֿפ ַא ןוֿפ , .ידנַײרֿפ

 ןסַײװ ןוֿפ עגילעמַאמ עניילק ַא טֿפמַאדעג

 ,ז"טשּת חסּפ ,קיא ,לקיּב .ש ,"לעמ-ןצירג

 טעמּכ רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .ורט -- ןפַאדפױרַא
 -סורַא :ָאד .סױרַא ּברעװנָאק ןטימ ןּברעװ עלַא

 ךיא זַא ,ןענעקרעד . . . ךימ ןָאק עמ ,, ,ןּבַײרט
 הליחמ ךימ ןוא ,ךיא ןיימ דִיי ַא . . . סָאד ַא ןיּב
 ,83 יז ,יסעידעמָאק' ,עש ,ײןענַאדנוֿפ יא

 ,ןרענודסױא וזז .װטוא -- ןרענודפורא
 .עגסיורא טָאה רענוד א .רעשיטַאֿפמע רָאנ

 ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא טרענוד

 .ןרענוד טלָאװ'ס יװ ,ךיוה ןדערסױרַא --- וורט

 טניּפש ןוא טּבעװ ...ןרעטש ןַײז רעטנוא,

 טָאג ןגעק 'טקַא ינלעטיניװּבָא ןַא סיוא ךיז

 ,ץרפ ,ייַא לָאמַא םיא טעװ רע ;טלעװ ןוא

 םענוֿפ טסָאה וד רעדייא ,טָאג, .ידנַײרֿפ עטוגי

 ,"טָאּבעג ןעצ ענַײד טרענודעגסיױרַא יניס גראב

 רעד, .72 'ז ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 ןוא ןגיּפשעגסיױא לָאמ ַײרד טָאה קַאזָאק רעגנוי

 תוללק עקידנרעדָאי יד ןוֿפ ענייא טרענודעגסיורַא



 ןטֿפודסױרַא

 ,שילַאק .א ,"ךַארּפשרעטומ רעשיסור ןַײז ןיא
 .194 'זו ,8 ָא"ּת ,װעשטרַאק ,קצָאװטָא ּבזי

 ,חיר א ןּבעגסױרַא .װרט -- ןטֿפורפױרַא
 םעד ןוֿפ ןָא ןלעװק רעטסעװש יד ךיוא,

 ןּבָאה ךעלטיר יד סָאװ ,חיר-דלַאװ ןעמענעגנַא

 דלַאװ רעד' ,ו רַא ,"ּבוטש ןיא טעטֿפודעגסױרַא

 עלַא ַײּב טָאה ןוז עסייה יד, .'ּבוטש ןיא

 ןוא ךעלעכלַײמ יד טנֿפעעג ןזָארג ןוא ךעלטעלּב

 ןַײרַא ןטרָאג ןיא סיורא ןטֿפוד ןעמאזוצ עלַא

 ַא ןיא ,גרעּבניטש .י ,"טײקיטֿפוד עשירֿפ ַא
= 

 .8 יז ,1922 ןילרעּב ,לקניװ ןֿפרָאװרַאֿפ

 -ימסעד:- :99 .ורט -- ןריליטפידפיורַא
 ַא רַאֿפ סָאװ ףירגַאּב ַא סעּפע וטסָאה, .ןריל |

 יז טנרעל םויה-דע ךָאנ ,זיא עּבָאּב ןַײד תינמכח

 ןוֿפ ןריליטסעדוצסיורא תלוכיּב זיא ןוא , . ,

 ניטש .א ר"ד ,"המכח עשירֿפ החנמ-ןּברק

 ,402 יז ,ן'עטיל ןיא ,גרעּב

 ןוא ךיא רעּבָא, .חרט -- ןרימַאלקעדסױרַא
 רע טָאה -- ,ּביל ךַײא ןּבָאה טלעװ עצנַאג יד

 ,קיניװטָאּב .ּב ,"טרימאלקעדעגסױרַא שיטַאמַארד

 ,65 'ז ,1948 י"נ ,| ןעגנולהעצרע 'לקעג

 ןגירקסיורַא .חרט -- ןעוויּברעדפױרַא
 טָאה -- סע סייװ ךיא ---. .ןעמוקַאּבסױרַא

 -- טרָאװ א ךיז ןוֿפ טעװיּברעדסױרַא לרעּפ

 .ּב ,"טקעדטנַא טשינרָאג ,ַײנ טשינ זיא סע

 א ךרוד ךיז ןָאק; .18 שו 1960 ,גָאט ,רעלסער

 'ַא לַאטש א ןיא ,ךיז ןרַאּפשנַײרא ענורַאּפש

 1961 ,רַאֿפ ,ףַאהנענעט והילא ,"דרעֿפ רָאּפ א

 ,30 אוו

 סָאװ סנױזַא יַא .ורט -- ןרעהרעדסיורַא
 ַא; :ךיז טימ .טרעהרעד טינ טָאה רענייק

 רעד ןוֿפ םעלצולּפ ךיז טָאה ןייוװעג סיורג

 זיא סָאװ ,טרעהרעדסיורא לוש רעשרעבַײװ

 ,סענָאּברַאק ,סנ ,"הללי א ןיא רעּבירַא דלַאּב

 ,1943 עװקסָאמ

 לָא"כ ןעװ ןוא; .װרט ןעזורעדסיורַא
 ןוא 'א רעטצנעֿפ ןוֿפ רעײגַײּברַאֿפ א וליֿפַא

 ,"?ןֿפלעה ןעד רימ רע ןָאק יצ ,םיא וצ ןֿפור
 לעב רעד ,ןַאמרהע 'ה .ז 'רד ,זביא אריּפש .י

 ,129 'ז ,ה"ּפרת עשרַאװ ,טדַאטשלכימ ןוֿפ םש

 ירא .דוס א 'א .װחרט -- ןֿפַאטרעדסױרַא

 סׂשמש םוצ ןֿפָאלעגוצ דניוושעג זיא עקלעמש

 לשעלֿפ א טרָאד ןוֿפ טּפאטרעדסיורַא ,עלעקֿפַאש

 טימ ךיוא .38 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןֿפנַארּב

 .עגאל רערעװש ַא ןוֿפ 'ַא ךיז -- ךיז

 טָאה לװַײֿפ, .ורט -- ןעגנַאלרעדסױרַא
 ,סַײװ ,"ךעלטַאלַאכ יד ּבוטש ןוֿפ 'א ןסייהעג

 רעטצנעֿפכיק ןכרוד, ,103 יז ,ַאּב רודו ךלוה רוד

 ֿבוט-םוי דוֿבּכל שעװ סורַא םיא ןעמ טגנאלרעד

 המשנ רעטצעל רעד טימ ּפָארַא טֿפיול רע ןוא

 .ּבמס ,"יונייחהש' רעד רַאֿפ ןַײז לֿבוט ךיז

 קירעגַײנ קרַאטש, .חרט -- ןליֿפרעדסױרַא
 -רעדסיורַא יז טָאה ,קידנעײטשרַאֿפ טשינ ןוא

 רזוע ,"סעקיטכיװ ,סעסיורג סעּפע ריא ןוֿפ טליֿפ

 ,29 יז ,1924 זירַאּפ ,ןו ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ
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 סָאד ּבָאה ךיא, .װחרט -- ןלײצרעדסױרַא
 יז יװ ליומ סעמַאמ רעד ןוֿפ טרעהעג ןײלַא

 ,"רואמה-תרונמ םענוֿפ טלײצרעדסױרַא רימ טָאה

 "רעד, :ךיז טימ .19 ןאט ,1886 לָאֿפוי

 ,מפ ,"'א ךיז ןוא ואווצעגרע יז לָאז ןעמיווש

 ,598 יז ,1956 יינ ,וװ המחלמ

 םיא טָאה עמ, .ורט -- ןענעקרעדסיורַא
 סעטַאמש ענעסירעגּפָא עמערַא יד ןוֿפ רעּבָא

 ןלָאז רימ, .דוייםיליהת ,שַא ,"טנעקרעדסיורא

 ערעדנא עלא ןשיװצ ןוֿפ 'א עשידִיי סָאד ןענעק

 ןוצ געװ רעד ,װמ ,"ןטנעמעלע-טייקכעלנעזרעּפ

 .26 '} ,טנגוי רעזדנוא

 יד ןצעמע 'ַא .ורט ןעּפַארדכױורַא

 יד ןעמ טָאה טַײצ רעטצעל רעד ויּב; .ןגיוא

 טעּפַארדעגסיױרא דרע רעשיסור רעד ןוֿפ תורצוא

 ,"סעילּבַארג עקטילּפ ןוֿפ ףליה רעד טימ ..,,

 ,עיֿפַארגָאעג עשימָאנָאקע ,ןיּבָארַאכ .ד ,זּביא

 ןוֿפ ךיז 'יִא - ךיז טימ .95 יז ,1928 וועִיק

 ,שינע- .הרצ א

 ,לֿפײרש ַא יַא .1 .װרט -- ןעײרדפױרַא

 ןעד ןעמענ ךיז לָאז רע ןגָאז םיא וצ וטׂשוט,

 רע טּביג ,ןהעצ ןַײז שיוא תוריבע ןוֿפ ןהָאּפש

 תוריֿבע ןוֿפ ןקלּב ןעד ריד אוט ,טרָאװטנע ריד

 .ּב/ול ,ןויע ,"ןהערד ׂשיורא ןיגוא ןַײד שיוא

 ּפמָאל םעד רעמ לסיּב א ךָאנ טיירד לטע;

 רעטנענ . . .ךָאנ וצ םיא טגָארט ןוא . . . סיױרַא

 ,קָאטסָאװ ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"רעטצנעֿפ םוצ

 ,25 יז

 ,ןצעמע ןעַײרֿפַאּבסױרַא ,ןעװעטַארסױרַא .2

 טָאה רע ,טיירּב ױזַא ןוא גנַאל יוזא ,ץרוק;

 ץצלא ןוֿפ טיירדעגסױרַא החמׂש רעטעֿפ םעד
 ץנליװו ,עקירעמַא ןוֿפ רעטעֿפ רעד ,טע ,"תורצ

 ,467 'ז ,5

 -מולעגמוא ןַא ןכַאמ .ןהריקחסורַא .ריא 9
 -סױרַא .ריֿפסיוא ןשיטסיֿפָאס רעדָא ןטרעּפ

 יַא ןוא ןעיירד .עלהמכח א ,לטרעװ א ןשטעווק

 ןרענעש ןייקא .עירָאעט עקידהנושמ עדליוו א

 / ,דייר, ."?'ַא טנעקעג טינ ןיוש וטסָאה ץוריּת

 ןַײז ןוֿפ / טײרדעגסױרַא טָאה ןחדּב רעד סָאװ

 טעקעמ סָאװ / ,גיצ א יװ יױזַא ,לגרָאג ןטלַא

 ןוֿפ עדַאלַאּב יד' ,הלמ ,"קירעגנוה זיא יז ןעוו

 .יֿבצק םעד םרֿבַא

 ןריניּבמָאקסיוא .,ןרילוקעּפס ,ןעניזרַאֿפ .4

 'א ןוא ץירּפ םורא ןעיירד ךיז .ךיז רַאֿפ סעּפע

 ןעמ טײרד ,טיירד עמ זַא; .לטסנידרַאֿפ א

 רעד םורַא ךיז טיירד עמ זַאק .לװֿפ ,"סיורא

 ,"עלעסיּב עטוג ַא סױרַא ןעמ טיירד ,עלעסיש

 .וש

 ךיז . .וחפז +- - ךיז ןעיײדפורַא
 ךיז יז טָאה גנולצולּפ , .אישקיץַאלק ַא ןוֿפ יא

 סיורא יירד א ןַאטעג רעּפרעק ןצנאג ריא טימ

 רעד טָא רַאֿפ םיא טָאה ןוא ... קנילֿפ ױזַא

 ,17 יז ,'קָאטסָאװ' ,ווו גרעּב ,"טּפַאכעגנָא טנאה

 ךלַאּב עקַאט ךיז טָאה גיוא ןקניל ןַײז ןוֿפ,

 י"נ ,װ רעדיל ,הלמ ,"רערט ַא טײרדעגסױרַא
 ,41 'ז ,4

 יַא זיא-טיניװ ךיז .געווסיוא ןַא ןעניֿפעג .2 |

 ןעגנירדסיורא

 ַא טימ ךיז יא .עגַאל רערעװש א ןוֿפ ךיז יא |

 טָאה ןוא ּפָאק ןטוג א טַאהעג טָאה רע, .ןגיל

 ,?ןשינערעהרַאֿפ יד ַײּב 'ַא טוג רעייז טנָאקעג ךיז

 -ָאװ, ,4 יז ,ד"לרּת ענליװ ,לעקניֿפ עזיור ,דמא

 א ןוֿפ יא ךיז דִיי א יװ יוזַא ןעק ךָאנ רעװ םער

 םעד יא תוֿפי-םינּפ-רֿבס א ןוַײװ ,ןינע ןרעװש

 ,65 '1 ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"םענעי יא ,דצ

 טינ זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ ןרעװ רוטּפ 9

 ןוֿפ ךיז י'ַא .ןעװעטַארסױרַא ךיז .ןשטנואוועג

 ןופ ךיז יַא .רעֿפטנע ןַא ןוֿפ ךיז יַא .טעּברַא ןַא
 ןוֿפ ךיז יא .טסנידרעטילימ ןוֿפ ךיז יַא .הנּכס א

 'א .תואצוה עקירעּביא ןוֿפ ,גנורעַײטשַאּב א
 עמערָאפ .הרצ א ןוֿפ ךיז יא .דוֿבּכ ןוֿפ ךיז

 טַײצ רעד ןיא ,ןעניד ןעייג ,םידיחייינּב ,רעדניק

 סױרַא רעדניק עלא ךיז ןעיירד ערעכַײר ַײּב ןעוו

 י"נ ,...םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"וויזירּפ ןוֿפ

 םוש ןייק ןיא ךיז טשימעג טשינ ,49 'ז ,0

 העד ַא ןגָאז ןוֿפ ךיז טיירדעגסיורא ןוא ךאז

 טינג .145 'ז ,יזנּכשַא רעדירב ,זי ,"סעּפצ ןיא

 ךיז ןוא טייקכעלקריװ רעזדנוא ןגילקוצרעּביא

 -נישטשעל .י ,"ןֿפַײרגַאּב יז רָאנ ,ריא ןוֿפ יא טינ

 ,3 ןש ,1911 ינוי ,י"נ ,עמיטש סקלַאֿפ יד ,יקס

 ױזַא ןוֿפ 'א טינ ךיז לעװ ךיא !רעּבָא גונעג;

 עלהקֿבר ןוא, .יסַאג ןיא' ,רא ,"ןקילגמוא ליֿפ

 םורַא ךיז טלקיװ טײקטרַאּפשעגנַײא ןא טימ

 ,סַײװ ,יַא טשינ ריא ןוֿפ ךיז ןעק רע ןוא םיא

 'ַא* .,180 יז ,1930 עשראװ ,יורֿפ עטכעלש ַא

 םענוֿפ יא ךיז ךיא ליװ, .טנעה סנצעמע ןוֿפ ךיז

 טינ רעּבָא ךימ טזָאל רענעי ,טנעה סערה-רצי

 הטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ, ײּפָא

 .ץכע- .גנו- .רעד ,יירד'-

 .ירעה  .(עקז ,ןיד) רעד

 -קַארַאכ זיא סָאװ .ידַא -- שירעיירדפסיורַא
 .ץוריּת רעיא .רעיירדסיורא ןַא רַאֿפ שיטסירעט

 ,טייקד

 ןעמוקסורַא .1 .חטוא -- ןעננירדפיורַא
 ןדעי ןוֿפ יא ןעק רעסאװ .טייקירעװש טימ

 ןעגנורדעגסיורַא זיא טכיל לַארטש א .טלַאּפש

 ןיוש ןעגנירד רעטרעװ יד, .סנדָאל יד ךרוד

 ןועמש ,יןפיל עטשלחרַאֿפ-ּבלאה ןוֿפ סיורא

 ,יטּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה

 סָאד טליֿפעג טָאה עמ, .ןענַײשסױרַא .2

 ןעגנורדעגסיורַא טָאה סָאװ טכיל עקידתוליצַא

 ,25 א 1957 ,זמט ,טייצ ,"ןגיוא ענַײז ןוֿפ

 ,ןכירקסיורַא .ןעשטרַאטססױרַא .כרַא 8
 ןעװ ׂשױרַא ףּפָאק םוצ ןגיוא איד ריא ןגנירד;

 הׂשעמ ,ּבמ ,"טקנירט רׂשֲאו ןרטיּב איד איז
 ,חק

 ןּפַאכֿפױא .ריֿפסױא ןַא ןכאמ .1 -- װרט
 'ַא .קנַאדעג םעַײנ א 'א .הנװּכ יד ,ןיימ םעד
 טשינרָאג םעד ןוֿפ ןעק עמ .ץיטָאנ ַא ןוֿפ סעּפע

 טינ ריא טעװ גנוכוזרעטנוא ןייק ןיא, .יא

 ןוֿפ ,ללּכ ןשיגָאלָאיצָאס ןייא ןייק ןעניֿפעג

 ןיד'רזג םענעי 'א ןענָאק טלָאז ריא ןכלעוו

 רע סָאװ , ,197 יז ,1912 י"נ ,וו טישז ,ייתומל'

 טּפעלקעג טשינ טציא ךיז טָאה ,'ַא טלָאװעג טָאה

 .דרע ענעגייא ,יַאּבַאר .ַא ,"טרָאװ א וצ טרָאװ ַא

 תא אׂשת יּכ קוסּפ םעד ןוֿפ קידנעגנירדסיורַאא

 .שינע-
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 ַא ןוֿפ רעַײֿפ יַא .ורט -- ןקַאהסױרַא

 ןּביײיהסױרא ןקירדסיורַא

 רע שאד ךיז וצ זיּב ךיז ןוֿפ שיורה ןֿפױה וצ "עג הנומא . ...טימ רֶע טָאה ,לארׂשי ינּב שאר

 -סיוא א"שּת רָאי ןיא ןלעװ ןדיי זַא טּביײלג

 רֿפס ןיא ,רענכָאּב יכדרמ ,"ןרעװ טזיילעג

 יָד .317 '} ,ט"שת גרוּבסנגער ,זָאנַאשזר

 -עגרעּביא טינ רָאט עמַארד ַא ןוֿפ עיידיא:טּפיוה

 ףרַאד יז . , . יַא םוצ םוקילּבוּפ ןרַאֿפ ןרעװ זזָאל

 .ה ,נש ,"עמַארד רעד ןוֿפ רקיע רעד ןרעװ

 | ,370 יז ,קיוװייל

 טכעז. . ., .ןּפוטשסױרַא ,ןסױטשסױרַא .כרַא .2
 איד וצ טסילש ןיטאּב רעד ןמוק טרעװ רע זַא

 רעד טימ ןגנירד שיורה םיא טלָאז ריא 'נוא ריט

 .ּב/ּביק ,ּב םיכלמ ,מהס ,ײריט

 .שינע- .ץכע- ,גנו .ךייזז טימ ךיוא

 .ינרעד = .(עק- ,ןיי) רעד
 טֿפַאז ןצנַאג םעד יא .1 .ורט -- ןקירדפורַא

 רע ןוא, .הּכמ ַא ןוֿפ רעטייא יא ,ירּפ א ןוֿפ

 טקירד ןוא טינ רַאנ ןייק זיא ןץירּפ רעדו

 רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,יזדנוא ןוֿפ המשנ יד סױרַא

 טרוּבעג יד, .13 יז ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב
 -1גייא עכעלריטַאנ ןוא טייקיטעט רעד ןוֿפ טמוק

 -סומ-ךיוּב ןוא רעטומרעּבעג רעד ןוֿפ ןטֿפַאש

 ןוא ןעמאזוצ קרַאטש ךיז ןעשטרָאק סָאװ ,ןלוק

 רַאֿפ תוצע ,זּביא ,"דניק סָאד סױרַא ןקירד

 ,26 'ז ,1908 עשראוו ,ןעּבעל ןעמורֿפ םעד

 ׂשד תישילש, .ןריטנעצקַא קרַאטש .כרַא .2

 קרַאטש וזַא ןקזח שגד א טימ} תוא ׂשד ןמ

 תוא ןייא ךָאנ ׂשע ׂשד ןדיר םיא טקורד זױרַא

 אד טיטש טינ ןיוש ׂשכלעװ ןירהיּפש טיזָאל

 ,ּב/ג ,1766 ץצמ ,לארׂשי ןֿבא ,"אַײּב

 .שינע- .ץכע- ,גנו- .רעד ,קירד--=

 ןעײרדסױרַא .ורט -- ןעוװע(י)לערדפױרַא
 חלשמ :ךיוא .ץלָאה קיטש א יא ,לירד ַא טימ

 ,לקיטש עתמא סָאד ןיוש ןּבָאה רימ :יאּבג ,, .ןַײז
 :דיװַאד .מ ,"ןעװעלערדוצסױרַא טענַאדנוֿפ םיא

 ,181 יז ,1934 ,יּבר רעװעיל רעד ןָאז

 ,ןּפטשסױרַא .ורט -- ןעגנערדפיורַא
 ךיז טימ .ויטקעלָאק ןוֿפ יא .ןסױטשסױרַא
 ןשיורג ןעד ןיא ריא וצ ךיא םוק וולַא, --
 ,"ןיגנערד זױרַא ךַא ךיז לי איז שאד גנערדיג
 ,328 יז ,הג

 -סױרַא .ןגירקסיורַא .ורט -- ןבָאהפױרַא

 טאיג ןּבאה ןָאטיג איז שאו איז ןעוו, .ןעגנירד

 ריד ןוֿפ ןרעג איז ןטכעמ ,שיוא טכעלש יז

 ַא; .ּב/דס ,ןויע ,"ןּבָאה ׂשירַא הצע ןייא

 -רוריּב ןיא ןָאטרַאֿפ קידנעטש זיא רסומילעּב

 ,"שֿפגה-תוחוּכ ענעגייא יד 'א ןיא ןוא תודימה
 יד ןעװעג םיא גונעג , .סַאלטַא חמצ 'יר ,גח

 סױרַא טָאה רע ןוא ,ריּכזמ ןוֿפ דייר עטשרע

 56 ןא ,קג ,קׂשי ,"ךוּת ןיא ךַאז עצנַאג יד
 .236 'ז

 ןּבײרטסױרַא .חרט -- ןע(י)נָאהפױרַא
 טינַא !ןענַאדנוֿפ סיורַא ייז טע(ינָאה .ןגָאיסױרַא

 טימ ּבוטש ןַײמ ןוֿפ 'א ןסייה ךיד ךיא לעװ

 רענרעל רעד ןיוש טעװ הּכמ א, .סענעקעטש

 יװ יא עכלעזַא טעװ עמ ,עקלמרַאי א ןיא ןייג

 ןצעזנַײרַא סעלָאקש יד ןיא ןלעװ רימ ,טנוה ַא

 ,17 ןאפ ,1868 ,מק ,"םידמלמ ערעדנַא

 .ורט -- ןפיוהסיורַא

 .חרט -- ןלױהפױרַא

 .כרַא .חרט -- ןשיוהסיורַא

 .כרַא .װרט -- ןֿפױהפױרַא

 'א .עיציזָאּפ ןַײז ןוֿפ אנוׂש םעד 'ַא .ןעמערק

 -ַארק, ,ךַײט םענערָארֿפרַאֿפ ןוֿפ זַײא רעקיטש

 / יצנַאּפ יד סױרַא פוטש / ,ענַא אקצַאיװָאק

 סיױרַא ריא קאה / ,ןייג טינ ליװ ענַאּפ יד זַא

 וצ םהרֿבַא ךַײלג רַאװ רע .לק ,"!ןייצ יד

 שיורה ןייטש ןמ אד ןזלעֿפ ןטּפָאטש רַאֿפ םנייא

 ,רוזחמ ,"טאה רדניק ןייק רע לַײװ איד טקה
 .א/וכק ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש ,ינש קלח
 ,טנרָאװעג םיא ןּבָאה ףיוה ןוֿפ עקרַאטש יד;

 ךָאנ ןוא הריד רעד ןוֿפ יא םיא ןלעװ ייז זַא

 ,27 שוו 1962 ,זמט ,גח ,"ןתיממעצ

 ,ץכע- ,גנו- .רעד ,קַאה =

 .ַרעד = .(עקד ,ןיד) רעד
 ,שינע-

 ןסעזעג ױזַא ָאד זיא יז, .ורט -- ןפרַאהסױרַא

 טלעװ רעקידיל רעד ןיא טכרָאהעגסױרַא ןוא

 ,סע עז ךיא יװ ,גרעּבנעטלַא ,זּביא דַאנ ,"ןַײרַא

 ָאד רעּביא ריד רָאה לטניּב א זָאל ךיא, ,21 יז

 -ּביל ןַײמ סױרַא ךרָאה . . . / .ןייטש ןרעטנוא

 -- קָאלג א ןוֿפ יװ / ,ןירעד סיוא טֿפַאש

 ,סַאג עשידוי ,יצוס ,"ןעגנאלק עטדימשעגנַײא

 .שינעקה .גג-/ .ךיז טימ ךיוא .132 יז

 "סורַא .ןזָאלּבסױרַא

 -קעּבַאט יא .ןֿפנַארּב ןוֿפ חיר םעד יא .ןעמעטָא

 ןטצעל םעד יַא* .טרָאװ עטצעל סָאד יא .ךיור

 טָאה ָאד, .ןּברַאטש = המשנ יד 'ַא ,םעטָא

 -סיורא 'רעמ ץלא רעמ סָאװ' :לודג ללּכ רעד

 י"ג ,וװ טישז ,"המשנ ץערשּכ ןַײז טכיוהעג

 םישֹודק יד רעדייא ךָאנ ןוא,; .107 '! ,2

 ןּבָאה ,םעטָא ןטצעל רעייז טכיוהעגסױרַא ןּבָאה

 -וצ טזומעג ךיז . ..ןדִיי עקירעּביא יד ןיוש

 ,שטיװָארעזײל .א .י ,"תולג םעַײנ ַא וצ ןטיירג

 ,95 'ז ?רָאי ,זיראּפ ,סנטָאש ענעֿפָאלרעֿפ

 'א ןעז ןוֿפ דוס, .גנ .רעד ,ךיוהי-
 ןוז ןיא רענעֿפָא ךרוד ּביוש ךרוד / ןעגנול ןוֿפ

 ַאנַאס רעװנעד ןוֿפ עדַאלַאּב ידי ,לה ,"ןַײרַא

 ,שינע- ,1924 ,םוירָאט

 אד, .ןקידײלסױרַא

 ׂשיוא ןלוה שיורא םניּברָאטשג ןעד רימ ןלעװ

 ׂשד ןיא ןֿפרעװ םיא ןלעװ רימ 'נוא ּבארג ןַײז

 יװ; .ּב/אּפ ,ראש ,'(ידוהי) ןעד ןוֿפ זיוה

 יד טלױהעגסױרַא טָאה עמ עכלעוו ןוֿפ ,ןעלשומ

 יד ,ֿפי ,"ןעלדיֿפ עטלַא יד ןֿפַאלש ,לרעפ

 ,110 'ז ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל

 ,ןקַאהסיורַא

 ואוװ ןזלעֿפ ןעד ןוֿפ ןלננע יד ןַײז שאד;

 זיא טאיוהיג שיורא איז ןוֿפ המשנ ןַײד

 ,ג/י ,עּב ,"ןרָאװיג

 .ןרעווָאה-- :99 .װטוא -- ןרעױהפױרַא
 ןוֿפ סיורַא טרעיוה סָאװ עידעגַארט יד זיאיס,

 ןַײז ןוֿפ ,בהזה:לגע ןוֿפ טלוק ןקיזיר םעד

 ףילדרעװס .נ 'רד ,"רַאלָאד םעד טעטסעיאמ
 ,4 או 1959 ,גָאט

 ַא ןעמענסיורַא
 ףיורד ןּבעגג (תרוטק) ׂשד טאה 'נוא,, ,ןֿפױה
 ןּבוהג ןא ׂשֹע טאה ינוא ןןַאֿפרעַײֿפ רעד ףיואו

 .ורט -- ןֿטסוהסױרַא

 .ורט -- ןּפײהפױרַא

 ,ּב"ויו ה"ר רוזחמ ,י"ןנערּב רַאֿפ לָאז טינ ךיז

 ,א/הר ,1721 גרוּבמוה

 יא .ץעכייל ,תוחיל 'א

 ךעלזעלּב יד טימ}? .ןעגנול יד ךיז ןוֿפ יַא .טולּב

 רע טסוה |ןםיילש ןוא החיל ךעלדנּפָארט ןוא

 ןּבָארקימ-ּפירג יד טָא סױרַא טעכיוא {הלוח רעד}

 ןוא ךעלזעלּב יד טָא ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ

 ,לקעלֿפ רעטקָאד ,זּביא זיוהנזָאר .י ,"ךעלדנּפָארט

 .ךיז טימ 1932 קסנימ ,פירג

 ,שינע- .ץכע- .גגו- .רעד ,טסוה.-

 .סױרַא ףיוא ןּבייה .1
 לבענש איד שיֿפ איד ןּביה אד טנגער ׂשע ןעװ;

 איד ןוֿפ ןֿפױז איז זד שיורא רׂשאוו םעד שיוא

 טֹשמַא ,םילגר שלש ,רוזחמ ,"רׂשַאװ ןגער

 -סױרַא ןּבױהעגנַא ןּבָאה, .א/חּפ ,ינש קלח ,3

 יז ןּבָאה . . . ןגָאװ ןוֿפ עקשטיטלַא יד ןּבייהוצ

 יד עלעגיײֿפ ,זמא ,"טעזוּפסיא טסכעה עלַא ךיז

 ,1875 ענליוו ,הנוגע

 ׁשַא ןוֿפ רימָאל, .ןּבײהֿפױא .ןלעטשֿפױא .2

 רימָאל ןוא לוש עקירעדינ ,ענרעצליה יד יא

 עקילײה ןַײז ןּבעגקירוצ רעמעלעכ םעד ֿבר םעד

 ןַא ןוֿפ) ןגיוא יד יַא טשינ* .סיי ,"לוטש

 טֿפיטרַאֿפ רעייז ןַײז = (עא ךוּב א ,טעּברַא

 ןענעייל רעדָא ןָאט הדמתה טימ .סעּפע ןיא

 ןגיוא יד ןּביױהעגסױרַא טשינ טָאה רע, .סעּפע

 ןוֿפ זה סָאד ,קינטעצ .ק ,"טעּברַא רעד ןוֿפ

 = ּפָאק םעד 'א ןענעק טינ* .סעקלַאיל יד

 יד ַײּב טעּברַאײרעֿפַאלקש יד, .ןטעּברא רעוװש

 ,ױזַא ןשטנעמ םעד טֿפַאלקשרַאֿפ טָאה ןשטַײד

 ,"ּפָאק םעד 'א וליֿפא טנעקעג טינ טָאהימ זַא

 ,1970"71 ָא"ּת ,װעשטָאלז ּבזי ןיא ,יקסניזַאגָאר .י

 ,315 יז

 ןייא טּביג זע, .ןקיטַײזַאּב .ןעמענסױרַא .9

 ןֿפּפָארט ׂשטולּב ןעד ןּבייה איד רֹּבַײװ לייט

 יד ןוט זיכלעז יד ,אייא ׂשד ןסע 'ינוא זױרַא

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"תוֿפירט ןיסע

 ןַײז ןוֿפ יא םיא ליװ עמ, .ּב/זס ,ה"מּת מדֿפ

 ,גָאט ,טיי ,"ןגָארטקעװַא ןוא טסענ רעמערַאװ

 = לט ָאז ןוֿפ ןצעמע 'ַא* .160 0

 ןקירעדינרעד ,ןטסָאּפ ןכיוה א ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא

 ןֿפױא וטסיּב טנַײה, .ןָאזרעּפ עטלעטשעגכיוה ַא

 ןוֿפ סיורַא ריד ןעמ טּביײה ןגרָאמ ןוא דרעֿפ

 ,"לטָאז

 ךימ לָאז . . . טָאג , .ןעַײרֿפַאּב .ןזיילסוא .4

 ,גניסעל .ג ,זּביא ליי ,"ןּבעל ןקידניז םעד ןוֿפ יַא

 -דרע םעד ןוֿפ, ,73 יז ,1884 סעדא ,םכחה ןתנ

 ןוֿפ ,ףיוא ןחישמה-ךלמ םעד| םיא גנערּב זיײרק

 ...רוזחמ ,יא םיא וטסלָאז ֹויִעׂש תולג םעד

 יז ,ו"צרּת ענליװ ,רוּפיּכ םוי .. לארׂשי תיּב

 ,אלר

 ,ןליטסיוא .רעכעה ןלעטש .ןּבײהרעד 9

 יד 'ַא ,רעטנזיוט ןשיװצ ןצעמע יא .ןכַאמ טלֹוּב

 'כרוד ןרעּביא יא ,לֿבוי-לעּב ןוֿפ ןטסנידרַאֿפ

 יא .קנַאדעג םעַײנ ַא יַא .םילשמ עטוג יא .טינש

 ןרעכעה א ףיוא ןעמיטשאּב םיא ןוא ןצעמע

 -רעד ךיד ּבױל טימ לי ךיא ,טָאג , .ןטסָאּפ

 ןוא / ןּבױהעגסױרַא ךימ טסָאה וד לַײװ / ,ןּבייה



 ןסייהסיורַא

 טײרֿפרעד טינ רימ ףיוא / טנַײֿפ עזייּב ענַײמ |

 ,92 'ז ,הריש ,סוממ ,"טנַײה

 דנַאלרעקַא ןַא 'ַא; .ןרעקַאֿפױא .צעּפס 0

 זיא ףיורעד סָאװ דנַאל קיטש א ןעמענ :טסייה

 ןוא ...האוֿבּת ןייק ןסקַאװעג טינ טצעי זיּב

 ,רעּבעװ .מ ,"העירז רַאֿפ דלעֿפ א םעד ןוֿפ ןכַאמ

 ,1891 עשרַאװ ,רעטיײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד

 | ,26 יז

 .טינשכרוד ןרעּביא י'ַא ךיז -- ךיז טימ

 ךיז טּבייה גרַאּב רעד .יַא ךיז ליוו שטנעמ רעדעי

 ...ןֿפַאלקש עשירֿבע יד ןשיװצ ןוֿפ , .סױרַא

 ךיז רוגיֿפ עקיטכעמ עשיטעטסעיַאמ ןַײז טָאה

 ןשיװצ זיר א ןוֿפ רעּפרעק א יװ ןּביױהעגסױרַא

 . .. טַײצ א ךָאנ זיא ואוו , .השמ ,שַא ,"ןטוּפיליל

 ןוא עקיטכיװ ליֿפ ױזַא ןוֿפ ךיז ןלָאז'ס ואוו

 עטסערג ייװצ עכלעזא 'א ןטלַאטשעג עסיורג

 "רב לארענעג רעד ןוא אביקע 'ר אנּת רעד יװ

 ,} רוד ןַײמ ןוֿפ רעבַײרש ,לקיּב .ש ,"?אבכוּכ

 ,312 יז

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,ּבייה --

 זיולּב, .ןײגסױרַא ןסייה .ורט -- ןפײהסױרַא

 סָאד ,ךַײא ןוֿפ רימ ןעגנַאלרַאֿפ עקיצנייא סָאד

 ,"בוטש רעד סיוא ןשטנעמ עלַא יא טלָאז ריא

 ,...םיֿבצק ינשמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרַאמ י

 | ,13 יז ,ח"נרּת ענליוו

 ןּבָאה ּבוטש ןוֿפ -- װטוא -- ןכליהסיורַא
 הנחמ ַא, .תולוק עדליוו-הנושמ טכליהעגסיורַא

 ,?סױרַא זדלעֿפ ןוא גרַאּב ןוֿפ טכליה סָאכע

 סַאג רעדעי ןוֿפ , :גיֿפ ךיוא .ילואש' ,שָאוהי

 רעייז טכליהעגסיורַא טָאה לקניװ ןדעי ןוֿפ ןוא

 ,6 4 1968 ,זמט ,ןונגע .י .ש ,זּביא ,"הּפרח
 סױרַא טכליה רעכליה רעד .שרַאמ ַא יַא -- ורט

 ,ןלעֿפַאּב

 סָאד יַא .ןעלקיװסורַא .װרט -- ןליחכורַא
 טימ ךעלטנייװעג .סעטַאמש יד ןוֿפ עלעֿפוע
 טליהעגסױרַא ךיז טָאה טכירעגמוא, -- ךיז
 ליֿפ ױזַא ךָאנ ןוא , .העיקש ,. . .אֿפא ,"ןוז יד

 ,"רעטצניֿפ רעד ןוֿפ ךיז סױרַא ןליה תורוצ
 .92 יז ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,םי

 ,רעגנוי א ,ןגרָאמ רעד, .וטוא -- ןלעהסױרַא
 -עגוצ םעד ןוֿפ סױרַא טלעה . . .רעשירֿפ ַא

 טָא ןוא, .יתילכּת ַא' ,ַאּפָא ,"טסימדרעֿפ ןטניורּב

 קיאור ןעמיווש סע -- סױרַא גָאט א טלעה רָאג

 ךיוא 1968 לירּפא--ץרעמ ,קוצ ,ּבור ,ײןסַאג

 ,גנ- .ךיז טימ

 עװיסַאּפ ,וויטַאד ןיא טקעיּבָא -- ןֿפלעהסױרַא
 -סױרַא ןֿפלעה .1 .ןךעלגעמ עיצקורטסנַאק

 .(ךיז) ןעוװעטארסיורא ,ךיז ןעמוקַאּבסױרַא ,ןייג

 יַא ,םעלק ַא ןוֿפ ,טיונ א ןוֿפ ,הרצ א ןוֿפ יא

 ךיא, .קֿפס א ןוֿפ יא .קנערק ַא ,הלחמ א ןוֿפ

 רד ןיא ןזעוװיג טׂשמורֿפ רד . . . םודס ןיא ןיּב

 רימ זד ןועװיג גידריו ךיא ןיּב אד ,טאטש

 ,טי תישארּב ,חט ,"ׂשיורה ןֿפלָאהיג טאה טָאג

 ךיד לָאז ומש ןךרּבתי-םשה| יישה, ,י"שר ,9

 ריד לָאז 'נוא ןּבַײלּב ןיזָאל דנוזיג ינוא שירֿפ

 אוד זַא הסיֿפּת רנַײד זיוא ןֿפלעה ׂשיור ןייא

 םייה ןייא ּבַײװ י'נוא רדניק הנַײד וצ רדיװ

 .ורט -- ןעגנעהסיורַא
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 ,51 יז ,ּבגָארּפ ,ןמָא םולשּב טׂשמוק ןםײהַאו

 ןּכוסמ ןייא ןיא רעד רכלטיא זיא ללּכ רעד,

 שיױרַא טֹוג םיא ןעװ ןשנעּב למוג זומ זיא טרוא
 םעד ׂשיוא, ,32 ,זק ,םיליהּת ,מהס ,ײטֿפלעה !

 ןאק זַא ,תויאר ליֿפ ןמענ ריד וטׂשנעק קוסּפ

 ,ךויע ,"ׂשיורַא תוקיֿפס ליֿפ שיוא ןֿפלעה ריד

 ןוֿפ ןֿפלעהוצסױרא סכעלטיא ןעז לָאז; .ּב/ּב

 ,"ןרָאֿפרעּביא ןייּב ןיק םיא לָאז סע זייּב
 ,םייח ילעּב תרגא ,זּביא ףסוי יר תּב הקֿבר

 רימ ךיא ּבָאה, .א קרּפ ,ּב רעש ,ןגרעּבמעלו

 םעד ןוֿפ ךעּבענ ןכעלקילגמוא םעד יַא טזָאלעג

 םש'י ,סוממ ,"טנעה סעקרעקנעש ןוא סרעקנעש

 ַײּב ַאד רימ ךיא ּבָאה ןייש יװ, ,29 יז ,'תפי ןוא

 וצ זיא האוֿפר יד ואװ ,טשרָאֿפעגסױא םיא

 ,"ַא השלוח ןַײמ סיוא רימ ןעק סָאװ ןגירק
 ,360 'ז ,1925 ענליװ ,עלעקרעס ,טע

 טימ יַא .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןֿפלעה ווזד .2

 ןַאמערָא םעד יא .לדסח-תולימג ַא טימ ,טלעג

 דָאש א ,לאיחיע ,(וזַאא ןַאמסדנַאל ,ןזָאלטעּברַא)

 רעּביל טסלָאװ ,סנשָארג עמערַא סעמַאמ רעד

 ,דיייםיליהּת ,שַא ,"ןֿפלָאהעגסױרַא קרַאמ ןֿפױא

 ןַײז סיורַא קרַאטש רָאג םיא טֿפלעה ַאד,

 רע -- ןושל רעשידיי:שיליוּפ רעשיטאמָאידיא

 ,"רָאג זיּב עמַארד יד טצריקרַאֿפ ןוא טתמארַאֿפ
 .317 'ז ,רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב

 טינ יײז ןטלָאװ רעּבַײװ ערעייז ןעװ ןוא,

 טלָאװ ... הסנרּפ רעד ןיא ןֿפלָאהעגסױרַא

 יד רעּביא ןייגוצמורַא ןעמוקעגסיוא ןעוװעג ייז

 ךעלטעטש ןוא טעטש ,שטיװָארעשָא .מ ,"רעזַײה

 .116 'ז ,1948 י"נ ,וו עניַארקוא ןיא

 טימ 'ַא ךיז .'א ךיז קיטַײזנגעק -- ך'י ז טימ

 | ,לטרעװכַײלג ַא

 רעטכָאט יד, -- ףלעה- .רעד ,ףליה.-
 ,טֿפַאשּביל ,ינַאצ ,"ףלעה'א ןַא ןַײז ָאד ריא טעװ

 רע .שינע .ץכע-/ .גנו 156 יז
 ,רעטלעטשעגנָא .יא רעשידמלמ ַא .(עק- ,ןיד)

 ןייק טשינ ףרַאד רע, .רעֿפלעה רעקיליװַײרֿפ

 "עג ַא ,'א ןַא ףרַאד רע -- ,רעטעּברַא-דלעֿפ
 ,69 'ז ,דרע עליטש יד ,סורּב ,"דנַײרֿפ ןעַײרט

 ,יירע-

 ַאכ זיא סָאװ .יזַא -- שירעֿפלעהסױרַא
 עיַא .רעֿפלעהסױרַא ןַא רַאֿפ שיטסירעטקַאר
 ,טייק- .טייקיטעט

 ןעגנעה תיציצ יד

 ןיא 'א .גנודלעמ ַא 'ַא .ןָאֿפ א יא .סױרַא
 ןעגנאהעגסיורא ןעמ טָאה , .דליּב ַא רעטצנעֿפ

 רעד ןעגנַאֿפעגנָא ךיז טָאה / גאלֿפ ןטיור םעד

 / ,שזורטס רעד ןַײרא טמוק, .לֿפ ,"גַאלש רעסיורג

 עמ זַא ןוא / .לטיה סָאד ּפָארַא רע טמענ

 א סױרַא רע טגנעה / ,טלעג'הריד ןייק טלָאצ

 רעד וצ ןדניק סָאד) ׂשטגָארט, .79 ,"לטיווק

 טגנעה אד ,ןּבעג ןגיוז וצ םיא לוז איז ,רטומ

 .וט קרּפ ,טנַארּב ," . . .שיורה טׂשּורּּב יד איז

 םוצ ןססוג ןוֿפ} סיֿפ רדוא דנעה ןַײז ןעװ;

 םוצנַאל לוָאװ איז ןמ גאמ ןגנעה זיורַא טעּב

 ,םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"ןגיל טעּב ןיא

 ךיז ןעמענ סענעדִיי, .ּב/ד ,א"נקּת ךאּבצלוז

 טסַײמש ןעמ ןעװ ךָאנרעד טשרע סעמעראװ םוצ

 .ורט -- ןרעהסיװַא

 .ן" ,רעד -- םקואוופיורַא

 סקואווסיורא

 סױרַא טגנעה ןעמ ןוא רעדניק יד ּפָא ןיוש
 ,36 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"סעכעּבעּב יד ןענעקירט
 .שינע .ץכע- .ננז .ךיז טימ ךיוא

 יד יַא (ַײרעדַײנש) .װרט -- ןטֿפעהסױרַא

 ,ןטֿפעהסױא +-- .סעּפַאלק

 -ַארעג ,םיֿבושי עשידִיי, .ורט -- ןצעהפיורַא
 ןיא ןטלַאהַאּבסיױא ,סעקַאמאדַײה יד ןוֿפ טעװעט

 רעּבָא ייז ןגעלֿפ םירעיוּפ עקימורַא יד .דלַאװ

 ,סורּב ,"תויח עדליװ יװ ױזַא ןטרָאד ןוֿפ יא
 .284 'ז ,דרע עליטש יד

 יא .ןרעהרעד רָאלק .1

 ןטלַא םעד יא .רעדנוזַאּב טנעמורטסניא ןדעי

 טשינ שרַאמגיז םעד רימ ַײּב וטסָאה , .ןוגינ

 ,"ןרעיוא ענַײד רעױדַאּב ךיא ?טרעהעגסױרַא

 יּבעֿפ י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,'רעגַײטשגרעּב' ,פד

 ןרעהסיוא ןָאק סָאװ רעיוא רעד זיולּב,+ ,2

 ןטלַא םעד טָא 'א םיא ןָאק ,רענעט עטסֿפיט יד

 רעקיּביײא רעד ןוֿפ וויטָאמ . . .םענעגרָאּברַאֿפ ןוא

 ּבָאה'כ, .100 'ז ,1940 י"נ ,װ רָאק ,"ורמוא

 ּבָאה דלַאּב רעּבָא .טרעהעגוצ טשינ ךיז טשרעוצ

 ףיוא ךיז טלדיז לדיימ א יװ טרעהעגסורַא ךיא

 רּתסא ,"טנעצקַא ןשידִיי ןֿפראש א טימ שיליוּפ

 ,1952 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב סָאד ןיא ,ץילּבנרעטש
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 ןעק עמ .ןכַאמ רָאלק ךיז .ןעגנירדסיורַא .2

 -נטַײצ ,זַײװכעלסיּב ,, . . . . זַא דייר ענַײז ןוֿפ יַא

 סױרַא ןעמ טרעה זַײװרעקיטש וליֿפַא ןוא זַײװ

 ,מי ,"ןושל סמכילע-םולש ןוֿפ חסונ סעלעדנעמ

 ןוֿפ טרעהעגסױרַא טָאה ישר, .1 ,אאאו ּפשיי

 קורדסױא-טֿפַאשּביל ַא ןארקיוו ףור םעד טָא

 1962 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ,"ןדִיי וצ ת"ישה ןוֿפ

 ,16 ווו

 יד ןרָאװעג ןענַײז טקיטשרעד; -- ךיז טימ

 עכלעװ ,ךעלעמיטש עשרעדניק עקידנעגנילק

 ןוא ןגנע םעד ןוֿפ טרעהעגסיױרַא ךיז ןּבָאה

 ,װעשטָאלז ּבזי ,ץיֿבולגַײֿפ .א ,"רדח םענשוד
 ,375 'ז

 .שינע- .ץכע- = .גנז רעד ,רעה =

 -סורַא ,ןײגסױרַא -- וטוא -- ןֶעׁשעהסורַא
 ...לּבָאּב יד טָאה ףכיּתע .קידנעשעה ןלַײא

 ןיא טעשעהעגסױרַא ןוא עלײשטַאֿפ יד טפַאכעג

 ,1921 עװקסָאמ ,ו רענַאינעמלעז ,קמ ,"ןסיורד

 ,39 יז

 יזאע .קידנעשעה סעּפע ןגָאזסױרַא -- ורט

 טקיטש סָאװ רענייא יװ ,עטעינילכרַאֿפ א טָאה

 רעגניֿפ ןטימ קידנזַײװ ,טעשעהעגסױרַא ,ךיז

 ןיא ןענאטשעג זיא סָאו ,טכיל-רוּפיּכ-םוי ןֿפױא

 ,קישטנָארָאה ןועמש ,"דמאז טימ לשזרעמ א

 'טּפשמ סטָאג'

 טסקַאװ סָאװ סָאד

 ַא ןוֿפ גנונַײשרעד יד; .י'א רעקיטרעװ .,סױרַא

 טשינ זיא ץרּפ ןוא םכילע-םולש ,עלעדנעמ

 עלופטנַאלַאט ַײרד ןוֿפ לָאֿפוצ א ױזַא טַאלג

 ייז רָאנ ,תויׂשעמ ןוֿפ סרעסַאֿפרַאֿפ . . . עשידִיי

 ,"ןּבעל ןשידִיי ןיא עיזָאלּפסקע ןַא ,ַא ןַא ןענַײז
 'הה ,94 יז ,ו ךות ,גי



 ףרואווסיורַא

 .ףרַאװ-- :59 .ן  ,רעד -- ףרואוופיורַא
 טרעסערגרַאֿפ ןטייהרעיור ןסנירג ןוא טכורֿפן;

 ,"ןטקורָארּפילַאֿפּפָא עקיטפיג יד ןוֿפ יא םעד
 .26 '} ,1926 י"נ ,ךוב ךָאק 'טעגעװ ,וָאלושימ

 -לייט, .גָאטײװ םעד יא .ורט -- ןעיָאװפױרַא
 -סורַא קוּביד ַא םיא ןוֿפ טלָאװ סע ךַײלג לָאמ
 ?ןועמש 'ר רעטלַא רעד' ,ץרפ ,"טעיָאװעג

 טָאה רוּכיש ַא .וטוא -- ךיז ןעלקַאװסױרַא
 ,ךימ בָאה ךיא/,, .ןָאגַאװ ןוֿפ טלקַאװעגסױרַא ךיז

 טלקַאװעגסױרַא ,טנעװ יד ַײּב ךיז קידנטלַאהנָא

 םיתמ סָאװ' ,ץרפ ,"טיורּב ןטעּב ריט רעד רַאֿפ

 ךיז טלקַאװ רעגעג רעטלא ןַא; .'ןלײצרַאֿפ

 ,יקסװָאנשזלד .מ ,"זױה:עֿפַאק א ןוֿפ סיױרַא

 ,10 וא 1969 ,רָאֿפ

 רעד ןוֿפ ןסקַאװ .1 .װטוא -- ןשקַאװפױרַא
 -רַאֿפ ּבָאה'כ , .ןצָארּפשסיױרַא .העירז ןוֿפ ,דרע

 / .ןרָאק ןסקאװעגסױרַא זיא / ,ןטשרעג טייז

 סע ןוא / ,טריֿפעג עּביל ַא עדייּב ןּבָאה רימ

 ןוֿפ טסקַאװ תמא, .לֿפ ,"ןרָאװעג טשינרָאג זיא

 .ןחמצּת ץראמ תמא זּביא} װש ,"סיורא דרע רעד

 אד טיקנ טּבָארגיּב ןמ ןעװ ץייוו ןרָאק ןייא,

 םיקידצ איד .רדיילק ליֿפ טימ זױרַא רע טׂשקוו

 איז זד ןּכש-לּכמ ,ןרדיילק ןיא ןּבָארגיּב ןרעװ איד

 ,םירֿבד ,שרדמ --- חט ,"ןרדיילק ןיא ןיטש ףיוא

 וצ ןַײז ךַײלג טוט רוחּב ןַײֿפ ןייא, ,10 ,ּבל

 ןַײרַא דרע יד ןיא טקעטש ןמ יד רהעק ןייא

 יא ,ןיסקַאװ שױרַא טוט למייּב ׂשָאד רהעמ יא

 טינא .א/וכ ,ןויע ,"ןצונ וצ זיא ׂשע רׂשעּב

 ייֵלַּב ַאזַא טסקַאװ טצנַאלֿפ ןעמ ואוו םוטעמוא

 ,ףגנ ןֿבא ,די ,"דניק רעַײא יװ סױרַא עלעמ

 ,ןסיורד ףיוא קינײװעניא ןוֿפ ןסקַאװ(סיוא) .2

 םעד} דנַאל ןַײז 'נוא ..., .לגענ יא ןזָאל

 שקינ טׂשקַאװ 'נוא טסיװ טּבַײלּב ןסרעליוֿפ

 טלַאטשנַא עקילייה יד טָא; .ּב/דל ,הח ,יׂשיורַא

 יד ןענצרע ףרַאד סָאװ . . . ןהרוּתי-דומלּת ידָו

 ןדיי עתמא יא ןלָאז ייז ,ךעלעֿפעש עטזָאלרַאֿפ

 ,38 יז ,דעצ ,"ןטיז עטוג ןוא גנוגַײצרעּביא טימ

 סע ,ןרָאװעג קרַאטש רעייז זיא קָאּבנגיצ רעד,

 ,סוממ ,"ןרָאה קידנעריֿפ א סױרַא םיא טטקַאװ

 ,ריא טרעה ,רעטכעלעג אזַא ןוֿפ , .41 יז ,תורימז

 ,עש ,"קיּפוּפ ןֿפױא רעטכעלעג א יא ךַײא ןעק

 ,42 'ז ,| עכילײרֿפ ןוא עמערָא -

 לָאא קזוח ַא* .ןזַײװַאּב ךיז (גנולצולּפ) .9
 ןַײד ףיוא סעפע ןזַײװַאּב ךיז לָאז = יא ריד
 .רעטכעלעג שיטַײל ןֿפורסױרַא זומ סָאװ םינּפ
 ,האּפ רעד ןיא ךיז ןָאט ץַארק ַא רע זָאל ןוא,
 טרָאּפסנַארט ַא סױרַא דרע רעד ןוֿפ יװ טסקַאװ
 ןוֿפ יװ ןוא, ,159 יז ,יֿפשטניװ ,סוממ ,"הרוחס

 ,רעטעֿפ ןַײמ סױרַא טסקַאװ דרע רעד רעטנוא |
 -טֿפירש ןַײמ -- תלהק ןַײמ ,ליּכשמ רעד

 ּבָאה ךיא  ,תונורכז ענַײמ ,ץרפ ,"רעלמַאז
 ךָאנ רשֿפא ץעגרע ןלעװ ייז, .'טַאהעג הנותח
 יד סױרַא ןסקַאװ טכענ יד ךָאנ יװ ,קירוצ יִא
 ,285 יז ,1956 יינ ,ו המחלמ ;מּפ ,"ןעירֿפרעדניא

 א ןוֿפ יא .רעקימענרַאֿפ ,רעסערג ןרעװ 4

 עניילק ייווצ ןוֿפ ןוא טעשטָאטעגרעטנוא יז טָאה

 ,בנ/ .141.1965 ,זמט

 .וחרט -- ןֿפרַאװפױרַא
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 ןוֿפ ןסקַאװעגסױרַא זיא יסייּפ , .שוּבלמ ַא ןוֿפ
 ,ןֿפױק טינ ןעמ ןָאק עַײנ ןייק ,ךעלדמעה יד

 ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"עסיורג ןייא טכַאמעג

 עכלעוו ,טֿפירשטַײצ רעייז, ,64 'ז ,1940 וועִלק -

 -טֿפַאשנַאמסדנַאל גנע ריא ןוֿפ סורַא טסקַאװ

 יד ןוֿפ 'ַא* 78 יז ,8 ןמ ,פָאג ,"םאר רעכעל

 -ּבלעז ,ףַײר ןרעװ = (ךעלכיש) ךיש עשרעדניק
 .קידנעטש

 טסקַאװ תמא ןייא .ןעלקיװטנַאסױרַא ךיז .9
 -סורַא זיא סָאװ יידיא ןא .ןטייװצ ןוֿפ סיורא

 יד ןשיוצ ןוֿפ יא .ןעגנוטכַארטַאּב ןוֿפ ןסקַאװעג

 סע, .גנוגעװַאּב -רעטעּברַא רעד ןוֿפ ,ןסאמסקלָאֿפ

 ,"םיבנג ןוֿפ יּבר א ,ןואג א יא םיא ןוֿפ טעװ

 זַא ,ןֿפָאה . ..וצ ןּביױהעגנָא ןעמ טָאה, .לוֿפ
 ,ץרפ ,"לארׂשיּב לודג ַא 'ַא טעװ שורּפ ןוֿפ

 .188 'ז ,ןיקצעלק' ,ןטכישעג עכעלמיטסקלָאֿפ

 -רעקלעֿפ א טינ זיא ןהמחלמ-טלעוו עטשרע יד1;

 םעד ןוֿפ ןסקַאװעגסױרא טינ זיא ןוא גירק

 י"ג ,שוװ טישז ,"רעקלעֿפ ןשיװצ םזינָאגאטנא

 ןיא ,ןשינעטלעהרַאֿפ יד ןוֿפפ .47 'ז ,17

 ןיא הדע עשידִיי יד טּבעלעג טָאה סע עכלעוו
 ןַא ,טרעקרַאֿפ ,ןסקַאװעגסױרַא זיא ,רעטלעלטימ
 רעד ןוֿפ רעדליּב ,װמ ,"טייקשירעגירקמוא

 יז ,1928 ענליו ,עטכישעג-רוטַארעטיל רעשידוי

3, 

 רוד רעד, .רעד ,סקַאו .ךיז טימ
 ,אֿפא ,"הנידמ רעד ןוֿפ יַא רעד ןַײז ףרַאד סָאװ

 .שינע- .ץכע-

 .ןֿפושיּכסױרַא .ורט -- ןעשזָארַאװפױרַא
 טעשזָארָאװסױרַא לָאמַא ּבָאה'כ סָאװ {ןזָארג) יד;
 רעד טימ ןרָאװעג טלעגרַאֿפ ןענעז ריּפַאּפ ןוֿפ
 -ץרא ןוֿפ ןעלכיימש ,ןַאמגנוי השמ ,"יטַײצ

 ,151 יז ,ט"כשּת ,שדקה

 :ךיוא .טסימ ,לַאֿפּפָא .ן- ,רעד -- ףרָֿאװפױרַא

 ,229 +-- ףרָאװסיױא וזד

 -עניא ןוֿפ ןֿפרַאװ .1
 .רעטצנעֿפ ןכרוד עקליּפ יד יא ,ןסיורד ןיא קינײװ

 ןעמ טפראװ ,ןאמערַא םעד טנַײֿפ טָאה עמ זַא;

 םעד טינ ליװ עמ זא; :"קימולט ןַײז סױרַא

 .וש ,"סױרַא לקעּפ ןַײז ןעמ טֿפראװ ,רעֿפלעה

 ולש לּברסה םיא טעה ל"נה ריאמ לש וּתשא

 ןגעװ י"כ ,"ןיֿפרָאװיג זיורא תיּבה חתּפ רעד וצ

 |263 'ּפש ,וװ שֿפ} 1669 ,םד תלילע רעצעמ

 שיורה (ןודקומ רדנסּכלַא וצ| םיא ןמ טוה אד,

 ןוֿפ ןייּב ןייא ןסיורא ןדערךג ןוֿפ} ןֿפרַאװיג

 גיוא ׂשד ואװ ןשנעמ ןןטיוט=} ןטַאט םנייא

 ינוא . . ,, .ּבמ קרּפ ,טנַארּב ,"ןדנטשיג ןנירד זיא

 ןוֿפ רעטכעט יד זא| ןכַאז סאד םיסּכוד יד זַא

 ןיֿפרעװ אד |ןרָאװעג טקיזַײלרַאֿפ ןענַײז םילשורי

 ןּב רֿפוס ּביל 'ר ,ײזױרַא ןגָאװ םעד זיוא יז

 א, ,ט"סּת גָארּפ ,תוניק ,ןנזופמ ןזח םייח יר

 ןיא ןהמגרמּב| ןייטש ןייא טניּב אד רד רנייא
 טינ ךָאד גיּבלעז רעד טרעניּב אד רדַײלש רעד

 ןמ זד טראיינ ןּבַײלּב ןנירד לָאז ןייטש רעד זד

 .ח ,וכ ,ילשמ ,מהס ,"ןֿפרעװ ׂשיױרַא ןיא לָאז

 ,הטמ רעד ןוֿפ יא ףוג ןַײז לָאמ ןּביז לָאז ןעמ,

 זיא סָאד זַא ןגָאז ןעמ לָאז לָאמ ןדעי ַײּב ןוא -

 ןֿפרַאװסױרַא

 ַא ןַײז לָאז סע זַא ,המשנ ןַײמ ןוֿפ תֿבוטל !

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,יידניז ענַײמ רַאֿפ הרּפּכ |

 -סיוא ,ןקיטַײזַאב .ןגָאיסױרַא ,ןּבַײרטסױרַא ,2/
 "רכֹוע םעד 'א .(עיצַאזינַאגרָא ןַא ןוֿפ) ןסילש

 רעד ןוֿפ יא .ּבולק ןוֿפ 'א .זיולק ןוֿפ לארׂשי

 ןייק ןּבָאה טשינ .טנעמיגער ןוֿפ יַא .טֿפַאשנַאמ

 ןרַאֿפ םיא םענ .ןֿפרַאװּוצסױרַא םיא ץרַאה

 ידלַא וצ סױרַא הלֿבכנ יד ףרַאװ ןוא רענלָאק -

 ,ןַאמערָא םעד סױרַא ףרַאװ, .רָאי עצרַאװש
 .לװֿפ ריא ,"ןעזוצ טינ תונמחר סָאד ןעק ךיא |

 ;רַאה א ןעמ זיא ,ףיוה ןיא טציז עמ ןמזילּכ,

 א ןעמ זיא ,ףיוה םענוֿפ סױרַא טֿפרַאװ עמ זַא

 רֶע טֿפראװ ,ןרָאֿפרעטנוא ןדִי א םענק :"ראנ

 ןעמ טֿפרַאװ םענייא, ;"ןגָאװ ןוֿפ סױרַא ךיד
 .חש ,"סױרַא ןעמ טֿפרַאװ ןרעדנַא םעד ,ןַײרַא
 ןיא םיאּבג איד ןילָאז אד ,רֿבוע ינע ןייא זיא,

 רעד ׂשיוא ןילַאז ןוא ,הֿבצק ןַײז םוא ןיסנק

 טאה אד, .קקּת ,"ןיֿפרעװ זױרַא םיּתֹּב הקדצ

 טאה 'נוא טקרַאטשג םיא רֹּביא ןהּכה יננע ךיז

 ,ןוֿפיסוי ,"ןֿפרָאװגשורַא םילשורי שוא םיא

 א רע טוט ,רע ליװ טָאק .ּב/דעק ,1743 טׂשמַא

 -- סױרַא ךימ טֿפרַאװ ,טנַאה רעד טימ ךַאמ

 ,עשטַאילק ,סוממ ,ײלּת א רימ ןוֿפ טרעװ סע ןוא

 -- ךעלּפעקדץיּפשיַײּב-ץיּפש ערעזדנוא , ,1239 יז

 יד סָאװ ךעלמירחוס עטהמכחעגרעּביא עניילק יד

 טכַײל ױזַא טֿפראװ גנוגעװַאּב עויטַארעּפַאָאק

 טיירטשעצ ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש ןוֿפ סיױרַא

 .יי"שר טימ שמוחי ,ץרפ ,ײיטניװ ןֿפױא דמאז יו

 .תויהש ןָא = ךעלדנעּפש (ַײרד) ייווצ ףיוא יא*

 ,1248 +- קיטנַאקטכַא 'ַא .ייווצ ןוא סנייא
 .תונמחר ןָא ןּבַײרטסױרַא = טניה יד רַאֿפ יִאֹ*
 = ןֿפרָאװעגסױרַא דָאּב ןוֿפ ןוא ןסימשעגּפָא* |

 .ןרָאװעג טֿפָארטשַאּב סואימ ןוא טלּפָאט

 ;טנוה םעד יװ ;טסימ (קיטש ַא) יװ יַא 8

 א יװ 'ִא .ריזח א יװ :גיוצ ַא יװ ;ֿבלּכ ַא יװ

 ,רּבשנה סרחּכ ,לּברעש ַא יװ :זיומ עטרגּפעג

 רעד ןוֿפ יא .הסנרּפ ןָא ןזָאל .ןגָאוּפָא .9
 .סעקישטשוָאטנוּב יד קירּבַאֿפ ןוֿפ יא ,טעּברַא

 יד ןּבָאה .נ טָאטש רעד ןיא ,/ .סַאג ןפיוא יא

 "סעּב יד ןֿפרָאװעגסױרַא םידיסח-סעלעטישטעּפָאּפ

 םידמלמ ףיוא ןטיּברַאֿפ ייז ןוא רערעל עט

 ,קושטרַאדנָאּב המלש ,"טינש ןשידָאמטלַא םענוֿפ

 ,1913 סעדא ,ןרעטלע עשידיא ןוצ ףעירּב ַא

 טנַאקעג טָאה ןרעטעּברַא רעשידִיי רעד} רע;

 -אטַאולּפסקע ןַײז ןגעק ןטערטסױרַא רעטסיירד

 ןוֿפ יִא ,תמא ,טנעקעג םיא טָאה רעכלעװ ,רָאט

 ,"ריטרַאװק רעד ןוֿפ טינ רעּבָא ,קירּכַאֿפ רעד
 ןיא רעטעּברַא רעשידי רעד ,יקסװַאינרעשט .עע

 ךיז ןּבָאה ייז; .1932 קסנימ ,דנַאלסורסַײװ

 וּפ ענענַאטשעגּפָא יד ןגַײצרעּביא וצ טימַאּב

 זיולּב ךיז טלדנַאה סע זַא ,רעטעּברא עשיל

 ,רעלהַאמ .ר ,"רעטעּברַא עשידִיי יד יא ןגעוו
 ,60 'ז ,1947 י"נ דיי רעװָאכָאטסנעשט ןיא

 טימ ,רעשיטַאֿפמע רָאנ ןֿפרַאװ וז 4

 ,לַאּב םעד יא .טרָאּפס ןיא טצונַאּב טֿפָא .גנואווש
 :הללק .ןעמעלַא ןוֿפ רעטַײװ קסיד םעד יא

 ,תחדק עקירָאינעצ יד ךַײא לָאז יִא

 'א .ךַאז עקיצונמוא ןַא (יוװ) ןֿפרַאװקעװַא .9

 םעד יא .ןֿפרַאדַאּב טינ רעמ ןיוש טעװ עמ סָאװ -



 ןעלצרַאװסױרַא

 עלעּביטש יד טרעק עטשרע יד, .םַאלכ ןצנַאג

 סַאג ןֿפױא טסימ יד טֿפראװ עטייוװצ יד // ,סיוא

 ןֿפרַאװנַײרַא רעסעּב ,'ַא רעדייא , .לֿפ ,"סױרַא

 קימולק םעד םענ, .װש ,"ןןסעֿפױא :טניימ|

 ,"רָאי עצרַאװש ידלַא וצ סױרַא םיא ףרַאװ ןוא

 ךיז ןעמ טָאה לָאמ לֿפיװ, ,.8 ןאנ ,1868 ,מק

 ײלרעלַא טימ טניה עטרנּפעג יד רַאֿפ טרעזייּבעג

 טּפערט עס ואוו סױרַא טֿפרַאװ עמ סָאװ םיצרש

 ,62 'ז ,םײיהַא קירוצ ,סוממ ,ײטינרָאג ןוא --- ךיז

 "סיורַא ןעמ טָאה סטּבעלעגּפָא טימ ןעמַאזוצ ,

 שנ ,"ןטרעװ עלַאנָאיצַאנ . . . עקיּבייא ןֿפרַאװעג

 .שווו דש ,זּביא

 סעּפע וצ ףוס א ןכאמ = ךעלּברעש יד יַא*

 רעד זיא, .ןרָאװעג עילַאק זיא ,טשינ גיוט סָאװ

 יד סױרַא ףרַאװ -- ןכָארּבעצ (ןּבעל סָאד) ּפָאט

 ןויוא םעד סױרַא טֿפרַאװ" .װש ,"ךעלּברעש

 -נענעגעגַאּב ןעמ טגָאז ('ןוויוא םעד טכערּבעצי)

 םעד טינ ןיוש ףרַאד עמ} .טסַאג ןטוג ַא קיד

 ןַײז זדנוא טעװ טסַאג אזא טימ לַײװ ,ןוויוא

 יד סױרַא טשינ טֿפרַאװ יז* .ןםעראװ גונעג

 -װערָאּפש רעייז זיא = סעילֿפַאטרַאק ןוֿפ ןלָאש

 סע) טסימ ןפױא יַא ןיוש סע ףראד עמ .קיד

 סע געמ עמ ;ןֿפרַאװּוצסױרַא ףיוא טרעװ זיא

 -סיוא ןַא ןוֿפ לָאש ַא יװ יא .('א רעכיז ןיוש

 = 'טרָא םענייר' ןֿפױא יא ,סונ רענעסעגעג

 ,טינ ןעייג ןשטנעמ ואװ ןֿפרַאװקעװַא

 םוש ןָא ,טסיזמוא סעּפע ןגָאז רעדָא ןָאט .0

 זַא, .ןשקע םענעטָארּבעג א רַאֿפ דייר יא .הלועּפ

 -רעד רסומ ןייק טשינ ןעק ץרַאה ןַײז טסעז וד

 ענַײד טסיזמוא סױרַא וטסֿפרַאװ סָאװ / ןגָארט

 רֶע יװ רָאי ןצֿפוֿפ ןיוש , .רָאטַאיעט ,"לייר

 ,"סיױרַא טֿפרַאװ ןוא ןַײא טמעדעֿפ ,טקירטש

 .,8 זירַאּפ ,ןרושזַאּבַא רעזירַאּפ ,קענעּב .ק

 ףיוא טלעג ןּבעגסיוא = (עטָאלּב ןיא) טלעג יַא*

 גיוט סָאװ ---, .ןערישזנַארט .ןכַאז עקיטיינמוא

 טשינ טָאה ריא ,ךימ רע טגערֿפ ,ןכדש א ךַײא

 ,"ןֿפרַאװּוצסױרַא ךעלּברעק עכעלט9ע ןיהואוו

 ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קָאטשניב .7 ,י

 רשוי ַא טינ טלָאװ יצק .68 'ז ,1896 װָאװל

 .. .ץנערק ףיוא טלעג יא ןוֿפ טרָא ןֿפױא ןעוועג

 רעדניק-:הרוּת:דומלּת עמערָא יד רַאֿפ ןֿפױק

 ,ץרפ ,"?ךעלעװיטש . . . רעדָא ךעלעקטָאּפאק

 יװ י'ַא* .1 טקנוּפ ,ךעלטעטש ןוא טעטש'

 :ריזח א ראֿפ יװ ;ןסיורד ןיא יװ :טנוה ןרַאֿפ

 "טינ א ןּבעג = ריזח א רַאֿפ לרעּפ (א) יװ

 עטוג א ןשטנעמ ןרַאּבקנַאדמוא רעדָא ןטנװאהַאּב

 .ךַאז

 סעּפע ןקיטַײזַאּב .ןעמענסיױרַא ,ןסַײרסױרַא

 ןכורּב וצ ּבאה 'נוא, .ךוּת ןוֿפ ,קיניײװעניא ןוֿפ

 ןשיװצ ןוֿפ ינוא ,ןיקלש ןוֿפ ןיצ קּב איד . . ;

 שאד (ףרט) ןֿפרָאװיג שיורא ךיא ּבאה ןיצ ינַײז

 -ןצסיורא; .17 ,טכ ,ֿבויא ,מהס ,"גנוקוצ רֿפ

 ןוא תוריֿבע ענַײד ןוֿפ טייקסואימ סָאד ןֿפרַאװ

 טסָאה וד סָאװ טסימ סָאד . . . ןעמַארוצסיוא

 ןוֿפ םיגונעּת ןוא ןסע ליֿפ ןַײד ןוֿפ טרעמעג

 װָאקלידס ,רסומ טֿבש זּביא ,"גנורעקּפָא ןַײד

 רוטלוק רענעגייא ןַײז ןוֿפ טלָאװ רע, .ג"צקּת

 ,עכעלדעש ,עכַאװש סָאד רָאנ ןֿפרָאװעגסױרַא

 רעד, .222 יז ,1912 י"נ ,ווװ טישז ,"עטּבעלעגּפָא
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 'דִי רעד ַײּב עיסימָאק רעד ןוֿפ גָאלשרָאֿפ

 יד תיּב ףלא ןוֿפ יַא . . . װָאקרַאכ ןיא ָארויּבדליּב
 .א ,"טקיטכערַאּב טינ . . . זיא . . . תויתוא-ףוס

 ץעװקסַאמ ,שידיא ןוֿפ גיילסיוא רעד ,עקרָאיװעװ

 -סיורַא = (תוֿבצק) קינײװעניא םעד יַא*" ,6

 יסעקשיק יד ןעמענ
 סעּפע ןּבײהסױרַא רעדָא ןלעטשסױרַא .8

 טֿפרַאװ גנַאֿפנָא םוצ, .טעּפמיא טימ ,סױרָאֿפ

 ןטכער םעד םעדכָאנ ,סוֿפ ןקניל םעד סױרַא ןעמ

 :געװ ןצנַאג םעד ןיוש ןעמ טייג ױזַא ןוא

 ןיא טיע' ,רַא ,"ייוװצ . . , סנייא . . , ייווצ סנייא

 יִצ סיורַא טקעטש ןשָארֿפ רעד| רע; ,!סוֿפ

 ,227 יז ,ו בַאי ,"?גנוצ יד סיױרַא טֿפרַאװ רע

 ןגעוװ) ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא ןגָארטסױרַא .9

 טֿפרַאװ םי רעשיטלַאּב רעד .(חוּכ ןשיכיטס א

 ןוא ןַײא טגנילש ךַײט רעד .ןיטשרוּב סױרַא

 סָאד .תונּברק ענַײז סױרַא ךָאנרעד טֿפרַאװ

 עמ זאג .ןעגנוצ עטיור סיורא טֿפרַאװ רעַײֿפ

 םיא טֿפרַאװ ,םי ןיא ןַײרַא דוס םעד טֿפרַאװ

 יד זַא .הרֿבס ַא . . . זיא'ס, .וחש ,"סורַא םי רעד

 ןיא טֿפַאנ דוּפ ןָאילימ א 'א טרָאד ןָאק דרע

 ןָאטוינ, ,137 יז ,לדנעמ-םחנמ ,עש ,"!גָאט ןייא

 "וקסוּפרָאק א ךרוד טכיל סָאד טרעלקרעד טָאה

 עניילק ןוֿפ גנוגעװַאּב א סלַא -- עירָאעט ערעל

 טכיל ןוֿפ רוקמ רעד עכלעװ ,ןלײטֿפַאטש

 :תוללק .11 יז ,נטוג ,"סיורַא ךיז ןוֿפ טֿפרַאװ

 ןַײד לָאז דרע יד, ."!'א םיא לָאז דרע יד,

 רע* .!ןֿפרַאװנַײרַא -- ךיד ןוא יַא ןטַאט

 = סױרַא טֿפרַאװ םי רעד סָאװ סנױזַא זיא (יז)

 ,טסימ ,לַאֿפּפָא

 ןעמענ טינ .סעּפע טימ ךיז ןענעכער טינ .0
 ףרַאװ / סיוא ןטכַארט ענעי סָאװ ןוא , .טכַא ןיא

 ,115 '1 ,לדוי ,םוממ ,"סיורַא סע השוּב אֹלֹּב

 ךיז = ןעקנַאדעג יד ןוֿפ ,ּפָאק ןוֿפ סעּפע יַא*
 'ַא*  .ןסעגרַאֿפ ,סעּפע ןגעװ ןרעלק טינ ןעימ

 .ןּבָאה ּביל ןרעהֿפױא = ןצרַאה ןוֿפ ןצעמע

 "דנסּכלַא טָאה וזלַא; .ןֿפרַאװוצ .ןלייטוצ ,1

 םיא ןַאמ יטלוז וז . . . ןיטעּביג רעמ ךָאנ סורד

 ,הג ,"ןיֿפרעװזיורה ןדע-"ןג ןעד זיוא ׂשיּפע ךָאד

 ןענַײז ייז ,(רענעמ יד| ןעלדנַאה ייז , ,304 יז

 ערעייז ןוֿפ סיוא ןקוק רימ ןוא סרעוט יד

 י"א סעּפֶע ודנוא רַאֿפ ןלָאז ייז זא ,טנעה
 סעדַא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש

 ...לּברעק א 'א ףרַאדאּב עמ זַא, .39 'ז ,7

 סױרַא-ּפַאכ ַא ןבעגעג :ןֿפורעגנַא טרעװ "יַא,

 :עּבטמ יד סיױרַאםענ א ןוא עלעטַײּב סָאד

 ,ןגָאלָאנָאמ ,עש ,"!טלייצעג טשינ . . .ךַײא טאנ

 ,113 יז

 םעד ןעוו, ,ןעקַארכסױרַא ,ןעַײּפשסױרַא 2

 רע ןוא טסוה רענעקורט ַא טקינַײּפ ןקנַארק

 א ןּבעג וצ טוג זיא ,עמגעלפ ןייק יא טינ ןָאק
 דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא גלש ,"לטימכערּב

 -ןעגנול וצ, .15 יז ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל ןוא

 ןלָאז ייז ,ןעגנול יד ןלייה ןעמ ףרַאד עמטסַא

 -עניא ןָא ךיז טלמַאז סָאװ ,תוחל יד יא ןענָאק

 ,24 יד ,וװ רַאט ,"קינייװ

 -ָעג טינ סעפע ןָאטּפָא רעדָא ןרעלקוצ ,8

 טָאה רעזייל, .קיט ש עדליוװ יַא .סכעלטנייוו

 יַא טשינ טַײצ רעד טימ לָאז ךיא טַאהעג ארומ

 ןעלצרָאוװפיורא

 םיא ןלעװ סָאװ ,סעדָאמ עַײנ ענױזַא סעּפע
 -נעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"גָאטײװכיוּב ןכַאמנָא

 סעּפצ טָאה אֿפוג וועקריס ןיא, ,1910 י"נ ,עלעש

 טגעלֿפ סָאװ . . . דיי-רעטוג . . . א . . . טניואוועג

 ץכעלַײװרעטנוא ןוא לדנוידּפ א ןּפַאכ ןטלעז ךָאנ

 סעדַא ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד ,ליי ,"לתֿפומ ַא יַא

 ,140 יז ,5

 רעד רַאװ רֿפ , .ןגָאזסױרַא ,ןדיירסױרַא ,4
 איװ ןשיװ טינ טרעװ / ןהעז םוא ךיז טרעוו
 טֿפרעװ םירמאמ ילַא רֶע זד / .ןהעשיג זיא םעד

 יד טנרעליג טעה רע ןעװ זַא ךַײלג / .זיורה

 ּפַׂשי ,ביר טיצ) המדקה ,טכוצ ,"זיוא ארמג

 םוצ טרעװש עשר רד רֹּבא, ,ן70 יז ,3 אוש

 ןַײז וצ םש ןגילייה ןעד רע טֿפרװ לאמ ןטשרע

 טָאה עשַאּבעשאכ, .ג/ו ,וטל ,"ׂשיורה ליומ

 'רָאא טוע טלַאק ץנאג ַא שינעלַײא ןיא םיא

 ךַאז עיַאדּכ א ,ןהָאזזוּב .י ,"ןֿפרָאװעגסיױרַא

 "רַאֿפ טימ טָאה, ,3 'ז ,1913 ענליװ ,ןּבעליכ

 עטלײשעגּפָא עקיצנייא 'א ןעמונעג םעטָא ןטּפַאכ

 "װַאקרַאכ ,י'לגנָא ניא ,קעלַא .ש ,"רעטרעוו

 ,1932 וװעִיק
 טֿפרעװ רע, .ןליּפשסיױא ,ןעגניזסיוא ,5

 / ףליוג איד איװ זַא ןלוק| ליוק ןייא סױרַא

 ,"ןלָאװשג רעװ רע ןעװ זַא ףיוא ךיז טזָאלּב רע

 ,ונֲא --ש ,1724 אדרויֿפ ,חוחינ חיר ,ןזח לאוי יר

 עצרַאװש רָאּפ ַא לדיֿפ רעד ןוֿפ סױרַא רָאנ ףרַאװ

 ידע ,136 '1 ,ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"?!ןגיוא

 -עג ענעסירעגּפָא ךיז ןוֿפ סױרַא טֿפרַאװ לדיֿפ

 42 'ו ,ןיקצעלק' ,שידיסח ,ץרפ ,"ןעיירש

 ,(שירעדורּב-טוג) ןֿפַאש וויסנעטניא .6

 ןעמוקעג רָאנ ןןצרּפ .ל .י| םיא זיא'ס יּבַא . . .,

 ןייא ןֿפרָאװעגסױרַא רע טָאה ,שדוקה-חור רעד

 עשידיא ,עש ,"רערעדנַא רעד ךָאנ עלעוװָאנ

 706 'ז ,...רעבַײרש

 'ַא .ןריטרָאּפסקע .ןֿפױקרַאֿפ וצ ןּבעג ,7
 ,ןטקודָארּפ לָאְצ יד, .קרַאמ ןֿפױא הרוחס

 -טלעװ ןֿפױא סױרַא טֿפרַאװ עניטנעגרַא עכלעוו

 ,1912 וװעִיק ,ןיהואװ ,"לענש טסקַאװ ,קרַאמ

 טייקכעלגעמ א ןּבעג -- װָא ,29 יז ,5 א

 ןיא סרעלייװ יד רַאֿפ ןעניסלעּפַא יא ,ןֿפױק וצ

 ,ןלַאװ יד ןוֿפ גָאט םעד

 רע, .רעטצנעֿפ א ןוֿפ ךיז יא -- ךיז טימ

 "טינ טימ ,ןסיורד ןיא ןֿפרָאװעגסױרַא ךיז טָאה

 םיא ןּבָאה סיֿפ יד ואו ןֿפָאלעג ןגיוא עקידנעעז

 ָאװָאנ) ליהװז ןיא ,רעללימ .ש ,"ןגָארטעג

 :ךיוא ,148 'ז ,ב"כשּת ַא"ּת ,(קסנילַאװ--דַארג

 ןיא טציגעג רקיע רעד) ךיז ןגָארטּפָא .מטֿפ

 ,(ןצעמע ןּבַײרטסיױרַא םַײּב ,פמיא

 ןוֿפ יַא רעקיזָאד רעד טָאג .רעד ,ףרַאוו =
 -ריװ עטוג א טַאהעג טַײצ קיטש ַא טָאה ּבוטש

 ,58 'ז ,1930 ענליוו ,עמַאשז רעטעֿפ ,שז ,"גנוק

 ףי) רע .שינעע .ץכעי .גנו
 .ײרע  .(עקי
 ןוא ןַאמ| יז זַא, .ורט -- ןשלצרַאװפיױרַא

 טליש ןעמעװ ,לָאמ ןייא ךיז ןגירקעצ ןּבַײװ
 זיא ןכדש רעד זַא ןוא ,ןכדש םעד -- ןעמ
 ,"סױרַא רֿכק ןוֿפ םיא ןעמ טלצרָאװ ןּברָאטשעג
 רַאי 100 טימ ,טעזלעֶו ה"ּפקּת ,תרגא רדסמ

 ,ן72 יז ,1972 ,קירוצ



 ןשַאװסױרַא

 ,רֿבח ןַײז יװ טקנוּפ ,רע, -- ךיז טימ

 ,"ןושל-עמַאמ ןוֿפ יא טנעקעג טשינ ךיז {טָאהו

 ,27 וװ 1969 ,רָאֿפ ,לארׂשידּב .ש

 זאד ןמ טרעהג םורד, .װרט -- ןשַאװסױורַא

 טרׂשעװ ׂשֹע ןמ יא ןדַײנש וצ ףיוא רַאֿפ גנילג

 ׂשַע ןמ יא ןשעװ וצ זיורא לואוו טולּב שד ינוא

 ,מדֿפ9 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע ,"טצלַאז

 יז ןעמ ןָאק ןכַאז עסַײװ ןוֿפ, .ּב/הס ,?ה"מּת

 עסייה טימ יַא ןפוז רעדָא ךלימ ןוֿפ ןקעלֿפו
 ,אריפש .ש ,"סקַארָאּב רעדָא עדָאס ןוא רעסַאװ
 .37 ' ,1900 עשראװו ,ײרעּברַאֿפ-רעדיילק

 ןוֿפ טייקניירמוא ידלַא ךיז ןוֿפ ןשאװעגסױרַא;

 ,ןעגנולייצרעד ,זיי ,"ףוג ןטזָאלרָאװרַאֿפ ןַײז

 ,18 יז

 יַא טנעלֿפ עמ, .װרט -- ןעװעשַאופיַא
 יד ןעלצסיױרַא טסייה סָאד ,ךַײט ןוֿפ רעצעלק

 "עג ךיוא רעדַא ץליהעג סעװטארט יד ,ןטילּפ

 ןעװעג ןענַײז סָאװ רעצעלק עכעלטע עטלייצ

 טקישעג ױזַא ייז טָאה עמ סָאװ ,ןדנוּבעגֿפױנוצ

 ידּכ רעדלעװ עקימורַא יד ןוֿפ ,ךַײט ןרעּביא

 ,רעזייר ּבייל ,ײןקַאטרַאט יד ןיא ןעגנערּב וצ ייז

 ,3 ואאו פשֶוי

 ,ןזַײװַאּב ,ןזַײװ וזד .1 .חרט -- ןזַײװפױַא
 ,טֿפַאשהירּב יא .ןכַאמ טלֹוּב .רעשיטַאֿפמע רָאנ

 הרוֿבג יד יא ,ץנעטָאּפמיא יַא ,החלצה ,טנַאלַאט

 א יא .קנַאדעג ןוֿפ תוטשּפ יא .ןומדק א ןוֿפ

 'ַא .טלכי עמ ,ןעק עמ סָאװ יא .חֹומ ןֿפרַאש

 עג י'ַא ןצרַאה ןֿפױא ךיז טוט סע סָאװ סָאד

 טָאה יז זַא; ....ןיא תוניֿבמ עקידלאװ

 -רעדינַא ןעמ טגעלֿפ ,םינּפ ריא ןזיװעגסױרַא

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"טייקנייש סיורג תמחמ ןלַאֿפ

 ןרַאֿפ ןענװַאד ךיז ןלעטש , .יינעהו ריגרעּבמ

 ,"סנַײז הניגנ-לוק סָאד םלוע ןרַאֿפ יִא ידּכ ,דומע

 עטרעגָאמעגסיוא ,רעּבַײל ערעייז, .המלש ,סוממ

 ןּבָאה ,ץיה ןוא רעגנוה ןוֿפ עטרעצעגּפָא ןוא

 ןוא ןפיר ערעייז ןוֿפ רענייּב יד ןזיװעגסױרַא

 -לעה עוויסַאּפ עסיורג א, .השמ ,שַא ,"סנקור

 ןיוש דיי רעדעי ןזיװעגסױרַא טָאה טייקשיד

 הרוֿבג יד טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןילַא טימרעד

 ןקיטולּב םעד ןיא גָאט א ןּבעלוצּפָא זיא סע יװ

 ,11 אוו 1964 ,זמט ,טייצ ,יָאטעג א ןוֿפ םוהּת

 ,ןקירדרעטנוא = הרובג יד ןצעמע ףיוא יַא*

 ןענעק טשינ .ןצעמע ףיוא ךיז ןעוועקעידזיא
 -סורַא ןּבָאה ארומ = סַאג רעד ףיוא זָאנ ַא יִא

 ,ּבוטש ןוֿפ ןייגוצ

 ,ןטלַאהַאּב ןעװעג זיא סָאװ ןקעלּפטנַא .2

 (סָאװ) רעו יַא .טקרעמַאּבמוא ,טריקסַאמרַאֿפ

 ךיז וטסגייל סָאװ, .הנװּכ עתמא יד יַא .זיא ןעמ

 זיולּב טימרעד טוַײװ וד ?קישַאק ןיא ױזַא

 -אּב רעגולק רעד, ."ןעניגרַאֿפ-טשינ ןַײד סיורַא

 -שירַאנ ןַײז טזַײװ ראנ רעד ,לכׂש םעד טלַאה

 ןַײד זַײװ ,וינעטאט ,זַײװ, .װש ,"סיורא טייק

 ןעלדוי ןַײד זייל םיאנוׂש ןוֿפ ןוא / סיורַא דָאנג

 ,716 'ן ,לדוי ,סוממ ,"סיוא

 .ןריגַאער א ףיוא ,גנוקריװ א ףיוא ןוַײװנָא .9

 ידע .ףליה י'ַא .אנוׂש םעד דנַאטשרעדיװ א 'א

 -רעּבייא ריא יא טציא ליוװ גנוריגער עשיקרעט

 -לָאמ:עיכַאלַאװ} רעמיטנטשריֿפ יד ףיוא טנַאה

 פד {- -- ךיז ןזַײװפױרַא
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 ךָאנרעד טשרעג .10 ןא ,1866 ,מק ,"{עיװַאד

 ןוא טּבעלעגנַײא ךיו טָאה ...סַײנ סָאד זַא

 ןצונ ןסיורג םעד סױרַא ךעלרעּפמַײשַאּב טזַײװ

 טּפַאכ לָאמטסנעד טשרע -- ,טגיל םיא ןיא סָאװ

 ,תועסמ ,סוממ ,יוֲא קרַאטש םעד ןיא ךיז ןעמ

 ןקידריװקרעמ םעד ףיוא ןשודיח ךיז, ,68 יז

 טָאה ךארּפש עשידִיי יד סָאװ חוּכ-לעטשנגעק

 "נָאק ןקיטכעמרעּביא ריא ןגעקטנַא ןזיוועגסיורא

 ןעלּפַאטש ,וומ ,"טנערוק

 'ַא .ליֿפעג א ,גנוריּפש א ןקירדסיוא 4
 .עא סעּכ ,דחּפ 'ַא .טײקכעלדנַײרֿפ ,טֿפאשּביל

 .ןרמוא ןוֿפ םינמיס יַא .גנוטכא ,ץרא-ךרד יא

 .ןקיטייװ יד ןזַײװּוצסױרַא טינ חוּכ ַא ןָאטנָא ךיז

 טעװ ,סעּכ ןיא ןַײז טעװ רע זַא תעשּב ןוא;

 טינ סעּכ םעד טעװ רע רמולּכ ,וונע ןַא ןַײז רע

 םיחרוא-תסנכה םעד, .66 'ז ,ּב ,וװ הח ,"'ַא

 ןזיװעגסױרַא ןּבָאה . ..ןויי עקיטרָא יד סָאװ

 ,130 יז ,1957 יינ ,ּבדל ,"ךעלּבַײרשַאּב טינ זיא

 קורדסיוא ןדעי ךעלריטַאנ יװ ןַא ןעמענ רימ,

 ןזַײװ . . .ןשטנעמ ענעגייא סָאװ גנוטכַאמוא ןוֿפ

 1942 ,גָאט ,לה ,"ךַארּפש רעזדנוא וצ סױרַא

 ,28 וו

 גנומיטש רעדָא לעטשנַײא ןקירדסיוא .8

 .סערעטניא ןַא 'א .ךירטשרעטקַארַאכ א רעדָא

 עג(מוא) יא . ...ו צ גנואיצַאּב עטוג א יא

 -רעּביא רעייז ּבילוצ, ,סַײלֿפ ,עיגרטנע יַא .דלוד

 -רעּביא רעייז א סױרַא יז ןוַײװ טייקוויטיסנעס

 ערעדנַא וצ ןוא ךיז וצ גנולעטש ענעּבירטעג

 ןּבָאה ךעלדיימ , .א"כשּת ה"ר ,קיא ,לל ,יןדִיי

 תונשקע ליֿפ ױזַא ,טסנרע ליֿפ ױזַא ןזיװעגסױרַא

 ענַײמ ,קומ ,"םידומיל עַײנ יד ןסַײּבנַײא ןיא

 לגענ יד 'ַא* ,48 'ז ,ידנַאלסױא' ,ןשינעגעגַאּב

 םעד 'ַאֹ*  .ןצעמע ןָאט ייװ ,סטכעלש ןָאט =

 ,סעּכ יַא = ןהּכ

 רעדָא רָאטַאקידניא ןַא ףיוא ןזַײװַאּב .0

 סָאװ לטימ ַא, .ןֿפוא ,רישכמ ןשיזיֿפ רעדנא

 עניילק יד ןּפַאכֿפױא טנָאקעג רָאנ טשינ טָאה

 "דרע ןוא טייקדניוושעג-טכיל ןשיװצ} ץנערעֿפיד

 א 'א טנָאקעג וליֿפַא טלָאװ רָאנ ,{טייקדניוװשעג

 רָאנ טלָאװ יז ּביוא ,ריא ןוֿפ קלח-טרעדנוה

 .45 'ז ,נטוג ,"ןעוװעג ךעלקריוװ

 -סױרַא ,ןֿפרַאװסױרַא ,ןקישרַאֿפ ,ןקישסורַא .1

 ןוֿפ ,הריד רעד ןוֿפ יַא .רנ .משטד .ןצעז

 ,דנאל ןוֿפ ,טָאטש

 װזד .1

 יד ןוא וד, .רעשיטאֿפמע רָאנ ,ךיז ןזַײװַאּב

 געט ַײרד ּבוטש ןיא ַאד טציז איירבח עצנַאג

 סאג רעד ףיוא 'ַא טינ ךַײא טלָאז ריא ןוא

 ,2צנ ,"חיכש דנוצַא זיא תומה-ךאלמ רעד לַײװ

 א סױרַא ךיז טזַײװ ערַאּפ לַײז םענוֿפ, .ּב/חּפ

 ,המלש ,םוממ ,"ןשטנעמ א ןוֿפ טלאטשעג

 ,108 יז

 ךיז ןזַײװַאּב ,ןענַײשרעד ,ןעמוקסיורַא .2

 ךיז ןּבָאה ןגער ןכָאנ .ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא
 יד ףיוא .ןעמָאװש ןזיװעגסױרַא טרָאד ןוא ָאד

 "סנּבעל רעד, .ךעלעטלעּפש יא ךיז ןענַאק ןּפיל

 -סיורַא ךיז ןָא טגנַאֿפ , , , ןםייחה-וק| ךירטש

 עמ סָאװ רעגניֿפ ןטשרע םעד ןּבעל ןזַײװוצ

 ,דיה תמכח ,ונילַאג .א .מ 'ר ,"לדוגא םיא טֿפור

 ןענייװסױרַא

 -עגנַא ךיז ןּבָאה ןרעדָאג .7 'ז ,1882 עשראוו

 ןוא עכילקילג ,ּפס ,"םינּפ ריא ףיוא יא ןּביוה

 קעדרעּביױא יד רעּביא 186.  יז ,עכעלקילגמוא

 ָאד ןיוש ךיז ןזַײװ טלעװ-יינש עסַײװ יד ןוֿפ

 ,שַא ,"סורַא ןקעלֿפ-דרע עצראווש טרָאד ןוא

 ןלעװ סעגוֿפ יד, ,3 'ז ,1911 י"נ ,לטעטש סָאד

 יז לַײװ ,רינַאֿפ ןרעטנוא ןוֿפ יַא טשינ ךיוא ךיז

 ,רעּב ,"גנוטכיר ןייא ןיא ןענעקירט עלַא ןלעװ

 ,39 יז

 -רעד יא זיא סע סָאװ ךיז ןקעלּפטנַא .9

 םענייא רַאֿפ ,ןדמל ןסיורג ַא רַאֿפ ךיז יא .ןתמא

 ַא רַאֿפ ךיז 'ַא .םלועה-תומוא-ידיסח יד ןוֿפ

 :סױרַא ךיז טזַײװ סע, .רעּבַײרש ןטריטנעלַאט

 ןיא רע רעװ, ."!טֿפַײֿפעגנָא זדנוא טָאה רע

 ."רעטעּפש לסיּב א ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 טעװ עמ םערָאװ ,טינ טניול םיא ןטֿפיגרַאֿפ

 ,"א ךיז טעװ סע ןוא ןרימָאטַאנַא םיא ךָאד

 טמענ עמ, .1895 ענליװ ,ןַאטלוס רעד ,דמא

 ךיז טזַײװ סע ןוא לארׂשייעשוּפ םעד וצ ךיז

 טינ ךיוא ןוא רענייא טינ זיא רֶצ . , , סױרַא

 עטלַא יד ,סוממ ,"הריֿבע:לעּב רעטכער רעד

 טָאה סע יװ ,סע זיא ןעװעג, .24 'ז ,הׂשעמ

 ךיז טָאה סָאװ ,איֿבנה והילא ,ןזיװעגסױרַא ךיז

 ןּביז ,ץרפ ,"טלעטשרַאֿפ לשטַײד א ןיא ,.,

 ןגעװ רעּביא טיג ןםולּבלעגניר} רע, .ירָאי עטוג

 וליֿפַא ,ןעגנאגעגמורַא ןענעז סָאװ ,תועומש

 ,"טעדנירגַאּבמוא ןזיװעגסױרַא ךיז ןּבָאה יז ןעוו

 ,659 יו ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ןיא ,רעלהַאמ .ר

 ןעמ ,טינ זיא סע סָאװ ךיז ןלעטשסױרַא .4

 ןשלַאֿפ א טימ ךיז י'ִא .תמא ןַא ףיוא טיג זיא

 יװ 'ַא ךיז .ךיז ןרידנעמָאקעררַאֿפ .טנעמוקָאד

 טשינ ךיד זַײװע .רעוט רענעּבעגעגרעּביא ןַא

 ןַײרַא טשינ ךיד ּפוטש ןוא ךלמ ַא רַאֿפ סױרַא

 ,ד"בקת ,ילשמ ,סמ ,"טַײל עסיורג ןשיװצ

 ַאד רע ויא רעּבָא ןַײרא ךוּת ןיא; .6 ,הכ

 טזַײװ רע יצ ,ךַײלג ץנַאג ,דימּת ןוא םוטעמוא

 טייג רע רעדָא תועשר ןיא ּבָארג סױרַא ךיז

 ַא ,סוממ ,"תונמחר ןוֿפ לכיטקעד א רעטנוא

 ,12 יז ,...הלוגס

 גָאט ןדעי, ,סרעּפרעקלמיה ןוֿפ ןײגֿפױא .ס

 ,ןזַײװּוצסױרַא ךיז ןָא רָאנ טגנַאֿפ ןוז יד ןעװ

 ןםילשורי ןוֿפ} להקה:שָאר רעד ךַײלג טלעֿפַאּב

 ןוֿפ ךַאד ןֿפױא ףיױרַא לָאז רע ,שמש םעד

 עכיוה א טימ ןעַײרשסױא ןוא שרדמה-תיּב

 ,ןיקוילס .ש .ח ,"'הליֿפּתה' טרָאװ סָאד עמיטש

 .38 'ו ,ג"נרּת עשראװ ,קינדנו ענ רעד דדונה

 'א זַײװכעלסיּב ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ןוז יד;

 ,װ רעדניק עשידוי ויבא ילא ,"טַײזחרזמ ףיוא

 ,ט"נרּת װעשטידרַאּב

 םעד ןוֿפ הֿפוקּת יד; -- רעד ,זייוו =

 ןעװעג טשינ זיא .. . סנַאסענער ןשינעילַאטיא

 רעכעלרעטלעלטימ ןוֿפ ץןַא יד רַאֿפ קיצניג

 ןעװא .גנ7/ .ש דש ,זּביא קז ,"ַײרַאּברַאּב

 ןדער עיקסעטנָאמ רעדָא רעטלָאװ ,ירעּבסטּפַאש

 יז רַאֿפ יז זיא ,עיגילער רעשידִיי רעד ןגעװ

 -סקלָאֿפ ןשידיי םעד ןוֿפ ןע'א ךס א ןוֿפ ענייא

 ,שינע- .ץכע- .א ,68 ,אצווו לּבַי ,"טסַײג

 .ַײרעד = .(עקי ,ןיד) רעד
 .רעצ םעד יַא .חרט 4 װמוא -- ןענייװפױרַא



 ןעײװפסױרַא

 "רעקוצ ףיוא ןשַארג רָאּפ ַא 'א ןעמַאמ רעד ןופ

 יװ ,טנייװעגסיורא סעּפע טָאה לָאמלייט, .סעק

 יד ױזַא יװי' ,ץרפ ,"ןוקיּת ךיז טעּב המשנ ַא

 -- .,ונ ,ונא .ןרָאװעג לטּב זיא הֿבישיײדלַאװ

 -רַאֿפ ןוֿפ טנײװעגסױרַא טסניד עטלַא יד טָאה

 ןַײמ קימייל זיאס, ,40 יז ,ןיילַא' ,אּפַא ,"ךעט

 טכרַאה רֶע ןוא / ,סיורג ןוא טלטַאּפעצ ,רעיוא

 ףעמעַאּפ ,קמ ,"סיורַא טנייװ ץראה סָאד סָאװ

 םענוֿפ ,קילּב ןַײז ןוֿפ; ,9 'ז ,1920 עץענליוװ

 טנייװעגסיורַא טָאה עלעכיימש ןקילַאג ןעמורק

 -עּפש , ,1 א ,19239 קסנימ ,ןרעטש ,"דרֹוי רעד

 סעדא טָאטשניױאװ ןַײז ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ ,רעט

 ןַײז ךיז ןוֿפ טנײיװעגסיורא ןקילַאיּב טָאהְו

 ,12 וו 1965 ,זמט ,טייצ ,"יםישודקל' :ריש-הֿבצמ

 יז ןוֿפ, .גיפ ךיוא .װסוא -- ןעיײװסורַא

 רעד ךָאנ סױרַא טעייוו ,עליוויצ ןוֿפ יװ ,ןדייּב

 ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"ןייג וצ ןליוו

 "עגנילא ,םיוּב םענוֿפ , ,33 'ו ,1924 וירַאּפ ,וו

 ַאזַא טעײװעגסױרַא טָאה / ,ךַײט ןיא םענעקנוט
 ,םלעכ ּבזי ,לעגרַאש ללה  ,"טכַאדרַאֿפ ןימ

 טָאה טָא ןוא/ ,378 'ז ,1954 גרוּבסענַאהָאי

 רעטצניֿפ רעד ןוֿפ טייקליטש ַא טעײװעגסױרַא

 .ב ,"טרעהעג טשינ םעטָא ריא טָאה רע ןוא

 ,7 א 1961 ,זמט ,רעלסער

 ןרָאװעג ןּבירעצ ןענעז סָאװ ןעגנאז, -- װרט

 םוא עװָאלּפ יד יַא טינ ןעמ רָאט ,תבש רַאֿפ

 ,ךיז טימ .א/זס ,2טל ,יילּכ א טימ תּבש
 ,שינע-

 עג טסיּב וד, .הטוא -- ךיז ןרעכיװפױורַא
 ךיז טסָאה וד זיּב --- קיצָארט ןוא גולק ןסקַאװ

 ךֶי ַא ,על ,"טרעכיװעגסױרַא ּבוטש רעד ןוֿפ
 ,128 יז ,םי ןֿפױא

 לָאז סע זַא ןכַאמ .ורט -- ןקיטניװטױרַא

 ןוֿפ חוּכ ןטימ ןדניװשרַאֿפ לָאז סע ,ןײגסױרַא
 םעד יִא .טניװ ַא טימ יװ ױזַא רעדָא טניוו
 סָאד טקיטניװעגסױרַא ּפָאק ןוֿפ ןּבָאה , .ּביוטש
 עטיור ,הפ ,"םייה רענעזעװעג ןוֿפ שינעכעדעג
 .ךיז טימ 608.  יז ,װ רעדלעֿפ

 סרעטלומ יד ןוֿפ, .װטוא -- ןעקניװפורַא
 ,טיטעּפַא םעד קידנצייר ,סיורא ןעקניוו טרָאד

 ,"ןטלַאטשעג עקידמירוּפ ןיא ןסקעּבעג ינימהילּכ

 ןלציל-אנמחר תֹוואּת יד, .85 יז ,המלש ,סוממ

 ןוא סױרַא ןּביױש עסיורג יד ןוֿפ טרָאד ןעקניוו

 ,"טירש ןדעי ףיוא ךיז טניֿפעג ערה-רצי רעד
 גרעּבמעל ,דרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװעיװ .א

 ןעקניוװ רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד ךרוד, .33 יז ,9

 ,סַײװ ,"סנוויואךעמיוק עטכלַאקעגסיױוא סױרַא
 ,9 יז ,19230 עשרַאװ ,לטעטש ַא

 ןוֿפ טיורּב סָאד יַא .װרט -- ןעלקיװפורַא
 ַײשטולס רעכעלקילג א רָאנ , .גיפ ךיוא .ריּפַאּפ

 ,"טלקיװעגסױרַא עכַאטַאמוס רעד ןוֿפ רימ טָאה
 ,{ ...להקה תאטח ,קסנימ סיוא ריֿפַאס .י .א

 ,13 יז ,1881 ענליוו

 ןוֿפ ,טייקירעװש ַא ןוֿפ יַא ךיז :ךיז טימ

 יד ןוֿפ 'ַא ךיז טעװ דניק סָאד .לוּבלּב ַא

 ןרָאװעג זיא רעגנעל ןוא רעטיירּב , .ךעלעדניוו

 ַא טלקיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ...טנגעג יד
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 רעצרַאװש א, .ןֿפורעג לָאמ ַײרדי ,ץרפ ,"ךַײט

 ןוא יא / ןעמיוק ןוֿפ ךיז ךיא לעװ ,ןקלָאװ

 ,סַאג עשידוי ,צוס ,"טָארט ןַײד ךָאנ ןעמיווש

 -סױרַא ךיז טָאה לרוג רעשידִיי רעד ,, ,129 יז

 ןעלקיװֿפױגוצ ךיז ידּכ ,לארׂשייץרא ןוֿפ טלקיװעג

 ןיא ידּכ ,טלעװ רעד רָאג ןוֿפ לרוג םעד טימ

 ךיז קירוצ טלעװ רעד טימ טײקטלקיװעגֿפױנוצ

 1966 ,זמט ,ֿביר ,"לארׂשייץרא טימ ןעלקיװרַאֿפ

 | ,13 אוו

 ןטסערג םעד שב, .גנז רעד ,?קיוו-
 טרעװ ןֿפָאסָאליֿפ עשיכירג עטסעּב יד ןוֿפ לייט

 א ןוֿפ יא ןַא יװ טכַארטַאּב םואודיווידניא רעד

 ןַא ןוֿפ גנולַארטשסױרַא ןַא רעדָא טֿפַארק

 ראורּבעֿפ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,ןתנ ןּב ,"שיידיא

 .שינע- .ץכע- .3

 ,תומולח יַא :גיפ ךיוא .ורט -- ןּבעװסױרַא

 סױרַא ךיז טּבֶעװ לויטילּבענ א; -- ךיז טימ

 -רַאֿפ רעּביא ךיז טלזַײרג ןוא / ,ךַײט םענוֿפ

 טימ טלקניֿפ לַאֿפרעסַאװ רעד / :ןלעװ ענעֿפָאלש

 עטיור טימ טלקנירּפש ןוא / ,ץנאלג ןקיטולּב

 ,'תושמשה ןיּב' ,לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי ,"ןלעראק

 ןוֿפ תוצמ עלַא יַא .ורט -- ןרעגלעװפױרַא
 רעד טלָאז רֹּבא; -- ךיז טימ .סעריימ יד

 טלָאז ינוא תעדה-ץע םעד ןוֿפ ןילַאֿפ ּבָא ליֿפּפַא

 ,טרוא ןגילייה םעד ׂשיוא ׂשיורה ןירגלעװ ךיז

 .ג/ד ,הניאצ ,"ןיסע ןיגעמ לואו ןמ טכעמ אד

 ,ױרֿפ עדמערֿפ ןוא, .װורט -- ןדנעװפורַא
 ּפָאק םעד / טליהעגנַײא לּבענ ןיא טציז סָאװ

 ןוֿפ ןיוש ,ןגױוא טימ / ,טנעה עדייּב ףיוא

 ,הלמ ,"טדנעװעגסױרַא םי םוצ / ,טיור ןענייוו
 ,219 יז ,1927 עשרַאװ ,קרַאירינ ןיא

 :ָאטסיה עכלעזַא ףיוא, .ורט -- ןקעװפורַא
 זַא ליֿפעג סָאד דימּת רימ ןּבָאה רעצעלּפ עשיר

 יד טירט ערעזדנוא טימ סיורא ןקעװ רימ

 "עג ןוא םיׂשעמ ,תורוד ןוֿפ עיזוליא עסיורג

 ,"דרע רעקיזָאד רעד ןיא ןעלמירד סָאװ ,סעטכיש

 .צ ןליופ ,טיי

 ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא .1 .חרט -- ןגָאזפױרַא
 'ַא ןעגנַאלק עטרילוקיטרַאסױרַא טימ ליומ

 א סױרַא טגָאז רֶע סָאװ םיוק .'ינא הדומ'

 רעטסערג רעד , .םישודקה-תומש יַא .טרָאװ

 ערעדנַא רַאֿפ םיא ןעק עמ סָאװ רעד זיא קיטייו

 ןַײז רעַײט ףרַאד טרָאװ סָאד, .װש ,יַא טינ

 תרׂשע שרדמ ,"סירַא סע טגָאז עמ רעדייא

 טּפאכעג טָאה ןעמ, .1862 גרעּבמעל ,תורּבדה

 טנעקעג טשינ ךָאנ ןּבָאה סָאװ רעדניק עניילק

 ןיא ,רעלהַאמ .ר ,"עמַאמ' טרָאװ סָאד 'א

 ,831 יז ,1970 ַא"ּת ,ץנַאס רפס

 ,שוריֿפּב ןגָאז .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןגָאז ווזד ,2/
 עצנַאג יד 'ַא זומ עמ, .ןײטשרַאֿפ וצ ןּבעג

 רעטרעװ יד ןּפַאכֿפױנוצ טינ רָאט עמ ןוא הכרּב

 ףרַאד עמ ןוא רעדנוזַאּב טרָאװ סעדעי יא רָאנ

 ,| הכרּבה רוקמ רֿפס ,ײטגָאז עמ סָאװ ןײטשרַאֿפ

 סיורא ריד ךיא גָאז , .ּב/ה ,ה"נרּת שטַאקנומ

 םייהֲא ךיא גנערּב םיוק זַא טרָאװ ןּברַאה ןטימ

 רָאּפ ַא ןּבעג ...ריד ךיא לעװ ,טלעג סָאד

 ,"טג ןעמענ רימ ןוֿפ טסלָאז וד זַא לּבור טנזיוט

 ןגָאזסױרַא

 עשרַאװ ,ןעזיוה עכילקילג איד ,ןַאמרעקעּב .ב

 רַאֿפ ָאי ןיוש ךימ טסיצ וד זַאע .8 'ז ,5

 ---'ַא שוריֿפּב עקַאט ריד ךיא לעװ ,גנוצ רעד

 ,סוממ ,"תונמחר ןַײד לחומ ריד ןיּב ךיא
 ןיא 'ַא ןעמ ףרַאד ןהןידֹוהו חֿבש; .עשטַאילק

 ןוא טנַײש טרַאװ רעדעי סָאװ ,רעטרעװ ערָאלק

 ,120 יז ,1957 י"נ ,ּבדל ,"ךיז טרעה

 ןלייצרעדסיוא .ףוס ןזיּב ןגָאז ,ןַײז הלגמ .9

 סָאד 'ַא .תמא םענייר ןצנַאג םעד יַא .ץלַא
 רעד שדוקה'חור ןַײד זיא ׂשָאד , .ץרַאה ערעטיּב

 ,םיליהת ,מהס ,"ׂשיורא ךיא גאז טמוק רימ ןיא

 לֹּככ ילשמ ןיא טגָאז ךלמה המלש, .28 ,גע
 ןַײז לַא שטיוט זיא וד (ליסּכ איצֹוי וחור

 ןַײז טגָאז ינוא רנ רעד טכוצ זיוא רע טיומיג

 ,טנַארּב ,"ךיז ןיא שקינ טוה ינוא שיורה תוטש

 זאד לָאז רעװ טיגאז איױרֿפ יד, .כ קרּפ ,6

 םעד וצ ןהעז לָאז רעװ ינֹוא / ןמיוש ןיׂשע

 ןגָאז ךַײא ךיא ליװ טײהרַאװ איד / ,זיוה

 .א/המ ,:1686 מדֿפפ ,םילשמ רֿפס ,"סיורה

 טינ ךיז רֶע טמעש ,ךיז טקנירט שטנעמ ַא זַא;

 ,"סיורַא תמא םעד טגָאז ןוא . . . ןטַײל רַאֿפ

 ןוא תורצ עסיורג יד, .14 ןאֵא ,1867 ,מק

 "עז ןֿפָארטעג . . . טָאה . . .זדנוא סָאװ ןקיטייוו

 ,שירֿפ ךָאנ ױזַא ןוא ליֿפ ךעלקערש ױזַא ןענ

 סע טרָאּפשרַאֿפ ןעמ ןוא טינ ןענעק רימ זַא

 ,הלוגס ַא ,סוממ ,"ןגָאזוצסױרַא ייז עקַאט ךיוא

 ,דוס א ןלייצרעד = רדח ןוֿפ יַא* .ג'יז

 'ַא .גנוניימ ַא יַא ,ןדלעמ .,ןרילומרָאֿפ .4

 ןיִּב, .ןיד'קסּפ םעד 'ַא .העד ענעגייא יד ַײרֿפ

 איד ןזומ ּבָאה ינוא ןדַײל רעד וצ ןדרָאװיג דימ

 ןלָאז, .9 ,כ ,רירעש ,"ןגָאז רׂשיוריה האוֿבנ

 השמ / סיוא טשינ סעּפע טמוק ,ןגָאז סע רימ

 ,הריש ,סוממ ,"סיױרַא טשינ ךָאד סע טגָאז וניּבר

 רימ טימ ןַײא רע טלענק סָאװ וצ, ,81 יז

 "סיורא רעטשרע רעד ּבָאה ןיײלַא ךיא סָאװ סָאד

 רָאי קיצנַאװצ ןוא רָאּפ ַא טימ ךָאנ טגָאזעג

 ,3 ןש ,1939 ,ַאֿפִי ,פנ ,"?קירוצ

 רעדָא ןצעמע ןגעק רעדָא רַאֿפ -- ך יז טימ

 ןעמ טגָאז דנַאל שיטַארקָאמעד ַא ןיא .סעּפע

 סױרַא ייז ןיא ךיז טגָאז סע, ."ַײרֿפ סױרַא ךיז

 םוצ טייקנייש ןוא דוֿבּכ ,טָאג וצ עּביל ַא

 9 'ז ,'רָאה עיורג ַאא ,סוממ ,"לארׂשי קלָאֿפ

 ןוֿפ ךוּת םעד ןגעװ יַא טזומעג ךיז טָאה עמ,

 .182 'ז ,1917 י"נ ,שװ טישז ,"םזילאנָאיצַאנ

 טימ ןעמונעגמורַא ןצנַאגניא ןעוװעג ןיּב ךיא;

 סױרַא טינ ךיז טגָאז סָאװ ליֿפעג ןרעכעה ַא

 ,2236 "ז ,ז"ישּת יײנ ,ּבדל ,"רעטרעוו ןיא

 'א םעד ןיא טָאה ןרעװק .רעד ,גָאז--

 ,װמ ,ײטמַא ןַײז רַאֿפ טייקכעלגימ א טקעמשרעד

 רעד, -- גנו/ .257 יז ,ןרָאסעֿפַארּפ סרעלטיה

 טָאה 'א יד רעדָא גנואוט יד זַא טזַײװ וויטַאד

 ןעמָאנ א ּביױא ןוא ,ןָאזרעּפ רעד וצ תוכייש ַא

 --- ויטַאד ןיא זיא ךַאז רעטּבעלַאּבמוא ןַא ןוֿפ

 ,גנוריציֿפינַאזרעּפ א ןעניז ןסיוװעג א ןיא סע זיא

 ױזַא ןסערעטניא טָאה ךַאז יד זַא סע טסייה

 , ּפשוי ,מי ,"שינעֿפעשַאּב עקידעּבעל א יװ
 ,123 יז

 ןוֿפ םירומזמ יד טימ, .שינע-ה .ץכעז
 ןוֿפ ןא עגולק יד טימ ,םיליהּת סכלמה דוד



 ןעגרַאזסױרַא

 .1 צו 1967 ,שַאֿפ ,ןַאמרעמיציסָארג .מ ,"ל"זח

 .ירע-  .(עק- ,ןיד) רעד

 ףעקרזסױרַא וחזז .חרט -- ןעגרַאופיױיוא

 עגירדעלָאה םעד ּביג, ,(ּפעלק טימ) ןֿפרַאװסױרַא

 רע סױרַא םיא עגרַאז ןוא ןקַאנ ןוא זדלַאה ןיא

 טהנעטעג טָאה יז, ."!סערדַא םעד ןסעגרַאֿפ לָאז

 טָאה יז ,יז טמעשרַאֿפ רע זַא רעטָאֿפ םוצ

 "סיורא ןוא 'א גנוי םעד לָאז עמ טגנַאלרַאֿפ

 ,"סיֿפ ןוא טנעה ןכערּב לָאז רע זא ,ןעקנעּבז

 | ,8 אוו 1961 ,רַאֿפ ,שאּב

 ןע;צסױרַא ,ןגייז;- :59 .ורט -- ןגיופױרַא
 ןרעּביא, ,ןּפָארט ןטצעל ןויּב יא .קידנגיוז

 יד ןוֿפ סיורא רעסַאװ סָאד טגיוז ןדיז ןגנַאל

 ,ארזיא .ע ,"סרעַײז"ךינַאט םעד ךעלקערּב-ייט |

 ךיוא .30 'ז ,1928 וװעיק ןשָאלַאק ןוא ךיש

 ןוֿפ ּבָאה ךיא; ,תיצמּתּבש תיצמּת םעד יא :גיֿפ

 ךיא / ,ןגיוזעגסיורא ץרַאה ןַײד / ןּפיל ענַײד

 יד ןוֿפ טשוקעגסױרַא / ,המשנ יד ריד ּבָאה

 'ַאע .ןטייק' ,לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי ,"ןניוא

 עטסעּב סָאד ,עטסקיטכיװ סָאד עכָאּפע ןַא ןוֿפ

 רַאֿפ סע ןוַײװַאּב ןוא עטסנעש סָאד ןוא

 ,רעטַאעט שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,?ןשטנעמ

 ,ןטכַארטסױא = רע גניֿפ ןוֿפ יַאֹ* ,80 יז

 .ןרעלקסיוא

 ןוא ןכוז קרַאטש .1 .װרט -- ןכװפױרַא

 טרדנוה אייװצ זיוא ךיא ּבה וזַא; .ןעניֿפעג

 ,"גַײצ להעװצ קיטש ןייא טכוזיג זױרַא קיטש

 יּב/ּבי ,ד"לקּת אדרויֿפ ,רענל ךונח ,ןשרַאמ .י

 םירֿפס זיוא נוא טַאהג אימ ךיא ּבָאה זלַא ׂשד,

 רֿפס ןיילק ןייא ןיא ריה נוא טכוזג זױרַא

 ינוקּת ,זּביא ,ןדנול ןמלז המלש 'ר ,"טלעטשג

 ּבלעװעג ןיא ריא טָאה, .ּבײנקּת ךַאּבצלוז ,תּבש |

 טימ לַאש ַא טימ דיילק טלַא ןַא טכוזעגסױרַא

 ןומורָא םעד ןוֿפ ףליה איד ,"ךיש-רעטוֿפ רָאּפ ַא

 ךיא;ע .1880 גרעּבמעל ,דָארּב ןוֿפ לידיימ טסניד

 םעד ןגײלרַאֿפ וצ ףיוא םיצוריּת יַא טזומעג ּבָאה

 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"רעטעּפש ףיוא הנותחה ןמז

 ,55 'ז ,1 ןיו ,וװ ןשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ

 ןערַאטס ,ךיז ןעימ .טייקכעלגעמ א ןכוז .2

 ןוֿפ סטוג ןדייר טינ ןעמ רָאט ךיוא, .ךיז

 ,טנַײֿפ םיא ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ רַאֿפ םענייא

 יז זַא וצרעד ןעגנערּב ךָאד טעװ סָאד םערָאװ

 סעּפע ןדיר וצ 'א ךעלגעמ טַײװ יװ ןלעװ

 .ּב/אל ,אח ,"םיא ףיוא סטכעלש

 ןזעװעג ֿבשיימ ךיז יז טָאה; -- ךיז טימ

 :סױרַא ךיז טָאה ןוא ןַאמ ריא רַאֿפ הבינגּב

 ֿברהמ ארונ הׂשעמ ,"עשייר ןייק געװ א טכוזעג

 ,ֿבָאנימירמ ילידנעמ 'ר יּבר םסרוֿפמה קידצה

 "סורַא ךיז טָאה רוחּב רעדעיע ,1883 גרעּבמעל

 ןֿפורעג סע ןעמ טָאה יוזא ,ריטראוק א טכוזעג

 .י . ברה ,"ןֿפַאלש וצ רעמיצ א ,ןרעגנוא ןיא
 טי

 143 'ז ,ו"כשּת י"נ ,ֿבקעי תלחנ ,ןַאמרעכיז

 .שינע .גנו רעד ,ךוז--

 סױרַא טקינוז גָאט רעד, .ורט -- ןקינווסױרַא
 ."ךיירֿפ

 טָאה םעצולּפ ןוא .װחטוא -- ןַענװפױרַא

 .רנ ,משטז .רט -- ןעלדיזסױרַא

 .ורט -- ןעַײזסױרַא

 .ורט -- ןרעַײזפױרַא
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 ,"ןגרָאמירֿפ ןרעןַײנ ַא טרָאד ןוֿפ טנוזעגסױרַא
 ,64 יז ,שג ,דָארּב

 -רַאּפעד
 ,ןסױטשרַאֿפ .ןרירגימע ןכַאמ .ןריט

 .ןעמוקעגסורַא ןַײז .כרַא .װטוא -- ןײזפױא

 ןנַײז ילא (םידוהי) איד איו , .ןעמוקסיורא

 ׂשָאד (י"שה) טָאה ןזעװג שױרַא (םי) םעד זיוא

 (םירצמ) איד ןנַײז וזַא ,ןֿפױל ןשייה רדיוו (םי)

 טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"ןקנורטרַא ילַא

 .א/המק ,ח"קּת

 ןטצעל םעד יַא .1
 -סױרַא .2 .,עקשַאילֿפ רעד ןוֿפ רעסַאװ ןּפָארט
 טלָאװ עמ יװ ױזַא ,ןייצ יד ךרוד ליטש ןדער

 קיטולּבטלַאק יא .רעטרעװ יד ייז ךרוד טַײזעג

 לעװ ךיא--, .ןייצ עטקירדעגפיונוצ יד ךרוד

 "יאור טימ רע טָאה -- !ןלייצרעד ןיוש ךַײא

 טַײזעגסױרַא ,ןקָארשעג ךימ טָאה סָאװ ,טייק

 "ווירּב רעד' ,רא ,"ןּפיל עּבָארג ייוװצ ענַײז ןוֿפ

 ?רעלמַאז

 טָאה זיולּב עמשטערק ןיאע :ךיז טימ

 -ַײוװ ַא ךיז טעַײזעגסױרַא טלַאּפש-ןדָאל ַא ןוֿפ

 ןוא ףרָאד' ,סעדורה ,רה ,"סַאּפןלַארטש רעס

 ,'טָאטש

 ןעגנערּבסױרַא .1

 ןענַײש, .טריויעג טלָאװ סע יװ ױזַא סעּפע

 ךיז טדַײנש סעּפע / .ןַײש רעַײנ טימ סנקלָאװ

 טרעַײֿפ ןוא -- טמיווש ,טמיווש / ,ןַײרַא ייז ןיא

 ,װ לג ,טייצ ,"ןַײװ יװ סױרַא טרעַײז / ,סױרַא

 ,"אתינורטמי

 ךיז ןיא טָאה סָאװ) ןדערסױרַא ךַאװש .2

 םיוק -- טרעַײזעגסױרַא, ,הללק ַא יַא .(סרעיוז

 ,רעּפיז .י ,"ןעגנושטַײטרַאֿפ טדערעגסױרַא

 ,411 יז ,1961 לַאערטנַאמ ,...ןכַײט ןשיװצ

 ...ןעגנוטַארַאּב יד םורַא ןעגנַאלק יד ןוֿפ ,

 ןעמעװ ןוֿפ טרעװ סע סָאװ םעד ןוֿפ ןוא

 ןריּבורּפ ןעמ ןעק ,ליומ ןוֿפ טרעַײזעגסױרַא

 ,"ןטרָאד טייג סע סָאװ ןיא ףירגַאּב א ןֿפַאש ךיז

 ,21 וש 1969 ,זמט ,גצּב

 "ניז ןעגנערּבסױרַא -- חרט -- ןענניזסױרַא
 ּבָאה ךיא ,, ,דײרֿפ יא .קיטש עשינזח יא .קידנעג

 "עגרעּביא ּבָאה ןוא . . ,סױרַא גניז א ןּבעגעג

 ,עש ,"ףיורַא סיֿפ יד טימ קוסּפ םעד טיירד

 טלעװ יד זַא ,טֿפערט סע, .99 יז ,| לטַאמ

 ,קמ ,"ןוגינ םענעגרָאּברַאֿפ א סױרַא טגניז

 ענַײז טימ, .130 'ז ,1929 צנליװ ,ןעמעָאּפ

 ןסיוא ןקיװיײיל .ה| זיא 'םוקמוא ןוֿפ רעדיל'

 ןוֿפ ןדָאלסיוא ןוא ןעגניזוצסיורַא יא ןעװעג

 ,"גנאגרעטנוא ןרַאֿפ קערש ןוֿפ ליֿפעג סָאד ךיז

 ןַא ןעװעג זיא סָאד, .387 'ז ,קיװיײל .ה ,ש

 א ןסעזעג ָאד ןיוש זיא יז ,לירג-זיוה עטלַא

 קיּבייא ריא ןעגנוזעגסױרַא ןוא . . .ןרָאא ךס

 ,"טײקילַײװגנַאל ןוא טיײקינַאטנײיא ןוֿפ דיל
 .לזַײה סנדייז םעד ,יקצינטישז .ל .ה

 ןוֿפפ .ןעגניז ךרוד ךיז ןזַײװסױרַא -- וטוא

 -רעד ַא . . . סױרַא . . , טגניז תוליֿפּת ערעזדנוא

 ,193 יז ,ו ךוּת ,גי ,"גנוטסיירט ןוא גנושירֿפ

 / סױרַא טגניז סָאװ טכַאנרעמוז יד ןיּב ךיא,

 ַא שזַא געלֿפ רע, -- חטוא -- ןצֿפױקױרַא

 .װרט -- ןעוסורַא

 ןעזסיורַא

 ,ױכַײט ןוֿפ שינעֿפיט רעד ןוֿפ ןרעטש טימ
 א, .רעדנַאװ ןַײז ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ .י

 ןַײװ רענױרּב-קינָאה . . . ןַײז סע טעװ עלהדועס
 ,62 יז ,םיליֿפנ ,פי ,"רעסעֿפ ןוֿפ סױרַא טגניז

 םיא טאה ריקעּב רעד, .ורט -- ןֿפיױפױװַא
 :ןַײש טנומ ןיא ןּפיז לעמ ׂשד לָאז רע ןלוֿפיּב

 םוצ לעמ ׂשד לא לניּפש ןילַײא טּפיז אד

 ןעד ןיא רעטנורה ףוה ןעד ןיא זיורה רטשנעֿפ

 ,ה"צת גָארּפ ,לגיפש ןילַײא ,"ןַײרה ןַײש טנומ

 ןטקַאֿפ יד ןּפיזכרוד טוג ןןֿפרַאד| רימ,, .6 יז

 זמט ,אֿפא ,"תמא ךעלדנרעק יד יִא ידּכ
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 טימ סעּכ םעד ןַײא טלַאה רע; -- ךיז טימ

 ןשיװצ סױרַא ךיז ןּפיז רעטרעװ יד .תוחוּכ עלַא

 סחנפ ,"ףַײֿפ ַא טימ ןפיל ענעגיוצעגנַײא ענַײז

 -לעמ ,עילַארטסיױא ןוֿפ ןעגנולייצרעד ,רַאהדלַאג

 ,1939 ןרוּב

 לָאז רֶע ,ןּפַאכנַײרַא ליומ ןיא דרָאּב לקיטש

 -רָאק ,םנ ,"רעצ רַאֿפ ןעַיײרשסיױוא רעדָא יַא טינ

 -רעטנואג -- װרט .1943 עװקסָאמ ,סענַאּב

 'א רֶע טגעלֿפ ,יונעג ןוּבשח םעד קידנעִיצ

 ייוצ א רעדיװ ןגיילוצ ןזומ טעװ עמ :הקיּתשּב

 טשינ, .דירֲאי רעטַײװ רעד ,רֵא ,"!ןדליג

 ,עטרעטיּברַאֿפ :טצֿפיזעגסױרַא ךיא ּבָאה קידנליו

 ,16 יז ,יגרעּבנעסַײװ' ,שו סַײװ ,"ןשטנעמ עטנלע

 .ירע .שינע- .ץֿפיז- .ךיז טימ

 ַאלעֿפ , .דפ .ןגַײטשּפָארַא -- ווטוא -- ןציזסיורַא
 -סורַא זיא ןוא עטָאלז יד טגנַאלועד םיא טָאה

 ,רָאֿפ ,שֵאּב ,"ךעקשזָארד רעד ןוֿפ} ןסעזעג

 ךרוד ןָאטֿפױא סעּפע -- װחרט .21 4 6

 ."?'8א ָאד וטסעװ סָאװ ,םייהַא םוק, .,ןציז

 ןעזרעד .ןקילּברעד .1

 .שינעלעטשרַאֿפ ַא (ףיוא טקוקעג טינ) ךרוד

 .ןעז טינ ןעק עמ סָאװ סעּפע ןשיװצ ןקילּברעד

 ןגעקַא טייטש רע זַא ןוא, .ןגיוא יד רָאנ יא

 סָאװ גרַאּב ץיּפש םעד סױורַא רע טעז ,גרַאּב

 רע ...יװ ףֹּכיּת רעּבָא ,לַאװק רעד זיא טרָאד

 טינ ןױש רע טעז ,גרַאּב םוצ ןייגוצ ליװה
 ןקוק טינ ןיוש רע ןָאק ,ץיּפש םעד סױרַא

 ,!סרילטעּב יזהמ הׂשעמי ,בחנ ,"לַאװק םעד ףיוא -

 ענַײמ ןָא טסעמ ,ךעלרעדירּב טמוק,; .א/ע

 ,קינוּב לּכ ,ליי ,"םענעי יא טוג ריא טעװ ,ןלירּב

 א סױרַא טעז עמ, .52 'ז ,1876 רימָאטישז

 שפיה א ךרוד קידנקוקסורַא גנוצ לקיטש

 עטלױֿפעגסױא יײװצ ןוֿפ טרָא ןֿפױא לטלעפש
 ַא ּפָאק ןֿפױא,ק ,75 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,ידייֵצ

 עמ זַא . ..טעּברַא ענרושזא ,לכיט ןדַײז יולּב

 יד טימ רעיילש ןצנַאג םעד 'א טנָאקעג טָאה

 קיטעמוא זיא זיוה ןיא , .וינעפמעטס ,עש ,ײּפעצ

 ןוא טלַאק -- רעטצנעֿפ יד / -- ּבירט ןוא

 סע / ,ץלַא 'ַא יז ךרוד טסנעק וד / :ןקורט

 .טקיטעּפשרַאֿפ ,רַא ,"ןקוק טינ ךָאד ךיז טליוו

 ןַײז; .ןרעװ טקרעמַאּב רעדָא ןקרעמַאּב .2

 ןַײז ןוא םינּפ ףוצרּפ ןַײז ,קרַאק רעטנוזעג

 רָאנ עקאט ןעזעגסיױורַא ןּבָאה קילּב רעכעלקטרש

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןלוג ןקידארומ ַא ןוֿפ יװ



 ןצעזסױרַא

 טשינ יז טָאה עמ יװ ױזַא ,ענַײרּב ןוא, .119 יז

 םיוק יז ןעמ טָאה ,ןּבעל םַײּב ןעזעגסיױרַא

 -ַלרּב לדנעמ' ,ץרפ ,"הטימ רעד ףיוא ןעזעגנָא

 ,'סענ

 עמ .ןעמענַאּב .ןעגנירדסיורַא .ןײטשרַאֿפ .9
 לגיו 8 םעדיַא* .ףוס םעד סױרַא ןיוש טעז

 סָאד ּפיט (רעטכעלש) רעסָאװ ןײטשרַאֿפ ב

 -סוױרַא טַאהעג טַײצ . . . גונעג ּבָאה ךיא , .זיא

 םעד ויּב וליֿפַא ךיז קיטיונ זיא סע יװ ןעזוצ

 ןעמ לָאז דיגנ א יּבַא ןעגנערּבוצסיוא דמעה

 גָאטימ ןטוג א ןסעג .44 א ,1867 ,מק ,"ןַײז

 ןכַאמ ,הווקמ ןיא  ןייג . . . ןרוּפיּכ"םוי ֿברעו

 -הנמ עשיראנ ןייק טינ ןּבעלכ . . . טכיל ייוװצ

 ענױזַא זַא ,לכׂש ןטימ סױרַא טעז עמ -- םיג

 רקש ףיוא רּפכמ עקאט ןענעז םיׂשעמ עטוג

 ,1881 עשראװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי ,"תואמר ןוא

 -רעדנעס טקוקעגנַא טָאה רַאדנערַא רעד, ,51 יז

 ,ןעזעגסױרַא ךוליה ןצנַאג ןוֿפ טָאה ןוא --- ןעל

 יװ ןױשרַאּפ אזא טַאלג טינ סעּפע זיא סָאד זַא

 ,םינּפַא --, .46 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"ערעדנַא

 -םדַא ְךַײא ַײּב ָאד טָאה סױרַא עז ךיא יװ

 ,"?ןטלאהעג טינ תּבש לָאמנייק ךָאנ ןושארה
 .21 יז ,1922 צעשרַאװ ,{ ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש

 ,ךיז ןסױטשנָא .ןריּפשרעד ,ןליֿפרעד .4

 ּבָאה / טהנעטעגנַײא םיא טימ ּבָאה ךיא לֿפיװ,

 .לֿפ ,"ןעזעגסיורא םיא ןוֿפ טײקשלַאֿפ סָאד ךיא

 זַא שוחּב סיורא עז ךיא זַא ,ריד גָאז ךיא,

 (ןייטשנרעּב .ש|} ,"תוֿכָא-תוכז עסיורג ןּבָאה רימ

 "ףשעק ,האג לד עצכַָאי 'ר ,עטנעי רּב םושלש

 ןעמ טָאה םייהא קידנעמוק, .27 'ז ,1884 ווענ

 -עצ טסיּב וד זא ריד ןיא ןעזעגסיורא ןיוש

 יד ןיא רָאנ, ,45 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןגָארט

 יז טָאה רע זא ,ןעזועגסורַא ןעמ טָאה ןגיוא

 ,161 'ז ,| רעדניק ידיא רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,"ּביִל

 גאט ׂשע טזיא, .ןקוקסורַא .כרא .װטוא 9
 -גַאטשיג ריטׂשנעֿפ ןא רדיוו איז טזיא ,ןירָאװיג

 ,הג ,"ןיהעזיג זױרַא סַאג רעד ףיוא ינוא ןיד

 ,238 יז

 ןּבעל סיורא םיוק ךיז טעז רע -- ךיז טימ

 לָאז טייקנייש יד םינּפ םעד ןשַאװ טינ ,ריא

 טימ טרימשעגסיוא . . .טנעװ יד, .יַא טינ ךיז

 רעטרע עקינייא ףיוא ןוא עטָאלּב עצרַאװש

 ,מק ,"סױרַא ךיז טעז דמַאז סָאד ,ןגָאלשעגּפָא

 טנקירט רעטרע עקיּפמוז עטכַײֿפ , .44 ןאנ ,7
 ךיז טעז האוֿבּת טימ דרע יד ןוא / סיוא רע

 ףרַאדַאּב, .27 'ז ,הריש ,סוממ ,"סױרַא טרָאד

 עטָאּפַאק עקיצומש עטשרעּבייא ןַײז לארׂשי רָאנ

 סָאװ תוכלמ-ידנּב יד 'א ךיז ןלעװ ,ןֿפרַאװּפָארא

 טגָארט ,טָאג ןוֿפ רעטלײװרעדסױא רעד רע

 .דיי-םיליהּת ,שַא ,"דיילק ןַײז רעטנוא

 ,שינע-/ .ץכע-  .גנוא-

 :סורַא .ןֿפרַאװסױרַא .1 .ורט -- ןצעופיורַא

 -הריד ןלָאצ טינ רַאֿפ הריד רעד ןוֿפ יא .ןּבַײרט

 'סיורַא העדּב טַאהעג טָאה ץירּפ רעד .טלעג

 ןוֿפ) ןטסָאּפ ןוֿפ 'א .רעטכַאּפ םעד ןצעזוצ

 ןוֿפ ןדִיי יַא .קסארט ַא טימ (גנוטלַאװרַאֿפ רעד

 עטלַא סױרַא טצעז רע, .טעטש-ץענערג יד
 טגנערּב ןוא תוינסכַא-לעּב עטלַא ,תויחמ-ילעּב
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 ןעװ, ,100 יז ,1887 ,לַאל ,"טיורּבלטעּב וצ ייז

 ןיא זיוה ַא רֿבח ַא ןַײז וצ טגנידרַאֿפ רענייא

 יא טינ םיא רע ןעק ,(רעטניוו) טַײצנגער רעד

 יז, .ּב/אק ,אעיצמיאֿבּב ,"חסּפ זיּב תוּכוס ןוֿפ

 ױװַא ,רוטַארעטיל רעד ןוֿפ יא . . . ךימ ןליוו

 ,"הריד רעד ןוֿפ יא ךימ ליװ דרַאלדנעל רעד יו

 ,דנילּב ןרָאװעג זיא טעַאּפ רעד ,לה

 .ןייצ יד 'ַא .ןקַאהסױרַא ,ןגָאלשסױרַא .2

 םעד יא .שַאלֿפ ןוֿפ קירָאק םעד יא .ּביוש א יא

 לטָאז ןוֿפ ןצעמע יַא* .עיציזָאּפ ןַײז ןוֿפ אנוׂש

 יָאּפ ,לעטש רעֿבושח ַא ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא =

 ןפיול (ןעגניוצ) = המשנ יד 'ַא* .עיציז

 ןזיּב ,םעטָא םעד ןרילרַאֿפ ןזיּב שזַא ךיז ןלַײא

 = המשנ יד םיא לָאז 'ַא :הללק ,ןעמוקמוא

 ןָאטעג טָאה טָאג זַא ,דניצַא, .ןּברַאטש רע לָאז

 ןעמ טָאה ,שטעּפ ןעװעג זיאס ןוא סנ א

 ןוֿפ ,עש ,"גיוא ןַא טצעזעגסױרַא ןעלוולעוו

 ,242 'ז ,עקװעלירתּכ

 "רעקרַאֿפ ַא ןוֿפ ןגַײטשוצּפָארא ןעגניווצ .2
 ואוו ףיש ןייא ןיא, .ןַאּב ,ףיש א ןוֿפ יַא .לטימ

 ןירד (רֿבד) רעד זיא ןרַאװ (םישרוגמ) יד

 טצעזגׂשיורַא רֿפיש רעד איז טאה אד ,ןמוקג

 טנואװּב טינ ׂשד טרָא ןייא ףיוא ,דנל שד ףיוא

 ,טנַאסעד א יא .ּב/וצ ,רַאש ,"רַאװ

 יד ןוֿפ ריט יד יא .חוּכ טימ ןעמענסיורַא .4

 טינ ץעז רעטצנעֿפ סָאד יא םַײּב,; .סעילטעּפ

 ."ןּביוש יד ן2 ּב| סױרַא

 .טעּפמיא טימ ןעמוקסיורַא .1 -- װטוא
 רעד ןוֿפ .דנואװ רעד ןוֿפ סיורא טצעז טולּב

 .ךיור סנקלָאװ סױרַא ןצעז ּבוטש רעקידנענערּב

 יד| ייז ידּכ; .ערַאּפ ַא סױרַא טצעז דַאּב ןוֿפ

 שוּפיע םעד ןכיוהנַיײא טשינ ןלָאז ןןורָאה-יחתוּפ

 ,מק ,"ןורָא םענוֿפ סױרַא ץעז א טיג סָאװ

 םיא טצעז סע ןוא טלּפַאצ רע, ,230 ןאװמ ,7

 חוּכ טימ טלַאה רעּבָא טָאג / ,םיוש א סױרַא

 ַא, 53 'ז ,הריש ,סוממ ,"םיוצ רעד ַײּב םיא

 ןצנאג ןרעּביא טצעזעגסױרַא םיא טָאה סייווש

 ,13 א 1963 ,זמט ,שז ,יַּבִיַלְל

 .רעטכעלעג ַא טימ יא .ךיז ןסַײרסױרַא .2

 ןוא טקירדעג ןרָאי ןוֿפ ךשמּב טָאה סָאװ ץלַא;

 ןיא טצעזעגסיורַא לָאמַאטימ טָאה טקיטשעג

 ןוֿפ לָאמטסנעד טצעז סע, ."ןרערט עקיטולּב

 -רעַײֿפ א ןוֿפ יװ ,טעּפמיא טימ סױרַא רימ

 ךיז טָאה רימ סָאװ גנידצלַא ,גרַאּב ןקידנעַײּפש

 ,עשטַאילק ,סוממ ,ױצרַאה ןֿפױא ןּבילקעגנָא

 "סיורַא םיא ןוֿפ ןּבָאה ןענייוװעג יד, .26 יז

 -גנולצולּפ א ןוֿפ הקשמ עקרַאטש יװ ,טצעזעג

 רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,ײשַאלֿפ רעטעקרָאקעגֿפױא

 ,54 יז ,'סעמעי

 זיא םינּפ ריא ףיוא , .ןצרַאטשסױרַא 9
 -עגנָא עטיור עריא .ןקוק וצ ןעװעג ךעלקערש

 יז יװ יױזַא טצעזעגסױרַא ןּבָאה ןגיוא ענעֿפָאל

 ,דוי-םיליהּת ,שַא ,ײןלַאֿפעגסױרַא ןטלָאװ

 -החנמ תּבש, .ףיש ןוֿפ ךיז יא -- ךיז טימ

 יד ףיוא סױרַא תונכש עדייּב ךיז ןצעז טַײצ

 1966 ,זמט ,גח ,"סעקוַײה ערעייז ןוֿפ ןלעװש

 ענירג יד ןוֿפ .ןצַארּפשסױרַא :ךיוא .9 אוו

 -עקעמש עטנוּב טצעזעגסױרַא ךיז ןּבָאה ןּפסָאנק

 ןָאמסױרַא

 ריד ךיז לָאז ריושעג א :הללק ,ןעמולּב עקיד

 ,ּבַײלרעטניה ןֿפױא יִא

 .שינעק .ץכע- .גנוז .רעד ,ץעז--

 ,ןעמוקסיורַא .לַאענ -- װטוא -- ןרדחפיורַא

 טלָאװ'ס יװ . . ., .רדח ןיא יװ ױזַא ךיז ןזַײװַאּב

 רעד טרדח ָאד .ָאד ןּביױהעגנָא ךיז תישארּב

 ,עקירעמַא ,ןײטשנַײװ שירעּב ,"סױרַא והֿבו-והּת

 ,46 יז

 ...סרעטצנעֿפ ןוֿפ, .װטוא -- ןקזוחסורַא
 סױרַא טקזוח עמ ,רעטיּב רימ ףיוא טקוק עמ
 א"ב ,ןליוּפ ןופ םיוּב ַא ,געס ,ןעמָארק יד ןוֿפ
 ,86 'ז ,5

 ןיא ןגירקסױרַא .הרט -- ןעמולחסורַא
 םענוֿפ ןענעק טינ לָאז ךיא ּביוא, .םולח (ךרוד)

 ,ןּבעל ןטייווצ א יַא טינ . . . סנַײמ ןּבעל ןקיגָאט

 ,נש} לה ,"שיײלֿפ ןוא טולּב ןיא ןָאטנָא םיא ןוא
 .ן148 יז ,קיוװייל .ה

 א; ןגָאט ןּבײהנָא .װטוא -- ןגַאטפױװַא
 / ,טכיל א ןַאד ,ןייש א ןַאד ,קעלֿפ רעלעה:טַאמ

 ,שָאוהי ,"טנַאזירָאהךעּפ םעד ןוֿפ טעװ 'א

 ,ןעניגאּב רעד, .'האובנ עַײנ יד' ,לּבענ ןוא ןוז

 רעּביא טגיוװעג ךיז טָאה ,רעשירֿפ א ,רערַאלק ַא

 יַּפָא יד ןוֿפ טגָאטעגסױרַא ,לָאט ןוא גרַאּב

 ,.סטכעלשי ,ַאּפַא ,"ןטנורג

 .ורט -- ן(עװ)עשטָאטפױורַא
 .ןקָאט

 עמ .ןעלקַײקסױרַא .ורט -- ןעשטָאטפיורַא

 ,רעמַאק רעד ןוֿפ ךעלסעֿפ עקידייל יד יַא ףרַאד

 ...טצֿפיזעגּפָא טָאה עמערָא יד, :ךיז טימ

 ּבוטש ןוֿפ טעשטָאטעגסױרַא םיוק ךיז טָאה ןוא

 טימ ענירטיֿפ רעד ןָא ךיז קידנטלַאהנָא ,סױרַא

 ,'גיצ א טימ הׂשעמ ַא ,שו סַײװ ,"טנעה עדייּב

 ,82 יז ,יגרעּבנעסַײװ'

 .ןעמענסױורַא .1 .כרַא .חרט -- ןָאטפױרַא
 לֿפּפַא ןייא םינ .לושלש ׂשד רֿפ , .ןקיטַײזַאּב

 רעה ןרעק יד וט 'נוא ןַײרד ךול ןייא וט ינוא

 לֿפ ליֿפּפַא םעד ןֿפ ךול שד לֿפ 'נוא שיוא

 ּבינ 'נוא לָאװ ליֿפּפַא ןעד טורּב ינוא ׂשכַאװ
 1744 ,'תואוֿפרה רֿפסי ,י"ּכ ,יְזׂשֶע וצ ׂשמיא

 רעטנוא גניג הימרי ןונ ינוא, ,{17 ןש ,אקוד}

 טמינ ןיא טגיל ינוא ןַײא ינוא זיוא קלָאֿפ םעד

 ןלוֿפיּב טוה והיקדצ ןעד סינקנעֿפיג שאד ןיא

 ןעד, .4 ,זל ,רירעש ,"ןוט וצ ׂשיוריה ןיא

 יא ןחסּפ רַאֿפ} ןוט זױרַא ןמ זֹומ גייט ראיוז

 רשיה ךרד ,שפע ,"טמענ הלה ןמ ןרעדייא =ן

 זיא ןעד, .ּב/אס ,?ה"מּת ,מד99 ,אּבה םלועל

 ץטרַאק וצ (ןורָא) רעד זד (שויּב) ןייא (תמ) ןעד
 .ש ,"ןוט ׂשיורא רדיװ ׂשע טזומ ינוא רעװ

 .ּב/אי ,ז"צעּת ,ןטיק ,וו םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ

 -סױרַא וזד

 'א ןרעװ רוטּפ .ךיז ןעַײרֿפַאּב :ךיז טימ
 ךיז טסוט וד רעמ סָאװ, ,טעּברַא ןַא ןוֿפ ךיז
 ןיא רעּביא ךיז טסיג ,תוימשג יד ןוֿפ סױרַא
 טסיג ,טסייה סָאד ,קידצ םעד ןוֿפ תושר םעד
 עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"ןוצר ןַײד קידצ םעד רעּביא
 ןקידנערַאֿפ טשינ ןזומ רימ,, ,54 יז ,רעדלעװ



 ןענַאטסױרַא

 ןוֿפ יַא טשינ ךיז ןענַאק רימ רעּבָא ,אדֿבוע יד
 ,18 או 1964 ,זמט ,על ,ײןָאט וצ ֿבוח םעד

 ינּב ןעד, .ןעמוקסיורַא .ןײגסױרַא .כרַא .2

 ,ןוט זױרַא לידנַאה 'רוחס ןעד זיוא ךיז יטלוז

 אד 'נוא , .220 יז ,הג ,"ןוילּכ ןַײז רַאװ ׂשֹע ןעד

 גניליװצ ןייא רַאװ ,טלָאז ןירעּביג ןרמּת) איז

 ,רַאּביג ןונ איז זלַא ינוא :ןדנוֿפיג ּבַײל םריא ןיא

 אד ,ןטכַארט ןוֿפ} זיורה דנַאה ןייא ךיז טעט

 םידָאֿפ ןיטור ןייא דנַאּב ינוא םַאּביה איד םָאנ
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 ןּבָאה ןצילּב, :ג8 .22 עץ 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב

 ,ַאֹפָא ,"שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ טכױטעגסױרַא

 .24 'ז ,ןירעצנעט יד

 זיא סעק .ןכיוט ךרוד ןעגנערּבֿפױרַא .װרט

 ,"ןעמָאנ ןַײז ןכױטוצסױרַא ןורּכז ןיא רעש |
 .19 עץ 1963 ,רָאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ

 לדנייטש רעדעי ןוֿפ, .װטוא -- ןעיטפיורַא

 ןיא ,שָאוהי ,"ץרַאה עמוטש סָאד סױרַא טיוט

 .װ בעװעג

 ןגָארטסױרַא

 -הנושמ-התימ ַא טימ טעשטיװק ןוא סקָאלֿפוּב

 ךיא ּבָאה גנוצ א, .15 ןט ,1868 ,מק ,"לוק

 טװּורּפ רע זַא טחוש . . . רעד יװ טעּפעלעטסױרַא

 גרעּבמעל ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד ,ליי ,"ףלח םעד

 לשוּבייל ּבר זיא ךתמח ךוֿפש ַײּב , ,16 '/ ,5

 םעד / :ּבלַאק טצליקעג א יװ ןיוש ןגעלעג

 -סורַא גנוצ יד ,טַײז א ףיוא ןֿפרָאװרַאֿפ ּפָאק

 ,םיל ,רה ,"ּבלַאה רעכעה טעשטעּפעלעטעג

 .'הֿבנג יד'

 ןליֿפסױרַא .לָאענ .חרט -- ןעמעטסיורַא
 לסיּב א ךיוא יִא .םעט םעד ןעגנערּבסױרַא רעדָא

 ,38-37 ,חל ,תישארּב ,ץילּב .י ,"םורד

 גנולייצרעד יד, .װטוא 8 ורט -- ןענַָאטפױורַא
 טָאה עשז סָאװכָאנ, .ורט -- ןשטַײטסיױרַא

 ױזַא םלוע-לשונוּבר םעד טֿפרַאדַאּב וניֿבָא ֿבקעי
 טרעװ סָאװ ,לּכׂשה-רסומ ןשיגעלע ןַא טָאה . . ,
 םַעד ןוֿפ סױרַא טנָאט רָאנ ,טנָאטַאּב טשינ
 ,10 או 1961 ,זמט ,טײצ ,"ןטלייצרעד

 :סורַא קידנצנַאט .1 .וטוא -- ןצנַאטסױװַא

 רעניילק רעד, .קידנצנַאט ןעגנירּפשסיורא .ןעמוק

 ענַײז ןוֿפ טצנאטעגסיורא טָאה רוחּב רעװַאװשז

 טלעװ רעד ןיא ,יקסּבולעש .י .מ ,"טנעה

 ןוֿפ 'א ןעמ ףרַאד ,יתֹוּבר יוא, .285 יז ןַײרַא

 עדנעגעל יד ,8י ,"!ןייּבעג ןוא שיײלֿפ םענעגייא

 ,9 יז ,1960 י"נ ,ןירג חנ

 -רעּבייא רעד ףיוא ןזַײװַאּב (לָאמַאטימ) ךיז .2

 סיֿפ יד ףיוא ןּבָאה טלעק רעד ןוֿפ, .ךַאלֿפ

 ?ןלַײּבטסָארֿפ טצנַאטעגסױרַא

 וצ ןּבָאה רימ, .ןכַײװּפָא .ךיז ןרעטַײװרעד .2

 סנרעטלע ערעזדנוא ןוֿפ טצנַאטעגסױרַא טַײװ

 ירעטפעה .ַא ֿברה ,"רעגייטש-ןּבעל ןוא ןביולג

 ,15 א 1972 ,רָאֿפ ,ןַאמ

 .ךיו טימ .ץכע- .רעד ,ץנַאט:-
 .שינע-

 טּפַאט היּבו-הינמ ןוא , .ורט -- ןּפַאטסױַא

 ,"װירב א ענעשעק'םעזוּב רעד ןוֿפ סױרַא רע
 יד; .ןקרעמַאּב :ג'9פ ךיוא .,47 יז ,המלש ,סוממ

 ,ןטלַאהַאּבסיוא ךָאנ ךיז ןּבָאה ןשטיינק עטשרע
 ,"ַא טנעקעג ןיוש ייז טָאה גיוא טינעג ַא רעּבָא
 ,17 'ז ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא ,רעלגירטש .מ

 ,שינע-

 סָאװ .לָאננ .דא -- קישטרַאטסיױרַא
 ,סיורא ךעלטַײצ ךיז טעז סָאװ ;סױרַא טקעטש

 ,סקעװנָאק ,טלקוּפעגסױא ,טכיוּבעגסױא ;טלוּב

 ,לכַײּב שידיגנ 'ַא ןַא .זָאלגרעסערגרַאֿפיַא
 ,טייקי-

 .ומוא -- ןעשטרַאט- ,ןעשטרַאטפױורַא

 יװ 'ַא .סױרַא ןעשטרָאט םינּפ ןֿפױא רענייּב יד

 ןקידרעכעל ַא ןוֿפ יורטש יװ יא .רעגניֿפ עמורק

 קידעכעטש ןענעז דרָאּב ןוֿפ רָאה {!ןסָאד, .קאז

 ,"ךעלזיּפש עניילק יװ סױרַא ןעשטרָאט ןוא

 ,ךיז טכַאד םיא, .עגַאלַײּב ,20 ןא; ,1888 ,לָאֿפוי

 -ץּפַאק ןרעטנוא ןוֿפ סױרַא טעשטרָאט סע זַא

 רעשיריֿבג רעד' ,רַא ,"ןטײקמערָא ידְ| שויל

 יןַאמערָא

 ,טכירעג ךיז טָאה רע, .וטוא -- ןּכױטסױרַא

 ,ןשינעֿפעשַאּב יד םי ןוֿפ יא ןלעװ דלַאּב זַא

 ,?שיֿפ-ּבלַאה ןוא שטנעמיּבלַאה ןענַײז סָאװ

 .ורט -- ןשמולטפיורַא

 וצ ןּבעג םיא רע לָאז טיורּב זא יא שוריֿפּב

 יחֿבש רֿפס ,"דיילקוצנָא גנודיילק ןוא יןסע

 טקנוּפ םערָאװ, ,38 יז ,?רָאי ,גרעּבמעל ,ל"מר

 טנעקעג טינ יז ןּבָאה ,םיניד עלא ענעי טָא יו

 ךיוא יז ןּבָאה ױזַא טָא ,'א טינ הרוּת רעד ןוֿפ

 ,"ַא ָאי ןיד אזַא טָא הרוּת רעד ןוֿפ טנעקעג טינ

 ,...ןפיצנירפ דנורג עקיטכיו ,רעצעז .צ .ש

 ךיא זא טשינ טסייװא .102 'ז ,:19234 יינ

 םעד ,'ַא טשרע םיא ןעמ ףרַאד ?ןעדניה ןיימ

 .296 'ו ,1925 ענליװ ,עלעקרעס ,טע ,"הטוש

 ,גנה .רעד ,שטייט- .ךיז טימ

 ,שינע- .ץיכע-

 ,רעטשרעּביוא רעד לַײװ, .וורט -- ןלײטסױרַא
 ןוא ןּבױא טציז ,רעּביל רעד טָאג רעזדנוא

 דרע רעד ףיוא שינעֿפרעדַאּב סָאד סױרַא טלייט

 ,הריש ,סוממ ,"שינעֿפעשַאּב עלַא וצ ןטנוא

 ,ןליט ןעמ ףרַאד ,ןסע םוצ טמוק, .50 יז

 ,"ךעקעל יװ טיורּב לקיטש סָאד 'א ןעמעלַא

 .168 '} ,עקװעלירתכ ײניטלַא ,עש

 "סיורַא ךיז טָאה קיראנַאק רעד, :ךיז טימ

 עינומ' ,קמ ,ײלָאיֿפַײֿפ םענרעדליג ןטימ טלייטעג

 ןיא ןּבעל עשידִיי סָאד, .'רעלדנעה-לגייֿפ רעד

 םענוֿפ סױרַא טלֹוּב ךיז טלייט סָאװ לטעטש

 ,חעשטָאלז ,ּבזי ,8ֿי ,"לַאירעטַאמ ןטלמַאזעגנָא

 ,71171970 ,ָא"ּת

 ,שינע .,ץכע- .גנו- .רעד ,לייט--

 ןרעדַײלשסױרַא

 ןיא ןַײרַא זיא ןישַאמ יד זיּב , ,ןֿפרַאװסיױרא
 סָאװ ןשטנעמ םעד טעמולטעגסױרַא ,עסָאֿפ א
 .ץב .דַאנ ,"לדער'ס טעװעריקעג טָאה
 ,שינע-

 :ַײלשסױרַא .ורט -- ןשמעּבעלעטפױרַא
 טשינ טצװ ןיחרז} רע, .ןֿפרַאװסױרא ,ןרעד

 סרענלָאק יד רַאֿפ ךַײא לָאז עמ זַא ,ןזָאלרעד

 יד ,הלמ ,"ַא םייוג ערוּכיש יװ ןוא ןעמענ

 .237 יז ,עװַאּפ ענעדלָאג

 :פפ .װחרט -- ן(עשט)עּפעלעטסורַא
 ,(גנוצ ןגעװ) ןקעטשסיורַא .ןעּפעשלעט--
 ,דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךימ ּבָאה ךיא,

 יד טעּפעשלעטעגסיורא ,ןגיוא יד טצַאלגעגסיוא

 רענייא יװ ןייצ יד טערעשטשעגסיוא ,גנוצ

 עשרַאװ ,לוגלג ,גּבא ,י!טֿפלעה ,יּבר :טדער

 םעד ףיוא ףיורַא ךיז טעּפארד, .27 'ז ,ו"נרּת

 -רַאֿפ . . . לדִיי ּבָארג ןוא ץרוק . . .א רעמעלַאּב

 א יװ גנוצ א סױרַא טעּפעלעט ,ןגיוא יד טכַאמ

 .װרט -- ןגָארטפױרַא

 ןַײד ןוֿפ טסָאה, :גיֿפ ,סטכעקעג ןוֿפ טייקרעיוז
 ,"אֿביקע יּבר ַא טמעטעגסורַא טימעג-קנַאדעג
 ,'העיקשי ,אֿפא

 טעסעטעגסױרַא יװא .װרט -- ןעפעטסיויַא
 יד טלֹוּב ןעייטש טֿפול רעקידרעטניװ רעד ןוֿפ

 ,| רענַאינעמלעז ,קמ ,"יינש ןֿפיוא רעּביטש

 ,12 יז ,1935 קסנימ

 ןוֿפ ןגָאט 1
 ,לקנעּב א זיוה ןוֿפ יא .ןסיורד ףיוא קינײװעניא

 טגָארט עמ ןעװ, .ןסעוצּפָא ןַאמערָא םעד יִא

 םעד וצ ןעמ טמענ ,טסימ סָאד סױרַא טכַאנַײּב

 ךָאד טיש עמ| לװֿפ ,"רעדניק יד ַײּב ףָאלש

 ףיוא ןטישּפיױרַא ןעק עמ ןוא טסימ סָאד סיוא

 וצ ןעמענ ןוא ּפָא ךיז ייז ןענעכער ,עטוג-טינ

 'א םיא ןעק עמ, .ןרעדניק יד ַײּב ףָאלש םעד

 טרַאה ױזַא ,ןּפַאכֿפױא טינ ךיז טעװ רע ןואְו

 םיא ןעמ לָאז יא :הללק .לװֿפ ,"ןרע טֿפָאלש

 ןטייג| טיג ףלָאװ 'ר יטׂשטעל רעד, ,(ןטיוט ַא)

 םיא טגארט ּבלעװיג ןַײז ןיא םוי ילא םיא

 ,"טכיו טינ רע ׂשאוו ינוא טכיז רֶע שאו ׂשױרַא

 וע ןַאמ לָאז זה םנייא ןיאע .218 '/ ,הג

 ןוֿפ שקינ לָאז ןַאמ ,ןיסע ןחסּפ ןּברק םעד}

 ,ץילּב ,"ןיגָארט זיוריה זיוה םוֿפ שיײלֿפ םנַײז

 ןַײז זיא ןשנעמ ןעד ןמ זלַא, .46 ,ּבי ,תומש

 םיכאלמ יד ןיג ןןנימירּב ַא| טגָארט זיורא זיוה

 טכַאמ ןיוא ןֿפור י'נוא ןא רָאֿפ הקדצ ןוֿפ

 ,"ןּבעג הקדצ טָאה ָאד רעד םעד רַאֿפ ץַאלּפ

 ,?ה"ממ מדפֿפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שפע

 שיורה ןנירד סיּפע טלעװ רע שאד רדוא, .א/גנ

 ,ןגָארט ןיינה סיּפע טלעװ רע ׂשָאד רדוא ,ןגָארט

 רדינ ןלוש ןיא| ןענירד ךיז ֿביוחמ רע זיא אד

 רַאֿפ ןיוש זיא ןדִיי ַײּב ,, .א/וכ ,וטל ,"ןיצעז וצ

 ,רעיױט ןוא ריט ןענעֿפע ןוֿפ טַײצ יד ,חסּפ

 ןרשּכ ...קנעּב ןוא שיט סָאג רעד ףיוא יא

 ,118 יז ,המלש ,סוממ ,"חסּפ ףיוא גנידצלַא

 ןַא ,גנוניימ ַא יַא .גיפ רָאנ ,וּב װזז .2

 זיוה ןכעלטיא ןוֿפ, .ןשטנעמ ַא ןגעװ קורדנַײא

 טרעװ עמ (א| װש ,"סורַא סעּפע ןעמ טגָארט

 ,ןלּב +-- (3 ּוּפָא סעּפע ךיז טנרעל עמ ,טקריװַאּב

 ןגָארטעגסיױרא ךנּת ןוֿפ טָאה רע סָאװ ןוא;

 -ןגייא ןַא :ןגָארטעגרעטנוא זדנוא רֶע טָאה סָאד

 רעּבַײרש עשידוי ןעגעװ ,נש ,"זעטניס ןקיטרא

 ,29 יז ,וו

 -עד יד יַא .ןגָארטרעּבירַא ,ןריֿפרעּבירַא .9

 עמ ,, ןטייװצ א ףיוא םורָאֿפ ןייא ןוֿפ עטַאּב

 ןיא תושר ןייא ןוֿפ ןתּבש םוא| יא טינ רָאט

 ילּב םוצ ,ןכַאז עקידעּבעל ןייק וליֿפַא ןרעדנַא



 ןריטרָאּפסנַארטסױרַא

 רוסיא םעד רעסיוא ,תוֿפוע ,תויח ,תומהּב ליּפש

 ,84 יז ,| ישס ,"םעד ַײּב ָאד זיא סָאװ הצקומ

 םעד ןגָארטעגסױרַא . . . טָאה} גנוריגער . . . יד;

 ,"סַאג ןֿפױא ןןקירּבַאֿפ יד ןוֿפ} ףמַאקנסאלק
 ,877 ןט ,1932 קסנימ ,ןרעטש

 זיא סע סָאװ, .ןענעֿבנגַאּב .ןענעֿבנגסױרַא .4

 סױרַא ןגָארט סע ןעמ געמ ,זיומ ַא ןוֿפ רענעלק

 קרַאטש רימָאל !ייװ יוא; .װש ,"(זיוה וצ)

 רע / :ןײװעג סיורג א רעייז טימ / ןגָאלק

 םיא ןעמ טגָארט דניצַא / ,ןגָארטוצסױרַא טגעלֿפ

 א ויּב 'ַא* 219 'ז ,1925 ,רעדיל ,טע ,"ןײלַא

 = גיוא ןוֿפ לסַײװ'ס 'א :ּבוטש יד יִא :דמעה

 ,ךַאז ןייק קידנזָאלרעּביא טינ ,ץלַא ןענעֿבנגוצ

 -- "ןגיוא יד ןוֿפ לסַײװ סָאד יא ריד טעװ יז,

 זיא סָאװ טסניד א ןענעכייצַאּב וצ קורדסיוא
 .עטֿבנג עסיורג ַא

 יא ןריֿפקעװַא ,ןגָאיסױרַא ,ןּבַײרטסױרַא .9
 -ךתח, .ךעלדנעּפש ַײרד ףיוא יא ,דלַאװגרעּב

 ריֿפ יד רעטנוא ךיז ןלעטש וצ ןרעטיצ הלּכ

 רעטנוא ןוֿפ יַא ייז ןעמ טעװ רעמָאט ,רעקעלֿפ

 ּפָא טָאה הלּכ ענטַאטשַאז יד יװ . . .הּפוח רעד

 ,1887 ,לָאֿפיי ,"ןרעטלע עריא רַאֿפ טרינַאלּפעג

 | ,17 אט
 א יַא .ןעמיטשַאּב .ןסילשַאּב .ןרילומרָאֿפ 0

 א יא ,הטלחה א ,סולשַאּב ַא ,לייטרוא ןַא ,קסּפ

 רע איד (שדוק ילּכ) ןוֿפ לאצ איד, .עיצולָאזער

 ינוא שיורה רדיװ רע טגארט טֿפרעדּב טָאה |

 ,כ"ויו ה"ר רוזחמ ,"סיֿפ 'נוא דנעה טשלװ

 ןּבָאה ןרעניד) עדייּב, .ּב/דצק ,1721 גרוּבמוה

 רַאֿפ ךוסכס רעייז ןעגנערּבוצרַאֿפ ןסָאלשַאּב

 ,הרונמ ,ײטּפשמ ַא יא לָאז רעכלעװ ,ךלמה דוד

 ןיא ךיז טָאה םערוטש א; .1 ןט ,1930 עשרַאװ

 טָאה ןיד תיּב סָאד ןוא טנייװעצ ןעלמיה יד

 -עיװ .א ,"!תרּכ :ןיד'קסּפ ןַײז ןגָארטעגסױרַא

 ,1900 גרעּבמעל ,זרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװ

 טנַאקַאּב זיא רֶע זַא ,ןעעז רימ ןעװ, ,45 יז

 סייוו ןוא םילֹודג עכעלטלעװלַא עלַא טימ

 ,רוטלוק רענעגייא ןַײז ןוֿפ ןדלעה יד טינ וליֿפַא

 טַאטסעטַא םעד םיא יא ןלַײא טינ ךיז רימ ןלָאז

 ,146 יז ,1912 י"נ ,ווװ טישז ,"ישטנעמ רעמי ןוֿפ

 ףרַאד סָאװ ןלייצרעדסיוא .תוליכר ןּבַײרט .

 (רימ וצ) ןַײרַא טגָארט סע רעװ, .דוסּב ןּבַײלּב

 עמ , .װש ,"(רימ ןוֿפ) סױרַא ךיוא טגָארט ---

 -סױרַא / סחו-הלילח ,קרַאטש ךיז טַײשעג טָאה

 ,לדוי ,סוממ ,"סָאג ןיא לָאמַא סע ןגָארטוצ

 תודוס יד רעטעּפש ןּבָאה םיצל ידע .19 1

 ןוֿפרעד טכַאמעג ןוא סַאג ןיא ןגָארטעגסױרַא

 -ןָאקטָאלז .י ,"תוליכר ןוא ןציװ רַאֿפ עמעט א

 ,8 ַא"ּת ,ועשטרַאק ,קצָאװטָא ּבזי ,יקס

 = ּבוטש (רעד) ןוֿפ טסימ סָאד 'ַא* 708 יז

 ,תקולחמ-ּבוטש ןגעװ עדמערֿפ רַאֿפ ןלייצרעד

 ,ןטלַאהַאּבסױא ייז ליװ עמ סָאװ תורצ ןגעוו

 -ַאלק יד ץוחמ ןלעטשקעװַא (קיטַאמעטַאמ) .8
 ,רעלייט ןעמַאזניימעג םעד יא .ןרעמ

 ,ןַײרַא ךיז טגָארט סע סָאװע :ךיז טימ

 ןענַארָאטסער יד ןוֿפ , .װש ,"סורַא ךיז טגָארט

 ,רעטכעלעג ןוא קיזומ ןגָארטעגסױרַא ךיז טָאה

 -מַארט ןוֿפ ןָאלג ןילג ןטימ ךיז טשימעגסיוא

 ,21 ךאפ ,1958 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,"ןעַײװ

 .ורט -- ןֿפָארטפסױרַא

 .רעד -- טירטפיורַא

2004 

 ןיא הׂשעמ יד טָא ןלייצרעד ןטימ הנווּכ ןַײמ,

 ,1957 י"נ ,ּבדל ,"ימינּפ ןינע ןא 'א ךיז לָאז סע
 ,9 יז

 .צעּפס -- ץכע- .גנו- רעד ,גָארט--

 ,ןיד) רעד .שינע- .היול רעשיאיוג ַא ַײּב
 ,רעגנערּבסיױא ןַא זיא רעייגנַיײא ןַאע .(עק-

 .יײרע- .װש ,יעקיַא ןַא זיא עקרעײגנַײא ןא

 זיא סע .ורט -- ןריטרָאּפסנַארטסױרַא

 -ַאֿפ רעטרעדנוה יװ ןעז וצ ןעװעג ךעלקערש

 ןעמ טָאה סעקילַאק ןוא עקנַארק . . . סעילימ
 , .. טריטרָאּפסנַארטסױרַא ,טעװָאקעג ןטייק ןיא

 ,גנ} 25 ןש ,1867 ,םק ,"ץענערג רעד רעּביא

 ײסילֿפ א ןסיגסיורַא

 א ןיא סנּפָארט עכעלטצ יא .זַײװנּפָארט טייק

 סַאֿפ ןייא אד טָאה רנייא ןעװ, .רעסַאװ זָאלג

 . ןַײװ טוג רעד זאד ןַײלכעל ןיילק ןייא טאה

 ןיילק שאד ןמ ןעוו טּפָארט זױרַא זַײװ גיצנייא

 סַאֿפ ץנאג זאד ןאק וזַא ,טכַאמ וצ טינ ןַײלכעל

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןרעװ הילּכ ןַײװ לוֿפ

 .ךיז טימ .ּב/אֵע ,ה"מּת מדֿפפ ,אּבה

 טלֹוּב .הרט 4 װטוא -- ןרעױרטפױרַא
 טרעױרטעגסױרַא טָאה סע, .רעיורט ןקירדסיוא

 סנשטנעמ םעד ןקיטכערַאּב וצ רעגַאּב רעד

 ,! ּבש ,"ייז ןיא ןיז א ןעניֿפעג וצ ןוא םירוסי

 עקירעמַא ןוֿפ ןרָאֿפ עס לַײװ --- . . .* 265 יז

 ץלוזַאז טָאה -- ,סעשטשיראװָאט ליֿפ ױזַא

 קידנרעה טינ ,ןַארּפָאס ַא טימ טרעױרטעגסױרַא |

 ,177 יז ,סנייא ףַא סנייא ,מפ ,"טדער ןטיינ סָאװ

 ,בנ- .ךיז טימ ךיוא

 ַא ךיז טדמש, .ורט -- ןרעטײמורטפױרַא

 ,טרעטײמורטעגסױרַא ףֹּכיּת סע טרעװ -- דיי
 ,וװ רַאק ,"ןסַאג עלַא ףיוא ןוֿפרעד ןעמ טַײרש
 ,212 יז ,1940 יינ

 -לוזער רעדָא טקַא .1
 ַא זיא עיגילער שטָאכ,, .ןטערטסיורַא ןוֿפ טַאט
 רענעֿפָא ןַא דמש רעּבָא זיא ,ןינע רעטַאוװירּפ
 ,27 א 1961 ,זמט ,"ללּכ ןשידִיי ןוֿפ יִא

 יד , ,עיצַארעּפָא עשירעטילימ .שרַאמסױרַא .2
 -"רעטנוא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ
 'א ןטנֿפָאװַאּב ןעמַאזניימעג א ןגעװ ןעלדנַאה
 םעד דצמ 'עיצקַא ןַא סעּפע ןוֿפ לַאֿפ ןיא
 -ַאטסנעשט ,רעלהַאמ .ר 'רד ידער ,?טנַאּפוקָא

 ,192 יז ,1947 יײנ ,ןדוי רעװָאכ

 -פיוא .טײקכעלטנֿפע רעד רַאֿפ םוקסורַא
 ןוֿפ יא רעטשרע רעד .עניּב רעד ףיוא טירט
 . ..רעסישזער רעד ןעװעג זיא סָאד, .רָאכ םעַײנ
 ,"ןטסיטרַא יד ןוֿפ יַא ןֿפױא גנוטכַא טיג סָאװ
 'ז ,1922 עשראו , ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש

6, 

 ןצעמע ןעגניוצ .1 .ורט -- ןבײרטפױרא

 ,ןגָאיסױרַא .ןייג ןסייה ,ןֿפױלסױרַא ,ןייגסױרַא

 ןוֿפ יַא .רָאי עצרַאװש ידלַא וצ יַא .ןּבַײרטרַאֿפ

 ,ץלַאהרעגלַאװ ַא ,םעזעּב א טימ יא .ּבוטש

 יװ ,גיוצ א יװ ,ֿבלּכ א יװ ,טנוה א יװ יַא 8

 -- ריט רעד ךרוד סױרַא םיא ּבַײרט, ,ריזח א

 -צנעֿפ ןכרוד) ןעמיוק ןכרוד ןַײרַא רע טכירק

 ןּבַײרטסױרַא

 ץגסױרַא דָאּב ןוֿפ ןוא ןסימשעגּפָאא :"(רעט

 עלוֿפ ,, ;"(ןֿפרָאװעגסױרַא סַאג ןיא ןוא) ןּבירט

 ןגָארקעג ץימש ,ןסעגעג שיֿפ (ענעקנוטשרַאֿפ)

 ַא הריֿבע ןַא, ;"ןּבירטעגסױרַא טָאטש ןוֿפ ןוא !
 (טנוה ַא ,ֿבנג ַא ,ּבַײװ עטכעלש א) ןַאמ ןטכעלש

 רעטכעלש ַאזַא זיא'ס :טניימ} "ןּבַײרטוצסױרַא

 ןוא קָאט עטצוּפעג ַא םורַא טייג, ;{ןרעטעװ

 ןויא םעד סיוא ץַאק א וליֿפַא טשינ גיוט

 גיוט, ;"(ןדניּברַאֿפ וצ קע םעד) ןּבַײרטוצסױרַא

 ,"ןּבַײרטוצסױרַא ּבורג רעד סיוא טנוה ַא טשינ

 גיצ ַא ןוֿפ דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ, .לװֿפ

 סױרַא רעירֿפ ןעמ טּבַײרט גיצ א -- ?דִיי ַא וצ

 טקלעמ ןדִי ַא ןיז ןעמ טקלעמ ךָאנרעד ןוא

 ןעמ טּבַײרט ךָאנרעד ןוא סיוא רעירֿפ ןעמ

 .לװֿפ ,"סױרַא םיא

 רעּבעל ףיוק ןוא / ןעגנוי יד סױרַא ּבַײרט;,

 ץלַא זיא טלעג ןייק רָאנ -- / ,ןעגנול טימ

 דָאֹּב ןוֿפ ןעמ טּבַײרט רַאנ ַא .לֿפ ,"!ָאטשינ

 ןוא ּבוטש ןיא ןַײרַא טּבַײרט ןגער ַא, ;?סױרַא

 א, :"בוטש ןוֿפ סױרַא טּבײרט ּבַײװ צזייּב א

 ;:"'ַא טינ ןטרָאג ןוֿפ ךיז טזָאל קָאּב רעשלהק

 סױרַא ּבַײרט -- טשינ ט(עןיירק סָאװ ןָאה א,

 יד טרעה סָאװ זדנַאג א, .װש ,"ּפָא טכעש רעדָא

 ,וַאלדנעט ,"הליהק רעד ןוֿפ יא ןעמ לָאז הליגמ

 ןטכעש זדנַאג יד ףרַאד עמ :קיסַאּפש} 968 ןאנ

 טיניד 'נוא ,ןיה טהיצ רינעמ ריא, ,{םירוּפ וצ

 ,"הערּפ ןוֿפ זיוריה איז ּבירט ןַאמ . . . ,טָאג

 םעד סױרַא ּבַײרט, .11 ,' ,תומש ,ץילּב י

 ,לשמ ,סמ ,"גירק יד ןײגסױרַא טעװ ,ןזַאלּב
 ןימאק איז זלַא רַאװ זע ינוא, .10/3כ ,ד"עקּת

 'נוא ןינַאמ ןנַײז טימ םכש זױרַא גניג אוז

 ,יולה והיתּתמ ירּב ֿבקעי יר ;"זױרַא איז טּבַײרט

 ןסעשטַאגנוי יד|;/ .ח"עּת ,אנעה ,רשי םּת

 -ןַײרַא םרח ןיא ייז לָאז עמ טרעװ ךָאד ןענעז

 ,"א לטעטש ןוֿפ קיוּפ א טימ ןוא ןגייל

 ,20 'ז ,1874 ענליװ ,ןיצעּבער יד עלענורג ,ס"9פא

 ןָא םיא טּפַאלק ,לוש ןוֿפ סױרַא םיא טּבַײרט,

 ,"לקניװ רעדעי ןוֿפ טרענודעג טָאה . . . ןטַײז יד

 ,1876 ענליװ ,הזה םלועּב רעטױט ַא ,ר"מש

 א סעּפע יװ רָאנ עקַאט םינּפ א טָאה סע;

 טּבַײרשרַאֿפ ןוא טנכער רעלטעּב א ,רעּפעלש

 -סױרַא םיא טָאה עמ עכלעוו ןוֿפ רעזַײה לָאצ יד

 ,14 'ז ,תומהּב ,סוממ ,"ןּבירטעג

 ַא ןוֿפ ןדיי יַא .ןריטרָאּפעד ,ןקישסױרַא .2

 ןוֿפ ןדִיי יד יַא .(דנַאל ,טנגעג ,עינרעּבוג) טָאטש

 -טָארסױא ןא ןיא ןעגנערּב ייז ןוא ָאטעג

 טסעֿפ רעייז ךיז ַײּב טָאה רעזייק רעד, .רעגַאל

 -ןעמעּב ןוֿפ ןדִיי עלַא ןּבַײרטוצסיױרא ןסָאלשַאּב

 ,1866 ענליװ ,לאוג רעד ,דמא ,"דנַאל

 ,עפורג ַא ןוֿפ ,ללּכ ןוֿפ) ןסילשסיוא 9
 רעד ןוֿפ יַא ,ײטרַאּפ ןוֿפ יַא ,(עא עיצאזינַאגרָא
 עג טּפַאכרַאֿפ זיא רע, .טֿפאשלעזעג רערעכעה

 דורַא יד ןעװ .גנוגעוװַאּב-הלּכׂשה רעד ןוֿפ ןרָאװ

 ןעמ טָאה ,טסואוורעד ןוֿפרעד ךיז ןּבָאה עקימ

 ןוֿפ ןּבירטעגסױרַא ןוא ןֿפדֹור ןּביױוהעגנָא םיא

 :דַארגָאװַאנ) ליהיוז ,ירוא .ע ,"שרדמה:תיּב

 ,107 'ז ,ב"כשּת ָא"ּת ,(קסנילָאװ

 ןוֿפ ןגָאזּפָא ,טעּברַא רעד ןוֿפ ןֿפרַאװסיױרַא .4

 טנַאילומיס ַא .רעטעּברַא ןטכעלש ַא יַא .לעטש א



 ןרעּבײרטסױרַא

 עשיטימעסיטנַא יד , .יַא רָאנ םיא ףרַאד עמ סָאװ

 "נָא עשידִיי עלַא ןּבירטעגסױרַא טָאה עיצקעריד

 'א טיג םיא ליװ להק זַא ,ֿבר ַאג ."עטלעטשעג

 םיא טּבַײרט עמ זַא ;טינ ֿבר ןייק רע זיא

 לארׂשי יר ,"טינ שטנעמ ןייק רע זיא --- סױרַא

 עג טָאה שדוח:סנרּפ רעד טושּפ , .רעטנַאלַאס

 -רָאֿפ ןוא ריעה"נּפ יד ,רעריֿפלדער יד ןֿפור

 ןעמ טָאה לָאמַא ,ֿבר םעד ןֿפַארטשַאּב טגיילעג

 םיא טָאה עמ ןוא ,יַא םיא לָאז עמ זַא טנקסּפעג

 .קי ,"ןּבירטעגסױרַא

 -סױרַא לטימ ַא .ןקינײרסױרַא .ןקינײרּפָא .9
 ַײּב טרָא (סָאד) םעד יַא .סענַאקַארַאט ןּבַײרטוצ

 ןיא| זיא ליֿפ וצ ןוִוֹׂשע ןעװ, .ןירָאטעּפמיק א

 'נוא טלַאװיג טימ ׂשע טנערּב רֿפ ָאז ןןגָאמ

 טימ ךָאנ רד ןמ ׂשומ ׂשד ןילַאק לטייא דרעו

 .מ קרּפ ,טנַארּב ,"ןּבַײרט שיורה תואוֿפר ןׂשָארג

 'נוא ךַאװש םדָאןּב םעד ןכַאמ תואוֿפר איד,

 ,"ןטוג ןעד טימ טולּב גיזיּב שד זױרַא ןּבַײרט
 ... םיאֿפור יד; .ח"עּת טׂשמַא ,לכיּב טשנוק

 ןעקנירט ןוצ ןּבעג} שינעמענ ןייא . . . ךַײא ןלָאז

 ,ןסערֿפ רעַײא סױרַא ןּבַײרט ךַײא לָאז סע
 ,םייח ילעּב תרגא ,זּביא ...ףסוי תּב הקֿבר

 ןיא ימוג יד ןעמ טדיז ךָאנרעד,/ .ה"סקּת ֿבוֿבל

 עקירעּביא יד ריא ןוֿפ ןּבַײרטוצסױרַא ידּכ גיול

 יַאק ןוא ךיש ,ארזיא .ע ,"לּבעװש ךעלטשער
 ,68 'ז ,1928 וועיק ,ןשָאל

 יעטקַארַאכ ,דנַאטשוצ ַא וצ ףוס ַא ןכַאמ .0

 ּבוטש ןוֿפ יַא .טּֿפאשנגיא ,ךירטש ןשיטסיר

 םעד) תונשקע ןצעמע ןוֿפ יַא .רעגנוה םעד

 א ןײטשַײּב = ערהירצי םעד 'ַא* .(ןשקע

 .עא לװַײט םעד ,הּפילק יד ,קוּביד ַא 'ַא ,ןויסנ

 ;"תולד םעד יַא טינ רָאנ ,סעלַא ןעק רעטקָאד ַא;

 ןעמ ףרַאד(אּב) (תולד םעד) ןצּבק םעד יַא ףיוא,

 ןלוֿפ ַא טימ,, :"(רשֹוע זַא) דיגנ ַא (ןַײז טשרע)

 עצנַאג יד, ;"תולד םעד יא טינ ןעמ ןעק ןקעטש

 שטָאכ יז בַײרט ,םידש טימ לוֿפ זיא טלעו
 סָאד טּבַײרט האוֿפר יד, .װש ,"סױרַא ךיז ןוֿפ

 ינוא זױרַא ןּבַײל-רעטומ ןוֿפ} טלַאװעג טימ דניק

 ןגאוטיג ןיוא טינ ךָאנ דניק ׂשָאד זיא רמָאּת

 ,לכיּב טׂשנוק ,ײןּבַײלּב ןּבעל טינ ׂשֵע טרעוװ אוז

 ,ןֿפורעגנָא טכענק יד ךיז ןּבָאה, .ח"עּת טׂשמַא

 ןוֿפ זומ עמ ,םיא ןיא ךָאנ טקעטש דַיי רעד

 סָאד ,ֵא שטַײּב רעטוג א טימ דיי םעד םיא

 רעגיימש וד, .1884 גרעּבמעל ,ליגנוי עטֿפױטיג

 טַײצ ךָאנ טסָאה ,קענש א ךָאנ טסיּב רעּבָא

 ןוא קַאװטיל םעד ויד ןוֿפ ןּבַײרטוצסױרַא

 יַא* .8  ,םילוגלג' ,סוממ ,"שטנעמ א ןרעו

 = (בײל) ףוג ןוֿפ המשנ יד יא ;ןּבעל ןוֿפ

 ןייא ןונ ןעו ינוא . . ,, ,ןטייט .ןעגנערּבמוא

 זיניה רע ׂשד 'נוא טרעװ טנריצ רד שנעמ

 ל"ר) ...ּבַײל ענַײז זיוא המשנ ןַײז טבַײרט

 ,ןוֿפיסוי ,(. . .טטיט רּבלעז שנעמ ןייא ךיז ןעוו

 ,ןגָאז ַאד ןענָאק רימ,ק .זמר 'ז ,1661 טׂשמַא

 ןוא ןגיוט סָאװ יד ּפָא טבַײלק רוטַאנ יד זַא
 ,עקירעּביא יד ;ךיז ןרעמ ןוא ןּבעל ייז טזָאל

 ,"ןּבעל ןוֿפ סױרַא יז טּבַײרט טשינ ןגיוט סָאװ
 עשראװ ,המחלמ עגיּבייא יד ,ןהָאזדיװַאד והילא

 = עא טסוה םעד ,קנערק (יד) א אפ .7

 עטוג א ןּבעגנַײא ריא ףראד עמ , ,ןלייהסיוא

 .ורמ -- ןרעּבײרטפױרַא

 .חרט -- ןעלסיײטסױרַא

 .ציסור .װרט -- ןעוװעּבערטפרַא
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 -נַארק-רעקוצ ןגעק לטימ ַא) ןילוסניא עיצרָאּפ

 ןגעװ גיֿפ} רעקוצ םעד ריא ןוֿפ יא ןוא (טייק

 שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"ןעסירטקא ןַא

 יּפֲא ףטנאסערעטניא ןַא; ,275 'ן ,רעטַאעט

 ןשיכירג ַא ףיוא ןענוֿפעג ןעמ טָאה שינעכערּפש

 ַא ןּבַײרטוצסױרַא ױזַא יװ םעד ןגעוו סוריּפַאּפ
 ,זעג9 ,דניקֿפיר .א ,"ןשטנעמ ַא ןוֿפ לװַײט

 ,3 אט ,19237 ענליוו

 ,תנ/ רעד ,ּבײרט- .ךיז טימ

 .ירע- .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכץז

 -סױרַא וזד .1
 ַא טמענ עמ זַא ,טעשעג'ס , .ריא רָאנ ןּבַײרט

 יןכעלּברעטשמוא' ןטרעגריּבעגניײא-טוג טשרמולּכ

 קיאור ןַײז ןוֿפ סױרַא םיא טרעּבײרט עמ ןוא

 ,17 או 1961 ,קיא ,גי ,"עלעקניוו

 .סיא .ןצעמע ןוֿפ טלעג ןסערּפסױרַא .2

 -יירטעגסיורא ןּבָאה סעקילושז יד ,ןרישזַאטנַאש

 יד 'ַא* .ןשָארג א זיּב ןּברק רעייז ןוֿפ טרעּב

 עמ, .ןקינַײּפסױא ,ןרעטַאמסױא = סעקשיק

 טשינַא ,ןגַײװש ןוא ןעז ןוא ןרעה ,ןטרַאװ לָאז

 ,ַאּבַאר .א ,"ייז ןוֿפ סעקשיק יד יא רע טעװ

 .ךרע ענעגייא

 קידנעלסיירט

 יַא .עא ןסיגסיורַא ,ןטישסיורַא ,ןֿפרַאװסױרַא

 ןצעמע ןוֿפ רעסַאװ יִא .סענעשעק יד ןוֿפ ץלַא

 סױרַא טינ לסיירט, .ןעקנורטעג ךיז טָאה סָאװ

 ןוא ךָא זַא, .װש ,"תלוסּפ טימ ןעמַאזוצ ןרָאק

 םענייש א ןיא ןציז ייז !ןדייּב ייז וצ זיא יו

 נָאלּב ,עש ,"'ַא ךיוא המשנ יד ןָאק סע ,ןגָאװ

 ,142 'ז ,1922 עשרַאװ ,| ןרעטש עדנעז

 יז טוט שינרעטיצ-דרע ןַא וליֿפַא :2יֿפ ךיוא

 ענענאטשעגוצ עטלמישרַאֿפ ערעייז ןוֿפ יַא טשינ

 .13 טוװ 1965 ,זממ ,ןַאמדַײז .ה ,"ןטייהניואוועג

 םעד טלסײרטעגסױרַא טָאה סָאװ עיציזַאּפָא ןַא;

 ןטסכעה םעניא ןטסָאּפ-רעטכיר ןַײז ןוֿפ רעטכיר
 ,12 א 1969 ,רָאֿפ ,ןַײר .י ,"דנַאל ןיא טכירעג

 לקניו-ענעשעק ןייא ןוֿפפ -- ךיז טימ

 לסיּב ַא טלסײרטעגסױרַא ךיז טָאה רימ ַײּב

 ,...קצָאװטַא ּבזי ,יקסװָאּבמָאלָאג .ל ,"עקרָאכַאמ

 ,שינע- .ץכע- .גנו- 1034 יז ,1968 ָא"ּת

 ןגָאלקַאּב ערעדנַא .ורט -- ןעלֿפטפױרַא
 ןוֿפ 'א רעדָא ,סעיצולָאּפ עטּֿפָא ףיוא . . .ךיז

 ,1923 ענליװ ,זעג9 ,"גנאגלוטש ןתצּב ערז

 ,גנ-/ .ךיז טימ .87 א

 טֿפירט רעסַאװ סָאד .װטוא -- ןֿפירטסױרַא
 -טסעדנוֿפ , :גיֿפ ךיוא ,ןּפָארט ךָאנ ןּפָארט סױרַא

 טסיירט עליטש ַא טֿפירטעגסױרַא ןּבָאה ןגעװ

 א ןעמ טֿפַאשַאּב ָאיָאד זא ,הנומא עֿפיט ןוא

 ,12 אוו 1971 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"תישארּב םעַײנ
 ןטימ ןעמ טֿפירט תוּכמ רׂשֲע יד ַײּב, .װרט

 -רעדנואװ רעד ,עי ,"סוּכ ןוֿפ סױרַא רעגניֿפ

 ,ןענװַאד ,ךַארּפש רעשידוי רעד ןוֿפ רצוא

 ,87 יז ,ז"ערּת עשראוו

 ,שינעד נז .ךיז טימ .ץכעז

 -סױרַא
 -עבערטעגסױרַא םיא טָאה יּבר רעד, .ןרעדָאֿפ

 ןמערטסיורַא

 זַא ,ןעװעג עידומ םיא טָאה ןוא ךיז וצ טעװ

 ,"טחֹוש ןייק רַאֿפ טשינ םיא ליװ װָארימענ

 טעװ טַײצ רעסיװעג א ךָאנ, .1 ןאֵפ ,1866 ,מק

 ,שז ,"ךיז וצ קלָאֿפרָאּפ עגנוי סָאד יא רע

 ,153 'ז ,1930 ענליװ ,עמַאישז רעטעֿפ

 -סױרַא .ןיײגסױרַא .1 .װטוא -- ןטערטפױורַא
 רע, .ייר רעד ןוֿפ יַא .סױרַאֿפ יא .ןרישראמ

 -- ןסיװ לָאז רע ,'א טינ טָאטש ןוֿפ ןיוש טעװ

 ,ײװַאלַאס עליסוי ,עש ,"!ןרעװ וצ ךעלקילג

 יִד טכַאמעג ןּבָאה םירעיוּפ יד ןעװ, ,46 יז

 ןטָארטעגסיױרַא זיא ,ןּבױר וצ ןװּורּפ עטשרע

 ןענעז רעלַאֿפנָא 25 ןוא רעטילימ גנולײטּפָא ןַא

 ,ץנַאס רֿפס .רעלהַאמ .ר ,"ןרָאװעג טריטסערַא

 תיּב חתּפמ 'א טינ* 240 'ז ,1970 ָא'ּת

 ,םייה רעד ןיא ןציז קידנעטש = (ותיּב)

 טיג תוּכוס ׂשילַא; .ךיז ןּבײלקרעּבירַא .2

 ןוא / וױרַא גנונואו ינַײד ניוא טערט ,ןַײא

 םינַײד ןיא יװ זילַא ךַײלג הּכוס רעד ןיא ןואוו

 .ב/ה ,וו הׂש ,"זיוה

 נַאגרָא) עּפורג ַא ןוֿפ ןסילשסיוא ךיז .2

 סטָאג ןוֿפ יַא .ײטרַאּפ ןוֿפ יִא .ןכַײװּפָא .(עיצַאז

 ןטָארטעגסױרַא זיא , , . טסיזַאנמיג רעד , .טָאּבעג

 טינ טָאה ןוא טקידנעעג טינ ןעיזַאנמיג ןוֿפ}

 ,34 ןאט ,1885 ,לָאֿפי ,"ןַײז תּבש ללחמ טלָאװעג

 רָאנ טָאה ןקלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ} לייט רעזיד,

 -טדײשעגּפָא רעד ןוֿפ ןטערטוצסױרַא טגנַאלרַאֿפ

 רעטעדליּבעג רעד וצ ןטֿפעהַאּב ךיז ןוא טייק

 יד ,יװַאקרַאה רדנסּכלַא ,"ןכירג יד ןוֿפ טלעוו

 ,1892 י"נ ,ןָאיצולָאװער עשידוי

 .ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא ןעמוקסיורא .4

 עטױר .ןרעטש ןֿפױא סיורַא טערט סייווש

 ,ןקַאּב יד ףיוא ןטָארטעגסױרַא ןענַײז ןקעלֿפ

 ןּבָאה סע עכלעװ ןרערט יד קידנשיװּפָא טינ,
 יד ,זמא ,"ןגיוא יד ףיוא ןטָארטעגסיױרא םיא

 ייװצ ךָאנ, ,1869 ענליװ ,אושרַאװ ןיא ןעדיא

 יֿפיוא םינּפ סָאד טרעװ ןעניטַאלראקס} געט

 ,"ךעלקעלֿפ עניילק סױרַא ןטערט סע ,טצנודעג
 ץצשראוו ,ןעּבעל ןוא דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זּביא

 ךָאנ ןרָאװעג לּבלוֿבמ ןיּב ךיא, .14 'ז ,8

 ןענעז סייווש ןטלַאק סנּפָארט ,רע;רֿפ יװ רעמ

 ַא ןיא ,סוממ ,"םינּפ ןֿפױא ןטערטעגסױרַא רימ

 ,21 יז ,טַײצ םרוטש

 ןענעֿפעס ,, .סרעפרעק-למיה ןוֿפ ןײגֿפױא .8

 טערט סע ןוא / טַײזחרומ םענוֿפ ךיז ןריט

 ,126 יז ,לדוי ,סוממ ,"ןרעטשנגרָאמ רעד סױרַא

 טשרע טּבײה ...טשינ ךָאנ טנערּב ןוז יד;

 רַאֿפ תוישעמ ,עש ,"למיה ןסיורג ןֿפױא יַא ןָא

 .186 'ז ,| רעדניק עשידיא

 טערט סָאװ זָאנ א .ןרעװ טלֹוּב .ןענַײשרעד .0
 ךַײלג ,דליּב קירעיורט ַא? .עּבלוּב א יװ סױרַא

 ,"ןגיוא יד רַאֿפ סױרַא רימ טערט ,טּבעל סע יװ
 םיכוֿפיהױסַאלק יד, .78 'ז ,עשטַאילק ,סוממ

 -טעקאנ רעצנַאג רעייז ןיא ןטָארטעגסױרַא ןענַײז

 ,1902 ןָאדנָאל ,רעטיּברַא רעשידיא רעד ,"טייק

 סָאד זַא ,ןעמ טכיירגרעד ןסקעװ ןטימ, .13 א;

 טזַײװ ןוא סױרַא טלוּב טערט ץלַאה ןוֿפ יוּבעג

 שיט יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"טייקנייש עצנַאג ןַײז
 ,38 'ז ,1913 גרוּברעטעּפ ,טײּברַא רעל



 ןענערטסיורַא

 ,טײקכעלטנֿפע רעד רַאֿפ ןעמוקסיורַא 4
 יא .ןרירטסנַאמעד .ןטערטֿפױא .ךיז ןגָאזסױרַא

 "גָאּפ ןגעק ,ײצילָאּפ ןגעק יא . , . (רַאֿפ) ןגעק
 ,גנולמַאזרַאֿפ א ףיוא יִא .עא סעקישטשמָאר
 ,הנעט ַא טימ ,קיטירק טימ יַא .טנװָא ,גניטימ

 ףיוא יַא .תוכרּב טימ יַא .ןלַאֿפנָא עּבָארג טימ
 "רעד טימ ,ּבמָאלּפַא סיורג טימ יַא .ענעצס רעד

 ןיא יא .סעסעיּפ ןיא ,ןטרעצנַאק ףיוא יַא .גלָאֿפ
 'ַא .ןלַאװ יד וצ עטסיל ַא טימ יא .קַײרטש ַא

 ךיז טָאה רע, .ןימאמיינא םענעגייא ןַא טימ
 רונש עליטש ןַײז זַא ,טכירעג טשינ לָאמנייק

 טרָאװ טכעלש םוש ןייק רעהַא זיּב טָאה סָאװ
 -מעשרַאֿפמוא ױזַא דניצַא לָאז ,טדערעג טשינ

 ןילּבול ,ּבַײװ עשירעדרעמ סָאד ,ו .א ,"ַא ךעל

 טָאג וצ הריש א טימ ָאד טערט רע, 5

 ןַײז יוזא טעשטשיוװש ,טעשטשיּפ רע / ,סױרַא

 "נייא ןייא , .66 יז ,הריש ,סוממ ,"סיוא הריש
 ןעגנערּב זדנוא טעװ . . . ןסַאג יד ןיא יַא רעקיצ

 יד טימ ןעגנודניּברַאֿפ עלא רעדייא ןצונ רעמ

 ןָאדנָאל ,רעטייּברַא רעשידיא רעד ,ײןלַארעּביל

 "ינוא ןסקַאװעגסיױא ןענַײז סע, .14 5 ,2

 טימ סױרַא ןטערט סָאװ ,סעיגילער עלאסרעוו
 -שטנעמ-ןיימעגלַא ןענַײז ייז זַא עיזנעטערּפ רעד

 ,222 'ז ,1919 י"נ ,שוװ טישז ,"ןתמא עכעל

 ןיא תודע סלַא ןטערטוצסױרַא טיירג ןיּב ךיא;,

 ילת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ןטכירעג עלַא

 ,139 יז ,ֿביֿבָא

 ,גנ/  .טירטסױרַא וזד .רעד ,טערט--

 ײרע- .(עק- ,ןיד) רע .שינע- .ץכעי

 (ּפָא) ןסַײרסױרַא .װרט -- ןענערטסױיַא
 עמ, ןרידנומ ןוֿפ סעפילש יא .קידנענערט

 רעדיילק ענעדַײז עטסנַײֿפ יד ןיזנעּב ןיא טשַאװ
 ןוֿפ ףרַאד עמ ...ץוּפַאּב ןצנאג םעד טימ
 ,אריפש .ש ,יַא ךעלקעה יד רָאנ רעדיילקנעמאד
 יַא* .,6 'ו ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק
 ,ּבַײװ ןַײז ןצעמע ןוֿפ ןעמענוצ = לּב רַא ןַא
 ;גנולעטשַאּב ַא רעדָא לעטש ןַײז ,עטּבילעג
 - .ץכע- .ןרירוקנָאקסױרַא

 ,ןגירקסיורַא .ורט -- ןעװעקּפַאשטפױורַא
 זיא ריֿכג ןגרַאק ַא ןוֿפ .(ענדָארג) .ןעלטעּבסיױא
 ,הֿבדנ ַא ןעװעקּפאשטוצסױרַא רעווש

 ןּבַײרטסױרַא חזז .1 .װרט -- ןגָאיפױרַא
 ןדִיי יא .ּבוטש ןוֿפ יַא .טעּפמיא רעמ טימ רָאנ

 רעטָאֿפ םעד ןעייג ייז ןעו ןוא,, .טָאטש רעד ןוֿפ

 וטׂשומ ךיוא ---, .לֿפ ,"'ַא ייז רע טוט ,ןלייצרעד

 ןעו זיוה ןַײד להאמ הכנעמ ןֿפַײרג ןא וצ רעד

 טגָאי ןמ ןעװ טכַאל שיוא םלוע לּכ ךַײלג ךיד

 ךיא זאד דלּב אוז, .א/הכ ,ןויע ,"ׂשיױרַא ךיד

 באה קעלש ןהעצ טימ ןהערּפ) םיא ןהשמ|

 קלָאֿפ ןַײד| איז ןהערּפ} רע טאה אד .ןגא{ל}שג

 ,"ןיגָאי זיױרַא ןָאט דנַאל ןַײז זיוא ןלארׂשי

 אנח| ?1750 ?טרָא ,גנוּבַײרשּב וניּבר השמ

 ןעניואװעגּפָא {24 'ז ,50 ךןמ ,קג ,קורעמש

 סָאװ ןטייהנגייא יד ןוֿפ {ךעלדיימ עשידִיי יִדָו

 ,1865 ,מק ,"טַײל ךיז ןעֶימאּב ןגָאיוצסיױרַא ייז

 יד ,המשנ יד (ךיז ןוֿפ) ןצעמע 'ַא* .43 אק
 .סיוא = (םירעדעג יד טימ) סעקשיק יד ,ערַאּפ

 וצ אֿפוג ךיז רעדָא ןצעמע ןעגניווצ .ןרעטַאמ
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 רָאג טגָאי רַאנ א; .תוחוּכ יד רעּביא ןטעּברַא

 ,ילשמ ,סמ ,"סעּכ ןוֿפ סױרַא ךיז סיוא ךוד םעד

 ,11 ,טכ ,ד"עקּת

 רֿפ וצ , ,ןגָארטסױרַא ,ןזָאלּבסױרַא .כרַא 2

 טגָאי טניװ רעד זַא ראיירּפש איװ זַא ןיכַײלג

 .ּב/טל ,עּב ,"ריאַײש ןעד זיוא זױרַא

 .טעּפמיא סיורג טימ ןֿפױלסױרַא .װטוא

 ןעמוק ןוא ןעניגַאּב עמַאס ןיא יַא .ןלַײאסיורא

 ,טכַאנַײּב רעדימ-טיוט א

 = תוחוּכ יד ןוֿפ ךיז י'ַא* :ךיז טימ

 .תוחוּכ יד רעּביא ,ךס ַא ןוא ךיג ןטעּברַא

 .ׁשינע .ץכע- .גנו רעד ,גָאי--

 .ךיז ןזַײװַאּב .חטוא -- ךיז ןעװַאיסױרַא

 סױרַא ךיז ןעװַאי ,ןָא טמוק גנילירֿפ רעד זַא;

 רעדעי ןוא ךעלשיט יד רעטנוא ןוֿפ רעמערק יד

 ,םולש םכילע ,"ריט רעד ןּבענ ךיז טייטש רחוס

 ,59 יז ,1890 װעשטידרַאּב ,רעדליּב ײװצ איד

 ,שינע-

 :סיורַא .װרט 6 װטוא -- ןרעמָאיסױרַא
 ערעטיּב טימ יַא .ןייוועג (רעטיּב) ַא טימ ןצַאלּפ

 ענַײז ןוֿפ, .ץרַאה ערעטיּב סָאד יא .ןרערט

 רעצ רעשידיי רעד טרעמָאיעגסױרַא טָאה דייר

 :רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה .י .ש ,"תורוד ןוֿפ

 סָאװ טיײקמערָא יד , .1955 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאק

 -סױרַא ּפוז ןדעי ןַײז ןוֿפ / ,טרעמָאיעג טָאה

 ,רעמָאי-- .188 יז ,1 רעדיל ,הלמ ,"טרעמָאיעג

 .שינע-ה .גנו- רעד

 ןעגנַאלק ןּבעגסױרַא .חרט -- ןצפויפױרַא
 ןא טימ אד ּבוה (השמ) טוג רד, .דײרֿפ ןוֿפ
 ןטצכוי איז (זָא) טרָאװ ׂשד טימ גנַאזיג ןַײז
 ,נש קלח רוזחמ ,"ׂשיורה רעמ ןעד ׂשיוא

 .ּב/זנק ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש

 .סױרַא .ןריוי-- :59 .ורט -- ןרעיסורַא

 .רעסעֿפ יד ןוֿפ סױרַא טרעי ןַײװ רעד .ןזיורּב

 עג סעּפע ןיא יז זיא ןָאטעגנָא, :גיֿפ ךיוא
 סע ןכלעוו ןוֿפ ,סעשיבנג-שירענַײגיצ סעטּברַאֿפ

 .םיליהּת ,שַא ,"ּבַײל קישיײלֿפ ריא סױרַא טרעי

 .שינע/ .ץכעע/ .גנה .די

 רעדָא סױרַא זיא סָאװ .לֵאענ .ידַא -- קיפיורַא

 .טייקי- ,ןזַאג עיַא .קידנסיורד

 :סױרַא םייל ןוֿפ, .ורט -- ןֿפושיּכסױרַא
 םיאורּב רַאֿפ / ,טנַאה ןַײמ טָאה טֿפושיּכעג
 חרּת' ,טכַאנרַאֿפ ,רה ,"ןּביולג ןעקנוֿפ עדנילּב

 קיטסירטעלעּב , .ירעטעג עטיוט ענַײז ףיוא טנייוו
 ןעװ ,ןאד רָאנ סיורג ןַײז ןָאק עיזעָאּפ רעדָא
 ןשינעטַײװ יד סױרַא זדנוא רַאֿפ טֿפושיּכ יז
 ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"טלעװ רעד ןוֿפ

 ,144 יז ,1959 א"ב

 ןַארַאֿפ ןענַײז .(עק- ,ןיד) רעד  .גנו-
 ײװצ ,מי ,"?ןטילּב עַײנ ןוֿפ ס'א ערעלעדייא

 ,1954 ,ןטַארעֿפער

 סעּפע ןגירקסיורַא .ורט -- ןערוטלַאכקכױרַא
 -טשרמולּכ ךרוד ןּבעל ןייש ַא יא .ערוטלַאכ טימ
 .ןעַײרעלָאמ ענרעדָאמ

 טימ ,קיטסַאה .1 .װחרט -- ןּֿפַאכפױרַא

 ןּפַאכסױרַא

 -סױרַא ,ןעמענסיורַא קידנלַײא ךיז ,טעּפמיא

 ,טנעה יד ןוֿפ יא .ןסַײרסיורא .ץעגרע ןוֿפ ןגירק

 יּמננש א ענעשעק ןוֿפ יַא ,לסעק ןוֿפ שיילֿפ יא

 -סיוא ןוא רעװלָאװער םעד יא .(לכיטזָאנ) לכיט

 םַײּב 'ַא .ןװיוא ןוֿפ טנלָאשט םעד יא .ןסיש
 ,קישטימס םעד רעמזעלק םִַײּב ,קַאה יד רעדרעמ

 טימ , .גנַאלש ַא יװ יַא .ןעּפ יד רעּבַײרש םַײּב

 עסייה (םעװקַאּב) טוג רָאנ זיא טנעה עדמערֿפ

 -סױרַא רעַײֿפ ןוֿפ (סעקשעװעלַאה) סענאטשאק

 "יכאלמ ַײרד ןעמוקעג ןענעז, .װש ,"ןּפַאכוצ

 ןקידנענערּב םעד ןוֿפ יּבר םעד ןּבָאה ןוא הלּבח

 -עגנַײרַא םיא ןּבָאה ןוא טּפַאכעגסיױרא רעעַײֿפ

 ,"'חרקה רוּבב טסייה עכלעוו ּבורג ַא ןיא ןֿפרָאװ

 ,51 יז ,ּב"סרּת עשרַאװ ,ו| טלעװ רקֿפה יד ,לֿביר

 ןיא סױרַא טּפַאכ עמ סָאװ ,הֿפרׂש ַא ןוֿפ,

 ץנליװ ,םייח תחכוּת ,צלַא ,"ןענוֿפעג יװ ךַײלג

 טונימ רעסייה רעד ןיא ,םעצולפ , .56 'ז ,5

 סױרַא רעַײֿפ שילעה םענוֿפ קיזַײא טּפאכ ,עקַאט

 ,םוממ ,יןזַײא קיטש דנעילג א ןעגנַאװצ טימ

 ,ןריטסערַא = טע ּב ןוֿפ יַאֹ* 76 יז ,המלש

 סעּפע ןװּורּפ (א = ץענ רעד רַאֿפ שיֿפ יד יַא*

 ןייק ןּבָאה טינ (ּב :טַײצ רעד רַאֿפ ןצינסיוא

 'א* ןריֿפסיױוא עקיטַײצירֿפ ןכַאמ ;דלודעג

 ןעירּבּפָא ךיז .גיפ (א = עּבלוּב עסייה א (יוו)
 ףיוא ןעמענ טכַארטַאּבמוא (3 :סעּפע (ןיא) ןָא

 ,ןטייקירעװש וצ טריֿפ סָאװ סעּפע ךיז

 ןעמענוצ טעּפמיא טימ רעדָא דלַאװגרעּביא .2

 -טנַא ןוא לטַײּב א יא ,ןּביוראּב ,ןּפַאכוצ .סעּפע

 רָאנ ןוא ןיד-תיּב םוצ ןעמוק ייז זַא; ,ןֿפױל

 טייג רערעדנַא רעד ןוא דיילק יד טלַאה רענייא

 ןענוֿפעג דיילק יד ּבָאה ךיא טַײרש ןוא ךָאנ

 -סױרַא דיילק יד רימ ַײּב טָאה רענעי ןוא

 טימ ךיז לָאז רע ןיד רעד טינ זיא ָאד ,טּפַאכעג

 ריא, .ּב/א ,1865 עשרַאװ ,מהש ,"ןלייט םענעי

 ןעק טײקנַארק יד יא זַא ,ןעקנעדעג . . . טֿפרַאד
 -מורַא טינ . . . ריא טלָאז רעּבירעד ןוא ,טינ ןעמ

 ,זעגֿפ ,"ןטייװצ םוצ רעטקָאד ןייא ןוֿפ ןֿפױל

 יד סױרַא טּפָאכ הרוֿבד, .24 ןאנ ,1928 ענליוו

 ןיורּב ןוא טּברַאקעגנַײא ףיט רעגניֿפ יד :טנאה

 ,ױרֿפ עטכעלש ַא ,סַײװ ,"ןֿפַאלרַאֿפ ַאלּב ןוא

 םעד יא* .181 יז ,1920 עשרַאװ ,!עגיל-רוטולק'

 תולדּב זיּב ןרירוקנַאקרַאֿפ = ליומ ןוֿפ ןסיּב

 ,ןענידרַאֿפ וצ טייקכעלגעמ יד ןּבעג טינ ,ןלעטש

 סעּפע ןעװעטַארּפָא .קירוצ ףיוא ןגירקּפָא .9

 הרֿבח ַא יװ ןעזסיוא טגעלֿפיס, .ןצעמע ןוֿפ

 ןליוו ןשטנעמ ןוא ,טּפַאכעגוצ סעפע ןּבָאה טניה

 ,ןַאמגרעּב .א ,ײרעלַײמ יד ןוֿפ יַא קירוצ ייז ןַײּב

 .98 'ז ,1926 עשרָאװ ,ליטעטש עשיליופ סָאד

 טרעדנוה ףניֿפ יד ךעלגעמ זיא'ס :רֶע טקנעד יװ,

 ,לַאזקָאװ םורַא ,גרעּב ,"?ןּפַאכוצסױרַא לּבור

 ,80 יז ,'קָאטסָאװ'

 טייקכעלגעמ יד ןּבעג טשינ ,ןּפַאכרעּבירַא .4

 ,ןּפַאכנַײרַא .לגדא ןגָאז ,ןָאט ,ןגירק וצ סעּפע

 ןוֿפ) זָאנ ןרעטנוא ןוֿפ האיצמ יד ןצעמע יא

 א 'א .חרוא ןא ןטייוצ א ַײּב יַא .(טנעה יד

 ןיא ןעמ טָאה ןײלַא יּבר םעד, .ןוידּפ ןֿפרַאש

 ןַא ןיא טמַארעגּפָא ןוא טּפַאכעגסױרַא געוו

 תלודג' ,{אגַאלַאמ םייח| ,"ןַײרַא לּביטשרעטנוא

 א ַײּב סױרַא טּפַאכ, .ןפיו ,' . . .ףלָאװ 'ר



 ךיז ןּפַאכסױרַא

 ןױש ,טנעה יד רעטנוא ןוֿפ דיומ יד ץעגייש

 -טלַא ,זיי ,"רעטסַײמ-ץנַאט ַא יװ טשינרַאג

 ןוֿפ רעטרעװ יד ןצעמע ַײּב 'ַא ,'טָאטש

 ,(ליומ

 א ןוֿפ ץאז א יַא .ןּבַײלקּפָא ,ןּבַײלקסױא .9

 טימ ןּפַאכוצסױרַא טסייװ {ןדיגמ רעד|? .ךוּב

 ןוא ... ,לשרדמ ַא ץעגרע ּפָארַא ּפָאק םעד

 ,מק ,"סָאװ טסײװ טָאג ןרעדױלּפנָא ףיורעד

 ,10 ןאהק ,6

 ,ןֿפױלטנַא .1 .וֿפז .-- -- ךיז ןּפַאכסױרַא
 יװ ךיז יא .ןרעװ ןענורטנַא .ךיז ןעװעטַארסיױרַא

 ץגנע יד ןוֿפ ךיז יַא .(הֿפרׂש ַא) רעַײֿפ ַא ןוֿפ

 ןוֿפ ,טנעה עשיאיײצילָאּפ ןוֿפ ךיז יַא .תומא-דלד

 ריט יד ןֿפָארטעג םיוק טָאה ןןתח רעד}; .הסיֿפּת

 ,"עלקעיּפ ַא ןוֿפ יװ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה ןוא

 ןדַײנשּפָא, .ט"כרּת ענליװ ,רענָאילימ רעד ,דמא

 ךיג יּבַא ,טלעג ּבלַאה רַאֿפ ןטֿפעשעג ערעייז ןוֿפ

 ,"עטשרע יד ןוֿפ ןַײז ןוא ןּפַאכוצסױרַא ךיז

 ןיּבו םענוֿפ טּפַאכעגּפָא; .8 א 1881 ,לָאֿפוי ,די

 ּפָא ןַא יװ ךימ ּבָאה ןוא םכילע-םולש םעד

 יוּפ סָאד ,ליי ,"טּפַאכעגסױרַא םיוק רעטירּבעג

 לרעדנעס, ,121 'ז ,1895 סעדא ,לעגנוי עשיל

 טָאה רע סָאװ ןעװעג ךעלײרֿפ רעייז זיא . . ,

 ,סוממ ,יטנעה סּבַײװ ןַײז ןוֿפ טּפַאכעגסיױורא ךיז
 ,41 יז ,תועסמ

 .חוּכ ןשיכיטס ַא ןוֿפ ךיז ןסַײרסױרַא .2

 ןוא ןגערּב יד ןוֿפ 'ַא ךיז טעװ רעסַאװ סָאד,

 רעטצנעֿפ ןוֿפ , ."לטעטש עצנאג סָאד ןצײלֿפרַאֿפ

 ."רעַײֿפ ןעמַאלֿפ טּפַאכעגסױרַא ןיוש ךיז ןּבָאה

 טייהרעליטש .עלַײװ ַא ףיוא ןֿפױלסױרַא 9

 ךיז יא .עלעקטונימ א ףיוא ךיז יא .ןרעװ םלענ

 ןוא סױרַא ךיז ּפַאכ, .רעסַאװ קנורט א ךָאנ

 טּפַאכ עמ זַא, ."ןינמ א וצ ןדִיי רָאּפ א ןיֿפעג

 ןסַאנ ןוא ןטלַאק ַא ַײּב סױרַא לָאמַא ךיז

 ןיא ןשָאלאק ןָא רעדָא לַאש א ןָא רעטעװ
 םעד דלַאּב עקַאט ןעמ טמוקַאּב ,סױרַא ןסיורד

 ,"זדלַאה ןיא עּבַאשז ַא רעדָא רעטאק ַא . . . קסּפ
 ןטייהקנַארק עזעיצקעֿפניא ,שטיװָאמוקַאיל .י ר"ד

 ץנאג, .10 'ז ,1907 גרוּברעטעּפ ,ַארעלָאח ןוא

 קרַאמ ןיא ...קינטעדנַאט רעד ךיז טָאה ירֿפ

 רענעטָאשרַאֿפ א קירוצ דלַאּב ןוא טּפַאכעגסױרַא

 ,װ גרעּב ,"ןעמוקעג ןֿפױל וצ . . .יינש טימ
 ,140 יז ,'קָאטסָאװ'

 ַאּב טינ ,קידנליװ-טינ סעּפע ןגָאזסױרַא .4

 ךָאנרעד ןוא טרָאװ א טימ ךיז יא .טרעלק

 ,לגילֿפ רעּבָארג א יװ ךיז יַא .ןּבָאה הטרח

 רעדייא ,ןסיּבעגּפָא גנוצ יד רעסעּב ךיז טסלָאװ,

 ןַארַאֿפ זיא סע, ."גנוקידיײלַאּב אזַא טימ יַא ךיז

 ןעזעגוצ ןיוש ּבָאהכ סָאװ לזמילש א טֿפָא

 טימ סױרַא ךיז טּפַאכ עמ זַא ןוז רעד רעטנוא

 ,5 ,ו ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ ,"הררׂש א רַאֿפ סעּפע

 טָאה ,ןרָאװעג וגורּב ריא ףיוא רע זיא לָאמַא;

 "טינ רעד :טרָאװ א טּפאכעגסױרַא םיא ךיז

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןעמענקעװא ךיד לָאז רעטוג

 ךימ ןזָאל ייז; .א/ד יז ,'ךלמ תֹּב תדיֿבַאמ

 ןגָאלשרַאֿפ יז ,טרָאװ א ןדערסיוא טינ רעּבָא

 סעּפע יא טינ רימ ַײּב ךיז לָאז עס .דייר יד רימ

 ,"ןצראה םוצ ןַײז טינ ייז טעװ עס סָאװ סנױזַא

 .ורט --- ןרעּבַאלסױרַא

 .ורט -- ן(עװע)דַאלסױרַא

 .ן ,רעד -- זָאלסױרַא

 .ורט -- ןוָאלפױרַא
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 ןוֿפ ךיז טָאה; .81 '} ,םײהַא קירוצ ,סוממ

 ,רערעװש א טּפַאכעגסיױרַא ץרַאה סעקיורפ

 ,110 יז ,ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"ץֿפיז רערעװש

 'רעווש רעדניק 100 ןוֿפ, ,ךיז ןלייטסיוא .9

 ,"ןענרעל ןעק סָאװ רענייא סױרַא ךיז טּפאכ ךעל

 ,17 ןט ,1866 ,מק

 שינע .ץכע-ה .גנו רעד ,ֿפַאכ -

 א ,לדנייּב א רעּביא געלשעג ַא טרעװ סע, --

 ליומ םענוֿפ יא ןא ,שינעסַײּב א ,שינעסַײר

 ,221 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,יןרעדנַא םַײּב רענייא

 ַײרע .(עק- ,ןיד) רעד

 ,ןעלּפַאלּפסױרַא .1

 סייוו רע סָאװ טרעּבַאלעגסױרַא .ןרעדױלּפסױרַא

 ,טינ סייוו רע סָאװ ןוא

 א ןּפַאכסױרַא -- לכׂש ַא. .ןענעֿבנגסױרַא .2

 ;רּבחמ א ןרעװ ןוא ךוּב ןדמערֿפ א ןוֿפ טרָאװ

 א ןוֿפ דרעֿפ א יא טינ רעסעּב ןעד טרינעֿפנַאק

 ,"?טנארעויל ַא ןרעװ ןוא לַאטש רעדמערֿפ

 ,1881 עשרַָאװ ,הרוסמ טלעװ יד ,שטַאגולז .מ

 ,31 יז

 ןוֿפ הרוחס יַא

 ךָאנ ןענעז המשנ יד ןוא ּפעק יד, .ןענָאגַאװ יד
 סָאד ןעמ טעװ ןעוו ,קיריל עדמערֿפ טימ לוֿפ

 ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"?ךיז ןוֿפ יַא ץלַא

 ,204 יז ,1949 א"ּב ,ֿביֿבָא-לּת

 ,גנוי ,רעד ,דָאל =

 .(עק- ,ןיד) רעד
 .ץכע-

 .יירע-
 ,שינע-

 ,װַאל ַא טימ ןעמוקסױרַא -- ןשװַאלסױרַא
 ןוֿפ גנַאל ןיוש טָאה רענעי, .טָאּברַאֿפ ַא טימ
 -נַאקריֿפ ,צוס ,"טעװַאלעגסױרַא ךיוּב ןטיור
 ,68 'ז ,...עקיט

 -לוזער רעדָא טקַא .1

 ןוֿפ יא ןייק לָאז, .(ךיז) ןזָאלסיױרא ןוֿפ טַאט

 ,יּת ,"ןײטשַאּב טינ םירדנ עריא ןוֿפ ,ןּפיל עריא

 יא ,ריט-יַא .ןוהושט ןוֿפ יא .12 ,ל ,רּבדמּב

 עּפורג .לוש ַא ןוֿפ גנוריאודַארג ,2 .,גנַאגכרוד

 ,טנװָאַא .רָאינרעל ַא ןוֿפ ןטנַאודַארג

 -סױרַא ןצעמע ןזָאל 1
 טינ .םיאורּב סטָאג הֿביּת רעד ןוֿפ יא .ןעמוק

 רעקידנענערּב רעד ןוֿפ ןדִיי יד ןזַאלעגסױרַא

 סױרַא ןעמ טזָאל ,לט טשטנעּב עמ זַא, .לוש

 .לװֿפ ,"ןןשַאּפ ךיז =} לַאטש ןוֿפ דרעֿפ יד

 ׂשֹּבעק ןהיצ איד דוד גיניק רעד טעט אד;

 לֵא איז טזַײּפש 'נוא / .שיוה ןייא ןיא רּבַײװ

 ,"שיורה טינ איז רֶע ׂשיל ךוד גאטּבעל ריא

 איד םיׂשנ איד, .1630 עֿפָארטס ,ךוּב לאומש

 םנייק ןזאל ינוא הרזעה ןּתֿפמ לע ןלעטש ךיז

 רעד ןיא הטורּפ א| ןיֿפרװ ןַײא זומ איז ,שיורַא

 לש םירשּכה סקנּפי ,י"ּכ ,"ןלסיש רעשלהק

 טייהנייש ןַײד טסָאה וד טניז, .יַאנווּפ תלהק

 יז טוט ךיז טליװ ריא סָאװ / ןעמונעג ריד

 ןוֿפ רָאג סיורא טינ ךיד טזָאל / ריד טימ סע

 'א ןיקנ 'ַא* 28 'ז ,לדוי ,סוממ ,"ריט רעד

 תולדּב ,ןכַאמ לדה:לידּב = לּכ רסוחּבו םורעּב

 -ילעּבירעצ א) הריֿבע ןַא* .ןריניאור ,ןלעטש

 ןזָאלסױרַא

 ןזָאלוצסױרַא (סַאג רעד ףיוא) ט נו ה ַא (םייח

 ,טסַארֿפ א) רעטעװ רעטכעלש א רָאג זיא'ס =

 ,(עא ןגערסקַאלש ַא

 יַא .ןסילֿפסױרַא ,ןעמוקסיורא סעּפע ןזָאל .2

 טֿפול יד 'א .רעדָא ןוֿפ טולּב יא .ןרערט םי ַא

 סױרַא טינ ןזָאל טנעװ עּבָארג יד .עניש רעד ןוֿפ

 ןֿפיש יד יא .סַאֿפ ןוֿפ ןַײװ םעד יַא .גנאלק ןייק

 -צלעמש םעד ןוֿפ ןוהושט םעד יא .לַאנַאק ןוֿפ

 (סעקשיק יד) םירע דע ג יד יא* ןװיוא

 ;דנואװ עכעלּברעטש א ךיוּב ןיא ןכַאמ (א =

 (ןצנאג) םעד 'א* .,ןטליש ,ןעשַארטס םַײּב (ב

 ,תועשר ,טייקסטכעלש ןזַײװסיױרַא = טפיג

 יד סױרַא טזָאל !סעקּפָאק יד ּפָארַא טסַײר,

 "קרַאמ ןטלַא ןֿפױא טכאנַײּבב ,ץרּפ ,"!רָאה

 וצ זיּב לויטש יד טצוּפעגנָא ןּבָאה ןעגנוי יד,

 ןעגנַאזעג ,ןרעדולּפ יד טזָאלעגסױרַא ,ץנַאלג

 ,1956 יינ ,וו המחלמ ,מּפ ,ײןגױצרַאֿפ עשיּפעטס

 ,492 'ז

 יא ,ןֿפױלטנַא ןזָאל ,ןזָאלַײרֿפ ,ןעַײרֿפַאּב .9
 ,ןטַײז ריֿפ עלַא ףיוא (ַײרֿפ) יַא .ַײרֿפ רעד ףיוא

 חלש , .טּפשמ ןזיּב יא .ָאטעג ןוֿפ ןדיי יד יא

 יד סיורַא זָאל ,קלָאֿפ ןַײמ ּפָא זָאל -- ימע תא

 ןּברק םעד לגענ יד ןוֿפ יא ."!ןדִיי עשיסור

 ןזומ ןיא לוז . . .'נוא, ,גייטש ןוֿפ לגיוֿפ ַא יא

 זיּב ןיזאל ׂשיױרַא טינ ןיא לוז ןמ ינוא ,ןיס9ּת

 טסיּב וד, .קקת ,"תואצוהו טּביג סמ ןעד רע

 -ךאלמ רעד ןוא ,ןעמוקעגרעּביא לקעּפ ןַײד ןיוש

 .סױרַא סעקּפַאל יד ןוֿפ ןיוש ךיד טָאה המוד

 .5 יז ,ו"נרּת עשראװ ,לוגלג ,גּבא ,"טזָאלעג

 סָאװ / החטֿבה ןַײד דניצַא קנעדעג ,רַאה ונע

 טסלָאז וד / ,הכאלמ רעד רַאֿפ טגָאזעגוצ ןטכענ

 ,19 'ז ,תורימז ,סוממ ,"ײרֿפ 'א ךימ דניצא

 ןעַײרֿפאּב רע טעװ ,ןעמוק טעװ חישמ ןעוו רַאנ,

 -םיליהּת ,שַא ,"םונהיג ןוֿפ םיעשר עלא יא ןוא

 רע טעװ / ,לעֿפאּב א ןעמוק טעװ דלַאּב, .דוי

 רעד ךיז ןענייװעצ טעװ / זַײװ א ךיז ןּבעג

 ןוא / סָאלש א ןענעֿפע רע טעװ / ...זַײא

 'ַא* 1917 ,'גנילירֿפי ,שָאוהי ,"זָארג יד 'א

 ןוֿפ 'ַא* .גיפ ךיוא .תולג ןוֿפ יַא ;םירצמ ןוֿפ

 -תה א ןוֿפ ןעַײרֿפאּב = קסע ןוֿפ יִא :טרָאװ

 תוֿברע ףיוא 'ַא* .תוֿפּתוש ןוֿפ רעדָא תובייח

 .(לָארַאּפ)

 .ןסקַאװסױרַא ןזָאל .ךיז ןוֿפ ןלייטסיוא 4

 טזָאל ראװָאמאס רעד .ןזָאלּבסױרַא .ןלַארטשסיױא

 טנעוו .ךיור ןליונק ליומ ןוֿפ יא .ערַאּפ א סױרַא

 טניװ רעד ןזא|, .טײקטכַײֿפ סיױרַא ןזָאל סָאװ

 ה"ּבקה טמוק אד ,ןאיוו וצ ןא טּביה ןוֿפצ ןוֿפ

 רימעּב יד ילַא ןזָאל וזַא ןןדעךג=| ע"ג ןיא

 אדרויֿפ ,הק ,"ׂשױרַא קַאמשיג ינוא חיר ריא

 ןעמ לָאז טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ, .ג/חי ,3

 ידּכ ,דרע רענעקורט טימ טסימ סָאד ןטישַאּב

 ,"ךיז ןוֿפ זַאג םעד 'א טינ לָאז טסימ סָאד

 "רָאװ ,רעטײּברַא'דלעֿפ רעשידוי רעד ,רעּבעװ .מ

 ןטלַאהטנא סָאװ ןלַארענימ ,, .42 'ז ,1891 עש

 -ןעגטנער ךיז ןוֿפ סיורַא ךיוא ןזָאל ןַארוא ., .

 םעד י'ַא* .1 אש ,1924 ץענליוו ,זעגֿפ ,"ןלארטש

 טינ* .,ןּברַאטש = ךוד םעד ,םעטָא (ןטצעל)

 ַא םעטָא םעד רָאנ ;(ערַאּפ ןייק) ךוד ןייק יַא
 -אּב טשינ* .סּפיּפ א י'ַא טינ .ליטש ןַײז =



 קינזָאלסױרַא

 = ןָאלוצסױרַא ליומ ןוֿפ ע ר ַא פ יד ןזַײװ

 .טכירעגמוא ןוא לענש רעייז טריסַאּפ טָאה'ס

 טשינ .ןלַאֿפ ןזָאל .ןוָאלּפָא .ןרילרַאֿפ .ס

 אזַא ןזָאלוצסױרַא ןדָאש א .ןטלַאהנַײא (ןענעק)

 ,החיֿפנ א יא .הנֹוק ןטוג א יא (טינ) .טסנידרַאֿפ

 'א ןוא רעדעֿפ א ךָאנ ךיז ןגָאיא .החרסעג א

 םעד י'ִא טינ :טינ טימ .לװֿפ ,"ענערעּפ א

 ןוֿפ עלעֿפוע סָאד יא טשינ .גיוא ןוֿפ טענרָאל

 ןוֿפ ךיור םעד טימ ןעיצנָא ךיז, .סמערָא יד

 טזָאל רע עכלעװ עקפיּפ רענרעצליה סניּבר

 ןוֿפפ .ףגנ ןֿבא ,די ,"סיױרַא טינ ליומ ןוֿפ

 יז טָאה הּפוח רעד ךַָאנ . . . ןָא גָאט ןטשרע םעד

 טשינ ןוא ןַײרַא טנעה יד ןיא ןעמונעג םיא

 ,| עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"טזַאלעגסױרַא

 ןוֿפ רימ ןלעװ לדיימ ןייש אזַאי .11 יז

 ,4 'ז ,תודוס ,פס ,י'ֵא טשינ עשטאד רעזדנוא

 -כרוד :ךיוא = (טנעה יד ןוֿפ) טנַאה ןוֿפ יַא*

 סעצייל יד 'ַאֹ* .סנַאש א ,טייהנגעלעג א ןזָאל

 ,גנוריֿפנָא יד ןכַאװשּפָא :ךיוא = (טנעה יד ןוֿפ)

 ,םישזער םעד

 = (גיוא ןוֿפ) ןגיוא יד ןוֿפ יא*

 .סעפ} ףיוא טכַא ןגייל טינ .סעּפע

 ,ליצ םעד (ןגיוא יד) גיוא ןוֿפ

 ,ןסעגרַאֿפ = ןצרַאה ןוֿפ

 סיורג טימ יַא .ריט ןוֿפ יא .ןטײלגַאּבסױרַא .0

 ןַאמערָא ןַא ּבוטש ןוֿפ לָאמנייק ןּבָאה ,, .עּפמָאּפ

 .א ,"ןהֿבדנ א ןָאו ןקורט טזָאלעגסױרַא טינ
 ,ג"מרּת ענליוו ,קינזרעטַאק רעניילק רעד ,ריֿפַאס

 .4 יז

 ַא ןּבעגסױרַא .ליומ ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא 4

 .ןוגינ ןכעלײרֿפ א יא .לגדא טרָאװ א ,גנַאלק

 ַא ,ץֿפיז א ,ץכערק ַא יַא .ץענעג ןכיוה ַא יא
 ַא ,טרעמורּב א ,תולוק ,יירשעג א 'א .ףַײֿפ

 א 'א .רעטכעלעג א 'א .שטיווק א ,דלאוועג

 ףיוא תוללק יא ,הליענ וצ רוּפּכ-םוי יװ ןייוװעג

 / ןןעזרעד| ןייזרעד ךיד טעװ יז זא ןוא, .םיעשר

 ױזַא ןּברָאטשעג / -- :ןייװעג א יַא יז טעװ

 ירזנוא שאו 'נואג :8'2 79 ,"ריד ךרוד גנוי
 ליומ רעייז זיוא ןיּבאה םולשה-םהילע םימכח

 ,י"ּכ ,"ןירָאװג ראוו זלַא זיא זאד ,ןיזָאלג זױרַא

 שנעמ רד זד רּבֹא זיא, .1703 ,הֿביא תליגמי

 ַאז ,טזאל שיורה דנומ ןייז וצ טרָאװ ויּב ןייא

 סָאד טגנַאֿפטנַא י'נוא ךאלמ רזיּב ןייא טמוק

 ןּבָאה לוק א, .ּב/ב ,וטל ,"טרָאװ זיּב גיּבלעז

 ןלַײֿפ ענַײד ןוא / ןעלמיה יד טזָאלעגסױרַא

 טינ* .18 ,זע ,םיליהּת ,יּת ,"ןֿפָאלעגמוא ןענַײז

 ןכַאמ ןגַײװשרַאֿפ = סעּפע ןגעװ סּפיּפ ַא יַא

 סױרַא טינ יז טזַאל רע" .סעּפע ןוֿפ דוס ַא

 ,ריא ןוֿפ ןדער ןייא ןיא טלַאה רע = ליומ ןוֿפ

 פָא .ןטײרּפשרַאֿפ .ןדלעמ .ןכַאמ טנַאקַאּב .8

 ןלַאגעלמוא ןַא 'ַא .לעּפַא ןַא ,ףור א 'ַא .ןקורד
 ,ווירּב םענעֿפַא ןַא יַא .עיצַאמַאלקָארּפ א ,ףורֿפױא

 (ןטכעלש ,ןטונ) ַא יַא .לַאנרושז א ,דוּב ַא יַא

 ןכַאמ = ערי'םש א 'ַא .ןצעמע ןגעװ םש

 ןצעמע ןצרַאװשרַאֿפ ;ךַײלג וצ עטָאלּב רעד טימ

 ,גנַאלק ַא 'ַא .לוּבלּב א ןטכַארטסיוא .םינּפ סָאד

 יד 'ַא* ..טלעװ רעד רַאֿפ יא :העומש א ,לוק ַא

 טָאה עמ סָאװ ןלייצרעדסיוא = קַאז ןוֿפ ץַאק

 ןעזרַאֿפ
 'א טיונ*

 ,ּפָאק ןוֿפ יַא*

 .לָאענ ,סע" ,רעד -- קינזָאלסױרַא

 .וטוא -- ןכַאלפױרַא

 .חרט -- ןרמאלסיורַא
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 ַא ןגָאזסיױא (רָאמוה טימ) .ןגַײװשרַאֿפ טֿפרַאדעג

 | | ,דוס

 יַא .טנעמוקָאד ןלעיציֿפַא ןַא ןּבעגסױרַא .9

 יָאק ַא 'ַא .זאקוא ןַא ,לעֿפַאּב ַא 'א .ץעזעג א
 ,האוולה א יַא ,גנונעדרָארַאֿפ ,עדנַאמ

 םידימלּת יד יַא  .ןזַײװַאּב .ןלעטשרָאֿפ ,0

 יז סָאװ ןלייצרעד ןיילַא ןלָאז ייז ,םלוע ןרַאֿפ-

 .ענערַא רעד ףיוא ןצעמע יא .טנרעלעג ןּבָאה

 .ןזָאלכרוד .ןענָאמרעד טינ .ןּפיהרעּביא ,11 |
 עקירעּביא יד יא .תוא ןַא יא .רעטרעװ רַאּפ ַא יַא

 ,םיטויּפ יד 'א ןענװַאד םַײּב .ןַאמָאר ןוֿפ ךעלטַײז

 ,ןכַאמ קיטרַאֿפ .ןקידנעסױרַא ,ןריצודָארּפ 2
 "סיורַא טעּברַא לקיטש ןייא , .הרוחס עטוג יא

 ,היֿבט ,עש ,"ןעמונעג ערעדנא סָאד ,טזָאלעג

 ןוא !טשיגרָאג א ?ךיא ןיּב סָאװ ,ונ, ,83 יז

 ףיא למײרטש א סױרַא לָאמַא ךיא זָאל ךָאד

 ,ץרפ ,"!ןעַײרד ןיא להק ךיז טגייּב -- להק

 ,ילמיײרטש סָאד'

 רעטיירּב רעדַא רעגנעל (ַײרעדַײנש) ,9

 ןוֿפ ןוּבשח ןפיא דגּב (ןוֿפ לייט) ַא ןכַאמ

 טַאהעג הליחּתכל טָאה עמ סָאװ לָאיועטַאמ

 | .סַאּפאז יַא .ןגיױּברַאֿפ

 ןיא ךיז יַא .ךיז ןזָאלקעװַא .1 :ךיז טימ
 ךיז טזָאל ןוא . ..קנואוװ א טוט ןרעֶוע .געװ

 םענוֿפ סיורא ךיז ןעמ טזָאל סָאד . . . ןייג

 ,המלש ,סוממ ,"ריצַאּפש ןֿפױא טַײװ לטעטש

 ?ןָאט ךעּבענ ןיּבר רעד| רֶע לָאז סָאװ, ,94 יז

 טגָאלש .. .טלעװ רעד ףיוא סױרַא ךיז רֶע טזָאל

 ,ץרפ ,"םלעכ ןיא עזַײרידנור רעד ףיוא ,ןָא רֶע

 ,6 טקנוּפ ,'ךעלטעטש ןוא טעטש'

 ןדניז איד יאַײצ רֿפ, ,ןֿפַײרגנָא ,ןלַאֿפנָא .2

 זיוריה טינ ךיד יזַאל 'נוא ,סניטּבילג סינַײד

 רע זד טׂשיטש רֿפ אוד ּביוא (אנוׂש) ןַײד ןגיק

 ,םינינפה רחֿבמ רֿפס ,"טגידניזג ריד ןגיק

 ,ּב/י ,טיצּת גרוּבמוה
 = עא קסע ,טֿפעשעג ַא ןוֿפ ךיז ַאי .2

 -ַא; .םיא ןוֿפ ןײגסױרַא ,ןרידיװקיל ,ןקידנערַאֿפ

 ןוֿפ יַא טלָאװעג רענייא ךיז טָאה רעדיוװ לָאמ

 יןעװעג ֿבשיימ . . . ךיז רע טָאה ,טֿפעשעג םעד

 טנעצַארּפ עכעלטע . . . טרילרַאֿפ ,ּפָא טדַײנש רע

 ,33 ןאמ ,1864 ,מק ,"טקפ ןוא

 ןי) רע .שינע- .ץבכע-ה  ,גנוד

 'א רעד טעװ םורַא העש רַאּפ ַא ןיא, ,(עק-
 ,ָאטיס לװַײֿפ ,"גנוטַײצ יד ןעװעטסרָאיװ ןעמוק
 .יירע- 1935.  וָאקרַאכ ,;ןעשעג זיא סָאװ

 -ַארג

 ,143 יז ,12 ןפ ,1970 ,דנַאלמיה יװָאס .טנַאוד

 טשינ ןטלַאהנַײא ךיז

 / טכַאלעגסױרַא ליֿפ ּבָאה ךיא, .ןכַאלוצסױרַא

 טציא ךיא זומ / ,טנייװעגסיוא קיניײװ רָאג ןוא

 -עג טינ סָאװ ןרעדױלּפ / טכַאנ רעֿפיט ןיא

 טימ .45 יז ,1922 ןילרעּב ,רעדיל ,קמ ,"טניימ
 .שינע- .רעד ,ךאל- .ךיו

 ךיא , .ןגָאזסױרַא

 רָאט ןגַײװש זַא טרעלקַאּב דלאּב רעּבָא ּכָאה

 טגיל סע סָאװ ץלַא יא ףראד עמ ,טינ ָאד ןעמ

 רעשידוי רעד ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,ּבז ,"ץרַאה ןֿפיױא

 ,29 'ו ,1895 עשראוו ,לעגעיּפש

 .װטוא -- ןגולפױרַא
 רעד ןַא ָאד רעװ ׂשיױרַא אד טגול ןַאמ , .םעט |

 .ורט -- ןּבױלפױרַא

 .וטוא -- ןֿפױלסױרַא

 ם י ר ע ד ע ג -

 ןֿפױלסױרַא

 יילֹּב .כרַא .ןקוקסיורַא

 ,א םיכלמ ,מהס ,ײטֿפּפַאלק רדוא טֿפור ריט

 יד ןעזרעד ךיא ּבָאה / רָאלק ענדָאמ ןוא , .5 .ז

 סױרַא טגול סָאװ / ,לזערג ַא ןוֿפ טייקסיורג

 ,4} יז ,| צוס ,"ּבלַאוש א יװ ןעיינש ןוֿפ

 .שינע-

 יז +-- ןּביולסיױא וװזד

 ןַײֿפ שודיק ךַאמ ןַײװ רכעּב ןייא רּביא,, ,5

 ׂשיױרַא ךוה טָאג ּבול .גנַאזיג ךילּביל ןייא טימ

 תּבש) ןוזמה תכרּב ,"גנַאּב ןַײז טינ ריד זָאל
 רעד ,ּביול-- .ּב/י ,1723 טׂשמַא ,(תורימז
 ,שינע- ,גנוז

 -ץניא ןוֿפ ןֿפױל .1

 רעד ףיוא יַא .ּבוטש ןוֿפ יַא .ןסיורד ןיא קיניײװ

 ,ןסיורד ןיא ןטעּפמיא טימ} םָאילַאװש 'א .סַאג

 -עילַאמסעגּפָא ןַא יװ יא .הֿפירש א ןוֿפ יװ יא

 ךעלרעטסעוװש ןציז, .ןּבעל ןטימ םיוק יַא .רעט

 ,עטסנעלק יד ,עטסנעש יד סױרַא טֿפױל / ַײרד

 ןייז איז, .לֿפ ,"ןַײרַא לרוחּב םעד טֿפור ןוא /

 /.ראו טׂשיא ׂשד איורו איד ךַארּפש ,ןמוק ןַײרה

 ,"ראט ןרדנַא םעד וצ שיוניה רדיװ ןֿפול איז
 ןֿפיל לייט ןייא , .1520 ץעֿפָארטס ,ךוּב לאומש

 טנקיּב איז אד רטרוא ןא / זױנַא ןׂשג רעד וצ

 זױרַא דניושג רע רעװ, .12 יז ,ץניװ ,"ןרַאװ

 ןילַאֿפ תיבה ךותּב ולש לּברס י'נוא ןיֿפָאליג |

 ,םד-תלילע רעצעמ ןגעװ י"ּככ ,"טעה ןיזָאל

 איד לא טֿפיל אד, .|263 יז ,וװ שֿפ/ 9

 טלָאװ רענייק ינוא ןלָאטיּפש ןוֿפ} זיורה ןקנַארק

 ,ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,יןַײז יטצטל רעד

 איירשיג ןייא ךיא זד ,טירעה רע אד 'נוא, .6 יז

 אַײּב דיילק ןַײז רע סיל אד ,ףיר ינוא יטכַאמ

 ,ץילּב ,"זיוניה ףיל 'נוא טיהילֿפ 'נוא ,רימ

 טכַאנ רעטשרע רעד ןיא, ,15 ,טל ,תישארּב
 א ןיא 1850 רָאי ןקידנוצןיא| םעד ןוֿפ חסּפ

 םעד סיוא ןֿפַאלעגסױרַא לדיימטסניד ךעלטסירק

 ןגירשעג טָאה ןוא ֿבצק ןשידִיי םעד ןוֿפ זיוה

 רע לַײװ ןעליוק טלַאװעג יז טָאה דִיי רעד זַא

 ירופס ,"חסּפ ףיוא טולּב ךעלטסירק ףראד

 = ןריט עלַא ןוֿפ יַאֹ* .י"רּת ֿבוֿבל ,תואלֿפנ

 ןיִּתשמ יַא = םינטק י'ַאֹ* ןֿפױלנעמאזוצ ךיז

 ,ןַײז וצ

 ,ץעגרע ןוֿפ ןעמוקסיורַא טעּפמיא טימ .2

 יד ןיא דרעֿפ ןדליװ ַא ףיוא יא רע טגעלֿפ טֿפָא;

 גנילרעּפש ,"ןולעֿפ יד ןיא רֶעדָא סעפעטס

 עשראו ,...ןעכדיימ רעמיַארַאק איד ,זּביא

 רעצעמע טֿפױל לָאמ סעדעיה .9 יז ,9

 וצ-קידנעגניז ןוא לָאז ןטימ ןיא סױרַא שרעדנא

 "סנעשט ןיא ,ןַאמסקילג .װ ,"לצנעט א רע טצנַאט

 טעו'ס* .253 'ז ,1947 י"ג ,ןדיי רעװָאכָאט

 ,ןלענק ףראד עמ = 'א טינ ןרע טש ןוֿפ

 ןזיא סע|"* .ןענעק וצ ידּכ ןענרעל ,ןעװערּבוז

 יד* .ןסעגרַאֿפ = ּפ ֲא ק ןוֿפ ןֿפָאלעגסיױורא

 :ךיוא = ןֿפָאלעגסױרַא ןענַײז

 -ערָאהעג רעווש ,ןֿפָאלעג ,טגָאיעג קראטש רעייז

 .הֿמשנ יד םיא ןוֿפ לָאז יַא :הללק .טעװ

 טגָאי סע יװ לעז ץנעֿפײרט יד םיא ןוֿפ לָאז יַא,/|

 ,חס9פ רַאֿפ רעשידוי רעד ,"המשנ יד רימ ןוֿפ

 ,27 יו ,1881 עשרַאװ



 ןעּפַאילסױרַא

 טינ ןֿפע, .ךיז ןסיגסױרַא .ןסילֿפסױרַא .9

 ,"ריּב רעד יא לסעֿפ ןוֿפ טעװ טינַא ,ןארק םעד

 ןֿפָאלעגסױרַא זיא דנואו רענעֿפָא רעד ךרוד;

 יִלֵא םיא םירוטקָאד איד, ."טולּב עצנַאג סָאד

 לא םיא ןלָאז ינוא ,ןניֿפע ןלָאז ןירדוא ינַײז

 ,30 ,רַאש ,"ןיֿפָאל שױרַא ןיזָאל טולּב ןַײז

 איװ ןןעזעג ןּבָאה =} ןכַאז םיימור יד ינוא,

 ןוֿפ ןירָאט יד ׂשיוא טֿפַאל שױרַא טולּב ׂשד

 ,ו ןוֿפיסוי ,"ךאּב רגידילעווק ןייא ׂשלַא םילשורי

 ׂשנַאג ןיא ןמ ןעװ;ע .ּב/זכק ,1764 ַאדרויֿפ

 גיניוו ןניא ןמ לָאז וזַא ,טנע ןייא רדוא טצלַאז

 ׂשָאד שר ןלעטש ףיוא ׂשע זומ 'נוא ןיצלַאז ךַא

 ,שפע ,"ןאק ןֿפױל זױרַא רדיוװ ריׂשַאװ ץלַאז
 .א/זס ,;ה"מּת מדֿפֿפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 א קידנסַײררעּביא ,ןײגסױרַא ,ןֿפױלטנַא 4
 'א ,ןצעמע רעדָא סעּפע ןזָאלרעּביא .טייקיטעט

 םישנ, .עיצקעל א ןוֿפ ,טעּברא רעד (ןטימ) ןוֿפ

 ןיֿפָאליג ליוש רעד זיוא ׂשילֵא טזיא םישנאו

 ןזױרַא תוליֿפּת יטׂשעּב איד ןיא ה"ועּב ינוא

 ,הג ,"ןֿבוט םוי=} ט"י ןיגילייה ןא ןיֿפָאליג

 ,לוש רעד זיוא ןֿפױל שיורה טינ לָאז ןמ, ,87 יז

 רעװש וצ םיא זיא לוש איד :ןגָאז טינ לָאז ןמ

 טֿפױל רעטקַאד א; .ג/ּבנק ,הניאצ ,"ןזעוויג !

 ןַא ְךָאנ ,טָאה רע ואװ ,תדלוי ַא ןוֿפ סױרַא

 ךָאנ ףיוא די יד טלעטשעגסיוא ,יןַײזרעּביא'

 טקנוּפ ,,ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרּפ ,"לּבור ןעצ

0 | 

 א וצ יַא ,םָארק ןיא יַא .ץעגרע ןֿפױלוצ ,9
 ,םינכש יד וצ יַא .עטרֿבח

 ןַא ןיא יַא .ןענעגעגַאּב .ןגעקטנַא ןֿפױל .0
 ןנעז וזא, .ןגעקטנַא ןגרָאמירֿפ םעד יַא .עקַאטַא
 'נוא םילשורי ןוֿפ םירוחּב ריֿפ ןֿפָאלג ׂשורַא

 יד ןיא ןיגלשג ןּבה 'נוא םירמוש ילַא ןענגרה

 ,א/טי ,יש ,"קאלש ןיׂשורג ןייא םימור הנחמ

 ,'יכע רעד ,ףױל- .ךיז טימ
 .יײרעה = .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד

 .ָאיעּפ ,ןגָאזסױרַא .חרט -- ןעּפַאילסױרַא
 סױרַא טעּפַאיל רעּבָא סעַײטלוה ןוֿפ ליומ סָאד,

 ,28 ,וט ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"סטכעלש

 עמ סָאװ ןגײלקעװַא .1 .װרט -- ןגיײלפױרַא
 ןזַײװַאּב וצ סעּפע ידּכ רעדָא ןעמונעגסױרַא טָאה

 'ַא .שיט ןֿפױא לדנער סָאד 'א .ןטײרּפשסיױא

 ַא יא ,קנַאּבמָאט ןֿפױא ,רעטצנעֿפ ןיא תורוחס

 טסע'מ זַא; .טסעג ענדַארַאּפ יד רַאֿפ ךעּפעט

 יד ןסע טינ ליװ עמ ןוא לֿפרַאֿפ טימ ךעלּבעּב

 'ַא טינ ןעמ לָאז ,לֿפרַאֿפ יד רעּבָא ךעלּבעּב

 סָאד ןןעמעלַא רַאֿפ רעלעט ןוֿפ ,לסיש ןוֿפְן

 זיא רע, .81 'ז ,1 ישס ,יןסע טינ ליװ עמ סָאװ

 רֶע . . .רַאסימָאק םוצ רעהרַאֿפ א ףיוא ןַײרַא

 עג ,געס ,"ןריּפַאּפ ענַײז טגײלעגסױרַא טָאה

 .185 '} ,1947 א"ּב ,דרע עטנערּב

 יַא .ןריטרָאּפַאר .ןרילומרָאֿפ .ןגָאזסױרַא .2

 טָאה עמ סָאװ ץלַא 'ַא .סעיזנעטערּפ ,תונעט

 ,ךיז ַײּב ןטלַאהַאּב טינ ךַאז ןייק ,ןצרַאה ןֿפױא

 ןרַאֿפ יא .טירש ןקיטכיװ ַא ןוֿפ ןויטָאמ יד יא

 (ןרעטיּב) םעד 'ַא .טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ןיּבר

 ןַײמ טגײלעגסױרַא םיא רַאֿפ ּבָאה ךיא, .תמא

 .חש ,"'א רעלעט |

 ,וורט --- ןעַײלסױרַא

 .ורט -- ןענעײלסױרַא
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 רע יװ ,לקעּפ ןַײז .רע ןוא ,תורצ לקעּפ

 ,סוממ ,"טַײצ עגנַאל ַא ןיוש םורא טעװערדנַאװ

 (גנירעה יװ) יַא* 31 'ז ,'תֿפי ןוא םשי

 "מורא ,ןרעלקרעד יונעג רעייז = רעלעט ןֿפױא

 טײטשרַאֿפ סָאװ רענייא, .םיטרּפ עלַא ןדייר

 ןֿפױא ץלַא םיא ןעמ זומ ,קנואו ןֿפיױא טשינ

 ןֿפוא ןט ר ָא ק יד יַא*

 ;טניימ עמ סָאװ ,ליוװ .עמ סָאװ ןֿפָא ןגָאז = שיט

 ןוא תונװּכ (ענעטלַאהַאּב) יד ןעגנערּבסױרַא

 | : ,רענעלּפ

 רעד ינוא, .דלוש יד יַא .ןגײלֿפױרַא ווזד .2

 זיּב ןינע םנייק ןוֿפ ןדייר ןיזאל טינ רָאט ה"פ

 .קקּת ,"טגיל ןיווה סנק זאד ה"ר רעד זד

 עטיוט . . .עכעלטע 'א ןעמ טגעלֿפ ךעלגעטגָאט;,

 טָאהס ןכלעוו . . . ןגָאװ . . . ַא ףיוא סרעּפרעק

 םוצ . . .עּפאקש עטרעוװויידעגסיוא ןַא טּפעלשעג

 ,קצול רֿפס ןיא ,לעֿפירג .מ ,"תורֿבקה-תיּב

 ,401 יז ,1961 ָא"ּת

 טנייל סָאװ ןיציּבר יד טָאה. .ןזַאלסױרַא .4

 ,סױרַא טנַאה ןוֿפ קָאז םעד טשינ לָאמנייק

 ןטימ ליונק יד םערָא ןרעטנוא ןוֿפ טזָאלעגסױרַא

 טגײלעגסױרַא טָאה יז, .ירעדניקי ,ץרּפ ,"םעדָאֿפ

 ךיז ןוֿפ טקורעגּפָא ,טנעה יד ןוֿפ רעסעמ-לּפָאג

 ,21 או 1971 ,רַאֿפ ,ןילּבמעד .ּב ,"רעלעט םעד

 רע .שינע-/ .ץכע- = .רצד ,גייל-
 אירע .(עק- ,ןי)

 .ןטכיול-: :89 .וטוא ןטכַײלסױרַא
 -סױרַא .ןטַײװרעדנוֿפ ,קינייװעניא ןוֿפ ןטכַײל
 -תיּב ןוֿפ סױרַא טכַײל סע .ןצנַאלגסױרַא .ןענַײש
 ןיא ןייק רעטצנעֿפ יד ןעגנעהרַאֿפ .שרדמה
 ,ןוז יד יװ יא .ןסיורד ןיא יא טינ לָאז לַארטש
 יד יװ יא ,םינּפ סקידצ םעד יװ ,טנַאילירּב ַא יװ .

 ןוֿפ סיױרַא טכַײל דלָאג, .ןעמיוק ןוֿפ הרונמ

 .חש ,"עטָאלּב (רעד)

 םיא טכַײל קנוֿפ רעשידִיי רעד, :גיֿפ ךיוא

 -רָאּפ שידָיי ןייא רָאנ , ."ןגיוא יד ןוֿפ סױרַא

 יז .,.לטֶעצ םעד ףיוא סױרַא ןטכַײל קלָאֿפ

 ,1862 ,מק ,"הרֿבח רעד ףיוא טקנעשעג ןּבָאה

 סָאװ ןרעטש עקיטכיל עסיורג ןַארַאֿפ , .1 אי
 עניּב רעשידִיי רעד ןוֿפ טַײװ:-טַײװ . . . ןטכַײל
 ׁשזַא טכיירגרעד ןַײשּפָא רעייז סָאװ ,סױרַא

 עדנעזנַאלּב ,עש ,"םלועה-תומוא יד וצ ןיהַא
 ,227 יז ,1922 עשרַאװ ,וו ןרעטש

 קידהעונצ ךיז לָאז ןטכַײל ןואא :ךיוז טימ

 ,"טלעװ רעד רָאג רעּביא שדֹוק-תּבש רעד סױרַא
 .שינע- .גנז רעד ,טכַײל/ שי

 ,271 +- ןעַײלסיױא ווזד

 סנכש םעד וצ לוטש ןייא ויּב ּבוטש ןוֿפ יא

 ךַײא ַײּב ּבָאה ךיא סָאװ רוזחמ סָאד; .הנותח

 עמערָא ןַא ךעּבעג ךָאד ןיּב ךיא . . . / טצעזרַאֿפ
 שָאר ףיוא סױרַא סע רימ טַײל / ,הנמלַא

 ,240 'ז ,1925 ענליו ,םילשמ ,טע ,"הנשה |

 .שינע-  .ץכץ ,2נוד
 ,ןעגנירדסיורַא .1

 -ערעטניא ןַא יא .ןענעייל (םַַײּב) ןוֿפ ןעזסױרַא
 ןטוג םעד עזַארֿפ רעדעי ןוֿפ יא .קנַאדעג ןטנַאס
 סָאװ סנױזַא ןענעײלוצסױרַא תונלעּב א .ןליוו !

 ןרעכעלסױרַא

 .תורוש יד ןשיװצ ןוֿפ יא .ןּבירשעג טינ רָאג זיא

 ךָאנרעד טנעייל ןרעו, .הנווּכ (ענעטלאהאּב) א יא

 םיׂשעמ עלַא סנשטנעמ יד סױרַא ךוּב א ןוֿפ

 ,המלש ,סוממ ,"גָאטַײּב ןָאטעגּפָא ןרעװ סָאװ

 םירֿפס ןוֿפ טכענ עצנַאג רימ טָאה רע, ,59 יז

 ,ץרּפ ,"םונהיג א ןַארַאֿפ . . . טנעײלעגסױרַא

 יה | -  יטנערּבס"

 יד ןוֿפ ,ןגיוא יד ןוֿפ ,םינּפ ןוֿפ סעּפע 'ַא
 -נָא ךיז ,ןריּפשרעד ,ןליֿפרעד = לגדא ןקילּב -

 -עגסױרַא דייר-םערוטש יד ּבָאה ךיא , .ןסיוטש

 .ּב ,"קילּב ןקידרעּביֿפ סעמַאמ ןוֿפ / טגנעייל

 יד ןוֿפ יא" .גורק רעלוֿפ רעד  ןיפַאל

 ןטרָאק יװ םעד טיול ןגָאזסױרָאֿפ = ןטרָאק

 ,סיוא ךיז ןשַאט

 'ַא .גנוננערטשנָא טימ ןענעייל(רעּביא) 2

 סָאװ יַא תורצ טימ םיוק ,דייֿבתּכ ןטלַא ןַא ןוֿפ

 ,ןּבירשעגנָא זיא טרָאד

 ,טנעמגַארֿפ א ןענעיילרעּביא .ןענעײלרָאֿפ .9
 ךיז טָאה רע. .רֿפס ןטלַא ןַא ןוֿפ םלוע ןרַאֿפ יַא

 .סיורַא סעּפע ,ריא רַאֿפ טלעטשעגּפָא עלַײװ ַא

 בר רעד, .יקילג' ,ַאּפָא ,"טֿפעה ַא ןוֿפ טנעיילעג

 טנעײלעגסױרַא ריא ןוא ןֿפור טקישעג יז טָאה

 רעשידיי רעד טשינ זיא סָאד זַא ,םירֿפס ןוֿפ

 לֹודגןהּכפ .25 ץווו 1961 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"געװ

 ,םיליֿפנ ,ֿפי ,"('ַא טמענ ןוא רֿפס ַא ףיוא טכַאמ)

 יװ סעּפֶע ןגָאזסיױרַא .17 יז ,1963 ָא"ּת

 "טַײד ןגָאזסיורא -- ךוּב ַא ןוֿפ טנעײלעגסױרַא

 .ךעלטקניּפ ,רָאלק ,ךעל

 רעד .שינעה/ .ץכע- = .גנוז

 ,ןטכַײלסױרַא וזז .חטוא -- ןקיטכילסױרַא
 ךיז ּפָא טלגיּפש ךַאז עדעיג .רעשיטַאֿפמע רָאנ

 ןוֿפ ןּבעל סנצעמע יװ . . . ןעז ןעק ןוא .ןיילַא

 אי ,סנכיײצ ,ןיּפַאל .ּב ,"סיורַא טקיטכיל יז

 רעדא -- ךיז טימ .יזיוה טמַאזנײארַאֿפ
 טקיטכילעגסױרַא ךיז טָאה וויטָאמ-לארׂשייץרא
 ,גנו- 1 יז ,הפי ,"ןעזילעה ןסקיוװייל} ןַײז ןוֿפ

 -סיורַא .לָאענ .װטוא --- ןעלטכילסױרַא

 סָאװ ,רעטכעוװ ןַאּב א יו, .לטכיל א יװ ןטכַײל

 טָאה / ,גוצ ןקידנֿפױל םעד טכַײל ןוא טייטש

 ,טייצ ,"טלטכילעגסױרַא רימ לגיּפש ןוֿפ רע

 ,'געוו ןֿפױא סנטָאשי ,ו שג

 םוצ ןֿפורסױרַא .לָאענ .חרט -- ןּבעלפױרַא
 ןכעלױרטרַאֿפ ןכייוו ריא ףיוא ןיּפש יד, .ןּבעל

 -וז טמיורעגנַײא קידלכיימש טָאה / לוקדיּפש

 ץַײנ טבעלעגסיורַא ןּבָאה סָאװ / ןעגנאלק עקינ

 ,103 יז ,טָאטשמיײיהעג ,יצוס ,"ןעגנַאלרַאֿפ

 ןענעײלסױרַא טזד ./ .חרט -- ןזעלסױרַא

 ,ןטרָאק יד ןוֿפ יא .שרטיל ןיא טֿפָא .ײמ .4-

 -עגסורַא ןגיוא יד ןוֿפ טסָארּפ םיא טָאה לקעי

 עטנַאקעּבמוא יד ,ל"הי ,"ליװ רֵֹע סָאװ ןזעל

 ,713 'ו ,1901 עשרַאװ ,עטּבעילרַאֿפ

 איד . . ., .ןּבַײלקסױרַא .ןּבַײלקסױא .כרַא ,2

 ,"ןזיל זױרַא םהיא איז ןינוט טעלּב יטׂשגרע
 -כַאװ ,ןַאמַײרֿפ .אְ| ,1750 מדֿפפ ,'דיל םירוחּב'
 350 יז ,ךוּברךייטש

 יד דֹניצַא םיא ןלָאז, .ורט -- ןרעכעלסיױרַא



 ןענרעלסױרַא

 -עצ ןוא יא ךיוּב םעד ןוֿפ ןעָארק עצראווש

 רעּביא סעקשיק ענַײז טימ ןעמַאזוצ םיא ןּפעלש

 ,,סערגָארּפי ,הװאת ןוא האנק ,סַײװ ,"רעכעד יד

 ,81 יז

 ריֿפסוא ןַא ןכַאװ .חרט -- ןענרעלפורַא
 יװ יא .ןיד א יא .ןרידוטש רעדָא ןענרעל םַײּב
 וצ דנוציא ןרעהיג רימ ינוא ,, .ןריֿפ וצ ךיז

 שיניכַײלג יכלעז קלח ירדנַא ׂשד ןוֿפ ןדיישיב

 ןכַאז ירדנא רעמ ךָאנ ןעק ןמ ׂשיױרַא ואוו

 טנרעל ֿבנג ַא ױזַא יװ, .א/וצ ,ו הח ,"ןנרעל

 :ןענעֿבנג געמ רע זַא רמוחו-לק םעד סױרַא

 טסרָאט וד ואװ ,סענעשעק ענַײמ ןיא ךָאד המי

 -- ,ךיא געמ ,טנעה ענַײד ןקעטשנַײרא טשינ

 טסגעמ וד ואוו ,סענעשעק ענַײד ןיא ןּכש-לּכמ

 ךָאד ךיא געמ ,טנעה יד ןקעטשנַײרַא ָאי

 סױרַא םעד ןוֿפ רימ ןענרעל ךיוא , .יאדוװַא

 ַײּב ןַײז שרֹודוירקֹוח טוג ףרַאד ןייד רעד יװ

 ,...ךעלגנוי עכילרע ייװצ ,.. ,"הרוּת"יד א

 .ןענרעלסיוא ווזד :ךיוא .17 יז ,1921 וָאקירטעיּפ

 סױרַא טינ ןעמ טנרעל הרוּת רעד ןוֿפ רעטרעװ,

 ,ּב/ב ,אמקיאֿבּב ,"םיאיֿבנ ןוֿפ רעטרעװ ןוֿפ

 ךרוד ןגירקסיורַא .װרט -- ןרעטַאמפױרַא

 יַא .טעּברַא ךָאנ 'א .ךיז רעדָא ןצעמע ןרעטַאמ
 ןוֿפ ּבָאה ךיא, .גנוטַײצ רעד רַאֿפ לקיטרַא ןא

 ןענַײז ייז ןוא ןּבעל רָאי א טרעטַאמעגסױרַא ךיז

 ,1910 יײנ ,שו רמ ,ײטלַאק יוזַא עדייּב ןענַאטשעג

 .שינ .גנ-/ .ךיז טימ .185 יז

 ןכַאמ ןקידנערַאֿפ .1 .װרט -- ןפַאמסױרַא
 יד יַא .גנולעטשַאּב עצנַאג יד 'ַא .ךיג ףיוא

 ,בוט-םוי ֿברע ךעלכיש

 ןקיטַײזַאּב ,ןּפוטשסױרַא ,ןֿפרַאװסױרַא .2

 "עג ויא סָאװ ץלא 'א .ןצעמע רעדָא סעּפע

 איד םידמול עצטיטש, .רעטצנעפ ןֿפױא ןענַאטש

 ןיוא ןהעג רהיד אַײּב איז זאל / ןַײז ריד םוא

 ןיא עוֿבק רועיש ןייא יז עּבעג / ןַײא דנוא

 ןכַאמ עזהעּב זע אוד טסנאק אד / זוה ןַײד

 ףוס ןוֿפ דיל-הלּכ שידִיי-שידנעלָאה אי ,"זױרַא

 !ן349 פש ,ו שפ ,םוסעלליה .מ י| ,'ה"י ,18 |

 ,ּבָארג רעייז ןעמוקעגנָא . . . טרָאד רימ זיא רע,

 -עגסיורַא ןטרָאד ןוֿפ ךימ טָאה רֶע . . .ןוא

 .1867 ענליװ ,דלוש עטלַא איד ,זמא ,"טכַאמ

 לֿפיװ ,ןֿפערטַאּב ,ןֿפערטנָא ,ןעמוקסיוא .ווטוא

 טָאה תיּבה-לעּב א, ?'א ןעמַאזוצ ץלַא סָאד ןעק

 םיא ַײּב טלָאװעג טָאה סָאװ ןדִיי א טגערֿפעג

 'א ןעק לֿפיװ -- : רעטלַאהכוּב ַא יװ ןטעּברא

 סע ריא טֿפרַאד לֿפיװ ןוא --- ?ייווצ לָאמ ייווצ

 טַאדידנַאק רעד טרעֿפטנעעג טָאה -- ?יַא לָאז

 .וֿפ ,"רעטלַאהכוּב ַא ףיוא

 -רַאֿפ .1 ..הפד +- -- ךיז ןכַאמפױרַא

 ךיז יא .ץעגרע ןוֿפ ךיז ןעמוקַאּבסױרַא .ןדניװש

 א ךרוד ךיז 'א .םייה רעד ןוֿפ ,ּבוטש ןוֿפ

 ןליו םירכנ יד ןעװ רּבא . . ., ,.לריטרעטניה

 רעוװ ,ןַײז (תד ריממ) ןלָאז םידוהי יד זַא ןגניווצ
 ןכאמ ׂשורַא ךיז לָאז ןֿפולטנַא ראירֿפ ןאק ׂשע

 ?ז"קּת ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס ,"טאטש רד שוא

 ,49 ,הנק ןמיס ?ז"עקּת

 .ךיז ןעּפעשטּפָא .ךיז ןעײרדסױרַא .גיֿפ .2

 .ורט -- ןעינַאמסױרַא

 .ורט -- ןענַאמסױרַא

 .ורט -- ןקלעמפױרַא

 .חרט -- ןחלשמסיורַא

2100 

 .טעּברַא ןַא ןוֿפ ךיז יַא .סעּפע ןוֿפ ןרעװ רוטּפ

 "רַאֿפ ןוֿפ ,וויזירּפ ןוֿפ ,לוּבלּב ַא ןוֿפ ךיז יא

 ,ןגיל ןּבָארג ַא טימ ךיז יַא .טײקכעלטרַאװטנַא

 ךיז יִּבַא ןרעֿפטנע .טנעה סנצעמע ןוֿפ ךיז יַא

 .עא עּפורג ,זַײרק א ןוֿפ ךיז יא .ןכַאמוצסױרַא

 ןרירוק וצ ןָא טשרע ךיז ןּבייה םינויֿבא יד,

 רעהַאד ןוא ןּכוסמ טסכעה ןיוש ןענַײז ייז סלַא

 ןטסגילק םִא זיא .ןרירוקוצסיוא ייז רעװש זיא

 י"א ןצנַאגניא רָאג ייז ןוֿפ ךיז לָאז עמ סָאד

 ךיא רעּבָא --. .1867 עשרַאװ ,לוגלג רעד ,דמא

 ...טכוז ריא ןעמעװ רעד טשינרָאג ךָאד ןיּב

 ,"!סע טנעז ריא ,יא טשינ ךיז טעװ ריא ,יּבר ---

 .דוי-םיליהת ,שַא

 סָאד , .ךיז ןעלקיװטנַאסױרַא ,ןעמוקסיורַא .2

 ןוֿפ טכַאמעגסױרַא ךיז טשרע טָאה עלעדניה

 טשרע ךיז טָאה סָאװ דנַאל-םירעיוּפ א, ."ייא

 ,"טֿפַאשטריװ רעלערוטַאנ ןוֿפ יא ןּבױהעגנַא

 -עטיל ידי רערעטלע רעד ןיא םזינַאמוה ,שנ

 ,58 יז ,1922 ןילרעּב ,רוטַאר

 .שינע ,ץכע- גנוד

 ,יירע-
 .(עקד) רעד

 -סיורַא ,ןקַאלסױרַא

 טימ סעּפע 'ַא .דייר עטוג ,עשלַאֿפ טימ ןגירק

 א זיּב ןדִיי ןטאוועמּת ןוֿפ יא .ךעלעדייר ענייש

 סָאװ ,ךרַאל-דלעֿפ עגנוי יד זיא טָא; .ןשָארג

 ןַײז טימ טעינַאמעגסױרַא טָאה ךעטסַאּפ רעד

 ,דרע עליטש יד ,סורּב ,"טסענ ריא ןוֿפ גנַאזעג

 .שינע- 100.  יז

 -ֿפיוא .ןרעדָאֿפסױרַא

 םיא ַײּב טנָאמ ינַאמ , .בוח ןטלַא ןַא יא .ןענָאמ

 גרעּב ,"השורי לּבור טנזיוט ַײרד עריא סיורַא

 .שינע- .ץכע- .גנו- .21 יז ,יקָאטסָאװי ,ווו

 ,רעד

 ןמ . . ., .ןֿפורנָא .כרַא .ורט -- ןדלעמסיורַא
 רע איװ גָאט םעד ןדלעמ סיורַא איהלַא לָאז

 ,"טגאז הניחּת יד ןמ ןעװ ןמאנ םעד טימ טסייה
 ֿברה, .טײּפּת ,גרוּבמוה ,תושקּבו תוניחּת יאײנ

 םידימלּת ינַײז ןזװעג ריהזמ טה ל"ז י"ראה

 ןיורא ןמאנ ןַײז טימ ךאלמ ןייק לָאז ןמ זד

 ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןנרעל ןיא וליֿפַא ןדלעמ

 ךיז רנייא ןעװ טימ טגנערּב ןיד רעד, .ּב/גנ

 ןַײז ריּתמ (ןיד תיּב םעד אַײּב ןזאל סאוו

 (ןיד-תיּב) םעד ן{רַאֿפ} ןוֿפ רדנ םעד רע זומ וזַא

 טימ .ד/טנ ,חע ,"ןדלעמ ׂשױרַא ךילדיישּב

 ,גנז- .ךיז

 ,ףוס ןזיּב ןקלעמסיוא

 רַאלָאד רַאּפ א יא :גי9 ךיוא ,ןּפָארט א זיּב יַא

 םעד 'א ייז ַײּב לעװ ךיא, ,רעטעֿפ ןכַײר ןוֿפ

 יד, .ירעדַײנש רעטֿפושיּכרַאֿפי ,עש ,"תיצמּתה-םד

 רע .ןּבעגעגכָאנ ןּבָאה ןענעװַאד ןוֿפ רעטרעו

 טָאה רע סָאװ סָאד יא ייז ןוֿפ טנָאקעג טָאה !
 .שינע- .ץכע- .דוייםיליהּת ,שַא ,"טלָאװעג

 רָאנ ,ןַײז חלשמ ווזד

 א טימ) .ןייג ןסייה .ןקישסורַא .רעשיטאֿפמע

 יּפַא טינ ךיז וטסעװא .(רָאמוה ןוֿפ םעטַײּב
 ַא טימ יא ."יַא ךיד ןעמ טעװ ןטוג טימ ןגָארט

 -מעטס ןוא, .דוֿבּכ טימ יַא .(ןטניה ןיא) ןַאּפש

 .ורט -- ןגָאנפױרא

 .ורט -- ןרַאנפױרַא

 .ורט -- ןשַאנפױורַא

 ןשַאנסױרַא

 רע טָאה ױזַא ,טכַאנ ןרָאװעג זיא םיוק ,וינעּפ

 ַא ףיוא טחלשמעגסירַא רעמזעלק הרֿבח יד

 229 '| ,ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"'תורימזי

 םוא רעיש ןיוש לָאמַא םיא טָאה שטַאשטָאּב,

 םייח| ,"ןזעװעג חלשמסיורַא רוֿפ א טימ תּבש

 ,ן238 יז ,ּפיו ...ףלָאװ יר תלודג ,ןַאגַאלַאמ

 -כַאז רַאֿפ ךיוא דל ןיא .םעד + ּפערפ -- ןֿפױרא

 יִא ןרעדַײלשסױרַא .ןימ ןכעלּבַײװ ןוֿפ רעטרעוו
 ,רעיוט

 ןעוצסיורַא ,ןגױזסױרַא

 -עלֿפ ןוֿפ ךלימ יַא .ןּפיל יד טימ (טײקיסילֿפ)

 ,סַאלּב ױזַא . . . ןענעז . . .ןלעוק יד, .עלעש

 ןוֿפ ןּפָארט א זיּב טייקטיור יד טלָאװ עמ יװ

 ,35 יז ,ילרּתסאי ,ַאּפָא ,"טגָאנעגסױרַא יז

 +--) ןרָאגסיױא ווזד .1

 ץמ .ץֿפח ןלוֿפטרעװ א יא .טלעג יא .(288 יז

 יָא" םעד יא .טָאה רע סָאװ ץלַא יַא םיא ןוֿפ ןעק

 ןגעװ ריא = ה משנ יד 'ַא* ,ףייני ןטימ

 ךיוא םיא ןוֿפ יא ןעק עמ סָאװ ןגולק ןייק טינ

 יד רימ טסָאה וד זא ןוא, .עטסרעַײט סָאד

 ןיש ךיא ּבָאה טציא / .טרַאנעגסױרַא עּביל

 טָאה טרַאנעגסױרַא; .לֿפ ,"טרעוו יד טינ ריד ַײּב

 יד ףיוא ןוא / קילג תומה:ךאלמ םַײּב יז

 ,"העירז יװ ייז ןֿפרָאװעצ דלעֿפ ןיא ןגעװמוא

 ,285 יז ,1956 י"נ ,| המחלמ ,מּפ

 זַא ןכַאמ טייקערטיכ ,לַאֿפנַײא ןַא טימ .2
 'א .ןײגקעװַא רעדָא ןעמוקסיורַא לָאז רעצעמע

 -לעהאּב א ןוֿפ ןצעמע יא .ּבוטש ןוֿפ דלָאי םעד

 "נָא ַאזַא טימ ךַײא יז טָאה רַאֿפרעד, .שינעט

 לָאז יז ,רעטקָאד ַא ךָאנ טראנעגסױרַא לעטש

 ןַאמ ןטייװצ ריא ןזָאלסיױרא ןענעק לַײװרעד

 ,"טעּב ןרעטנוא ןטלאהַאּב ןגעלעג . . .זיא סָאװ

 צשראוו ,ןעזיוה עכילקילג איד ,ןַאמרעקעב ,ב

 טייג :(םיאּבג יד וצ) . . . לארׂשי, ,30 יז ,5

 םלֹוע םעד סעּפע טימ טרַאנ . . .ףיוה ןכרוד

 יד, .טקַא .3 ,'טייק ענעדלָאג יד' ,ץרּפ ,"סױרַא
 קירוצ דלַאװ ןוֿפ טראנעגסױרַא ךימ טָאה ןוז

 טקעדעגֿפױא רימ רַאֿפ רעדיװ ןוא / דלעֿפ ןיא

 עשיריל ,געס ,"טלעװ רעד ןוֿפ טײקטַײװ יד

 ,33 יז ,1919 וועיק ,רעדיל
 ןכַאמסױרַא .ךיז ןענעֿפנגסױרַא :ךיז טימ

 יז ןּבָאה לָאמנייא ,, .םייה רעד ןוֿפ ךיז יַא .ךיז
 ,"תוֿפקה ןוֿפ הרוּת'תחמׂש טרַאנעגסױרַא ךיז |

 עלַא טצונעגסיוא, .יתּבש רעטרעטשרַאֿפ אי ,ץרּפ

 ענעי ןוֿפ ןראנוצסױרַא ךיז ןטייקיטסילרעטניה

 רעטשרמולּכ טימ טגנלָאֿפרַאֿפ יז ןּבַאה סָאװ

 ,3 עו 1966 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"עּביל

 .(עק- ,ןיי) רע .שינע/ .ץכע-
 ,יירעד

 ןיא סָאװ ןשַאנסיוא
 יא .ןטלַאהַאּב ,טַײז א ןיא טגײלעגּפָא ןעוועג

 ענעטעמס יד יא .טעֿפוּב ןוֿפ סטכאמעגנַײא סָאד

 גנעל יד ןיא , .ךלימרעיוז יד ןזָאלרעּביא ןוא

 ץלאמש זָאד ינוא ,שיורה טׁשעּב זאד איז ןישנ

 טימ סע ןיׂשע 'נוא ןֿפױט ןוֿפ ּבָא איז ןּביה

 סָאװ ,סעקנישזָאר יד, .ּבנ קרּפ ,טנַארּב ,"טָארּב

 תורנה' ,ץרפ ,"רע טקנעדעג ,'ַא טגעלֿפ רע

 / ,טרעדור ןוא טַײרש ןיכעק רעזדנוא, .'וללה



 ןגײנסױרַא

 ץעמע / -- טשער ןוא טעװעדליװ ,טמערַאיל
 -סױרַא ןאֿפ רעד ןוֿפ / ןכוק-רעטוּפ ריא טָאה
 ,"רעשַאנ רעד' ,לוא ,"טשַאנעג

 -נַײא ךרוד ןגירקסיורַא .װרט -- ןײנפיױרַא
 ןעווא ,ךלימ לסיּב ַא ךָאנ לגירק ןוֿפ יא .ןגייּב -

 ןיא רע לָאז ָאד ,סָאמ רעד טימ טסעמ רֶע

 טַײצ ילַא טּבַײלּב ׂשֶע ןעד ,ןסעמ רעמ קיצניװ

 לואװ טינ זיא ׂשֵע ןעד ,סָאמ רעד ןיא סָאװ

 שיורה ןק רָאג 'ינוא ץנַאג ׂשֶע ןמ ׂשָאד ךילגימ

 ,ּב/חק ,וטל ,"ןגיינ

 ןעגנַאלרעד ,ןעמענ .1 .װרט -- ןעמעגפױרַא
 'א .ןגָארטסיױרא .ןסיורד ףיוא קיניײװעניא ןוֿפ

 ןוֿפ שעװ יד יא .שדוק-ןורָא ןוֿפ הרוּת-רֿפס יד

 "יּפַאּפ א ןדניצנָא ןוא עלעּבעװש א 'ַא .עזילַאװ

 רעװלָאװער םעד רֶע טָאה ןעמונעגסױרַא, .סָאר

 זַא ןוא, .לֿפ ,ןסָאשרעד ןעלהרוֿבד טָאה ןוא

 ןַײז ןעמונעגסיורא רע טָאה ןטעּבעגּפָא טָאה רע

 םעד טליּפשעג ןייש . ...ןוא עלעפַײֿפ ןיילק

 ,"שדקמה-תיּב ןיא ןעגניז םייוול יד סָאװ ןוגינ

 טקיש טֹוג אד 'נוא, ,9 יז ,1856 ענליוו ,ןויסנה !

 םעד שיוא ןרעטש אייווצ רֶע טוה אד ,לוּבמ ׂשד

 טצעזיג ןייא איז טאה 'ינוא ןמוניג זױרַא שיע

 טאה ...רכעל איד ךרוד 'נוא ,הלט לזמ ןיא

 ןייא ןעװ, .30 ,חל ,ֿבויא ,מהס ,"טנגעריג ׂשע

 (רתסּב ןּתמ) זָאד ןיא ןַײא זָאװ טֿפרעװ . . , יוג

 ןייא טאה רע ליֿפיװ ,ןדרעװ רָאװיג ןמ לָאז ָאד

 ןעמענ ׂשיורה רדיװ ׂשֶע לָאז 'נוא ןֿפרָאװיג

 ,א/ומ ,וטל ,"םייוג ןוֿפ םיינע ןּבעג שע לָאז נוא

 עלעטַײּב םעד סיוא ןיליֿפּת יד טינ רָאט עמ,
 .א ֿברה ,"'א טנאה רעד טימ רָאנ ןעלטישסיוא

 .ו יז ,1864 ראווגנוא ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב

 =: 'א דָאּב ןוֿפ לֿפעש ןייק (ךיז) ןזָאל טינ*

 .ןּבָאה ןיילא ףרַאד עמ סָאװ ןעמענוצ ןזָאל טינ

 ןזָאל טינ ,עשַאק ןיא ןעַײּפש ךיז ןזָאל טינ

 .ךיז ןעדווירק

 ןוא רעטצנעֿפ ןיא ןוֿפ ּביוש א יִאֵי

 א יא ןענליוװ ןיא} ,ןטייווצ א ןיא ןלעטשנַײרַא

 ףיוא ןלעטשנַײרַא ןוא ענלָאקַאטנא ףיוא ּביוש

 ,שיטקַארּפ טינ זיא סָאװ ןָאט (א = קָאשיּפינש

 ַײּב ןעַײל ;ֿבוח א ןלָאצאּב וצ ידּכ ןעַײל ( 3

 .ןעלרעמש ןּבעגקעװַא ןוא ןעלקָאי
 ,ךַאז רערעסערג ַא ןוֿפ לײט א ןעמענ .2

 ןצעמע יא .עּפורג א ןוֿפ ןלייטסיוא ,םוכס א ןוֿפ

 טלעג יַא .ןּבעג סעּפע םיא ןוא הרֿבח רעד ןוֿפ

 םישאר) ט"ור, .קנַאּב ןוֿפ עטנָאק רעד ןוֿפ

 רחאו ,סמ יריא ןּבעג שָארּב ןלוז להקו ןםיֿבוטו

 שילָאּפ םעד ׂשיוא םיסמ יֿבוג איד ןילָאז ךּכ

 ,"ןּבעג שָארּב ןילָאז אד איד ןימענ ׂשױרַא
 רטנוא רעז תודמ ריא ןוש ןעוו ..., .קקּת

 שנייא רּביא ןנירַאד ךָאד איז ןמוק ,ןַײז ךילדייש

 ןלעטש ינוא ׂשיורַא ךיז ןוֿפ םנייא ןמענ איז זד

 .ּב/ֹּבמ ,והח ,"גיהנמ 'נוא שאר ןייא רֿפ םיא

 ַא טימ קלח ןַײד ריד וטסעװ זדנוא ןשיװצ,

 ,סמ ,"ןּבָאה עלַא רימ ןלָאז לטַײּב ןייא ,יַא לרוג
 = ןטײרג ןוֿפ 'א* 14 ,א ,ד"עקּת ילשמ

 ןעמענ = טעּברַא 'ַא* .ןװרעזער יד ןוֿפ

 ץוחמ רעדָא קירּבַאֿפ רעד ץוחמ ,םייהא טעּברַא

 .טָאטש רעד ןוֿפ ןצענערג יד
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 ףיוא ןגירקּפָא .ןעמענּפָא ,ןגירקסורַא 2
 .ןרק םעד יא .תואצוה יד יא .חוור ןּבָאה .קירוצ

 טגייל עמ זַא, .ֿבוח א יא ,טנעצָארּפ טימ יַא

 :"קנערק (א) סױרַא ןעמ טמענ ,תחדק ןַײרַא

 ןעמ טמענ ,עקַאט ןַײרא טינ טגייל עמ זַא,|

 טמענ ,ןַײרַא טוג טגייל עמ זַא, ;"הּכמ ַא סױרַא
 ןייא רעטנוא טגייל ןעמ זַא, ;"סיױרַא טוג ןעמ
 סע רעװ, .װש ,"ייװצ סױרַא ןעמ טמענ ,ייא
 סָאד ןקיש לָאז ןֿפױרדַא טקישעג זדנוא טָאה

 ,20 ןט ,1865 ,מק ,"םירֿפס יד יא ןוא עקירעּביא

 טעװ ,ּפַאלק א ןגײלנַײרַא טעװ רע ,קיזמ אזַא,

 ,1900 ,! םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"יַא טינ רענייק

 הטרח טָאה עמ ןעװ -- ה בוש ת ַא יַא*

 ןעמוק ,הֿבושּת-לעּב א ןרעװ ליװ עמ ,דניז ףיוא

 םיא ַײּב ןגירק ןוא (ֿבר א ,קידצ א) ןיּבר א וצ

 ןעמוקוצּפָא ידּכ ןָאט וצ סָאװ זַײװנָא ןעיונעג

 טַײצ רָאי ַא ןוא הֿבושּת א יא .דניז רעד רַאֿפ

 ,תולג ןטכירּפָא

 .זַײװַאּב ןכעלטֿפירש ַא ןעמוקַאּבסױרַא 4
 יַאּב ,עקווארּפס א ,טנעטַאּפ א ,טנעמוקָאד א יא

 א ,לטעצ א ,הֿביתּכ א ,ֿבתּכ א יא ,גנוקינַײש

 דיסח לאומש יּבר טאה רחוס רעד, .עא לטיווק -

 טאה ינוא ...ןדליג דלָאג דנזיוט טלייצג ּבא

 אירָאטסיה הנייש ןייא ,"םיֿבתּכ ןמונג שיורַא

 רע, .ןה"י .18 ףוס| בוֿבל ,טַײל אַײרד ןוֿפ

 גינעק רעד םיא יװ סױרַא ץלא טמענ {ןמהָו|

 חצמ רֿפס ,שּבירטמ ןרהא 'ר ,"ןלױוֿפַאּב טָאה

 טינ טָאה רע; .ּב/הכ ,ג"רּת עשרַאװ ,ןרהא

 -שילש ןייק {ןֿפלח םַײּב| םיא ַײּב ןעמונעגסױרַא

 ןֿפללח רעד טָאה ...ןודקּפ םעד ףיוא לטעצ

 השמ קחצי ,"ןייַּב ןוא ןייטש טנקײלעגּפָא

 ,1905 גרעבמעל ,אסעדַא ןוֿפ היֿבצ ,רעדַאּב

 ,לטעצ ןייק םענעי ַײּב סױרַא טשינ טסמענ,
 ,דנעזױט 75 ,עש ,"!ןעּפ עטקנוטעגנַײא ןייק

 (טינ) = לטיװק ַא טָאג ַײּב 'א (טינ* 60 יז

 (וצ) ןַײז (טינ) = דרָאּב ןרַאֿפ טָאג ןטלַאה

 = ףֹּכתעיקּת א 'א* .ךיז ַײּב רעכיז קרַאטש
 ,ןגָאזוצ טסעֿפ ,ןכַאמּפָא

 ןוֿפ ןסַײרּפָא .דלַאװגרעּביא ןעמענוצ .

 ַײב ןעמענוצסיורַא הריֿבע ןא זיא'ס , .ןצעמע

 טָאה עמ יװ ױזַא, ."ןשיק עטצעל יד ןַאמערָא ןַא

 א יז טָאה / ,ןעמונעגסױרַא ּבוטש ןוֿפ םיא

 םיא טָאה עמ יװ ױזַאק :"ןעמוקַאּב םינּפ ַײרֿפ

 ןּביוהעגנָא יז טָאה / ,ןעמונעגסױרַא ּבוטש ןוֿפ

 ,ןרעדנַא םַַײּב| י'ַאֹ* .לֿפ ,"ןסיג וצ ןרערט טימ

 -סיוא = ליומ ןוֿפ ןסיּב םעד ןןטייװצ א ַײּב

 יד 'א* .טסנידרַאֿפ א ןעמענוצ ,ןרירוקנָאק

 = (ןּבעל סָאד ,שֿפנ סָאד ,תויח סָאד ה מ ש ג

 זיּב ןרעטאמרַאֿפ (ב :ןּברַאטש ןצעמע ןכַאמ (א

 ,ןקיטיײװ ןָאטנָא (ג ;ןרעטאמ(סיוא) ,(טיוט םוצ

 ,טנוזעג סָאד) ץ ר א ה סָאד 'ַא* שֿפנ'תמגע

 קָאילק םעד יא :(סעקשיק יד ,תיצמּתה-םד םעד

 ,המשנ יד 'א וזד = רענייּב יד ןוֿפ (ךראמ םעד)

 ,"א תומצע יד ךיוא ןעמ ןָאק דייר עטוג טימ,
 רָאג ךָאד זיא ןריֿפ וצ ,ןריֿפ וצ עּביל א, .װש

 ןוֿפ ךרַאמ יד סיורא טמענ'ס / ,רעדנואוו ןייק

 .לֿפ ,"רעדנוזַאּב רֿבא ןדעי ןוֿפ רענייּב יד

 = (ןעלגילֿפ יד) ןעלגעז יד ןוֿפ טניװ םעד 'א*
 ,ןקיטומטנַא

 ןעמענסױרַא

 -ץגּפָא ,ןטלַאהַאּב זיא סָאװ ןגײלסױרַא .0
 ,ןּבַײרשרעּביא ןָא טּבייה עמ , .טַײז א ןיא טגייל

 ואו סױרַא טמענ עמ ןוא םוטעמוא טנֿפע ןעמ

 ,האג לד עצכָאי 'ר ,ןייטשנרעּב .ש ,"טגיל סעּפע

 רע טקַאּפעצ ךיג, .23 'ז ,1884 וװענעשעק

 סױרַא טמענ . ...הרוחס טימ סנַײז למערק'ס

 ,6 'ז ,לדוי ,סוממ ,"םירֿפס ינימ צנשטיטנַא

 .סיורא עמאמ יד טָאה ןיװ טָאטש רעד ּבילוצ,

 ,"ףלײשטַאֿפ טנעדַײז עקידתּבש יד ןעמונעג
 ךי = טלעג 'ַא* 219 'ז ,| לטַאמ ,עש

 .ןלָאצאּב ,ןלָאצרעדנַאנוֿפ

 סעקעװשט יד יַא .ןּפעלשסױרַא ,ןע;צסיורא .4

 ,ןוויוא ןוֿפ טנלַאשט םעד יא .רעטערּב יד ןוֿפ

 ןוֿפ רעסעמ א 'א .רער רעד ןוֿפ ןסע סָאד

 טמענ עמ סָאװ זיומ א יװ ןעזסיוא .עװעילָאכ

 ךיז .ךלימרעיוו (עקשעדאל א) ןוֿפ סױרַא

 'א ןוא ענעשעק-םעזוּב ןיא תמא ןטימ ןגָארט

 -ֿפָאטרַאק ענעטָארּבעג יד יא .ףראד עמ ןעװ םיא

 'א יװ גנירג וצ טייג ןּבָאה סָאד .שֵא ןוֿפ סעיל

 ןוויוא ןוֿפ ךעלשטעליוק ענעקַאּבעגסױא רָאּפ ַא

 ןוא / ,ןעמוקעגנָא ןיוש זיא יװרעּפ , .סױרַא

 'ַא לעװ ךיא זַא / .ןייטש ךיא זומ וויזירּפ םוצ

 לעװ ןעניד ןעינָאֿפ ןוא / ,רעמונ םעניילק א

 ןַײרַא טֿפרַאװ רַאנ א זַא; .לֿפ ,"ןייג ןזומ ךיא

 ןעצ םיא ןענעק ,(ןַײרַא) רעסַאװ ןיא ןייטש ַא
 רָאנ זיא טנעה עדמערֿפ טימ , :"יַא טשינ םימכח

 ןוֿפ (סענַאטשאק) סעקשעװעלָאה (םעװקַאּב) טוג

 יד| איז ןילָאז, .װש ,"ןעמענוצסיורַא רעַײֿפ

 ןמ לָאז ּכ"חאו יפלקה ךוּתל ןגיל |ךעלטעצ

 ,"הז רחא הזּב ןימענ זױרַא ךילטעצ השמח

 ,1606 ,(ןירהעמ) גרוּבסלַאקיג ק"ק תונקּת'

 -רַאֿפ ןיא טֿפָא (א = טנע ה יד ןוֿפ יַא*

 -רעּביא .ןּפאכסיורַא :האיצמ ּבוס ןטימ גנודניּב

 טָאה רעטייװצ א סָאװ ןיילא ןֿפױק .ןּפַאכ

 ןּבעג טינ (ּב :טרעקרַאֿפ רעדָא ןֿפױק טלָאװעג

 ריא* .סעּפע ןָאט וצ ןצעמע טייקכעלגעמ ַא

 = ליױמ ןוֿפ טרָאװ ןַײמ ןעמונעגסיורַא טָאה

 -- ליומ ןוֿפ טּפַאכעגסױרַא רימ טָאה ריא ווזד

 ריא סָאװ ןגָאז טלָאװעג ,טכארטעג ּבָאה ךיא

 = טנַאה א ןוֿפ טנַאה א 'א* .טגָאזעג טָאה

 יַא*  ,םיאנּת ןכערּב ,טֿפַאשדנַײרֿפ ןסַײררעּביא

 .ץלַא ןענעֿבנגסױרַא = טנַאװ ןוֿפ סעקעװשט יד

 ןשיּבוק) לצרַאװ:טַארדַאװק ַא ןוֿפ לָאצ ַא יַא*

 ,לצרָאװ א ןעיצסױרַא װזד = (לצרָאװ

 ,ןסַײרסױרַא .ןעּפולַאקסױרַא .ןדַײנשסױרַא .8
 רעטומ יד 'א .ןפילָאּפ יד ,ןעלדנַאמ יד יִא

 ץכעלטע יא .יורֿפ א ַײּב ןמטֿפ ,רעטומרעּבעג =|

 ןיא ךיז ןעּפעשטראֿפ סָאװ רענרעד יו; .ןייצ

 טסַײר . . .רענרעד יד 'א ליו עמ זַא -- לָאװ

 ןיע ,זּביא ץֿבעי ,"ךיוא לָאװ לסיּב א טימ ךיז

 .ּב/דכ ,ו"מרּת עשרַאװ ,תוכרּב ,בקעי

 ױזַא זיא רע, -- (ןגיוא יד) גיו א ןַא יַא*
 ,"'ַא גיוא ןַא הלילח ןעק רע זַא טרעּפמולעגמוא
 -- "ייווצ םענעי יּבַא ,גיוא ןייא יַא ךיז ַײדָאּב,
 ,המקנ ןעמענ וצ יּבַא ,ףמַאק ןטרעטיּברַאֿפ א ןיא
 "סנייא םענעי יּבַא ,ןגיוא ייווצ ךיז יַא, :ךיוא
 ,האנׂש עשיטַאנַאֿפ זיא סע קיניזמוא יװ --
 ךיז = "גיוא ןַא 'ַא ןצעמע רַאֿפ ךיז ןזָאל,|

 ףיוא ןצעמע ּבילוצ טיירג ןַײז ,ןַײז שֿפנ-רסֹומ



 ןעלּפענסױרַא

 -- גיוא ןַא סױרַא םיא טמענ עמ, .ןּברק ַא

 זיא רע -- "עדייּב טינ סָאװ טָאג רֶע טקנַאד

 .דנַאטשרעדיװ ןיײק טינ טלעטש ,זָאלסֿפליה

 = ןשָארג ַא רַאֿפ גיוא ןַא יא (ךיז) ןזָאל,

 רעטצניֿפפ .םערָא רעדָא גרַאק רעייז ןַײז

 יד ןוומ (ךיז)ע ."גיוא ןַא סױרַא םענ שטָאכ

 .ןענעיילרעּביא תורצ טימ םיוק -- "יַא ןגיוא

 ,האנק ןֿפורסױרַא :ךיוא

 .ןעלצרָאװסיױא -- ׁש ר ו ש ((םענוֿפ) ןטימ יַא*

 יד ,סעקשיק יד יַא (וזַאא ייז ,ריד) לעװ ךיא*

 (טניה יד רַאֿפ ןֿפרַאװ ןוא) ןגיוא יד ,םירעדעג

 .ןטלעש םַײּב ,ןעשַארטס םַײּב --

 .ןרידיוװקיל ,ןקיטַײזַאּב .טשינ וצ ןכַאמ .9

 סױרַא טמענ סָאװ ףייז עטסעּב יד זיא טלעג ,

 ןעמ ןעק ןקעלֿפ עלַאק :"קעלֿפ ןטסערג םעד
 .חש ,"דלָאג עלעסיּב א טימ יא

 טמענ עמ. .ןענעֿבנגוצ .ןענעֿבנגסױרַא ,10

 םעד ןוא לַאטש ןוֿפ (דרעֿפ םעד) וק יד סיורא

 ןכָאנ (א =} .װש ,"וצ ןעמ טסילש לַאטש

 יד טמענ עמ זַא (ּב :"גולק ןעמ טרעװ ןדָאש

 טָאה ,דנַאטש ןרעניימעג א ןוֿפ (ןתח םעד) הלּכ

 םעד) סהלּכ רעד טימ ןָאט וצ רעמ טינ ןעמ

 טָאטשנַא ב ןטייװצ םעד טיול .החּפשמ (סנתח

 לַאטש םעד' :ךיוא יוצ ןעמ טסילש לַאטש םעדי

 לודג ןייא וּתשִא טָאה וזלא ,, .ן'ןעמ טנערּברַאֿפ

 ׂשילַא ןתסנּכה תיֿבּב=| ה"בּב טרעהיג המוהמ

 ׂשיױרַא ׂשילַא 'נוא ןירעװ ה"ֿבּב םיֿבנג ןעװ

 רעד ןוא ּבַײװ סָאד; .331 'ז ,הג ,"ןימענ

 יצג) סיוא זיוה עצנַאג סָאד ןןּבָאהן . . . רוחּב

 עטסנעש ןוא עטסעּב סָאד {ןּבָאה} . . . ןוא ןטכוז

 ,"ןטירעגקעװַא ןענַײז ןוא . . . |ןעמונעג|סױרַא
 טמענ רע* .1808 אהרטסוא ,ינומדקה לשמ

 א זיא רֶע -- ןגיוא יד ןוֿפ לסַײװ'ס סױרַא

 .בנג רעטינעג א ,גנוי רענעּבירטעגכרוד

 ןוֿפ רעּב ַא סױרַא םענ, .ןריֿפסױרַא ,1

 סע, .לֿפ ,"ןּבַײרש סיוא םיא ןרעל ןוא דלַאװ

 ,המימשה ָאנ טּבה ןןעמהרֿבַא ַײּב) טייטש

 ןוא סַאג ןֿפױא ןעמונעגסיורא םיא טָאה טָאג

 ,"למיה ןֿפױא רָאנ קוק טגָאזעג םיא טָאה
 יַא* ,117 'ז ,ו"מרּת עשרַאװ ,תישארּב ,אמוחנּת

 ןעגנערּבסױרַא ,ןריֿפסױרַא = טײהנגעלרַאֿפ ןוֿפ

 "סיוא װזד מא .ֿבצמ ןעמעװקַאּבמוא ןַא ןוֿפ

 ,293 +-- ,10 ּב ,ןעמענ

 א יַא .קרעװ (א) ןוֿפ ןּבַײלקּפָא .ןריטיצ ,2

 טמענ םכחה ינומירג רעד, .ךוּב ַא ןוֿפ טָאטיצ

 נוא גוט םיא ׂשָאװ רָאנ רמאמ םעד ןוֿפ שיױרַא

 םיא זיא ׂשָאװ טייטש טרָאד ׂשָאװ רטרעוו ירדנַא

 .ּב/ול ,יש ,"גילעטש רטנוא רע טזל (דגנתמ)

 יכילטע טכַארּבג ןשטַײט ןיא ךיא ּבאה ךיוא,

 הדׂשה חיׂש רֿפס ןַײמ ןוֿפ ןמונג זיור . . . ןיכַאז

 טקורדג ךילצרעק שדוקה ןושל ףיוא ךיא זאד

 .'ח קרּפ ,ז"צּת אדרויֿפ ,הדׂשה חיׂש רֿפס ,"ּבאה

 ישדוי ליֿפ ןוֿפ ןמונג שױרַא ךיא ּבאה שד;

 ןרעקיכלימ רעד היֿבט|, .10 יז ,ראש ,ײרּבַײרש

 רעטעלּב עטלַא יד ןוֿפ סיורא םיקוסּפ יד טמענ

 ךיז טרַאּפש ןוא טשּפ ןטלַא רעייז ןוֿפ ןוא

 .27 ווו 1965 ,רַאֿפ ,רענֿפעש .ּב ,"ןָא ייז ףיוא

 וצ ןעמוק .ןענרעלסױרַא .ןעגנירדסיורַא ,8

 וטסָאה ןענַאװנוֿפ , ,ריֿפסיוא ןַא ןכַאמ ,אנקסמ ַא
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 ָאז, ."?ןרַאנּפָא ךיד ליוװ עמ זַא ןעמונעגסיױרַא

 םוא ןייא טמוק טֿפָא זד ןמענ זױרַא אד ןמ ןאק

 ןַײז םכח םעד ליװ 'נוא שנעמ רגידנעטש רֿפ

 ראּב רֿפס יײּכ ,ץישּבייא רעּב יר ,"ןידנעש רֿפס

 רסומ ַא רעכעלטיא רעהעג םורד, ,?1742 ,עֿבש

 השא ןייא ןוֿפ ןַײז וצ טנרָאװעג ,ןעמענוצסױרַא

 ,1844 עשרַאװ ,תואלפה ירופס ,ריװַאּפ ,"הרז

 (םינּבר ידו יז ןּבָאה ןיילא ארמג רעד ןוֿפ , .א/ה

 רעד ,"הכלה-'קסּפ א ןעמענוצסיורַא חוכּב טינ

 ביל, .112ג 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי

 טימ עשַאק' טגָאז עמ יװ סיוא טשימ . . . עכיצ

 רעכעלטיא . . . זַא גנונעֿפָאה רעד ןיא . . . ןָאמ

 ןַא זיא סָאװ סָאד יא שינעשימסיוא םענוֿפ טעװ

 ,72 יז ,המלש ,סוממ ,"ריא ןגעקא שינערעהוצנָא

 "יסח עטלַא ןוֿפ גהנמ רעדָא הׂשעמ רעדעי ןוֿפ,

 -הדימ ַא ןוא ןכּב א י'ִא רע טגעלֿפ . . . םיד

 .ז"ק ,1957 י"נ ,ּבדל ,"הֿבוט

 בַײװ יא .ןעמענרעּבירַא .ןעגנערּבּפָארַא ,4

 ַא ןיא; .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ רעדניק ןוא

 -- ייז ןּבַײרש ױזַא -- םורַא טַײצ רעצרוק

 ךַײא טעװ ,ךיז וצ יא עלַא ךַײא רימ ןלעװ

 יד ,סוממ ,"תוישק עלַא ןרעװ טרעֿפטנערַאֿפ

 ןיש טָאה רע; ,9 "/ ,ןילָאװ ןוֿפ גנוקעדטנַא

 ,עש ,"רעדניק ןוא ּבַײװ ןַײז ןיהַא יִא קשח

 ןטלעז רע טָאה קידעכַאװ ױזַא, .28 יז ,היֿבט

 ןטַאנגאמ עגיה יד רעדייא ךָאנ ,טליֿפעג ךיז

 ,"ֿבר א רַאֿפ רעהַא ןעמונעגסיורא םיא ןּבָאה

 ,398 יז ,'סעמע' ,וו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב

 ןַא יַא .ןֿפױקסיױא .ןזיילסיוא .ןעַײרֿפַאב .2

 'ַא .ויזירּפ ןוֿפ יא .תוֿברע ףיוא ןטריטסערַא

 "מָאל ןוֿפ (ץלעּפ ןטצעזרַאֿפ םעד) ןוּכשמ םעד

 עשידיי יד 'א ,לטיווק-םרח א ףיוא יא .דרַאּב

 ןיא םירֿבק עקידעּבעל ערעייז ןוֿפ ךעלרעדניק

 זיא וניּבר השמ ןוֿפ רטומ איד דֿבכוי, .ָאטעג

 זאד טאה ינוא ןמוק ןדע ןג שניא קידּבעל ךיוא

 איז טאה ןמ ןגאט איו 'נוא ןנואוויג דניק

 ,"ןסהוח} גנוכולֿפ רעד ןוֿפ ןמוניג שיורה
 הנומאּב ןימאמ טנעז ריא, .יו קרּפ ,1676 ,טנַארּב

 עלא ןוֿפ 'א ךַײא טעװ עּבטמ יד סָאד המלש

 ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"תורצ ערעַײא

 םוא טסָאה וד יװ ױזַא, ,61 יז ,1898 עשרַאװ

 ןוֿפ ףסוי טכענק ןַײד ןעמונעגסיורא הנשה שאר

 טנַײה יא ךיוא זדנוא וטסלָאז ױזַא ,הסיֿפּת רעד

 ,הנחת סש עַײנ ןייא ,"ןידה'םוי םעד ןוֿפ

 ןעמוקעג ה"ּבקה זיא ףוסל ,, ,1881 װָאקירטעיּפ

 סיורג טימ הלעמ לש אילמּפ רעצנאג ןַײז טימ

 ןעמונעגסורַא ייז טָאה ןוא דַארַאּפ ןוא גוצפיוא

 טָאג, .א/המ ,צונ ,"ןםירצמ ןוֿפ} המר דיּב

 םיא טמענ / סיוא ֿבקעי סנטַײצרַאֿפ ךָאנ טלייוװו

 .80 'ז ,תורימז ,סוממ ,"סױרַא תורצ עלַא ןוֿפ

 ,ןסילשסיוא .תושר ןרעסיוא ןלעטשקעװַא ,0
 רעד .עיצקידסירוי רעד ןוֿפ יא .ןצענערגּפָא

 סָאד ןעמענוצסױרַא ןסָאלשַאּב טָאה ןידה-תיּב

 קירּבַאֿפ א יא .תושר סרעטומ רעד ןוֿפ דניק

 -רעּביא ןוא םוירעטסינימ ןייא ןוֿפ תושר ןוֿפ

 רעטכעלש א ןוֿפ ןצעמע 'א .ןטייווצ א ןּבעג

 ןוא ללּכ םעניימעגלַא ןוֿפ יא .הֿביֿבס ,גנוקריוו

 ָאז ןוֿפ ןעילעדַא לָאז עמ, .םַאנסיױא ןַא ןכַאמ
 ,"א םייה רעד ןוֿפ רעטומ רעשירַאּברַאּב ןייא

 ,טעטש ,יד -- טָאטשנסורַא

 .ורט -- ןעטַאשספױרַא

 ןעטָאססױרַא

 ,36 'ו ,1865 עשראװ ,עזָאר עילעדַא ,ףור .1 .א

 .י+ ןעמונעגסורַא םימכח יד ןּבָאה ןַײװ םעד,

 לָאז עמ זַא םיוּב ןוֿפ תוריּפ יד ןוֿפ ללּכ ןוֿפ

 ףרה ,"ןֿפגה ירּפ ארוּב ןכַאמ הכרּב ַא ףיורעד

 עשרַאװ . . .תוכרּב רֿפס ,זּביא ןָאסרואינש .ז .ש

 ןעװ ,עזָאר עדנעילּב עטסנעש יד ,, .17 יז ,4

 ןיא ןצעזרעּביא ןוא ןטרָאג ריא ןוֿפ יַא לָאז עמ

 'רָאג וצ יז טרעװ ּפָאט-ןעמולּב ןטצוּפעגמוא א

 ענליװ ,...שידק רעד ,ּביָאט .ד .י ,"טינ

 "עג רימ ןענעז עכסישּפ ןיא , .61 יז ,ט"מרּת

 ןוֿפ תודיסח סָאד ןעמענוצסיורַא . . . ידּכ ןעגנַאג

 ןעגנערּבנַײרַא קירוצ ןוא קרַאמ ןוא עקטַאי רעד

 יד, .דוייםיליהּת ,שַא ,"ןַײרא שדוקה-ןורָא ןיא

 -עגסיורַא ןדִיי עלַא טָאה גנוריגער ןעשטַײדו

 ,רעלעה רדנסּכלַא רשא ,"ץעזעג ןדעי ןוֿפ ןעמונ

 .536 'ו ,1967 ָא"ּת ,ןורּכז רֿפס ,אשיר תליהק

 -סורַא = ןרעמאלק יד ץוחמ יא (קיטַאמעטַאמ)*

 יד ץוחמ רעליט ןעמאזניימעג םעד ןגָארט

 .ןרעמאלק

 ,(לרעדַײנש) .תוכאלמ ענעדײשרַאֿפ ַײּב 1
 תעּב לַאירעטַאמ םענעגיײּברַאֿפ םעד) ןזָאלסיױרַא

 יַאּב ןכַײלגרַאֿפ (ײרעכעלּב) .(גנוטסעמ רעד

 ,ךעלגערּב בוס ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא רָאנ טצונ

 רעשירעכעלּכ א טימ ןכַײלגרַאֿפ = ךעלגערּב יא

 ידּכ רֶעמע םענוֿפ דנאר ןטשרעטנוא םעד רעש

 .(קעד םעד) ָאנד םעד ןסילשוצוצ

 רעכעלרע ןא; .גיוא ןַא ךיז יַא :ךיז טימ

 ,"ןטוג םוצ רסומ ַא סיורַא ךיז רע טמענ .. .

 . . . ןּבָאה ל"זר יד, .12 ,אכ ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ

 טשינ לָאמנייק ךיז לָאז שטנעמ א זַא טגַאזעג

 ונירענּב ןוא, .114 'ז ,אינּת ,"ללּכ ןוֿפ יא

 טימ יא ךיז לָאז רערעדעי --- וניתונֿבּבו ונינקזּבו

 "ידֿבע ןוֿפ דנַאטשוצ ןוֿפ ,רעדניק ןוא ױרֿפ

 ,זמט ,ןיּבר רעשטיװאּביל םעד טיצ ,"הערּפ

 ךיז ןּבָאה רימ סָאװ ,העש אזא ןיא, .24 זש 7

 ,טױנ ןוא טנלע ,הפ ,"ןעמונעגסורַא רעהַא

 .ךיז ןעיירדסיורַא :ְךיוא .138 יז ,2

 ןעמונעגסורַא עשטכור ךיז טָאה ,שידק ןיינ ---,

 ןגרָאמ -- .טנעה עסייה ,ערעטצניֿפ ענַײז ןוֿפ

 ענעדליג ,עלרעּפ ,"הּפוח א ןלעטש רימ ןלעװ

 טינ = ןייצ יד ךיז 'א* .212 'ז ,עװַאּפ

 ,ןַײז אנקמ ;ןעניגרַאֿפ

 ,גנוי  .רעד ,םעני=

 .ירעד  .(עקי ,ןיי) רעד
 .שינע- = ,ץכעד

 ןזַײװסױרַא .לָאענ .װטוא -- ןעלּפענפױרַא
 "נסאג ענעדנוצעגנַא יד ןוֿפ, .לּפענ א ןוֿפ ךיז

 -ָאנס עלעגךירג טלּפענעגסױרַא ןּבָאה ןּפמָאל

 ךיוא 1958 ילוי ,שימייה ,רעטסיירט .ל ,"סעּפ

 .ךיז טימ

 ַא ןיא ץלַא ןרָאלרַאֿפ ,ןיקָאנ) -- יקנ סױרַא
 :ךיוא מט9 .ןשָארג ַא ןָא סױרַא ,טֿפעשעג
 יקָא סיױרַא

 סָאװ סָאד
 עיניל-ץענערג רעד רעטניה רעדָא תונכשּב זיא
 'ַא רעד ןיא םייוג ןשיװצ ןּבעל .טָאטש רעד ןוֿפ

 +-- ןעטָאססיױא ווזד
 בוס טימ גנודניּברַאֿפ ןיא :ךיוא .ףוע ןַא יַא .4



 ןקַאּפסױרַא 2109 ןעשטרַאטספיורַא

 ןֿפַאשרַאֿפ = עא (עקרינ יד ,רעּבעל .סױרַא .לָאענ .װרט -- ןשינָאֿפמיטםיױרַא ,ןעלסיירטסיוא (א :עא ךייוועגניא ,סעקשיק

 ךיז ןוא ןרָאֿפעג ױזַא ןענַײז רימ,, .ןעלקָאשסיוא

 גרעּב ,ןלָאט רעּביא טכאנ עצנַאג א טּפעלשעג |

 יד טעטָאסעגסױרַא שזַא טָאה סע זַא ,ןכַײט ןוא

 -סױרַא (רעגעלש ןוֿפ ןושל םעניא) (ּב ."סעקשיק

 ,סעקשיק יד יַא ריד לכיא ,  .ןסַײרסױרַא .ןצעז

 .טלעג ןצעמע ןוֿפ ןעוצ (ג ."!ריד ךיא לעװ

 -סורַא רימ ןוֿפ ןיוש טָאה רע, .ןרישזַאטנַאש

 רימ ןוֿפ טעטָאס רע -- לַאטיּפַאק א ןגיוצעג

 | ."סעקשיק יד סורַא

 .ןעצרַאטס- :99 -- ןעשטיואטסקכױװַא

 .ךיז ןּבײהסױרַא -- װטטא ,ןצרַאטש -

 סָאװ ןעמיוק א ,ןקעטשסורַא ,ןטלֹוּבסױרַא ךיז

 טעשטרַאטס םערוט  ַאק .סיױורַא טעשטראטס

 ריא ַײּב ןעשטרַאטס סע, ."למיה םוצ סױרַא

 טיוה רעד רעטנוא ןוֿפ, ,"טסירּב יד סױרַא

 ןּפיר יד, ."ןרעדָא עיולּב סױרַא ןעשטרַאטס

 -גוע יװ ,ןקָאלֿפ א יװ יא ,"סױרַא ןעשטראטס

 -עגסיורַא טָאה ךיוּב ןטימ ןיא , ,ןשּבה-ךלמ

 -רוּפ רעקידכעציּפש רעטײרדרַאֿפ ַא טעשטרַאטס

 טלעװ יד ,שטַאגולד .מ ,ײלזָאזע רעד יװ יוזא קיּפ

 טסַײררַאֿפ . . . רעק ,22 יז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ

 סע ןענאװנוֿפ עלעזדלעה עטרעװיידעגסיוא סָאד

 ,תומהּב ,סוממ ,"עלעגרעג סָאד סיורא טעצרַאטס

 / ,טֿפַאשדנַאל יד זיא ןּברַאטשעגסיױא , ,24 יז

 -רַאֿפ סָאװ / ,זיוה םאזנייא ןַא ואוו-טיניואוו

 דרע רעד ןוֿפ טעשטרַאטס / ,הֿבצמ א יװ טיינש

 ,ייינש' ,שַאוהי ,"סױרַא

 ןיא רעּבַײרש ןזעיצנעדנעט םַײּב , :גיֿפ ךיוא

 -קריװ יד ןעײרדרַאֿפ וצ ,ןעװעשלַאֿפ וצ טכער

 ןגעװ ,נש ,"'ַא לָאז ץנעדנעט יד יּבַא ,טייקכעל

 ןוֿפ ןעשטרַאטס סע, .203 יז ו רעּבַײרש עשידוי

 ץשיאיידיא עקידנַאנַארעדיװ סיורא טינ ריא

 ,387 יז ,ו שּבש ,ןציּפש

 יּפָארא, .ןקורסױרַא ,ןקעטשסיורַא -- װרט

 / ,ּפערט סלמיה םעד ןוז יד טָאה טרעטעלקעג

 יד סױרַא גרעּב עיולּב יד רָאנ ןעשטרַאטס סע

 -ןענוז' ,שָאוהי ,"למיה ןוֿפ דנַאר םַײּב / ּפעק

 ךיא ,ןּפיל יד ףיונוצ קירד ךיא, .יגנַאגרעטנוא

 ןטלַאהוצנַײא ידּכ ,ןגיוא יד סױרַא עשטרַאטס

 ןַײמ ןעלּפענרַאֿפ סָאװ ןרערט יד לַײװ א ךָאנ

 ,31 ןש ,1963 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,"קילּב

 ,74 יז

 .ךיז טימ .שינע- .ץכע

 ,ןעמוקַאּבסױרַא .לָאענ .װרט -- ןרוריספיורַא

 זיא םורֿפ, .רודיס ַא ןוֿפ ןּבעל םוצ ןֿפורסױרַא

 ךַי רעד יז טָאהיס . ...עזומ עשידִיי רעזדנוא

 ,191 'ז ,העיקש ענעדליג ,אֿפא ,"טרודיסעגסױרַא

 ַא ןוֿפ) ןע;צסױרַא .ורט -- ןֶש(י)ליטסױרַא
 ןטצעל ןזיּב יַא .םעדָאֿפ א ןוֿפ ןעֶיצּפָארַא .(רונש

 ,ךיור ןעגניר עיולּכ יד, -- ךיז טימ .לערק

 ןטרעַײֿפעצ-דלַאג ןוֿפ / סיורא ךיז ןעליס סָאװ

 סע' ,םיוּב ןוֿפ ןטָאש ןיא ,רה ,"רַאשז"ןרַאגיצ

 יז טָאה טנעה יד טימ, .ידלַאװ טימ טקעמש

 א קירוצ ןוא ןיה ןֿפרָאװעג {ןירעניּפש ידְו

 ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה'ס ןכלעװ ןוֿפ ילֿפישי

 ,גַײצ ,ארזיא .ע ,"םעדָאֿפ רעגנַאל ַא יא ןייא

 ,38 יז ,1928 וועֶיק

 .ורט -- ןרעּבגעטױרַא

 .ורט -- ןרעֿפטנעפױרַא

 .ורט -- ןפעסױרַא

 טעינָאֿפמיסעגסױרַא .עינַאֿפמיס ַא יװ ןעגנערּב

 ךַארּפשילגרָא עלָאג ףיוא טמיליהּתעגסױרַא ןוא

 ,צוס ןיא} ,"ןינמ ןשידִיי םענוֿפ . .. המשנ יד

 א"ב ,אקװד ,שטַײד סעטַאמ ,ןטָאטשמייהעג

 ,236 יד ,6 ןאפ ,1

 יד ןָאצ ןוֿפ יא
 ןוֿפ עדנעילֿפ ,ןעניּב ךיז ןעמולח ריא, .עּבמַאלּפ

 ןוֿפ טֿפַאגרַאֿפ ןרעּבגע ייז ,םולּב וצ םולּב

 י"ג ,| המחלמ ,מּפ ,ײקינָאה םעד סיורא טיוװצ

 .שינע .גנז/ .268 יז ,6

 ,297*98 ,טצסיוא +-- .ּברעװנַאק -- טעפיורא

 ןֿפוא ןכעלמיטסקלָאֿפ ןיא סױרַא םוקמּב טמוק

 יירד ,עינכיו / ,טעסױרַא ייג ,עקשאכ, .ןדער

 / !ןֿפערט ךיד לָאז ערעלַאכ ַא / !טעסיוא ךיז

 ענעיורטש יד, .לֿפ ,ײןכָארקרַאֿפ וטסיּב ןיהואוװַא

 םעד טעסױרַא / ןערַאּפ ןוא ןלארטש ךעלדייּב

 ,1920 ענליוװ ,ןעמעָאּפ ,קמ ,"ןגער םעד ןוא יוט

 / ירעסערג ץלַא סנטָאש יד ןרעװ סעע ,42 יז

 טיצ גנוי א / .עװַאּפ ַא יװ קעװַא טילֿפ ןוז יד

 ןוֿפ לַארטש א יװ יוזא / רעסעמ א טעסױורַא

 ,63 יז ,ן צוס ,"עװַאילָאכ

 .+- ןעמעטָאסױרַא וזז -- ןעמעטעפיורַא
 סיורַא ןעמעטע םייחיילעּב יד ןוא שטנעמ רעד,

 ,ליימש ,זּביא גרעּבכַאה .ד ,"זַאגירעיוזנליוק

 ,גנז 180,  יז ,1920 עװקסַאמ ,ןסקיװעג

 ןוֿפ ןרעֿפטנע ,1
 יװ טרעהעג ךיא ּבָאה, .קינײװעניא ץעגרע

 עג ךיא ּבָאה .םיוּב םעד ןיא טרעמָאי רענייא

 סיוא לוק סָאר רימ טָאה ?וטסיּב רעװ :טגערֿפ

 דש רעד ןיּב ךיא :טרעֿפטנעעגסיױרַא םיוּב םעד

 טצעזעגנַײא דלַאװ ןיא ךימ טָאה טשעּב רעד סָאװ

 סָאװ וצ .הפצוח טימ ןרעֿפטנע .2 .פי ,"סוֿפּת

 ,ןגיװשרַאֿפ רעסעּב טסלָאװ ?יא טֿפרַאדַאּב וטסָאה

 ילֹּכ ַא ןוֿפ ןסע 1
 ןסָאלשרַאֿפ זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ ןסע .סיורא

 (וחצּפ) ןייּב ריא, .עשַאק ּפָאט ןוֿפ יא .טכַאמרַאֿפ

 ,םהס ,"ׂשיורה ךרַאמ ןעד ןשע 'נוא איז ןנֿפע

 ןעטרעגענ יד טָאה| טנאה ןייא טימ, .3 ,ג ,הכימ

 רעטייװצ רעד טימ ןוא דניק א טגיוועגנַײא

 לסיש רעיולּב א ןוֿפ ןסעגעגסיורַא יז טָאה

 .יירעשטניל' ,ַאפָא ,"עזורוקוק עטלַאק

 .ןקעלסױרַא .ןעשזירגסױרַא ,ןסַײּבסױרַא .2

 טימ טּבָארג {רעּב רעדן, .ךָאל א ןייצ יד טימ יַא

 טרָאד ןוֿפ טסע ןוא דרע רעד ןיא סעּפַאל יד

 -ףּבלוּב ןוא ןעלצרָאװ ענעדישראֿפ סױרַא

 .28 וא 1958 ,רָאֿפ ,ָאזּבוקַאי .א ,"ןצנַאלֿפ -

 ןרעטשעצ .(סרעַײז ַא טימ) ןענערּבסױרַא .2

 ,דגּב קיטש א יא ןעק סרעַײז-לּבעװש ,(שימצכ)

 טינ ןיוש טֿפלעה ןירוא ןוֿפ ןקעלֿפ עטלַא רָאג,

 עצנַאג יד טָאה ןירוא רעד לַײװ ,לטימ ןייק

 ןָאק עמ ןוא ןסעגעגסױרַא דיילק ןוֿפ ּברַאֿפ

 -רעדיילק ,ָאריּפש .ש ,"ןשירֿפּפָא טינ ןיוש סָאד |

 יד יַא* .32 יז ,1900 עשרַאװ ,ײרעּברַאֿפ
 ןֿפרַאש ַא טימ ןרערט ןֿפורסױרַא = ןגיוא
 יד ,ץ רַא ה סָאד 'ַא* .ךיור ַא טימ ,חיר

 .ורט -- ןשטַאּפסױרַא

 .ורט -- ן(ע)ּפמַאּפסױרַא

 ,רעצ ,שינרעגרע ,קיטײװצרַאה (סיורג)

 -מוא .טשינ וצ ןכַאמ .ןעלצרָאװסױא .4
 רעייז זיא סע. .עיצּפורָאק יַא קידתונמחרּב
 ןטֿפעשעג םענוֿפ} טרָאד ןוֿפ הליֿפש יד רעװש
 עשרַאװ ,תירּב רענעטלעז ,סומלַאק ,"ןסעוצסױרַא

 ,9 יז ,3
 ַאֹּפ ,לעטש ַא ןוֿפ ןצעמע ןסױטשסױרַא .9

 "נָא ןצעמע ףיוא ךיז .ןרירוקנָאקסױרַא .עיציז
 טינ ןטלַאה רימ,, .ןסעוצסיורא םיא ידּכ ןצעז
 טלַאטשנַא ןשידִיי א ןיא זַא הרֿבס רעַײא ןוֿפ

 ,11 ןש ,1881 ,לָאֿפי ,"ןדִיי יא ןטסירק ןלעװ

 ,ןסַײּבוצ ,ןסַײּברעּביא ,לסיּב ַא ןסע .כרֵא 6
 ָאז קנש ןעד רּבױא ןניג איז טֿפוא זַא 'נוא,
 ,ּבנ קרּפ ,טנארּב ,"ׂשיורה זאוו איז ןיׂשע

 .שינע .ץכע .גנ- .ךיז טימ

 ,=- סױרַא וזד .כרַא .ּברעװנַאק -- רעפיורַא

 ןיא ...ןאװ ,זיוה םנַײד ןיא,; .הג ַײּב יױזַא

 ,"ריׂשייוריה / ינוא ןיג ןַײנה רע זיא ,םוראוו

 ' ,13 ,אכ ,םירֿבד ,חט

 שטַאּפ א טימ .1

 ןרעּביא עקליפ יד 'א ,ןֿפרַאװסױרַא (שטעּפ)

 ,סױרַא ּבוטש ןוֿפ םינּפ-תוזע םעד יַא .ןַאקרַאּפ

 -שירַאנ רעד ןוֿפ יַא .ּפָאק ןוֿפ ןועגש םעד יא

 ,טייק

 ,סעיצָאמע ,ןליֿפעג ןקירדסיוא קידנשטַאּפ .2

 רעייז טשטַאּפעגסױרַא ןּבָאה עטלמַאזרַאֿפ יד,

 "רע, ."רעלטסניק ןסיורג ןרַאֿפ גנורעטסַײגַאּב

 טָאה ןיוש / ,טנעמָאמ ןכעלקילג םעד קידנטרַאװ

 ןשטַאּפוצסיױרַא / ,טײרגעגנָא ןעלגילֿפ ענַײז רע

 ןָאה רעד' ,שָאוהי ,"דײרֿפ ןַײז טלעװ רעד רַאֿפ

 ,1909 ,!זיומרעדעלֿפ יד ןוא

 ,שינעע/ .ץכע- ,גנו-

 ןעלצסױרַא ,1
 'א .(עפמָאּפ א טימ טײקיסילֿפ ץעגרע ןוֿפ

 ,רעלעק ןטצײלֿפרַאֿפ ןוֿפ רעסאוו

 ,סַײנ ,העידי ַא ןצעמע ןוֿפ ןגירקסיורַא .2
 עג ןּבָאה ייז סָאװ ץלַא תודע יד ןוֿפ יִא .דוס

 ןוֿפ זיולּב רוּכיש ןרָאװעג זיא רע .טסואוו

 ךיז ןוֿפ ךעלגעמ זיא ץלַא סָאד זא ליֿפעג

 -טימ םעד ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז ,ןעּפמָאּפוצסיורא

 ,| רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןייש רעייז ןוא לָאמַא

 | ,491 יז ,'סעמעי

 -ַאמ ןעװעּבַארנָא ,ןסערּפסיױא ,ןעוצסױרַא .9

 ,ןרישזַאטנַאשסיױרַא .טלעג ,רעמיטכַײר עלעירעט

 ןוֿפ טעּפמַאּפעגסױרַא ןּבָאה ןטסירעֿפַא יד

 יד 'ַא ...סָאדע .הטורּפ ַא זיּב ןּברק רעייז

 -כַײרטסע-שטַײד רעד ךרוד דנַאל ןוֿפ תורצוא

 ןיא . , .ןֿפורעגסױרַא טָאה ןישאמסגירק רעש

 צכעלטֿפַאשטריװ ...ַא ןליוּפ ןטריּפוקָא . . .

 ןוֿפ ךוּב סָאד ןיא ,רעטַאֿפמַאטש ףסוי ,"טיונ

 ,ץכע .ךיז טימ .234 יז ,1952 ,ןילּבול
 ,שינע-

 ץנעדנַאּפסערָאק .לָאענ .אּב ,יד -- טסָאּפסױרַא
 .ּבװ וּוא .ןקישוצסיורַא ףיוא

 -סורַא ,ןעמענסױרַא .1 .װרט -- ןקַאּפפױרַא



 ן(ענעװ)עטוּפסױרַא

 (טוג רעדָא ףיט) ןעװעג זיא סָאװ ןגייל

 סטילּפ ןוֿפ השודק-ישימשּת 'א .טקַאּפעגנַײרא

 יװ רָאנ ,טקַאּפעגנַײרא וטסָאה ןקַאּפנַײרַא ,קַאז

 ."?'א ץלא סָאד וטסעװ

 ,ןצעמע ןריטרַאּפסנַארטסױרַא ,ןקישסױרַא .2

 טַאהעג תושוּב ןוא תוּפרח גונעג , .ריא טֿפָא

 ...ןיא ןַײרַא לוש ןיא ןעגנַאגעג -- !חסּפ

 םיֿבורק עשינצּבק יד ןכלעװ ןיא ,לדיילק ןטלַא

 .טנערּב'ס' ,ץרּפ ,"!טקַאּפעגסיױרא יז ןּבָאה

 וצ ןכַאמ טינ ךימ לָאז רע . . . -- ארומ ּבָאהכ,

 .סױרַא גנַאל ןיוש ךימ ןטלָאװ הרֿבח יד ,!ןֿפומי

 ןַײז ןוא סירָאמ' ,אּפָא ,"ןילקורּב ךָאנ טקַאּפעג

 טשינ רעטָאֿפ רעד זיא יאדווא ,, .יּפיליֿפ ןוז

 ,"ּבוטש ןוֿפ יַא ןוז םעד ליװ רע סָאװ ,טכערעג

 ,17 אוו 1962 ,זמט

 ןייק, .ןגירקסױרַא .ןעיצסױרַא .ןּפַאכסױרַא .8

 ,"?'ַא טנעקעג טינ ןיוש וטסָאה האיצמ ערענעש

 ,וצ גורק םעד וצ טקרעמַאּבמוא ךַײלג טייג יז,

 ץניילק סָאד טקַאּפ ןַײרַא טנַאה יד טקעטש

 רעדָא ךעלעטעצ ןגיל סע ואװ| סױרַא קילג

 ,עזָארעילעדַא ,ףור .ב .א ,"ןןכַאז עניילק

 ,16 יז ,1865 עשרַאװ

 ןגירקּפָא .ןעװעטַארסױרַא ,ןעמוקַאּבקירוצ .4
 טסייװ יצ ...זיא רקיע רעד , .קירוצ ףיוא

 סָאד טרָאֿפ ןעמ ןעק רשֿפא :טינ קישטמהרֿבַא

 ,קָאטסָאװ ,לַאזקָאװ םורַא ,גרעּב ,"'ַא טלעג

 ,81 יז

 ,ןעזעג ןטַײװרעדנוֿפ ןּבָאה) ךיא; : ךיז טימ

 ןוֿפ טקַאּפעגסױרַא ךיז ןּבָאה ןשטנעמ ךס ַא יװ

 -נוא ,יקסוָאנַאגַאק .א ,"לזַײהרעדעֿפ רעזדנוא

 ,ּב"פרּת עשרַאװ ,ןימלע'תיּב ןוֿפ לעגילֿפ ןרעט

 למיוועג ַא ןּבױהעגֿפױא ךיז טָאה סע, ,17 יז

 -עגמורַא ייז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןשיװצ

 ןריט יד ןוֿפ ןיוש ךיז ןּבָאה ייז ןעװ ,טלגניר

 ,13 יז ,'קרעּבערש' ,ו סַײװ ,ײטקַאּפעגסױרַא

 ,ןי) רע .שינעע .ץכע- .גנז
 .ירע- .(עקד

 -סױרַא .1 .װרט -- ן(ענ/עװ)עטוּפסױרַא
 -ןָאלּפעגנָא טָאה רעצעמע סָאװ יא ,ןרעטנַאלּפ
 ,טרעט

 -עוש ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּבסױרַא ,ןעײרדסױרַא .2

 ןוֿפ ןשטנעמ םענעגייא ןַא 'ַא .עיצַאוטיס רער
 .לַאדנאקס א

 ןטנעצַארּפ ןלָאצ ןּבױהעגנָאפ -- ךיז טימ

 לַאֿפוצ ןכעלקילג ַא ןּבָאה ןיוש זומ ןוא . . .

 רעד  ,יקסלָאּפנַאי ןבואר ,"ייז ןוֿפ ךיז 'א

 יד, ,24 'ז ,1898 װעשטידרַאּב ,סעומש רעגיטכיװ

 טעטוּפעגסױרַא םיוק ךיז טָאה . . . ט עילימַאֿפ

 ,...ךילפ עקטָאמ ,ןהָאזדוּב .י ,"עלעיד רעד ןוֿפ

 ,30 יז ,1927 ענליוו

 ףיוא יַא .ןכירקסיורַא .וטוא -- ןעזױּפכױרַא

 רעטעדאשטרַאֿפ א יװ זיוהריּב ןוֿפ יא .ריֿפ עלא

 -יילק ענעסירעגסיוא יד ןשיװצ ןוֿפ, .ןַאקַארַאט

 -עגניא יד טעזױּפעגסױרַא םערעװ יװ ןּבָאה רעד

 ךיא .ז"טשּת חסּפ ,קיא ,לקיּב .ש ,"ןדייוו

 ליֿפ ךָאנ ןוא ןָאסלעדנעמ ןעװעג זיא רעװ, :גיֿפ

 םַײּב ןגעלעג עלַא ןענַײז ייז ?טַײל עסיורג

 .וטוא -- ןשיוּפסױרַא

 .לָאענ .װחרט -- ןעכוּפוּפסױיַא

 .ורט -- ןרטּפסױרַא
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 טעזױּפעגסיױרא ןענַײז ,ךוטרַאֿפ ןרעטנוא תולד

 ,"טַײל צעסיורג ןרָאװעג ןוא טלעװ רעד ףיוא

 ענליוו ,רוּבג רעשידוי רעד ,טטַאלּבנעדליג .ד .ח

3, 

 ,ןצרַאטשסױרַא .1
 טָאה ערדלָאק רעד רעטנוא ןוֿפ , .ןטלֹוּבסױרַא

 ,"ינק ַא יצ ,ּפָאק א יצ -- טשיוּפעגסױרַא סעּפע

 -ַאּפמַאש רעד, .ןסישסױרַא ,ןצַאלּפסױרַא .2

 -לייּב, ,"קַאנק ַא טימ טשיוּפעגסױרַא טָאה רעינ

 -סורַא לָאמ עלַא ןוא טרעװעג טינ ךיז טָאה עק

 ,הפ ,"רעטכעלעג ןטעיַאטרַאֿפ ַא טימ טשוּפעג

 ,62 'ז ,| רעדלעֿפ עטיור

 -רעד ,, .ןעמַארטשסױרַא ,ןעמוקסיורַא .גיֿפ .5
 ןשיוּפ סע קרַאטש יװ ,גנילצולּפ רָאג רֶע טליֿפ

 ,"ןעגנַאלרַאֿפ ,ןרעגַאּב ,ןליֿפעג םיא ןוֿפ סױרַא

 עװקסָאמ ,טַארַאֿפ ןוֿפ געװ רעד ,ּבז ,זער שקַא

 ,67 'ז ,2

 ,ךיוּב םעד 'א .סױרַאֿפ ןלעטשסױרַא .וורט

 .שינע .ץכע- .ךיז טימ

 ןּבעגסױרַא

 ףיוא ךעלנע ןענַײז סָאװ ןעגנַאלק טימ סעּפע

 רעֿפמאד א גערּב ןטייווצ םַײּב טייטש , ,וּפרוּפ

 ןוא עצרַאװש ךיז ןוֿפ סיורַא טעכוּפוּפ ןוא

 ,טַײל הֿבישי ,יקצילַא .ל ,"ךיור ןליונק ענירג

 ,1968 ַא"ּת

 .ןעקרַאּפסױרַא ווזד .ורט -- ןְׁש(ק)רוּפסױרַא
 רעלטעּב ַא יַא .ןעּפולַאקסױרַא ,ןעּבילדסױרַא .1

 טָאה סָאװ עּבטמ יד רעגניֿפ ןטימ יַא .זָאנ ןוֿפ
 ,לקניוו ןיא טלקַײקרַאֿפ ךיז

 ךישקעטש יד יַא ,ןּפוטשסױרַא .ןקורסױרַא .2
 ,טעּב ןרעטנוא ןוֿפ

 ןזָאלרַאֿפ ןעגניווצ ,גנע ןצעמע ןכַאמ .גיפ 9
 יד סָאװ טַײצ יד ןוֿפ רָאנ, .לעטש ַא ,טרָא ןַא

 ןוֿפ דַאירדָאּפ םעד ןּבעגעגֿפױא ןּבָאה . . . םיריֿפג

 יד ןעד ,ןרָאװעג גנע ןדִיי יד ןיא ,דָאװַאז

 ןעקרוּפוצסױרַא זַײװכעלסיּב ייז ןכוז עטמַאַאּב

 ,36 ןאט ,1887 לַאֿפיי ,"ריה ןוֿפ

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 -סױרַא ,ןקישקעװַא .1

 יַאּב .ןֿפוא ןטקערידמוא ןא ףיוא ןצעמע ןקיש

 א טימ ןצעמע 'ִא ןצעמע ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפ
 !סעקניטָאגע .'ַא דניוושעג ןצעמע .לטרעװכַײלג

 סָאװ ףיוא, ."?קינדונ םעד סױרַא ןעמ טרטּפ יװ

 וד ?תורקי ףיוא ?לדיימ ןַײד ןטלַאה וטסעוו

 'א טסנעק וד .ןטרַאװסיוא סעטוג טשינ טסעװ

 השמ ,ןילרעּב .י ,"ןעיײרֿפ רָאנ ךיז וטסזומ ---

 .גיֿפ ךיוא 6 'ז ,1901 י"נ ,...רעגערט רעד

 רע טעז ,ּביל טינ טָאה רע סָאװ ןדלעה . . . יד,
 סרעלייצרעד ,נש ,"ןרטּפוצסיורא רעכיג סָאװ
 ,491 יז ,װ ןטסינַאמָאר ןוא

 עמ ןכַאמ ךיוא .סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפאּב ךיז .2

 טֿפַאשרַאֿפ טָאה סָאװ סעּפע ןוֿפ ןרעװ רוטּפ לָאז

 ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא) תואצוה ,ןגרָאז ,טעּברַא

 ,םיארונ-םימי יד יא .לולא שדוח םעד יַא ,(טַײצ

 ןמז םעד יִא .יקנ ןּבַײלּב ןוא םיֿבוט-םוי יד יַא

 טסטלַאה וד ןמזילּכ ,ןטַײצ עקיטנַײה , .רדח ןיא

 .ורט -- ןקינַײּפסױרַא

 .װרט -- ןעלּפ" ,ןלֹופ|ל(י)ּפסױרַא

 .חטוא -- ןעלטניּפפורַא

 .ורט -- ןקיּפסױרַא

 ןקיּפסױרַא

 ןוֿפ ץמח םעד סױרַא רטּפ --- סיֿפ יד ףיוא ךיז

 ,קינטנעצַארּפ רעַײנ רעד ,ָאדיױג .י ,"ּבוטש

 חסּפ םעד סױרַא טרטּפ עמ, ,52 'ז ,1893 ענליוו

 קַאּפ ןוא-קַאה ,םיא 'א סָאד ןוא ,ּבוטש ןוֿפ

 סנדיי םעד ףיוא ןָא טכַאמ ,םילּכ ענַײז עלַא טימ

 ,המלש ,סוממ ,"הרוחש-הרמ ַא סעּפע המשנ

 ,9 יז

 ןרעװ רוטּפ ןוא טעּברַא ןַא ןקידנעסױרַא 9

 ,גנולעטשַאּב ענעגעלרַאֿפ א יא .ריא ןוֿפ

 א יא .ןערוטלַאכסױרַא ,ןרטּפּפָא וזז 4

 רעד זַא גנוצעזרעביא ןַא יא .טעּברַא לקיטש

 .ןענעקרעד טינ ךיז לָאז רּבחַמ

 ,שינעקישנַא ןַא ןוֿפ 'ַא ךיז -- ךיז טימ

 .שינ .גנוז

 ן(עגנוקינַײּפ ךרוד

 .סעּפע ןֿפורסיױרַא ,ןעמוקַאּבסיורא ,ןגירקסיורַא

 .ןעגנורעלקרעד עשלַאֿפ עטריטסערַא יד ןוֿפ יא

 'א טלָאװעג אקוװד ייז ןוֿפ טָאה עכריק יד;

 טָאה רעג .23 וש 1967 זמט ,גי ,"סעיסעֿפנָאק

 ןוֿפ םולח ןַײז ןיא טקינַײּפעגסױרַא ןיז=| ריא

 ,רע-ה ,גנו 188 יז ,תורוד ,גח ,"רֿבק ריא

 -סורַא

 ,לּפלּפ א ךרוד סעּפע ןעמוקַאּבסױרַא ,ןגירק

 םותיּפ קוסּפ ןטושּפ ןוֿפ יא .ךיז ןעלּפלּפ ךרוד

 ןוֿפ} ןעמ ןעק, .סנגיוטשעג-טינ יא .ססמערו

 ,"טקילֿפנַאק ןלַאנָאיצַאנ ןייק יא טינ . . . ןםעד
 ,שינעלּפ 11 יז ,1917 י"ג ,שו טישז

 "טניּפ ןקוקסיורא

 ,תויתוא ןוֿפ גיֿפ רעדָא (ןגיוא יד טימ) קידנעל

 ןכילגעגוצ ןרעװ ןעק סָאװ עא תודוקנ ,רעטרעוו

 םענעטלאהַאּב םעד; .ךעלטניּפ ,לטניּפ ַא וצ

 ןוֿפ טלטניּפעגסױוַא םיא וצ טָאה סָאװ קזֹוח

 רע טָאה ןרעכיּב יד ןוֿפ} ךעלטַײז עשידִיי יד

 ןעלזניא ,רעלגירטש .מ ,"ןעגנולשעגּפָארַא טכַײל

 ןגיוא עצראווש יד ןוֿפ, ,221 '} ,דרע רעד ףיוא

 -ץגּפָא עשליּבצנאמ א טלטניּפעגסױרַא טָאה

 ןגיוא יד, .25 וו 1961 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טײקטרַאנ

 ןַײז ןוֿפ טלטניּפעגסיױרַא זעװרענ םיא ןּבָאה

 ,גרעּבנעגַײֿפ .ר ,"םינּפ ןטשטײנקעג-טלעגרַאֿפ

 ,ג"כשּת ירשּת ,שימייה

 .שינע  .ץכע .ךיז טימ

 טָאה עלעּבַײט ןייא, .1

 ."לדנרעק סָאד רעטייווצ רעד ַײּב טקיּפעגסױרַא

 ןצעמע ןוֿפ 'ַא* .ןרעדעֿפ יד ןוֿפ טײלֿפמוא יַא

 (ןרעןע .סיעכהלוצ ןָאט ;ןצייר ךיז = לַאג יד

 ןיא לגױֿפ ןַײז סָאװ ,ךעלטיווק-לזמ טֿפױקרַאֿפ

 -ַאטסנעשט ,"עלעטסעק ןוֿפ סיורא טקיּפ לגַײטש

 לגױֿפ ןיּב ךיא , .126 'ז ,1947 י"נ ,ןדיי רעװָאכ

 םיוּב ןוֿפ סױרַא טקיּפ סָאװ דנַאלרעטניװ ןיא
 .קינַאמ .י ,"גנילירֿפ םעד

 םעד יא .ןּבַײרטסױרַא .שירעגנויליואװ .2

 ,הרֿבח רעזדנוא ןוֿפ ןגרַאק

 306 +-- ,ךיו ןקיּפסיוא וזז :ךיז טימ
 .ייא ןוֿפ סורַא ךיז טקיּפ עלעדניה סָאד
 -רעּביא ןיוש ןענעז ןןדִיי ידו ייז ןעו טלָאמעד,
 רעטניװ םעד רעּביא ןעמָאז עטוג יװ ןגעלעג
 -עגנַא ןיוש ךיז ןּבָאה ןוא דרע רעד רעטנוא



 ןעקיּפסױרַא

 ,49 ןֵש ,1864 ,מק ,"וצ גנילירֿפ םוצ יא ןּביױה

 ךיז טקיּפ סע . . .טכעלשעג סָאד טכַאורע סע, |

 -ורכזי ,ץרפ ,"ןיױשרעּפסנַאמ-היח יד . . . סױרַא

 עכלעװ ןעמעלּבָארּפ , .94 'ז ,או יָאקיצ' ,יתונ

 רעד ןיא ןקיּפוצסױרַא ךיז ןָא טשרע ןּבייה !

 זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,ײץּפָאריײא רעגולק רעטלַא
 טשרע* .,111 יז ,1920 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפױַאס |

 ,שירֿפ רָאג ךָאנ = טקיּפעגסױרַא ךיז ייא ןוֿפ

 ,טינעג-טינ ,גנוי ,ַײנ

 יירע- .שינע// .ץכע-ה .גנוז

 ,ןעלּבַארגסױרַא . .װרט -- ןעקיּפפױיַא
 "עק סדניק ןוֿפ עלעזַײל א יַא .ןעּפולַאקסױרַא |

 ַא טימ ןעיצסױרַא ,ןעמענסױרַא .2  .עלעּפ

 .שינו)// .ייה לטניּב א יא .עקיּפ

 :סױרַא .װרט -- ןרע" ,ןע)טנַאלּפסױרַא
 ,שינעלמוטעצ ,רעטנָאלּפ א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ,ןעמענ

 זַאע .קירטש יד ןוֿפ סיֿפ יד יא .שינעײרדרַאֿפ

 . .. רעלעֿפ ןַײז ןַײז הדומ טינ ליװ שטנעמ ַא

 ןוא רֶע זא ,יווא ךיז טעטולּפרַאֿפ רֶע זיּב

 ,"ןרעיַא םיא טשינ ליװ ןוא טשינ ןעק רענייק

 ,טקַארטנָאק ַא טבַײרש רע זַא, ,7 אי ,1865 ,מק

 ןיילא ךיז טעטנָאלּפרַאֿפ ןוא . . . רֶע טײרדרַאֿפ

 םיא ןענָאק ןטַאקָאװדַא ןעצ . . . זַא . . . עקַאט
 .106 '/ ,םרוטש ןיא ,עש ,"ןע'א טינ

 ןגַײװצ עטכידעג יד ןוֿפ ךיז 'ַא -- ךיז טימ

 טָא; .עגַאל רערעװש א ןוֿפ ךיז 'א .דלַאװ ןיא

 הרצ ןייא ןוֿפ ןכַארקרַאֿפ זיא קסנַאצּבַאק יװ

 -רַאֿפ קרַאטש ךיז טָאה ןוא רערעדנַא רעד ןיא

 ךיז ןעמ טעטנַאלּפ רעּבָא יװ רָאנ !טעטנָאלּפ

 ,20 יז ,'חרזמ ןיא טָאטש ַא ,סוממ ,*?סױרַא ָאד

 טינ טכַײל ױזַא ןיוש ךיז טעװ טכעה רעד;

 "רענגיל השמי ,ַאּפָא ,"טנעה ענַײז ןוֿפ ןרע'א

 .'כעש- .גנז  .רעד ,רעטנַאלּפ -
 | .יירעט- = .שינ(ר)עד

 'ַא טכַארטַאּבטינ .װרט -- ןעלּפַאלּפסױרַא
 .רעד ,788789-6 .ךיו טימ ,דוס םעד
 ,ץמע- .גנו- .יַא רעשירעדניק רעטשרע רעד |

 .טרעה = .(עקד ,ןיי) רעד = .שינעז
 ןצעלּפ- :89 .װטוא -- ןצַאלּפכױרַא

 -סקע ןא (יװ) טימ ץעגרע ןוֿפ ןעמוקסורַא .1

 -סיורא .קאנק ַא ,לַאנק א טימ ,סַײרֿפױא ,עיזָאלּפ

 'א םַײּב ןטלַאהעג טָאה ךַײט רעד .ךיז ןסַײר

 ַא טימ לַײז עכיוה:קרַאטש א, .סעגערּב יד ןוֿפ

 סיורג טימ טצאלּפעגסױרַא טָאה ךיור ןטכידעג

 ךיז טָאה ןוא (ךָאל) רעטַארק ןַײז ןוֿפ שער

 ,בנ/  .עיגרענע |
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 ןַא יװ קידנקריװ ,טעּפמיא טימ ,קיטסַאה ,טכיר

 ַא ,(טימ) ןצעזסיורא ,ןכערּבסױרַא .סַײרֿפױא

 יד יא ןזָאל 'א ןעק קיטיײװ רעטקיטשרַאֿפ

 -עװשרַאֿפ עַײנ סיורא ןצַאלּפ גָאט ןדעי ,ןליֿפעג

 א 'א ןעק טייקיניילק עדַאיל א ןוֿפ .ןעגנור
 עג ,רעטכעלעג ַא טימ יא .לַאדנאקס רעסיורג

 "רַאֿפ םיא טָאה, .עא ןרערט ערעטיּב טימ ,ןייוו

 -עגסױרַא טָאה ןרֶצו ןוא ץרַאה סָאד טשטעווק

 ֿבקעי 'ר ,"לוק ןֿפױא ןייוװעג ַא טימ טצַאלּפ -

 ,ג"רת ענליו ,תומש ,המכח ילשמ ,אנּבודמ

 סע טעװ {םורַאו טַײצ רעצרוק {א| ןיא, .א/דנ

 ןוא ןרעװ קיאורמוא קרַאטש לארׂשי-ץרא ןיא

 טעװ טייקינעּפשרעדיװ ןוא טייקיליוומוא יד . . ,

 טַײּפש סָאװ סיורא גרַאּב ַא ןוֿפ יװ ױזַא 'א

 הׂשעמ רעד ןוֿפ רוציק ןייא ,"רעַײֿפ טימ ךיז ןוֿפ

 ןרָאװעג יז זיא, .1837 עשרַאװ ,ןידוי איד ןוֿפ

 -עגסיורא טָאה ןוא ...טטכַארּבעגֿפױא טסכעה

 ךולֿפ ןוֿפ סוגֿפױא ןקידוז םענייא טימ טצַאלּפ

 ,קינַאלסַאֿפ רעשידיא רעד ,זמא ,"ףמיש ןוא

 'סיורא ךיז טָאה סָאד, .60 'ו ,1880 ענליוו

 ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טלֹוּב ןוא רַאלק ןזיוועג

 סע טָאה רענעֿפַא ךָאנ ןוא המחלמ . . . רעד

 רעשיסור רעד ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טצַאלּפעגסױרַא

 ַאעט שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"עיצולָאװער

 ,33 'ז ,רעט |

 טסואווַאּב .עיצַאסנעס ַא (ןכַאמ ,ןרעוו) ןַײז 8

 ,הׂשעמ א טימ יא ,ןכַאמ טסואוװַאּב רעדָא ןרעוו

 ןגױלֿפעג טשינ ןגיוטשעג-טשינ סָאװ סַײנ ַא

 ןטלַאהַאּב טשינ ןעמ ןעק קַאז ןיא לָאנ א;
 -עגסיורַא טָאה ןרע, .וש ,"ץא זומ סע ---)

 ןוא תואיקּב עסיורג ענַײז טימ דלַאּב טצַאלּפ

 ןוא רעייז םיחרוא יד ַײּב טָאה רע סָאד תוֿפירח

 ,זדיגמ רעד עלעגײֿפ ,דמא ,"ןעמונעגסיוא רעייז

 ץלַא טצַאלּפ רעּבעשָאיג .26 'ו ,1868 ענליוו

 "קירדעג ןַײז טימ טלעװ רעד רַאֿפ סיױרַא טשינ

 יןַאמערָא רעשיריֿבג רעד' ,רא ,"עגַאל רעט

 ,טעּפמיא טימ) ןגיילסיורא ,ןגָאזסױרַא .װזוקַא

 ...רע טָאה געט עכעלטע, ,(עא סעּכ טימ

 , . . ןייא ןיא . . , ןוא טקוקעגוצ ,טרעהעגוצ ךיז
 -סורַא טָאה ןוא רימ וצ ןעמוקעג רע זיא טנװַא
 ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"ןַאלּפ ןַײז טצַאלּפעג

 ,236 יז ,וו

 ןוֿפ יא -- רעד ,ץַאלּפ- .ךיז טימ
 .שינע- = ,ץכע-

 טרעדיולפ רַאנ ַא, .חרט -- ןרעדױלּפסױרַא
 ,18 ,י ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"סױרַא זייּב סָאדלַא

 .לָאענ .וטוא -- ךיז ןעלרעּפסױרַא

 .וררט -- ןערעּפסױרַא

 1ע(י)דַאװַארּפסױרַא וי

 םענוֿפ 'ִא ןעמוק טעװ חישמ ויּב ,תורודה

 ,22 יז ,וו ישס ,"ךורע-ןחלוש |

 סָאװ ןקישסױרַא .1 .װרט -- ןעלקעּפפױרַא
 .(קַאּפ ַא ןיא ךיוא) לקעּפ א ןיא טקאּפעגנַײא זיא

 סָאד 'א .ןרעֿפילסױרַא .ןריטרָאּפסנַארטסױרַא

 ,סטוג"ןואיּבָאה לסיּב

 יד, .רָאמוה ןוֿפ םעטַײּב ַא טימ גיֿפ .2

 ערעייז טֿפַארק עצנאג יד . . . ןזומ . . . םינזח

 יד ךרוד יא טינ רעּבָא ,לוש רעד רַאנ ןעמדיוו

 יד ואװ ןעגנַאזעג עקילייה עלַא ןענַאֿפָאמארג

 יָאמ ,יקסװַאקנימ סחנּפ ,"קע ןא טָאה טלעװ

 ןיא ןעגָאגַאניס ערעזדנוא ןיא עיגרוטיל ענרעד

 ,37 יז ,ע"רּת ,סעדַא ,דנַאלסור

 ,טסַאג םענעטעּבעג-טינ ַא יַא .ןחלשמסיורַא 9

 ,חרֿביו א ןכאמ .ךיז ןגָארטּפָא -- ךיז טימ

 טסיּב וד ןמזילּכ סיורא ךיז לקעּפ,, .ןרעװ םלענ

 טעװ ֿבר רעד זַא ,ןַײז טעװ ףוס רעדע ."!ץנַאג

 "תארי לקעּפ ןַײז טימ ןוא תורמוח ענַײז טימ

 ,1885 ,לָאֿפיי ,"ןןענַאדנוֿפ| 'ִא ןזומ ךיז םימש

 םעד םיא טָאה עלעצכערק ןיד ןריא|; .17 ך

 ךיז רֶע טָאה לָאמ טשרע ןַא ןוא ,ןסירעג ּפָאק

 ,עֿפָאי .י ,"רעמיצֿפָאלש םעד ןוֿפ טלקעּפעגסױרַא

 יד, .131 'ז ,1929 עװקסָאמ ,בורג לסעק ניא
 טכַארטַאּב ןרעוו ייז זַא קידנעײטשרַאֿפ ,ןענַארַאמ

 ןןעמונעג) . . . ךיז ןּבָאה ,לַאװק-הסנכה סלַא !
 ,נרעטש ,"עילַאגוטרָאּפ ןוֿפ יא . . . זַײװסעּפורג

 .שינע .ץבע .3 וט ,1941 קסנימ

 "סױרַא
 -ָאלמ ןוֿפ ןגיוא יװ ,ןרעטש ,, .לרעּפ יװ ןעמוק

 ,"למיה ןֿפױא סױרַא ךיז ןעלרעּפ ,רעדניק-םיכ
 ;קינַאמ .י

 ןלעטשסורַא .1

 -- ךעלגנִיי ַײּב -- טסור ּב יד יא .סױרַאֿפ

 ַײּב ;'דלעה' א זיא ןעמ זַא ןזַײװ וצ ןקורסיורא

 ,ױרֿפ א ןיוש .זיא ןעמ זַא ןזַײװ וצ --- ךעלדיימ

 ענטסימוא ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז ןּבָאה ןטַאי;

 וצ ידּכ ,ןטסורּב יד טערעּפעגסױרַא רערעמ

 עתמא רַאֿפ רעגרע טינ ןענַײז ייז זַא ןוַײװ

 ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,"רעיימראטיור

 | ,68 'ז ,19232 ,רימ

 -כַאיעצ יד יַא .ןסױטשסױרַא ,ןּפוטשסױרַא .2

 ,סױרַא ףיוה ןֿפױא ּבוטש ןוֿפ ענידִיי עטרעמ

 רעד ןיא ךיז טָאה ןרעצערַאק סחנּפ 'רן;

 לש רֹׂש ןטימ טלגנַארעג גנַאל יוזַא רעטצניֿפ

 קירוצ טערעּפעגסיױרא םיא טָאה רע זיּב לאעמשי

 סעדַא ,װ קעטַאטס רעד ,לײ ,"לוּבמַאטס ןייק
 ,קינּבורט .י ,"ןַײרַא טֿפול רעד ןיא ןּביוהרעד

 ריא, ,89 'ז ,6 עשרַאװ ,רערעל ןָאגרַאשז

 ןענעק |ןזַאג יד ייז ןוא . ..טרעלק ןוא טציז

 עצנַאג יד ןכַאמ ֿברחנו-בורח ןוא יַא לַײװרעד |

 יד, .ףַאמעזַאג טימ סעומש א ,ץרפ ,"טלעוו

 יז יװ ,ףיוה ןרעּביא עמַאס טיירד עצילעטעמ
 -עמלעז ,קמ ,ײטצַאלּפעגסיױרא ןענאדנוֿפ טלָאװ

 -עגסיוראפ .109 'ז ,1925 קסנימ ,וװ רענַאינ

 ןוֿפ / ןטנוּפש יד זיױרּבךַײװ ןוֿפ ןּבָאה טצאלּפ

 יד ףיוא קלָאֿפ ןַײמ ַײּב טרעי סָאװ ,ןושל

 ןצַאלּפ ןגיױא יד* .,54 יז ,םיטילּפ ,גח ,"ןטנורג

 ,ןטייקענדעשז ןוֿפ ,האנק ןוֿפ} סױרַא

 ןי רע .שינ .גנ- .ךיז טימ

 = רעד .(עקד

 זיא ---, .ןצַאלּפסױרַא וזז -- ןצעלּפפױרַא
 .ןיינ ,ךא --- ?רעװש וצ ןעװעג ןעניד סָאד ךַײא

 . . . טשינ סייוו'כ . . . ןעוװעג טינ טשינרָאג זיא'ס

 טשינ ךָאד ּבָאה'כ :טלֿפײװצראֿפ קידיֵא ןוא
 סקילַאֿפ עלע ,רעניװ ריאמ ,יןּבַײלּב טנַאקעג

 .155 'ז ,גנַאגרעטנוא

 -סורַא ,ןעמענסיורא .ורט -- ןענעקסּפסױרַא
 הלאש א ףיוא רעֿפטנע ןא ,ןיד-קסּפ א ןגירק

 ילַּכ ףוס דע, .רוקמ ןויטַארָאטױא ןַא ןוֿפ

 ןלַײא ךיז = ה מ שנ יד 'א* .91 יז ,6

 - ,סעּפע ןיא טכָאקרַאֿפ ןַײז

 ,שינע- .ץכע-

 -ָארּפ - :99 .ורט -- ןע(י)דאװָארּפפױרַא
 -סױרַא .1 .לס .ןעיזדַאװַארּפ - .ןע(י)דָאװ

 .ײמרַא ןיא ןיז יד יא .ןטיילגַאּב

 ,ריט רעד רעטניה ןלעטשסױרַא .ָאיעּפ .2

 ענעטעּבעג-טינ, .,ןּבײרטסױרַא .ןחלשמסיורַא

 -סורַא ,ןעקנַאד וצ טָאג, ."'א ןעמ זומ טסעג

 ...יװ ,װע;ק ןיא , ."לֿבונמ םעד טעדַאװָארּפעג

 -ַארּפעגסױרַא טרָאד ןוֿפ ןדִיי טשרע ןעמ טָאה



 ןעוַארּפסױרַא

 ריא, .5 ןט ,1869 ,מק ,"ןּבירטעג ןוא טעדָאװ

 ...ןהשמ טימ ןמלז זַא ןזיוועגסיוא ךיז טָאה

 .ז .י ,"ּבוטש ןוֿפ יַא יז יװ רענעלּפ ןטכַארט

 ,...ידצ רעשיטַארקָאטסירַא רעד ,ןַאמרעטוּפ

 ,14 יז ,1889 עשרַאװ

 .שינע- .,ץכעז

 ןיא ןטכירסיוא ,1 .חרט -- ןעװַארּפסױרַא

 יַא ןקישּפָא .ןקישקעװַא .ןקישסױרַא ןוא געוו

 יד יַא .ןַײרַא טָאטש רעד ןיא 'א .עקירעמַא ןייק
 ןוא ןעגנַאגעגקעװא ןיּב ךיא , ,לוש ןיא רעדניק

 לזַײלק ןיא טעװַארּפעגסױרַא לדיימ סָאד ּבָאה

 ,1867 ,מק ,ליי ,"ןייד םוצ ןיילַא ןוא ןַײרַא

 א ייז / ,רדס רעד יװ ,ךעלגניי-רדח, ,32 א;
 ץטוג / ,ןַײֿפ ןוא טוג הרוּת ןענרעל / ,רדח ןיא

 טָאה ךימ, .יגרַאּב רעד' ,למ ,"ןַײז ןדִיי עמורֿפ

 רעזדנוא ַײּב ןקיטכענ ּבוטש ןוֿפ יַא טלַאװעג ןעמ

 ,22 וו 1969 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה ,"הנכש

 -ץרא ןייק יַא .דוֿבּכ טימ ןטײלגַאּבסױרַא .2

 ,רעטסעקרָא ןַא טימ עקיליװַײרֿפ יד יַא ,לארׂשי

 -ןעמַאזוצ ךיז ןּבָאה בר םעד ןעװַארּפוצסױרַא;

 ,"טָאטש ןוֿפ טַײל עטסנעש יד ןּבילקעג

 רימ ןלעװפ .ןע(ינדַאװָארּפסױרַא ווזד .ָאיעפ .9

 לסיּב ַא רעטעּפש ןלעװ ןוא יא ןשטנעמ ערעייז

 ןעוו, .300 'ז ,1931 'גסיוא 'װָאס ,אי ,"ןעילוה

 ... רע טָאה ,סענזיּב יד ןוֿפ 'ַא ייז ףרַאד עמ

 ןיק טינ זיא סענזיּב זַא ,טקירדעגסיוא ךיז

 ,14 | 1962 ,רָאֿפ ,"גנוקיטֿפעשַאּב עטנַאסערעטניא
 .שינע- .,ץכע-

 טכירעגמוא .װטוא 8 ורט -- ןלַארּפפױרַא

 א 'א .ןגָאזסױרַא סעּפע קיכליה (רעדָא) ןוא

 רימָאל ---, .ךרּבש-ימ ַא (טימ) יַא .אישקיץָאלק

 רע טָאה -- !לָאװ ןטימ ןלייטעצ רעירֿפ ךיז

 ,154 יז ,'שידיא' ,צװ רַא ,"טלַארּפעגסױרַא

 ןוא לגָאנ ןֿפױא קילּב א רע טּפַאכ לַײװרעד,

 ענַײמ ,געס ,"חמׂש גח' םעד סױרַא טלַארּפ

 ,97 יז ,ביֿבַא לת ןיא רַאי ןּביז

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,לַארּפ-

 ןרעװ .לָאענ .װטוא -- ךיז ןוַײרּפפױרַא

 "נָאק ןענַאק טינ ,קרַאמ ןוֿפ ןסױטשעגסױרַא

 םעד ןרעכעה .ןזַײרּפ עטרעכעהעג רעּביא ןרירוק

 'א טינ ךיז ַײּברעד ןוא רעטעּברַא יד ןוֿפ ןיול

 רענַאקירעמא רעד ןיא ןַארַאֿפ, .קרַאמ ןוֿפ

 :קרַאמ ןוֿפ ךיז יא ןוֿפ ףירגַאּב ַא טלעוװ-סענזיּב

 םינוק יד זַא ,רעַײט ױזַא ןרעװ ןעק טקודָארּפ א

 ,גצּב ,"ןֿפױק ןענעק טינ סָאד ןלָאז קרַאמ ןיא
 ,8 | 1962 ,זמט

 ןשטעװקסױרַא .1 .חרט -- ןֿפערּפפױרַא

 'א .קיסילֿפ רעדַא ךייו זיא סָאװ ןקירדסױרַא

 יד 'ַא .טֿפַאז ןצנאג םעד סעדגַאי יד ןוֿפ

 ןקירדנעמַאזוצ םַײּב, .עּבוט רעד ןוֿפ עטסַאּכ

 -רעּבוט ךס א טסערּפעגסױרַא טרעװ ןעגנול יד

 ןיא טּפַאזעגנַײא טרעװ רעכלעװ ,טֿפיגיזָאלוק
 -ןעילימַאֿפ רענרעדָאמ ,יקסנעל .מ 'רד ,"טולּב

 ,127 יז ,?רָאי ,עשרַאװ ,רָאטקַאד

 ריא ןוֿפ טָאה עסערּפ עשידִיי יד, :גיֿפ .2

 -יא ,תויח לסיּב עטצעל'ס טסערּפעגסיױרא ןושל

 ,1 ,אגוװ פשִיי ,ַאפָא ,"טייקטכע ,קיטַאמָאיד

.6 

 ןַײז םרֹוג :ךיוא .ןֿפורסױרַא = ןר ער ט ַא*

 ַײּב טָאה םילשורי ןּברוח, .שֿפנתמגע סיורג

 -עטשעצ יד יװ טסערּפעגסױרַא ןרערט רעמ ריא

 'טנַײה איד ,ןירעפלַײה .ל .ח ,"ַאיָארט ןוֿפ גנור

 ,16 יז ,ו"נרּת ענליוװ ,גנודליּב עשידָאמ

 ףיוא קורד א ךרוד סעּפע ןגירקסיורַא .9
 ןעגנוגנערטשנָא עסיורג ךרוד רעדָא ןצעמע

 א ןצעמע ןוֿפ יא .דלַאװגרעּביא ןסַײרסױרַא

 עטריטסערַא יד ןוֿפ ןעגנוקינַײּפ ךרוד 'ַא .גָאזוצ

 םענעגנַאגאּב טשינ ַא ןיא ךיז ןַײז הדומ סָאד

 דרע רעד ןוֿפ יא עינאװערַאה טימ .ןכערּברַאֿפ

 ןסערּפ ןטנַאקירּבַאֿפ יד, .ןּבעג ןעק יז סָאװ ץלַא

 ןּביג ןוא עצַארּפ רערעמ רעטעּברַא ןוֿפ סױרַא

 ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש יד ,"תוריכׂש רעקיניײװ

 טימ רימ ןוֿפ סע סערּפ ,ריד טעּב'כ, ,48 יז

 ,סױרַא ץרַאה ןוֿפ רימ סע סַײר ,סױרַא דלַאװג

 .א ,"ןרעװ עגושמ הלילח ךיא לעװ טשינ זַא

 ,1909 גרעּבמעל ,דרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװעיװ

 / ,טסעטָארּפ סקלָאֿפ ןטקירדעג םעד, .51 יז

 םירוסי ךרוד / טסערּפעגסױרַא טלַאװעג טימ

 ,ןגַײװש ןוֿפ סָאמ עדעי רעּביא / ןגַײטש עכלעוו

 טָאה עמ, .ףרערט ןוֿפ הלועּפ יד' ,שָאוהי

 -ציא רעד ןוֿפ ןסערּפוצסיורַא ןעז . . .טזומעג

 'א רָאנ ןַאק עמ סָאװ ץלַא טֿפַאשלעזעג רעקיט

 "ןטלוק ןוא עשימָאנָאקע יד ןּבײהוצֿפױא ידּכ

 טישז ,"טֿפַאשרעטעּברַא רעד ןוֿפ הגרדמ עלער

 ןרעװ סָאװ ןעגנולדנאה , .114 'ז ,1919 י"נ ,א

 עג ןענעז ןעלטימגנַאװצ ךרוד טסערּפעגסױרַא

 זַא ,טעטילַאװק רעקירעדינ אזַא ןוֿפ ךעלטנייוו

 -לעועג ַא רַאֿפ טרעװ סָאװ קינײװ ןענעז ייז

 ,עסַאמ ,דיחי ,סומ .ע ,"גנוגעווַאב רעכעלטֿפַאש

 ןטעּביז םעד יַא* .59 יז ,1934 עשרַאװ ,רעריֿפ

 -ולּפסקע ,ןצונסיוא (א = ןצעמע ןוֿפ ס יי וװ ש

 -(מורַא) ,ןגלָאֿפרַאֿפ (ב :תונמחר םוש ןָא ןריטַא

 (ג :ךיז ןעװעקעידזיא ,ןּבַײרט(מורַא) ,ןגָאי

 א ןרזחרעּביא לָאמ ךס א ןעגניווצ (טרָאּפס)

 (ןגירקסיורַא) 'ַא* .גנוטינעג עשיזיֿפ ערעווש

 ךיז (א = ע'כ יי װ (יד) סָאד ןייטש ַא ןוֿפ

 ;ליצ ןרעװש וצ רעדָא ןלאער-טשינ א ןלעטש

 -תולימג רעדָא הֿבוט ַא ןגירק ןענעק טינ ( 3

 ,ןשטנעמ ןטכעלש רעדָא ןגרַאק א רעייז ַײּב דסח

 -מוא רעדנַא ןַא רעדָא ןרישזַאטנַאש ךרוד .4
 טלעג יא .ןעמוקַאּבסױרַא סעּפע לטימ ןכעלרע

 ךיז ןּבָאה ןשטַײד יד , ,ןֿפוא ןכעלדנעש א ףיוא

 ערעייז ןדִיי יד ןוֿפ ןסערּפוצסױרַא טימעג

 רעד טָא, ."ןריּפַאּפ-טרעװ ,תורצוא ענעטלַאהַאּב

 סָאװ ,ךעלרעּפמַײװ יד טימ םדָא-ארּפ רעד ,רוחּב

 ,"קרַאמ ןצֿפוֿפ טסערּפעגסױרא רימ  ַײּב טָאה

 זיא . . .עקיזָאד יד, .135 יז ,ןעּבעל-רעמוז ,עש

 סָאװ ,לדיימ עשיטָאטש עקיניזטכַײל ךַאֿפנײא ןַא

 םיא טימ טליּפשעג טַײצ עצנַאג יד ךיז טָאה

 ןוא טנוזעג ,טלעג םיא ןוֿפ טסערּפעגסיױרַא ןוא
 ,טינ טסעגרַאֿפ עמ ןעמעװ ,יד ,ןעגַאּב .ד ,"ןּבעל

 ,1933 עװקסָאמ

 ןעוועג טלָאװ סע יװ) ןצרַאטשסױרַא .חטוא .8

 טסערּפ ךיוּב רעד .(ץעגרע ןוֿפ טסערּפעגסױרַא

 ,סױרַא םיא ןוֿפ

 ,שינע .ץכע- .גנוז- .רעד ,םערּפ--

 .ַײרע- .(עק- ,ןיד) רעד

 .חרט -- ןרעדָאּפפױרַא

 ידַא -- שירעדָאֿפסױרַא

 .חטוא -- ןלַאֿפסױרַא

 ןלַאֿפפױרַא

 װזד ,ןשטַײטסיױרַא .װרט -- ןעלטשּפסױרַא

 שינרעטַאמ-ּפָאק לֿפיװ, .311 +-- ,ןעלטשּפסיוא

 רעשיטסיסקרַאמ רעד טרָאּפשרַאֿפ ָאד טלָאװ

 ךיוא טלָאװעג אקװד טָאה סָאװ ,טנעגילעטניא

 םעד ןוֿפ יַא טסנוק יד ןוא טֿפַאשנסיװ יד

 ךיא ,, ,122 יז ,1919 י"נ ,א טישז ,"ףמַאקנסַאלק

 טעװ עמ .ןײטשרַאֿפ שלַאֿפ ךימ טעװ עמ ,סייוו

 רעטעװעדליװעצ ַא טַײרש סָאד זַא יא רשֿפא

 ,1929 ,לדימ ןוא לגנוי ,זּביא מי ,"הוואּת-לעּב

 ,שינע-  ,ץכע-

 עמ ןעגנַאלרַאֿפ .1

 ןוֿפ טלעג סָאד יא .ןּבעגסױרַא ,ןקישסױרַא לָאז

 ,הרוחס עטלעטשַצאּב יד יַא .קנַאּב

 ןטמיטשַאּב ַא רַאֿפ ןעמוק לָאז עמ ןרעדַאֿפ .2

 ַא ףיוא יא .טּפשמ םוצ תודע ךָאנ יא ,קעווצ

 רעדניק ןוא ּבַײװ 'ַא .עא לעוד ַא ,טסעמרַאֿפ

 ד"ּב םעד ןוֿפ ךימ , .עקירעמַא ןייק ןעמוק וצ

 ,הג ,יןׂשאֵל ןירדָאֿפ שיױרַא ךיז וצ {ןיד-תיּב|

 יז לַײװ ,זייּב רימ ףיוא ןקוק ייז, ,272 יז

 ָאד ןרעװ ייז סָאװ וצ טוג רעייז ןעײטשרַאֿפ

 ,24 'ז ,המלש ,סוממ ,ײטרעדָאֿפעגסױרא

 ,גנו- .יַא רעלעיצנעטָאּפ ַא .רעד ,רעדָאֿפ =
 ןוצ| יַא ןַא זיא סע זַא טליֿפעג ךיז טָאה סע,

 ,"ןגייּב טלָאװעג םיא טָאה סָאװ טייקטלא רעד

 .שינ .67 יז ,| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 .ײרע/ .(עק- ,ןיד) רעד

 -קַארַאכ זיא סָאװ

 ,ןשטנעמ עיא .רערעדַאֿפסױרַא ןַא רַאֿפ שיטסירעט

 ןּבָאה ןעױרֿפ, .'ַא (ליֿפ) וצ לסיּב ַא טסיּב וד

 יֿפעש .ּב ,"ןטַאקַאלּפ עיַא ,עשירעגירק ןגָארטעג
 ,טייקק 22 או 1960 ,רָאֿפ ,רענ

 ַאֿפ .ןעכַאֿפ-- :פפ .ורט -- ןכַאֿפכױרַא
 ,ןרעקסױרַא ,ןֿפרַאװסױרַא סעּפע טימ קידנ(ע)כ

 ךעטנַאה ַא טימ 'א ,ןקינײרסױרַא ,ןּבַײרטסױרַא

 יד טימ ױזַא טינ עכָאֿפ , .רעמיצ ןוֿפ ןגילֿפ יד

 ,"!רעטצנעֿפ ןֿפױא סָאװ ץלַא יַא טסעװ --- טנעה

 / ּפעצ יד טכָאֿפעגסױרַא סיױרַאֿפ קידרעֿפָאה ןוא,

 טימ ןטכָאלֿפרַאֿפ ּפעצ יד טיװצ טימ יװ ןוא

 ,491 יז ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,"תועּבטמ

 = המ ׁשנ יד ,(ןע)גנול יד ךיז ןוֿפ יַא*

 ןרילרַאֿפ ןזיּב ןעװערַאה .ןעװערָאהרעּביא ךיז

 / ,ןגָאװ אזא ןּפעלש,, ,ןלַאֿפ ןזיּב ,תוחוּכ יד

 / ןגָאמ ןקירעגנוה א ףיוא ךָאנ וצרעד ןוא

 ,טשא ,"גנול יד ךיז ןוֿפ 'ַא ,ָאי ,ונ ,טסייה

 :ךױא .שטַײּב יד ןוא דרעֿפ סָאד' ,ו םילשמ

 ,ןּברַאטש ,המשנ יד טָאג ןּבעגּפָא = המשנ יד יא

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ךָאֿפ =

 -ץניא ןוֿפ ןלַאֿפ .1

 יד ,רעטצנעֿפ ןכרוד יא .ןסיורד ףיוא קינײװ
 .ענעשעק רעד ןוֿפ ןלַאֿפעגסיױרַא ןענַײז תועּבטמ

 קידנענערּב א ןלאֿפעגסױרַא זיא ןװיוא ןוֿפ

 ןעמ טלאֿפ ,ןַײרַא טלַאֿפ עמ זַא, .ץלָאה קיטש

 שאיימ טינ ךיז ףראד עמ} װש ,"ךיוא סיורא

 -כרוד ,ןלַאֿפעגנַײרַא וליֿפַא זיא ןעמ ּביוא ןַײז

 טרעװש שָאד דלַאּב רַאג ךַאטש (דוהא);, .ןןלַאֿפעג

 םרעדיג איד םיא ׂשד ,ךיוּב ןַײז ןיא םיא

 רע (ררוצ) .ד/ּבסק ,הניאצ ,"ןילַאֿפ שיױרַא



 ןלַאֿפסױרַא

 ׂשע ינוא (עקֿבנ אלו) ,ןקלָאװ ינַײז ןיא רסוו טניּב

 ,איז רטנוא ןקלָאװ רעד ןטלָאּפשג אינ טרעוו

 ןטלעז רסװ ליֿפ וד אינ ךיז טקיש ׂשע ונייהד

 זיא ׂשלַא ׂשָאד ןלֿפ ׂשיױרַא לָאמ ןייא טימ

 זיא וע, .8 ,וכ ,ֿבוא ,מהס ,"רדנואוו שטוג

 איו אּפיז רנייא טימ איורטש ןגָארט וצ רּתומ

 לַײװ רד ,טלַאֿפ שיורה ראיירּפש רד ׂשד לואוו

 ראיירּפש רעד ׂשד טָאה טינ הנװּכ ןַײז רע זד

 וצ זיוא איורטש ׂשד רּבא . . , ןלַאֿפ שיורה לָאז

 ׂשיורה לָאז ראיירּפש רעד ׂשד ןטרַאװ רד ,ןּפיז

 יא, .ּב/וע ,וטל ,"רוסָא זיא גיּבלעז שד ,ןלַאֿפ

 תיּבה:לעּב רעד ןעד ...טָאה גערֿפ ךיא סָאװ

 לָאז ךיא זַא ,האוֿבּת יד טּפַאלקעגסיױא ןיילא

 םיא ןוֿפ יאדװא זיא טלעג סָאד זַא ,ןגָאז

 סָאד םיא וצ ךיא זומ םורד ,ןלַאֿפעגסױרַא

 ּפיז ַא יװ ױזַא, .ּב/זי ,מהש ,"ןרעקמוא טלעג

 תלוספ יד סױרַא טלַאֿפ ץייו טפיז עמ סָאװ

 רֿפס ,טרַאּבלעג .י ֿברה ,"טּבַײלּב לעמ יד ןוא

 ןוה א; .100 'ז ,1880 ענליװ ,תוֿבָא הׂשעמ

 -רעּביא ןוֿפ טלַאֿפ סָאװ קָארּבָא םעד טּפַאכ סָאװ

 :ךיז ַײּב טכַארט סױרַא ליומ סדרעֿפ ןטליֿפעג

 ,ץרפ ,"!ןיא סע ּפָארטנַאליֿפ א רַאֿפ סָאװ

 .(ןעמזירָאֿפַא) ןעקנַאדעג-תינעּת'

 ןייא רד (ללּכ) םעד ןיא זיא ךָאנ, .גיֿפ זז .2

 םוצ הכרּב איד טזאל רד הנוװּכ ןָא טכַאמ הכרּב

 טלַאֿפ סע זַא; .ּב/ג וטל ,"ןלַאֿפ שיורה ליומ

 א זיא -- ליומ ןוֿפ ןסיּב א ןתח ַא ַײּב סױרַא

 ּביג'כ --, .לגֿפ ,"קירעגנוה זיא הלּכ יד זַא ןמיס

 'א ריד ןלעװ ,ןַײרַא ַײװמַארט ןיא ץעז א ריד

 ריד לעושכ :שירעגנויליואװ} "ןרישזַאסַאּפ עלַא |

 לּב ר ַא ןוֿפ 'א* .ןרענייצ עלא ןקַאהסיוא

 ,טיוה רעלעה ןוֿפ ,גנוגנערטשנָא ןָא = (ריא)

 יױוַא טָאלג טינ טמוק דיל ַא, .עקצירעד-עקצימ

 ןוֿפ סיױרַא טינ טלַאֿפ ,ןַײרא טלעװ רעד ןיא

 טלַאֿפ סע* .ז"טשּת חסּפ ,קיא ,לה ,"לּברַא

 :קירעגנוה רעײז (א = המ שנ יד סױרַא

 .וצרעד רָאג לָאז עמ, .ןקָארשרעד קראטש (3

 ,קירעגנוה ןענעז ןשטנעמ :ןרעװ טװּורּפעג טינ

 ןגיל ָאד ןוא ,המשנ יד סױרַא ייז טלַאֿפ עס

 יז ןוא ,סעװַארטָאּפ עקַאמשעג ענױזַא יז רַאֿפ

 ,הלעמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"ןסינעג טינ ןרָאט

 ײז לַײװ (א = ןזיוה יד ןוֿפ יַאֹ* .18

 ןיא ןעמ לַײװ (ב :טיירּב וצ ,סיורג וצ ןענַײז |
 'ַא* .רַאד וצ ,טרעצעגּפָא קרַאטש וצ ןרָאװעג

 ןרַאֿפ) ךיש יד סיורג וצ (א = ךיש יד ןוֿפ

 טימ ןדנוּבעגוצ רע טָאה ךיש יד, .(רעגָארט

 ,ןאמרעקעּב .ש ,"יַא טינ לָאז רע זַא ,ךעלקירטש
 .26 'ז ,1887 סעדַא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד

 זיא ןעמ סָאװ עיציזַאּפ א ,טמא ןַא ןגירק (3

 'א* .ריא ןיא ןרינַאיצקנוֿפ וצ לגוסמ טינ

 312 +-- םעקָאּב ןלַאֿפסױא וזז = םעקָאּב
 ,ןרָאװעג טַאז טינ ךיא ןיּב םייריש יד ןוֿפ,
 יָאֹּב ןלַאֿפעגסױרַא רימ זיא סטכַאמעגנַײא רעד

 ,קינוּב לֹּכ ,לי ,"ערהךיע ןא רעביא םעק

 -אּפש טֿפָא הללק .44 'ז ,1876 רימָאטישז

 ,"!םעקָאּב יַא ריד לָאז ,, :(עקיס

 יזָאק יד ןוֿפ יַא .ןלַאֿפרעדינַא ,ןלַאֿפּפָארַא .5

 טימ סענַאזַאװ יד, .ןרָאג ןטירד ןוֿפ יא .סעל |

 ףיוא ןָאקלַאּב ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא ןענַײז ןעמולּב
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 ףיױרַא םוטי פ ןטימ יַאֹ* ,יּפָארַא דרע רעד
 ןּבענ טגיילעג ךיז רע טָאה, .ןדָאש םוש ןָא =
 ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא זיא . . . ןעורוצּפָא טנַאװ ןייא

 םיא לַאֿפ ןוא טסענ ריא טימ ּבלַאװש ןייא טנַאװ

 ,"רַאװ דנילּב ךַײלג רֶע סָאד ןגיוא יד ףיוא
 טָאטשנַא; .1836 ענליװ ,איּבָאט הׂשעמ ,זּביא

 -טניּפ קרַאטש עמַאמ יד ןָא טּבייה ,רעֿפטנע ןַא

 טלַאֿפ לטניּפ ןדעי טימ ןוא ,ןגיוא יד טימ ןעל

 ימייה 'װַאס ,יקסנַאירבָאק .מ ,"רערט ַא סורַא

 ,66 'ז ,1 ןאנ ,1963 ,דנַאל

 ַא ףיוא ,סקַא ןַא ףיוא ךיז ןטלַאהנַײא טינ .4

 עלַא ןלַאֿפעגסױרַא ןענַײז סע, .טקנוּפציטש

 ךיז טלַאה דָאר יד, ."(ןישַאמ ןוֿפ) ךעלֿפַײרש

 ."סױרַא יז טלַאֿפ טָא-טָא -- תלוקשמ ףיוא

 טימ ךילרעּפ רונש ןייא רנייא ןעװ ךַײלג,

 ןעד ,טאה טאייריג ןוא תוֿבוט םינֿבא ײלרילַא

 ןא ןטנוא נוא ןכַאמ ףּפָאנק ןייא ןּבוא רע זומ

 תוֿבוט םינֿבא יד ןטלָאז טׂשנוז ,ךא רונש איד

 רעדָא ריט א זַא; .א/אנק ,וטל ,"ןלַאֿפ שיורַא

 ןעמ רָאט ,תּבש םוא סױרַא טלַאֿפ . . . ןדָאל ַא

 ךרד ,"סעקָאה יד ףיוא ןצעזֿפױרַא קירוצ טינ
 = ּפ ָאק ןוֿפ יא* .1860 עשרַאװ ,םדַא

 עקיטכיװ ַאזַא ,רָאֿפ ךַײא טלעטש; .ןסעגרַאֿפ

 ,שטַײט .מ ,ײּפָאק ןוֿפ ןלַאֿפעגסיױרַא רימ זיא ךַאז

 ,244 יו ,1929 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא

 הטילש יד ןרילרַאֿפ .ךיז ןשטילגסױרַא .9
 סױרַא טלַאֿפ ךַאז א .ןצעמע רעדָא סעּפע רעּביא

 רעמ לגנִיי םעד ףיוא ּבָאה ךיא , .טנַאה ןוֿפ
 ןוֿפ סיורא רימ טלאֿפ רע -- טינ הטילש ןייק

 געמ ,ינע ןא זיא לצֹוּפ רעד זַא; ."טנעה יד

 ןוא רעטָאֿפ ןַײז ךָאנ ןײגכָאנ ןוז סלעֹוּפ םעד

 ןוֿפ סױרַא טלַאֿפ סָאװ האוֿבּת יד ןּביולק געמ

 טסייה סָאד) טדַײנש רע תעשּב טנַאה סרעטָאֿפ

 גָאט םענעי ּכָאה ךיא, .ּב/י ,מהש ,"(טקל

 -עצרָאּפ עכעלטע ,רעזעלגייט ייווצ זןכָארּבעצ

 טנַאה רעד ןוֿפ רימ ןענַײז רעלעט ענעַײל

 .עלעשנעמ עניילק סַאד ,סוממ ,ײןלַאֿפעגסױרַא

 יד) טנַאה ןוֿפ סױרַא ןלַאֿפ ס ע צ יי ל יד"

 ,טכַאמ יד ,העד יד ןרילרַאֿפ :ךיוא = (טנעה

 ,אזא טנעמירעּפסקע ןַא . ..ןעװעג סָאד זיא,

 ןענַײז סעצייל יד לֿפיװ ףיוא ןייגרעד וצ ידּכ

 .מ ,"?טנעה ענַײז ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא ןיוש

 ,126 'ו ,קירבַאֿפ רעד םורָא ,שטַײט

 ליֿפעג ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא 5 ב װזד 6

 ,(עא גנושַאררעּביא ,שֿפנ:תמגע ,דלודעגמוא)

 טנַאה ןוֿפ טלַאֿפ / לדָאה-ענייש הנכש רעד ןוא,

 -נָא עטיור יד, .ישינָאמ' ,ץרּפ ,"לדָאנ יד סױרַא

 /.זיוה עצנאג סָאד ןעמולחרַאֿפ / ןליוק עטילגעג

 סָאד / ...ןלייצרעד ,ןענעייל ךיז טליוו סע

 ,ןעמעָאּפ ,געס ,"סױרַא טנַאה ןוֿפ טלַאֿפ לכיּב

 .105 יז ,1926 עשרַאװ

 -ַאגרָא ןטימ ,רֿבא ןַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .?

 יַפָא ,ןײטשּפָא ,ןענעקירטּפָא ,ןכירקסיוא :םזינ

 -נואועצ יוזַא ךיז .סױרַא ןלַאֿפ רָאה יד .ןלַאֿפ

 ןלצרָאװ, .יא ןעק לגָאנ רעד זַא רעגניֿפ א ןקיד

 (המהּב) ןייא ןוֿפ לַאג םענ -- דנעה יד ןוֿפ

 ףיוא סַאנ אוז ךוט ןייא טימ לאמ הכילטע ינוא
 .ש ,"שיורַא דנורג ןעד ׂשיוא איז ןלֿפ ,ןדנוּביג

 ןטיק ,תואוֿפר רֿפס ,וװ םייחה רֿפס ,טרופקנַארֿפ !

 ןלַאֿפסױרַא

 ליֿפ .םעד ןוֿפ זיא ךָאנ ןוא .ס יז ,ז"עּת

 יד סָאװ . . . רעֿפעשַאּב םעד ןוֿפ טײקילעזטַײל

 עלַא סיורא טינ ןלַאֿפ דניק םעד ןוֿפ ןייצ

 ,133 יז ,וװ הח ,"זייװקיצנייא רָאנ לָאמַאטימ

 יז / ,סױרַא ןרעדעֿפ יד ןלַאֿפ טײקטעֿפ רַאֿפ ,

 ,"סיוא תורצ טימ םיוק ךעּבענ סָאד ןטלַאה

 עטשרעטנוא ַײרד ענַײז, ,76 'ז ,הריש ,סוממ

 ןוא ןעלקָאש קיּביײא ךיז ןלעװ . . . ןײצסַײּב .. ,

 ,| רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"יַא טינ לָאמנייק . . ,

 עלַא 'ַא ריד ןלָאז סע :הללק ,127 יז ,,סעמעי

 ףיוא רענייא ןּבַײלּב ריד לָאז סע ןוא ןייצ

 | ,קיטײװנָאצ

 טעװ ןגער א .ןעגנונַײשרעד-רוטַאנ ןגעו .8

 טינ גנַאל ןיוש זיא לגָאה אזַא, .יַא דלַאּב

 / רעטשרע רעד יינש רעד זיאיס, ."ןלַאֿפעגסױרַא

 "יטש יד טכלַאקעגּפָא / ;ןלַאֿפעגסױרַא טנַײה

 ,שג ,קינלָאר .י ,ײןלַאטש יד טסַײװעגּפָא / ,רעּב

 ,ייינש רעטשרע רעד'

 יַאלַאּב א ןוֿפ עקַאטַא ןַא ,לַאֿפנָא ןַא ןכַאמ .9
 ַא ןוֿפ יַא ,(עא גנוטסעֿפ ,טָאטש) טרָא ןטרעג

 ,טרעגַאלַאּב סָאװ ײמרַא רעד ףיוא יא .גנוטסעֿפ

 ןטלַאה המחלמ ןוא יַא זומ עמ זַא טגָאז רענייא,

 ןיא ןעשזדנַאלּב סָאד ,ץרפ ,"לגײֿפ יד טימ

 ַא ,ירשעג א ,דלַאװג ַא טימ יא* .ירּבדמ

 ...למוט ַא ,וקעציו ַא ןכַאמ = עא למוט

 ,טלאועג ַא טימ סױרַא טלַאֿפ רוחּב רעגנוי א,

 ,טיורּב סָאד עקַאט ןרָאװעג טינ זיא םיא ַײּב זַא

 ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"טיורּב לקיטש עטצעל סָאד
 י .274 'ז ,געװמוא

 ןּבַײלּב .ןרעדנוזּפָא ךיז ,ןליײטּפָא ךיז .0

 ללּכּב רעדָא ןרעהפיוא .ןײטשּפָא ,קילעטשרעטניה

 ןוֿפ יַא .ןלַאֿפּפָא .סעּפע ןיא ןעמענ ליײטנָא טינ

 ןוֿפ יא (עא ּבולק ,עיצַאזינַאגרָא עּפורג א

 ,קירּבַאֿפ ןוֿפ יִא .עפורט רעד ןוֿפ ,רעטסעקרָא

 'א ,לעטש א ןוֿפ יא .עא טאטשרַאװ ,דָאװַאז

 ןוֿפ יַא .יַָארטס ןוֿפ יַא .טעּברַא (ןַא) רעד ןוֿפ

 וד, .ןַאק ןוֿפ ,ןליּפש ןוֿפ יא .ערעשטָא רעד

 ,ןשינעלײצ עשרעדניק ַײּב -- "!סיורַא טסלַאֿפ

 -טרָאּפס יד ןוֿפ רעטשרע רעד יא .לַאניֿפ ןוֿפ יא

 "ידנַאק המישר רעד ןוֿפ יא .ןעגנוטסעמרַאֿפ

 ,סעומש א ןוֿפ יא .םַארגָארּפ רעד ןוֿפ יא .ןטַאד

 ,(גיֿפ ךיוא) ןוּבשח ןוֿפ ,גנונעכער ןוֿפ יא

 טקורדעג טינ ,טנָאמרעד טינ (קילעֿפוצ) 1

 ַא ןכַאמ םַײּב יַא ןענעק ןעמענ עכעלטע .ןרעוו
 -עגסױרַא זיא ףַארגַארַאּפ רעצנַאג א, .המישר

 ןלַאֿפעגסױרַא זיא ךיוא , ,"לקיטרַא ןוֿפ ןלַאֿפ

 יד ןוֿפ עירעלַאג יד ןגנוטַײצ| רעמונ םענעי ןוֿפ

 ,,טַײהַײרֿפי ,אוש ,רַא ,"רענעמ ענעדנואושרַאֿפ

 ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה קַײרטש רעד זַא, .196 'ז

 -עגסױרַא זַײװקיצנײא . . . רעטעּברַא ןענעז . . .

 ,ונ --. .קַײרטש ןיא' ,ַאּפָא ,"ךַאֿפ ןוֿפ ןלַאֿפ

 סָאװ ,ערוי רעכעליירפ רעד טגָאז --- עלהרׂש

 -- ,טעּברַא רעד ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרַא ךיוא זיא

 לסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"?זדנוא טימ וטסרַאֿפ

 עטמירַאּב ליֿפ, .90 יז ,1929 עװקסַאמ ,ּבורג

 רעד ןוֿפ ןלַאֿפעגסױרא |ןענעז} רעריֿפ עשידַיי

 ןיא ןענוֿפעג ךיז ןּבָאה ייז לַײװ ,ןטַאדידנַאק לָאצ

 ,10 ןא ,פָאג ןיא ,גרוּבזניג .מ ,"גרוּברעטעּפ

 טעּפָאקעג ךיז ,טעשטּפָאטעג ןּבָאה ךיש ,לוויטש,



 ןעגנַאֿפסױרַא

 -סורַא טשינ זיא רענייק רעּבָא ,יינש ןֿפיט ןיא

 ,רעטסיירט .ל ,"הנחמיהיול רעד ןוֿפ ןלַאֿפעג

 ,1960 ץרַאמ ,קוצ

 ןוֿפ ןעמוקסורַא טעּפמיא טימ ,גנולצולּפ 2

 סיורא ןענעז גנולצולּפ , .ךיז ןזַײװַאּב ,ץעגרע

 ןוא ןֿפיש עניילק ןיא ןשטנעמ עסַאמ ַא ןלַאֿפעג

 ,1863 ,מק ,"ףישגירק םוצ טזָאלעגוצ ךיז ןּבָאה

 ,טרעּפמע ּבוטש ןוֿפ סיורַא טלַאֿפ) םייח, .12 ןא;

 ןיא סָאװ' ,ץרפ ,"(טנַאה רעד ןיא לדיֿפ ַא טימ

 ,'טקעטש עלעדיֿפ

 -נוא ןוֿפ ןּבױהעגרעּבירַא ןרעװ .טַאמ ,19-

 ,/24/3=12 ,לצרָאװ ןוֿפ יַא .לצרָאװ ןרעט

 ./230 =8/4ס

 רעד רַאֿפ לוש רעד ןוֿפ יַא .רעד ,לַאֿפ =
 רע .שינע) .ץכע-ה .גנוז- = .טַײצ

 .ַײרע .(עק- ,ןיד)
 טימ ןּפַאכסױרַא .1 .חרט -- ןעגנַאֿפּפױרַא

 ,רעגעי א ןגעװ צעפס .ץענ א ןוֿפ ףליה רעד

 ןוֿפ ןּפרַאק עלַא יִא .עא רעּפַאכלגיײֿפ ,רעשיֿפ

 יזַא -- ייז ןעקנעּב סָאד --, .עקלשזַאס רעד

 יד וצ ןוא ףלעװ יד וצ / -- וֿפײשטנַאּפ טגָאז

 עליוה יד טימ לָאמַא ןּבָאה ייז סָאװ / ןעגנאלש

 ,הלמ ,"ןעגנַאֿפעגסױרַא ןטסעג יד ןוֿפ / טנעה

 ןּבָאה ךָאנרעד, .ןאכַאטשַאק ןוֿפ עדַאלַאּב יד

 ןעגנַאֿפ ןשטַײד יד ױזַא יװ ןעזוצ טזומעג יז

 ,"ךעלמיבנג עניילק יד רעכעל עלַא ןוֿפ סױרַא

 ,8 'ז ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא ,רעלגירטש .מ

 טָאה קחצי, .ץענ ַא ןוֿפ ןעװעטַארסױרַא .2
 ברה ,"טנַאה סערה-רצי ןוֿפ וׂשע 'א טלָאװעג

 תואוֿפררו שֿפנה תואוֿפר ,גרעּבנדירֿפ רדנעס |

 ,27 'ו ,1912 ודָאל ,ףוגה

 .ץכע- רעד ,גנַאֿפ--

 .ײרע- .(עק- ,ןיי)

 .סוא וזז .װרט -- ןריזַאטנַאֿפסױרַא

 סָאװ ,קרעװ סָאד , .רעשיטַאֿפמע רָאנ ןריזַאטנַאֿפ

 הש ,"ןּבעל עַײנ סָאד 'ַא םעד ןוֿפ ליװ רע

 .גנ/ .288 יז ,| רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .רעד -- רַאֿפפױרַא
 ןריזינַאגרָא .יַא רעכעלרעַײֿפ ַא .ןרָאֿפסױרַא ןוֿפ

 םיֿבתּכ יד ץוח, .לארׂשי ןייק ןדִיי ןוֿפ יַא םעד

 םיחלושמ יד ןּבעג טזומעג יא םַײּב ןעמ טָאה

 ,סוממ ,"תואצוה עקיטיינ יד ףיוא ךיוא טלעג

 ןיא ןציז .8 יז ,ןילַאװ ןוֿפ גנוקעדטנַא יד'

 ןיא קידנרַאֿפסױרַא טינ = יא ןָא םייה רעד

 .ץעגרע
 יװעגסױרַא .גנוטערטסױרַא ,טירטסױרַא .2

 (ריא ,םעטַײּב א טימ טֿפָא) .ויטאיציניא ענעז

 ןַײמ טימ תוכיישּב| זַא ,טוג רעייז סייװ ךיא,

 טימ רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןיא יַא |ןטשרע

 עטשרע סמלוע םעד סיוועג טעװ תויׂשעמ ענַײמ
 סָאד ,סוממ ,"?רעטעֿפ ,םכמש המ :ןַײז הלאש

 ןיוש ךָאד ריא טײטשרַאֿפפ .עלעשנעמ עניילק

 טּפַאכעג ּבָאה ךיא קסּפ ןימ א רַאֿפ סָאװ ,ןײלַא

 יד טימ יא ןטשרע ןֿפױא ןיּבר ןַײמ ןוֿפ

 רעדניק עשידיא רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,"ךעלּפענק

 ,182 יז ,וו

 -ניה יא .עיסרוקסקע .עקװָאיַאמ .גולֿפסױא ,2
 ,טָאטש רעד רעט

 רעד .שינעד

 .וטוא -- ןרַאֿפּפױרַא
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 ןעייג רימ רעדייא ךעלהרוש טכא שטָאכ ןריטיצ

 -נַײה ןוֿפ יַא םענדָאמ רעזדנוא טימ ןָא רעטַײװ

 ,זמט ,ךַאלָאװ .י ,"לקיטרַא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןקיט

 | ,27 עט 2

 ,עיװַא  .שינעּבױלרעדַא  ,עדַאגירּבַא
 | .ןַײש-יַא + .רעּביֿפ"ַא .עיסעסייַא

 סָאװ סעּפצ ןרילרַאֿפ .ורט - ןרילרַאֿפפױרַא

 ןֿפרַאװסױרַא .קיניײװעניא (ןטלַאהַאּב) ןעװעג זיא

 נב, .ענעשעק רעד ןוֿפ סעּפע 'ַא .קידנליװ טינ
 טָאה ןרֿבק סעמַאמ רעד ףיוא ךיז| ןֿפרַאװ םעד

 ריּפַאּפ ןיא ּכ"ור 100 ענעשעק רעד סיוא יז

 ,32 ןֵט ,1866 ,מק ,"ןרױלרַאֿפסױרַא טלקיװעגנַײא |

 ,גנוד

 -ץניא ןוֿפ ןרָאֿפ .1
 ןוֿפ ןעמוקסיורא קידנרָאֿפ ,ןסיורד ףיוא קיניײװ

 ַא ןיא חטש ןטצענערגאּב רעדָא ןרענעלק א

 ןוֿפ יא .חטש ןטצענערגַאּבמוא רעדָא ןרעסערג

 עקיצומש עגנע יד ןוֿפ 'א .סאג ןיא ףיוה

 ןרָאֿפנַײרַאפ .רוטאנ רעַײרֿפ רעד וצ ךעלסעג

 רעּבָא ןעמ טרָאֿפ יװ ,גנירג זיא עטָאלּב א ןיא

 סױרַא ךיז ןעמ טמוקַאּב יו *?סױרַא ריא ןוֿפ

 יד יװ יוזא ,ונ; .ן?עגאל רערעװש רעד ןוֿפ

 ,טָאטש רעד ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא ןענַײז םיזחוּפ

 טינ ייז טָאה עמ ,ןֿפָאלעג יז ןענַײז ױזַא

 .ןמוא הׂשעמ ,"ןעזרעד גיוא םעד טימ טנעקעג

 םעד ןוֿפ זיא םורַא טונימ רַאּפ א ךָאנ ןיא,
 ץעסיורג א טימ רעיוּפ א ןרָאֿפעגסױרא דלאוו

 'א* .104 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,ײץלָאה רוֿפ

 ץרעירַאק ַא ןכַאמ = ר עניי ּב סנצעמע ףיוא

 ןעײרדסױרַא רעדָא ןטייוװצ ַא ןוֿפ ןוּבשח ןֿפױא

 ,ןטייװצ ַא קידנּבָארגַאּב ,הרצ ַא ןוֿפ ךיז

 ,געװ א (ןיא ןרָאֿפנַײרַא) ףיוא ןעמוקסיורַא .2

 ןוא ןעשזדנַאלּב ,ןעשזדנַאלּב .ךַאילש ןֿפױא יַא

 . ..געװ ןֿפױא רעכיג סָאװ יא ןוא,, .יא ףוס םוצ

 ,"רעטסיולק ןשיטַאינוא ןסיורג םעד ַײּברַאֿפ

 ענליוו ,לוּבלּביטולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר .מ

 ןּבָאה םידמושמ יד, :גיֿפ ךיוא .30 'ז ,4

 'א ןֿפלעה ײז טעװ דמש רעד זַא טניימעג

 רעכעלשטנעמלַא רעד ןוֿפ ךַאילש ןטיירּב ןֿפױא

 | ."רוטלוק

 ןוֿפ יַא .טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ .ןרָאֿפקעװַא .8
 זיא רע, .עקיּפָאק ַא ןלָאצַאּב טינ ןוא לעטָאה

 ,"רימ רַאֿפ רעַירֿפ רעטניװ ַא טימ ןרָאֿפעגסױרַא
 (קעװַא) סױרַא טינ ךָאנ רָאֿפ ךיא , :קיסַאּפש
 ךיא טיּב םורד, ."טנוזעג טינ ךָאנ טַײז ןוא

 טיטש ריד זע ּבא שרוש זילַא רימ ּבַײרש ,ךיד

 רעד ןריד ךיז טניױול סע בוא ךעלטנירג =}

 ,ּבגָארּפ ,ײןירָאֿפיג שיור ןייא טשיּב אוד זַא ריֿפ

 ,אינסכא ןַא וצ ךַײלג זיא טלעװ יד, .48 יז
 רערעדנַא ןא ,סיױרַא טרָאֿפ רעד ןַײרַא טרָאֿפ רעד

 "נָא ןַײז ןסעוצּפָא ריא ןיא טַײצ ןייק רָאג טָאה

 יב, .1864 ענליװ ,הניּב ירמא ,דמא ,"ןסַײּב

 רעייז ןיא יַא ןלָאז ייז סָאד ןּבילּבעג ןזיא} ייז

 עשיטַײל רעטנוא ןגיל טינ ןלָאז ייז םוא עינעמיא

 ,קינזרעטַאק רעניילק רעד ,ריֿפַאס .א ,"ןגיוא

 ןַא ףיוא ןלַאֿפעג ןיּב ךיא, .10 יז ,1883 ענליוו

 ןעמענּפָארַא ,םייה רעד ןוֿפ קידנרָאֿפסױרַא ,הצע

 ןרָאֿפסױרַא

 א ןיא ןטלַאהאּב יז ןוא ךעלּברעק עכעלטע |

 לש .הֿבישיּב ,סוממ ,"דמעה ןרעטנוא לּפינק

 'א ןסייהעג םיא טָאה טָאטש יד, .44 יז ,'הטמ

 ןיא ,יקצאש ֿבקעי ,"געט ףניֿפ ןוֿפ ךשמ ןיא
 .20 'ז ,1947 י"נ די רעװָאכָאטסנעשט

 .ןרירגימע .ןצעזַאּב וצ ךיז ןרָאֿפרעּבירַא ,4
 ןייק יא .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ יא .ןַײז הלוע

 ,החּפשמ יד ךיז וצ ןעמענ ךָאנרעד ןוא עקירעמַא

 -סיױרַא ןֿפַאה דנַאּברַאֿפ-ןטעװָאס ןיא ןדִיי לייט,

 :ענעדִיי א ןוֿפ טעּבעג א ,, ."לארׂשי ןייק ןרָאֿפוצ

 טוג א ןּבַײרשנַא רימ וטסעװ ,םלוע-לשר-ונוּבר

 {ךיא| רָאֿפ -- טשינ רעמָאט ,טוג ןזיא --- רָאי

 ןוא ןַײרַא ףרָאד ןיא רעטסעװש ןַײמ וצ סױרַא

 יד רימ טיג, ,לװֿפ ,"!טשינ רעמ ךימ טסעז וד

 טָאטש ןיא ףרָאד ןוֿפ יַא לָאז ךיא ,הסנרּפ עטסעּב

 ,ןטַײּב טינ ךַײא טימ ךימ ךיא לעװ ,ןַײרא

 ּבָאה רָאי ןּבלַאהטרעדנָא, .149 יז ,היֿבט ,עש

 ךיא ןיּב ןַאד ןוא טַאטשלכימ ןיא טּבעלעג ךיא

 וצ דמלמ סלַא עיצידנָאק א ףיוא ןרָאֿפעגסױרא

 .ה .נ 'רד ,זּביא אריפש .י ,"ןדִיי ַא םענייא

 עשראװ ,טַאטשלכימ ןוֿפ םש לעּב רעד ,ןַאמרהצ

 םיּכסִמ ןטלָאװ עלא טעמּכ, ,116 'ז ,ה"פרּת

 ןייק יא ןוא סעכעּבעּב יד ןֿפױקרַאֿפ וצ ןעוועג

 טָאה -- לארׂשייץרא ןייק , .קי ,"לארׂשייץרא

 ,סױרַא טשינ ןעמ טרָאֿפ -- טגָאזעג יּבר רעד

 ,רעגנוא .מ ,"ןַײרַא ןעמ טרָאֿפ לארׂשייץרא ןייק

 ,16 ץ 1963 ,זמט

 סעּפע ,ליצ ןטמיטשַאּב ַא טימ ןרָאֿפ .9
 'א .תוחילש א ןיא ךיז ןוָאלסױרַא .ןָאטוצֿפױא

 ףיוא 'א .עיצַאגעלעד א טימ 'ַא .דירי ןֿפױא

 ןעמ טרָאֿפ חקמ םענעגייא ןטימ , .ןלָארטסַאג

 ,עטַאט ַא זיא טָאג ,, .װש ,"סיױרַא טינ דירי ןֿפױא

 ןעמ טּבַײרש ,םינמחריינּב ןענעז לארׂשי ןוא

 עמ ,טֿפָאה עמ ,םיחלושמ סױרַא ןרָאֿפ ,םיֿבתּכ

 ,המלש ,סוממ ,"!טינרָאג ?סָאװ ןוא .טרַאװ

 עלעגעװ ןטסוּפ ַא טימ הירא טגעלֿפ יא, ,105 יז

 -עגנָא קירוצ ןעמוק רע טגעלֿפ טכַאנרַאֿפ ןוא

 ,זּבבא שטַײט .מ ,"סטוג סָאדלַא טימ ןדָאל

 ךיא 'ַא* .ףוג לעּב הירֲא ,קילַאיּב .נ .ח

 א ןַאטּפָא = תילט םענעגייא ןַא טימ דַאשרעּב

 טּבעװעג ןעמ טָאה דַאשרעּב ןיא) טײקישרַאנ

 לװלָאװ רעייז טרַאד טָאה עמ ןוא םיתילט

 ,ןתילט םענייש םעַײנ א ןֿפאשנַײא ךיז טנעקעג

 ןייק) עשטַאד ףיוא יא :שירעגנויליואו ךיוא

 ,ּבַײװ רענעגייא רעד טימ (זירַאּפ

 -רַאֿפ ,ןעורּפָא ךיז ןרָאֿפ .יוזא םּתס ןרָאֿפ .6

 טימ ןרַאֿפ .ןרָאֿפ ןוָאל ךיז .(ךיז) ןעגנערּב

 דרעֿפ ריֿפ טימ יא .לעטשנָא ,עּפמָאּפ סיורג

 .דנעקיװ ַא ףיוא ,קינקיּפ א ףיוא יַא .ץיּפשַאנ

 עקדָאל א ףיוא יא .גָאטרעמוז ןצנַאג א ףיוא יא

 ןוֿפ ןרָאֿפעגסױרַא זיא ןעמ , .ערעזָא רעד רעּביא

 ןסיורג ַא טימ הנותח רעד ףיוא דצ"ךתח םעד

 "ילרד ןוא ןסעלָאק קיסַײרד טימ ונייה ,גוצֿפױא

 תואלפנו םיסנ ,"סעקשטירּב טימ ןדיוּב קיס

 טָאה אטּפַאמ לישעה עשוהי שודקה ֿברה סָאװ

 לָאמַא ריא טעז רעמָאט, .?רָאי ?טרָא ,ןזיװַאּב

 ַא יװ קסארט ןטימ ךיז טריֿפ דִי רעקסּפולג ַא

 א טימ לדנַאטעַאֿפ א ןיא סױרַא טרָאֿפ ,ריֿבג

 זַא ןסיו ריא טלָאז ,םיסוס עקידנענערּב רָאּפ



 ןעמענראֿפסױרַא

 ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"לעטשנָא ןַא רָאנ זיא'ס

 טרָאֿפ עמ זַא ,ןייש טשיגרָאג זיא סע, ,77 יז

 וצ שירערָאנש זיא סע / ,סױרַא לסיּב ַא טשינ

 טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"זיוה וצ רעמוז ןציז

 54 'ו ,1925 װָאנרַאט ,װ גנוי רעליואװ ןייק

 רעּביא ןרָאֿפעגסױרַא ףיורעד זיא רע זַא ןוא,

 טימ לוֿפ ןעװעג ןסָאג יד ןענעז ,טָאטש רעד

 םעד ןקוקנָא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 טניגרַאֿפ דִי א סָאװ ,הזה:םלוע םעד ,שודיח

 סטָאג ,קישטנַארָאה ןועמש ,"תולג ןיא ךיז

 | .'טּפשמ

 רעגײזַא ןעצ 'א .ןרָאֿפ ןּבײהנָא .ןרָאֿפּפָא .4
 רעטשרע רעד סיורא טרָאֿפ ןעװ, ,ירֿפרעדניא

 סָאװכָאנ, ,"?(לגדא ןַאּב ,סוּבָאטױא) רעֿפמַאד

 ,רעמע עקידייל טימ ןעגנַאגעגרעּביא רימ יז זיא

 ,ךוטקעד ,גּבא ,"ןרָאֿפעגסױרַא ןיּב ךיא זַא

 ,56 יז ,1876 עשרַאװ

 טימ ןטערטסױרַא .סעּפע ןּבײהנָא ללּכּב .8
 ַא טימ 'ַא .(ריא ,שירעכַאלּפָא טֿפָא) .סעּפע

 טקעיָארּפ ַא טימ יא .ויטַאיציניא רעַײנילגָאּפש

 םיא, .רעכַײּב יד רַאֿפ ןטלַאה ךיז ןעק עמ זַא

 -ַארקָארויּב רעד ןצרַאה םוצ ןעוועג טינרָאג זיא

 ןרָאֿפעגסױרַא ךַײלג זיא .ּפ ןכלעװ טימ םזיט

 ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ ,"טיירּב ױזַא

 טימ סױרַא רעטשרע רעד טרָאֿפ המלש , .5 יז

 ,1940 וװעיק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,ײלדיֿפ ןַײז

 | ,35 יז

 -מוא טימ רעדָא טכירעגמוא ןגָאזסױרַא .9
 סנטייווצ ַא ןֿפורוצסױרַא ידּכ רעדָא טײקנדירֿפוצ

 ןוֿפ םעטַײּב א טימ טֿפָא) טײקנדירֿפוצמוא

 .ןושל-הנעמ ַא טימ ,הנעט א טימ יַא .(רָאמוה

 -"מוא ןַא טימ יא .השרד רענטעדנַאט ַא טימ יִא

 טימ ןנוזיּב ןוא רעװע .עיסרעו רעטרעּפמולעג

 ןיא איװ טכעטש ׂשד ,טרָאֿפ שיױרַא ןטרָאװ

 ילייה טזיא ןזַײװ ׂשד גנוצ איד רֹּבָא ,טרעװש

 ,18 ,ּבי ,1713 מדֿפֿפ ,זנּכשַא ןושלּב ילשמ ,"םַאז

 יד ףיוא םענעי ןצלאז ךָאנ גוט סָאװ וצ,

 ,"?ןּבלַאהטסקעז חקמ א טימ יא ןוא ןדנואוו

 טייטש ,ןכּב; .213 '1 ,ןענַאמָאר עשידיא ,עש

 -לטיה רעד קילעז רעּבלעז רעד טָא ,ףיוא רע

 טימ ןענירעד ןטימניא סױרַא טרָאֿפ ןוא ,רעכַאמ

 ,רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"שודיק ןקידװעצל ןַײז

 ָאד --- ץישמיד ןעמוקַאּב טָאה טרָאװ ַאע ,30 יז

 טימ :ןרעיוא יד טציּפשעגנָא עלַא ןיוש ןּבָאה

 םורַא ,שטַײט .מ ,"רעקניאַײנ רעד יַא טעװ סָאװ

 ןטּבילַאּב ןֿפױא 'ַא* .111 'ז ,קירּבַאֿפ רעד

 ,טנעמוגרַא ןטּבילאּב םעד ןגָאזסױרַא = לדרעֿפ

 רעטּבילַאּב רעד ףיוא ןענעשרד ןּבײהנָא ;ץוריּת

 .ץמעט

 ןריֿפ ןגעקַא דרעֿפ עלעדײא יד :ךיז טימ
 ךיז ןרָאֿפ . . .לַאטש ןיא ןּבעל ךעלקילג א ךיז

 ,סוממ ,ײץירּפ רעייז טימ ןריצַאּפש לָאמַא סיױרַא

 .35 'ז ,עשטַאילק

 .ץכע-ה  .גנוי

 .ירע  .(עקי

 ןיא ןעמענ .1 .חרט -- ןעמענרַאֿפפױרַא
 ,סױרַא קיניײװעניא ןוֿפ סעּפע ץיזַאּב םענעגייא

 ,םילּכ ענרעּפוק עלַא ךיק ןוֿפ יַא

 .ןיי רעד .שינעד
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 ךמס ןֿפױא סעּפע ןעמענַאּב ,ןײטשרַאֿפ .2
 ןוֿפ יַא .ריֿפסיוא (ןשיגָאלָאכיסּפ) ןשיגָאל ַא ןוֿפ

 -רַאֿפ סע ףוסילּכףוס טעװ רע זַא דייר עגַײז |

 | ,ןֿפױק

 ןַא ןזָאלרַאֿפ ,ךיז ןגָארטּפָא -- ךיז טימ

 םענרַאֿפ -- טינַא ,שטנעמ א ַײז רעדָא, .טרָא

 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה ,"ןענַאדנוֿפ סיורא ךיז

 ,21 וו 5

 ןיֿכמ :טניימ הניּב , .ורט -- ןײטשרַאֿפסױרַא
 ךַאז ַא ןוֿפ ךאז א 'ַא -- רֿבד ךוּתמ רֿבד
 סױרַא ,תונקסמ ןעיצסױרַא טסייה סָאד
 .ּב י ֿברה ,"ןצנעװקעסנָאק עשיגָאל ןענרעל

 .ץבע .1 או 1961 ,זמט ,קישטיײװָאלַאס

 (יװ) ןגירקסױרַא .חרט -- ןרעּביֿפסױרַא
 לָאמַא, .גנַאלרַאֿפ א ,השקּב ַא יא .ןרעּביֿפ ךרוד

 טעּברַאזומ ןוֿפ שטַײּב רעד רעטנוא ןעמ ןעק
 ,ש ,"סעיצַאריּפסניא עטסנַײֿפ יד ךיז ןוֿפ יַא
 .גנז 248,  יז ,ו רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל

 לָאז סעּפע זַא ןכַאמ .ורט -- ןטכַײֿפפױרַא
 ןוֿפ אׂשמ יד טָאה'ס רָאנ, ,טכַײֿפ ןעמוקסיורַא

 טכַײֿפעגסױרַא / רעװש רֿבע ןטסטנעָאנ םעד

 ,שג ,דָארּב ,"רערט עדימ א גיוא ןיא םיא ַײּב

 יא / ןדמַאז ענעקורט-קידלשירק ןוֿפ, ,66 'ז

 .סקידלַאװ ,צוס ,"גנוטילּב ןַײמ ךיא לעװ

 .שינע- .גנוז

 ןעמוקסיורַא .חרט 8 וטוא -- ןרעַײֿפסױרַא
 יד .רעַײֿפ ַא (טימ) יװ ןעגנערּבסױרַא רעדָא
 ,לָאמַאטימ עלַא טרעַײֿפעגסױרַא ןּבָאה ןטַאמרַאה
 קילַאיּב .נ .ח טָאה ווענעשעק ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ
 -ירהה ריעּבי עמעָאּפ יד טרעַײֿפעגסױרַא ךיז ןוֿפ
 סעּפע / .ןַײש רעַײנ טימ סנקלָאװ ןענַײש, .'הג
 טמיװש ,טמיװש / ,ןַײרַא ייז ןיא ךיז טדַײנש
 יװ סױרַא טרעַײז / ,סױרַא טרעַײֿפ ןוא --
 יבנה  .אתינורטמי ,| לג ,טייצ ,"ןַײװ

 ןעק ... .טניװ רעד, -- וטוא -- ןֿפַײֿפסױרַא
 יד ךרוד יא / ,ןטלאהרַאֿפ סענַאקרַאּפ ןוֿפ ,ךיוא
 ,עװַאּפ ענעדלָאג ,הלמ ,"ןטלַאּפש עטסדנימ

 .248 יז

 'ַא ןֿפַײֿפ ךרוד סעּפע ןקירדסיוא -- ורט

 םוצ הליֿפּת יד 'ַא ,גנומיטש עטוג יד ,דיײרֿפ

 .ךיז טימ .ןטשרעּבייא

 .ירע- .שינע- .ץכע- רעד ,ףיַײֿפ =

 ןוֿפ סעּפע ןליֿפרעד .1 .חרט -- ןליֿפפױרַא
 .טֿפַאשּביל יַא .ןגרָאּברַאֿפ זיא סָאװ ,קיניײװעניא

 ,עקשטַאק ַא,, .טײקטלַאק ַא ןּבַײרש ןַײז ןוֿפ יא

 םעד רעסַאװ ןיא ןקעטשנַײרַא ןָאק ,לשמל

 טרָאד ןענַײז סע יצ ,םיא טימ יַא ןוא לּבָאנש

 ,15 א 1961 ,רָאֿפ ,ןָאזּבוקַאי .א ,"ךעלשיֿפ ןַארַאֿפ

 ןוֿפ טַײצ יד ,טַײצ רענעי ןיא טָאה ךָאנ רע,

 סָאד טליֿפעגסױרַא ףיט ױזַא ,הלּכׂשה רעד

 :ןֿפורעגנָא רעטעּפש טָאה ץרּפ .ל .י סָאװ

 ,טייצ ,"?'טייקנייש עשידִיי עקיטולּב רעזדנואי

 ,ן7 א ,ּפַאג}

 -רַאֿפ רעכיג טָאה רעטומ יד, ,ןליֿפטימ .2
 רעדניק יד טליֿפעגסױרַא רשפא רעדָא ןענַאטש

 .חרט -- ןריֿפסיױרַא

 ןריֿפסױרַא

 ָאלז ּבזי ,"ןעגנורעדנע עקידנעמוקרַאֿפ יד ןיא

 ,137 'ז ,װעשט

 יד טליֿפעגסױרַא ךיז טָאה סע :ךיז טימ
 -רוטלוק' ,װ סַײװ ,"קיגייװעניא ןוֿפ טייקידייל

 .שינע/ .ץכע-  .גנוז = .92  /עגיל |
 ליֿפעגידלש ַא .וסוא -- ןרעטצניֿפסיֹורַא

 טרעטצניֿפ עירעטסיה ַא .סיורַא טרעטצניֿפ

 רעד ןוֿפ סיֹורַא טרעטצניֿפ שינרעטיּב, .סױרַא

 "נַאע ,23 או 1958 ,זמט ,לקיּב .ש ,"טלַאטשעג

 ןוֿפ טרעטצניֿפעגסױרַא טָאה ןעמיוק ַא טָאטש
 1962 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ךָאל קיכעלַײק א טנַאװ א

 .30 צוו

 "סורַא ךיז ןּבָאה רעּבירג יד; -- ךיז טימ

 םענעסקַאװעגנָא ןדליװ םעד ןשיװצ טרעטצניֿפעג

 ,שינ .גנז/ .8 װ 1958 ,גַאט ,טיי ,"סנירג

 ָאד ןיוש טָאה, .וטוא -- ןעלקניֿפסױרַא
 ןַא יװ סַאלּב ,לדנרעטש קיצנייא ןא טרָאד רעדָא

 -רוטלוק' ,װ סַײװ ,"טלקניֿפעגסױרַא ,לסעּברַא

 ןגיוא עטערומשזרַאֿפ סעזָאר, .195 'ז ,'עגיל

 -טלעפש ענעגױצרַאֿפ ןוֿפ טלקניֿפעגסיױרַא ןּבָאה

 -רַאֿפי ,ַאּפַא ,"םיֿפלח ןוֿפ ףרַאש יד יװ ,ךעל

 ,ךיירֿפ יַא .חרט ,ףֿפַאלש

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,לקניֿפ =

 רעדָא סעּפע ןריֿפ .1

 :סױרַא .ןסיורד ןיא קינייװעניא ןוֿפ ןצעמע

 (ףיוא) טימ רעדָא ךיז טימ קידנריֿפ ןעגנערּב

 יַא .לַאטש ןוֿפ דרעֿפ יד יא ,לטימרעקרַאֿפ ַא

 ליּבָאמָאטױא םעד ,עטָאלּב רעד ןוֿפ ןגָאװ םעד

 ןואיּבָאה סָאד ,סעכעּבעּב יד 'ִא ,שזַארַאג ןוֿפ

 -סורַא ןדִיי יד ןטָאּברַאֿפ .לַאטיּפאק םעד ,סטוג

 םירֿבק יד, ...יװ רעמ לארׂשי ןייק ןריֿפוצ

 רעקיּביײא רעד וצ יא ."יִא טינ ךיז טימ ןעמ ןעק

 -- ?געװ רעד סױרַא טריֿפ ןיהואוו ---, .ור

 יד סױרַא טריֿפ עמ, ."םי םוצ סױרַא טריֿפ רע

 לַאטש םעד ןוא לַאטש ןוֿפ (דרעֿפ םעד) וק

 ,"(ןעמ טנערּברַאֿפ לאטש םעד) וצ ןעמ טסילש

 רַאֿפ טזיא . . ,, 10 3 ,ןעמענסיורא +--| .וש

 ריגנירטול ןייק ןהעשיג ה"רי ךלמ ןמ טָאּב

 ,"ןיריֿפ וצ זיורא תוֿפרצ זיוא רידָא ןַיײא טלעג

 ןנעק ןמ טָאה ןמרוֿפ ןייק ןעד, .316 'ז ,הג

 טלָאצַאּב ןיא טאה ןמ רדוא / ראַײה וצ ןגירק

 שאד טרּבלעז ןּבאה איז ןעד / .ראַײט רָאג

 ,"שיורא םוקמ ןעד וצ ןריֿפ טׂשומג גריא

 ,אשיימרװ ק"ק ןּברוח ןוֿפ דיל גָאלק ַאַײנ ןייא

 טוג רעייזע ,|53 'ּפש ,וװ שֿפ) 1723 טׂשמַא

 "ןרט אסּכה'תיּב א רעטנוא ןטישוצרעטנוא זיא

 ךיז לָאז טסימ-ךשטנעמ סָאד ידּכ ,דרע ענעק

 טכַײל סע זיא ךָאנרעד ןוא ןשימסיוא טימרעד

 רעד ,רעּבעװ .מ ,ײדלעֿפ ןֿפױא ןריֿפוצסױרַא

 ,39 'ז ,1891 עשרַאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי

 יד טזיילעגסיוא . . .טלָאצַאּב ייז ּבָאה ךיא,

 ךיא ןֿפואּב רָאנ ,טנעה ערעייז ןוֿפ עשטאילק
 ,עשטַאילק ,סוממ ,ײטָאטש רעד ןוֿפ יַא יז לָאז
 ַא ,ּפָאק ןַײז) םיא ןעמ לָאז יא .הללק .65 יז

 | !(ןטיוט

 סָאד יא .ןריטרָאּפסקע .ןֿפױקרַאֿפ ןריֿפ .2

 ,קרַאמ ןֿפױא וק עטצעל יד ,ךלימ לסיּב עטצעל



 ןריֿפסױרַא

 "וחס עטסנדײשרַאֿפ יד סױרַא טריֿפ דנַאל סָאד

 ןייגעצ ךיז ןלעװ סעיצּפַאל רעקסנַאצּבאק ,, .תור

 ךיז ןלעװ עלא םערָאװ ,טלעװ רעד ףיוא

 ןוא ךעלּברעק ןוא -- סעיצּפאל ןיא ןָאטנָא

 עצנאג 'א ךיוא ןעמ טעװ לעֿפ עטעּברַאעגסיױא

 רעד, ,44 '1 ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"תורצוא

 קָאש א קרַאמ ןֿפױא טריֿפעגסױרַא טָאה רחוס

 ,"רעדיילק-ןדערךג ןיא ,ןליה עטכַײל ןיא תוֿבקנ

 ,סנָאנַא רענעגנולעג א, .'רעליּפש-םירוּפי ,ץרפ

 ןֿפױא לקיטרַא םעַײנ ַא יַא ןֿפלָאהעג טָאה סָאװ

 ןַײז ףיוא רעּבַײרש םעד טגרָאזרַאֿפ טָאה ,קרַאמ

 ,,סנַאנא ןַא  ,ַאּפָא ,"ןּבעל ץנַאג

 -סנַארט ַא טימ סעּפע ןעמענּפָא ,ןעמענוצ .9

 ךָאנ זיאס ןמזילּכ שזַאגַאּב םעד יַא .לטימ-טרָאּפ

 םעד ןריֿפוצסױרַא טַײצ ןּבעל'כ ןיוש .קיטכיל

 -לעּב עצנאג יד ןּבַײרשּפָא ,(םַאלכ םעד) שדקה

 רוסאג .וק עטצעל יד 'ַא ןוא טייקשיּתּבה

 רָאנ ,ןריֿפוצסױרַא טסימ סָאד רצח ןוֿפ חסּפ-ברע

 .א ֿברה ,"רתומ זיא ןגייל וצ טַײז יד ףיוא

 .ּב/וע ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב

 טָאה עמ ןוא טרעקעגנַײא ךיז ןּבָאה הרֿבח,

 הרוחס ןעטעֿבנגעג} יד טריֿפעגסױרַא עלַײװרעד

 .א .ּב ,"רעלעק ןיא ןעלקעי ַײּב ןטלַאהַאּב . . .

 ,1887 עשרַאװ ,ו| טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז

 ,39 יז
 יד יַא ,ןריֿפרעּבירַא ,ןריֿפ וצ ןעגנערב 4

 ,טרָא ןרעכיז ַא ףיוא ַײרעקורד עלַאגעלמוא

 יד ךיז טימ 'א ןוא ןיײילַא ןרָאֿפ וצ ןעמוק

 קשח טָאה סלקנעיײםהרֿבַא; .החּפשמ עצנַאג

 ,עש ,"ץעּפוהעי ןייק הנותח יד ןריֿפוצסױרַא |

 ןיא טעּברַא יד, .202 'ז ,ןענַאמַאר עשידיא

 סרעטנעצ עסיורג יד ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעגסױרַא

 ןָאינוי סֿפמַאק ,"ךעלטעטש עטריזינַאגרָא-טינ ןיא

 ,1926 י"נ ,םַארגַארּפ ,רעטעּברַא לדַאנ יד רַאֿפ

 : ,31 יז

 -ניא ןצעמע טימ קידנרָאֿפ רעדָא קידנעייג .8
 ,ןעמוקסיורַא ןֿפלעה .גנוטכיר יד ןזַײװ םענייא

 -געשזדנָאלּב 'א .ריט רעד ךרוד ןדנילּב םעד יא

 רימ סטנַאּפש , .דלַאװ ןטכידעג ַא ןוֿפ יא .עקיד

 יד ןָא רימ סטרימש / ,ךעלעדרעֿפ יד ןַײא

 ןֿפוא סױרַא ךימ סטריֿפ ןוא / ךעלעדער

 ןַײז טריוב םולשֿבא, .79 ,"!ףיוה ןסיורג

 ,ךוּב לאומש ,"טַאטש איד רוֿב שיוניה .טכענק

 רעד טּבעל טָאג זַא טרעיונ, .1414 עֿפָארטס

 שיוריה טוה לארׂשי ןיוה ׂשָאד ןמָאז ןעד

 ,"ןוֿפצ דנל ןוֿפ טכורּביג שיוריה ינוא טריֿפיג
 רעטשרע רעד טָאה רע, :28 ,8 ,גכ ,רירעש

 רעזעיגילער-ךייר רעד ןוֿפ טריֿפעגסױרַא םיא

 םעד ןיא םיא טכַארּבעגנַײרַא ןוא ערעֿפסָאמטַא

 ,134 יז ,1938 י"נ ,| רָאק ,"ןּבעל ןלַאער

 ןעױרֿפ טריֿפעגסױרַא טָאה ...שטנערּב רעזדנוא,
 ןוא ךיק רעד ןוֿפ רעדילגטימ ערעזדנוא ןוֿפ

 -יטעט עכעלטּֿפַאשלעזעג ןיא טריסערעטניארַאֿפ

 ,294 יז ,1947 י"נ ,ןדִיי רעװָאכָאטסנעשט ,יןטייק

 = (רענעֿפ יד ,ןַאֿפ רעד רעטנוא) סַאג ןיא יַא*

 .עיצַאטסעֿפינַאמ ,עיצַארטסנָאמעד א ןריזינַאגרָא

 ןלעטשסיורַא .ןעמוקסיורא ((ןעגניווצ) .0

 -גילרַא .ןייגוצסױרַא (ןעגניווצ) ןקריװ .סױרָאֿפ

 -רַאזַאק יד ןוֿפ רענלעז יד יַא .ףמַאק ןיא ןריֿפ
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 יד 'ַא .שרַאמ א ףיוא עטָאר יד 'א ,סעמ

 ןיא ןענַאילַאטַאּב יד יא .סױרַאֿפ ןטנַאקיזומ

 טָאה רעד שוירד רעד, .ןוורעזער יד יא .טכַאלש

 ןורג ןייא דלעֿפ זָאד ףיוא טריֿפיג שיוניה

 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"רעה קרַאטש 'ינוא גיטכעמ

 ,ב/חמ ,1

 ןלעטשוצרַאֿפ ידּכ ,ןריֿפ וצ ןעגנערּב .7

 'ַא .םלוע םעד ןענעקַאּב .ןרישזעטָארּפ .ןצעמע

 ןשירַארעטיל םעד ףיוא יא ,טנַאלַאט םעַײנ א

 ןֿפױא ךימ טסלָאז וד ריד סייה ךיא , .קרַאמ

 ,...קילעשרַאמ רעמירק רעד ,"'א גרָאט-ןשטנעמ

 ;תומַא-דלד יד ןוֿפ יַאֹ* .47 יז ,1875 גרעּבמעל

 ןיא 'א :ךַאילש ,ךרד ,געװ ןטיירּב ַא ףיוא יא
 וצ ףוס א ןכַאמ (א = ןַײרַא טלעװ רעד

 ןצעמע ןוֿפ ןכַאמ ;טײקנענַאטשעגּפָא סנצעמע

 םעד ... טָאה םזילַאטיּפַאק רעד, .טַײל א

 -עלָארּפ ןיא טלדנַאװרַאֿפ {ןדִייְו לייט ןטסערג

 "ד ערעיײז ןוֿפ טריֿפעגסױרַא . . . ןוא רעירַאט

 ןשיאעּפָארײא ןוֿפ ענערא עסיורג יד ףיוא תומַא

 ,1896 ןילרעּב| ,רעטייּברַא רעשידיא רעד ,יןּבעל

 ןָאק סָאװ רעקיצנייא רעד ןיּב ךיא, 1 א;

 רעזדנוא עקידװעגיײּב ןעמטיר ןיא / ןגעװַאּב

 עלָאמש ןוֿפ טדנעװעגּפָא יז טָאה סָאװ / :ךַארּפש

 ןטיירּב וצ טריֿפעגסױרַא יז ןוא / ןגעטש

 יד יװ, 11 ן6 ,ּפָאג} ,סודמנ ּבייל ,"ךַאילש

 טלָאװעג רעייז םיא ךיז טָאה ,םיליּכׂשמ עקילָאמַא

 ,גנורעלקֿפױא ,גנודליּב ןדִיי ןשיװצ ןטײרּפשרַאֿפ

 רעד ןיא ןדִיי יא ןוא םזיטַאנַאֿפ םעד ןכַאװשּפָא

 ןריֿפ .םיכודיש ןדייר (ּב ;קי ,"ןַײרַא טלעװ

 סעּפע רָאנ, .לגדא רעלעּב ףיוא ,ןשטנעמ ןשיוצ

 סָאװ עמַאמ יד ןּבָאה ףרַאד ןסיוועג םעד ףיוא

 ,"ןַײרַא טלעװ רעד ןיא רעטכָאט יד סױרַא טריֿפ
 ,ןינע ,קסע ּבוס טימ (ג :'רעליּפש-םירוּפי ,ץרּפ

 החלצה טימ ,ןכַאמטכערוצ = עא טֿפעשעג

 ריא וצ טצעזעגוצ ךיז ןטָאה} רע, .ןקידנעסױרַא

 .ימ ,"ךרד א ףיוא קסע םעד יא טלָאװעג ןוא
 ;:242 'ז ,דרע רעד ףיוא ןעלזויא ,רעלגירטש

 טימ גנודניּברַאֿפ ןיא רֶעדָא ךַײלג ידַא ןטימ (ד

 ךיז סרוקיּפַא ןַא ןֿפלעה (1 = רשיה-ךרד

 -סיוא ללּכּב (2 ;ןּבױלג ןשידַיי םוצ ןרעקמוא

 ןגָאלשעגּפָארַא ךיז טָאה סָאװ אזא ןעלשטנעמ

 עקילייה יד| יז, .8 ּב לגרֿפ .געװ ןכַײלג ןוֿפ

 'א ךָאנ ךימ טעװ יז ,ּביל ךָאנ ךימ טָאה ןהמשנ

 ןַײז ליצמ ךימ טעװ ןוא געװ ןכַײלג םעד ףיוא

 ,"ןארחא-ארטס רעד ןוֿפ} טנעה ערעַײא ןוֿפ

 ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,זּביא סידנַארּב .ל .א ֿברה

3, 

 .ןזיילסיוא .הרצ ַא ןוֿפ ןעװעטַארסױרַא .8
 ןוֿפ ןרעװ רוטּפ ,ךיז ןעַײרֿפַאּבסױרַא ןֿפלעה

 ,תועט א ןוֿפ יא .םעלק ןוֿפ יא .עגאל רעטכעלש

 .עיצַאלַאיא רעשיטילָאּפ ןוֿפ דנַאל סָאד 'א

 הליֿפּת-לעּב םעד ןוֿפ טַײל יד ןענעז םעדרעּביא;

 יז ןלָצװ רעמָאט ,הנידמ רעד וצ ןעגנַאגעג

 ,ּבחנ ,"טיײקשירַאנ רעייז ןוֿפ יז יַא ןענעק
 רעד זיא סָאד, .א/נ ,'הליֿפּת לעּבמ הׂשעמי

 'א ןעק רעכלעװ טירש רעטסקיטכיװ רעטשרע

 רערעכיזמוא רעסיוװעגמוא רעד ןוֿפ עּפָאריײא

 ןוֿפ ֿבקעי טסלָאז, .21 1885 ,לָאֿפי ,"עגַאל

 ןריֿפסױרַא

 ןענַײז סלאינד עלא טינ, .83 'ז ,הריש ,סוממ

 -עּבעל ייז לָאז רעטשרעּבייא רעד םורֿפ גונעג

 יָאלקש ,שז ,"ּבורגנּבײל א ןוֿפ יא טייהרעקיד

 /.רעדניק רעװ

 ,דנַאטשוצ(-המשנ) א ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא .9

 ,הרוחש-הרמ ןוֿפ יַא .ןריזילַאער .ןריזיװיטקַא

 נַאֿפ יד ןוֿפ ,םיורט ןוֿפ יא .תובצע ןוֿפ

 -ערפעד ַא ןוֿפ ,קָאש א ןוֿפ ןצעמע יַא .סעיזַאט
 ,לעֹוּפה לא חוּכה ןמ יַא .תונויער יד ןוֿפ יַא .עיס
 זדנוא טעװ סָאד !לכיּב סָאד דניושעג גנערּב,

 על .ג ,זּביא לי ,"!'א תוקֿפס עלַא ןוֿפ סיוועג

 ןוֿפ 'ַא* .65 יז ,1884 סצדַא ,םכחה ןתנ ,גניס

 = עא ךיז ןוֿפ ,טכיװעגכַײלג ןוֿפ ,םילּכ יד

 .(+--) . . ןוֿפ ןעגנערּבסױרַא ווזד

 -גיײא) ןריֿפ .ןעורּפָא ךיז ,ןריצַאּפש ןריֿפ ,0
 .ןריצַאּפש ךעלרעדניק יד יִא .ץנַאט םוצ (ןדאל

 רעד ףיוא רעלעק ןסַאנ ןוֿפ דניזעגזיוה סָאד יא

 יד) ייז רַאֿפ ןיא גָאט ןייא , ,טֿפול רעשירֿפ

 תּבש-ֿברֶע עלַא ,ןּבילקעגּפָא ןםנהיג ןיא םיעשר

 ,"ךיז ןעורוצּפָא סיורַא ייז ןעמ טריֿפ טעפש

 ײרֿפ טלַא; .א/אֹל ,ט"עקּת ,ֿבל ירשי רֿפס

 ןוא ךוטַאק ןוֿפ יא יז רע טגעלֿפ ןגרָאמ-

 ןיא ןוא ףיוה ןֿפױא ריא טימ טריצַאּפשעג

 לָאמ ןייא ,, ,78 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"רענטרעג

 ףֵא ךיז רֶע טצנַאטעצ רָאי ןיא לָאמ ייווצ רעדָא

 ,..לָאֿמַא ןצּבק א טימ הדועס רעשיריבג ַא

 ...סױרַא שיט ןרעטניה ןוֿפ םיא טריֿפ רע

 . . . ןשטנעמ . . . זַא ,ױזַא ךיז טצנַאטעצ . . . ןוא

 ץנַאט ןיא ףּתֹוש ןַײז ןוֿפ ןוא םיא ןוֿפ ןענַאק

 ,רעּבשַאמ עכַאּפשימ ,סנ ,"ןסַײרּפָא טינ ןגיוא יד

 ,1939 עװקסָאמ

 -נוא) ןרַאֿפ רעדָא טנַאה ַא רַאֿפ ןעמעננָא ,11 |
 .ןייג ןסייה ,ןטײלגַאּבסױרַא ןוא םערָא (ןרעט

 .ןקיטַײזַאּב .ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאֿפ וצ ןעגניווצ

 ינוא , ,לַאז ןוֿפ ןַאגילוכ םעד יא .ןֿפרַאװסױרַא

 ץילמ ןייא םינזח יד ףיוא טגנערב רּבחִמ רעד

 םהיא ןמ טוט ,טער טכער טינ רע ןאוו . ..

 אדרויֿפ ,חוחינ חיר ,ןזח לאוי 'ר ,"ןריֿפשיורַא

 ,ןעמוקעג טרָאֿפ זיא רע זַא ןמיס א! ,4

 -ץעגּפָא ןּבָאה רָאנ ,'א םיא טזָאלעג טינ ייז ןּבָאה

 ,1866 ,מק ,"עוֿבק םוקמ רעייז ןוֿפ ןטצרט

 יד ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד {טָאה} לָאמנייא , ,47 ךא

 -לסקיֿפ טימ לדיימ סָאד ןסייהעג . . . םינויצ

 ,בורג לסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"יַא ךעלעגייא

 = יָארטס ןוֿפ 'ַא* .51 יז ,1929 עװקסָאמ

 :טסנידירעטילימ רַאֿפ קיסַאּפ טינ ןכַאמ (א

 .ןרינָאיצקנוֿפ וצ ףיוא טרעה סע זַא ןקידעש ( 3

 ,רעניטָאכעּפ . . . רעד ךָאנ ךיז טּפעלש ריא ךָאנ,

 ענױזַא ןיא ןרָאװעג טעדנואװרַאֿפ זיא סָאװ

 יַארטס ןוֿפ טריֿפעגסױרַא םיא ןּבָאה סָאװ רעטרע

 ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"גנַאל ףיוא

 ,265 'ז ,1931 סעדַא ,ו עיצוילַאװער

 תונּברק יד יַא .ןקישסױרַא .ןריטרָאּפעד ,2
 רערעג םעד| םיא טָאה עמ ןעװ, .טיוט םוצ

 ,ןסיש םוצ רעלעק םענוֿפ טריֿפעגסױרַא ןדיסח

 תילט ןוא לטיק ןיא ןָאטעגנָא ןעועג רֶע זיא
 ּבזי ןיא ,'(טױט םוצ טונימ עדעי טיירג)

 -צור עשטַײד יד תעשּב, .910 יז ,...קצָאװטַא



 ןשיֿפסױרַא

 טריֿפעגסױרַא (ןװָאנּבוד} םיא ןּבָאה ש"י םיח
 ךיז רע טָאה ,ןסישרעד וצ ָאטעג רעגיר ןיא
 רֿפס ןיא ,רעלהַאמ .ר ,"ןדִיי יד טימ טנגעזעג
 עמ סע טמוק יװ, .658 יז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס
 ןיש ךָאד ייז טָאה עמ זַא ,ןדִיי ןכוז לָאז
 בי ןיא ,הדנח .ל ,"?טריֿפעגסױרַא גנַאל

 . 301 יז ,1970/71 ָא"ּת ,װעשטָאלז

 -רַאֿפ רעד ןוֿפ יַא .ןסילשסיוא ,ןֿפורּפָא 8

 יָאּפ ןוֿפ ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןוֿפ יַא .גנוטלַאװ

 טעװ ...רעלטיה טרָאס רעַײנ א; .ָארויּבטיל

 -תוֿפּתוש רעד ןוֿפ רעקימָאטַא עשטַײד ענַײז יַא

 ,"ךַײרקנַארֿפ ןיא טעּבוא רעשימָאטַא רעקיד

 ,17 ווו 1967 ,זמט ,גצּב

 ,ןעמענסיורַא ,ןרידיוװקיל ,טשינ וצ ןכַאמ ,4
 טימ טסוה םעד 'א ,חיר ןטכעלש ַא ,קעלֿפ א יַא

 'ַא ןעמ ןעק ןקעלֿפ עלַא; .סעקנַאּב עטקַאהעג
 טלעג, ;"דלָאג עלעסיּב א טימ (ןעמענסיורַא)

 טמענ) סױרַא טריֿפ סָאװ ףייז עטסעּב יד זיא

 לָאז עמו} .װש ,"קעלֿפ ןטסערג םעד (סױרַא

 רענעמונעגּפָא רעד ןיא האוֿפר יד ןּבַײרנַײא

 רעד ןוֿפ החיל עּבָארג יד סױרַא טריֿפ סע ןגנוצ

 ,הכורַא הלעּת ,"טנוזעג גנוצ יד טּבַײלּב ,גנוצ

 .1850 ווָאװל

 עיצקעלעס ךרוד ןעגנערּבסױרַא ,ןֿפַאשַאּב ,2
 טרָאס םעַײנ ַא 'ַא .דירּביה ַא יַא .ןטרָאס עַײנ
 ןַא טימ זיומ א ןרָאֿפֿפױנוצ :עלהמכח ,ץייוו
 ,רעטָאנרעּפיּפ א יא ןוא ףיש-רעסַאװרעטנוא

 -עלטסניק ןרעּפרעקרַאֿפ ,ןרעדליש(ּפָא .0

 טימ סעּפע יא ,ןליּפשסיוא ,ןּבַײרשַאּב .שיר

 ןטריצילּפמָאק א ,ּפיט ןלעניגירַא ןַא יא .ןעּפ רעד

 רעד ףיוא טריֿפעגסױרַא טָאה רע, ,רעטקַארַאכ
 -רעּביא ןוא רעסעומשרעּביא ,ןדִיי עּפורג א עניּב
 ,לקיּב .ש ,"ןטַײצ ערעװש יד ןגעװ רעטכַארט
 ,14 ווו 1954 ,זמט

 .ריֿפסיוא ןשיגָאל ַא (וצ ןעמוק) ןכַאמ ./
 ,ןכַאמ טלוּב ,ןרעלקֿפױא ,ןזַײװַאּב ,ןרימוזער

 ַא ןריֿפרעטנוא .לּכשה-רסומ ַא ןעגנערּבסױרַא

 ךיז טָאה רענייק סָאװ וצ סנױזַא יַא ,לּכה"ךס

 (עשיטַאמעטַאמ ,עשימעכ) א יא .טכַארטרעד טינ

 ןלַאנָאיצַאנ םעד יַא .ןוּבשח ןרָאלק ַא יַא ,למרָאֿפ

 "עג ךיוא טָאה רע, .ןַאלּפרעדָאֿפ ןֿפױא קנַאדעג

 םעד טָאה רע זיּב / טרידוטשעג . . . טנרעל

 ,קסװָארטסָא .מ .ש ,"טריֿפעגסיױרא ןעקנאדעג

 .95 'ז ,1884 עשרַאװ ,לֵאּב ןדַארעקסַאמ רעד

 עדייּב ערעייז ןוֿפ טריֿפעגסױרַא ּבָאה ךיא סָאװ,

 ןילַא ןיוש ריא טעװ ,ןינע םעד רעּביא תועד

 סעדַא ,לעגנוי עשיליוּפ סָאד ,ליי ,"ןײטשרַאֿפ

 קרַאטש ךַײא . . . ןעמ טעװ ךָאד, .211 יז ,5

 'א ןוא ןדִיי טנעז ריא זַא ןּבעג שינערעהוצנָא

 םעד ,ןעימש זיּב ןטאט סנטַאט ןוֿפ סוחי רעַײא

 ,סוממ ,"וניֿבָא םהרֿבַא ןוֿפ ןדייזרעטלע-רעטלע

 יד ןעיצ טינ ליװ ךיא, .18 'ז ,...הלוגס ַא

 טשרע ןוא ףוס ןזיּב םלוע םעד ןוֿפ תומצע

 ,"ןַאמָאר םעד ןוֿפ לּכשה-רסומ םעד יַא טלָאמעד

 ,1961 ,דנַאלמיײה 'װָאס ,'קייטסימ רעד ,עש

 = רצסַאװ ןֿפוא למיוּב יװ 'ַא* .2 אט

 ,ןריקסאמעד .ךעלטַײד ןוא רָאלק ןזַײװַאּב

 -ַאגענ םעד ןעלקיװטנַא ,(עיֿפַארגָאטַאֿפ .8

 .וורט -- ןשיֿפסױרַא

 .חטוא -- ןרעטַאלֿפסױרַא

 .חטוא -- ןעמַאלֿפפױרַא
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 םעד ןוֿפ ויטיזָאּפ םעד .םעליֿפ ַא ןוֿפ וויט

 ,ויטאגענ

 עקליפ יד י'ַא .סױרָאֿפ ןריֿפ .(טרָאּפסס) ,9
 ,ץַאלּפ ןטימ ןֿפױא

 טקַא .1 .רעד ,ריֿפ- .ךיז טימ
 יא .טלעג"א .ןריֿפסױרַא ןוֿפ טַאטלוזער רעדַא

 יא ,לַאנַאק"א .סעצַארּפַא .גנונעֿפע"ַא .ןאגרָא

 ,טרָאּפסקע .2 .יַאטסימ .ןַײשדא .(רָאר) רער

 ןי) רעד .שינע .ץכעי .גנו
 .ַײרעד = .(עקד

 (יוו) ןעגנַאֿפסױרַא .1

 ןַאיּפש ,ֿבנג םעד יא .טכעה ןסיורג ַא 'ַא .שיֿפ ַא

 (יװ ױזַא) 'א .ןעמענסורַא .ןעניֿפעגסױרַא .עא

 יד ןיא ןרָאװעג טמעלקעגנַײא, .ץענ ַא טימ

 טזומעג ךימ טָאה עמ זַא ...לעֿפ ענעסּפעש

 ,1943 ,ווװ תרצנ ןוֿפ ןַאמ רעד ,שֵא ,"ייז ןוֿפ יא

 טשיֿפ ןוא טעטַאמש גרַאּב ןיא טכוז רע, .38 יז

 1960 ,גַאט ,גצּב ,"ךיש רָאּפ עטלַא ןַא סױרַא

11, 

 עקדנעװ א טימ יװ ױזַא ןגירקסורַא .גיפ .2

 -רַא ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןענימרעט יא .(עקטנעוו)

 םיוק .איגוס רעד ןוֿפ שודיח םעד יא .ןעלקיט

 'א .ןדִיי ןומה ַא ןשיװצ ןינמ ַא יא תורצ טימ

 טָאה רעטַאיכיסּפ רעד, .תמא םעד ןצעמע ןוֿפ

 ענַײז טנעיצַאֿפ ןוֿפ ןשיֿפוצסױרַא טימעג ךיז

 טשיֿפעגסױרַא טָאה רע, ."תויטנ ענעגרָאּברַאֿפ

 ןוצ ידּכ| . ..םי ןקידוהוֿבוױהּת ןוֿפ לרעּפ א

 רערעװש רעד ןוֿפי ,ץרפ ,"טלעװ רעד ןעקנעש

 יז ןוֿפ ךעלרעי-רָאי סױרַא טשיֿפ יז , ,יטַײצ

 ץקיאעֿפ עגנוי ןוֿפ טנעצַארּפ ןרעסערג ַא ץלַא

 ,"עטרילימיסַא . . . רַאֿפ ייז טכַאמ ןוא ןשטנעמ
 רעייז טָאה רעמ .256 'ז ,1912 י"נ ,װ טישז

 ןוֿפ ןטַאטיצ עכעלטע טשיֿפעגסױרַא טקישעג

 -סיוא טנידרַאֿפ ןּבָאה עכלעװ ןעלקיטרַא ענַײמ

 ,װ ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"ןרעװ וצ טכַאלעג

 'א ןעק עמ סָאװ עסָאלג רעדיװטעי, ,206 יז

 ,1 ,אצ פשוי ,װמ ,"ןרק ַא זיא

 ,שינע-ה .ץבכע- .גנו-

 ןרעטַאלֿפ .1
 ןוא ןרעטַאלֿפנַײרא .ןסיורד ףיוא קיניײװעניא ןוֿפ

 ייוצ עקיטכיל ייווצ ,טנעה, .עלעגיײֿפ א יװ יַא

 תוליֿפּת ןוא ,ףיוא ךיז ןענעֿפע ,טנעה עליטש

 ןיײװעג ,גח ,"ןּביוט יװ סיורַא יז ןוֿפ ןרעטַאלֿפ

 ,134 יז ,תורוד ןוֿפ

 ,ןקוקסיורַא קידנרעטיצ .ןרעטיצסױרַא .2

 רעד סיווַא טרעטַאלֿפ לּביטש ןוֿפ ,ןקילּבסױרַא

 ךײרֿפ יד סױרַא טרעטַאלֿפ ןגיוא ןוֿפ .ןוגינ

 םעניא שטָאכ ,טלַאק ןעװעג זיאס,; .(דלוש)

 -עגסיורַא טייקלקנוט רעד ןיא טָאה ןוויוא

 -װָאנַאגַאק םירֿפא ,ײמַאלֿפ רעטיור ַא טרעטַאלֿפ

 עשידִיי עצרַאװש רַאּפ ַא, .יסדה עמומ ידי ,יקס

 טרעטַאלֿפעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ענױזַא ,ןגיוא

 ,26 | 1963 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"סנֿפיוהרעטַײש ןוֿפ

 .שינ .גנז .רעד ,רעטַאלֿפ -

 "רעד ,ןעמוקסיורא

 שינרעטצניֿפ רעד ןוֿפ, .םַאלֿפ ַא יװ ןענַײש

 יכדרמ ,"ןגיוא עשיֿפלעװ טמַאלֿפעגסױרַא ןּבָאה !

 .ןע- ,רעד -- ילֿפסױרַא

 .חטוא -- ןציײלֿפסױרַא

 .װטוא -- ןֿפילֿפפױרַא

 ןסילֿפסױרַא

 ךימ זָאל , ,8 'ז ,1954 י"נ ,טכיל ןגייא ,סיצנַאד

 א ןיא עטרעּפרעקרַאֿפ ַא / ,לוק ןַײד ןרעה

 יד ןוֿפ טסָאה וד ןעװ / ,לָאמַא יװ טלאטשעג

 שטנעמ רעד ,גח ,"ךיוה טמַאלּפעגסיױרַא תוֿברוח

 ,44 יז ,רעַײֿפ ןוֿפ

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,םַאלֿפ--

 טקַא .םסָאלֿפ- :ךיוא ,רעד -- םולֿפסיױַא
 סולֿפנַײרַא .ןסילֿפסױרַא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 יד|, .גנולארטשסיוא ןוֿפ יא ,טלעג ןוֿפ יַא ןוא

 ןצכעל םעד ןוֿפ 'ַא ןַא זיא ןרוטַארעטיל ענייש

 ןטסֿפיט ןוא ןטסטיירּב ןיא העושיו הלואג ךָאנ

 -װָאנַאי .ש ,ןידרָאג ַאּבַא ,"רעטרעװ יד ןוֿפ ןיימ

 ,52 יו ,1957 א"ל , . ..יקס

 -סױרַא ןוֿפ טקַא

 אב טינ ךָאנ, .סענַאשטוּב יד ןוֿפ יא .ןעילֿפ

 ,"ןַאלּפָארע רעזדנוא ןוֿפ יַא ןוֿפ העש יד טמיטש

 יד ןוֿפ רעקמוא ןוא 'ַא םוצ וצ ךיז טקוק;

 ,246 יז ,ן כַאי ,"קָאטשניּב ןיא ןעניּב

 ןוא ןעמָארטשסױרַא

 "ניא ץעגרע ןוֿפ ןעמָארטש .סעּפע ןצײלֿפרַאֿפ

 ןרערט םָארטש א, .טעּפמיא סיורג טימ ,וויסנעט

 .מ ,"ןגיוא ענַײז ןוֿפ טצײלֿפעגסױרַא טָאה

 ענליוו ,רַאטקַאד סלַא רזממ רעד ,ןהַאסלעדוי

 טּפַאלקעג קיכליה טָאה ןגער רעד, ,7 יז ,7

 קידורּב ןוא רענייטשקורּב ,רעכעד יד ףיוא

 ,גח ,"סעניר-רעסַאװ יד ךרוד טצײלֿפעגסיױרַא

 יד ןלױֿפַאּב טָאה סָאװ רעד, .9 א 1963 ,זמט
 ,ֿפי ,"סעגערּב יד ןוֿפ ןצײלֿפוצסױרַא ןעמָארטש

 ףרַאד םעטָא רעקיד'א רעד, .34 '/ ,םיליפנ

 ךרוד ןרַאּפשכרוד ךיז ןשז ,ש ןעגנַאלק יד ַײּב|

 .1 ,אאְו פשֶיי ,יַאי ,"סרָאטַאנָאזער ךעלסעק ַײרד

 (לגדא רעמָאי ַא ,גָאלק ַא) ןייוועג א טימ יַא*

 טצײלֿפעגסױרַא טָאה, ...ןצַאלּפסיױרא װזד =

 .ל ,"גנאלק ןכעלקערש ַא ןוא ןייוועג ַא טימ

 ,9 יז ,1892 ענליװ ,..לאירזע 'ר ,ץיװָאלעסָאי

 ןוֿפ סױרַא טצײלֿפ םָארטש רעסייה ַאע :גיֿפ

 עלָאמש סָאד, ,ןלעװַאנ ,ָאריּפַאש דמל ,ײןצרַאה

 יד טלֹוּב רעמ ךָאנ טכַאמ 'שוּבלמ' לקיסַאּפ

 .מ ,"סױרַא טצײלֿפ סָאװ טיײקטעקַאנ עטיירּב
 ,1 ןוו 1970 ,שַאֿפ ,ןַאמרעמיצי-סָארג

 לארׂשי זד ךרּבתי טָאג טלָאװ, .כרַא .װרט

 ינוא טָאה ןָאטג ןיא רע זָאד סנ ׂשד ןהעז ןטלָאז

 ינוא רכעל איד ךרוד סולֿפ ןנורּב רד זד טכַאמ

 ָאד ,טולּב ינוא םירָא ינוא ףּפעק זיורה טצילֿפ

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"סנ ׂשָאד לארׂשי ןטקרעמ

 .ּב/דסק ,1713 טׂשמַא

 .שינע- .ץכץ- .גנוז רעד ,ץיײלֿפ =

 -עניא ןוֿפ ןסילֿפ 1

 ןוֿפ ןסילֿפ ןּבײהנַא ללּכּב ,ןסיורד ןיא קיניײיװ

 .ערעזָא ןַא ןוֿפ סױרַא טסילֿפ ךַײט רעד .ץעגרע

 רענעֿפָא רעד ןוֿפ ןסָאלֿפעגסױרַא זיא טולּב ךס ַא

 ראוו ָאד זד טולּב םעד ןוֿפ סולֿפ ןייא , .דנואוו

 ןייא שלא ךַײלג טאטש רד זיא ןזוולֿפיג זיוניה

 .ּב/דצ ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןרסַאװ רד ךַאּב

 -דנַארּב ןטנערּבעגסיוא ןוֿפ| טּבַײלּב רּביא שאוו,

 איד ףיוא גיל ינוא ןַײא לָאװ םיוּב טקנוט ןזייוו

 ןסילֿפ זױרַא טױלֿפ םוא ןעד זָאל 'נוא ןיצ



 ןעילֿפסױרַא
 סע ןעװא .א/אכ ,װ רוס ,"לאיומ ןעד זיוא

 ,רעיורט רעכעלכערּפשסיואמוא ןַא םיא טֿפערט

 רעד ןוא ןגיוא ענַײז ןוֿפ םענורּב רעד ךיז טנֿפע

 סױרַא ןטרָאד ןוֿפ טסילֿפ (עסָאר) יוט רערעַײט

 ןיא ,קינּבורט .י ,"טקיטֿפערק ןוא טלייה ןוא

 ,1 ןאמ ,1888 װעִלִק ,קעטָאילּביּבסקלַאֿפ ידוי

 טנָאמרעד (יֿברעמ-לתוּכ םַַײּב| טרָאד אש .265 יז |

 ןוא ןעװעג לָאמַא זיא רע רעװ דיי רעד ךיז

 ןרערט םָארטש א ןוא ...טצעי זיא רע רעװ

 ,ןיקוילס .ש .ח ,"ןגיוא ענַײז ןוֿפ סױרַא ןסילֿפ
 .46 'ז ,ג"נרּת עשרַאװ ,קינדנו ענ רעד דדונה

 .רעטש א ןַא ,טקעריד ןעמוקסיורַא ,2 |

 סױרַא ןסילֿפ סָאװ דייר, .רעסַאװ ַא יװ ,קיטַאלג

 .װש ,"ןצרַאה ןיא ןַײרא ןעגנירד ןצרַאה ןוֿפ

 הטוג ןסילֿפ סיורה ןהוט ליק רדעֿפ הזיד זיוא,

 ,"ןסירג ינעש דנזיוט ליֿפ דנוא ליצ ינהַא שנואוו
 סָאד 10.  'ז ,ד"צּת טׂשמַא ֿבהז ןושל ,ןשרַאמ

 ,קמ ,". ..גנַאלק ןָא סױֹרַא טסילֿפ סָאװ דיל

 שרדמה-תיּב רעד, .22 'ו ,1920 ענליוו ,םיריש

 רוטלוק ןסָאלֿפעגסױרַא טָאה סע ןענאװנוֿפ . . .

 רַאֿפ ,װָאשטַאגופ .ז .ש ,"גנודליּב עשידִיי ןוא

 עשראוו ,2ש עשיאערּבעה ַא רימ ןֿפרַאד סָאװ

 ןךארּפשקלָאֿפ עכַאֿפניײא יד| יז, .8 יז ,ּב"סרּת

 ךייװ יױזַא ןסָאלֿפעגסױרַא ליומ ןַײז ןוֿפ זיא

 םיא טלָאװ ןיילַא םכילע-םולש זַא . . . קיגיּב ןוא

 1949 ,שַאֿפ ,ןירּבָאק .ל ,"ןַײז אנקמ טגעמעג
 טרוּבעג יד זיא המכח ?המכח טניימ סָאװ , 21 1

 רעד זיא המכח .גנַאֿפנָא עמַאס רעד .ןסיװ ןוֿפ

 -רַאֿפ סױרַא טסילֿפ לאוק םעד ןוֿפ .לַאװק -

 1961 ,זמט ,קישטיײרָאלָאס .ּב .י ֿברה ,"דנַאטש

 | ,1 אוו
 -לעוּפ רעשיגָאל רעדָא רעקידנטקַאֿפ ַא ןַײז .ס

 -וצֿפױא רעװש, .ןעמַאטשּפָא .סעּפע ןוֿפ אצוי

 'א טלָאזעג טָאה סָאװ לּכׂשה-רסומ םעד ןּפַאכ

 סױרַא ןסילֿפ סָאװ ןסערעטניא ."דייר ענַײז ןוֿפ

 "דנאה .עגאל רעשידִיי רערעדנוזַאּב רעד ןוֿפ

 -ניא עׂשהיח ןוֿפ סױרַא ןסילֿפ סָאװ ןעגנול

 ןטכַארטַאּב געװ ןטייװצ םעד ףיוא , .ןטקניטס

 יד ןכלעװ ןוֿפ לַאװקרוא םענעי יונעג רימ

 עַײנ סָאד ,טישז ,"סיורא טסילֿפ עזעטָאּפיה

 טסילֿפ ןדִיי ַײּב, .7 'ז ,1910 ילוי י"נ ,ןעּבעל -

 ןוֿפ רָאנ ,טייקכעלשטנעמ ןוֿפ דסח סױרַא טשינ

 -ןַײרַא זדנוא ןיא טָאה ת"ישה .טייקכעלטעג

 ,"לוכיֿבּכ ,ךינּפ רֹוא ךרוד דסח'תֿבהא ןּבעגעג

 ןעיוּבסױא סָאד, .8 עוו 1960 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה

 ןעלקניװציּפש יד ןוֿפ םענייא ףיוא םערוט א

 -רעכיז ןוֿפ ןסָאלֿפעגסױרַא זיא {לוש רעד ןוֿפָו

 ַא יװ טנידעג ךיוא טָאה לוש יד| םימעט-טייק

 ,קצול רֿפס ןיא ,"ןטַײצ-המחלמ ןיא גנוטסעֿפ

 ,93 יז ,1961 ָא"ּת

 .גנו- רעד ,סָאלֿפ-+ ,םילֿפ =
 ,שינץק-

 (גיֿפ ךיוא) ןעילֿפ .1 .װטוא -- ןעילֿפסױרַא

 זיא עלעגיײֿפ סָאד ,ןסיורד ןיא קיניײװעניא ןוֿפ

 טגָאלש עמ זַא; .עלעגַײטש ןוֿפ ןגױלֿפעגסױרַא

 רעסייה ַא סױורַא טילֿפ ,ןייטש ןטלַאק םעד

 ,טנמינ טכיר רֿפ טנויג טעּב זאד, .װש ,"קנוֿפ

 ןיכמ רדניק יד 'נוא סיורה ןהילֿפ ןירדעֿפ יד

 וט קרּפ ,טנַארּב ,"ןילוֿפ רֿפ איז 'נוא סאנ -

 ,ץכעי

 א סיױרַא טילֿפ ױזַא ,רימ רעלק ךיא יװ ױזַא; |

 ןוא םעדיוּב לקניװ ןיא טסענ ריא ןוֿפ בױט

 ןגעקטנַא טקנוּפ קילעּב א ףיוא ןייטש טּבַײלּב

 יד, ,13 יז ,,הלעמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"רימ

 ןכַאמ ןוװייה יד סָאװ ,ךעלזעלּבזַאג ךעלקערּב

 -סױרַא ךיוא ךיז ןרַאּפש ,גייט םעניא קיניײװעניא
 "רעד גייט עקכוּפ עקיּפַאּפ סָאד רָאנ ,ןעילֿפוצ

 ,"גייט סָאד ןוֿפרעד ךיז טזָאלּב . . . טינ ייז טזָאל -
 ,1928 וװעיק ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ ,ארזיא .ע

 םענוֿפ} תוחיר ןגױלֿפעגסױרַא ןענעז סע, .96 יז

 ,םימׂשּב טעדיוהעג שממ ךיז ןּבָאה סע ,{דלאוו

 עלַא ךרוד שממ טּפַאזעגנַײא םיא ךיז ןּבָאה יז

 ןיא הֿבישידלאװ יד ױזַא יוו' ,ץרּפ ,"םירֿבא

 גנולצולּפ טילֿפ קנוֿפ א זַא; .ןרָאװעג לטּב

 ,בוטש ןטימניא טלַאֿפ ןוא ןויוא ןוֿפ סױרַא

 .לגפ ,"ףעמוק טעװ טסַאג ַא זַא ןמיס א זיא

 ךרוד זַײװכעלקיטש ריד לָאז רעּבעל יד :הללק-

 טינ ןרצ טש ןוֿפ טעװס* '!יא זָאנ רעד

 ףרַאד עמ ,ןרעװ טינ סע טעװ ךיז ןוֿפ = יא

 .ןָאט סעּפע

 ,לטימרעקרַאֿפ ַא (ןוֿפ טימ ןעילֿפּפָא .2

 יא ןַאלּפָארע רעד ?סיורַא רימ ןעִילֿפ ןעו

 ,לּבאשזיריד א טימ יא .ןגױלֿפעגסױרא טשרעקָא

 ןוֿפ עֿבט א .ןעולֿפ ןזָאל ךיז .ןעילֿפקעװַא .3
 ןרַאֿפ ןעלגילֿפ יד טימ ןָאט שטָאּפ א :לגױֿפ ַא

 ןעק טרָאװ א .רעדנעל עמערַאװ יד ןיא יַא .יַא

 טָאה ה"ּבקה איו 'נוא, ,לארׂשי-תוצוֿפּת לכּב יַא

 טאה הפילק איד איװ ,ןיֿפַאשּב הוחו םדָא
 זיא ןיּבוא ןוֿפ טייקנוש הׂשורג ריא ןיהעזיג

 ןיא ןיטֿפעהּב וצ ךיז ןיגולֿפיג שורַא רדיװ איז

 ,א/ד ,וצנ ,"(הלעמ לש םירעש ירמוש) איד

 ןלָאז דניוושיג איז זד ֿבאומ וצ לגילֿפ ןייא ךמ,

 יד ּבָארַא טוט ינוא טּביג רדוא ןהילֿפ זױרַא/
 ,הימרי ,מהס ,"ֿבאומ וצ זיא ָאד זָאװ ןורק
 איד ףיוא ךַאז רעד השמ ינוא ..., 9 ,חמ
 ןיא ןגולֿפיג שיורה ֿבתּכ וָאד ןיא ָאד ,תוחול

 ַא ןגױלֿפעגסיױרַא זיא, .ד/אלק ,הניאצ ,"למיה

 יד רעּביא . . . ןָאטעג יצ ַא ךיז ,לגױֿפ רעיורג
 ימולעגמוא ךיז רע טָאה ךָאנרעד . . . רעדלעֿפ
 יד רעּבירַא טַײװ ,טַײװ . . . ןזָאלעגקעװַא טרעּפ
 ,'קיטנָאמי ,קמ ,"סעקנָאל

 -סױרַא ,ןעמוקסיורַא (לגױֿפ ַא יװ) ךיג .4

 םלענ ,ןֿפױלסױרַא טעּפמיא טימ .ךיז ןעמוקַאּב ;

 ייצ ןוֿפ םודנעּפ-םודנעה יַא ,ןדניװשרַאֿפ ,ןרעוו
 ,רענעסימשעגּפָא ןַא יװ ריט רעד ךרוד יַא .רעמ
 עלוש ןיא 'א ןוא טעּפש וצ ןּפַאכֿפױא ךיז

 :סורַא םיא ןענעז ליומ ןוֿפ, .ןסעגעג"טשינ

 ךיז רֶע טָאה ױזַא -- רעטרעװ עּבלַאה ןגױלֿפעג -

 רעגנוה רעד ןַײרַא טילֿפ סע ןעװ, ."טלַײאעג

 ןכרוד עּביל יד סױרַא טילֿפ ,ריט רעד ךרוד

 ינוא ןרָאצ ןנַײז טכרָאו ןמה, .װש ,"רעטצנעֿפ
 ףרַאדַאּב, .1252 הרוש ,לגמ ,"שיוה ןיה גולו |

 ךָאטש א עקליּפש ַא טימ לָאז עמ זַא ,ןכַאמ ךיז |

 א יװ תחדק סָאד ןזיא ,לריכַאּפ םעד ןיא ןָאט

 44 יז ,המלש ,סוממ ,"ןגױלֿפעגסױרַא חור

 -עגסיורַא ןענעז ןרעטרעװ יד) ייז רעדייא,

 ןענַאטשעג ןיוש ןענעז ,ליומ םענוֿפ ןגױלֿפ

 -ןצסױרַא ףיוא רעטרעװ ערעדנא ןעצ טיירג
 רעסיוא, .254 יז ,עקוועלירתּכ ןוֿפ ,עש ,"ןעילֿפ

 .ר ,"דחפ ןוא קערש ןוֿפ

 ןקילֿפסױרַא/
 רעד ןוֿפ ןגױלֿפעגסױרַא טסינישַאמ רעד זיא ךיז
 ,"ןעװעדלַאװג ןעמונעג ןוא גנולײטּפָא-ןישַאמ
 ,468 'ז ,'סעמע' ,וו רעפעינד םַאּב ,גרעּב

 (לגדא םיא רעדָא ריא) זיא ה מ שנ ידי

 ןטׂשנעש איד ... .ןּברָאטשעג = ןגױלֿפעגסױרַא

 ןרַאװ ךַײּב ינטלָאּפשג טימ רּבַײװ איד רטנוא

 דניק ׂשד ,ןטלָאּפש וצ 'נוא טיײרּפשג זיוא איז
 ןּבאה לטַײה ןַײז ןיא רַאװ ןנירד ךָאנ אד זד

 ,"(תומשנ) יריא ןהילֿפ שיורה ןכַאמ ךיוא איז

 עמ, .ּב/ולר ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ

 עמ לַײװ / ,ןדנוצעגנָא טציא טכיל סָאד טָאה

 זיא המשנ יד ּבױא / ,ןגיוא יד טימ ןעז לי

 -סיווַא ןיוש זיא יז בוא / ,ןדנואװשרַאֿפ ןיוש

 35 'ז ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"ןגױלֿפעג

 סָאד" !המשנ יד ריד ַײּב לָאז 'ַא :הללק

 עמ = סױרַא טילֿפ (המשנ יד ,ץראה

 :טשטַײטרַאֿפ יּת .קרַאטש רעייז ךיז טקערשרעד

 ןַײז ןגױלֿפעגסױרַא םיא זיא'ס, --- 'וּבל גֿפיוװ'

 יז ןָאק םיא ,ְךָא, .(26 ,המ ,תישארּב) ײץרַאה |
 רעש רימ זיא ץרַאה סָאד / ,ןעגנַאלרעד טינ
 ,1876 ץשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,ײןגױלֿפעגסױרַא

 טכַאנרעטניװ . . . רעטלַאק ַא ןיא לָאמנייא, ,5 יז

 ,..יײצילַאּפ יד קירּבַאֿפ רעזדנוא ןלַאֿפַאּב זיא

 ןגױלֿפעגסױרַא המשנ יד רעלש זיא רימ ַײּב

 ןיא ,ןַאמרעדעֿפ |
 יא* .382 'ו ,1971 י"נ ,ןדיי רעװַאכַאטסנעשט

 .ןסעגרַאֿפ = ּפ ָא ק ןוֿפ

 ןוֿפ יַא .ץעגרע ןוֿפ ןַײז רקוע .ןֿפױלטנַא .ס

 זד ,ךַאז ןונ איז אד, .עא רעגַאל ןוֿפ ,הסיֿפּת

 זיוניה ינוא ,סיל ןידנַאה ריא ןיא דיילק ןַײז רע

 (יוה יוה), ,13 ,טל ,תישארּב ,ץילּב ,"טיהילֿפ

 ןהילֿפ זױרַא ןלָאז יז זד (וסונו) זיוא טאילרשי
 יד {ײןוֿפצ ןוֿפ דנַאל םעד ןוֿפ טֿפױלטנַא, :יתְו

 ,הירכז ,מהס ,ײלֿבּב ןוֿפ (ןוֿפצ ץראמ) לארׂשי

 רּבַײרש ינוא |ןרָאטקָאד| תרוטקוט יד, .10 ,ּב

 יז / ,ןיגולֿפיג שױרַא ךַא ןַײז / לייט םוצ ךַא

 / ,לייה ךָאנ קילג רדעװ אד זיא ׂשע ןטכַאדיג
 ,7 יז ,ץניװ ,"ןגָאװ רגנעל טינ ׂשע ןלעװ רימ

 ןגירק .ןרעװ ןֿפרָאװעגסױרַא ,ןּבירטעגסױרַא .0

 יד ,טעּברא יד ןרילרַאֿפ .ןקַאנ-ןוא-זדלַאה ןיא

 רעד ןוֿפ ,םוירעטסינימ ןוֿפ יא .טכַאמ יד ,לעטש

 טימ יא .ןריט עלַא ךרוד יא .עא גנוטלַאװרַאֿפ

 טימ קירוצ, .דרעירד ןיא ּפָאק ןטימ יַא .קַאנק ַא |
 .ץגסיורא זיוה םעד טָא ןוֿפ זיא טַײצ קיטש א

 רענייש ןוא רעגנוי רעד קַאנק א טימ ןגױלֿפ

 א רעּביא רע זיא ןגױלֿפעגסיױרַא . . . טנעדוטס |

 יו רעד ..עקהאל טימ . . ,הׂשעמ רעסואימ

 ,47 'ו ,'קָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ןירָאט |

 ,ןיד) רע .שינע-/ .ץכע-  .גנוא-
 .ַירע- = .(עק-
 םעדעֿפ עכעלטע יא .חרט -- ןקילֿפסױרַא

 'א .עװאּפ א ןוֿפ רעדעֿפ א 'א .ּבעװעג ןוֿפ

 טליהרַאֿפ זיא םינּפ ריא, .ךוּב א ןוֿפ ךעלטעלּב

 ריא ןעזעג זיולּב ּבָאה / ךיא ןוא ןעװעג

 יד טָאה טקילֿפעגסױרַא / . . . סיירג עקידארומ

 ןקידלקניֿפ ןטױר א / ,גיוא ןַא טלַאטשעג
 ,גנואייונַײא עקיטולּב יד' ,שָאוהי ,"ןרעטש
 ."!ןרעװ וטסלָאז טקילֿפעגסױױַא, :הללק .



 ןרעדעלֿפסױרַא

 .גנה רעד ,קילֿפ- .ךיז טימ
 .שינע- = .ץכעי

 עמַאמ יד, .לָאענ .װרט -- ןרעדעלֿפפױרַא
 ןוא שיװרעדעלֿפ א טנאה ןיא קידנעטש טלַאה

 געט ,דַאנ ,"ּבוטש ןוֿפ ּביוטש סיורא טרעדעלֿפ

 .42 יז ,1935 ,געט ענַײמ ןוֿפ

 ןוֿפ ןענַײשסױרַא -- ווא -- ןעלמעלֿפסױרַא
 ןַײשּפָא רעד, .למעלֿפ ַא יװ רעדָא למעלֿפ א

 -רַאֿפ יד ךרוד ןּבָאה סָאװ ,טכילשטנעּב יד ןוֿפ

 חמצ ,גח ,"טלמעלֿפעגסױרַא ןּביוש עטקיטסָארֿפ

 ןיא ,וד ןַאמסדנַאל ,יעה, :גיֿפ ךיוא .סַאלטַא

 ןיא דלעה וד / ,ךושזָאק ןטנעֿפנַארּבעגכרוד

 /.רעטסנעש רעד ןוֿפ גנוטכיד רעד ןוֿפ סעשטּפַאל

 א / -- ךוּב ןוֿפ יא קידכעּבענ וטסגעלֿפ יװ

 ,"רעטצנעֿפ עקירעדינ ןיא ךעלעניק ןוֿפ ןַײש

 ןַאמסדנַאל םוצי ,וו לַא

 קנאדעג א טָאה גיוא ריא ןוֿפפ -- װרט

 רימ טסָאה ,שטנעמ / :קנַאד ַא טלמעלֿפעגסױרַא

 ,טיײצ ,"שטנעמ םעד ןיא ןּביױלג ןּבעגעגקירוצ

 ,284 יז ווו לג

 .שינעק .ץכע- .גנוז

 ןצנַאלגסױרַא .הטוא -- ןעלכעֿפפױורַא
 סױרַא טלכעֿפ זדלאה רעסַײװ ריא, .ןעניײשסיורַא

 ּפעק עלָאג םי א, ."ךעלציּפש יד טימ דמעה ןוֿפ

 ײשטַאֿפ עסַײװ ןוא עטיור טימ ךעלּפעק ןוא

 עטייזעצ יװ טלכעֿפעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,ךעלכעל

 ַא ,סַײװ ,"הנחמ רעד ןשיװצ ןוֿפ ךעלעמילּב

 ,52 יז ,1930 עשרַאװ ,לטעטש

 ֿפױא  .לֵאענ .װטוא -- ךיז ןקיאירֿפפױרַא
 םעניא ,דניצַא, ,ןײגסױרַא ןוא ירֿפ רָאג ןייטש

 ךיז רע טָאה ,ןלַארטש עכעלטיור יד ןוֿפ ליּפש

 טלַאטשעג א ןעמונעגנָא ןוא טקיאירפעגסיורא

 ,1929 ענליוו ,רעּפעינד םַײּב ,שז ,י'דעיד' ַא ןוֿפ
 ,375 יז

 (ןּבעגּפָא) ןּבעגסױרַא .װרט -- ןלָאצסױרַא
 ףּתוש םעד יא .טמוק סע סָאװ טלעג םוכס םעד

 יד 'א .תוֿפּתוש יד ןרידיווקיל ןוא קלח ןַײז

 איד טזיא אוזלַא, .ןדנעדיוויד ערייז ןרענָאיצקַא

 ׂשיױרַא ןירדנַא ןעד רנייא ליֿפ איװ גָארֿפ

 ,ץילדיא .ז .3 ,ײןטֿפעשעג ןוֿפ| לָאז ןילהאצ

 רע, .הלר 'ז ,ה"לקּת גָארּפ ,תבשחמ תכאלמ

 עסאק:רעטילימ רעד ןוֿפ . . . ןסייהעג . . . טָאה

 ףיוא טַאדלָאס א רַאֿפ ןָא ךיז טמענ סע לֿפיװ יִא

 ,ןויאְ| ןורסח רעדא .4 ןאי ,1862 ,מק ,יןסע

 ןרעה טלַאװעג טשינ ןּבָאה רעדירּב עדייּב סָאװ

 ,145 'ז ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש ,"יַא ןוֿפ

 ,(קירּבַאֿפ רעד רַאֿפ} רעמ ןּבעג טעװ סע רעוו,

 ןרעדנַא םעד 'א ןוא ןּבַײלּב םיא ַײּב יז לָאז

 װָאקירטעיּפ ,ךעלגנוי עכילרע ייװצ ,"קלח ןַײז

 "סיורַא (ךָאנ םיא טמוק סע" .9 'ז ,1

 ןיא רֶע ,תונעט ךָאנ טָאה רע ,ריא = ןלָאצוצ

 :ריא = 'א ריד טעװ רֶע7 .טכערעג ךָאנ

 ןלָאצַאּב ריד טעװ רע זיּב ןטרַאװ טסגעמ וד

 .ןגירקּפָא טינ טלעג סָאד טסעװ וד .ֿבוח םעד

 .ץכש- .גנו- .רעד ,לָאצ- .ךיז טימ
 אירע .(עקי- ,ןיד) רעד .שינעד

 .וטוא -- ןעקנַאצסױרַא

 .ורט -- ןעלּפַאצכױרַא

 .ורט -- ןּפַאצפױרַא

 .ודַא -- וצפיורא
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 "נַאצ ןעמוקסיורַא
 גנונעֿפָאה עטצעל יד, .קנַאצעג א טימ ,קידנעק
 ."ןגיוא ענעשָאלרַאֿפ-ּבלַאה יד ןוֿפ סױרַא טקנַאצ
 ןא ןוֿפ} רעמונ ןייא ןוֿפ שימ ַא ךיא ביג,
 סױרַא רימ טקנַאצ ,ןטַײז יד ןלַאנרושז ןטלַא
 ,3'4 ןא ,ּפָאג ,"תישארּב רעד טָאטש רעד ןוֿפ
 ,65 יד

 ,שינע .ךיז טימ

 ,ןעגנערּבסױרַא
 םַײּב ,ךיז ןעלסיירט םַײּב סעּפע ןגירקסיורַא
 ,טסיירט ןוֿפ טרָאװ א ךיז ןוֿפ יַא .ןרעטיצ

 ןגירקסױרַא .חטוא ,ךיז טימ ךעלטנייװעג
 ךיז יַא .ךיז ןעלסיירט ,ךיז ןֿפרַאװ םַײּב ךיז
 .רַאֿפעגטױט ַא ןוֿפ ,הנּכס ַא ןוֿפ ,ץענ ןוֿפ

 .גנ- א רעטצעל רעד .רעד ,לֿפַאצ =
 .שינע-

 ךרוד ןגירקסיורַא ,1
 ,.לסעֿפ ןוֿפ ריּב יא .ןַארק א ,ןּפאצ א

 ךס ַא יַא ןעמ ןעק ןדִיי ןוֿפ, .ןקירדסױרַא .2
 ,"ןרעיײטש עטציּפשעגוצ ענעדײשרַאֿפ ךרוד טלעג
 י"נ ,ןדוי רעװָאכָאטסנעשט ןיא ,יקצַאש ֿבקעי

 םיא ןוֿפ טָאה רעטסוש רעד, .12 'ז ,7

 תוכרּב עלַא טּפַאצעגסױרַא {לתֿפומ-לעּב םעדֶו

 -סער .ּב ,"קָאש ןצנַאג א ,סעינַאװעשטניװ ןוא

 .חישּת ה"ר ,קיא ,רעל

 הנ/ .ךיז טימ

 .ונרעד = .(עקי ,ןיד)
 רעד .שינעד

 ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא

 'א ןגיוא עטקנעּברַאֿפ טימ ןקוק .ץוחמ ,סױרַא

 ףיוא| איז ףיוא ןּבוא רַאװ םי ׂשד, .דלַאװ םוצ

 םעד טימ ...רדניר יד לֵא ינוא ןרעדניר יד

 ,חרזמ וצ ,וצ ׂשיורַא ןדנאטשיג איז ןנַײז םינּפ

 ,25 'ז ,א םיכלמ ,מהס ,"םורד ,ןוֿפצ ,ֿברעמ

 םירק רעד ןיא ןהזוזמ יד =} איז טגָאלש עמ,

 רעד ןוֿפ דנע זד 'נוא וצ ןיירַא םש םעד טימ

 תלהק ,ןדנול ןמלז המלש 'ר ,"וצ זיורא הזוזמ

 עקיכַײּב עקיניילק יד, .ד"קּת טׂשמַא ,המלש

 -לעה עקיצנַאלג טימ ךעלעשיֿפ =} ןּפָאקסעלעט

 ערעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ |ןּפוש ענעדלָאג

 טרעקעגסיוא ןענַײז סָאװ ןגיוא עכעלנייוועגמוא

 ענליװ ,הכולמ עקידרעסַאװרעטנוא יד ,יַא ףיוא

 ףיוא סיורא ןעייג רעטצנעֿפ יד, .66 'ז ,3

 ,ןטרָאד ךיוא רעּבָא ,רעיומ טַײז רעטייווצ רעד

 ךיז רעטומ יד טָאה ,יַא רעדלעֿפ יד וצ ןיהַא

 .דיי-םיליהּת ,שַא ,"ןזיװַאּב

 ןעמוקסרַא -- חטוא -- ןעלנַײװצסױרַא
 עז, .לגַײװצ ַא יװ ,לגַײװצ א ןוֿפ םערַאֿפ ןיא

 ."סורַא ךָאנ טלגַײװצ םיֹוּב ץיּפש ןֿפױא יו

 ןעגנערּבסױרַא ,ןּבעגסױרַא .לָאענ -- װרט

 םַאטש רעטלַא סמייחה:ץע טָאה, .ךעלגַײװצ

 ,קוצ ,שטַאקט .ז .מ ,"ךימ טלגַײװצעגסױרַא

 ,1955 !טקָא

 ןיא ןעמוקסיורַא -- װטוא -- ןגײוװצפױרַא
 םעד ןוֿפ , .ךיז ןלײטסױרַא .גַײװצ א ןוֿפ םערָאֿפ

 יּפָא עכעלטע סיורא ןגַײװצ טֿפעשעג ןקידנעילּב

 ,"ןטנגעג ענעדײשרַאֿפ ןיא ןלייט

 ,ןגַײװצ ןעגנערּבסױרַא ,ןּבעגסױרַא --- ורט

 .ורט -- ןעגניװצסיורַא

 .ורט -- ןרעּבױצסױרַא

 .לָאענ .חטוא -- ןעגנוצסיורַא

 .ורט -- ןּפוצסױורַא

 .ודַא -- וצוצסיורא

 יןע- ,רעד -- יצפורַא

 יצסורַא

 ױוַא ןרָאװעג זיא גנומענרעטנוא יד, ,ןלײטּפָא

 ןקירּבַאֿפ עַײנ טגַײװצעגסױרַא טָאה יז זַא סיורג

 ,"דנַאל ןוֿפ ןטַאטש עכעלטע ןיא

 ןוֿפ רקיע רעלַארטנעצ א, -- ךיז טימ

 ,". . . סיױרַא ךיז ןגַײװצ ןעמרָאֿפ עלַא יד ןכלעוו

 ,341 יז ,וו/אאצו לֹּביי ,לל

 ןעמוקַאּבסױרַא

 ךיז ןוֿפ יַא .גנוקידלושַאּב ךיז א יַא .חוּכ טימ

 "עמ עטשרע יד ריװַאלק ןוֿפ 'א .דייר ענעֿפָא

 .שינעטערעג א ןדָאּב םענעקורט ןוֿפ יא .עידָאל

 / ןעמָאװש עטּפאזעג טיוט טימ ,ערעטצניֿפ ןוֿפ

 -נואוצעגסױרַא טכירעגמוא ךיא ּבַאה רעדנואוו א

 -סיורַאק .ןעלגעז ןּביז רעטנוא' ,שָאוהי ,"ןעג

 ,"ןטּפשמרַאֿפ ןוא ןַײז הדומ ךיז א ןעגנואווצעג

 ,5 וא 1953 ,זמט ,גצּב

 .שינעע ,ץכע-

 .יירע-
 .(עק- ,ןי-) רעד

 'ַא ,ןֿפושיּכסױרַא

 ,טנַאװ ןוֿפ ןַײװ יא .למיה ןוֿפ לרעלעט סָאד

 טנַײה זיּב ךָאנ טָאה רעטכיד רעשידַיי םוש ןייק,

 אזַא טרעּבױצעגסױרַא טשינ ץרַאה ןַײז ןוֿפ

 סָאד ,רעציּפש .צ ,"רענעט ןוֿפ עלאקס ענייש

 יד סָאװ, .47 'ז ,1911 ַײמ י"נ ,עּבעל עַײנ

 זיא טרעּביױצעגסױרַא סָאַאכ ןוֿפ ןּבַאה ןשטנעמ

 אס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"רעדנואוו א ןעװעג

 רשֿפאא .140 'ז ,1920 עשראװ ,ָאקסיצנַארֿפ

 טָאה ןקעטש סוניּבר-השמ ױזַא יװ ,ריא טסייוו

 רעד רעטנוא ןוֿפ רעסַאװ טרעּביוצעגסיורא

 י"נ ,ךוּביגַאט ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג ,"?דרע

 יד ןוֿפ} ןטרָאד ןוֿפ טָאה ןונגע, .260 'ז ,4

 -ֿפיט ןוא טייקליטש טרעּבױצעגסױרַא {םירֿפס

 ,1958 'רּבעֿפ-נַאי ,קוצ ,טַאּפ ֿבקעי ,"טייק

 .ײרעה .רע-ד  .גנוד

 ןעמוקסיורא

 ןיא סױרַא טגנוצ סָאװ ,םַאלֿפ א, .גנוצ ַא יװ

 טלמַאלֿפעגֿפױא ָאד טנַײה טָאה . . . טכַאנ ןטימ

 ,טלעװ יד רעהַא גנַאלרעד ,דַאנ ,"למיה םוצ

 ,62 'ז ,1920 י"נ ,יושזרוּב

 עָארג יד יא .ןקילֿפסױרַא

 -ער יד ןּפַאכוצרעטנורַא ןזַײװַאּב טגעלֿפ , ,רָאה

 רֶע טָאה רעגניֿפ טימ .םעזוּב ןרעטנוא עקניש

 םעניא ןדעי ןוא ךעלציּפ וצ טּפוצעגסיורא

 ,2 ,אצוו פשִיי ,סקירּב .י ,"תיזּכ ַא טלייטעגנַײא

 ,ןיד) רעד .שינע-/ .ץכע- = .ּפוצ =

 .ַײרע-  .(עקי
 רשֿפא) +-- וצסורַא ווזד

 "עגרעטנוא ןַא יװ יא ןזָאל ךיז .(רעשיטַאֿפמע

 איז טגאלש ןמ , .םודנעּפ "םודנעה ,רענעסַאש

 נוא וצנַײרא םש םעד טימ םורק רד ןיא ןַא

 ,םייח ךרד ,ײוצוצׂשיורא הזוזמ רד ןוֿפ קע ׂשד

 ?ג"ּפּת ,װעקלָאשז

 סעצָארּפ רעדָא טקַא
 -רדסּכ ,רערעװש ,רעגנירג .(ךיז) ןע;צסױרַא ןוֿפ
 עמ ןעװא .א וזאא רעטקרעמַאּבמוא ,רעקיד
 ןויּב ךיא ּבָאה ,טיוט םוצ טריֿפעג ךימ טָאה
 ןסיורג םענוֿפ יַא םעד טליֿפעג קילּבנגױא ןטצעל
 ,ומס ,סקַאו .נ ,זּביא ,רעקיטש .מ ,"רעסעמ
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 ,גנוא : .רער

 טימ ןעמוקסיורַא .װטוא -- ןרעטיצסיױװַא
 טרעטיצעגסױרַא ןּבָאה ןעמַאלֿפ ,(שינ)רעטיצ א
 :ץגסױרַא ןּבָאה ליומ ןַײז ןוֿפ .ןוויוא םענוֿפ
 רעטכַײל ַאק .סעוַארֿפ ענעסירעגּפָא טרעטיצ
 סױרַא טסורּב ריא ןוֿפ טָאה ץֿפיז רעליטש
 טָאה סע, .ילדײמ-דלַאװ ,סַײװ ,"טרעטיצעג

 ןוא טקידניז סָאװ ,המשנ א טרעטיצעגסיורַא
 ,| רעּבַײרש עשידוי ןעגעװ ,נש ,"הטרח טָאה

 ,53 יז
 -רוּב, ,רעטיצ א טימ ןגָאזסױרַא .1 --- װרט

 טייקיטסולג רעד טָא ןוֿפ ליטש יז טָאה ,ןַאמ
 ,ןֿפָאלשעג ךיז טכַאד טַײז ריא ,טרעטיצעגסױרַא
 ,טַאטש רעטבערגרַאֿפ ַא ןיא ,גרעּב ,"ןאמרוּב

 -סױרַא ןוא ןרעטיצ ןכַאמ ,2 .6 יז ,יקָאטסָאװ'
 יַא .ץעגרע ןוֿפ ןצעמע ןּבַײרטסױרַא ,ןעגנערּב
 ,ןשינעטלעהַאּב ערעייז ןוֿפ ןעניּב יד

 יד ןקערטשסיוא ארומ רע טָאה, : ךיז טימ
 ,"קילּב ןַײז ןוֿפ 'א טינ ךיז לָאז לדנייש ,טנַאה
 .203 'ז ,1961 ,םורַא ןרָאי ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ

 .שינ-

 .=- ןזַײװסױרַא וזז .חרט -- ןפַײצפױרַא

 טָאה . . . קילּב רעקרַאטש רעד, .ןליֿפעג יד יא

 עכעלשטנעמ ענייש טָאה יז סָאד טגַײצעגסױרַא

 ,סיר ךלַאװג רעד ,שטיװַאר .י .ג ,"גנודליּב

 ןַײז סָאװ שטנעמ רעד, .45 יז ,1883 ענליװ

 סױרַא רע . . . טגַײצ ןּברָאדרַאֿפ זיא רעטקַארַאכ

 לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"תודימ עטסטכעלש יד
 ,13 יז ,1898 עשרַאװ ,בהזה

 קענעדעּב לַאשרַאמדלעֿפ רעד, :ךיז טימ

 -טכַאלש םעד ףיוא טגַײצעגסױרַא טינ |ךיז טָאהְו

 עסיורג םיא ןוֿפ טרַאװרעד טָאה עמ . . . דלעֿפ

 ,"ךַײט ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה םעצולּפ ,תורוֿבג

 "ניּברַאֿפ ידו ענעגייא סָאד, .25 ןאמ ,1866 ,מק

 ןוא גנוּבַײר ןשיװצ טײקיגנעהּפָא ןוא גנוד

 ...ןלעװ רימ ןעװ ,יַא ךיז טעװ ןגנוגעװַאּב

 .א ירד ,"ןענישַאמ עטסכַאֿפנײא יד ןטכַארטַאּב

 .26 'ז ,1916 ל"נ ,קיזיֿפ ,עּפסַאק

 ןי) רע .שינע/ .ץכעה .גנוז
 ,יירעד = .(עקד
 ןגָאזסױרַא .לָאענ .חרט -- ןרענײצסױרַא

 ,עילָאֿפ , .טײהרעטמעלקרַאֿפ ,ןייצ יד ךרוד סעּפע

 וד ... : רעטרעװשַאּב א סױרַא טרענייצ רע

 ,461 ' ,| צוס ,"?וגורּב רימ ףיוא טסיּב

 ,שרַאמ ַא יַא .חרט 6 װטוא --- ןעלּבמיצסױרַא

 םידש יַא ןּבױהעגנַא טָאה סױרַא ןטסַאק ןוֿפ,

 ,וװ ץרפ ,"טרענודעג שממ לָאמלייט . . . תוחורו

 ,ךעלטערּב טצינשעג טָאה רע, .238 'ז ,ָאקיצי

 ןוא םעדָאֿפ ןוֿפ סענורטס ייז ףיוא ןגיוצעגנָא

 ,"ןעגנַאלק טלּבמיצעגסױרַא ךעלרעגניֿפ יד טימ

 .שינע- 35 יז ,ז"ישּת חסּפ ,קיא ,טעּפ .ח

 קינייװעניא ןוֿפ ןעיצ .1 .ורט -- ןעִיצסױרַא

 'ַא ,ףוס ןויּב רעדָא זַײװכעלסיּב סױרַא ףיוא

 עג םַאזגנַאל טָאה לדיימ יד .לטסעקשיט סָאד |

 ןעיצ .טנעה ענַײז ןוֿפ טנַאה ריא 'א ןעמונ

 רעמע םעד יא .א ףוס םוצ ןוא ךעטער םעד
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 -ביזרָאֿפ ,שַאלֿפ ןוֿפ ןּפָארּפ םעד ,םענורּב ןוֿפ

 ןיא 'א .עלעטייק ןרַאֿפ רעגייז םעד י'ַא קיט
 .טעליּב ןקידלזמ א ,ןטוג א עירעטָאל רעד

 רימ ןּבָאה יז , ,ןלזמ ןּבָאה םֹּתס :ךיוא טניימו

 רעמונ ןרעטצניֿפ םעד / ,טלעטשעגוצ לדער םוצ

 יד ןקידיילסױא לעוװ'כ, .79 ,"ןעוצוצסױרַא

 ,יּת ,"ַא ריא ןוֿפ דרעװש ןַײמ לעװ ןוא דייש

 ׂשָאד ןיא רע ףיל ךָאנ רוע .9 ,וט ,תומש

 "טנַא וצ ׂשיורה גוצ 'ינוא טרוא יננרָאּב רַאֿפ

 רוזחמ ,"(תרוטק) ןעד ןוֿפ (ילּכ) ׂשָאד ןקעלּפ |
 זיא שע, .א/הר ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר

 רֿפ טיטש אד רעד רקעּב ןייא זַא לשמ ןייא
 ףיוא רע טֿפרװ אנוש רד טמוק ,ןֿבוא ךלק ןעד

 םיא רע טכיצ ֿבהֹוא ןַײז טמוק ,ןלוק םיא

 ,םהס ,"שמיא טּביג ינוא ׂשורא טורּב םורַאװ

 דנַאז ןיא ןּביר טעה רנייא ןעװו, ,32 ,ול ,ֿבויא

 טינ ךָאנ ןטעה איז 'נוא ךיטער רדוא ןגיל

 ןתּבש םוא| יז ןמ רָאט אד טליצרָאװיג ןייא

 ,וטל ,"רטעלּב ןעד טימ ןהיצ שיורה לוָאװ

 רעדָא עלעּביצ לטניּב ַא טֿפױק עמ ּביוא, .א/ּבע

 ַא רעדָא עלעביצ א 'א טינ ןעמ לָאז ,לּבָאנק

 ףרַאד עמ טרעַײנ ,ןסע ןוא דנוּב ןוֿפ לּבָאנק

 ,(גרעּבסגינעק} ,םירשיה ךרד ,"ןדניּבּפָא רעירֿפ
 -סיורַא טָאה עצינדנו"ענ יד --- המשנ יד, ,7

 רעד ןוֿפ עקליּפש עטקיטולּברַאֿפ ַא ןגיוצעג

 םוצ ריא טימ טילֿפ ןוא סוֿפ סרעטּפשמרַאֿפ

 טמוק תּבש,, .יתונּתמ ַײרדי' ,ץרּפ ,"ףױרַא למיה

 לרוחּב ענייש סָאד ןלדרעֿפ םוצ| קעשטינַאּפ וצ

 ןקורט שטשרָאג ַא םענ ַא טיג רע ,שטַײּב ַא ןָא

 עגנַאל טנעה ענַײז ןוֿפ יא טמענ קעשטינַאּפ ,ייה

 יַא* .יקעשטינַאּפ' ,םיוּבטסַאמ לאוי ,"ךעלקיסַאּפ

 = (ךעטש יד ,עינַאװָאגירטס יד) עגירטסַאֿפ יד

 .טעּברַא לקיטש שירעדַײנש ַא ןקידנעסױרַא (א

 תיּבה-לעּב םעד ןגָארטּפָא ןוא סעגירטסַאֿפ יַא,

 -נעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"טעּברַא לקיטש ַא

 רעדעי ןקידנעסיוא ,ןטכיררַאֿפסױא (ּב .עלעש

 .ייסע םעד ןוֿפ סעגירטסַאֿפ יד יַא ,טעּברַא ןימ

 סעּפע יַא .ןּפעלשסױרַא .ןסַײרסױרַא וזז .2
 א 'ַא .ןעגנוגנערטשנָא טימ ,ימ טימ ,חוּכ טימ

 ךַײט ןוֿפ םיא טָאה עמ יװ ױזַא .ןָאצקַאּב

 רע ןיא ךעלעשיֿפ יד ןוֿפ / ,ןגױצעגסױרַא

 -סױרַא ייז ןּבָאה יױװַא; .לֿפ ,"ןסיּבעצ ןעוועג

 רעד ןוֿפ ןֿפסוי טכַארּבעגֿפױרַא ןוא ןגיוצעג

 :ץילּב ַײּב) .28 ,ול ,תישארּב ,יּת ,"ּבורג

 ,("ןיּבורג רעד זיוא זיוריה ןיא איז ןיגוצ ,

 ןּבָאה נוא םירֿפס איד . . . טלמַאזג ןייא ןּבאה,

 טאטש רעד ןוֿפ ןיסג איד ןיא ןגיוצג זױרַא יז

 ןּב רֿפוס ּביל יר ,"טנערּב רֿפ ילַא ןּבָאה נוא

 ,נּכשַא ןושל שוריפ םע תוניק ,זּביא ,םייח

 ןיא טקעטש אד ׂשד רׂשעמ ןייא , .ט"סּת גָארּפ

 ,"ןהיצ שיורה טינ תּבש ןא ןמ רָאט טנאװ רד
 ןוֿפ ןגיוצעגסיורא ןּבָאה .... .א/גע ,וטל

 יז ןּבָאה ןוא ךעלגנעטש עגנַאל ייוװצ ןקנַאלּפ

 ,הלילּב דחּפ ,דמא ,"ןדנוּבעגנעמאזוצ ןּביױא

 טָאה רונש רעקסירּב יד, ,67 יז ,1855 עשרַאװ

 לָאז ךיא סָאד יא טעּב ןוֿפ טעמּכ טלָאװעג רימ
 ,תרגא רדסמ ,"טעּברַא רעד וצ ןיוש ןייג

 ,1927 ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ,עינ הייּפקּת

 ןעיצוצסױרַא גנאוצ ַא טמענ ריא ןעוו, ,165 'ז

 ןעיצסױרַא

 לגָאנ םעד ןּפַאכרַאֿפ וצ ןיא טעז ,לגָאנ ַא

 ,"טֿפארק רעטסערג רעד טימ גנַאװצ םעד ןיא

 םעדָאֿפ א, .0 ז ,6 ,קיזיֿפ ,עּפסַאק .ַא

 זיא ןוא / ,טלּבירדעגּפָא ךיז ליונק ןוֿפ טָאה
 ּבָאה / ,ןעגנַאגרעד רימ וצ שינרעטצניֿפ ןיא
 ּבָאה ןוא / ,טלּבירגעג ןוא ןגיוצעג ימ טימ ךיא
 ,1914 ,'סנטָאשי ,שָאוהי ,"ןעגנַאלש ןגיוצעגסױרַא
 עקילייה ָאד ןענַײז ךַאז רעניירמוא רעדעי ןיא,
 -עשטיּפ ןיצוצינ ָאד ןענַײז סע רָאנ .ןעקנוֿפ
 רודה-קידצ רעד סָאװ ,ןיקדה-ןמ-ןיקד ,עקישטנָאמ
 ,גח ,"ןכַאז עניירמוא יד ןוֿפ יא טינ ייז ןעק
 (סרעּפרעקו יד ןגיל טעקַאנ, .20 4 1959 ,זמט
 רעלַײמ יד ;עטרעװילגרַאֿפ טסָארֿפ ,יינש ןיא
 -לָאג יד 'א ןוא ןעזכָאנ םעד ןוֿפ ,ןסירעגֿפױא

 ,282 'ז ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"ןייצ ענעד

 ןענעֿבנגסױרַא = טנַאװ ןוֿפ סעקעוװשט יד יא*
 ,ּבוטש ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ץלַא

 -טנַאה ןוֿפ עלעגיּפש ַא 'א .ןעמענסיורַא ,9 |

 -רעדנוה ַא ,רעקיצֿפוֿפ ַא יַא .(לויקידיר) לטַײּב

 קנַארש ןוֿפ יא .שאט ןוֿפ לטעראגיס א יא .רעט

 -םעזוּב ןוֿפ לכיט סָאד 'ַא .דיילק ענעדַײז סָאד

 -ןואיּבָאה ץנַאג סָאד טרעֿפוק ןוֿפ יַא .ענעשעק

 ןעד, .ןסישסיוא ןוא רעװלָאװער םעד יא .סטוג

 י'נוא / ןדניּב ףיוא םיא רע דרואו רינרַאק

 טריו רעד / זָאלג ןלאטשירק ןייא זיורה ךוצ

 רֿפס ,"זָאד זיא גניד ךילטשעק ןייא זָאװ טגָאז

 ןיקנעד טנעק, .ּב/טמ ,ז"מּת מדפפ ,| םילשמ

 ׂשָאד ןיזעװיג טזיא רעצ ןייא רַאֿפ ׂשָאד ׂשָאװ

 יגידניּבעל יד ןןשיוװצ=} קנאמ םיתמ השש ןַאמ

 טינ טׂשֿפרַאד אוד, ,327 יז ,הג ,"ןיגָאציג זױרַא

 ןַא ַײּב| ןוּכשמ ןייא ןמענ וצ זיוה ריא ןיא ןיג

 ׂשיורה ןוּכשמ ןייא ריד לָאז איז טראַײנ ןהנמלַא

 .א/טלק ,הניאצ ,"זיא גידלוש ריד איז ןעו ןהיצ

 טוט ,ץטיה יׂשורג טלַאה (ליסּכ) ןרעטש רעד;

 טכַאמ נוא ןהיצׂשירַא ץטיה ןַײז ה"ּב טָאג

 ןינַיײש זױרַא קרַאטש לָאז ץטיה איד ןיֿפוא םיא

 ,עּב ,"ןרעװ גיטַײצ טלַאּב ןילָאז תוריּפ איד זד

 ךַײלג ןוא ,לוש ןיא ןײלַא זיא לֿפיווי ּבר,ע .ס/ול

 הרוּת-רֿפס ןייא ןגױצעגסױרַא ,שדוק-ןורָא םוצ

 יירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"הרוּת-רֿפס ערעדנַא יד ןוא

 יָעֹנ םיריוטקָאד עשידִיי ןּבָאה, .23 יז ,עקװעל

 ...צקנישַאמ ַא טימ הציצמ ןריֿפנַײא טלָאװ

 ןַײז טעװ םיוק !װַאל :טגָאזעג םילהומ יד ןּבָאה

 ןוא קַײרטש א יײז ןכַאמ !עקנישַאמיגייזי ַא

 ,ץרפ ,"!סיױרַא טשינ לרעסעמ ןייק ןעוצ
 .5 טקנוּפ ,'ךעלטעטש ןוא טעטשי

 ,עפורג ַא ןוֿפ ,ללֹּכ א ןוֿפ יא :גֿפ 4

 דוֿבּכ ןוא הװאּת ןוא האנק, .ֿבצמ ַא ןוֿפ

 ,"טלעװ רעד ןוֿפ ןשטנעמ םעד סױרַא טיצ ..
 ,(ם"ּבמר) רסומ תחכות ,ץיװָאלעסַָאי .ל י

 -רעּביא ליֿפ םעד ךרודפ ,20 'ז ,ו"לרּת ענליוו

 םעד טכַאמ סָאד . . . תיּבה-תואצוה טימ ןקיטסעל

 טגנערּב ןוא םדָא רדג ןוֿפ יַא ןצנַאגניא שטנעמ

 ,זּביא רעגרוּבמַאה קחצי 'ר ,"המהּב רדגל םיא

 ענַײז ןכער ךיא, .1876 גרעּבמעל ,קחצי חיׂש

 / -- ,ןטסערג ןזיּב ןטסנעלק ןוֿפ / סיוא םירֿבא

 סיורג יד / סױרַא יצ'כ ןטָאש ןַײז טכַאנ ןוֿפ
 ךיא ןיּב עקנילּבערט ןיא ,לה ,"ןטסעמ וצ ענַײז

 "רעדנואװ ןטושּפ ןוֿפ דיל סָאד' ,ןעװעג טינ



 ןעוצסױרַא

 ןיא ,ס ַאֿפ ר עטו 9 ריא ןוֿפ ןוז יד יַא*

 עסיורג ןרעו'ס = טָאג ּבוס טימ גנודניּברַאֿפ

 ינואע .רעטעװ רעקינוז רעטוג ַא טמוקיס ,ןציה

 ,םנהיג ןילַא ךאנ טׂשריא איז ףיוא טרעװ ה"ּבקה

 'נוא סֿפ רטוֿפ ןעד ׂשיוא ןוז יד ןהיצ ׂשיורַא

 ,15 ,טמ ,םילהּת ,מהס ,"ןנערּב רֿפ איז טרעװ

 ,רעגײטשַא ,זומּת ,ןציה עסיורג יד ןיא רעמוז,

 ןוֿפ ןוז יד סױרַא טיצ םלוע-לשיונוּבר רעד ןעוו

 ,"טעילַאמס סע ,טנערּב סע ,סַאֿפרעטוֿפ ריא

 טָאג טָאה; .5 'ז ,...תֿפי ןוא םשי ,סוממ

 / ןגױצעגסױרַא ןוז יד / סַאֿפרעטוֿפ ןוֿפ קירוצ

 ןעיולּב א / רימ רעּביא ןעגנַאהעגֿפױא ןוא

 ,ןזרעֿפ עשיֿפַארגָאיּבַאטױא' ,רה ,"ןגיוּבנגער
 ,טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש ןיא

 רעקיטכיל רעד ףיוא ןצעמע רעדָא סעּפע יַא*

 ץעגרע, .ןריקילּבוּפ ,ןכעלטנֿפערַאֿפ (א = ןַײש

 ײז ליװ ךיא ,תונורכז ןגיל . . , רימ ןיא ףיט

 רעד ףיוא 'ַא שינעֿפיט רעלעקנוט רעד ןוֿפ

 "עד (ּב :'תונורכז ענַײמי ,ץרּפ ,ןַיײש רעקיטכיל

 .ףוצרּפ ןתמא סנצעמע ןזַײװ .ןריקסַאמ

 (רעד) ןוֿפ רָאה א 'ַא יװ גנירג ױזַא זיא סע*

 .טײקירעװש םוש ןָא וצ טײג סע = ךלימ

 'אּבלחמ אתניּב לחשמכ' ןשידומלּת םוצ ךעלנע,

 סע :שידִיי ףיוא ןעמ טגָאז -- ןא/ח ,תוכרּב)

 ,"ךלימ ןוֿפ רָאה א 'ַא יװ גנירג ױזַא זיא
 ,95 'ז ,/ םילכאמ עשידוי . ..רצוא-רעדנואװ ,עי

 סױרַא םיא טייג ,ןכַאז יד ךיז ןיא רע טָאה;

 ַא סױרַא טיצ עמ יװ יוזַא ,רעצ ןָא המשנ יד

 םיא טייג טשינ זַא ןוא .ךלימ רעד ןוֿפ רָאה

 סױרַא טּפעלש עמ יװ ױזַא המשנ יד סױרַא

 ,"לָאװ טימ טרעקנאעגנָא ןענעז סָאװ רענרעד

 רַאמטַאס ,בקעי תלחנ ,קילַאמ קחצי םייח יר

5, 
 ,ןוּבשח םענעגייא ןַא ןוֿפ ןעמענסיורַא .8

 ,דַאלקװ ,ןודקּפ ,טיזָאּפעד םעד יא .קנַאּב ַא ןוֿפ

 ילָצּב יד ןשיװצ המוהמ א ןענַאטשטנַא זיא'ס,

 יַא זַײװנסַאמ ןּביױהעגנָא ןּבָאה עכלעװ תונודקּפ

 ,גנוגגעװעּב עװיטַארעּפָאָאק יד ,"ןדאלקו ערעייז

 ,3 אט ,1926 עשרַאװ

 ןוֿפ ןריֿפסױרַא .ןזיילסיוא ,ןעװעטַארסױרַא .6

 (המשנ) ןרעװש ַא ןוֿפ ,בצמ (ןטכעלש) ַא

 ןוֿפ ,עגַאל רעטכעלש א ןוֿפ ןצעמע 'ַא .דנַאטשוצ

 םעד ןוֿפ עלעֿפעש סָאד יַא .קילגמוא ןַא ,הרצ ַא

 ,םירצמ ןוֿפ ,תולג ןוֿפ יא .(לגענ) ןייצ סֿפלָאװ

 יד) עמַאמ יד יַא ,דנילּב זיא סָאװ קלָאֿפ סָאד יַא

 ,דניק ןַײמ ,וד רָאנ, .טיונ רעד ןוֿפ (רעדניק

 םנהיג ןוֿפ ןטַאט םעד / ןעִימ ןוט ךיד טסעװ

 ןַײד ןענַײז יז םצרָאװ, .79 ,"ןעיצוצסױרַא

 ןוֿפ ןגױצעגסױרַא טסָאה וד סָאװ ...קלָאֿפ

 ,ּת ,"ןװויואצלעמשדזַײא םעד ןוֿפ ,םירצמ

 ךרּבתי-םשהְו ה"ּב יישה ינוא, ,51 ,ח ,א םיכלמ

 תורצ ןַײז זיוא ןישנעמ ןעד ןָאק ןאוה-ךורּב

 ןַײז ןוֿפ ןיליה םיא ןאק 'נוא ןיאיצ זױרַא

 -הֿבושּת יד, ,13 יז ,הג ,"םירוסי 'נוא גאטיוו

 םיא טיצ ןוא ןּבעל םוצ םיא טגנערּב תיּתימא

 וװָאלקש ,םירוע חקוּפ ,"םייח וצ תומ ןוֿפ סיורא

 ןוֿפ רָאטקַאדער רעד) רע; .ו"ט תוא ,2

 ןוֿפ ןגױצעגסױרַא זדנוא טָאה ןירשֿבמ לוק'

 סָאװ םינייד ןיד ןוֿפ} . ..טסַאל רעד רעטנוא
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 ןַײז טינ רעמ ןלָאז רימ ,םינּבר . . . ךיז ןֿפור

 רעד|,} .30 ן ,1866 ,מק ,ןֿפאלקש ערעייז

 .י. ןעלצוצסיורַא זדנוא דנַאטש ןיא זיא ןקנַאדעג

 טײקנֿפרַאװרעטנוא ןוֿפ . . . דײרֿפ וצ רעיורט ןוֿפ

 יפילע חסּפ לש הדגה ,"טייקידנעטשּבלעז וצ

 ,ךשוח ןוֿפ ןצעמע 'א* .1894 י"נ ,שדח חסונ

 (ב :שינעמעלק ןוֿפ (א = רעטצניֿפ רעד ןוֿפ

 עכאוש ַא . . . טשיג ךימ לעװק, .ןסיוומוא ןוֿפ

 ןגיוצעגסיורא עגר א ךימ טסָאה . . . ךיא ןיּב

 ,טנערּב'ס' ,ץרפ ,"רעטצניֿפ רעד ןוֿפ

 -גיל םיא רעדָא .קיטייוו א ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב .7

 עלַא ריא ןוֿפ י'ַא ןָאק ךיא , .ןלייהסיוא .ןרעד

 ךרוד ןלייה יז ןָאק ךיא ןוא . . . ןלַײֿפ יילרענעצ

 ךרוד זיא האופר ריא םערָאװ .םינוגינ יילרענעצ

 .א/הע יז ,יסרילטעּב יזהמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"םינוגינ

 סעּפע ,רעװש ןרעװ ,רע טליֿפ ,רעדילג ענַײז,

 םיא טיצ יז יװ ךיז וצ קרַאטש דרע יד םיא טיצ

 יז ,יֿפשטניװ ,סוממ ,"ןגָאטײװ עלַא יד סױרַא

 ןֿפלָאהעג טשינ ןּבָאה ןעלטימ יד ּביוא, .6

 סע ןוא דנַארּב םעד ןצנַאגניא ןעיצוצסױרַא

 ,סענַאר טימ ןזָאלּבךערּב טכַאמעג ךיז טָאה

 ,רַאט ,"ןּבלַאז טימ ןלייה ןּבײהנָא ןעמ ףרַאד

 ,30 יז
 וד טָאג , ,ןּביױרוצ .דלַאװגרעּביא ןעמענוצ .8

 ןעד ןּבעגיג תושר טסָאה ינוא טנרעצג טשָאה

 ינוא שדקמה תיּב ןַײד ןמיור וצ זיוא דנַײֿפ

 ביל 'ר ,"רַאװ ןנירד שאו ץלַא ןהיצ וצ זױרַא

 ןושל שֹוריּפ םע תוניק ,זּביא םייח ןּב רֿפוס

 ןעמ טָאה םישדח 9 ןיא ,, .ט"סּת גָארּפ ,זנּכשַא

 יד ןוֿפ טנוה א ַײּב יװ ןגיוצעגסױרַא ריא ַײּב

 ,חסּפ רַאֿפ ידוי ,ײןטלעג-הריד| סעלּבור 4 ןייצ

 עכלעװ ,ןקַאילָאּפ יד, .30 יז ,1881 עשרַאװ

 סָאד סױרַא ןעיצ ,הקזח'דיּב טשרעהעג ןּבָאה

 עכיוה טימ ןדִיי יד ַײּב טײקמערָא לסיּב טצעל

 'א .7 ןאט ,ּפָאג ןיא ,קיװָאזעּב .מ ,"ןרעַײטש

 ןּבָאה סָאװ ןדִיי יד ןרישזאטנאש -- ץ לַא מ ש

 ןּבָאה סָאװ יד .ָאטעג ןצוחמ רעירַא יװ טּבעלעג

 ,סעקינװָאצלַאמש --- ןָאטעג סָאד

 ןּבָאה םיֿבנג יד .ןרַאנסױרַא .ןענעֿבנגסױרַא 9
 .סעכעּבעּב עטצעל יד ּבוטש ןוֿפ ןגיוצעגסיורא

 ןייא םאק אד, .הטורּפ ַא זיּב דלָאי רעד ןוֿפ יַא

 אייקול ןעד טלָאװ ינוא ןלגנִיי=} ּבוּב ןטסירק

 ןישַאט ןַײז זיוא ךוטיּפונש ןייא ןייקאל=}

 ,הליגמ-ןעילימַאֿפ רעגָארּפ א ,"ןהיצ זױװרַא

 ליִז , .ןךוּבױךײטשכַאװ ,דנַאלדירֿפ .ש} 1732

 סָאװ ןעמענסױרַא ןוא ןוויוא םוצ ןֿפערט ןענָאק

 ,"ןסטכַאמעגנַײא יד סעֿפַאש יד ןוֿפ 'א ,ָאד זיא'ס

 א יװ, ,227 'ז ,| עכילהערֿפ ןוא עמערָא ,עש

 סיורא ןגנוריגער יד) יז טיצ ,קרַאמ ןֿפױא ֿבנג

 ןשָארג ןטצעל םעד רעיוּב ןוא רעטייּברא םעד

 י"|ןרעַײטש עטקערידמוא יד טימ| ענעשעק ןוֿפ

 ןָאדנַאל ,רעדַײנש רעד לעשרעה ,ןהָאזלעכימ .מ

 יִצ ןוא 'רעכיװערַאמ' ַא ןיּב ךאי, .5 'ז ,3

 -עמעס עשיליוּפ יד ןוֿפ סרעטסַײט-טלעג סױרַא
 יַאװַארַאק רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה .י .ש ,"סעגניר

 ,1955 ןָאדנָאל ,ןענ

 -הדומ ַא יַא .ןקינַײּפסױא .ןרעטַאמסוא ,0
 שלַאֿפ א 'ַא .ןקידלושמוא ןַא ןוֿפ ךיז"ַײז

 א יװ טכַאל יז, .ןעגנוקינַײּפ ךרוד ןרעװש

 ןעיצסױרַא

 םעד סױרַא ריד ַײּב טיצ ןוא ןירעכַאמ-ףושיּכ

 ,שַאּב ,"ןּפָארט ןטצעל םוצ ויּב ,תמא ןצנַאג

 .7 וצ 1972 ,רָאֿפ -

 :ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא עקידרעטַײװ יד ןיא

 םעד ,(ףוג ןוֿפ לעז יד ,ה מ שנ יד ַא*

 ןּברַאטש ןכַאמ = טלעװ רעד ןוֿפ ןשטנעמ

 ,תומצע יד) תוי ח סָאד 'ַא* .ןעגנערּבמוא

 יד ,קָאילק םעד ,ךרַאמ ןטצעל םעד ,המשנ יד

 ןרעטַאמסױא (א = (רענייּב יד ןוֿפ יילק

 ןציר .סעּפע ףיוא ןטראו ןצעמע ןעגניווצ

 תויח ןַײמ רימ טסָאה וד, .ןעגנַאלרַאֿפ סנצעמע

 טינ רימ סע טסיג וד ןוא / ,ןגױצעגסױרַא

 וטסָאה ,יוא ,תויח עצנַאג סָאד,) "קעװַא קירוצ

 טינ רימ סע טסיג וד ןוא / ,ןגיוצעגסױרַא רימ

 טינ טסייװ דוס רעזדנוא ןוֿפ, ;("קירוצ ּפָא

 ןוֿפ ךרַאמ םעד סױרַא רימ טסיצ וד / ,רענייק

 רעדירּב עטוג ,סיוא רָאנ סטרעה, :"רענייּב יד

 / ,הלגמ ךַײא ךיא ןיּב דוס ןקיצנייא ןַײמ / ,עלַא

 / ,רעניק טשינ טסיײװ סָאװ דוס א ,דוס א

 ,"רענייּב יד ןוֿפ ךרַאמ יד סױרַא רימ טיצ סָאװ

 יד ַײס ןוא ןּבילּבעג ןענעז סָאװ יד ַײס, .לֿפ

 ןּבָאה ,קעװא טלעװ רעד ןוֿפ ירֿפ ןענעז סָאװ

 -םיליהּת ,שַא ,"ןגיוצעגסױרַא תויח סָאד ריא ןוֿפ

 ,ןצעמע ןריטַאולּפסקע קרַאטש ,ןצונסיוא (ּב ;דוי

 עסקַאט יד ּביג ןוא לכעּבענ א םענייא םענ,

 ןענרעל ,ןָא ענעגייא סָאד רע טּביײה ,רעּביא םיא

 יד יַא ןוא ןסַײר ,ןּפוצ -- םלוע םעד טימ קלּב

 -נעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"רענייּב יד ןוֿפ יילק

 יד| ייז ןליװ טיוט ןרַאֿפפ .1910 י"נ ,עלעש

 ןוֿפ ךרַאמ ןטצעל םעד יא זדנוא ןוֿפ ןןשטַײד

 ,װעשטרַאק ,קצָאװטָא ּבזי ןיא ,"רענייּב יד

 ןעיצוצסױרַא ףיוא זיוה א, ,885 יז ,1968 ָא"ּת

 ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"!יילק יד ענכעק א ַײּב

 וטסלָאז ןגיוצעגסױרַא :הללק 407 יז ,יסעמעי

 !ןרעװ

 .ןצונרַאֿפ .ךיז וצ ןדנעװּפָא ,ןעיצּפָא 1
 -סטעּברַא יא ךָאנ טעװ ףרָאד סָאד , .ןדנעװשרַאֿפ

 ןֿפָא טעװ טלָאמעד ...טעטש יד ןוֿפ טנעה

 ןוא ּפָאק' ,ץרּפ ,"קירּבַאֿפ יד ןדִיי רַאֿפ ןייטש

 לֿפיװ טנכערעגסיוא ןּבָאה עטנרעלעג, .'טנַאה

 טָאה 'ַאלרַאק' ןַאגַארוא {רעד) עיגרענע-ץיה
 ,"ןעװעטניוװ-דליוו ןענָאק וצ םי ןוֿפ ןגיוצעגסיורא

 ,13 א 1963 ,זמט ,ןןיגוי ףלָאװ)

 ,ןריצודָארּפ .טקודָארּפ ַא ןגירקסיורַא 2

 -סױרַא ידּכ רענייּב ןֿפױקנַײא , .ןטעּבראסיוא

 ןקנעד וצ ןעד זיא ךיוא ,, .יילק יז ןוֿפ ןעיצוצ

 ןמ לָאז ןירעּב רדָא ןּביל שד ּבייל ןטוט ןעד ןוֿפ

 םימכח ירזנוא, .ּב/ּבי ,עּב ,"קינַאה ןהיצ שיױרַא

 זיױרַא ידרעװ לארׂשי-ץרא יגיטֿפניק ןיא ׂשד ןיגָאז

 ,"ינעק ןיסע ךַײלג ןמ ׂשד טורּב סַײװ ןהיצ

 -סלרַאק ,השמ תרוּת ,זּביא טַאטשמרַאד ףסוי 'ר

 יײז טָאה עמ סָאװ תוריּפ עלַא; .1770 עור

 ןיא טֿפַאז רעייז ןעיצוצסױרַא טשטעווקעגסיוא

 ,"ןײלַא תוריּפ יד יװ ֿבושח ױזַא טינ טֿפַאז רעייז
 תוכרּב רפס ,זּביא ןָאסרואינש .ז .ש ֿברה

 ןסיורג א ףיוא, ,88 יז ,1874 ץעשרַאװ ,ןינהנה

 רעד ןוֿפ סױרַא ףָאטשרעיוז ןעמ טיצ ּבַאטשסַאמ

 ,"רעסַאװ ןוֿפ ּפָא סָאד טלַאּפש עמ רעדָא טֿפול
 .38 '} ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס



 ןפוריצסיורַא

 טָאה דרע יד ,ךיז ןוֿפ) ןּבעגסױרַא .
 ןַײז טכַאמ סָאװ טיורק ,זָארג ןגיױצעגסױרַא

 וצ ילּכ ןייא, .א/א ,תחח ,"ןימ ןַײז וצ ןעמָאז

 סיורַא טיצ רע :(הנק) רעד זיא סָאד המשנ רעד

 ,"ךַאז םוש ןייק ןַײרַא טינ טמענ ןוא לוק סָאד

 סיורַא ןעלצ ייז יװ רעמייּב יד עלַאג .א/ּב ,2טל

 רעייז ךָאנ זיא סע שטָאכ -- ירפ א ךיז ןוֿפ
 ןוֿפ ןעמָאנ םעד סָאד טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ,ןיילק

 ,זּביא ןָאסרואינש .ז .ש ֿברה ,"ךיז ףיוא ירּפ א

 ,71 'ו ,1874 עשראו ,ןינהנה תוכרּב רֿפס-

 'א .גנורענ ןגירקסיורַא .ןגיױזסױרַא ,4

 אד ׂשד זיא יטירד ׂשד, .לגירק א ןוֿפ רעסַאװ

 טהיצ ינוא ןגָאמ ןיא ןכָאק ןשע ׂשד טכַאמ

 ןנירד ׂשָאװ הטׂשעּב 'נוא הטׂשנייר ׂשד ׂשיורַא

 ׂשָאװ יטכעלש ׂשד ןוֿפ ּבָא ׂשֶע טדייש 'נוא זיא

 ןעד ךָאנ יטוג ׂשד טקיש 'נוא זיא ץינ שקינ

 ןרעװ ןטסירּב יד ןעװ|} .א/הל ,ו הח ,"ףוג

 ימ עסיורג ךרוד דניק סָאד זומ ןטֿפַײטשרַאֿפ

 עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"ךלימ יד 'א

 ,21 יז ,1836 ענליוו ,רעטומ

 ןַא יִא .ףָאטש ןכעלדעש ַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב 9
 -רעּביא יװ טָאה רמאמ רעד, .זַאג ןקישוּפיע

 ץלַאז יװ ,םירוּביד ןוא תוֿבשחמ יד ןּבילקעג

 םעד ןוֿפ םד םעד סױרַא טיצ ןוא רעּביא טּבַײלק .

 יָאטַאֿפו ש"ּת י"נ ,םירוע'חקופ ,"חלמנה רֹׂשֹּב

 ,סיוא ךיז טזָאלע .7 יז ,ןעּבאגסיוא עשיֿפַארג

 א וליֿפַא טינ ןשעלרַאֿפ סרָאטַאיליטנעװ יד זַא

 םעד 'א ןגעװ טדערעגּפָא ןיוש . . . עלעּבעווש

 עװקסָאמ ,54 א ,עמיטשירעּברַאג יד ,"ּביױטש

 ןטעֿפטנא סָאװ ןעלטימ ןצונַאּב ףרַאד עמ,, .4

 סָאװ לייא ןוֿפ סולֿפרעּביא םעד סיורא ןעֶיצ ןוא

 ,14 וא 1965 ,רָאֿפ ,זוָאר .מ ,"טגָאמרַאֿפ טיוה יד

 -ַאּב ַא ןוֿפ) ןגירקסורַא ,ןעמוקַאּבסױרַא 6
 ַא ןוֿפ ,עפורג ַא ,דיחי ַא ןוֿפ ,גנוקיטֿפעש

 למערק ןוֿפ יא .הסנכה ,טלעג (הֿביֿבס רעצנַאג

 .טֿפעשעג ןוֿפ הסנרּפ 'א .הנויח עמערָא יד

 ,ריא ,דל -- עכײ װ יד ןיי ט ש א ןוֿפ א*

 ןוֿפ 'ַא .סכעלצינ םוש ןייק 'א ןענעק טינ

 -גירג , ,םימותיה-תיּב ןרַאֿפ רעטרעדנוה א ןצמק

 רעדייא המשנ יד ןע;צוצסױרַא ןגראק א ןוֿפ רעג

 ןעיצ וטסנַאק עװקורּב ַא ןוֿפפ ;"ןשָארג ַא

 ,"ץקיּפָאק א 'א םיא ַײּב וטסנָאק ױזַא ?טולּב

 ןיכָארּפשג ןַײרד טינ ואװ תומכח ילַאק .?װֿפ

 טזיא ,טרעװ טעריג זיוא ןיטַײל רֿפ טינ 'נוא

 ןגיוציג זיוריה ׂשקינ ןוֿפ ואװ רצוא ןייא איוו

 גרוּבמוה ,םינינּפה רחבמ רֿפס ,"ןיצונ םוצ טרעוו

 רעדייא ,ןדנוטש עטַאװירּפ יד ףיוא,, .ּב/י ,ט"צּת

 יד סױרַא טכירק ,ןשָארג םעד סױרַא טיצ עמ

 ,ןעללַאֿפרעֿפ זיא טסעװָאס רעד ,ָאדיוג .י ,"המשנ

 רעּבָא רע טָאה רַאֿפרעד, ,4 'ז ,1894 ענליװ

 א םיפרׂשנ רענשזַארד יד רַאֿפ ןגיױצעגסױרַא

 ינעזײא ,עש ,"?ןעמעװ ַײּב ןוא . . . רעטרעדנוה

 -ַאֹּב עשיאיוג יד, .151 'ז ,סעטכישעג ןהַאּב

 טעּברַאַײרעטסוש ןּבעגּפָא טגעלֿפ גנורעקלפֿפ

 רעד ןוא סרעטסוש עכעלטסירק יד וצ זיױלּב

 ןע;צוצסיורא ןעװעג רעװש רעייז זיא רַאֿפ

 ,העשטָאלז ּבזי ,"ךַאֿפ ןקיזָאד םעד ןוֿפ הסנרּפ

 ןענעז געט ערעזדנוא עלא, ,30 יז ,7171970 ָא"ּת

 'א ןוֿפרעד ףרַאד שטנעמ רעדעי רָאנ ,לֿבה
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 ,זמט ,רעלסער .3 ,"םלוע-ייח ןסַײרסױרַא ןוא

 . 26 וא 1

 ןעמוקַאּבסױרַא .גנַאלק א ןעגנערּבסױרַא ,

 -ניא ןשילַאקיזומ א ןוֿפ ןעגנַאלק יַא .טרָאװ א

 .ענַאיּפ רעד ןוֿפ רענעט עשלמיה יַא .טנעמורטס

 םענעסָאלשרַאֿפ םעד ןוֿפ ןע;צוצסױרַא רעווש

 יד טשטעװק עמ, .טרָאװ קיצנייא ןַא שֿפנ

 -ישרַאֿפ סױרַא םעד ןוֿפ טיצ עמ ןוא סענורטס

 עקידנענייװ ,עקירעיורט ןטסניימ םוצ ןוא ,ענעד
 רע, .129 'ז ,ענַאמָאר עשידיא ,עש ,"רעדיל

 טרָאװ ןייק ,טגַײװש ןוא תודוס עלַא ןוֿפ טסייוו

 ,31 'ז ,תודוס ,פס ,"'א טשינ םיא ַײּב וטסעװ

 ןַא ןכַאמ .ןעגנירדסיורַא .ןענרעלסורַא ,8
 ןגוצג זױרַא רונ ּבה אוז, ,אנקסמ א ,ריֿפסיױא

 ,"ןדיר וצ זיא גיטינ זאוו ןםירֿפס-קודקד יד ןוֿפ}

 א 'ַאע .ב/ד ,המדקה ,1766 ץימ ,לארׂשי ןֿבא

 ןשיטסילַאטיּפַאק ןרעּביא טכיוװעגרעּביא עטלֹוּב

 ,1963 ינוייַײמ ,קנַאדעג רעַײרֿפ רעד ,"םעטסיס

 תונקסמ ץעניימעגלא 'א ללּכּב סָאװּוצ, .10 '

 ןעיצרעטנוא סָאװּוצ ?טעָאּפ ןוֿפ קרעװ יד ןוֿפ

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש ,"?ןעלּכה"ךס

 טלעֿפרַאֿפ טינ טָאה ֿבר רעד, .201 'ז ,9

 -סיוא םעד ןוֿפ רסומ עלעסיּב א ןעיצוצסױרַא

 1963 ,רַאֿפ ןַאמרעטֿפעה ֿברה ,ײלַאֿפ ןשילרעט

 ןעיצוצסױרַא ןַאמ ןלדנעמ} טײטשרַאֿפ , .21 עוו

 יל ןרעדנוזַאּב ןימ א סעּפע שזַאסיײּפ םענוֿפ

 ,141| 1968 ,זמט ,לקיּב .ש ,"םזיר

 -סױרַא ,ןרנ ןושל ןקיטַײצטנַײה רַאֿפ} כרַא 9
 ,ךיז ןּבַײלקרעּבירַא .טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ ,ןרָאֿפ

 ּבאה ךיא ןונ, ,ןטערטסױרַא ,ןרישרַאמסיורא

 םעד טימ ןהיצ וצ זױרַא טהיג העדּב טלָאמ ןייא

 ַײרד' ,"ןטארג ּבָא שרימ ןמ טָאה ָאז ,קציא 'ר

 קחציל לֿבויה רֿפס| 1630 ,'עקָארק ןוֿפ ווירּב

 / רעמ ןטרַאװ וצ רַאװ רגנעל טינ, ,{315 יז ,רעּב

 ןרַאש ןשורג טימ שיור ןייא ןגוצ רימ

 ןיוא רימ ןינעז ןונ; .23 'ז ,ץניװ ,"ןתונחמנ |

 םולשּב ֿברע תעל ינוא ןיגָאציג זיורה גרוּב ןילַא

 ךָאנ, ,155 'ז ,הג ,"ןימוקיג ףרָאד ןעד ןיא

 זיא ...ןֿפָאלעגנָא ןענעז תועידי יד יװ רעכיג

 ןוֿפ ןגיצעגסױרַא ןועװעג רעזייק רעד ןיוש

 -ַאכ ןיא ,יקסװַאשראװ רזוע ,"ץַאלַאּפ ןַײז

 ןעוועג זיא הנח, ,58 יז ,1924 זירַאּפ ,ערטסַאיל

 רָאי ןייא ףיוא רעװש ריא ַײּב ןגױצעגסױרַא
 ךָאנ} זיוה ריא ןעױּבּפָא טנעקעג טָאה יז זיּב

 סלַא דימש רעד ,ןהָאסלעדוי .מ ,"ןהֿפירׂש רעד

 ,15 יז ,1927 ענליוו ,רָאטקָאד

 ./361 =19 ,לצרָאװ:טַארדַאװק א יא .טַאמ ,0
 ...ןוֿפ טייקכעלטקניּפ רעד זיּב לצרָאװ ַא 'א

 ךעלעגנעטש עקניניד ןוֿפ, .1 -- ךיז טימ

 רעטעלּב עױלּב-סַאלּב עגנַאל ,עלָאמש ךיז ןעיצ

 ךיור רעד, .125 'ז ,או יָאקיצ' ,ץרפ ,"סױרַא

 ןיא סָאװ לרעטצנעֿפ ַא ךרוד סױרַא ךיז טיצ

 'דיא רעטשרע ,ַאי ,"יורטש טימ טּפָאטשרַאֿפ

 ,160 יז ,1921 ץעּבַאגסיױא י'וװָאס ,טורקער

 יַא .ךיז ןּבַײלקרעּבירַא ,ךיז ןּבַײלקסױרַא 2

 עטלַא ,ןּביױלג רעטלַא, .הריד רעַײנ א ןיא ךיז

 / -- סױרַא ץרַאה ןַײמ ןוֿפ ךיז טיצ / גנונֿפָאה

 זיא טציא / ,ןרָאי טרָאד ריא טָאה טניױאועגּפָא :

 .לָאענ .ורט -- ןֿפוױיצסױרַא

 וורט -- ןרעצסורַא

 .ורט -- ןעשטַאקסױורַא

 .חרט -- ןעּפולַאקסױרַא

 ןעּפולַאקסױרַא

 ,ןּביולג רעטלַא ,רַא ,"!סיוא ןיוש טַײצ רעַײא
 ןטימ ןרָאװעג ןגױצעגֿפױא ןוא ןסקַאװעג זיא'מ,
 -עגקעװַא ןענעז סָאװ ,רעטרעװ יד ןוא ,ןושל
 ןוא ןורּכז ןוֿפ ןגױצעגסױרַא ךיז ןוא ןסקַאװ
 ןענעז -- ,רעכיּברעטרעװ ןיא ןעניואו קעװַא
 ׁשירְיי ןייק ללּכּב רעקיטפעקס א דיי א ַײב

 ,19 וא 1969 ,זמט ,גי ,"טשינ

 גנוריגער יד, .ךיז ןגָאזּפָא ,ךיז ןע:צקירוצ .9

 ןטֿפעשעג 'עליּבאטנער' עלא יד ןוֿפ יַא ךיז ףרַאד

 רעטרעדנוה רַאֿפ םירֿבק ןרָאװעג ןענעז סָאװ

 ,לַאנרושז רעשידיי רעד ,נַאצ ,"ןטנוֿפ ןענָאילימ
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 'סױרַא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קיד (וו)עד
 ,טייקי- םעדעֿפ עיַא .ןעוצ

 רעד = .(עק- ,ןיי) רעד = .שינע-
 ןגירקסיורַא

 -רַאֿפ ןיא סָאװ סניוזא סעּפע םיֿפוריצ ךרוד

 .סיױרַא עשילא טָאה ןיֿבקלעּב יד, .ןגרָאּב

 -צעגסיורַא ייז שינרעטצניֿפ ןוֿפ ,ןעמוקַאּב

 ,"ןעגנַאֿפעגסױרַא שינעגרָאּברַאֿפ-לייה ןוֿפ ,טֿפור
 ,43 'ז ,קנַארֿפ ֿבקעי ,טײיצ

 רעדָא ןקוקסורַא
 ןוֿפ טָאה ןסע|; .רעצ טימ ןעגנירדסיורא

 -עגסיורַא . ..ֿבתֹּכּב ןוא הּפילעּב סגרעּבנירג

 ךּב וצ גנואיצַאּב עזעיגילער יט ַא טרעצ

 יד ןוֿפ, .265 יז | שּבש ,"ןדַײל עשיזיֿפ סמדָא

 -רעטנוא יד טרעצעגסױרַא טָאה ןגיוא עצראוש

 ןָא טגָאלש לרוג רעד סָאװ ענעי ןוֿפ טייקינעט

 ,עקירעמַא ןייק ףיש ַא ,שטֵאּב ,"רעהֿפױא

 .ןעלקַײקסױרַא

 ייוװצ ןוויוא םענוֿפ טרַאשעגסױרַא טָאה רעלעה;

 טשינ ןײלַא ןוא טציײהעגנַײא ,שַא סלרַאּב

 טעשטַאקעגסױרַא טָאה רע ךָאנ יװ ,טּביילגעג

 "רצלדנעל א ,אּפָא ,"זיוה ןרַאֿפ סלרַאּב יד

 יד ןּבָאה םיֿפרׂש עקידערַאמכ תעּב טכַאנַײּב

 ,ֿפי ,"טעשטַאקעגסױרַא טלעװ רעד רעּביא הנבל

 ךיוא .18 יז ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד

 ןענעז לייט א :שודיק טכַאמ עמ !שדק, :גיֿפ

 ןעשטַאקוצסױרַא . . . ןווּכתמ יװ ױזַא סעּפע ךיז |

 -רעּבליז .י .ד ,"הזה ןמזל ונמיקו וניחהש" םעד

 ,135 'ז .1916 ןיװ ,...ךעלַאכערטש ,שוּב

 ןגָאװ רעד, .רעמיצ ןוֿפ יַא ךיז :ךיז טימ

 ןוֿפ טעשטַאקעגסיױרַא ךיז קידנעלסיירט טָאה

 ,שינע- .דיראי םנופ ,עש ,ײלָאּפשירַאּב

 יד ןשיװצ ןוֿפ יַא

 ,סקַאװ רעיוא ןוֿפ יַא .שײלֿפ לקיטש א ןייצ

 טלעג ןוא ימ לֿפיװ טעז הּברדא . . ., :גיֿפ ךיוא

 רעדייא בר ןקידלטעטשניילק ןרעדנַא ןא טסָאק

 עסיורג יד ַײּב| ייז ייּב סױרַא טעּפולַאק רע

 ,מק ,"יקֿבו ףירחה ,גלֿפומה ֿברה' א ןםינּבר

 ןטנַאּפוקָא יד ןּבָאה טרעװַאשזעג ,, .20 ןאֵנ ,0

 טרָאד ןוֿפ ןעװעג זיא רעװש -- וועשזר רעטניה

 ,1961 ,דנַאלמייה 'װָאס ,יקצינּבוג .א ,""ַא יז

 .2 ןאפ

 ןךיא ּבָאה} ענרעּב ןוֿפ ןלעטש, :ךיז טימ

 1873 ןרָאי יד ןיא רעטָאֿפ ןַײמ רַאֿפ טנעיילעג

 ּבָאה ,רעּבַײרש סלַא ,ךיא ןעװ ,1875 וויּב



 ןעשטנַאקסױרַא

 ,"ייא ןוֿפ טעּפולַאקעגסױרַא סָאװרָאנ ךיז טַאהעג
 .ן'כ)- 82 יז ,1927 י"ג ,ץוו װג ,שטניװ
 .שינע-

 יא .ןקידנעסױרַא .רט -- ןעשטנַאקסױרַא
 עמ הרוחס עיטרַאּפ עכלעוו . . ., .טעּברַא יד

 ףרַאד עמ עכלעװ ןוא סַאּפאז א ןּבעג ףרַאד

 -ָאלס עלעטעטש ןַײמ ,סינּפיק קיציא ,יַא ןיוש

 .ךיז טימ .276 'ו ,1971 ָא"ּת ,ענשעװ

 ,שינע-

 לייא , ,ןֿפירטסױרַא .וטוא -- ןעּפַאקפיױרַא
 .שינע- .ץכע- .ײשַאלֿפ ןוֿפ סױרַא טעּפַאק

 ,ןּבָארגסױרַא .1 .לס .װרט -- ןעּפָאקפױרַא
 אזַא טעּפָאקעגסױרַא סָאד ןוטסָאה ןענַאװנוֿפ,

 םש אצמנש רעיל ותעיסנ ןינעמ , ,"?לקיטנַא ןימ

 ךוּתּב טעּפָאקעגנייא היהש םינּפה , .. גורהה

 טעּפָאקעגסױרַא טָאה ןוא םודרק חקלו ,גלשה

 ,ץישֿפיל שוּביל הירא ֿברה ,"גלשה ךוּתמ םינּפה

 ,ּב/טּפ ,1874 לשימערּפ ,יאליע יּבד הירא ת"וש

 -עגוצ זיא ַאקטַאּב רעד, .ןעקירּבסױרַא .2

 ,רענלָאק םַײּב לַארענעג םעד טּפַאכעגנָא ,ןֿפָאל -

 -סױרַא םיא סוֿפ ןטימ ןוא ריט יד טנֿפעעג

 ןיא טּפָא ,"ןַײרַא רָאדירָאק ןיא טעּפָאקעג |

 .שינע .ץכעש .ךיז טימ .,יּבַאטש

 פא - ריז ן(עװ)עקּבַארַאקפױרַא
 -אּבסױרַא קידנכירק .ןעזױּפסױרַא ,ןכירקסיורא

 ַא ןוֿפ ךיז יַא .עטָאלּב ַא ןוֿפ ךיז 'ַא .ךיז ןעמוק
 עלעגילפ סָאד .ןּבעל ןטימ ךיז יַא םיוק .הרצ

 ףיוא , .סּבעװניּפש םעד ןוֿפ יא טנעקעג טינ טָאה

 ןיא עלהשמ סױרַא ךיז טעקּבַארַאק קינַאג סעוויק

 ,"רעצנעּפש א טימ ךצלזייה ענעטלומ רָאּפ ַא

 ןטירד ןֿפוא טשרע, .96 'ז ,רזממ רעד ,שז

 ךעלעמַאּפ ,זַײװכעלסיּב םלוע רעד ךיז טָאה גָאט

 "י/ ,ןרעװש םענוֿפ ןעכושטוצסיוא ןּבױהעגנָא

 ןּבָאה ןעמונעג זַײװקיצנײא ןוא דַאשט ןקידשוּפ

 -ורּב ןֿפױא ןטלַאטשעג עטעשטומעגסיוא יא ךיז
 ןֿפַא, .סיֿפ ענירג' ,םייל ,רה ,"קעד ןסַאנ-קיד

 ןזיּב לדרעֿפ טרַאדעגסױא ןא טענזירה ךַאילש

 לָאמעלַא טּבַײלּב סע ,עטָאלּב רעד ןיא ךיוּב

 ס9 זיּב ,גנַאלןהעש טרעיודעג'ס ןוא ,ןייטש

 פא ,רעקנַאילָאּפ .ה ,"סיורא ךיז טעקּבארַאק

 עדייּב טימ, .1938 וװעִיק ,סעפעטס עטילּבעצ

 ןוֿפ םָאטש ןיא טּפַאכעגנָא ךיז רע טָאה טנעה

 ,"תוחוּכ ענעגייא יד טימ יא ךיז טװּורּפעג ,םיוּב

 .318 '} ,עיסעלַאּפ ןוֿפ ןכַײט יד ַײב ,סורב

 ךיז טניֿפעג שטנעמ רעכעלטנייוועג רעד ואוו,

 רֶע זַא ןוא עגַאל רעכעלטנייוועגמוא ןַא ןיא

 ךיז רע טכַאמ ,עגַאל רעד ןוֿפ יא ךיז טריּבורּפ

 -יטרש עשידוי ןעגעװ ,נש ,"תורצ , , , ןָא רעמ

 .שינע- .118 יז ,װ רעּב

 טֿפָא .װֿפד וזז -- ךיז ןעקשטַארַאקסױרַא
 -אק -+ :ךיוא .ררװ ןיא טֿפָא .עש ַײּב ,ליי ַײּב

 -ַאק-- ,ךיז ןעּפַארַאק-- ,ךיז ןעקסַאר

 .ךיז ןעקּפַאצַארַאק - ,ךיז ןעקסַאכַאר

 ןלעווק-- :99 .װוטוא -- ןלַאװקפױרַא
 ,טרָא ןטמיטשַאּב ַא ןוֿפ ןלַאװק ןּבײהנָא ,1

 ,זדלעֿפ א ןוֿפ 'ַא .גראּב ןרעטנוא ןוֿפ יַא

 .ורט -- ןשטעװקסיויַא

 ,.ןגנוצ יד סיורא טקעטש טגרַאװ |
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 ןלַאװק ןּבײהנָא ןכַאנ ןסילֿפ קידנעטש 2
 טיצ ןוא גרעּב יד ןוֿפ סױרַא טלַאװק ךַײט רעד
 -טינ ןוֿפ יא .עירָאטירעט רעסיורג ַא רעּביא ךיז

 דנַאל ןשינכש ןוֿפ יא .ןלאווקרוא עטשרָאֿפעגסױא

 ןוֿפ גנעל רעצנאג רעד רעּביא ןעִיצ ךיז ןוא

 ,דנַאל םענעגייא רעד

 ,םָארטש ַא (טימ) יװ ןעמוקסיורַא .גיֿפ .9

 סע, .המשנ רעד ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןוֿפ יא

 -ייװ ַא סױרַא ןרעטצנעֿפ םענעֿפָא ןוֿפ} טלַאװק

 לָאז , ,40 יז ,ַאטסיֿפעמ ,גצא ,"ןוגינ רעקידקיט

 רעקידרעטַײװ רעד ןיא ןֿפלעהוצטימ קשח א יא

 .19239 ,זלק ןיא ,מי ,"שידִי ןוֿפ גנולקיװטנַא

 םעד יא ןוצר ןַײז יא ןעװעג אלממ טָאה דיי א;

 א ןעור טשינ םיא ףיוא לָאז -- טנטשרעּבייא

 ערעכעה יד ןוֿפ סיורא טלַאװק סָאװ דיײרֿפ

 .ךיז טימ .24 1971 ,זמט ,אֿפא ,*?ןרעֿפס

 ,ןלַאװקסױרַא ןוֿפ טקַא .1 .רעד ,לַאוװק --
 ןוֿפ יַא .רעסַאװ קיסילֿפ ַא ןוֿפ ּבײהנָא ,טרָא .2
 .שינע .ץכע- .גנ .ןדרי

 ןוֿפ ןשטעווק .1
 .סיױרַא .ןקירדסױרַא .סורַא ףיוא קיניײװעניא

 ,עּבוט רעד ןוֿפ עטסאּפנָאצ יד 'א .,ןּפוטש

 גיטכיוו ןיא ,זיא גיטכיוו טכינ ןטאקוד ןייא ןעװ,

 נא קערד שדרעֿפּפ ןשירֿפ םענ ,ןכַאמ וצ

 טימ רד רימש נוא זױרַא טֿפַאז ןעד שטעווק

 ,"ורעװ ןקורט ןיא זָאל נוא ןטַאקוד ןטכַײל ןַײד

 םיוק ןוא ..., .ח"עּת טׂשמַא ,לכיּב טשנוק

 ...םענעי ןיוש ןעמ געמ . . . ךיז טּפאכעגנַײרַא

 ןצנאגניא טשינ עקאט סָאװרַאֿפ ןוא ,ןשטעווקוצ

 ןוֿפ; .40 'ז ,עקװעלירתּכ ײניטלַא ,עש ;"ל'יַא

 ךעלעמַאּפ זַײּפש יד ןטרעװ} ןגָאמ לייט םעד

 םוצ טּפוטשעגרעּביא ןוא טשטעװקעגסױרַא

 ףיוא ךיז טנֿפע'ס ןענַאװנוֿפ ןגָאמ קע ןטייוװצ

 ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"געוו-םירעדעג רעד

 ,20 יז ,1927 וועִיק

 עמ ןעמעװ רעד| ןגרַאװ = עטעּפָאל יד יַא*

 ןעק עמ"
 רענייּב יד ןוֿפ ךרַאמ םעד ,המשנ יד יא (ָאד)

 -גנע ןַא ,גנע רעייז (ָאד) זיא סע (א = לגדא

 טֿפאשגנע ןַא לַײװרעד זיא לוש ןיא,, .טֿפַאש

 םעד רענייא ,ןַײז םחרמ ךיז לָאז טָאג זַא

 רַאֿפ ידוי ,"המשנ יד סױרַא טשטעװק ןרעדנא

 ךימ ןּבָאה ייז, .124 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ

 רימ ןוא סיֿפ יד טימ ןטערטעג ,טעגירדעג

 ,"רענייּב יד ןוֿפ ךרַאמ םעד טשטעװקעגסױרַא

 (ָאד) טרעװ עמ (ב ;37 יז ,עשטַאילק ,סוממ

 'א .גנוניולאּב ערעכעה א 'א .טריטַאולּפסקע

 ,טעּברא רעמ

 סיורג טימ ,דלַאװגרעּביא ןעמוקַאּבסױרַא .2

 וצ גָאזװצ א בורק א ןוֿפ יא .ףמאק רעדָא ימ

 יא ןריּבורּפ .ןגרַאק א ןוֿפ הֿבדנ א יא ,ןֿפלעה

 -רסומ ַא יא ,ןכַאל ךיז טליװ סע ןעװ רערט א

 .עסַײװ א גיצ א ןגעװ הׂשעמ ַא ןוֿפ לּכׂשה

 יג ייֿבתּכה ןרעדייא=} ריאיא ןיסעד ןשיוצ,

 השמ 'ר ןיצקה ןינּתץוחמ טאה ,ןַײז ןימוק

 ,"ןישטעווק וצ זיורא תצקל ךָאנ רימ ןוֿפ טניימיג
 רעדנַא ןַא ךיז טָאה עלַײװ עדעי, ,252 יז ,הג

 לַאיַָאר םענעכַארּבעציּבלַאה םוצ טצעזעג לדיימ

 עצ ,עקירעזייה ןעגנאלק טשטעװקעגסױרַא ןוא

 ןלעװקסױרַא

 ,"ןשיװַאלק עטעװעקַאילּבעגּפָא יד ןוֿפ ענעטלָאּפש

 עװקסַאמ ,רעקלַא םנוֿפ ןשטנעמ ,ןאהַאק .ַא

 :ץיצַאריּפסנַאק סָאד ּבָאה ךיא, .52 'ז ,1927
 -סױרַא טינ לָאמנייק ןוא טרעטיּברַאֿפ םיא ןּבעל

 ,124 יז ,ו לַא ,"לכיימש ַא םיא ןוֿפ טשטעוװקעג

 ןשטעװקוצסױרַא טַײצ עקיטכיר יד זיא טציא,

 ,נַאצ ,"ןעגנוקיטיגרַאֿפ ןוא ןעניול ערעכעה
 ,24 ו 1971 ,רָאֿפ

 ,ןּבױרַאּב ,ןעלזגַאּב .ןרישזַאטנַאשסױרַא .9

 ,תומצע יד רעטעּברַא יד ןוֿפ יא .ןריטאולּפסקע

 :אּב גונעג ןיוש טָאה עדנאּב עשירעּביור עזיד;

 ןוֿפ טשטעװקעגסױרַא טָאה ,קלָאֿפ סָאד טלזג

 ,גָאטנוז רעטיור רעד ,"ןשָארג ןטצעל םעד םיא

 ןּבָאה ןדיי רענדָארג; .1 'ז ,1905 ןָאדנַאל

 טנויוט 200 ךרע ןַא םינמוזמ ןיא טלָאצעגנַײא

 ןעמ טָאה סָאד .ןכָאװ רָאּפ ַא ןוֿפ ךשמּב ראלָאד

 .מ ,"ןעגנואָארד טױט טימ טשטעװקעגסױרַא

 עקירעג-טלעג יד, ,23 'ז ,1 ןט ּפָאג ןיא ,סַאּב

 -ןַײא יד ןוֿפ טשטעװקעגסױרַא ןּבָאה ןריציֿפָא

 ,זּביא מי ,"טלעג סעמוס עקידלאווג סרעניואוו

 , . .{סיצַאנ יד ןוֿפ| ןַאלּפ רעד, ,192 יז ,שוו דש

 סעיצַאקסיֿפנָאק ךרוד . . .טשרע םוצ ןעװעג זיא

 -עגסיוא יד ןוֿפ ןשטעװקוצסױרַא ,ּביור ןוא

 -קַאמ םעד תונּברק . . . עטרעגנוהרַאֿפ עטּביױר

 ןיא ,"טעּברַא-סגנַאװצ רעקידמניחּב ןוֿפ םומיס
 ,721 יז ,1970 ַא"ּת ,ץנַאס רֿפס

 ַא טימ רעדָא שינרעטַאמ טימ ןגָאזסױרַא .4

 'א תורצ טימ םיוק .םזַאקרַאס ,ריא ןוֿפ םעטַײּב

 ןוא ןשטעװק ,ןשטעוװק ךיז .טרָאװ ַא (ךיז ןוֿפ)

 יד ןוֿפ} רעדעי, .ןןקידװעמעש א ןגעװ} יא

 ץיװ ןרעסעב א טסַײלֿפעג ךיז טָאה {טסעג

 ,...לרימ עצנירּפש ,ע"רּבמי ,"ןשטעװקוצסיורא

 ךיא :ןעניימ טעװ עמ , 41 'ז ,1878 טסערַאקוּב

 רעד טָאה . ..ןטעּברַא טינ ליװ ןוא לױוֿפ ןיּב

 יז ,ל"הי ,"טשטעװקעגסירַא םיוק ןַאמערָא

 טגעלֿפ רע, ,92 יז ,ץ"רּת עשראוו ,ו ןטסינָאלָאק

 -הצלה א ךיז ןוֿפ יַא וליֿפא טֿפָא ןוא ןעלכיימש

 ,קומ ,"טרעהעג טָאה רע סָאװ ,עלהׂשעמ א ,על

 ,180 'ז ,ןשינעגעגַאּב ענַײמ

 ןיוש ןסַײרּפ ךיז טָאה ךעלדנעג : ךיז טימ

 .טסע טגָאזעגסױרַא טָאה ןוא טשטעװקעגסױרַא

 -לָאה גיוזעלש ןיא ליװ יז סָאװ ץלַא . . . ךַײר

 ,10 ןאפ ,1865 ,מק ,"ןייטש

 ,שינע- ,ץכע- .גנו- .רעד ,שטעווק --

 :ַירעד .(עק- ,ןיד) רעד
 ןלַאװק- חזז .װטוא -- ןלשװקסױרַא

 -עניא ןוֿפ ןלַאװק ,ןלעװק .ןלעװק ןּבײהנָא .1

 :סױרַא טָאה רעסאו סָאד .סױרַא ףיוא קיניײװ

 שָאד ןגָאװג טָאה רע , .ףיט רעד ןוֿפ טלעװקעג

 רעד ואװ רמולּכ דנורג ּבָא ןעד ףיוא גרעּכג

 שלש ,ינש קלח רוזחמ ,"טלעוק ׂשיורא םוהּת

 רַאװ לאמ טשעד, .א/אכ ,1713 טׂשמַא ,םילגר

 ןלעװק זױרַא ןנורּב לַאװק ןייא טאטש איד ןיא

 ,1764 אדרויֿפ ,וװ ןופיסוי ,"ליא טוג רצֹז ןוֿפ
 .ּב/ד

 -סורַא .(לַאװק ַא יװ) ןעמוקסורַא .גיֿפ .2

 ןוֿפ ןלָאװקעגסיורא ןּבָאה רעטרעװ יד .ןעגנירד

 תוצונּת ענַײז עלַא ןוֿפ .ץרַאה קידתומימּת ןַײז



 ןלעװקסױרַא

 רעד ןוֿפ) לַאװק ןקילייה ןוֿפ סורַא טלעװק

 ץעטליֿפעג טינ רעה יב עסיורג אע .(הרוּת

 -סורַא ןצרַאה ןַײז ןיא ץעגרע ןוֿפ זיא טֿפַארק

 סע, .ןַאסַאהײלַאפ ,עזַארּפ ,שָאוהי ,"ןלָאװקעג

 א -- לַאװק ןוֿפ / למירד רעד סױרַא טלעװק

 ןַײמ ַײּברַאֿפ טמיווש ןוא / -- למיוװעג םיוק

 ןיא ,רה ,"רעיורט רעניד'רעניד א / ,רעיוא

 סָאד, .ףָאלש' ,טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש

 הניאצ' ןקיליײה םעד ןיא ןּבירשַאּב עקַאט טייטש

 ןלעװק םיא ןוֿפ דיר עלַא יד סָאװ 'הניארו

 ,"םיקידצ ןוא םיאנּת עסיורג ןוֿפ סױרַא ךָאד
 ץנליװ ,טיוט ןכָאנ עּבעיל ,יקסנירטסָא .ל .י

 שירֿפ ןּבָאה ןרערט םָארטש א, ,19 'ז ,7

 .םיליהּת ,שַא ,"ןגיוא עריא ןוֿפ טלעװקעגסױרַא

 .ךֶײ

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,לעווק'-

 -סױרַא .ןרעטַאמסױרַא .ורט -- ןלעװקפױרַא
 רעּביא ןייוו ךיא, .דוס א ןצעמע ןוֿפ יא .ןקינַײּפ
 לאיחי טָאה ,ןענרעל טשינ ןָאק ךיא סָאװ םעד
 -םיליהּת ,שַא ,"ןלָאװקעגסױרַא הּפרח ןָא טציא
 דיי

 .שינע- .ץכע-  ,גנו-

 ַא .ןעלקַײקסױרַא .ורט -- ןרעלױקפיזרַא
 ןֿפױא סױרַא טרעליוק, .רעַײש ןוֿפ ךעלסעֿפ יד

 ןשיװצ ןציז סָאװ ,ןגיא עטלֹוּב ענַײז ּבַײװ

 ,"טיוה ךעלעשיק עטשטיינקעצ עקידרעּבַאלש

 ,עילַארטסיוא ןוֿפ ןעגנולייצרעד ,רַאהדלָאג סחנפ

 ,1929 ןרוּבלעמ

 ןרערט רָאּפ א טָאה ןעלרעּפ, :ךיז טימ

 יז ץכלעװ ,טרעליוקעגסױרַא ךיז ןגיוא יד ןוֿפ

 -ץגּפָא לַאטנעמָאמ לכיטּפינש ריא טימ טָאה

 -יור ענעגנַאֿפעג יד ,גרעּבנענָאז .ה .י ,"טשיװ

 ,גנ- .22 יז ,ז"ּפרּת זדָאל ,...ס'עּב
 .שינד

 ןעלקַײקסױרַא .1 .װרט -- ןשילוקפיורַא
 -נזַײא יִא .(קַאז ןרעװש ַא יװ ,טרעּפמולעגמוא)

 טָאה ןענעדלי יד" : ךיז טימ טֿפָא .ךָארּב

 טינ טשינרָאג ,(ןטילש ןוֿפ} טעילוקעגסױרַא ךיז

 -שרָאג עריש ,"טייקטצלעּפעגנָא תמחמ טליֿפרעד

 ,1 עװקסָאמ ,גבעל נוֿפ כעיוק רעד ,נַאמ

 -סױרַא ןכַאמ ,ןטלוּבסױרַא --- װזוקַא .2

 ,ןגיוא יד 'א .ןצרַאטש

 -פצ ןענַאטשעג זיא דִי רעד, :ְךיז טימ

 -סױרַא שימָאק םיא ךיז ןּבָאה ןגיוא יד ,טלמוט

 .סיוא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע ןוא ,טעילוקעג

 -רעטנוא סקילַאֿפ עלע ,רעניװ ריאמ ,"טשטַאּפעג

 .שינע- .ץכע- .28 יז ,1929 װָאקרַאכ ,גנַאג

 -סױרַא ןוֿפ טקַא .1 .ןע- ,רעד -- םוקפיורַא
 'ַא רעקידרעשל-ןיא .יִא רעקידתויממוק .ןעמוק

 ןַא .עניּב רעד ףיוא יַא רעד ,טערטסױרַא .2

 .ןײארַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ עלַא רַאֿפ יַא

 ןוֿפ זיא תורדּתסה ןוֿפ יַא רעד .םַאטשּפָא .8

 ןַײז .הילע רעטייװצ רעד ןוֿפ ןרָאא עטשרע יד

 יַא רעד, .יַא (ןקידכעּבענ) םענעּבױהעג ַא ןוֿפ

 ןיא טַאהעג טָאה המלש סַאװ דרעֿפ יד ןוֿפ

 רעד, .28 ,י ,א םיכלמ ,יּת ,"םירצמ ןוֿפ ןעװעג

 סָאװ המכח .הװאּת ַא טלעװקעגסיורַא טָאה

 .וטוא -- ןעמוקפיורַא
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 -ַאמעט רעייז טמיטשַאּב טָאה רעדיל יד ןוֿפ יא

 ,1926 קסנימ ,טפירשטַײצ ,גרעּבדלָאג .י ,"קיט

 ןַא ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ סָאד ,טַאטלוזער .4

 .ןריניֿפאר ןכַאנ רעקוצ ןוֿפ יא .סעצָארּפ-טעּברַא

 ןוֿפ רעדעל עקיטרַאֿפ טנעצַארּפ רעד ,יִא רעד,

 50--55 ַײּב ןיא לעֿפ-טכַאלש עיור גָאװ רעד

 רעדעל רַאֿפ לכיּבטנַאה ,ךַאלואװ ,?טנעצָארּפ

 ,46 יז ,1922 דַארגָארטעּפ ,| טעּברַאסיוא

 .ןעמוקוצסיורַא טייקכעלגעמ רעדָא טרָא .9

 םעד ןעניֿפעג .יַא ןַא ןָא ןרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז
 ןעיירד ךיז ךיא לעװ גנַאל יװ. .יַא ןקיצנייא

 ,אֿפא ,ײ!יַא ןַײמ ןכוז ןוא ןזיור עטיור יד ןיא
 .םידָאֿפ רעטיור רעד

 ןוֿפ ןעמוקָא) .1
 ןיא יא .ּבוטש ןוֿפ יא .ןײגסױרַא .קינײװעניא

 ליּפש יד ,טּפַאלקרַאֿפ ךַײא ּבָאה ךיא , .ןסיורד

 לק ,"!סיױרַא טמוק ,רעדניק עלא / סיוא זיא

 טנוה א זַא, ,(שינעטלעהַאּב ןיא ןליּפש םַָײּב)

 רעטשרע רעד, .װש ,"ןעז 'א ןעמ לָאז ,טליּב

 יװ ױזַא ןצנַאגניא ,רעטיור א ןעמוקעגסױרַא זיא

 ןַײז ןֿפורעג טָאה עמ ןוא ;לטנַאמ רעקירָאה ַא
 :ץילּב ַײּב ,25 ,הכ ,תישארּב ,יּת ,ייוׂשע ןעמָאנ

 ,ךילטיר רַאװ םַאק זױרַא רעד יטשרע רעד,

 טאה . . , רצנדכובנ, ,"לעֿפ ןייא איו ךיור ץנַאג

 ,ןטשרּביא ןעד טֹוג ןוֿפ טכענק יד . . . ןגירשג

 לאינד ,מהס ,"שיורה שטמוק ינוא ׂשיורַא טיג

 םיטש רכוה טימ ןֿפור רעװ ךיא, .26 ,ג

 ןוֿפ} זיורה םוק רעד זיא קנַארק טינ רכלעוו

 רעד, .ה"צּת גָארּפ ,לגיפש ןילייא ,"ןלָאטיּפש

 ןעמוקעגסיורַא הסיֿפּת רעד סיוא ךיוא ךָאד זיא

 ,14 ,ד ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ ,"ןרעװ וצ ךלמ

 ןוֿפ סיורַא טמוק געװ . . . רעקידמַאז רעד;

 יז ,'ַאקיצ' ,וװ ץרפ ,"לדלעװ-לדָאנ . . . ןרעטיש

 רעכעלטעג ןוֿפ סױרַא טמוק הרוּת יד, .2

 .ותיּב חתפמ יַא טינ* .המק ,אינת ,"המכח

 ,ןײגסױרַא טינ וזד = תומא-דלד יד ןוֿפ יא טינ

 ,רעסיורג א -- 'א רע טעװ קַאיװַאּפ ןוֿפ;

 טַאי םעד טָאה עמ (א =|} לװֿפ ,"רעװעשרַאװ

 רע ,רָאי לסיּב רַאּפש א ףיוא טעבשיעגנַײרַא

 טָאה טצעזעגנַײרַא (ּ ;ןסקַאװסיױא טרָאד טעװ

 יא ,(ןכערּברַאֿפ) הֿבנג רעניילק א רַאֿפ םיא ןעמ

 ןוֿפ טעװ רע (ג ;ֿבנג רעסיורג א רע טעװ רעּבָא

 .ןקיװעשלַאּב ,טסינומָאק ַא יַא טרָאד

 -טנַא .ןעמוקּפָארַא .ןעמוקקירוצ .ןעמוקנָא .2

 גערּב םוצ 'א ןזיּב ןריצַאּפש גנַאל .ןעמוקנגעק

 יד ןוא ,רעסַאװ לאווק םִַײּב ךיא ייטש טָא, ,םי

 ןּפעש סױרַא ןעמוק טַײלטָאטש יד ןוֿפ רעטכעט

 :ץילּב ַײּב ,13 ,דכ ,תיׂשארּב ,ית ,"רעסַאװ

 טָאטש רזיד ןיא ריטכעט ןטַײל רעד 'נוא,

 ,ןֿפּפעש וצ ריִׂשַאװ ןימוק זױרַא ןידרעװ

 רוב וטׂשלוז ןייטש ןןליוה=| ןלוה ןזיד רטניה,
 טימ םוק זיורה רדיוו ךיא זיּב / .ןַײז ןגרָאֿב

 ,491 ץֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןַײמ ןּבַאנק ןעד

 טלוז ריא קנע ךיא טעּב ָאז ,ןטַאט רּביל וװלַא;

 שיוױרַא טינ ךיא ןעװ ןּבאה לּביא רוֿפ טשינ רימ

 .ח| 1620 ,'עקָארק ןוֿפ וװירּב ײרד' ,"םוק

 ,ןילוּפ תובישיּב זנּכשַאמ םירוחּבב ,קורעמש

 'ז ,א"כשּת םילשורי ,רעּב קחציל לֿבויה רֿפס

 ...ןימוק ןיּב גיצּפַײל רַאֿפ ךיא איוו/ .5

 ןעמוקסורַא

 טקישג ןירַא םוקמ ןיא חילש ןייא {ךיא ּבָאהְו

 ,"ןימוק זױרַא ןיזָאל רימ וצ רדניק ןַײמ 'נוא

 ןגרָאמ ,לרעדנעס ,עשז קנעדעג , .269 יז ,הג

 ,סוממ ,"ןעמוקסיורַא ןיהַא וטסלָאז ירֿפ ץנַאג

 ףיוא ןעמוקעגסױרַא ןיּב ךיאע ,.32 יז ,תועסמ

 ךיא זַא טקיוּפעגסיױא ּבָאה ןוא .. . עזרעּב רעד

 .םחנמ ,עש ,"סעינעמיא ןֿפױקרַאֿפ וצ ּבָאה

 לָאמַא םוק ןוא ןסחנּפ םענ; .113 'ז ,לדנעמ

 ,243 יז ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"זדנוא וצ סיורַא

 -סיורַא .ןרעװ לוצינ ,ךיז ןעװעטַארסױרַא .9

 -תונּכס טימ יא .הנּכס ַא ןוֿפ יא .ךיז ןעַײרֿפַאּב

 .ןקור ט יא .רענייּב עצנַאג טימ יא ,תושֿפנ

 .ןּבעל ןטימ (םיוק) יא .רַאֿפעג רעסיורג ַא ןוֿפ יַא

 נַײרַא; .החגשה סנצעמע רע טנוא ןוֿפ יא

 'א ,ריט רעטיירּב א ךרוד ןַײרַא ןעמ טייג ןייג

  .װחש ,"רצלָאמש א ךרוו סױרַא ןעמ טמוק

 ףיש ׂשָאד ךָארּב וצ 'נוא טניװ ןייא םאק אד,

 איז זד םיוק ,קנַארט רעד הרוחס ריא לא ינוא

 ,מהס ,"ןמוק ׂשירַא טרּבלעז ןסרערַאֿפ ידְו

 רׂשורג ןייא להאמַא טציז אד, .ג ,וט ,ילשמ

 אינּפש ןוֿפ תוריזג יד זיוא םאק רע 'נוא דיסח

 יד ןעװע ,ּב//ט ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"זיױרַא

 "נָא ריא טָאה עמ רעדייא ךָאנ טסַײּב גנַאלש

 טשינ רעכערּפשנַא רעד טמוק יוזַא ,ןכַארּפשעג

 יז ןענעז, ,11 ,י ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ ,"סיורַא

 יז זיּב ןכַאװ עלַא רעּביא רעּבירַא ךיוא טציא

 ריגרעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"ןעמוקעגסױרַא ןענעז

 יד ןוֿפ יא טעװ הניכש יד, .ּב/בל ,ינעהו

 סָאד ןקידנע ךיז טעװ סע יװ םעד ךָאנ ,תוּפילק

 ,אינת ,"תוצוצינ יד ןוֿפ |ןַײז ררֿבמו ןּבַײלקסיױא

 = רצעקידעּבעל (ןיק) א 'א טינ* .המק ז

 :סורַא וזד = ַײרֿפ יַא .ןּברַאטש ,ןעמוקמוא

 ,לרֿפ ןייג

 ףיוא , .ןשטנעמ ןשיװצ יַא .ךיז ןזַײװַאב .4

 ,"ןשטיינק עַײנ ןעמוקעגסיורַא ןענעז םינּפ ריא

 -עמַאס ריא ןיא ןעמוקעגסױרַא זיא עּבָאּב יד;

 קנַארק ןכָאנ םורַא געט לֿפיװ ןיא, ."דגּב םענעט

 זַא, ."?ןקָאּפ יד סױרַא דניק םַײּב ןעמוק ןרעו

 ןעק ,דַײז ןוא טעמַאס טגיל טרעֿפוק םעד ןיא

 וטשמוק , .װש ,ײטַײל רַאֿפ יא סעטנַארט ןיא ןעמ

 ךיא / ריה םנַײד וצ שיורה ,דוד גיניוק ,טינ

 טשדניװ רּבוא אוד ןכַאמ קיולגנוא ריד ליװ

 ,1386 לֿפַארטס ,ןוּב'לאומש ,"רעמ רמיונ ׂשע

 טסורעגנַײא סיורַא ןעמוק םלוטה-תומוא ץעלַא,

 לארׂשי-תסנּכ ןייא ןוא רערעקנעמיוק יד יװ

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרּפ ,"רעלדנעה:-לעמ ַא יװ סַײװ

 ןיא ס9 רעדייא ןטַײצ עקילָאמַא; .ןעיידיא

 -טנַאה רונ ןעװעג זיא ןענישַאמ ןעמוקעגסורַא

 ענליװ ,| עּביל עכילצרעה ,סֿפלַא ,"טעּברַא

 ףרַאד רעגייז ַאזַא טימ ןתח ַאע .או 'ז ,0

 -סיורַא ןעמעש ךימ לעװ ךיא ,תורּפּכ ףיוא ןעמ
 .ז ,"רגּפ אזַא טימ סָאג רעד ףיוא ןעמוקוצ

 "ראט ,וו גנוי רעליואװ ןײק טשינ ַײז ,רעריומ

 לַארטשּפָא ןא סעּפע רעּבָא, ,47 'ז ,1925 ווָאנ

 -ביד רעד ןיא יַא ךַאד ףראד . . . טייקשידִיי ןוֿפ

 ,1 4 1961 ,זמט ,גצּב ,"טעַאּפ ןשידִיי ַא ןוֿפ גנוט

 יַאּב = (ןיײש רעקיטכיל) טלעװ רעד ףיוא יַאֹ*

 רע טמוק טציאג .ןרעװ ןרָאּבעג :ךיז ןזַײװ

 רעטצניֿפ ַא ןוֿפ יװ / סױרַא טלעװ רעד ףיוא



 ןעמוקסיורַא

 ידע .5 'ז ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"זיוה לקנוט

 טלעװ רעד ףיוא סיױרַא . . . ןעמוק סעקַאװטיל

 ,זמט ,טיי ,"םיקסוּפ ןוא ס"ש טימ עטּפָאטשעגנָא

 = טײקכלטנֿפע רעד ןיא 'א* .11 או 0

 -ֿפיוא ;ןשטנעמ ןשיװצ ךיז ןזַײװַאּב ןּבײהנָא (א

 :ןּבעל רעגייטש ןטרעדנוזעגּפָא ןַא ןריֿפ ןרעה

 םלוע ןטיירּב ןרַאֿפ ןטערטּפױא ,ןטערטסױרַא (ב

 טגַאקַאּב (ג ;(לגדַא ןטרעצנַאק ,סעדער טימ)

 -כעלטנֿפע רעד ןיא יא .ןרעװ רעלוּפָאּפ ,ןרעװ

 סיוא ןרעװ (ד :םַארגָארּפ רעַײנ ַא טימ טייק

 -רעּבייא יד ןּבָאה = ןּביוא ןוֿפ יא .דוס

 ,ןגיזַאּב ,טנאה

 ךיז ןדעררעד .ןדערסױרַא .ךיז ןרעהרעד .9

 עסיז סױרַא ןעמוק ענַאיּפ רעד ןוֿפ .סעּפע וצ

 ?ןעקרָאװ סָאד סיורא טמוק ןענַאװנוֿפ .ןעגנאלק

 ןטימ ,ןומזּפ א טימ ,רוּביד ןטימ ,ןושל ןטימ יִא

 א טימ ,טסעטָארּפ א טימ יַא ,(סנגיל טימ) תמא

 ,קיטירק טימ ,גנורעדַאֿפ א טימ יא ,יירשעג

 -עמש רעסיוא ,  .רוסיא ןַא טימ ,גנוזָאל א טימ

 ליומ ןַײז ןוֿפ טרָאװ רָאװ ןייק טמוק לארׂשי

 ןוֿפ) טדער עמ סָאװ ןוֿפ , .לװֿפ ,"סיורַא טשינ

 ץלַא ןעמ טמוק ,(ןסעומש טינ לָאז עמ סָאװ

 ןוֿפ סיורא טמוק סע זַא, ;"טיוט ןֿפױא סױרַא

 ליומ ןוֿפ זיא סָאװ, ;"וַאימ סע טכַאמ ,ץַאק ַא

 רעסַאװ ןטימ (טינ זיא) יװ זיא ןעמוקעגסױרַא

 ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ, :"ןעמואוושעגקעווַא

 רעדייא , ;"ןּפאכ טינ קירוצ ןעמ ןעק ליומ ןוֿפ

 וטסיּב ,ליומ ןַײד ןוֿפ סױרַא טמוק טרָאװ סָאד

 -עלַאּב רעד סע זיא ךָאנרעד :סָאּבעלַאּב רעד

 סױרַא טמוק ןּפיל עטַײשרַאֿפ ןוֿפ , .חש ,"סָאּב

 ,13 ,ּבי ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"לושכמ רעזייּב א
 ,ָאלָאס יד טנרעלעג געט ענעצנַאג טָאה םייח,

 ןוֿפ} יא רעטַאלג סָאװ ,רענייר סָאװ לָאז יז

 סע; .ףטקַאט ַײרד יד' ,רַא ,"(טנעמורטסניא

 -עטיּב א טימ דײרֿפָארטש יד יַא םיא ַײּב ןגעלֿפ

 ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"טייקזייב רערעוװש רער
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 עמ = ןעמוקעגסיורא זיא גנַאלק א ,לוק ַא*

 גנאלק ַא ,סעּפע ןגעװ ןדער ןּביױהעגנָא טָאה

 זָא ןטימ 'א* ...זַא טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה

 .838 +-- ,'לוקּב

 ,גנודלעמ א טימ יא .ןרעװ טכעלטנֿפערַאֿפ .0

 ק"פל ו"קּת ןויס יד םוי, .רַאלוקריצ ַא טימ יא

 ,קסיוט ֿבקעי ,יןמוקיג זיורא םיֿבתּכ הנַײז

 ,1666 טׂשמַא ,חישמ ןוֿפ דיל אַײנ ןיוש ןייא

 שודקה רֿפס םעד ףיוא ןגיוא רעַײא ץטוט; .ּב/ד

 ךָאנ זיא שע ׂשאװ ןמוקג ׂשיורא זיא ׂשָאװ

 ,םידיסח רֿפס ,"ןזעװג טינ טלעװ רד ףיוא

 ּבָאה ךיא, .טַאלּברעש ,(ז"קּת ,?דנַאלסור)

 םירֿפס ענייש עכעלטע ךָאנ ןעזעג {רּבחמ| םִַײּב

 סע* .המדקה ,פי ,"'ַא ייווצ ןלעװ דלַאּבא . . ;

 טערקעד ,הריזג) ץעזעג ַא סיורא (טייג) טמוק

 ,19 ב ןײגסױרַא 4-- (לגדא

 טמוק ןוז יד זַא, .ןטכַײלֿפױא ,ןענַײשֿפױא .1

 יז, .װש ,"רעטנוא סנרעטש יד ןעייג ,סױרַא

 ּביוא / ,םוא ךיז טקוק ןוא ריט רעד ַײּב טרַאה

 טקוק םיא רָאנ / .ןעמוק ריא וצ טעװ ןתח רעד

 ,רעדיל ,טע ,"סורַא טמוק גָאט זיּב / סיוא יז

 -עגסױרַא זיא הנֿבל ידט .61 'ז ,1925 ענליוו
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 ענַײז ןטכױלַאּב ןַײש ריא טימ טָאה ןוא ןעמוק

 ,זמט ,ןונגע .ש ,זּביא ןייטשניּבור .א ,"רעדיילק

 ,16 אוו 6

 דוס רעד .ןרעװ טסואוװַאּב .ןרעװ טנַאקַאּב .8

 ןגיל רעד .סױרַא טמוק תועט רעד .סױרַא טמוק

 רעד, .רענעקנורטרעד ַא יװ יא .סױרַא טמוק

 ןכָאנ. .לװֿפ ,"סיורא םוטעמוא ןוֿפ טמוק רַאנ

 ןַײנ (ןיא) ךָאנ, ;"דוס רעד סױרַא טמוק טיוט

 תמא רעד, :"דוס רעד סױרַא טמוק םישדח

 .חש ,"רעסַאװ ןֿפױא למיוּב יװ סױרַא טמוק

 ןוא) תוריּפ ןרעֿפיל וצ ןכַאמּפָא טינ רָאט עמ,

 -קרַאמ רעד רעדייא (ןגרָאּבסױרָאֿפ טלעג סָאד

 ,ּב/ֹבע ,אעיצמיאֿבּב ,"ןעמוקעגסורַא זיא זַײרּפ

 ןטַײרסױרַא .ךיז ןלייטסיוא .ךיז ןדיישסיוא .9

 ,(עא ןעמַאלֿפ ,ּביױטש ,ךיור ,ןזַאג ןוֿפ) ךיז

 ןקירדוצ .ןגיוא יד ןוֿפ סיֹורַא ןעמוק ןרערט

 לָאז'ס ןטסַאקטסורּב םעד םענעקנורטרעד ַא ַײּב

 ,רעסַאװ סָאד יַא ליומ (ןכרוד) ןוֿפ םיא ַײּב

 סנקלָאװ .שוּפיע ןַא סױרַא טמוק רעלעק ןוֿפ

 רעקידנענערּב רעד ןוֿפ סיורא ןעמוק ךיור

 ןישאמ רעד ןוֿפ רעדער יד רעטנוא ןוֿפ .טָאטש

 -ָארּפ יד, .ּביוטש רעטכידעג ַא סױרַא טמוק

 -ניא ןענערּבראֿפ טינ רעּפרעק רעד ןָאק ןיאעט

 ,ץַאזֿפױנוצ א םעד ןוֿפ טּבַײלּב סע . .. ןצנַאג

 ךרוד סױרַא טמוק ןוא אערוא טסייה רעכלעוו

 ףיוא 'ַאֹ* .ענעיגיה ,ןָאסירעמ .י ירד ,"ןרינ יד

 ,דוס סיוא ןרעװ = ךאלּפרעּבײא רעד

 ,ןצרַאטשסױרַא .ןעזױּפסױרַא ,ןכירקסורַא .0

 'ַא ,ריֿפ עלַא ףיוא יא .ךיז ןעקּבַארַאקסױרַא
 ןעמ ןעק קַאז ןיא לָאנ ַא, .ּבורג רעֿפיט ַא ןוֿפ

 טנַײה סױרַא טמוק ץיּפש רעד ,ןגרָאּברַאֿפ טינ

 ,ייא ןַא רעטנוא טגייל עמ זַא, :"ןגרָאמ רעדָא

 וד יװ זיא רעװ, .װש ,"ףוע ןַא סורַא טמוק

 יװ ןייר ןעמוקעגסױרַא / ּפמוז סנּבעל ןוֿפ

 -רע טימ / לַאעדיא םעד וד יװ טָאה רעװ / ,דלָאג

 סירָאמ וצ' ,שָאוהי ,"!?טלָאצַאּב בֹוח םעד טייקכעל

 יעצ ןטעװ} ןייטש רעד , .1906 ,'יקסוועשטניוו

 ,עשורמ-עשר א יא טעװיס ןוא ןרעװ טצַאלּפ

 ,ַאּפָא ,יױטׂש רעד סולימרַא ןַײז טעװ סָאד ןוא
 טּביײײה טכאנ יד, .86 'ז ,רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 סױרַא טמוק טייקיולּב עפיט א ,ןלַאֿפוצוצ ןָא

 ןוא רעמייּב יד ןשיװצ ןוֿפ ,רעדינ רעד ןוֿפ

 ןוֿפ ,הּפ ,"ןעלקיװּוצנַײא רעמייּב יד ןָא טּבייה
 ,רעדנעל עטַײװ

 -סָארּפ ןוֿפ יַא ,ןסקַאװסױרַא .ןעמַאטשּפָא .1

 טינ ,םינייד ןוא םינּבר ןוֿפ יַא .עמַאמ-עטַאט עט

 רעשידִיי ַא .סרעטסוש ןוא סרעדַײנש ןייק ןוֿפ

 ,לֿבּבתולג ןוֿפ ךָאנ סױרַא טמוק סָאװ ֿבושי

 / ,ןעמוקעגסױרַא זדנוא ןוֿפ טלָאװ תושֿפנ ליֿפ ,

 ,לֿפ ,"טכַארּבעג טלעװ רעד ןוֿפ ייז יז טָאה

 ןייא ןייק סױרַא טינ טמוק ןעיײֿפ ַײרד ןוֿפ,

 טרָאד ,סױרַא טמוק הלּכ יד ןענַאװנוֿפ , :"קידצ

 ןעמוק םידיגנ ןוֿפ, ;"ןַײרַא רעדיװ יז טייג

 סױרַא טמוק קיזיק ַא ןוֿפ , :"ךעלמידיגנ סױרַא

 ,קייק א ןרָאּבעג טרעװ עמ וַאװ דרעֿפ א
 ַא (סיוא ןעמ טסקַאו) קעװַא ןעמ טּברַאטש

 ןַײז לָאז עלעגנִיי סָאד, :הכרּב .װש ,"ןדרעֿפ

 ןוֿפ רוד א יַא םיא ןוֿפ לָאז ןוא דיי רעכעלרע ןַא

 טָאה רסיק ןורינ, ."םיקידצ ןוא םידיסח (עלָאג)

 ןעמוקסיורַא

 ןמוקג ׂשורַא םיא ןוֿפ זיא נוא ןזעװג רייגמ ךיז

 יד ןּבוהג ןא טאה ריאמ יּבר נוא ריאמ יּבר

 ,רֿבונדיַאק שריה יֿבצ 'ר ,יןַײז וצ ןקתמ הּפילק

 טצעז רע דלַאּביװ ןוא, .ח"מקּת רָאװדיװָאנ הק

 ,ךיא ןיּב רעװ :ןעקנעדַאּב ךיז רע לָאז ,ךיז

 ,2ט7 ,"?ןעמוקעגסיורַא ךיא ןיּב ןענַאװנוֿפ

 תוגרדמ עכעלטע טָאה סָאװ המשנ יד| יז, .א/אכ

 רימ ונייה ,רעטומ ריא וצ ענייא רָאנ ןזיא

 רניז יד רָאנ . .. שרוש ןייא ןוֿפ סױרַא ןעמוק

 סידנַארּב .ל .א ֿברה ,"טדיישעצ ןדנוא טָאה

 יד, ,51 'ז ,1843 ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,זּביא

 ןיק ןלעװ יא ךַײא ןוֿפ ןלעװ סָאװ רעדניק

 ,װ צונ ,"ץרה-רצי םעד רַאֿפ ןּבָאה טינ ארומ

 ןיא סע סָאװ ןוֿפ ןֿפלעה וצ ךיז םוא, .א/ּבמ

 סע ןענַאװנוֿפ ,ןסיװ ןעמ ףרַאד ,סטכעלש א רַאֿפ

 גרעּבמעל ,תוריכׂש איד ,םינַאנַא ,"סױרַא טמוק

 ,3 'ז ,86

 ןרעװ קיטַײצ ,ןסקַאװסיוא .ןצָארּפשסיױרַא .2

 ןעמוק רעמייּב עטנקירטרַאֿפ ןוֿפ , .תוריּפ ןוֿפ

 ןמיס רד ..., .והש ,"סיוַא טינ תוריּפ ןייק

 ןכַאז ןַא ןהעזיג טרעװ אד רעד המכח איד ןוֿפ

 ףיוא איד 'נוא . . . ןיצָארּפש דרע איד שיוא יד

 ןוש איז ןמ ןעװ ןמוק ׂשיױרַא רטרע ירדנַא

 ךעלטעלּב, .ּב/הל ,והח ,"טאיזיג טאה טינ

 םירוסי ןוא גנוקנערק ,תורצ ץוח סָאװ ,ענױזַא

 ,סוממ ,'ַא טשינ תוריּפ ןייק ןוֿפרעד ןלעו

 ךישרעדניק יד ןוֿפ יא .29 יז ,יהׂשעמ עטלַא ידי

 .רענעסקַאװרעד א ןרעװ =

 -טנַא .ךיז ןֿפערט ,ןריסַאּפ ,ןעמוקרָאֿפ
 טסיּב וד זַא ,ןעמוקעגסױרַא סָאד זיא יװ ,ןייטש

 "ַא טצװ -- 'א טעװ סָאװ ?ןרָאװעג לוצינ

 טמוק רעּבָא שיטקַארּפ ,סנייא זיא שיטערָאעט

 ה"ועּב טשרדנַא טזיא ריּבא, .ייווצ סיורא טֿפָא

 ןטַאט=) טַאד רעד ןיא ןםיּברה וניתונוועּב}

 ,"טרעװ ןיגלוֿפ רטַײװ איװ ןימוקיג רזױרַא

 הכנעמ טשרעװ אוד ןעװ ןעד --ש. .289 יז ,הג

 טמוק ןוא ,שיוװיג ךאז איד שייוו ךיא ןיגאז לאמ

 טשּביג זַא ןֿפירגיּב וטשרעװ ,שיורַא וזַא טינ

 ןויע ,"ׂשיוא רנגיל ןייא רֿפ ןטׂשּבלעז ךיד

 ךיז ןוא ןייג רימ ךיא לעװ ,ונ ---. .א/חמ

 רעװ -- .דרע רענעגייא ןַײמ ףיוא ןצעזַאּב

 ענעגייא ,יָאּבַאר .א ,יַא טעװ סָאד ןעו טסייוו

 .דרע

 ןוֿפ טַאטלוזער א ,אצֹויילעֹוּפ א ןַײז .4

 ,החלצה א ,העושי א .ךיז ןזָאלסיױוא .סעּפע

 "וצרָאֿפ ךיז רעװש .סיורַא טמוק עא ףליה א

 יד י'ַא ןעק'ס .יַא ןעק ןוֿפרעד סָאװ ןלעטש
 ןעמוקעגסיורַא זיא סע סָאװ טָא; .הער עטסערג
 וצ יא טינ רעסעּב לָאז, ."!תונשקע ןַײד ןוֿפ

 טמוק טוט עמ זַא, .לװֿפ ,"ןעמוק ןעק סע סָאװ

 -- טינרָאג טוט עמ זַא ,סױרַא (סעּפע) סָאװ

 ןעק סטכעלש ןוֿפ, ;"סיורַא טינרַאג טמוק

 לציק ַא ןוא שוק א ןוֿפ, :"'א טינ סטוג ןייק

 (סיורג) ןוֿפ, :"לציּפ ןייק סױרַא טינ טמוק

 ןוֿפ, ;"סיורא טינ סטוג ןייק טמוק שינעלַײא

 רעדָא ןסע סָאד סיורא טמוק סניכעק ייוװצ

 טשינ זיאס, :"ץלַאז ןָא רָאג רעדָא ןצלַאזעג

 סע סָאװ רָאנ ,גייט ןיא ןַײרא טגייל ןעמ סָאװ

 ןיק טמוק סעװָאטַאק ןוֿפפ :"סיורא טמוק



 שירעמוקסױרַא

 סטכעלש סָאד ָאטשינ; ;"סיורַא טינ סטוג

 ןגירק ייווצ זַאק ;"ןטוג םוצ יא טשינ לָאז סָאװ !

 זַא, ;"סיורא הֿבוט א ןטירד םעד טמוק ,ךיז

 -- זיוה ןיא ןיילא הֿבקנ א ןוא רכז א טזָאל עמ

 עמורק ןוֿפ, ;"סיֹורַא טינ סטוג ןייק טמוק

 רַאֿפ, :"רעדניק עכַײלג סיורַא ןעמוק םיכודיש |

 .װש ,"הער א סיורא לָאמטֿפָא טמוק הֿבוט א

 זיורה טניוװ ׂשילא ׂשקינ ךָאנ רַאד טזיא .. .,

 לוליח ןייא טמוק ׂשע ואו, ,81 יז ,הג ,"ןימוקיג

 יֿפַא ןַײז דוֿבּכ קלֹוח טינ ןמ לָאז יורַא םשה

 (?ז"צת ?דנַאלסור) םידיסח רֿפס ,"(3ר) ןייא

 שטנעמ א יוזא . . . טרעדױלּפ ראנ רעד, .ה ןמיס

 ,"א ןעק ןוֿפרעד סָאװ טשינ ךיז טגיילרעּביא

 סױרַא טמוק ךיוא , ,14 ,י ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ

 ץעשלַאֿפ ןוא ןגיל תותורֿבח עטכעלש יד ןוֿפ

 טַאהעג ארומ ּבָאה ךיא, .ּב/יר ,3 הח  ,"דייר

 רעד ןיא ןהחילסרעטנוא טינ לָאז עמ סָאד

 ,"ץקצַאצ עצנַאג ַא ןוֿפרעד 'ַא ןעק ,ײצילָאּפ
 ,1874 ענליװ ,(דיוּב) עקירּב רענװַאק איד ,זמא

 טָאה רעכלעװ קינװָאװ-דמל א ןוֿפ גנולייצרע;

 שוריג ןוֿפ ןדיא הנידמ עצנַאג א טעװעטארענּפָא

 רעסיוררג ַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע זַא ...

 האור רעד ,ץיֿבוקשרה .א .ש ֿברה ,"םשהישודיק

 ,טַאלּב "רעש ,?רָאי ,קרּבינּב ,הארנ וניאו

 -סיורַא זיאי'ס* -- טאטלוזער ןוויטאגענ ַא טימ

 טָאהס = געט עקיטכענ ,םעדיוּב ַא ןעמוקעג

 םיּבוד אל ,טינרָאג טימ טינרָאג ןזָאלעגסיױוא ךיז

 ,סעקטַאג יד ןיא ,דמעה ןייא ןיא 'ַא*  .רעי אלו

 ,לּכ -רסֹוחּבו םוריעּב יא :טייג ןוא טייטש עמ יװ

 ,לױטַאק א יװ ליוה יא ,לּכ רסוחּב ,עלָאג יִא

 ַא ןָא יַא ,הטורּפ א ןָא יַא ,יקנ ַא ליּפש ןוֿפ יַא
 רעסַאנ א יװ 'ַא* .םעקָאּב 'א* .לגדא ןשָארג

 .ץַאק עסַאנ ַא יו ,ןָאה

 א 'ַא .ןצונ ןּבָאה .תילכּת א וצ ןעמוק ,9

 ,ךַײלג ןטַײל טימ טַײל א יא .שטנעמ (רענלָאּפ)

 רעצנאג רעד ןוֿפ יא .לטעצ א טימ ראנ ַא יא

 ,(ןכָארּבעצ ,שטנעמ סיוא) דלעה ַא עטכישעג

 יא (קזיה טימ) חװר טימ רחסמ א ןוֿפ יא

 סָאװ} ?'א ריד ןוֿפ טעװ סָאװ --, .ןרק ןטימ

 ידע ."ן?ריד ןוֿפ ןַײז טעװ תילכּת א רַאֿפ

 ערב ןצראה ןיא טוט יז / ,עּביל עקידרעַײֿפ

 ץּביל ַא ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ / ;ןענ

 .לֿפ ,"?ןעמענ טינ ךיז ןענעק רימ זַא / ,ןליּפש

 שילוּפ ןַײמ ןוֿפ סיורַא רימ טמוק סָאװ;

 טינ ףיוה םעד ןיא ךימ טזָאל עמ זַא ןדער

 רעד ןוֿפ סיורא רימ טמוק סָאװ, ;"?ןַײרַא

 יז זַא -- ךלימ ךס א טיג סָאװ וק רעטוג

 סָאװ, ;:"?סיוא לּפעש סָאד ךָאנרעד טגָאלש

 טייטש סע זַא לדרעֿפ טוג א ןוֿפ סױרַא טמוק

 ןָאה םעד סױרַא טמוק סָאװ, ;"?לַאטש ןיא

 טרעװ הרּפּכ ַא -- םדָאײנּב ןיא טקוק רע זַא

 סָאװא :"ןןסחי ןעמערָא ןַא ןגעװ} ךָאד רע
 רעד ןיא ריִּב ןטוג םעד ןוֿפ סױרַא טמוק

 ,"?(עטכעלש א זיא סַאֿפ יד זַא) סַאֿפ רעטכעלש

 ןטיײקילַײא עכלעזַא ןוֿפ סיױרַא טמוק סָאװ, .װש

 ,זּביא ריװַאּפ .א ,"ןייגקירוצ רעל זומ ךיא סָאד

 סָאװ, .א/גס ,ה"מקּת װעקלָאשז ,םלוע תוניחּב

 המשנ יד ,ןָאט תוריֿבע יד ןוֿפ סיורא סע טמוק

 ,"טריֿפעגרעּביא ןשטנעמ רעד| רע טָאה ענַײז
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 ריד טמוק סָאװ,; .1861 עשרַאװ ,םלוע ךרד
 ענַײד זַא ,ןסעומש ערעַײט עלַא יד ןוֿפ סױרַא
 ַא טינ יז ןעוט ןעוט זַא ,רָאנ ןדער םירֿבח
 חוּכּב טינ ןּבָאה ןוא רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה
 ,טַײצםרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"ןֿפלעה וצ ריד

 ,רימ טעװ סָאװ ,קידנסעומשקירוצ , .,20 יז

 ,20 'ז ,היֿבט ,עש ,"?ןוֿפרעד 'א ,לזמ-םילש

 טימ תורישע ןַײד ןוֿפ סױרַא ריד טמוק סָאװ;

 ןיא ןןסעּפָא טינ) טסנעק וד זַא ןגעמרַאֿפ ןַײד

 ,הצילמו לשמ ,זּביא ןַאּפשנירג קחצי ,ײטַײצ רעד

 טמוק ןגער ןוֿפ ןוא ןוז ןוֿפ , .ב"סרּת גרעּבמעל

 -סיוא ךיא ּבָאה סָאד טָאק ."ןגעמרַאֿפ א סיורא

 יקיצנייא זַײװקיצניא ,תלהק טגָאז ,טרעלקעג

 תלהק ,סמ ,"ןעמוקוצסיורא ןוּבשח ןֿפױא זַײװ

 ןעלדנַאה וצ יװ ןסייוו יז . .+, ,27 ,ז ,ט"עקּת

 רדסמ ,ײיא סנטסקיניײיװ לָאז טנעצָארּפ רעד סָאד

 ,1927 ,קירוצ רָאי 100 טימ ,עיו 1925 ,תרגא

 (ןטיירּב) א ףיוא ,ךרד א ףיוא 'ַא* ,ן5נ יז
 ,געוו

 .אנקסמ ַא וצ ןעמוק ,ריֿפסיױא ןַא ןכַאמ 0

 -סורַא .ןעגנירדסיורַא .סעּפע ףיוא ןציטש ךיז

 -דנַאטש א ןוֿפ יא .ךיז ןלעטשסיורַא ,ךיז ןזַײװ

 ,ארמימ א ,קוסּפ א ןוֿפ יא .החנה א ןוֿפ יא .טקנוּפ

 תויתוא יד ןליוו םוא, .אּתגולּפ א ,איגוס א ןוֿפ

 ןעד ןליוו םוא י'נוא ,תודוקנ יד ןליװ םוא 'נוא

 זָאװ תומש הגלייה איד ילַא םוא ינוא ,אּפָארט

 ,"הרוּת הנשמ רֿפס ןעד זיא ןימוק זױרַא ןונ
 ומה ינוקת ,ןַאמגילעז הדוהי 'רּב ּביל הירא

 רע זַא סיורַא טמוק סע .1725 אדרויֿפ ,םידע

 יִלָלֹּב אדוי 'ר םעד ךאנ ןעד, .טכערעג זיא

 זאד זיוריה טמוק טריֿפג םוא יימי והזיא ל"צז

 טינ ריד ביג ךיא טגאזיג ל"צז ילעּבל אדוהי 'ר

 טנַײה טמוק, .114 'ז ,הג ,"תועמ טושּפ א

 רעד זַא / . ..סױרַא סעומש רעזדנוא ןוֿפרעד

 ,רָאטַאיעט ,"הלעמ אזא ךיז ןיא טָאה שטנעמ
 ,90 יז

 זיאס .ךיז ןעמוקַאּב ,ךיז ןּבעגנַײא

 רעד .דיל ןייש ַא ,ךַאז עטוג ַא ןעמוקעגסיורַא

 לעװ ךיא .ןטָארעג ןעמוקעגסיורַא זיא טנלָאשט

 "א רָאנ רימ טעװ סע ּביוא ,ןעמוק רעכיז

 ןיא ןעמוקעגסיורא ןּברַאֿפ ןכָאנ זיא גוצנָא רעד

 -סױרַא גרוטַאמַארד םַײּב זיא ענעצס יד ,ןקעלֿפ

 דחא ןונגסּב זלא זיא רֹּבא , .סַאלּב ןעמוקעג

 טאה שרֿפמ דיסחה זע איװ ןימוק סױרַא

 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעװ י"ּכ' ,"ןיזעװג

 ןןשוח ןֿפױא} תויתוא יד, ,{257 יּפש ,ווו שפְו

 ןטכױלַאּב ןּבָאה רענייטש יד ןוא טלוּב יַא ןגעלֿפ

 .ב/דכק ,| צונ ,"תויתוא עקיזָאד יד ףיוא

 ןעיולּב למיה םַײּב יינש רעד טָאה ןעולעג,

 ךייה יד טָאה טײקסַײװ עליטש ןוא / ,םולח

 ךיז ןּבָאה ןרעטש ןוא / :ןעמונעג יינש םִַײּב

 ַא זיאס ןוא / -- ןטרָאד יא ,ָאד יא טקוטעג
 ,קינלָאר ףסוי ,"ןעמוקעגסיורא טכאנ-רעטניוו

 טמוק סע ןעװ, .לגײֿפ יד יװ ךַײלע ,שג

 ילּכ יד ףרַאד ,ילּכ ַא דימשדלָאג א ַײּב סורַא

 םעד ןוֿפ טנעה יד וצ ןעמוקנָא טינ רעמ

 רוּפש ַא ףיוא י'ַאֹ* .טנק יז ,אינת ,*דימשדלָאג

 רוּפש א ףיוא יַא . ..ףיוא ןלַאֿפ = (ןרוּפש)

 ,רעכערּברַאֿפ-המחלמ ןקיטכיװ ַא ןוֿפ

 ידַא -- שירעמוקפורַא

 .- ,רעד -- קוקפיורַא

 קוקסורַא

 ,ןגרָאמ ףיוא יַא טעוװ'ס .ןרעװ קיטרַאֿפ ,8

 ןעמענ טינ עטתיּבהילעּב ןַײד טעװ חור רעד,

 העש א טימ רעטעּפש טעװ סעמרַאװ רעד זַא

 יאוולה יא ןָאק סע, .79 יו ,תועסמ ,סוממ ,ייַא

 ,עקװעלירתּכ טניטלַא ,עש ,?טכַאנ רעד ףיוא

 = צדגיִנ עטנעװס ףיוא 'א טעו'ס* .,88 יז

 ,טינ לָאמנייק ,ןעװ סייוו רעװ

 יװ ןרעהעג ,(טלעג) םענעי ןוֿפ ןעמוק .9
 ,ךַײא ןוֿפ סױרַא רימ טמוק סע .תוריכׂש ,ֿבוח ַא

 ךיא לעװ ,'ִא ריד טעוװ'ס סָאװ, !דִי 'ר

 סױרַא םיא טמוק טעּברַא רעד רַאֿפ , ."ןקוליס

 ךָאנ טמוק רענַײגיצ םעד, ."ןדליג ייווצ ךָאנ

 טנַאמ ֿבנג רעד -- ה"ד| "סיורא (ע)ןטשער

 ןעז ךיז רע טָאה ...ריא טימ,; .װש ,ןךָאנ

 ןוֿפרעד םיא טעװ טלעג ?סָאװ ּבילוצ ?טלָאװעג

 ,59 יז ,יקָאטסָאװ' ,לַאזקָאװ םורַא ,גרעּב ,*?'ַא

 / ?דרע רעזדנוא ןוֿפ סיורַא סעּפע טמוק ריד,

 ָאד סעטַאט ענַײד ןעמ טָאה םירֿבק טימ

 ,8 'ז ,1948 עװקסָאמ ,המחלמ ,מפ ,"?טלװעַאּב

 םעד טמוק סע לֿפיװ טנכערַאּב . . . טָאה עמ,

 ,טיי ,"ֿבוח םעד ןגָאלשּפָא ןכָאנ סיורַא יוג

 !סױרַא ךָאנ ריד טמוק'ס* ,19 שווװ 1961 ,זמט

 וטסיּב ףוס םוצ, !טכערעג ךָאנ זיא רע =

 /,סױרַא לשטעליוק סָאד ריד טמוק סע / טכערעג

 טייטש ריא / סטכעלש סעלַא ךַײא ןעוט רימ

 ֿבעוק ןיא דוי רעד ,גּבא ,"סיוא תורצ רָאנ

 ךָאנ טמוק םיא ?טײטשרַאֿפ ריא; .{ו שה|

 ,'הרּפּכ עסַײװ אי ,עש ,"סיורַא

 ,דנַאטשוצ רעדנַא ןַא ןיא ןייגרעּבירַא 0

 ַא ןוֿפ זַא רוטַארעּפמעט יד ןרעדינּפָארַא ױזַא

 'רעק רעטראה א ןעמוקסיורַא לָאז טײקיסילֿפ

 חוּכה ןוֿפ 'א* .תמ א ,עקילאק א 'א* .רעּפ

 ,ןריֿפכרוד םוצ ןטכַארטרַאֿפ ןוֿפ = לעוּפה לא

 ,קיטקַארּפ רעד ןיא עירָאעט רעד ןוֿפ

 ןעװ, .דמש ןכָאנ דיי ַא קירוצ ןרעװ ,1
 טָאה ןוא ןרעגמוא שטנעמ א טעגרהעג טָאה רע

 .ןענכוד ָאי רע געמ ןָאטעג הֿבושּת ףיורעד

 געמ ןעמוקעגסיורא ןיא סָאװ רמומ ןייא ךיוא

 .א/דכ ,אח ,"ןענכוד

 סױרַא ןעמוק רעטצנעֿפ יד .ןקוקסיורַא 2

 ,טַײז-חרזמ ףיוא

 טמוק לּכה-ךס רעד .ךיז ןעמוקַאּב .טאמ ,0
 .אזא סיורא

 רֹּביל , .ןעמוקכרוד .ןעמוקטכערוצ .כרַא ,4

 סיוא רימ טָאה ןמּפיל ןוז ןַײמ ,ןּבעל-לארׂשי

 ןתח ןַײד טימ ליװ רֶע איװ ןּבירשג ןילוּפ

 ,14 יז ,ּבגָארפ ,"ןמוק שיורה

 שד ףלש. .ןע;צסױרַא .ןעֶיצּפָארַא .כרַא 9

 ,8 ןילכַײר ,"טמוק ׂשיוא רח ׂשע

 ,שינע/ .ץכע- .גנוז

 .ַײרע-  .(עקד
 ,ןיד) רעד

 -קַארַאכ זיא סָאװ
 -סױרַא רעדָא רעמוקסורַא (ןַא) רַאֿפ שיטסירעט
 ,ןצנעדנעט עיַא .ןעמוק

 רעדָא טקַא .1
 ,ןקוקסיורַא ןוֿפ טאטלוזער

 ,גנונעכערסיוא ,גנוטרַאװרעד ,גנונעֿפָאה 2



 ןקוקסורַא

 זיא 'ַא רעצנאג רעד ,םינצּבק ןוֿפ טָאטש ַא;

 טנ-טלַא ,עש ,"םירחוס יד ,עדמערֿפ יד ףיוא

 ןָא שער ןָא ,ליטש רעייז ,, ,1234 יז ,עקװעלירתּכ

 ,13 וו 1953 ,זמט ,אֿפא ,יאּבה-םלוע ףיוא יִא

 רעדורּב ריא, .וויטקעפסרעּפ .טקנוּפדנַאטש 3

 טַאלג זיא םיא :יַא ןַײז ַײּברעד טַאהעג טָאה . , .

 עדנעזנָאלּב ,עש ,"ךודיש רעד טָא ןלעֿפעג טינ

 רעד ןיא, .199 'ז ,1922 צשרַאװ ,| ןרעטש

 רעסיוועג א ןיא ךיז טקרעמ . . . עטַאּבעד רעצנאג

 ,"ןעמַאר-ײטרַאּפ ענעגייא יד ןיא יא ןא סָאמ
 .לטניּפ א .11 עו 1953 ,זמט ,ןָאדרָאג ןסינ

 ,דלעֿפײַא

 "עניא ןוֿפ ןקוק .1 .װטוא -- ןקוקפױרַא
 .סױרַא ףיוא שינעטלעהַאּב א ןוֿפ רעדָא קיניײװ

 ,ןסיורד ןיא יַא .רעטצנעֿפ ןכרוד יַא .ןקילּבסױרַא

 טָאה םיא .טױלּפ ןרעטניה ןוֿפ יא .סַאג ןֿפױא

 םיא וצ ןקוק ןגיוא רעטנזיוט זַא ,טכַאדעג ךיז

 טקוק אד; .םירֿבק רערַאנָאּפ יד ןוֿפ סױרַא

 טזַײװ 'נוא זיורה רטׂשנעֿפ םוצ לגיּפש ןילייא

 גָארּפ ,לגיפש ןילייא ,"אױרֿפ ןייא ףושיּב םעד

 םַײּב רענייא ןגערֿפ םינכשא .20 'ז ,ה"צּת

 ,רעטצנעֿפ :ענעֿפָא יד ןוֿפ קידנקוקסיורַא ,ןרעדנַא

 ,סוממ ,ײןַײז סנױזַא סע לָאז רעװ ,אה :תוישק

 םַײּב קיניײװעניא ךיז טציז ןוה יד, .7 יז ,תועסמ

 ,"סיורַא טקוק ןוא םענעֿפָא םַײּב לרעטצנעֿפ

 םעד רעטנוא ןוֿפפ ,11 'ז ,ךעלעסַײמ ,שלַא

 רָאּפ ַא טקוקעגסױרַא ןּבָאה ןקָאל ּפָאק ןצרַאװש

 םעד ןוֿפ ןגיואןשרַאק עצרַאװש עקיאורמוא

 יםיליהּת ,שַא ,"סױרַא טכיזעג ןטנערּבעגּפָא ןוז

 טייג ָאד ,סוּבָאטױא ןוֿפ סורַא קוק ךיא , .דוי

 ןוא ןליּבָאמָאטױא ןוֿפ גנוגעוװוַאּב עסיורג א

 ילת ןיא רַאי ןּביז ענַײמ ,געס ,ײןסוּבַאטױא

 ,25 יז ,1947 איּב ,ביֿבָא

 טשינ ךיז ןוֿפ לָאז עמ, .גיֿפ ,1 ב חזז .2

 טשינ (רֿבח ןַײד ,ןרעדנא םעד) םענעי ןוא יִא

 "סנעזיל ךלמילא 'ר ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ,"ןקוקנַײרַא

 ןקוק םילכאמ , .יּבר רעקצַאק םעד רעדָא רעק

 ךַײא וצ ןעלכיימש ןוא רעלעט יד ןוֿפ סיורַא

 !! ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,"ךַײא ןקעמש ןוא

 םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יז, ,248 יז ,1922 עשראװ

 -סורַא ןּבָאה סע ןענַאװנוֿפ . . . רעטצנעֿפ-וש

 ,"ןכַאז-דלָאג עקידנעלקניֿפ ענעדישרַאֿפ טקוקעג

 ןקוק. ..קנַאש רענעֿפָא ןַא ןוֿפ , ,ידלָאג' ,רַא

 ,"רעכיּב עטלַא ןוֿפ סנקור עטלײשעגּפָא סיורא

 .ירֿפרעדניא רעגײזַא ןַײע ,עלרעפ עשוהי

 -סיורַא ,ןייגסיורא ,ץעגרע טדנעװעג ןַײז .9

 ןקוק רעמיצֿפַאלש ןוֿפ רעטצנעֿפ יד .ןעמוק

 רעזַײה יד ןוֿפ ןדַאסַאֿפ יד .חרזמ וצ סױרַא

 ןסעזעג זיא עקלייּב, .םורד ףיוא סױרַא ןקוק

 םוצ טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ לרעטצנעֿפ ַא ַײּב

 ,'גנוהיצרע יד' ,רַא ,"ףיוה

 טגנערטשעגנָא רעדָא טַײצ ערעגנעל א 4

 ןוא ,'ַא ַײרֿפ ןגיוא ענַײד ןלעװ ױזַא .ןקוק

 ,סמ ,"ןייטשנגעקטנא ךַײלג רעדילנגיוא ענַײד

 טקוק םיא ַײּב לגייא ןייא, ,25 ,ד ,ר"צקּת ,ילשמ

 טקוק ערעדנא סָאד ןוא טַײז-וֿפצ ןייק סױרַא

 ןיא ,עש ,"ןַײרַא המשנ רעד ןיא ךַײלג ךַײא

 / ,סױרַא קוק ,עמַאמ ,עמַאמ , ,177 יז ,םרוטש
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 -ךלמ' ,שָאוהי ,"זיה ןגעק סמערוט יד עז

 ,1920 ,'רעטניוו

 ןיא םעד ןוֿפ ןקוקקעװַא ,טַײז ַא ןיא ןקוק .9

 טֿפרַאדעג רעדָא טקוקעג רעירֿפ טָאה עמ סָאװ

 סױרַא לָאמא רעדניק יד ןקוק רדח ןיא .ןקוק

 ןוא הדגה רעד ןוֿפ יַא .שמוח ןוֿפ ,רודיס ןוֿפ

 רע זַא, ,ןֿפיטש ייז סָאװרַאֿפ רעדניק יד ןרסומ

 ירַאֿפ ןציז רע טּבַײלּב ,לכיב סָאד טקידנע

 ןגיוא עקיטעמוא טימ קידנקוקסיורַא ,טכַארט

 "ואת דוד דיסח רעד ,יןַײרַא חטש ןטַײװ ןיא

 ,1921 עשרַאװ ןעלמיה עליטש רעטנוא ,ןםימ

 לװֿפ ,"סױורַא קוק ןוא ןַײרַא םוקא .73 יז

 ןייק ןגייל טינ רעּבָא ,ןעמוקנַײרַא טסגעמ =|

 יז ,סיוא טעז ּבוטש יד יװ םעד ףיוא טכַא

 ,ןטמױרעגֿפױא טינ ךָאנ זיא

 .סעּפע ףיוא ןציטש ךיז .סעּפע ןטכַארטַאּב .0
 וצסױרַא זיא ןוֿפרעד , .טקנוּפדנַאטש ַא ןוֿפ יַא

 םיטּפשמ יד ןענַײז סע ןטסָאמעגנָא יװ ןקוק

 ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"ךרּבתייארוּב ןוֿפ

 קידנקוקג .ּב/גכ ,ג"רּת ענליוװ ,(רּבדמֹּב המכח

 ַא ןוֿפ הֿפוקּת רעקיזָאד רעד ףיוא סיורַא טנַײה

 יצעּפס יד זיא סָאװ --- ויטקעּפסרעּפ רעטַײװ

 ,דנמרפ .י ,"ןק' רעװעשטָאלז ןוֿפ טײקשיֿפ

 ,194 יז ,71:1970 ָא"ּת ,װעשטָאלז ּבזי ןיא-
 ,ןגיוא יד ןיא ןֿפרַאװ ךיז .ךיז ןעזסױרַא .1

 ןֿפוא לטלעּפש שּפיה א ךרוד, ,ןטלוּבסױרַא

 ַײב טָאה ןייצ עטלױֿפעגסױא ייװצ ןוֿפ טרָא

 ןייא ףיוא ,, ."גנוצ לקיטש ַא טקוקעגסױרַא םיא

 גראװנירג ןשיװצ ןוֿפ סיורא ןקוק ךַײט טַײז

 רַאֿפ ךעלזַײה עניילק ַײרד א רעמייּב ןוא

 ,3 יז ,המלש ,סוממ ,"סצילימַאֿפ עשרעיוּפ ירד

 ןעװעג טינ רכז ןייק ןיוש זיא סקַאלֿפ ןוֿפ,

 טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ שא גרַאּב א רעסיוא

 ,רַא ,"טנעװ ענעסערֿפעגֿפױא:רעַײֿפ יד ןוֿפ

 ןַײז טָאה רעטניװ ײס רעמוז ַײס , .יסקאלֿפי

 -ירעצ יד ןוֿפ טקוקעגסיורַא בַײל טעקַאנ-ּבלַאה

 רעטנוא ןוֿפ , .דוי-םיליהּת ,שַא ,"סעטַאמש ענעס

 ... ןּבילּבעגרעּביא ןא סױרַא טקוק סעטרַאּפ יד

 ,"טֿפעה רעטרימשעגסיוא ןַא ,טיווּב לקיטש

 ,1935 ווצִיק ,עטָאר ענעדלָאג יד ,ןַאהַאק םהרֿבַא

 -ַאװ רעד ןוֿפ .ןצרַאטשסױרַא .ןכירקסורַא .8

 .עשטָאילק ךעלקיטש טקוקעגסיױרַא ןּבָאה עקוווט

 טוקעגסיורא הֿבינגּב טָאה קַאל רעצרַאװש א

 סורַא ןקוק םיוק, .לכיט םענעדַײז ןרעטנוא ןוֿפ

 ןיוש טגנילק . . .ךעלעזערג עגנוי דרע רעד ןוֿפ

 ,סוממ ,"טלעװ רעצנַאג רעד ןיא דילסנּבעל סָאד

 רעּפרעק רעקנַאלש ןַײד , .23 יז ,'רָאה עיורג ַא'

 -ץָארג ןַײד / ,ןקָאל יד ןרעטאלֿפ סע ,טרַאטש

 /,ןקָארשרעד יװ ,ךיד טגָאלשמוא דיילק ךעלניורּב

 ךרוד דילג סעדעיא סיױרַא טקוק טלֹוּב ןוא

 ןשרעיוּפ א טימ , ,1915 ,'םערוטש ןיא' ,אד ,"ריא

 ןוא ,עטָאּפַאק ענעסירעצ יד ןדנוּברַאֿפ קירטש

 יד ןוֿפ טקוקעגסױרַא ןּבָאה סיֿפ עסעװרָאּב
 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ךיש ענעּבירעגסיױא

 יד ,ןענַײשסױרַא .ןענילשרעד ,ךיז ןזַײװַאּב .9
 .סנקלָאװ יד ןשיװצ ןוֿפ טקוקעגסױרַא טָאה ןוז

 למיה רעד ךיז טלַאּפש ...טַײװ ץנאג ץעגרע,

 ןוֿפ ךעלעּפעק עטױר:רעַײֿפ סיורא ןקוק סע ןוא
 ,עשטַאילק ,סוממ ,"םיֿבורּכ עקיטכיל ענייש

 ןקוקסיורא

 ןנֿפ טלַאּפש א ךרוד ןעזעג טָאה רע, .141 יז

 ןַײש עקילײה ַא יא רעדיילק עשירעלטעּב ענַײז

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"תוכלמ-ידגּב ןוא רעַײֿפ ןוֿפ

 /,הנבל יד ףיוא טייג סנקלָאװ ןיא טרעײלשרַאֿפ

 א יװ סױרַא דלַאּב טקוק ןוא ךיז טלַאהַאּב

 .שזרעמזַאק ןיא' ,געס ,"ץל

 ןריּפש וצ ,ןסיװ וצ ךיז ןגעװ ןּבעג .0
 סױרַא טקוק תולד רעד .קורדסיוא םוצ ןעמוק

 גנוטלַאה רעצנַאג ןַײז ןוֿפ .ךעלעקניוו עלַא ןוֿפ

 קיטכיװא .טייקרעכיז עקיאור א סיורא טקוק

 סָאװ עּביל עגנוי ענייר עתמא רעייז רעּבָא זיא

 ,"סנזעוו עגנוי ערעייז ןוֿפ טקוקעגסױרַא . . . טָאה

 טָאה םינּפ ריא ןוֿפ , .םייה א ןָא עּביל ,רַא

 ױװַא ,טסגנַא ןוא שואי רעד טקוקעגסיורא

 סָאװ טנורנּפָא םעד ןעזעג ןעװעג טלָאװ יז יװ

 םי רעד, .דוי:םיליהּת ,שַא ,"ריא ףיוא טראװ

 -ייא ןטשטיינקעצ ןדימ ןַײז ןוֿפ . . . קיאור זיא

 עטַײװ ןוֿפ ,הּפ ,"סיורַא דוס א טקוק ךאלפרעּב

 טָאה ןּבוטש ןיא} ךעלעקניװ עלַא ןוֿפ, .רעדנעל

 ןייק טינ טָאה סָאװ סנױזַא סעּפע טקוקעגסיורַא

 ןיא ןעמָאנ ןַײז ןוא םעט ןייק טינ . . . חיר

 ,סעמע' ,װ רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"'קילגמואי

 ןּבעל ןַײד ןוֿפ געט עטילגעגנָא יד ןיא, ,176 יז

 רעקיטשרוד ןַײד ןוֿפ סיורַא טשרוד רעד טקוק

 ...,ןעהעש ןיא ,רעשטַאימוש .א ,"ענרַאס

 = ..+ סױרַא טקוק (קילּב ןוֿפ) ןגיוא יד ןוֿפ

 ענַײז ןוֿפ . . . סיוא ןקירד (קילּב רעד) ןגיוא יד

 ,טייקסטוג) גרָאז עֿפיט טקוקעגסױרַא טָאה ןגיוא

 -ליוװ, ,(וזַאא הּפצוח ,טײקּפמעט ,ץלָאטש ,השוּב

 -ַאּב יד ןוֿפ סיױרַא םיא ןקוק םירוסי ןוא קיט

 סָאד, .117 'ו ,המלש ,סוממ ,"ןגיוא עטּבירט

 םיא ַײּב . . . ןּבעל סָאד סָאװ . . .שטנעמ ַא זיא

 ןוֿפ קילּב ןֿפרַאש םעד ןוֿפ סיורא טקוק ..,

 ,34 יז ,רעּבַײרש עשידיא ,עש ,"ןגיוא עגולק יד

 ןגיוא יד ןוֿפ ןיוש םיא טקוק ןצּבק רעד;

 ןגיוא ענַײז ןוֿפ, .ןֿבדנ רעד ,ץרפ ,"סיורא

 -עק ןוֿפ שינרעטצניֿפ יד טקוקעגסױרַא טָאה

 ,11 ש 1962 ,זמט ,גח ,"ןרעל

 ,ןטרַאװ קידלודעגמוא .ןעגנונעֿפָאה ןגייל .1
 ףיוא יא .סעּפע רעדָא ןצעמע ףיוא ןענעכערסיוא

 -מימותי יד .טסַאג ַא ,חרֹוא ןַא ףיוא יא .הנוק ַא

 ןֿפױא טקוקעגסױרַא טסיזמוא ךעּבענ ןּבָאה ךעל

 ףיוא יא .סנ א ףיוא ,העושי א ףיוא יא ,ןטַאט

 .ןמיס ןקידעּבעל א ףיוא ,סורג ַא ףיוא ,ווירּב

 יו 'ַא .השורי ַא ףיוא ,ףליה ,הֿבוט א ףיוא יא

 סָאװ ךעלּברעק רָאּפ יד ףיוא 'א .ןחישמ ףיוא

 ףיוא 'א .עקירעמַא ףיוא 'א .טנידרַאֿפ ןַאמ רעד

 ןַאמערָא ןַא רָאנ, .דירי רעלטעז ןֿפױא יַא .םירוּפ

 טקוק עמ זַא, .לװֿפ ,"ןחישמ ףיוא סױרַא טקוק

 "רָאּב ןעמ טייג ,לוויטש סרעװש ןֿפױא סױרַא

 טינ ףראד טנאלַאט טימ דניק א, .װש ,"סעוו

 סע ,טסעק ...רעדיילק . ..ןדנ ןייק ןטסָאק

 ,"טלעג סנטַאט ןֿפױא סױורַא טינ ןיוש טקוק

 יד, .154 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד

 סע יװ / סױרַא ךיוא ןקוק ןסרערָאנש} עלַא
 סָא .מ .ש ,"זיוה ַא ןיא תוחמׂש ךיז טכַאמ

 ,44 'ז ,1884 ,לַאּב ןדַארַאקסַאמ רעד ,יקסװָארט

 ,ןעװערָאה תמאּב טרָאד ןלָאז ייז רָאנ ...,
 ןוא ןשערד ןוא ןדַײנש ,ןעייז ןוא ןרעקא



 ןּבױלקסױרַא 2129 ןשוקסױרַא

 יד ןוֿפ סעקרָאק יד יִא .ןייצ יד יַא .ןצעזסױרַא -סױרַא סעּפע ןשוק ךרוד .װרט -- ןׁשוקסיֹורַא רעד ןוֿפ הֿבצק ףיױא יַא ןֿפרַאד טינ ןלָאז
 סעדַא ,בז ,קינוּבילּכ רעניילק רעד ,"הקולח

 עטזָאלרַאֿפ יד ,דנַאל עטסיװ סָאד , ,7 'ז ,5

 סױרַא ןרָאי ליֿפ יױוַא ןיוש טקוק סָאװ ,הנמלַא

 וצ טציא טֿפור ,רעדניק ענעּבירטרַאֿפ עריא ףיוא

 יו; ,12 'ו ,טַײציםרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"ךַײא

 ךיז ןעמ טָאה / ןטַײצ עטלא ןיא --- טקנעדעג

 / ,טנכערעג יז ןיטעג ַא רַאֿפ / ,טקוּבעג ריא וצ

 .'הנֿבל יד' ,רַא ,"טקוקעגסיורא ףליה ריא ףיוא

 קרַאטש רעייז (א = ןגיוא יד (ךיז) יא*

 יד יװ ןואא .ןעקנעּב ,ןצכעל ,ןראג ,ןטרַאװ

 ןרעסַאװ יד ןוֿפ ןעגנאגסיוא יד ףיוא ןדניא

 ערעזדנוא וצ ןגיוא ערעזדנוא סיורַא ןקוק יוזא

 ,רדסּכ (ּב .'םיֿפרׂשנ רעקוועלירתּכי ,עש ,"רעדירּב

 טיול) טגנערטשעגנָא ןקוק :ןקוק רעהֿפױא ןָא

 (ןעניֿפעג טינ ןוא) ןכוז קרַאטש (ג ;(4 ּב
 ,(340 ,ןקוקסיוא +--)

 וצ סעּפע ןעימ ךיז .סעּפע וצ ןּבערטש ,

 סע זַא 'א לָאז שטנעמ רעכעלטיא, .ןכיירגרעד

 ןוֿפ, .א/די ,2טל ,"הווצמ א ןעמוקוצ םיא לָאז

 ,"יַא טשינ ןיילא ץלַאמש ףיוא ןעמ ןָאק זדנעג

 ײװצ ןגעװ ןלייצרעד ל"זח יד, .יזדנעג' ,עש

 א ףיוא טקוקעגסױרַא ןּבַאה סָאװ רערעדנַאװ

 -תיּב א וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ייז זיּב ,בושי

 ,24 או 1967 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ,"תורֿבקה

 סױרַא רָאנ ךָאד ןעמ טקוק ָאד, .ןרעיול 9
 רעייז ףיוא ןָא טלעטש עמ ,טולּב רעייז ףיוא

 ר"הצי רעד, ,18 ,א ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"ןּבעל

 ןעייג ייז סָאװ . . . הֹּתיּכ ןַײז טימ {ערה-רצי=|

 וצ סױרַא רָאנ ןקוק ןוא טָאטש רעד ןיא םורַא

 .ל .א ֿברה ,"ןשטנעמ יד ןעלכיורטש ןכַאמ

 ,30 'ז ,1843 ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,זּביא סידנארּב

 ,ןדמש וצ דַיי ַא יַא . . . טינ ךיוא ןלָאז םייוג יד,

 סָאד ,"הווצמ עטסערג יד יז ַײּב רעּבָא זיא סע

 -רַאֿפ ָאד, .1884 גרעּבמעל ,?יגנוי עטֿפױטיג

 ןשטנעמ עטכעלש יד . .,טינ וטסנעק ןּבַײלּב

 .י .א ,"ןּבעל ןַײד ףיוא סױרַא ָאד ןקוק . . .

 ,עיציזיװקניא עגיטולּב איד ,זּביא רעדניּבכוב

 ענַײז טימ ךעטסַאּפ רעד, .14 'ז ,1895 טנליוו

 רֶע / :ןגיוט וצ ואוו ןיוש ךָאד טסייװ / ןגיוא

 א ףיא ץַאק ַא יװ / סױרַא רימ ףיוא טקוק

 ,115 יז ,1925 ענליוװ ,םילשמ ,טע ,יזיומ

 -עגנָא רעדָא גנַאל ךָאנ) ןעזרעד .1 -- װזוקַא
 רַאֿפעג א יַא .עלהמיגּפ א 'א .(ןקוק טגנערטש

 'א .טינ וליֿפַא ךיז טמולח םענייק ואו טרָאד

 ןעגנערּב .ןקירדסיוא ,2 רצוא ןַא טנַאװ ןיא

 עסיורג יד, .ןעגנערּבסיורא .קורדסיוא םווצ

 רעַײֿפ יװ ןענערּב עכלעו עריא ןגיוא עיולּב

 ןּבעל וצ ןּביג . . . טֿפאשנדַײל סיורא ןקוק ןוא

 "כוּב קחצי םהרֿבַא ,"טכיזעג . . , ריא ץייר ןוא

 ,1894 עשראװ ,עלעטיג ענייש איד ,רעדניּב

 ,20 יז

 רעקעהצלַאה הנחמ עצנַאג א6 .ךיז טימ

 טעװ עמ ואװ ,סױרַא ןגיוא יד ךיז ןקוק ....

 ,ןילּבמעד .ּב ,"ץלָאה לרוֿפ א ןֿפרַאװּפָא ץעגרע
 ,8 'ז ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא יײװצ

 (עק- ןי) רע (שינע .ץכעי
 : .יירעד

 .חרט -- ןעלטײקסױרַא

 .װרט -- ןּפַאלקסױרַא

 סדניק ןוֿפ ןרערט יד יַא .ןגירקסורַא ,ןעמענ
 ץרַאה ןַײד / ןּפיל ענַײד ןוֿפ ּבָאה ךיא ,, .ןגיוא
 / המשנ יד ריד ּבָאה ךיא / ,ןגױזעגסױרַא
 ןוא ןוז ,שָאוהי ,"ןגיוא יד ןוֿפ טשוקעגסױרַא
 עריא טימ טשוק ןוז-גנילירֿפ יד , ,ןטייק' ,לּבענ

 יז זיּב ,דרע יד גנַאל יוזַא ןלארטש עמערַאװ

 ענירג עקידנקעמש עשירֿפ סױרַא ריא ַײּב טשוק

 ,...ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ךעלעזערג

 -נַײרַא ךיז . ..טעװ דלַאּב, ,134 'ז ,1916 ןיװ

 ןייגוצ טצװ . ..טיוט רעצרַאװש רעד ןרַאּפש

 ץכערק ןטצעל םעד 'א טעװ ןוא טעּב םוצ

 ,י"נ ,רענַאקירעמא ,יקסװעשַאד .ל י ,"ןריא

 רעד טמוק טעקַאנ ,ךעלטֿפַאשנדַײל, .27 טו 8

 ןוֿפ ור עטמסרַאֿפ סיורא טשוק / ,םערוטש

 - ,47 יז ,ן צוס ,"רימ

 ,.ץכע- .רעד ,שוק;- .װזק -- ךיז טימ
 ,שינץעי

 א ןוֿפ ןעמענסיורא

 -כיו יד יא .קָאלערּב א ,עלעגניר א י'ַא .(ל)טייק

 ,עירָאעט רעד ןוֿפ היאר עטסקיט

 סָאװ רעטרעװ טנַײֿפ טָאה רע, .ךיז טימ

 ןַײרַא טשינ ךיז ןעלטייק סָאװ ,טשינ ןליּפש

 סורַא טשינ ךיז ןעלטייק ,ערעדנַאס ןיא סנייא

 טשינ לָאמנייק ןּפַאכ ןוא ערעדנַא'ס ןוֿפ סנייא

 ןוא תמא ןקירעױרט םעד םורא ץנַאט ןייק

 ,14 וצ 1967 ,זמט ,טײצ ,"ןײלַא ךיז םורָא

 .שינע- .ץכץע- ,גנוז

 .ןעלקיוק-- :59 .װרט -- ןעלקַײקפױרַא
 ךיוא .זיוהריּב ןוֿפ רעסעֿפ יא .ןגָאװ םעד יא

 סױרַא טלקַײק ןוא . . . טרעֿפטנע שינָאמ , :גיֿפ

 ,"לרעטכעלעג סיז א ןייצ עלעג יד ןשיװצ ןוֿפ

 ,7 עװקסַאמ ,רעקלַא ןוֿפ ןשטנעמ ,ןַאהַאק ַא

 -סורַא ,ןלעטשסיורא = ןגיוא יד י'ַא* .7 יז

 ,גנושַאררעּביא סיורג רַאֿפ) ןגיוא יד ןצָאלג
 ,(דחּפ

 ךיז ןּבָאה לרעּפ יװ רעטרעװ -- ךיז טימ

 ענַײז ןוֿפ, .טלקַײקעגסיױרא ליומ ןַײז ןוֿפ

 ץקינייא טלקַײקעגסױרַא ךיז ןּבָאה ןגיוא ענייש

 ,ןרעטלע ענענופעג ,תוילגרמ םירֿפא ,"ןרצרט

 יִד ךיז ןּבָאה דחּפ טימ, .4 '1 ,1894 עשרַאװ

 עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"טלקַײקעגסױרַא רעטרעוו
 ,174 יז ,רעדלעװ

 ,שינע- .ץכע- .גנוז- רעד ,לקַײק =

 ןרעמָאסױרַא -- סוא -- ןגָאלקסױרַא
 ּבַײל ןוֿפ ייז טָאה רעצ רעד, .ןגָאלק קרַאטש

 ןוא ףסוי" ,רעדניק סמדָא ,רה ,ײטגָאלקעגסיױרַא

 ןדערסױרַא ,ןגָאזסױרַא -- ורט  .יערֿפיטוּפ

 ןּבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ץלַא יַא .קידנגָאלק

 עשידִיי א ןַײז שייֿבמ רעּבָא ---. .ןצרַאה ןֿפױא
 -עגסיורַא דימש רעד עיאש טָאה -- ,רעטכָאט

 ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"דייר ענַײז טגָאלק

 טימ ךיוא .225 'ז ,1957 ,ןַײרַא טלעװ רעד
 .ךיז

 ,שינע- .ץכש- .גנוז רעד ,גָאלק--=
 .יירע-  .(עק- ,ןי-) רעד

 ,ןגָאלשסױרַא .1

 ןעקנוֿפ יַא .ןטסַאק ןוֿפ קעד םעד 'ַא .רעשעלֿפ
 .סעיציזַאּפ יד ןוֿפ אנוש םעד יא .ןייטש א ןוֿפ

 ,רעמַאה ַא טימ קידנּפַאלק ןעמערוֿפסױא .2

 ןייטש ןוֿפ ןּפאלקוצסיורא רעטסַײמ א זיא רע

 ,סעוטַאטס עטסנעש יד (דלָאג ,זדנַארּב ,לַאטעמ)

 ללּכּב ןֿפָאוטש ןטימ רעדָא ןגָאלש ןטימ 9
 -ןגייא ןַא ןצעמע ןוֿפ ןקַאהסיורַא ,ןעמענסױרַא

 ןַײז ןלעטשוצנגעק ךיז קשח ןדעי יא .טֿפַאש

 ,לוש ןוֿפ סיורַא םיא טּבַײרט , .ןועגש ,תונשקע

 סױרַא םיא טּפַאלק . . . ןטַײז יד ןָא םיא טּפַאלק

 טרענודעג טָאה !טּפאלק !טגָאלש ,תעגושמ יד

 םלועּב רעטױט ַא ,ר"מש ,"לקניװ רעדעי ןוֿפ

 ןעמוקעגסיוא זיא םיא ןוֿפ , .1876 ענליװ ,הזה

 עכעלֿפַײרגַאּבמוא יד חוּכ טימ ןּפַאלקוצסױרַא

 .װ ,זביא .מ .ד ,"ןעױרֿפ וצ גנוצעשגנירג

 ,72 יז ,1931 קסנימ ,עצינַאטס יד ,יקסװַאטס

 -רַאֿפ ,ןוא רוטַאנ יד טוג ןסיװ טֿפרַאד ריא,

 יד ןשטנעמ ענענאטשענּפָא יד ןוֿפ יַא ,טרעק

 סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,"ןעקנאועג עשיראנ

 עמ* ,120 'ז ,1932 וװע;ק---װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז

 ךיז טָאה רע = 'א טינ ּפָאק ןוֿפ םיא סע ןעק

 ןעק עמ זַא ,טרַאּפשעגנַײא ,טנשקעעגנַײא ױזַא

 ,ןכַאמ טינרָאג םיא טימ

 ,ךיז ןגָאלשרעד .ןעמוקַאּבסױרַא קידנּפַאלק ,4

 א ןיא ןַאמ רעד, .סקיצונ סעּפע ןכיירגרעד

 טימ .קישטנאּבַארַאּב ןייא ױרֿפ יד ,ןַאּבארַאּב

 טּפאלק סנקעטש טימ יװ ױזַא ,ןזירּפַאק עריא

 ,םולש םכילע ,ײליוו יז סָאװ סױרַא םיא ןוֿפ יז

 ,74 'ז ,1890 װעשטידרַאּב ,רעדליּב ייװצ איד

 ,סױרַא ףיוא קינײװעניא ןוֿפ ןּפַאלק --- וטוא

 םַײּב רימ טָאה ץרַאה סָאד .ןריסלוּפ קרַאטש

 עמ ךיז טכַאד זא ,יוזא טּפאלקעגסורַא ןֿפױל

 טשיור סָאװ, .לַײמ א רַאֿפ ןרעה טנָאקעג טָאה

 / ,לימ ַא ןיא יװ טצעז ןוא ּפָאק ןיא רימ

 ןסיוא סױרַא רימ טּפאלק סָאװ ןוא טקאה סָאװ

 ,ָאקיצ' ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרּפ ,"?ןרעטש

 ,328 יז

 .גנ7/ רעד ,ֿפַאלק- .ךיז טימ
 .ירעד .(עקז ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעד
 .ןּבַײלק-. :פפ9 .װוט -- ןּבױלקפױרַא

 ןּבַײלקּפָא .רעשיטַאֿפמע רָאנ ןּבַײלקסיױא ווזד .1

 ,עטסעּב יד ןוֿפ ןטסעּב םעד 'ַא .ןלײטּפָא

 טימ לארׂשי רדניק יד טטכיר רע 'נוא . .

 ןניא ןוֿפ שיוריה טּביױלק רע ינוא טרעווש םנַײז

 .בּפ ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"םיצירּפ איד

 ןּבױלק זיורַא לארׂשי רטנוא ליװ ינוא .. .,

 אד איד ...םיִעשוּפ איד 'נוא םידרומ איד

 רשיה ךרד ,שּפע ,"ת"ישה ןא ןגינעּפש רדיוו

 איד ןמ זַא; .ּב/טנ ,?ה"מּת מדפפ ,אּבה םלועל

 ינוא לבוש דניװ רעד טימ טרטַײל האובּת

 טּביולק ךיוא וזַא ,זױרַא יטׂשעּב שאד טּביולק

 ינוא ערז תבכש ןוֿפ זיורא יטׂשעּב שאד טוג

 ,3 ,טלק ,םילהּת ,מהס ,"שיורד דניק שאד טֿפשיּב

 ןּביולק שיױרַא קיטש טּפיױה איד ךיא ליװ םורד,

 ינוא ,ןיּבײרש ליֿפ ףיוא ןיֿפַײרגּב ךילצריק ינוא

 ,'הֿביא תליגמ' י"ּכ ,"ןיּבַײלּב ןיזאל גירּביא זאד

 רטַײװ,, ,{191 יז ,קירע .מ ַײּב ;דרָאֿפסקָאו 3

 ׂשיױרַא ליװ ךיא 'נוא תודוס הׂשורג ןנַײז



 ןּבַײלקסױרַא

 'נוא םירֿבד הרׂשע -- הלגנל ֿבורק ןּביױלק -

 ןחלשּב ןַײז גהֹונ זומ שנעמ רעד זד םינוקיּת

 ,3 ,זכ ,רּבדמּב ,וצנ ,"תּבש לש

 ייוװצ ,, .ןרינימילע .ןסילשסיוא .ןעמענסיֹורַא .2

 רָאט אד ,םינימ אייוצ ךא טׂשייה שיֿפ ײלרַא

 רעד טימ ןעד ןּביולק שיורה שרדנא טינ ךא רע

 עמ זא ,טגָאז יסוי 'ר, .ּב/דע ,וטל ,"טנה

 ,טעיּפ ,"ןצנַאגניא ןימ ןרעדנַא םעד יא לָאז
 יא ,ּב ,םיאלּכ

 ןעניואוו ןּבַײלקרעּבירַא ךיז .1 -- ךיז טימ

 ,טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ ללּכּב .טרָא רעדנַא ןא ןיא

 ,אינסכא ,הריד רעד ןוֿפ ךיז יא .ןגָארטּפָא ךיז

 רעד ןוֿפ| יא ןגרָאמ וליֿפַא ךיז טסנָאק !טסרעה;

 לָאז ןענייװ ריד ךָאנ טעװ סע רעװ .ןהריד

 ,חסּפ רַאֿפ 'ידוי רעד ,"סיורא ןגיוא יד םענעי

 רעמערַא רעד| רעש .31 'ז ,1881 עשרַאװ

 ךיז ןּביױלק סָאװ ,רעגענ יד ףיוא טקוק ןרעגענ

 ןטנגעג ערעסעּב יד ןיא ןעניואװ וצ סױרַא

 רעייז ןוֿפ רעֿפױלטנַא יװ עסַײװ יד ןשיװצ

 .1 ווו 1965 ,זמט ,גצב ,"עסאר רענעגייא

 ,ירֿפ ץנַאג; .ץעגרע ןייג וצ ןטיירגוצ ךיז .2

 ,עש ,"קרַאמ ןיא סױרַא רימ ּביולק ךיא רעדייא

 .ילּפעט סָאד'

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ּביולק;-=

 רע .(עקז ,ןיד) רעד
 טימ .ןּביולק;-- :89 .חרט -- ןּכַײלקפױרַא

 ךיא ּבָאה ןכלע .+- ןּבױלקסױרַא ןוֿפ ּבּב עלַא

 רעדעי זַא . . , תוכרּב ןוֿפ םיניד יד ןּבילקעגסיוא

 רֿפס ,"םיניד יד ןענרעל ןענעק לָאז שטנעמ

 ןעו, .המדקה ,ה"נרּת שטַאקנומ ,הכרּבה רוקמ

 ןסונ ענעכַארּבעגּפױא ןסע וצ ןגיל םענייא רַאֿפ

 ןוֿפַאד ןעלדנַאמ יד רּתומ רָאנ זיא ןלָאש יד טימ

 .א ֿברה ,"ןסֶע וצ ךַײלג ןוא ןבַײלקוצסױרַא

 ,א/גמ ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב

 הרוּת ןיא ךיז ןעמענראֿפ --- הדוֿבע רקיע רעד,

 ,"ןתוּפילק יד ןוֿפ| תוצוצינ יד יא וצ ,תווצמ ןוא
 ,288 יז ,אינּת

 ךיז טָאה ...ענַײז המשנ יד; -- ךיז טימ

 זיא ןוא . . .חומ םענוֿפ םיא ַײּב ןּבילקעגסױרַא

 ,סוממ ,"זָאנ רעד ןיא םיא וצ תונכש ןיא ןַײרַא

 ,ךיק ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא זיא יז, ,171 יז ,ֿפשטניװ

 טונימ יד טָא ,עקרעּפעלש ,ןענַאדנוֿפ ןָאװ ,ןָאװ

 רעד ,ַאמרעקעּב .ש ,"'ַא ןיֹוש ךיז וטסלָאז

 טעװ יצ, .1887 סצדַא ,סָארּפַאװ רעקסנעשז

 ןוא ךעלדנַײרֿפ ױזַא גנוריגער ענעגייא יד םיא

 ןעװ ,ןטרָאד ןוֿפ ךיז יא ןֿפלעה קיצרַאה ױזַא

 נעל עטַײװ ןוֿפ ,הפ ,"?ןַײז טכעלש טעװ םיא

 ןעװעג זדנוא זיא ןָאיַאר םעד ןוֿפ ךיז יַאע .רעד

 -רַאג עקימורא יד ןוֿפ ןשטַײד יד לַײװ ,רעווש

 ,"ןטינשעגרעּביא ןגעװ עלַא זדנוא ןּבָאה ןענָאזינ

 ,1948 ץעװקסָאמ ,נגעװ עשינַאזיטרַאּפ ,חעל .מ

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,ּביילק --

 ,רעה  .(עקי ,ןיד) רעד

 ןוֿפ ןעגנילק -- חטוא -- ןעגנילקסורַא
 טָאה רעמיצ ןוֿפ .סױרַא ףיוא קיניײװעניא
 ריא ןוֿפ .םיטש עכיוה סנצעמע ןעגנולקעגסורַא
 ןוֿפ .טייקטסנרע ןַא ןעגנולקעגסױרַא טָאה ןָאט

 .ורט -- ןלױנקפױרַא

 .ורט -- ןּפײנקסױרַא
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 ךיא, .רעצ א סױרַא טגנילק ץידָאלעמ רעד

 ןיא ןגנילק איד ןיקָאלג יגילייה המּכ זד ׂשייוו

 ,םיא ןיא ןקעטש תודוס ליֿפ רמולּכ ,דניק ןעד

 ,רּבדמּב ,וצנ ,"ֹׂשיורֲא םיא ׂשיוא ןגנילק איד

 ענַײד ןעװ ,גָאט רעד ןעמוק טעװ סע; .3 ,חכ

 ,ץרּפ ,"רעטצנעֿפ עלַא ןוֿפ 'ִא ןלעװ רעדיל

 ,"ךרַאּב רעד"

 -נילק ךרוד סעּפע ןעגנערּבסױרַא .1 -- חרט
 וצ ןכילגעג זיא ץרַאה סנשטנעמ םעד, .ןעג

 יז יװ יֹוזַא ,עֿפרַאה עטעױרטסעגנָא רענייא

 ,זמא ,"...ןענָאט עטסנעש יד סױרַא טגנילק

 זיא ןענַאטשעג קָאּב א, 1866 ענליוו ,לאוג רעד

 ןסיז םעד וצ ךיז טכרָאהעגוצ ןוא / ,לָאמַא

 ,"ןעגנולקעגסיורַא טָאה לדיֿפ א ןוֿפ סָאװ / ,לוק

 ,1909 ,'דרעֿפ רעד ןוא קָאְּב רעד' ,שַאוהי

 ןוא !טליּפש , . . .דָאהַארַאק א ןיא ךעלײרֿפ ,

 ןוא ןייר שידִיי סָאד ליומ רעַײא ןוֿפ יא לָאז

 ,"דניק ןטכָאשעג א ןוֿפ טסַײג רעד יװ ,רעטיול

 ,273"74 יז ,ן צוס

 רטרעװ ילַא; .ןעגנַאלק ןיא ןקירדסױַא .כרַא .2

 ןּת ,םּת ןכ ,םכ ,ןה ,םה ןזאל זיוא יכלעוו

 ףּפָארט רד טיטש ךָאנ רד טרָאװ זד ןוש ןעוו

 רע ןעד (רוחא גוסנ) טינ יטשרע רד זיא ליעלמ

 ןשיװצ דייש רטנוא ןעד ןגנילק זױרַא זומ

 ,1766 ץימ ,לארׂשי ןֿבא ,"(הֿבקנו רכז ןושל)

 ,ּב/זי

 .ןעגנילקסיורא ןעק סָאװ .ידַא -- קידווע-

 ,םייק-  .עידָאלעמ עא עטושּפ ַא

 .ןץכע- .גנ- .ךיז טימ
 ,יירעד

 .שינע-

 טוט עמ זַא ,דימּת, .ורט -- ןקַאנקפיַא

 ךיז רע טלעטש ,ןעמָאנ םַײּב ףור א םיא

 ...ךעלײרֿפ סױרַא טקַאנק ןוא . . . דניוושעג

 ,סעמע' ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"!השמ ,ךיא

 רֶע טגעלֿפ ,ףָאלש ןוֿפ קידנעייטשּפיוא , ,320 יז

 עצי עטשרעּבייא ןַא יא טרָאֿפָאז ןַאטָאריס ןזחו

 ,9 אוו 1962 ,רַאֿפ ,ַאדָאגיװ .ש ,"לּברַא ןוֿפ יו

 ,גנ7/ רעד ,קַאנק-- .ךיז טימ
 .ײרע-/ .שינע- .ץכע-

 -סיױרַא .ןעלקיווסיורא

 קירטש עטלױֿפעצ גרַאּב םעד ןוֿפ יא .ןרעטנָאלּפ

 ,תמא םעד יא .עצנאג עכעלטע

 א .טנעה סנצעמע ןוֿפ ךיז יא :ךיז טימ

 טניז --- שידִיי ןעו , .סױרַא ךיז טליונק אישק

 ןקידתישארּב ןוֿפ טליונקעגסיורא ךיז טָאה סע

 םעד טגָאמרַאֿפ טינ ללּכּב טלָאװ דנַאטשוצ

 לג טינרַאג ךיז רימ ןטלָאװ ,ןימ ןלַארטיינ

 ,85 יז ,3'6 ,וש פשִיי ,מי ,"ןשודיח טֿפרַאד

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ליונק -

 רעד ןוֿפ רעקיטש יא

 ןלענש וצ טַײצ ךיז ןעמ טמענ ןטרָאד , .הלח

 יד רעגניֿפ ןטסלטימ ןטימ טונימ עכעלטצ
 םעד סױרַא טּפַײנק עמ רעדייא עקשוּפ-קעּבַאט

 ,8 ןאפ ,1895 ןָאטסָאּב ,תמא רעד ,"קעמש

 טָאה / ,ןעװעג טמולחרַאֿפ זיא יתרז לַײװ,

 המשנ יד / טינ רעיש טלַאמעד יּבר רעד םיא

 ענעדלָאג סָאד' ,הלמ ,"ןּפינקעגסױרַא ּבַײל ןוֿפ

 .לָאענ .וטוא --  ךיז ןעלּפעקסױרַא

 .ורט -- ןצַארקסױורַא

 .ורט -- ןיירױקסױרַא

 ןגירקסױרַא

 טלָאז לגיּפש ןשלַאֿפ םוצ, .יייוצ רעמונ לקיּב

 ץיור א סױרַא טּפַײנק רָאנ / ,ןרעק טינ ךיז ריא

 -- ךָאלזָאנ םוצ טגנערּב ןוא טַײצ לקיטש

 ,צוס ,"ןרעה תיר:םוקמוא רעַײא ריא טעװ

 ,19 יז ,סַאג עשידִוי

 .שינע- .ץכש- .גנוז

 סורַא
 םוצ, ,(רעסַאװ ןרעּביא) ךעלּפעק יד ןּביײה
 יד רעּביא ייז רעסַאװ סָאד זיא ןטשרע םעלַא
 ןּבָאה ךָאנרעד דלַאּב רעּבָא ,רעּבירַא ךעלּפעק
 ,"קעװַא ןעמיװש ןוא טלּפעקעגסױרַא ךיז ייז
 ,0 ווציק ,ךַאלהׂשעמ סנעסרעדנא ,זביא ,סנ

 שיט וצ ךיז טצעז זנייא , .ורט -- ןרעקסיורַא
 "יג ויא וד טרעליג ׂשיוא טינ ךיז טוה ינוא

 'ןוא ןַײא ןבוא ןייא טציה ןמ -- טנכער

 ,טנַארּב ,"טרעקיג ׂשיורה טינ ׁשֵא יד טוה

 טלטײקעגּפָא ,ךַאמ םעד טרעקעגסױרַא, .'מ קרּפ

 ןוֿפ ןעמאר עּבלַאה ייוװצ יד טכַאמעגֿפױא ןוא
 .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"לרעטצנעֿפ-רעמוז

 .ץכע-  .גנוו  .רעד ,רעק =

 .ײרע/ .(עק- ,ןיי) רעד
 .שינע-

 סָאד ּפָאט ןוֿפ יא

 יד לרעסעמ ףרַאש ַא טימ יא .עטנערּבעגוצ

 ךיא ּבָאה ןַאד ןוא , :29 ךיוא .טֿפירשרעטנוא

 א טכוזעג / ,ּביוטש -ןעניאור םעד ןיא טּפַאטעג

 ןוֿפ זיּב / ,ּביױר רעַײא ןוֿפ ןעװעטאר וצ טשער

 ,"טצַארקעגסױרַא סע ךיא ּבָאה הֿברוח רעד

 טרָאּפסאּפ א; .סַאה' ,לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי

 טצעזעגקעװַא ךַײלג ךיז ּבָאה ךיא . . . ?וטסָאה

 ענַײמ 'א ןעמונעג ןוא ץרא:ךרד סיורג טימ

 ַא, (7) 4 ןאי ,1926 קסנימ ,ןרעטש ,"ןריּפַאּפ

 ףורַא זיּב ןטנוא ןוֿפ -- טערג קיטיוק עּפוק

 ,טניװ-לוד ,ךיז טליװ ריד סָאװ !ַאנ / !זיא

 ,עּפוק יד ,מּפ ,"!ריד םעג ןוא סױרַא ץַארק

 -סױרַא = ןשַארג א יַאֹ* 5 'ז ,1921 עשרַאװ

 -עוש טימ :ךיוא .עּבטמ א ןכוזסיוא ,ןעניֿפעג

 ,טייקיניילק א ןענידרַאֿפ טייקיר

 ,348 +-- ,ךיז ןצַארקסיוא וזז -- ךיז טימ

 .שינע- .ץכע- ,גנו- רעד ,ץארק--

 טימ ךעלטנייוועג .וטוא -- ןענעטפיורקסיורַא
 -םיורק-- :פ9 .:211/: אצגטצ6ע09 .ךיז

 ןּבַײלקסױרַא .ןעקש(ז)יורק-- .,ןענעק
 ןייא ןוֿפ ךיוא ,רעטייווצ א ןיא הריד א ןוֿפ ךיז

 .ןרעדנַא ןַא ןיא טרָא

 -ירעווש טימ ןגירק .1

 ןוֿפ יא .ןעמוקאּבסיורא .שינרעטַאמ טימ ,טייק

 ןקנארק ןרַאֿפ ךלימ לסיּב ַא דרֶע רעד רעטנוא

 'ַא .ןַאט םענייר א טנעמורטסניא ןוֿפ יא .דניק

 ,ןייצ יד טימ יא .תוריכׂש יד ןיא גנורעכעה ַא

 םיא ןוֿפ, :ּבָארג .עכייוו יד ןייטש א ןוֿפ יװ יא

 א ןטט א ןוֿפ יװ זיא ןגירקוצסיורא סעּפע

 ןיא זַא .,.לוה זיא ליגרָאג איד, ."ץרָאֿפ

 ,| הח ,"ןגירק וצ ׂשיורַא לוק שד םוא ,אַײמלַאש

 זיא ןגירקוצסיורַא לּבור םעד ןיצק םִַײּב , .א/חל

 ,.ר .א .ּפ ,"ןגילֿפ עשינַאּפס טנזיוט יװ רערעװש
 טסייו רע, .8 יז ,1879 עשרַאװ ,ןנַאמערַא רעד

 ןוֿפ ןורָא םעד טָאה עמ יװ ןלגניי-שמוח רעדֶו



 ךיז ןעלזַײרקסױרַא

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"סולינ ךַײט

 ןֿפרַאד לָאמ סעדעי טגעלֿפ . . . ױרֿפ ןַײז , .59 יז

 'א םיא ַײּב טגעלֿפ יז ויּב ,ןרערט טימ ןענייוו

 רעד ,רעט ֿבקעי ,"האצוה רעד ףיוא לּבוד ַא

 4 'ז ,1901 ל"נ ,...קינטנעצָארּפ

 -סיוא ,ןסַײרסױרַא .דלַאװגרעּביא ןעמענ(וצ) .2
 ,טנעה סנילּת םעד ןוֿפ ןּברק םעד 'א .ןעלצרָאװ

 ןַײרַא ףּפָאק ןיא זיא זַײרג רעד ןיוש ןעוו;

 ןעװ ,ןגירק וצ ןׂשיורא ךילגירעווש זיא ,ןגנגיג

 ,ויע ,"ןגנוצ טימ ןסַײר טכעמ ךַײלג שנעמ

 תומה-ךאלמ ןוֿפ ןענעק ךָאנ רשֿפא, .ּב/חס

 ,טֿפרַאשעגנָא זיא רע רַאֿפעּב / ,יַא טרעװש םעד

 לעגעיּפש רעד ,ם"דא ,"ןגיל וצ רעזלעה יד ףיוא

 גונעג ךָאנ, .29 'ז ,193 עשרַאװ ,עללַא ריֿפ

 .סורַא ףוסילּכףוס ןעגנולעג זיא ימ רערעװש

 עשירעטילימ עשישטַײד יד ןוֿפ ןפיא} ןגירקוצ

 ,10 ןא; ,פָאג ןיא ,רענַײװ .י ,"סעּפַאל

 -רעיוז יַא .טעּברַא ךרוד ןעמוקַאגסױרַא .3

 א דרע רעד ןוֿפ 'א .טֿפול רעד ןוֿפ ףָאטש

 ןוֿפ טעטילַאװק עכיוה א יַא .שינעטערעג עטוג

 ןַײא ךיז ןעמ טרָאּפש ןֿפוא אזַא ףיוא , .תורוחס

 יד יילק םעד ןוֿפ סױרַא טגירק עמ ןוא טַײצ

 ,רעּב ,ײטגָאמרַאֿפ רע סָאװ טייקיּפעלק עטסערג

 ןדעי ןוֿפ טעמּכ סױרַא טגירק לקצַאכ, .22

 ןשיװצ ,טעֿפ םייח ,"סעקלַאּפָא ייוװצ ץָאלק
 ןרעַײֿפ

 ,ןֿפוא ןכעלרע-טינ ַא ףיוא ןעמוקַאּבסױרַא 4
 ףיוא ,קנַאּבמָאט ןרעטנוא ןוֿפ יַא .ןרַאנסױרַא

 .טנעמוקָאד ןשלַאֿפ ַא 'ַא .טַאלּב ךרוד ,קניל

 ןוא סענעשעק סנטַאט םעד רעּבױרט ַא וט;

 עדנעזנַאלּב ,עש ,"ץּבטמ עטכער א סױרַא גירק

 וצ ןענעז רימ , ,90 יז ,1922 עשרַאװ ,| ןרעטש

 ךיז ןלָאז רימ ,ךיוה וצ ןע;לֿפ רימ ,ןּביוהרעד

 סענעשעק עדמערֿפ ןיא ןעלּבַארג ןוא ןזָאלּפָארַא

 -עּפ,, ,יםזינויצ' ,ץרּפ ,יטלעגניילק ןגירקוצסורַא

 ייה ןיא ףיט . ..לַאטש ןיא ןסעזעג זיא קענ

 ןוֿפ טלעג סָאד 'א םַאּב טציװשעג טָאה ןוא

 ,סעמע' ,| רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"עקשוּפ רעד

 ,483 יז

 ,ןקעדֿפױא .ץיצַאמרָאֿפניא ןעמוקַאּבסױרַא 8
 .תועידי ,םיטרּפ ,תודוס עקיטכיוװ יַא .ןקעלּפטנַא
 -וקָאד ַא ,ןַײש ַא 'א .המּכסה ַא ,טרָאװ ַא יַא

 ןיא ץיטָאנ ַא ,ויוורעטניא ןַא יַא ,סַאּפ ַא ,טנעמ

 ןדעי ןוֿפ ,קילגמוא ןדעי ןוֿפ , .גנוטַײצ רעד

 ןוא ,ןגָארקעגסױרַא גנואעז ַא יז ןּבָאה ןּברוח

 ןיא ןגיוצעגנַײרַא רעצרעה יד רַאֿפ קלָאֿפ סָאד

 -ריטסערַא יד, .3 ווו 1931 ,שַאֿפ ,"גנואעז רעד

 יד יַא יז ןוֿפ ליו עמ ,טקינַײּפעג . . . ןרעװ עט

 ןוֿפ ךוּב סָאד ,"רעֿפמעקטימ ערעייז ןוֿפ ןעמענ
 ,584 יז ,1952 ,ןילּבול

 -עג .ןצעמע ןוֿפ ןרעװ רוטּפ .ןטעּבסױרַא 0

 סױרַא קינדונ םעד ןעמ טגירק יװ ,דלַאװ

 טשיװג טינ ידוהי רעד טאה אד; .!?ןענַאדנוֿפ

 שױרַא זה ןַײז שיוא לָאז גני ןעד רע יװ

 ,וכק ,רַאש ,"ןגירק

 ענַײז ןוֿפ רעצנַאג ַא ךיז יַא :ךיז טימ

 ,עטָאלּב ,רעסַאװ ַא ןוֿפ ךיז יא .(םידי) טנעה

 ןוֿפ ןגירקעגסורַא ךיז טָאה רע, .טיונ ,הרצ

 םעד ןוֿפ טסנוק א טימ ןגירקעגסורַא ףסוי

 .הרט 4 וטוא -- ןשיירקפיורַא

 .וטוא -- ןפירקֿפיורא
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 .ַא ,"ןטַאט ןַײז וצ ,םיהַא קעװַא ןוא ּבוטש

 יז ,1929 עשרַאװ ,תוישעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב

 -רַאֿפ א םונהיג ןיא ןיוש ךיז טעז יז/ 0

 לָאמנייק .ןשידקע ןוא ןעגנַאלש ןשיװצ ,ענעלַאֿפ

 .םיליהּת ,שַא ,ײיַא ןטרָאד ןוֿפ טשינ ךיז יז טעװ

 טָאה עיצוטיטסנַאק עטנשריעג סנדיי םעד, .דוי

 -טנורג סנדיי םעד ןוֿפ ןגָארקעגסיױרַא ךיז

 טייקנּביוהעגרעּביא-רעּביא רעד ןוֿפ -- עיצַאוטיס

 ןיקװיר .ּב ,""יוּברעּביאי' ןקיטסַײג ןַײז ןוֿפ

 ,93 'ו ,עקיּבילגמוא רַאֿפ ןּבױלג ַא

 ,ןי) רעד .שינע/ .ץכע- .גנוי
 .ײרע .(עקי
 ןעמוקסיורַא .זטוא -- ךיז ןעלזַײרקפױרַא

 לּבוה ןרעטנוא ןוֿפ , ,טלזַײרקעג ,ךעלזַײרק ןיא

 דזיַײרק" ."רענעּפשלּבוה יד סױרַא ךיז ןעלזַײרק

 יד גָאט רעדעי / ץַאלַאּפ ןוֿפ סױרַא ךיז ןעל

 -ַאשזד' ,שָאוהי ,"ןןכיור=} ךעלגנעלש לָאלּב

 ערַאּפ א טלזַײרקעגסױרַא ךיז טָאה'ס, .יַאדַאר

 הקשמ ןוֿפ טייקרעיוז טימ טעיײװעג טָאה'ס ןוא

 ,26 אוו 1959 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"יילרעלּכ
 .שינע- ,ץכעז
 .6:2120: ,1185ס1מ .ורט -- ןעלסַײרקפױרַא

 .ץלעק) רּפ ,לקָאל .ןעילרשסיורא רעטיּב ,ףרַאש

 -לסַײרק א טימ ןטדער עלערהא רעטלַא רעד{;

 ןגטװש עלַײװ רעשּפיה א ךַאנ| םיטש רעקיד

 ןּבעל ַא ,יקסנילרעּב .ש ,"ַא ןְוַא רֶע טּבײה

 .ן2 ,1938 עשרַאװ ,ַאֿפי} ףיוא טייג

 ןוֿפ יַא
 יצנַאמ ןַײז סיורַא ט(עקירק ןָאה רעד, .ךוטַאק

 ,םיטש רעקירעזיה א טימ יא ,"רענָאה ןשליּב

 ןעקַאװק ,רענעה סיורא ןעיירק תוּכוס יד ןוֿפ,

 א ןוֿפ רעדליּבי ,ץרפ ,"ןעגנעג זדנעג ןוא רעניה

 ןַײז קידנרעהסיוא, ,וט טקנוּפ ,יעזַײר:ץניװָארּפ

 ,טֿפעלּפעג יוזַא ןּבילּבעג ןרע| . . . זיא ,דייר סנוז

 ןימ ַא סָאװ םעגייא ףיוא טקוקעג טלָאװ רֶע יו

 ,"סיורַא םיא ןוֿפ טעיירק רעטוג-טשינ א ,קוּביד

 ,1948 י"נ ,} רעּבשַאמ החפשמ יד ,סנ

 ,ץבכעע/ רעד ,ירק-- .ךיז טימ
 ,שינעד

 -עניא ןוֿפ ןכירק .1
 -ץלקסורַא ,ןעזיױּפסױרַא .סױרַא ףיוא קינײװ

 ,רעטצנעֿפ ןכרוד יַא .ךיז ןעקּבַארַאקסױרַא .ןרעט

 .ענערעּפ רעד רעטנוא ןוֿפ 'ִא ,ריֿפ עלַא ףיוא יא

 א תורצ טימ םיוק ןוא ּבורג א ןיא ןלַאֿפנַײרַא

 רעייז ןיא} ןנירד ןֿפולש . . . ךילמרעוו ידַײז יד,

 רדיװ איז ןַאװ דנוא ,גנל טַײצ הנייא ןטסענ

 ןילק ןייא איז ןכַאמ ,ןדראו טקעװג ףיוא

 ,"שיױרַא ןכירק דנוא טשענ ןגיּבלעז ךרוד ןלכצל

 מד988 ,םַײח ילעּב תרגא ,ל"גס ךונח רוחּבה

 ָאד רֿבח ןַײז גולש ןוא ןיה גניג 'נואק .ג"עּת

 טימ ןכירק ׂשיורַא ךָאל םוצ ןלעװ טָאה רע

 זיק הׂשעמ ,ּבמ ,"ףּפָאק ןַײז ןיא רעמַאה ןייא

 טניֿפיג טכןא|נ ןגיּבלעז רעד ןיא, .ןווו עװַא}

 'נוא גַײטש רנַײז ןיא ךָאל ןייא לגיּפש ןילייא

 ,ה"צּת גָארּפ ,לגיפש ןיליא ,"זיורה ךארק

 טלָאװ רע יװ סיוא רע טעז ןײלַא; .29 יז

 -רַאֿפ ,טנַאװעגטעּב ןוֿפ ןכָארקעגסיורַא סָאװרָאנ

 סע טכירק טכאנַײּב , .דוי:םיליהּת ,שַא ,"טרעדעֿפ

 ןכירקסורַא

 טגָאלש ןוא טעגרה / תורצ ןָא טוט ןוא סױרַא

 ,90 'ז ,הריש ,סוממ ,"תורּפּכ רעניה יד טימ

 = זדלַאה ןוֿפ סױרַא (ןיוש) טכירק סע"

 .ןרָאװעג ןסערעד ,קיסירדרעּביא (ןיוש) זיא'ס

 ןכירק תווצמ ַײרד, .ןוֿפרעד (ןיוש) טלקע סע

 א ,ןמוקיֿפא רעסיורג וצ א :סױרַא זדלַאה ןוֿפ

 ןוֿפ הציצמ יד ןוא תודועס-שלש רעקידרעטניװ

 = יי א ןוֿפ יַא .לװֿפ ,"רג ןקירעיקיסַײרד ַא
 ,יא םענוֿפ 'א םַײּב דלאּב; .ךיז ןקיּפסױא

 ןֿפױא טּפעלקעג ךָאנ ןּבָאה ץכעלָאש ךעלקיטש

 ןּבעגעג לעטש ַא ןיוש ךיז ייז ןּבָאה ,לסעזעג

 .םולש -- ןָאטעג סּפיּפ א ,ךעלסיֿפ יד ףיוא

 סָאװרָאני 75 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"!םכילע
 ךָאנ (א = ןכָאוקעגסױרַא ייא ןוֿפ (טשרע)

 יירע א רָאג ךָאנ ,ןרַאֿפרעד טשינ ,גנוי רעייז

 -םּפולמ ןייק טשינ ןיּב רעּבָא ךיא רָאנ, .ירענ

 יסיױרַא ייא םענוֿפ ןטכענ טשרע טשינ ןוא דניק

 נָא ןענעק טשינ ךימ לָאז ךיא זַא ןכָארקעג
 י"ג ,עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"ןסיוטש

 םיא טמוק גנידצלַא, ,שירֿפ ,ַײנ רעייז (3ב .0

 םענוֿפ טשרע יװ ךַײלג ,ַײנ רָאג סעּפע רָאֿפ

 ,61 'ו ,המלש ,סוממ ,"ןכָארקעגסױרַא ייא

 טימ רעדָא קיטכיזרַאֿפ ,ךעלעמַאּפ ללכּב .2

 ןוֿפ ,רעקנוּב ןוֿפ יא .ןעמוקסיורַא טייקירעװש

 "מעז רעקירעדינ רעד ןוֿפ יַא .ןעיײשנַארט יד

 עצנַאג סָאד, .ןקור םעד ןכַײלגסיױא ןוא עקנַאיל

 טרָאד ןשטנעמ יד טימ ,רעזַײה יד טימ לטעטש

 ,םורַא ןוא םורַא רוטַאנ רעצנַאג רעד טימ ןוא

 ןוא םירֿבק יד ןוֿפ עטיוט יװ סױרַא ןכירק

 ,המלש ,סוממ ,"םולח ןיא םיא וצ . . . ןעמוק

 ,רעטַײװ םוק שטנעמ ,ךירקסיורַאפ .11 'ז

 ןיא ,עש ,"ןשינעטלעהַאּב ןזַײװ ריד לעװ'כ

 ךיז ןעמ טָאה לטעטש ןיא, ,.96 'ז ,םרוטש

 -עגסױרַא . ..רעביטש יד ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא

 יד ,עדנילּב יד ,עקידעקניה יד ןענַײז ןכָארק

 , קמ ,"רעכַײּב ענעלָאװשעג טימ עװעלשידַאי

 זיא'ס זַא רָאנ ךיא געלֿפ יַא; .1929 ענליו

 ןצנַאג א ןוא ,ןסיורד ןיא רעטצניֿפ ןרָאװעג

 זיומ ַא יװ טקעטשרַאֿפ ןגעלעג ךיא ןיּב גָאט

 ,302 יז ,ַא"ּת ,ועשטַאלז ,ּבזי ןיא ,*ערָאנ ַא ןיא

 רעזַײה ,ןלייה ,ןשינעטלעהַאּב) רעכעל יד ןוֿפ יִא

 ,ןַײש רעקיטכיל רעד ףיוא ןזַײװַאּב ךיז = (עא

 ,ןּבָאה וצ ארומ ןרעהֿפיױא

 יד ןוֿפ סױרַא טכירק הנֿבל יד .גיֿפ 9
 עמ רָאנ יװ סױרַא טכירק הוואג יד, .סנקלָאװ

 ןוא טײגרַאֿפ ןוז יד; ."סעּפע םיא טגערֿפ

 ,ץרפ ,"סיורַא ןכירק סנטַאש ענעטלַאהַאּב

 טכירק עלעזערג ַא וליֿפַא, .ןטכישעג 'טסקלָאֿפ

 ךאלמ ַא ןענַאװזיּב דרע רעד ןוֿפ סױרַא טינ

 ,סוממ ,"!סקַאװ :טגָאז ןוא טינ סע טגָאלש
 ןוֿפ טכַאנ יד ףוס א טמענ,; .3 'ז ,תועסמ

 ןוֿפ פעק / ןכירקוצסיורַא ןָא ןּבייה / ,גונעּת

 רעד ,שָאוהי ,"טיײקָארג רעד ןיא ןעמלַאּפ

 -לױומ ןטייוצ ןכרוד ןוא ,, .יץַאלַאּפןעמולּב

 .8 ,"לכיימש א ןכַארקעגסױרַא זיא לקניװ

 ןיײד, .174 יז ,1932 וועיק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק

 .ענוצ ןענַײז םירדח יד רָאנ ,סיורג זיא זיוה

 ןוא טיײקטסוּפ יד יַא טינ לָאז טרָאד ןוֿפ ,טכַאמ

 ,56 'ז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"טכאנ יד



 ןריזילַאטסירקסױרַא

 ענעטלַאהַאּב יד סױרַא טכירק הרוש רעדעי ןוֿפ

 ,2 שוו 1966 ,זמט ,רעלסער .3 ,"הנוּכ

 ,סעּפע ןוֿפ ןרעװ רוטּפ ,ךיז ןעַײרֿפַאּב .4

 ַא ןוֿפ יַא .רענייּב עצנַאג טימ יִא .ןעמוקרעּביא

 יד ןוֿפ ןכירקוצסױרַא טינ .קנערק רערעווש

 קסע ןַא .םונהיג םעד ןוֿפ ,תולד ןוֿפ ,תוֿבוח

 יד ןוֿפ י'ַא .ַא טינ םיא ןוֿפ ןעק עמ סָאװ

 ,הדוֿפעה לעו הרוּתה לע ןצעז ךיז ןוא םירחסמ

 ןרעטנוא ןוֿפ יַא .ץכעוטנַא ןשירענלעז ןוֿפ יַא

 יװ ןכירקוצסױרַא טינ זיא'ס , ,לֿפָאטנַאּפ סּבַײװ

 םיא וטסלָאז . . ., .לװֿפ ,"ץלעּפ ןקיזַײל ַא ןוֿפ

 'א ןענעק לָאז רע ןציטש . . .ןןַאמערָא םעדו

 רּבדמה ,יאלּפ ,ײדנַאטשוצ ןקירעדינ ןַײז ןוֿפ

 ןענַײז סָאװ יד, .40 יז ,ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב

 ןוֿפ רָאנ ןכוז ,ץענ ןיא ייז ַײּב ןעװעג ןיוש

 "עמַא עַײנ ַא ,אֿבכוּכ רּב .ש ,"ןכירקוצסיורַא יז

 ,6 'ז ,1900 ענליװ , ...הדגה עשינַאקיר

 עמ = םיא ןוֿפ ןכירקוצסיורַא טינ זיא'ס*

 טֿפײזעגנָאא .ןרעװ רוטּפ טינ םיא ןוֿפ ןעק

 ,ןלַאֿפכרוד ,ןלַאֿפנַײרַא = ןכירקוצסיורַא טשינ

 -סורַא ,ןכירקסיורַא טינ ןעק ןוא ןכַארקעגנַײרַא

 -יחּתכל| .טֿפעשעג טכעלש א ןגעװ צעּפס .ןעמוק

 יד ידּכ .סרעריזירֿפ טימ תוכַײשּב לטרעװ א הל

 רעדנא ןא ןוצ ןֿפיולטנא טינ ןלָאז ןטנעילק

 יד ןֿפײזנָא ןעמעלַא ןעמ טגעלֿפ ,רעריזירֿפ

 רימ טכירק סע* .ןןטרַאװ ןסייה ןוא רעמינּפ

 קידנעטש טכַארט ךיא = ּפַאק ןוֿפ סױרַא טינ

 םיא ןענעז םיררושמ ןוא םינוח, .םעד ןגעװ

 ,עש ,ײןכָארקעגסױרַא טשינ ּפָאק ןוֿפ לָאמניײק

 ,18 'ז ,ײװָאלַאס עליסוי

 ,(ןינע ןַא) ןרעלקֿפױא .ךיז ןרעטנַאלּפסױא .2
 -נַאלּפרַאֿפ ,טײרדרַאֿפ ריא; .(עגַארֿפ ַא) ןזייל

 -סיורא ךעלגעממוא זיא סע זַא ,ױזַא טרעט

 ריא סָאװ ןײטשרַאֿפ טינ ןעק עמ ,ןכירקוצ

 יױזַא יװ; .124 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"טליוו

 יד ןוֿפ ןכַארקעגסױרַא היעש ּבר סָאד זיא

 ,"טָאג ןייא רָאנ טסייוו -- תונוּבשח עקיזָאד

 ןוֿפ יַא* ..54 'נ ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש

 קרַאטש רעייז ךיז = טיו ה (רענעגייא) רעד

 -עגייא רעד ןוֿפ יא .ןכיירגרעד וצ סעּפע ןעִימ

 ןכירק ייז; .ןַײז וצ ןח:אׂשונ יּבַא טיוה רענ

 עסיורג ןריֿפ וצ טיוה רעייז ןוֿפ סױרַא שממ

 = פמוז א ,עטָאלּב א ןוֿפ יא* ."ןטפעשעג

 טימ יא זד .עגַאל רערעװש א ןוֿפ ןײגסױרַא

 ,רענייּב (עצנאג) יד

 ןוֿפ ךיש .ןטלֹוּבסױרַא .ןצרַאטשסױרַא .0

 סיורא טכירק סע, .סױרַא ןכירק סיֿפ יד עכלעוו

 ךעלגעממוא זיא סע = "קאז ןוֿפ לָאנ ַא יװ

 עקשיק יד רָאנ ןעק טסיזמוא, .ןטלַאהַאּבוצסיױא

 ןריטש רּבַײװ יד ןּבאה ןטַײצ רו, .װש ,"יַא

 ןניוק ןּבָאה טינ רָאה יד ׂשד ןגָארטיג ךילכיט

 טלָאמעד טָאג .די קרּפ ,טנַארּב ,"ןכירק ׂשיורה

 ןכַארקעגסיױרַא דרע רעד ןוֿפ יװ לָאמַאטימ זיא

 דליּב ַא ןּברַאֿפ עלעה ןיא ןגיוא סעלהמלש רַאֿפ

 עגנַאל יד, .82 יז ,המלש ,סוממ ,"ןּבעל ןַײז ןוֿפ

 ןוֿפ ןכָארקעגסיױרא שפיה ןענַײז ענַײז טנעה

 ןּפמורשעגנַײא יװ ןענַײז סָאװ ,לּברַא ענַײז

 ,297 יז ,יקסװָאנרַאק . . . ,זיי ,"לָאמַאטימ ןרָאװעג

 םענעסקַאװעגסױרַא םענירג טימ לשיוק ַא,
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 יד ןוֿפ ןכָארקעגסױרַא זיא סָאװ רָאיּפישטש

 .פ ,"סעלעּביצ עכעלטיור יד ןוֿפ ןדייוועגניא

 .21 || 1960 ,גָאט ,סקַאװנײטש

 ײז (א = סױרַא ןכרק ןגיוא ידי
 ןַײז , .טצָאלגעגסױא ,טצרַאטשעגסױרַא ןענַײז

 ךָאנ ןעקנירט ןוֿפ זיא טולּב ןרױרֿפעגרעּביא

 ,רענעלָארדעג -- ךעלקעּב ענַײז ,ןרָאװעג רערעיוז

 -עגסיורַא םיא ןענעז ןגיוא ענטומ ענַײז ןוא

 ,"שָארֿפ רענערױרֿפעגרעּביא ןַא ַײּב יװ ןכַארק

 ןקוקסױרַא קראטש (3 413 א 1962 ,זמט ,שז

 רעדָא ןצעמע ףיוא ןטרַאװרעד ןענעק טשינ ךיז

 ןוֿפ סױרַא רימ ןכירק ןגיוא יד, .סעּפע ףיוא

 רעד ןיא קירוצ ןיוש ךיד עז ךיא זיּב ּפָאק

 ,ןָאט טינרָאג רימ ןענָאק ןליוו סטָאג ןָא, ."םייה

 .קנַארק שדוח ןצנַאג ַא לאיטלּפ ןיוש טגיל טָא

 ןוא ,סױרַא טינ ןגיוא יד טשרָאקא טכירק רימ

 ילֹּכ רעניילק רעד ,יָ!טינ טרָאֿפ טּבראטש רע

 רעטעּברַא םעד, .40 יז ,1885 סעדָא ,בז ,קינוּב

 ןַײז טעזרעד רע רעדייא ,ןגיוא יד 'ַא ףרַאד

 ,תוריכׂש יד ,םינָאנַא ,"לּבור ןטעװערָאהרַאֿפ

 יד גונעג זיא סע, .70 'ז ,1896 גרעּבמעל

 טּבעלרעד טָאה עמ זיּב ,ןכַארקעגסױרַא ןגיוא

 ,! עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"טעליּב םעד ןעז

 רַאֿפ ןצַאלּפ ,ןַײז אנקמ קרַאטש (ג ;118 יז

 ,ל"הי ,"קידנקוק 'ַא ןגיוא יד ייז ןזָאל, .האנק

 סע .8 'ז} ,1881 עשרָאװ ,עּביל עטשרע יד

 "רעד עמ רעדייא, .ה מ ש נ יד סיורא טכירק

 .װש ,"המשנ יד סױרַא טכירק המחנ יד טּבעל

 ריד טכירק (ּבַײלרעטניה) ּבַײלרעטנוא סָאד*

 רעײז ךיז טסרעטַאמ וד = סױרַא (ןיוש)

 ןוֿפ ןגיוא יד םיא ןלָאז יַא :הללק .קרַאטש

 "רעטניה סָאד ,סעקשיק יד ,םערעדעג יד) ּפָאק

 ,(ּבַײל

 ,רעד ,ךירקי-

 .(עק" ,ןיד) רעד
 ,גנוד
 .יירע-

 .שינע- .ץכע

 ףיוא ידּכ, .װרט -- ןריזילַאטסירקפױרַא
 ןֿפוא ןויטקודניא ןכעלטֿפַאשנסיװ ,ןרשּכ ַא

 -ָאיצָאס זיא סע ןכלעוו ַא ןריזילַאטסירקוצסיורא

 ,189 יז ,1912 י"נ ,װ טישז ,"ץעועג ןשיגָאל

 סָאװ יןָאגרַאשז' א זיא ךַאוּפש, : ךיז טימ

 -עג ןיא טריזילַאטסירקעגסױרַא ןיוש ךיז טָאה

 ,1912 י"נ ,וש טישז ,"ןעמרָאֿפ עטסעֿפ עסיוו

 ל"חג-תוריח ןוֿפ יא ךיז טעװ סע סָאװ, ,1232 יז

 ןלעװ ייז סָאװ ןוא ,ןלַאװ עקידנעמוק יד זיּב

 ,"ןסיוו טשינ ןעמ ןָאק ,ןלַאװ יד ןיא ןכיירגרעד

 ,121// 1967 ,זחט ,גצּב

 .שינע- ,גנו-

 ןעגנערּבסױרַא .װזוקַא -- ן(ע)צכערקפיורַא
 "סיורַא סעּפע קידנעצכערק רעדָא ץכערק ַא

 ייוא ןַא יַא .ץכערק ַא יַא .ןגָאזסױרַא ,ןעגנערּב
 / ,יירשעג טצעל ןַײמ ּבָאה ךיא זַא ןוא,, ,ייו

 טָאה / -- ץירקעג-ןייצ ךרוד טעצכערקעגסױרַא

 טקַאהעגכרוד ןוא / ץילּב ַא טזָאלעגּפָארַא ךיז

 ,קרָאי-נ ןיא ,הלמ ,"ייוצ ףיוא דרע יד

 רעד ,רעֿפלעהסיױרא רעד, .238 יז ,1927 עשרַאװ

 יד טָאה ,טרוּכישעגנָא יאדווא ךיז טָאה ,רעגענ

 יד ןשיװצ ןוֿפ טצכערקעגסיורַא עקשטיטלַא

 טָאה ןןישריה יד|; .ירעלדנעל א' ,אּפָא ,"סנשיק

 ןעועטַארסױרַא

 ,"טסגנַא ריא טצכערקעגסורַא יװ ליטש רעד ןיא
 ןשינעֿפעשַאּב סטָאג ,רעקצעמ י.י

 .שינע-ה .רעד ,ץכערק--

 טקערק ?ץלַא זיא סָאד, -- ן(ע)קערקפױרַא
 ,"ףלעדיי עצרַאװש סָאד ...סױרַא ךיז ןוֿפ
 .ךיז טימ .98 יז ,33 ןט ,קג ,לגיפש .י
 .שינע-
 ןעװעטַארסױרַא חזז .װרט -- ןריטַארפױרַא

 עקידרעירֿפ יד ןוֿפ ןושל ןיא טֿפָא ןעװעג} ,6--
 זַא ףָאה ךיא, .ןדל ןיא צעּפס .תורוד עכעלטע

 .תנו/ .דמא ,ייַא דניק רעזדנוא טעװ רע

 "רַאֿפ .ןסַײרסױרַא .װרט -- { ןטָארסױרַא

 ,23/  .ָאטעג ןוֿפ ךעלטשער יד יַא ,ןקיליט

 'ַא .ןהצעּפָא ,ןטָארּפָא .ורט -- זז ןטַארטױרַא

 רעקידהנּכס ַא ןוֿפ ,ןַאלּפ ןטכעלש ןוֿפ ןצעמע

 ,בנו גנומענרעטנוא

 ןריטַאר-- :89 .װרט -- ןשװעטַארפױרַא

 ןצעמע ןריֿפסױרַא רעדָא ןּפעלשסױרַא .1 .(4זמ

 -עטַאר ןֿפוא אזא ףיא ןוא ץעגרע ןוֿפ

 -עּבעל א םיוק 'א .ןַײז ליצמ ,ןזיילסיוא ,ןעוו

 ןוֿפ יַא .גנאגרעטנוא ןוֿפ ןשטנעמ א יא ,ןקיד

 ןוא רעַײֿפ ןוֿפ ,לגענ סנצעמע ןוֿפ ,טנעה סנילּת

 רעטנזיױט ליֿפ, .דמש ןוֿפ יא .רעסַאװ ןוֿפ

 ןעגנאגעג / ,ןעגנַאגעג ןריצַאּפש ןענעז ןשטנעמ

 ןשטנעמ רעטנזיוט ליֿפ / :ךַײלג עלַא יז ןענעז

 -עטַארוצסיױרא / ןעמונעג הווצמ יד ךיז ןּבָאה

 סעמַאמ רעד, .לֿפ ,"ךַײט ןוֿפ ןתח םעד ןעװ

 ןוֿפ טנורג ןוֿפ וליֿפַא סיורא טעװעטַאר הליֿפּת

 םירֿבכח לייט א ךָאנ יא קידנלעװ, .װש ,"םי

 ןדנוּברַאֿפ ךיז רע טָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ

 -שגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רעֿפָאש ןשישטַײד א טימ

 רעװָאכָאטסנעשט ןיא ,"טסילַאיצַאס א רַאֿפ ןּבעג

 ,231 יז ,1947 יינ ,ןדִוי

 ,עלהָאװלה א טימ ןצעמע יא ,ןֿפלעהסױרַא .2

 -- טַאהעג ךיא ּבָאה טייהניואועג עטוג א,

 ַא תעּב ןטַאװעשירַאנ א רַאֿפ ךיז ןלעטשרַאֿפ

 ַא ךימ טָאה טייהניואוועג עקיזָאד יד .רַאֿפעג

 קסנימ ,ןרעטש ,"טעװעטַארעגסױרַא לָאמ ךס

 ןיא ןעגנואימאּב עסיורג קנַאדַא, .3 ןאָיו ,8

 רעטכיד םעד ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנולעג ךָאד

 ּבזי ןיא ,םיוּבלטײט .ּב ,"ֿבצמ ןרעװש ןוֿפ

 .615 'ז ,1968 ָא"ּת ,װעשטרָאק ,קצָאװטָא

 לָאז סעּפע ןזָאלרעד טשינ ,ןזָאלוצ טשינ .9

 ,הֿפירׂש ַא ןוֿפ יא .ןרעװ ןלַאֿפרַאֿפ ,דוּביאל ןייג

 'א .תורוּתירֿפס יד יא .ןדי-ֿבתּכ עלוֿפטרעװ יא

 רעּפַאכלגייּב םעד עקסָאי טימ עקלדיֿפ , .ֿבוח א

 יד עקַאט ןּבָאה . ...ןםיבנג עשיטָאטש עדייּב|

 -עגסױרַא ןּבָאה ייז ,טנידרַאֿפ 'הווצמ' עצנַאג

 ,ןהֿפירש רעד תעשּב| רָאה ןייא זיּב טעװעטַאר

 ךיוא טָאה ,ןעמוקעגניהַא זיא סָאד ואו רעּבָא

 רעד ,ּביָאט .ד .י ,"טסואועג טינ רענייק

 לטכיל סָאד , ,19 יז ,ט"מרּת ענליוװ , . . .שידק

 עג ךיז טָאה ,שדוק-ןורָא םַײּב דימּת-רנ ןוֿפ

 ןרָאװעג ןעקנוטרַאֿפ ןצנַאגניא ןיוש זיא ,טכַאד

 ןוֿפ סע ןָאק עמ ןוא שינרעטצניֿפ ןוֿפ םי ןיא

 טָאה רע, .דוייםיליהּת ,שַא ,"'א טשינ טרָאד

 טימרעד ןוא -- ךַארּפש עשידִיי יד יא טלָאװעג

 טייקניד-סּבעװניּפש רעד ןוֿפ ןעקנעד:שידַיי סָאד



 ךיז ן(עװ)עקשטַארסױרַא

 ,1938 י"נ ,ו רָאק ,"טייקיגנַאלק-ןסַאג רעד ןוא

 ,148 יז

 -גטיוט ןוֿפ ,רעַײֿפ ןוֿפ ךיז יא -- ךיז טימ

 ןוֿפ ,טייקנַארק רערעװש א ןוֿפ ךיז יא .רעגַאל

 -עקישנָא ןַא ןוֿפ ךיז יא ,טנעה סעתוומה-ךאלמ

 ַײב גנעה ךיא ,אלימ,* .קינדונ א ןוֿפ ,שינ

 עמ רָאנ ,ןטיײװצ א ַײּב ךיא גנעה ,סוֿפ ןייא

 ןכעלקילגמוא םעד, .לװֿפ ,"יַא ןװּורּפ ךיז ףרַאד

 סױרַא ךיז רע טעװעטַאר :ןטכער וצ טינ זיא

 א ריט רעד ַײּב טרעיױל ,הרצ ןייא ןוֿפ

 ןוא טעקַאנ ןּבילּבעג ןענַײז יז , .וש ,"עטייווצ

 ןטימ טעװעטַארעגסױרַא ךיז םיוק ןוא סעװרָאּב

 רעדעיא .100 'ז ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"ןּבעל

 םורַא ױזַא יװ ןטכַארטרַאֿפ ףיט ךיז זומ רענייא

 ,"ּפמוז ןקיצומש . ..םעד ןוֿפ יא ךיז לָאז רע

 טָאה רענדער רעד, .ּבצ 'ז ,1957 י"נ ,ּבדל

 -ַאר ערעדנא . . . זא . . . ןעזרעד ךעלרעּפמַײשַאּב

 רעד ףיוא טייהרעטעבנגעג סױרַא ךיז ןעװעט

 קסנימ ,דַײז ,יקסלָאּפָאגלָאד .צ ,"טֿפול רעַײרֿפ
3, 

 .יירע- = .(עק- ,ןיי) רעד
 טימ .1 .וטוא---ךיז ן(עו)עקשטַארפױרַא

 -סורַא .ןעזיוּפסיורַא ,ןכירקסיורַא טייקירעװש

 ןוֿפ ריֿפ עלַא ףיוא ךיז יַא .ךיז ןעקּבַארַאק
 טימ ךיז טָאה ןײלַא רעקנעש רעד, .יישנארט

 וצ טָאה ןוא טעװעקשטַארעגסױרַא תוחוּכ עלַא

 טרָאד ןיא ןוא ,עיצילָאּפ רעד ןּבעגעג ןסיװ

 ,לָאפוי ,וָאקינדעמ ךענעה ,"ןּבילּבעג תושלח

 -מָאּפס ךיז טָאה רעטלַא רעד זיּב, .24 טו 2

 ןרעטנוא ןוֿפ טעװעקשטַארעגסױרַא ןוא טעטנעינ

 -רעּביא סעומש רעד לַײװרעד זיא ,סױרַא ןגָאװ

 ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"ןרָאװעג ןסירעג

 טֿפרַאדַאּב ךיז ןּבָאה ױזַא, .68 יז ,1895 סעדַא

 יײז תעשֹּב ,תולגע"לעּב ... לָאמַא ןליֿפרעד

 ןוא ןכַאאלש עקיּפמוז יד ןוֿפ יא ךיז ןגעלֿפ

 -עמש ,ןַאמטלא השמ ,ײזַארטש ןֿפױא ףױרַא

 טָאה רע, .22 יז ?רָאי ,טשערַאקוּב ,ןעגנילרעט
 ,ןַאגאװ םענוֿפ טעװעקשטַארעגסױרַא םיוק ךיז

 ,סעמע' ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"רעטלַא רעד

 ,417 יז

 סױרַא ןיוש ךיז טעװעקשטַאר טָא ןוא , :גיֿפ
 רעקידרעטניװ רעד ןוֿפ ךעלעזערג עטשרע יד
 ןרעטנוא טמערַאװעג ךיז טָאה סָאװ ,האוֿבּת
 ,21 וו 1966 ,זמט ,אֿפא ,"יינְש

 -רעטַאמ ןוא ימ טימ ןעמוקַאּבסױרַא ךיז .2

 ןרעטנַאלּפסױרַא .עיצַאוטיס רערעװש א ןוֿפ שינ

 ןיא ןגעלעג רע זיא יוא, .הרצ ַא ןוֿפ ךיז

 ,"טעקשטַארעגסױרַא רעּבָא ךיז טָאה רע .דרע'רד

 הצע ןייא . .. ּביג ,אּברדַא, .(יײמָאלָאק) דייר

 ןוֿפ יא ךימ ךיא ןעק ןֿפוא ןַא רַאֿפ סָאװ טימ

 ,25 אט ,1867 מק ,לײ ,"תודיסח רעטצניֿפ אזא

 ןעװעקשטַארוצסױרַא ךיז ןָאט רימ ןֿפרַאד סָאװ;

 1881 ,לָאֿפי ,די ,"?עגַאל רערעטיּב רעד ןוֿפ

 עלַא ףיוא סיורא ךיז טעקשטַאר רע; .88

 ןיא רימ וצ טֿפױלטנַא .הֿביֿבס ןַײז סיוא יריֿפ

 ,"טלעװ רעד ןוֿפ ןרעדנוזוצּפָא ךיז ידּכ בוטש
 ,6 ןיוו ,...ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד

 ךיז טָאה ריא סָאװ טָאג וצ ּביױל ַאע .164 יז
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 ,"טסערֿפ ןוא ןעיינש יד ןוֿפ טעקשטארעגסיורא

 .שינע- .רמ

 ןעמָאר- :59 .ורט -- ןעמַארקױרַא

 ,ןרעקסױרַא ,ןקינײרסױרַא .(63) ןעמיור--

 טסימ ןטימ .קידנעמַאר ןקיטַײזַאּב .ןלעטשסיורַא

 יד יַא םעזעּב ַא טימ .לרעגניֿפ ןדלָאג א יא

 ןרַאֿפ .(עא סעקישטשװַאטנוּב יד) םיסרוקיּפַא

 עלא 'א חסּפ ףיוא ּבוטש יד (ןסַײװ) ןכלַאק

 א זיא סָאװ ץלא, .,סיורַא ןסיורד ןיא ןכאז

 ןוא . . .המהּב רַאֿפ רֶעדָא ןשטנעמ רַאֿפ זַײּפש

 ס9 טָאה דרע רעד ןיא גנאל טינ טלַאה סע

 ,תיעיֿבש-טלעג ןַײז וצ ןוא ןהטימש =|} תיעיֿבש

 ,םיערז ,יַא טלעג ןַײז ןוא יא סע זומ עמ

 טעװ טָאג ןעװ, .ןןעמיור-- :טעיפ ַײּב| ּב/טנ

 ,אינּת ,"טלעװ רעד ןוֿפ האמוטה-חור םעד יא

 ,160 יז

 טסלָאזע :הללק רעד ,םָאר- ,םַאר--

 ןוא עטדיישעג יד ,עטזיילעג יד ,הרּפּכ יד ןַײז

 (קסירּב) "סיורַא טָאטש ןוֿפ יא רעד

 ןי) רע .שינע/ .ץכע-ה  ,גנוז

 .ַײרע- .(עקד
 ךרוד ןגירקסיורַא .ורט -- ןעלננַארפױרַא

 יד טנעה סנצעמע ןוֿפ יא .לגנַארעג א (טימ)

 ,הֿבינג

 ךיז ,ןעװעטַאר ךיז לגנארעג ךרוד .ך יז טימ

 ןוֿפ ךיז יא .ןכיירגרעד סעּפע רעדָא ןעַײרֿפאּב

 ןוא ןעױרֿפ . . . ליֿפ ױזַא; .טנעה סעתוומה-ךאלמ

 עשלטעטש ןוֿפ ךיז ןּבַאה סָאװ ,ךעלרעדניק

 טיוט םעד ַאד ןּבָאה ,טלגנַארעגסױרַא תוטיחש

 ,11 ןא ,פָאג ןיא ,רעזייר .ל ,"ןטימעגסיוא טינ

 ,"גנונעקרענַא רעלוֿפ וצ טלגנַארעגסױרַא ךיז,
 ,14 א 1962 ,זמט ,אֿפא

 .שינע// .ץכע- .רעד ,לגנַאר -

 -סױרַא ,ןעגנערּבסױרַא .ורט -- ןונֹורפױרַא
 -גערעגֿפױא ,אזגור טימ ,זגֹור טימ סעּפע ןגָאז
 ָארּפ םעד יא .תונעט עטלַא יד יא .טייהרעט
 ןּבָאה טינ הלועּפ ןייק ןעק סָאװ טסעט

 סורַא .משצז .וטוא -- ךיז ןשטויסורַא

 ךיז טָאה לָאמליײט, .ךיז ןשטילגסױרַא .ןכירק
 לייה רעד ןוֿפ ךיוא ןדניק-לֿפָאטרַאק סָאד} סע
 ....רעמיווש א ןגעוװי ,ץרפ ,"טשטורעגסױרַא

 ךיז ןוַײװסױרַא .װטוא -- ןקיטיױרסיױרַא

 טכַארטַאּב ןרעו . . . טָאה , .רילָאק ןטיור ןטימ

 עכלעו ןוֿפ ,ןשאמאק ענעסירעצ = ענַײז . . .

 ,"קָאז ענעסירעצ א טקיטיױרעגסױרַא טָאה'ס
 ,1935 קָאטסילַאיּב ,ןעמולּבנרַאק ,יקצַאש .ל .י

 .ךיז טימ ךיוא

 -טייר - :99 .וטוא -- ךיז ןעלטױרפױרַא
 -רַאֿפ , .ךעלטיור יװ ךיז ןזַײװסױרַא .ךיז ןעל
 יװ טלטױרעגסױרַא ךיז ןּבָאה רעמינּפ עטציווש

 'ז ,'קָאטסָאװ' ,וש גרעּב ,"ץכעליושעג ַא ןוֿפ

 ,שינע- .גנה 64

 .ןרעכייר -- :59 .ורט -- ןרעכױרפױרַא
 ןוֿפ סעניסָא יד יַא .ךיור טימ ןּבַײרטסױרַא .1

 סיצאנ יד .ּבוטש ןוֿפ ןצנַאװ יד ,ןטסענ ערעייז

 ךיז ן(קי)דנורסורַא

 יד ןוֿפ רענַאזיטרַאּפ יד טרעכיורעגסיורא ןּבָאה

 | .סעּבמָאקַאטַאק

 -עגנַײא ןַא ןוֿפ ןצעמע ןּבַײרטסױרַא םּתס .2

 ןכַאמ גנע ,ןגָאירַאֿפ ,ןּבַײרטרַאֿפ .טרָא םענעסעז

 ,ןקיטַײזַאּב ,רעמ ןעמוק טינ ,קעװא לָאז עמ ידּכ |

 עשימַאנַאקע ערעייז ןוֿפ ןזִיי יא .ןרעטַײװרעד

 טרעכיור עמ ןוא טשינ טמענ עמ ,, .סעיציזָאּפ

 ,"!חסּפ-רַאֿפ ןטימ ןיא םינכש ןייק סױרַא טשינ

 ןּבָאה טייקשידיי ןוֿפ, ,43 'ז ,ןגָאלָאנָאמ ,עש

 ןיוש שממ ןענעז יז . . . טסואוועג טשינרָאג ייז

 ןוֿפ יז יַא רעּבָא ,ןעװעג טשינ ןרִיי ןייק רָאג

 ,קומ ,"טנַאקעג טשינ ןעמ טָאה ענימג רעד
 .57 'ו ,װ ןשינעגעגַאּב ענַײמ

 ןצעמע ןוֿפ יַא .ןעלצרָאװסױרַא ,ןסעסיױרַא .9

 זומ סע !ןָאגרַאשז ענדיּב ,ענדיּב , .רעלוֿפ םעד

 טעװ עמ זיּב ,עלַײװ עניילק א ןרעיודעג ךָאנ

 עגנוי רעזדנוא ןוֿפ ךוד ןקיזָאד םעד טָא יִא

 ,33 ןס ,1887 ,לָאֿפי ,עש ,"רוטַארעטיל

 ףיוא ךיא ייטש , .ךיור ןטימ ןזָאלסױרַא 4

 רעצרַאװש רעד טייטש'ס יװ ,סַאג ןטימניא
 רֶע / ;זיוה רעזדנוא ןוֿפ ךַאד ןֿפױא / ןעמיוק
 עלַא טרעכױרעגסױרַא ךיז ןוֿפ גנַאל ןיוש טָאה
 םיא ןוֿפ טײקמערַא יד טנייוו טציא / ,ןעמיורט
 ,22 יז ,תורוד ,גח ,"סיורַא

 ּבָאה ךיא ,, ,(357 4--) ןרעכיירסיוא וזד .5
 קילדנעצ יײװצ א ךיור לסיּב ןַײמ טרעַײטשעגַײּב
 ,"גָאט א ןטעראגיצ ףלעוװצ א יא געלֿפ ךיא .רָאי
 ,17 | 1964 ,זמט ,גי

 ,שינ .,גנוי

 ןעמַארסױרַא וזז .וחרט -- ןעמירפיורא

 בר תּבש תכסמ ןיא, .,ןקיטַײזַאּב ,ןַײז רעבמ

 ןַײװ ןא=} ןיא טהיג טוה קחצי רֹּב ןמחנ

 לגרעּב ןייא רַאװ ןטרָאג ןַײװ םיא 'נוא ןטרָאג

 זָאד םיא יד טַײל טגניד רע ינוא ,דרע טימ

 ,דמ קרּפ ,טנַארּב ,"ןמיור שיורה ןטלוז לגרעּב

 תושר טסָאה 'נוא טנרעצג טסָאה וד ,טָאג,

 תיּב ןַײד ןמיור וצ זיוא דנַײֿפ ןעד ןּבעגיג

 ןנירד ׂשַאװ ץלַא ןהיצ וצ זױרַא ינוא שדקמה

 ,ןזח םייח 'ר ןּב רֿפוס ביל 'ר ,זּביא ,"ראוו

 .ט"סּת גָארּפ ,נּכשַא ןושל שורפ םע "תוניק;

 ץמח סָאד ('ַא) ןַײז רעֿבמ לָאזימ :'ט הוצמ;

 רֿפס אוהו א"מיגרּת ינימ רֿפס ,"חספ ֿברע

 ןוֿפ תוריּפ יד ןוֿפ , .5 יז ,?רָאי ,זדָאל ,תווצמה

 -הטימש ןיא ןסקאװ סָאװ יד רמולּכ| הטימש

 רָאנ ןס9 טינ ןעמ רָאט |ןיילַא ךיז ןוֿפ רָאי

 רַאֿפ דלעֿפ ןיא ןימ םעד ןוֿפ ָאד זיא סע ּביוא

 ןימ םעד ןוֿפ ָאטינ ןיוש ןזיא סע ּביוא ,תויח יד

 ,"בוטש ןוֿפ ןימ סָאד 'א ןעמ זומ דלעֿפ ןיא
 ,45 יז ,וו ישס

 ןי) רע/ .שינע/ .ץכע- .גנז
 ,ײרע- .(עק-

 :סױרַא .הטוא -- ךיז ן(קי)דנורפיורַא
 ,טייקדנור טימ ןגיוא יד ןיא ןֿפראװ ךיז ,ןטלֹוּב

 יד ןוֿפ סיורא ךיז ןדנור סָאװ ןּפיל עקישיילפ,
 .מוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"סעצנַאװ עטמעקרַאֿפ

 ,149 יז ,געװ

 .שינע/ .ץכע- .גנז



 םףורסױרַא

 סעצָארּפ רעדָא טקא .ז ,רעד -- ףויפורַא
 ַא רעקידהּפצוח ,רעקיטכעמ א .ןֿפורסיױרא ןוֿפ

 ףיוא, .יַא ןֿפױא ןריגַאער טינ .יַא םעד ןעמעננָא

 ,ףורּפָא ןַא טסנוק זיא ּפערט ערעקירעדינ עריא

 ,"ַא ןַא -- יז זיא תוגרדמ ערעכעה עריא ףיוא
 .172 יז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 / :ףיורעד ןרעדנואו ךיז קרַאטש רעניד יד,

 / ,ףור ןַײז געװ ןֿפױא טינ טרעה עמ סָאװרַאֿפ

 ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ייֵַא ןסכלמ םעד} ןַײז טינ

 זיא ןטַײצ עקילָאמַא; .250 יז ,1966 עװקסָאמ

 ַא ןּבעל וצ 'א ןא ,יַא ןַא ןעוועג ץוּביק רעד
 ןיא ןעמרָאֿפ ערעסעּב ןֿפַאש ןוא ןּבעל-ענומָאק

 ,רָאֿפ ,נַאצ ,"ןעגנואיצַאּב עכעלשטנעמנשיווצ

 = .רנ| ץַאזײא .לט ע"א .25 וט 2

 .ןץַאזֿפורסױא

 לָאז רע ןצעמע ןֿפור .1 .ורט -- ןֿפרפױרַא
 רעציזרָאֿפ םעד יא .קיניײװעניא ןוֿפ ןעמוקסיורַא

 סיצַאנ יד .ריט רעד רעטניה יא .גנוציז רעד ןוֿפ

 םיא ןוא בר םעד ןומה ןוֿפ ןֿפורעגסיױרא ןּבָאה

 ןלוש יד ןיא טיג ןַײנה רנייא ןעװ, .ןסָאשרעד

 ,וטל7 ,"...ןֿפור ׂשיורה טלעװ םנייא רע זד

 ןעװעג חירטמ . . .ןיילַא ךיז טָאה רע, .א/וכ

 טַײלעגנוי ייווצ יד . . . טָאה ןוא ,ןַײרַא לוש ןיא

 ,מק ,"עקסיּבָא ןַא ףיוא ןֿפורעגסױרַא טרָאד ןוֿפ

 ,ףוס א ןּבָאה זומ . . . גנידצלַא; .11 ןאי ,7

 ןוֿפ ענעצס רעד ףיוא טסיטרַא ןא יַא סָאד וליֿפַא

 ,| ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,"רעטאעט ןשידִיי

 רעד ןוֿפ טעװ 'א/ .210 'ז ,1922 צעשרַאװ

 ַא סנורטטמ רֿפוש רעד / טניריּבַאל סטלעו

 -ךוקיר טימ טעװ דניא רעד ןוא / דניא ןשלמיה

 ,טייצ ,"גנאלש יד ןטערטעצ / עלצנש סיֿפ

 -ַּבַײל רעדורּב -- ךיא ,, ,1922 עשראוו ,ןורטטמ

 -עגנַײא לָאמנייא ּבָאה / ,לַאֿפוצ ןוֿפ רעכעל

 -סױרַא ןוז יד ּבָאה ןוא / -- ,עגר יד טמאצ

 .ּב ,"ןגעװ עקידעראמכ רעטניה ןוֿפ / ןֿפורעג

 .ךוז יד ,גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל

 = !דלַאװ ןוֿפ ףלָאװ םעד סיורא טשינ טֿפור*

 "רָאֿפ טַײז !רעַײֿפ (ןייק) טימ טשינ ךיז טליּפש

 עשירערעטשעצ טימ ןָאט וצ ןּבָאה םַײּב קיטכיז

 -וצ יז = לַאטש ןוֿפ דרעֿפ 'א* .תוחוּכ

 .ןענעֿבנג

 -סױרַא .רעשיטַאֿפמע רָאנ ןֿפור ווזד ללּכּב ,2

 ףיוא יא .ץעגרע ןוֿפ ןֿפורּפָא .ןֿפורוצ .ןרעדָאֿפ

 "ןיד א ףיוא יא .לעוד א ףיוא יא .טסעמרַאֿפ א

 םעד ןקירדרעטנוא וצ ידּכ רעטילימ 'א .הרוּת

 -רעַײֿפ יד ,ףליה עכיג יד 'א .,דנַאטשֿפױא

 ףיוא קירּבַאֿפ ןיא סרעקַײרטש יד יא .סרעשעל

 ךָאנ 'ַא .ָאּפַאטסעג ןיא יא .ןעגנולדנַאהרעטנוא

 ,לװָאט םוצ רעליש םעד יא .סעצַארּפ םוצ תודע

 םעד טגָאירַאֿפ טָאה לירּפַא טַאנָאמ רעד זַא;

 םעד ןֿפורעגסױרַא ןוא רעטניוװ ןקידהרוחש-הרמ

 דוד תֿבהא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"רעמוז ןכעלּביל

 ןַײז טימ זיא; .8 יז ,1885 ווענעשעק ,ןתנוהיו

 רעד טימ ןעלהשמ וצ ןעגנַאגעגוצ ןײלַא דוֿבּכ

 -ץיָאּפ א ףיוא םיא יא -- ןענרעלוצנָא םיא העד

 ןעמעװ רעװ ןעז ןעמ זָאל ,אּברדַא . . . קיניד

 ,100 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןרַאּפשרעּביא טעװ

 סניּבר ןוֿפ ריט רעד ַײּב ןענאטשעג זיא רע;

 רעד רעּבָא ,םיחרוא ערעדנַא ןשיװצ שרדמה-תיּב
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 םַײּב טצעזעג ןוא 'ַא ןסייהעג םיא טָאה יּבר

 טָאה עמ, .דיי:םיליהּת ,שֵא ,"ךיז ןּבענ שיט

 ןיא . , . טנאנעטייל םעד ןֿפורעגסױרַא דנעגנירד

 ןֿפורעגּפָא םיא טָאה עמ =|} לייט-רעטילימ ןַײז
 ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"ןּביולרוא ןוֿפ

 ,54 יז ,1965 עװקסָאמ

 -וטיס א ,ֿבצמ א וצ ןעגנערּב ,ןַײז םרוג .9

 -טֿפַאשלעזעג א רעדָא עשיזיֿפ א ןקעוורעד .עיצַא

 -סידָאלּפַא יַא .תקולחמ א 'א .עיצקאער עכעל

 ,עיצַאסנעס א ,לַאדנאקס א ,קינַאּפ ַא 'א .ןטנעמ
 -רענַא יא ,טיונ עכעלטֿפַאשטריװ א ,סיזירק ַא יַא

 ןֿפור סָאװ ןעגנוגנידַאּב .ןעמעלַא ַײּב גנונעק

 ןעקנַאדעג יד ןיא שינערעקרעּביא ןא סיורא

 ןֿפורעגסױרַא ןּבָאה סָאװ תוּביס יד ןכאמ רָאלק

 סױרַא טֿפור סָאװ קיטילַאּפ א .טײקנַארק יד

 'א ןעק סָאװ טײקנדירֿפוצמוא ,טיונ ,טײקמערַא

 (ךרוד) טימ עיצקאער א יא .דנַאטשֿפױא ןא

 סייווש יא .עא תוחיר ,ןֿפַאטש ןוֿפ גנוקריוו רעד

 -- ןיילק עקאט זיא עלעּבעװש א, .ּבַײל ןֿפױא

 ,"הֿפירׂש עסיורג א (ןכַאמנָא) יַא ןעק'ס רעּבָא
 םעד ןוֿפ דנַאטש ןיא ןַײז טגעלֿפ יז; .װש

 .ל ,"ןֿפורוצסױרַא ןרערט ןשטנעמ ןטסטרַאה

 ענליו ,רעטכַָאט ס'רעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל

 טישעגסיוא טָאה ןחדּב רעד, .19 'ז ,8

 לכיימש א י'ַא רָאנ יּבַא ,טגָאמרַאֿפ רע סָאװ ץלא

 רעַײנ רעד ,ָאדיױג .י ,"טכיזעג ןֿפױא ןתח םַַײּב

 שוילקַאק רעד, .42 יז ,1893 ענליוו ,קינטנעצָארּפ

 יװ ןטײקֿפַאלש עכעלרעפעג סױרַא לָאמַא טֿפור

 ,ךָארּבלטַײּב א ,גנודניצנָאןעגנל א לשמל

 רעד ,רעדניּבכוּב קחצי םהרֿבא ,"רַאטַאק-ןעגנול

 ,49 יז ,ה"נרּת סעדא ,רַאדנעלַאק סקלָאֿפ רעשידוי

 עדעי ֹוא ,עדָאמ יד ןיוש זדנוא ַײּב זיא יוזא;

 -ללּכ םעד ךיז טֿפערט עס סָאװ שינעעשעג עַײנ

 טֿפור ,ןטכעלש םוצ ַײס ,ןטוג םוצ ַײס ,לארׂשי

 -שרד ,סרעּבַײרש ןוא ןטעָאּפ ערעדנוזאּב סיורא

 ,88 'ז ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"םינלדּתש ןוא םינ

 סױרַא טּפור ןוחטּב ,ןוחטּב ןּבָאה זומ דיי א;

 ,2 אוו 1960 ,זמט ,טיי ,"לזמ סָאד

 יא .גנוּבעלרעּביא ןַא ,ליֿפעג א ןקעװֿפױא .4

 'א .הרוחש-הרמ א ,קיטייװ ,שֿפנתמגע ,רעצ

 -עּפתה ,תוֿבהלתה ,ןעגנונעֿפָאה ,גנורעדנואווַאּב

 ודשח 'א .סעיזוליא יא .לגדא תונמחר ,תול

 ,סערעטניא 'א .קערש ,לקע ןא ,ןרָאצ ,סעּכ

 -מוא סיורַא ןֿפור סָאװ סעיצקורטסניא .,רעגַײנ

 ,רעגַאּב ,קשח א 'א .תוקֿפס ,ןשינעײטשרַאֿפ
 | .עא גנַאלרַאֿפ

 ךָאד, .ןּבעלֿפױא ,ןרירװַאטסער ,ןלעטשֿפױא ,9
 ךיא זומ ןעגנומיטש-הּכונח ,רעדליּב הּכונח יַא

 ,"ןרַאי-רעדניק יד 'ִא קירוצ טלָאװעג טימ . . ;

 עטכַײל סָאד, .'הּכונח סרעּבַײרש ןגנוי ַאי ,ץרּפ

 עיזַאטנַאֿפ ןַײמ ןיא טָאה רָאה ענַײמ ןרירַאּב

 טָאה ןוא רעדליּב עדלימ ענדַאמ ןֿפורעגסױרַא

 ,ןרעּפלַאה .י ,"טרעּֿפעלשעגנַײא ּביל ,דלימ ךימ

 יא ףרַאד ךיא, .20 'ז ,1913 עשרַאװ ,עלעדנייש

 ,"ןטלאטשעג עטנערּברַאֿפ ענַײז טימ ןטכענ םעד

 ,1949 א"ב ,ןיֿבָאלת ןיא רַאי ןּביז ענַײמ ,געס

144'7, 

 ,ןּבעל ןּבעגנַײרַא (א = ןּבעל (ןיא) םוצ יַא*

 סָאװ סָאד ןּבעל ןיא יא , .ןקרַאטשרַאֿפ ,ןבעלפיוא

 שירעֿפורסױרַא

 -סױרַא ,ןקַאטסיוא ,ןשַאװּפָא ,רימ ןיא טרעמולש

 ןגיל עכלעו ןטנַאילירּב יד ןוא לרעּפ יד ןֿפַײלש

 . ,"ןּבעל םענוֿפ ּביוטש םעד ןיא ןטלאאהַאּב

 ,1911 י"נ ,עזָארפ ןוא עיזעַאּפ ,שג ,רעװַאשרָאּב

 רעד טימ ךַײלג, .ןרעּבעג ,ןֿפַאשַאּב (ּב :212 יז

 -סױרַא ןוא ןרָאװעג ןֿפַאשאּב זיא עיזַאושזרוּב

 ,סַאלק רעַײנ א ךָאנ ןּבעל םוצ ןרָאװעג ןֿפורעג

 ,א .מ ,"טאיראטעלַארּפ רעד -- ךוּפיה ריא

 ןָאדנָאק ,ןעצטַאזנעגעגנעסַאלק ןוא ןָאיגילער

 טרעהעג סָאװ סָאד זיא םוטנגייא, ,71 'ז ,3

 ןּבעל ןיא ןרָאװעג ןֿפורעגסױרַא זיא סָאװ ,רימ

 ,"עיגרענע ןַײמ ,לַאֿפנַײא ןַײמ ,לכׂש ןַײמ ךרוד

 ,166 'ז ,1917 י"נ ,ע טישז

 -ןֿפָא ףיוא יא .ןגירקסױרַא .ןעגניװצסױרַא .0

 ןשטנעמ ןיא יא .סעומש םענעֿפָא ןא ףיוא ,טייק

 ףיוא לָאמ עטשרע סָאד טָאה טרעּבור , .היח יד

 יליז .ּב ,ײץֿפיז ןשלַאֿפ א 'א טריּבורּפ ןּבעל ןַײז

 ,1885 וװענעשעק ,ןתנוהיו דוד תֿבהא ,ןַאמרעּב

 ַײב| 'ִא ךעלטסניק רַאגָאז ןֿפרַאד רימ, .29 יז

 ,ּבעילטָאג .מ 'רד ,יןכערּב סָאד |ןעגנוטֿפיגרַאֿפ

 רעד, .6 'ו ,1902 צשרַאװ ,| דנוזעג טַײז

 ןיא טרָאּבַא ןַא ןֿפורוצסױרַא ןֿפוא רעטסטכַײל

 יד . ..ןכעטשוצכרוד -- סעקרעשוקַא יד רַאֿפ

 "ניא ןַא ןוֿפ ףליה יד ךרוד ךעלטַײה טכורֿפ

 ,עקרעשוקַא ןא ןוֿפ יודיו א ,ז .א ,"טנעמורטס

 טינ טָאה גירק רעד, .63 'ז ,1909 עשרַאװ

 ,רעטעּברַא םעד ןוֿפ המשנ יד טשרעדנאעגרעּביא

 -רעּבייא רעד ףיוא ןֿפורעגסױרַא רָאנ טָאה רע

 רעד ןיא ןגרָאּברַאֿפ ןעװעג זיא סָאװ סָאד ךַאלֿפ

 ,159 'ז ,1919 י"נ ,וא טישז ,"ףיט

 ,לרעגירק א ןריצָאװָארּפ = רעטימעג יד יַא*

 -ריּפס ַײּב (א = (ןטסַײג) רעטסַײג (יד) יַא*

 ;ענעּברָאטשרַאֿפ טימ ןריקינומָאק --- ןטסילַאוט

 ,ןשרעהַאּב טינ יז ןעק עמ סָאװ תוחוּכ יא (ּב

 ןשטנעמ םעד ןיא יא = ה ז ע ה רעד ףיוא יַא*

 טסעװ זַא, .קינסיעכהלדוצ םעד ,'ץעגייש' םעד

 טוג טשינ ךיא ןעק ,הזעה רעד ףיוא יא ךימ

 'א* 118 יז , פשוי ,ַאּפָא ,"ךיז רַאֿפ ןגָאז

 -עד א ףיוא ןריצָאװַארּפסױא = סָאג ןֿפיוא

 שרעדנַא, .עא ףמאק ,ןדַאקירַאּב ,עיצארטסנַאמ

 ןדנֿפמעק םעד ןוֿפ קיטקַאט יד ןרָאװעג זיא

 -יטילָאּפ ןַײז זיא רָאי 1848 ןיא ,טאיראטעלַארּפ

 ...ףמַאקךדַאקירַאב א ןועװעג ףמַאק רעש
 ןכעלגעט א טַאיראטעלַארּפ רעד טריֿפ טנַײה

 טינ ךיז רע טזָאל ַײּברעד ןוא ףמַאק ןשיטילַאּפ

 רעשידיא רעד ,"סָאג ןֿפיוא 'ִא ןֿפוא-םושּב

 ,31 יז ,13 ןמ ,1902 ןָאדנָאל ,רעטַײּברַא

 קיליװַײרֿפ .ךיז ןֿפורנָא וזז -- ךיז טימ

 ל"רהמ רעד טָאה,, .ןָאט וצ סעּפע ךיז ןגײלרָאֿפ

 ענַײז עלַא טימ זַא ןֿפורעגסױרַא ךיז דלַאּב

 ,"םד-תלילע םעד ןגעק ןטַײרטש רע טעװ תוחוּכ

 .5 '1 ,?רָאי ?טרָא ,גַארּפמ ל"רהמ םינוֿפ הׂשעמ

 ןציז וצ ףיוא ןֿפורעגסיױרַא ןיילַא ךיז טָאה יז;

 ,200 'ז ,םרוטש ןיא ,עש ,"ןקנַארק ןּבענ

 ןי) רע .שינע/ .ץכע- .גנוז

 ,ַײרע-  .(עקד
 -ץטקַארַאכ זיא סָאװ .ידַא -- שירעֿפורפױרַא

 ,ףורסױרַא רעדָא רעֿפורסױרַא ןַא רַאֿפ שיטסיר



 ךיז ןקורסױרַא

 "א ןטלַאה ךיז .קידהּפצוח .שירָאטַאקָאװָארּפ

 'א ןַא .גנולעטש ע'יא ןַא .ןעגנורעדָאֿפ עיַא
 -רַאֿפ ,זייּב ןוא יא ןרעֿפטנע ,ןדייר .עלעכיימש

 ןיַא טימ ןדעי ףיוא טקוקג .ץייר ןיַא ןַא ןגָאמ
 ,טייקק .װ סַאלטַא חמצ ,גח ,ײקזֹוח

 קינײװעניא ןוֿפ ןקור .1 .װרט -- ןקורפױרַא
 -סױרַא ,ןלעטשסױרַא .ןקעטשסיורַא .סױרַא ףיוא

 "גוא ןוֿפ לֿפָאטנַאּפ יד 'א .ןראשסיורא .ןּפוטש

 יַא טינ רָאט עמ .לטסעקשיט סָאד יַא .טעּב ןרעט

 םעד, .ןרָאֿפ ןתעּב רעטצנעֿפ ןכרוד טנַאה יד

 םעד סױרַא ןעמ טקור (לזייא םעד) שּפיט

 ןייּב ןיא זיא םענייא ןעװ, .װש ,"ןטשרע

 "רַאֿפ םיא ןעמ געמ ,ןרָאװעג טקורעגסיורַא

 טקור ןײלַא יז, .ּב/ע} ,2טל ,"תּבש םוא ןטכיר

 ןרעטנוא ןוֿפ ךעלסיֿפ עריא קיצנוק סױרַא

 ַא ּבָאה ךיא , .'רעליּפש-םירוּפי ,ץרפ ,"דיילק

 רַאֿפ ןעזרעד ןוא ּפָאק םעד טקורעגסױרַא עגר

 זיִּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"לקירּב ןרעצליה א ךיז

 רעד, ,194 'ז ,1930 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפךַאס

 / ןגַײװצ ענעסקאװעצ:קירָאה יד טָאה םיוּב

 רעד / -- לסקַא ןֿפױא םיור םעד ןֿפרָאװעג

 / טקורעגסיורא לסקַא םעד רדסּכ טָאה םיור

 סע, .ןורטטמ ,טייצ ,"ןגַײװצ יד רעטנוא ןוֿפ

 טקור סע ,למיה רעטנרעטשעצ ַא ךיז טײרּפשעצ

 ,"הנֿבל עטצקַאנ יד הרוצ עסַאלּב ריא סױרַא

 ,| עיצולַאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערב .ש'-

 ,201 יז ,19231 סעדַא

 ,ןענָאטַאּב .ןצעמע רעדָא סעּפע ןּבײהסױרַא .2

 ,ערעדנַא ןשיװצ ןוֿפ ןלייטסיוא .ןזַײװנָא שוריֿפּב

 רעקיטכיװ א ףיוא ןשטנעמ ןקיאעֿפ ןגנוי ַא יַא

 -לַארטנעצ ןיא ,ָארויּב ןיא ןצעמע יַא .לעטש

 א וצ טאגעלעד ,רעײטשרַאֿפ ַא יַא .טעטימָאק

 .ןעגנוזָאל ,ןטנעמוגרא יא .סערגנָאק ,ץנערעֿפנָאק

 עטסנרע 'א .גנונַײשרעד א ןוֿפ הּביס יד א

 א ,ןעגנורעדָאֿפ ,טסעטָארּפ ַא 'ַא .ןעמעלּבָארּפ

 םענעגייא םעד יַא .הרֿכס ַא ,עגַארֿפ ַא ,גיײלרָאֿפ -

 רעַײנ רעד ןיא| גנולקיװטנַא ערעטַײװ יד , ,ךיא

 ןַאלּפ ןטשרע ןֿפױא טקורעגסױרַא טָאה ןקיזיֿפ

 ןטָאה} ןועמש, .17 'ז ,נטוג ,"גנולַארטש יד

 "עג ענױזַא טקורעגסױרַא ןוא טיירדעג ױזַא -

 -עג יד טשימעצ טָאה רע זא ,תונעט עטֿפיּב

 ןרעדנַא ןוֿפ ררֹוּב םַײּב ןוא ֿבר םַײּב ןעקנַאד

 רערעװש רעד, .12 א 1962 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"דצ

 םיא טָאה . . .ךָארּב ןשידַיי םעד רעּביא ץכערק

 טקורעגסױרַא ןוא טנכייצעגסיוא ,טלייטעגסיוא

 ןיא ,טַײצ ,"םיליּכשמ-רעטכיד יד ןשיװצ ןוֿפ
 ,7 ןאפ ,םָאג

 -סױרַא ,1 .װֿפד {-- .וטוא --ךיז ןקורפורַא
 -כיזרָאֿפ) .ץעגרע ןוֿפ ךיז ןרַאשסױרַא ,ןכַײלש

 -רעטניה ךיז יַא .ךיז ןגָארטּפָא ,ןרעװ םלענ (קיט

 .סעציילּפ יד ףיוא סיֿפ יד ןעמענ ןוא ץכעלַײװ

 ךיז קור ?םלוג רענעמייל ,וטסייטש סָאװ;

 איד וליֿפַא, .דייר ,"זָאה א רעװ ןוא סױרַא

 זיוא טקוריג שיורה ךיז איז ןּבאה . . . םיכאלמ

 ןעזרעד, .ג/הצ ,תומ-ירחא ,הניאצ ,"ןּכשמ םעד

 טסַײר עמ ,טגָאלש עמ ,טכעלש זיא סע זַא

 א ךרוד טקורעגסױרַא ךיז ייז ןּבָאה רעכיּב

 ּרעקסנעשז רעד ,ןאמרעקעּב .ש ,"ריטרצטניה

 עשז קנעדעג, ,38 'ז ,1887 סעדַא .סָארּפָאװ
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 "עגנַײא טייהרעליטש ןימינּב טָאה . . , ןגרָאמ

 א יװ ןוא רעיא ןיא ןעלרעדנעס טמיור

 ,סוממ ,"ּבוטש ןוֿפ טקורעגסױרַא ךיז עלעצעק

 טָאה ,זַײװקיצנײא ,זַײװקיצניײא, ,33 יז ,תועסמ

 סֿבר םענוֿפ י'ַא ןּבױהעגנָא םלוע רעד ךיז

 .102 'ז ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש ,"בוטש

 טָאה ןוא ןקעטש םעד ןעמונעג ליטש טָאה רע;

 ,שווו רַא ,"לּביטש ןוֿפ טקורעגסױרַא ליטש ךיז

 ,29 יז ,,שידיא'

 :סױרַא טקרעמַאּבמוא רעדָא ךעלעמַאּפ .2

 ןגעווַאּב קיטכיזרַאֿפ ,ןכירקסיורַא ,סױרָאֿפ ןעמוק

 יד ןוֿפ ךיז יַא .סיורא ףיוא קיניײװעניא ןוֿפ ךיז

 ץעטשרעדָאֿפ יד וצ סיױרָאֿפ ךיז יַא .ןשינעטלעהַאּב

 ןיא קָאװשט רעקידנציז טסעֿפ רעד, .ןעייר

 קידנליו:טינ טכירק ,ךיז טקור סָאו טנַאװ

 ןיא קידנעמוק ,עלעטש ןַײז ןוֿפ סױרַא ךעלעמַאּפ

 ,װ המלש ,סוממ ,"טענגַאמ ַא טימ גנורירַאּב

 רעצנַאג רעד זיא םורא ךָאװ א ןיא; .66 1

 טניװ-וֿפצ רעטלַאק א .ןדנואװשרַאֿפ גנילירֿפ

 ,טָאוהי ,"ואווצעגרע ןוֿפ טקורעגסיורַא ךיז טָאה

 ןעז טשינ לָאז רענייק, .יםיוּבלּפע רעד' ,עזַארּפ

 סָאװ ,ןַאמערָא ןדעי ןענװַאד םַײּב רע טּפַײנק

 ןלעטשרַאֿפ ןוא םיא רַאֿפ טנָארֿפ ןיא 'ַא ךיז ליו

 ירעלטעּב ןשיװצ' ,זיי ,"סוֿפ םענרעצליה ןַײז

 ךיז ןּבָאה סנטָאש יװ .ןלַאֿפעגוצ זיא טכַאנ יד,

 רענַאזיטרַאּפ עּפורג ַא דלַאװ ןוֿפ יַא ןעמונעג

 -רושז רענײמעגלַא רעד ,ןַארַא .י ,"דרעֿפ ףיוא

 ,22 וא 1972 ,י"נ ,לַאנ

 ןזַײװַאּב .ךיז ןזַײװסױרַא .ךיז ןּבײהסױרַא 9

 -ָאֿפ ןיא ךיז יַא .טלוּב ,קידװעעזנָא ןרעװ .ךיז

 רעד ףיוא ,ןַאלּפ ןטשרע ןֿפױא ךיז יַא .טנורגרעד

 -סױרַא ךיז ןּבָאה סע .ןָאנּבױא ךיז יא .ענערַא

 ךיז ןקור לָאמעלַא טינ, .סרעוט עַײנ טקורעג

 ,ןָא טשינ ךיז ןעעז םיקידצ, ."עטסעּב יד סױרַא

 םלוע ןשיװצ, .װש ,"סיורַא ךיז ןקור םיעשר

 ךיז ןוא םענעי ןכַאמוצקעװַא רעדעי רעּבָא טכוז

 יינרעיװ .י ,"רעטלע ןַײז וצ ,טנָארֿפ ןֿפױא יא

 רעזדנוא יָא --ש .טײצ תודועס שלש ,יקסוװָאק

 ןלעזעג יד ןּבָאה -- ,רעװײיּבַא טינ זיא ןמחנ

 טָאה ייז ןוֿפ רענייא סָאװ ,ץלָאטש טימ טגָאזעג

 .171 'ז ,ןמחנ רֿבח ,זיי ,"טקורעגסױרַא ךיז

 רעד םיא ַײּב ךיז טקור טרָאד ןוא ָאד רָאנ;

 ךיז טסקַאװעצ ןוא ןָאנּבױא סױרַא רָאמוה

 ,שימייה ,ךַאּברעױא לחר ,"קפעטָארג זיּב וליֿפַא

 .חייישת תֿבט

 ,ךיז ןלעטשסױרַא .ןעגנירּפשסױרַא .ריא ,4
 .ויטַאיציניא עטרעּפמולעגמוא ןַא ןזַײװסױרַא
 יװ ךיז יַא .הנותח ַא ףיוא דלָאי א יװ ךיז יַא

 םעַײנילגָאּפש ַא טימ ךיז יַא .(הּכוס ןיא) ןווי א
 סױרַא ךיז טָאה ןטימניא רָאג , .טקעשזָארּפ
 ןוֿפ טינ וליֿפַא ,ןַאמרעגנוי א רענייא טקורעג

 רעטכער א רָאנ ,םיֿפירחו םינואג עסיורג יד
 -ץַאלק א ןָאטעג גערֿפ ַא טָאה ןוא . . . ארֿבסילעּב
 ,1881 עשרָאװ ,חספ רַאֿפ ידי רעד ,"אישק
 ,35 יז

 = עא טלעגניילק ,םינמוזמ ,תועמ טימ ךיז יַא

 וצ ןֿפורסױרַא רעדָא ןעגנואוצעג ןליֿפ ךיז

 טיג ריד טעװ'ס, .הֿבדנ א ןּבעג רעדָא ןלָאצ

 ילסיוװַײס .תועמ טימ סױרַא ךיז קור וד ,ןֿפלעה

 .וטוא -- ןעלזירפורַא

 .ןעװערסױרַא -- ןעשטירסיורַא

 .ורט -- ןּבַײרפױרַא

 ןּבַײרסױרַא

 יַאז .פ ,"רעדיילק ענדָאמ עַײנ ןּבָאה יז ףרַאד

 ,1 ןִש ,קעטָאילּביּב סקלָאֿפ ידוי ןיא ,ןישטשָאמ

 ךיז טקור ,םירוחּב הרבה; .104 ' ,8

 יָאק ,עש ,"!םינמוזמ יד טימ סױרַא טשרָאקַא

 ,12 'ז ,סעידעמ

 ,ןקוקסורַא .ךיז ןקעלּפטנַא .ךיז ןעזסױרַא .9

 -סורַא ךיז טָאה לקילַאשנציּפש ןצרַאװש ןוֿפ,

 ,למינפ טלקנערּפשַאּב ןיורּב לָאמש ַא טקורעג

 ,"ייא עשלגױֿפ עסַארק סָאד טסענ א ןוֿפ יװ

 טינ ךיז לָאז שָאר-לש רעד, .דרע ,ןרָאק .ה לחר

 ,"ףיורַא ןרעטש ןֿפױא רָאה יד ןוֿפ רעטַײװ יַא
 ,22 יז ן ישס

 ,ןיד) רעה .שינעע .ץכע- .קור-
 .ירע- .(עקד

 -ןֿפורסױרַא .לָאענ .ורט -- ןתונפחהרסיורא
 ַײּב טָאה רע, .סעּפע ןגירקסורַא תונמחר קיד

 -תונמחר םורֿפ ןַײז טימ טתונמחרעגסיורא רימ

 טרעדנוה רָאּפ עטצעל עקידתונמחר ענַײמ למינּפ

 ,יקסװָאזירק .י .א ,"טנעס ןטצעל ןויּב ךעלרַאלָאד
3, 

 -סױרַא ,ןלַאװקסױרַא

 ןוֿפ .םָארטש םעניילק ַא ןוֿפ םערָאֿפ ןיא ןסילֿפ

 סָאד ןיא סָאד, .לַאװק ַא סױרַא טלזיר גרַאּב

 ןוֿפ סױרַא טלזיר ןוא טמערוטש סָאװ . . . ןּבעל

 ,"המשנ רעד ןוֿפ ןשינעגרָאּברַאֿפ עטסֿפיט יד
 ' ,1956 ץרַאמ ,קוצ ,לבּבורז

 .שיגע .גנ- .ךיז טימ

 סָאװ סעּפע ןקורסױרַא .וורט -- ןשטירסורַא
 ,ךעלדער ףיוא זיא סָאװ ,ךיז טעשטַאק

 רעמָאל רעד .ךיז ןשטורסױורַא +- .ךיז טימ

 ,סױרַא סַאג רעד ףיוא טשטירעגסיורַא ךיז טָאה

 -ייש' םעד ןּבעגעג, .ןֿפױלטנַא :ןושל-רעמזעלק

 ,לוש ןוֿפ 'ַא ךיז לָאז רע זא ,קנואו ַא יץעג

 ,"עשַאק עתמא יד טכָאקרַאֿפ ָאד ךיז טָאה'ס לַײװ
 -נָאל ,ןענַאװַארַאק:רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה .י .ש

 ,1955 ןָאד

 -- ןטוא

 ץכערק רעקירעזיה א טָאה טעשטירעגסױרַא;

 ןדנוּבעג ,סקָא ןַא ןוֿפ ןעלכרָאכ'ס יװ / ,לצק ןוֿפ

 ןיא ,טכַאנרַאֿפ ,רה ,"קנַאּב הטיחש רעד וצ

 .םָאװש עצרַאװש ַא טסקַאװ רּבדמ

 םעַײנ א טעשטירעגסיורַא טָאה רעא -- חרט

 רעד ַײּב רעטכעװ יד ןוֿפ םענייא וצ לעֿפַאּב

 ןייצ טימ,, 30 אוו 1960 ,זמט ,רעקיטש .מ ,"ריט

 -סױרַא ןיילַא ךיז וצ {רעו ... טָאה ץירקעג

 רעד טיִמ םיטניא ,ןאמניטש .א ,"טעשטירעג

 ,73 יז ,1971 ָאייּת ,טלעו

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 ןוֿפ קיטייװ םעד יא

 ױזַא ןוא ,, ,דיילק ןוֿפ ןקעלֿפ יד יַא .עציילּפ רעד

 ןעמ טָאה / ןייטש ַא םורַא זַא ,ןעשעג זיא

 טָאה רעַײֿפ סָאד ןוא / -- ןּבילקעגֿפױנוצ יורטש

 -עגסױרַא סנטניה יד טימ / ןייטש םענוֿפ ןעמ

 ,ןַאכַאטשַאק ןוֿפ עדַאלַאּב יד' ,הלמ ,"ןּביר

 ,ץכע- .גנוז .רעד ,ּבַײר-- .ךיז טימ
 ,שינעז



 .ןז ,רעד -- ריירפיורַא

 .וטוא -- ןטַײרטהַא

 .ורט -- ןֿפַײרפױרַא

 דײרסױרַא

 -ער רעדָא טקַא 1
 -נַא 2 .(ןדערסױרַא) ןדײרסױרַא ןוֿפ טַאטלוז

 -סיוא ,ךַארּפשסױא +- .ךַאוּפשסיױא טָאטש

 ףשִֶי ,מי ,"'א ןשיללּכ א ןגעװ,, ,385 ,ךָארּפש

 םעד ןַײז ןקתמ, -- גנ6 .(1951) ,1 יז או

 ןוֿפ תויתוא יד ךרוד ףוג םעד ןוא תינויחה-שֿפנ

 ןע'ֵא ףניֿפ יד טימ טדער שֿפנ רעד סָאװ רוּביד

 ,טצ יז ,אינּת ,"ליומ ןוֿפ

 .-- ןדער'- :99 .חרט -- ןדיײרפורַא
 {} טימ ערעדנַא ןיא ,יי טימ דל ןיא רָאנ)

 ץעמש-תאירק יד לָאז רעד, :יי טימ תואמגוד

 רעד טימ ןענעײל יז לָאז רע רַאנ ,'א טינ

 טַאה רע סָאװ, ,185 יז ,ּב ,ווװ הח ,"הבשחמ

 -ּפָארַא טינ גנוצ ןוֿפ םיא ךיז טָאה יא טלָאװעג

 ןוֿפ יַא טינ ליװ ךיא , .םגנ ןֿבא ,די ,"ןסירעג

 רעיורט, .125 'ו ,1912 י"נ ,ש טישז ,"ליומ

 -סורַא טרָאװ ןיא טינ . . . ןדייזרעטלע ןַא ןוֿפ

 ,למ ,"ןענייװּוצסיוא םיליהּת ןיא טינ ,ןדיירוצ

 ןרעדנא ןֿפױא רענייא טקוקעג, .יעטַאט ןַײמי

 ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"טרָאװ ןייק קידיַא טינ

 -טיל רעד ךיוא, ,53 'ז ,1965 עװקסָאמ ,דרע

 ןוֿפ םינֿפוא יא ןריּפורגרעּביא ףראד דיי רעשיוו

 -רעּבירא תמאּב ידּכ ,ןעגנודניּב עקיטַײטַאּב יא יא

 ןוֿפ רעטקַארַאכ ןשיטקעלַאידרעּביא ןא וצ ןייגוצ

 ,14 ז ,או פשיי ,מי ,"'ַא

 ץרַאה סָאד זַא ךיז טכוד סע, -- רעדייר--

 ,לה ,"טײקימַאלֿפ ןיא ףיוא טייג יא םעד ןוֿפ
 ,23 או 1957 ,גָאט

 ןוֿפ ןטַײר ןזָאל ךיז

 ,העיסנ א ףיוא יא .קידנטַײר ןרָאֿפסױרַא .ץעגרע

 זױרַא רדיװ םוי ותואּב זיא , .טָאטש ןוֿפ יא

 רע איו ןיזעװג הלילל ךומס רעװ 'נוא ןטירג

 םעד ןגעװ י"ּכ' ,"זיא ןיטירג ןישנעט ךרוד

 ירע .ן260 יז ,וװ שֿפ 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ

 ןטירג שיורא ןזיא} תורֿבח ןַײז טימ ה"ע ּביל

 רע זיא אד, ,60 יז ,הג ,"ןגיקטנא ןתח םעד

 ,"ןגָאװ טַײר יֿבושח ןייא ןיא ןטירג ׂשױרַא

 ןגעלֿפ ןגרָאמירֿפ ןוֿפ גָאט עלַא, .ּב/זי ,ראש

 ןוא ןקיױּפ טימ געיעג ףיוא ןטַײרוצסױרַא יז

 יג ,1856 ענליװ ,ןויסנה ,ןמֿפ} ,"ןטיימורט

 טיר א -- ןוא טצעזעגֿפױא ךיז קָאטש ןֿפױא,

 ,ןעמעַאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"!ריט ןוֿפ סיױרַא

 ,356 יז ,יָאקיצ'

 ןטירעגסױרַא לָאמַא ךיז זיא רע .ךיז טימ

 ,יאלפ ,"םיא ןּבענ טנַאטידַא ןַײז ,טָאטש ןסיוא

 ,24 'ז ,ב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה

 .ץכע- .גנ- רעד ,טיר;- ,טַײר .-

 .יירעה = .(עק- ,ןיד) רעד = .שינעי
 -עניא ןוֿפ ןסַײר .1

 ןוא ןּפעלש .(ףוס ןויּב) סיורַא ףיוא קינייװ

 .ןָאצ ַא יִא .טעּפמיא טימ ,חוּכ טימ ןעיצסױרַא

 דרע רעד ןוֿפ יא .דרָאּב עּבלַאה א ןקז םִַײּב יא

 .טנעה סנצעמע ןוֿפ סעּפע יא .זָארגדליװ סָאד

 ןגאלשיג טאה רע ינוא, .ךוּב ןוֿפ לטַײז א 'א

 ןַײז ןַײרַא (רוחא) םיא רגדַײל ינַײז (וירצ) טוג

 ׂשיורַא םרעדיג ריא ןּבאה 'נוא ןכָארקיג זַײמ

 ,ליװ רע בוא, .10 ,חָע ,םילהּת ,מהס ,"ןסירג
 חֿפט ַא יװ רעקירעדינ רעמייּב יד ּפָא רע טקַאה
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 {רָאהטימש ַא ןיא| טייז ןוא דרע רעד ןוֿפ

 ,"ןעלצרָאװ יד סױרַא רע טטַײר םעדכָאנ ןוא

 טימ / ,ןּביוהעגֿפױא םאזגנַאל ךיז, .ּב/זל ,םיערז

 רעד ןוֿפ / ,ןסיורג םעד זדלעֿפ םעד טנעה יד

 -בח סָאהטַאװַאײלה' ,שָאוהי ,"ןסירעגסױרַא דרע

 / רעצמ טשינ טילֿפ רעלדָא רעד ןעװ ןוא, .'םיר

 זומ סָאװרַאֿפ / ,טלַאֿפ רעלדָא רעד ןעװ ןוא

 םיא ןגיוא יד טסַײר סָאװ / ּבָאר יד ןַײז

 ,1927 עשרַאװ ,קרַאיהינ ןיא ,הלמ ,"סױרַא

 א טּבױלרעד ךיז טָאה ױרֿפ א ּביוא, .188 יז

 ריא ַײּב ןרעשיֿפ רעד| רע טָאה ,ןרירנָא לשיֿפ

 ריא ןוא טנַאה ןוֿפ לשיֿפ סָאד ןסירעגסיורַא

 -שטידרַאּב .ס ,"םינּפ ןרעּביא טימרעד ןּבעגעג

 ,342 'ז ,1961 ַא"ּת ,קצול רֿפס ןיא ,גרעּבדלַאג

 ןוא ץרַאה ענהֿפרט ןַײד 'ַא ריד לעװ ךיא,

 איד ,ןידרָאג ֿבקעי ,"סיֿפ יד טימ ןטצרט

 ,24 'ז ,1907 עשרַאװ ,אירול רעדירּבעג

 ,ץרַאה סָאד ןכערּבעצ (א = ץרַאה סָאד יא*

 ןַײמ רימ טסָאה וד , .שֿפניתמגע ךס ַא ןָאטנָא

 סיוא םולּב ַא יװ ױזַא / ,ןסירעגסױרַא ץרַאה

 ץרַאה ןַײמ טָאה דייר ענַײז, .לֿפ ,"טרָא ריא

 רימ טשיור סע ,ןסירעגסיורַא ּבַײל ןַײמ סיוא

 תלודג ,"טניוומערוטש א יװ ןרעיוא יד ןיא ךָאנ

 .5 'ז ,1852 עשראװ ,לואש תכולמו דוד

 ענעּביוהרעד ,סעיצָאמע עקרַאטש ןֿפורסױרַא (ּב

 ױןצעזַאּב םַײּב, .ןצעמע ןרעדורֿפױא .,ןליֿפעג

 -סױרַא עלעדיֿפ עשירענַײגיצ סָאד טָאה הלּכ יד

 א ןעװעג טלָאװ עס יװ ,ץרַאה סָאד ןסירעג
 ,4 וו 1959 ,קיא ,אֿפא ,"עלעדיֿפ שידִי רשּכ

 ,טסורּב ןוֿפ ץרַאה סָאד יא :ךיוא

 ןעמענסיױרַא .גיפ טֿפָא .ןסַײרּפָא וזד .2

 א ןופ ,בצמ א ןוֿפ ,הֿביֿבס ןַײז ןוֿפ ןצעמע

 (וּב) ןַאצ ַא םיא 'א רעגנירג .גנוקיטֿפעשַאּב

 זיא רענייק ,םירֿפס ענַײז ןוֿפ םיא יַא רעדייא

 רעד .ןסילרוצסױרַא ןענַאדנוֿפ םיא חוּכּב טשינ

 ןטימ עמַאס ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךימ טָאה רעקעוו

 טמענ עמ ,רעדניק דלַאװג טימ טּפַאכ עמ , .םולח

 רעייז ןוֿפ סױרַא ייז טסַײר עמ ,קעװַא יז

 ,סיר דלַאװג רעד ,שטיװַאר .י .ג ,"ןּביולג

 יד יװ ,ךעּבענ ,ןֿפָאלש , .34 'ז ,1883 ענליוו

 -מוא טושּפ זיא'ס ןוא ,ןצנירּפ עטרעּבױצרַאֿפ

 ,סוממ ,"ןסַײרוצסױרַא טרָאד ןוֿפ ייז ךעלגעמ

 ןוֿפ ןסירעגסױרַא ךימ טָאה עמ, .72 'ז ,תועסמ

 / ןֿפרָאװעגסױרַא ןוא טצונעגסיוא / ;ןטוג םעלַא

 ,"סונ רענעסעגעגסיוא ןַא ןוֿפ לָאש ַא יװ

 טָאה רעיוא רעד, .יןוגינ א ןוֿפ לוגלג ַא ,ץרּפ

 יד ןגעװ רעטרעװ עכעלטנייועג טרעהעג ץלַא

 -עג ןסירעגסורַא ןענַײז סָאװ . . . עטריטסערא

 ,װ רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"טעּברא רעד ןוֿפ ןרָאװ

 ,475 יז ,יסעמע'

 -עג ,ליֿפעג ,גנומיטש ןטַײּב (וצ ןעגניווצ) .9

 .עא שואי ,הרוחש-הרמ ןוֿפ ןצעמע יא .ןעקנַאד

 רעד רָאנ, .טייקידלודעג ,טײקטכארטרַאֿפ ןוֿפ יא

 םעניימעגלַא םעד ןַאק . . . םעטיר ןוֿפ טעּפמיא

 ,"טײקמינָאנַא ןוֿפ יא חסונ ןשימעלָאּפ-שילַארָאמ
 ןטסילַאיצָאס עשידִיי אקװד, .2321 יז , שּבש

 ןוא רעטעלּב עלעג יד ךיז ןוֿפ 'א טשינ ןענָאק

 ,על ,"סעירָאעט עטרעטלערַאֿפ ןוֿפ ּביוטש םעד

 ןוֿפ ףרַאד שטנעמ רעדעיא .11 וש 1965 ,זמט

 ןסַײרסױרַא

 טקעטש סָאװ יֿבנג םענעגרָאּברַאֿפפ םעד 'א ךיז

 ןיא ,"םענַײז ךיא םעד -- םענייא ןדעי ןיא

 | .רעקצָאק לדנעמ 'ר ןוֿפ ןעמָאנ

 יד ןוֿפ ןצעמע יַא .ןעװעטַאר .ןעַײרֿפַאּב .4

 ָאּפַאטסעג ,ןטידנַאּב ןוֿפ ,תומה-ךאלמ ןוֿפ) לגענ

 ןַא ןוֿפ ,עגאל רעטכעלש א ןוֿפ ןצעמע יא ,(עא

 ,תומא-דלד ענַײז ןוֿפ יַא .הרצ א ןוֿפ ,קילגמוא

 ױזַא ךָאנ טלָאװ סע גנַאל יװ טסייװ רעװ,

 'א ןעוועג טינ לָאז עגײֿפ עמומ ןעװו ,טרעיודעג

 רעװָאלקש ,שז ,"טנעה סנטאט ןוֿפ לקיניזימ םעד

 ,רעדניק

 = ןעלצרָאװ יד טימ יַאֹ* .ןעלצרַאװסיוא .9
 ידּכא .ןּבַײלּב טינ לָאז ןמיס ןייק ,ךעלטנירג

 ןוא ןּבעל וצ טייקכעלגעמ יד ןּבָאה ןלָאז רימ

 םעד טימ 'א רימ ןזומ ,ןּבעל ןוֿפ ןסינעג

 טינ זדנוא ןוָאל עכלעװ תוּביס יד לצרָאװ

 יַָאס ַא רעדָא עשיטילָאּפ ַא ,שפוח ןּב ,"ןּבעל

 ןוֿפ 'א* .7 יז ,1905 ,?עיצולָאװער עלַאיצ

 יטַאּפמיס ,ןּבָאה ּביל ןרעהֿפױא = ן צ ר ַא ה

 סָאװ טימרעד טינ, .סעּפֶע ןיא ןּביילג ,ןריז

 רענעי רעדָא רעד וצ וצ טמיטש שטנעמ רעד

 ןוֿפ ןסירעגסיורַא םיא ַײּב טרעװ ,םַארגָארּפ

 לער ,.א .מ ,"ןליֿפעג עזעיגילער ענַײז ןצרַאה

 ,1903 ןָאדנָאל ,ןעצטַאזנעגעגנעסַאלק ןוא ןָאיג

 -רסומ ַײּב| = ךיז ןוֿפ טלעװ יד יַא* 723 יז

 ,ערה:רצי םעד ךיז ןיא ןקירדרעטנוא {סעקינ

 .ןעגנַאלרַאֿפ יד

 ,דלַאװגרעּביא ןצעמע ןוֿפ סעּפע ןעמענוצ .0

 ןוֿפ יַא .טנעה יד ןוֿפ 'א .ןּביורוצ .,ןּפַאכוצ

 ןוֿפ יא .ךעלּברעק עכעלטע יַא .זָאנ רעד רעטנוא

 .ֿפורק ַא סנַײמ זא ןוא, .טכַאמ יד רָאטַאטקיד

 ּבלעװעג ןוֿפ הנוק םעד סױרַא רימ טסַײר .. .

 ,ץרּפ ,"?ןַײז טינ אנוׂש ןייק םיא ךיא לָאז ..,

 -תעשּב ןלעװ רימ ךיז טגעלֿפ , .יעטכישעג ןגעו'

 ,"ףלח םעד טנַאה רעּבָארג ןַײז ןוֿפ יַא הׂשעמ

 ןוֿפ יַא רע טעװ טכַאמ יד ,, ."םיאנוׂש ַײרד' ,רַא

 רעקיליײה' ,ורטטמ ,טייצ ,"ךעלדנַאעלָאּפַאנ יד

 .ןָאעלָאּפאנ
 ,ןטצעל) םעד (םענעי ַײּב) ןטייװצ םַײּב יא*

 ןוֿפ) ליומ ןוֿפ (טיורּב לקיטש) ןסיּב (ןטסעּב

 ןעמענוצ ,טיורּב ןסיּב א ןָא ןוָאל = (לגרָאג

 וטסָאה ןכַאז עַײנ ליֿפ , .הסנרּפ יד ןצעמע ַײּב

 ףיוא ןײלַא ריד עקַאט טכַארּבעגסױרַא ...

 טנעה יד ןוֿפ ריד ַײּב ןסַײרוצסױרַא ,תורצ

 ,סוממ ,"טיורּב לקיטש סָאד ליומ ןוֿפ ,טעּברַא

 ןעקנערקסיוא סָאד טסעװ וד, .86 'ז ,עשטַאילק

 סורַא טסַײר וד סָאװ טנעצָארּפ טימ שדקה ןיא

 ,ןןָאסקיּב| .ּב .ש ,"ליומ ןוֿפ ןסיּב םעד רימ ןוֿפ
 טלעטש, .4 'ז ,1900 ענליװ ,קרַאמ שיֿפ רעד

 ןַײז , . ,ןשטנעמ ןעיור ןקילָאמַא םעד רַאֿפ ךַײא

 תוער תויח טימ גירק רעקיּבײא ןַא זיא ןּבעל

 םיא ַײּב ןליװ עכלעװ ,ןכַײלג ןַײז טימ ןוא

 סָאװ ףיא ,דוזױּב ,"'ַא טיורּב ןסיּב םעד

 "רַאװ 2עטכישעג עשידוי ןענרעל רימ ןעֿפרַאד

 -מוא :ךיוא = ןּברק א 'א* .6 יז ,1902 עש

 .ןדרַאמרעד ,ןעגנערּב

 -ירעווש טימ ךיז ןגָאלשרעד ,ןגירקסורַא 7

 ַײּב טלעג'הריד יא .ןליוװ סנצעמע ןגעק ,טייק

 .(רָאה ַא) ריזח ַא ןוֿפ יװ יא .ןרָאטַאקָאל עמערָא



 ךיז ןסַײרסױרַא

 ,הקדצ ףיוא לּברעק א ןייּב םענעֿפײרט א ַײּב יא

 ,ךודיש םוצ גנומיטשוצ א עמַאמ-עטַאט ַײּב יַא

 ,דוס סיוא ןכַאמ = (תודוס יד) דוס א יַא*

 -רַאּברַאֿפ עריא רוטַאנ רעד ַײּב יא .ןקעלּפטנַא

 / ןַא סָאאכ רעד טֿפױל גנולצולּפ , .תודוס ענעג

 ןוא / סיוא ןרעטש עלא ךיג טשימ ןוא

 דוס םעד / ,סױרַא דוס םעד רימ ַײּב טסַײר

 םוצ' ,ןעמיורט עליטש ,געס ,"ןטלעװ עלַא ןוֿפ

 ןסַײר ןרָאטקַארטיּבָארג עקיזיר, .י"געוו-ךלימ,
 -טנא ,ןשינעטסיװיגרעּב יד ןוֿפ תודוס יד סיורא

 ,זמט ,אֿפא ,"סרעייז דייועגניא סָאד ןקעלּפ
 ,18 ש 4

 (רעטניה) ןשיװצ ןוֿפ יװ ,ליומ ןוֿפ יװ יַא 9

 יװ יֵא ,ןייּב א טנוה ַא ןוֿפ יװ 'א :ןייצ יד

 ליומ ןוֿפ ביל ַא ַײּב יװ ,ןייצ עשיטניה ןוֿפ

 יװ יִא ;ףוג ןוֿפ רֿבא ןַא יװ יַא ;סיורַא (קסיּפ)

 יװ ןסַײרוצסױרַא טינ .טיוט ןוֿפ לגענ יד ןוֿפ

 םיא ַײּב, .(ןייצ עשיטניה ןוֿפ יװ) עלָאמס ןוֿפ

 :טא ,עש ,"ףוס-םי-תעירקּכ זיא -- הבדנ א יא
 .142 'ז ,םעטכישעג ןהַאבנעז

 -וקַאּבסױרַא ,ןּבעגסױרַא ,ןעגנערּבסױרַא .8
 :שטיוורוה, .גנַאלק א יַא .רעשיטַאֿפמע רָאנ ןעמ

 ַײב סָאװ ,סָאד ןסירעגסיורַא טָאה ריא !ָאװַארּב

 ןוֿפ ,עש ,"גנוצ רעד ףיוא ןגעלעג זיא רימ

 ,90 יז ןעטלעװ יײװצ

 -סױרַא .1 .ווֿפד -- .וטוא -- ךיז ןשַײרפױרַא

 ןרעװ רוטּפ .ךיז ןעַײרֿפַאּב .ךיז ןעװעטַאר

 ךיז יַא .רעקידעּבעל ַא םיוק ךיז יַא .ןֿפױלטנַא

 ןוֿפ ,טיוט ןוֿפ (סמערָא יד ןוֿפ) לגענ יד ןוֿפ

 -מערַא ןוֿפ ךיז יַא .ָאטעג ןוֿפ ,םונהיג סרעלטיה

 ןוֿפ) םעלק ןוֿפ ךיז יא .תורצ (יד) ןוֿפ ,טייק

 ךיז יא .טלעװ רעַײרֿפ רעד ףיוא (שינעגנע רעד

 סנצעמע רעטנוא ןוֿפ ךיז 'א .םייה רעד ןוֿפ

 רעַײֿפ (א) ןוֿפ יװ ךיז 'ַא :88 .החגשה

 יװ ,עמרוט ןוֿפ יװ ךיז יַא .(רַאשזָאּפ ,הֿפרׂש)

 ךָאנ ןינעק יטעה רע לז ילעּב םַאּב,, .טיוט ןוֿפ

 ה"ע ךיז רע יטעה אוז ,ןיטלַאה םינש ינש ןייא

 תובוח ענַײז ןוֿפ} ןיסַײר זױרַא ןינעק ןגוניג

 ןוֿפ ךיז קידיַאע .310 יז ,הג ,"ןןרָאטידערק ןוא

 טַײצ עגנַאל א ןעװעג ךיא ןיּב ,טנעה סלװַײט

 םעד ךָאנ דלַאּב סָאװ ,ןָאה רעטעטנעּפעג א יװ
 ,"ליטש עלַײװ א רע טגיל םיא ןדניבֿפױא
 רָאי טנזיױט ייװצ , 149 יז ,עשטַאילק ,סוממ

 ליֿפ ןוא תורצ ןיא ןֿפָאלשעגּפָא ןדִיי ןּבָאה

 ריר ןייק ןָאטעג טינ רימ ןּבָאה רָאי רעטרעדנוה

 רעד ןוֿפ ךיז ןסַײרוצסױרַא רעגניֿפ ןייק טימ

 יד, .2423 ןאפ ,רעטעלּב ,"עגַאל רערעטיּב

 / ,רעלענש ךיז ןגעװַאּב ךעלעגיײֿפ יד ,ןשטנעמ

 ןוא ןטרָאג ןיא ךימ טלַאהרַאֿפ אדנַאװ ןוא

 יז ךיא רוּכישרַאֿפ טכַאמנָא זיּב / ...טכַאל

 ןוא סױרַא ךיז טסַײר יז / ,ןשוק ןַײמ טימ

 יזַאק ןיא ,געס ,"טכַאנ זיּב ואװ טדניװשרַאפ

 זומ רע זַא ,ןעװעג רָאלק ןזיא} םיא; .שזרעמ

 טָאה רע ןוא .רעלענש סָאװ ןוא -- יא ךיז

 ,"ןסירעגסיוא ןרָאװעג ןוא ןסירעגסיורַא ךיז
 ,7 ןט ,ּפָאג ןיא ,טייצ

 -סױרַא טעּפמיא רעדָא טייקירעװש טימ .2

 ,סױרַאֿפ ןעמוקסיורַא ,ץעגרע ןוֿפ ךיז ןעמוקַאּב

 -עקיטש ןוֿפ ךיז יא .ןייגוצוצ ךיז ןּבַײלקסױרַא
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 רע, ,טֿפול רעשירֿפ רעד ףיוא רעמיצ ןקיד

 עכעלטע עשראװ ןיא טָאהעג טנַײה ןיוש טָאה

 -סױרַא ייז ןוֿפ םיוק ךיז טָאה רֶע ןוא ,תונותח

 ךיז ןּבָאה רימ, .12 'ז ,תודוס ,פס ,"ןסירעג

 יקָאד םוצ תּבש א ןיא לָאמנייא ןסירעגסיורַא

 3 'ז ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש ,"רעט

 ןסַײרוצסױרַא ךיז ןָא ןיוש טּביײיה דיי רעד;

 ֿבויצגופ .ז .ש ,"טלעװ רעטיירּב רעד ףיוא
 -ערּבעה ַא רימ ןעֿפרַאד סָאװ רַאֿפ ,|װָאשטַאגוּפ}

 . . . טקוקעג, .4 יז ,ב"ּפרּת עשרַאװ ,לוש עשיא

 ,סױרַאֿפ ליֿפ וצ סױרַא טינ ךיז ייז ןסַײר יצ

 ,"ךעלעמַאּפ ליֿפ וצ טינ ייז ןעייג יצ רעוָא

 ,125 יז ,1947 ץעװקסַאמ ,דרע עשיסורסַײװ ,ןיּבָאד

 רעקידנענערּב רעד ןוֿפ , .ךיז ןסַײרכרוד 9

 ."ךיור סנקלָאװ ןסירעגסיורא ךיז ןּבָאה בוטש

 סיורַא ךיז טסַײר ןַאקלואװ ןוֿפ רעטארק ןופ,

 טעװ ןעמיוק ןכיוה ַא, ."עװַאל ענעצלַאמשעצ

 ,קירּבַאֿפ עטסערג יד יװ ןּבָאה {ץַאלַאּפ רעד} רע

 עקידרעַײֿפ יא ךיז ןלעװ רעטצנעֿפ יד ךרוד

 ןגעװי ,ץרפ ,"ןװיואכלאק א ןוֿפ יװ ,ןעמַאלֿפ

 ךרוד ךיז טָאה ןסירעגסיורַאג .ילאדנאקס-הלימ

 ענעי ןוֿפ ץוצינ א ןעוו-טינ-ךעװ עלעטלעפש ַא

 סע טָאה רע יװ' ,עזָארּפ ,שָאוהי ,"תומולח-דוס

 ךלימ רעד ןיא רעסַאװ סָאד טרעװ, .יטניימעג

 ןיא טרירֿפ ךלימ ןעוו זַײא ןיא טלדנַאװרַאֿפ

 לַײװ ,שַאלֿפ ןוֿפ סױרַא ךיז טסַײר ןוא ןשַאלֿפ

 ,וָאטסנַײֿפ .ס ,"ןיילק וצ טרעװ ץַאלּפ רעד

 ץטרילַאק סנקלָאװ, .55 'ז ,1920 י"נ ,עימעכ

 סױרַא עלַײװ עלַא ךיז ןסַײר ןזַאג ענעסעגעגנַײא

 ,1928 וועַיק ,גַײצ ,ארזיא .ע ,"ןעלסעק יד ןוֿפ

 ,71 יז

 עג ןגעו) ךיז ןזַײװסױרַא קידמערוטש .4

 נביא עטקירדרעטנוא ,(עא ןטייהניואוועג ,ןליֿפ

 ןעװע .ַײרֿפ רעד ףיוא סױרַא ךיז ןסַײר ןטקניטס

 ןקעדַאּב . ..ןטיז עלעדייא יד רַאגָאז לָאז עמ

 ךָאד . . . ,ךאד ןדנעגנירדכרודנוא ןּבָארג א טימ

 דלַאװגרעּביא ןטיז עלעדייא יד ךיז ןזומ רעּבַָא
 -בָאט ס'רעדַײנש םעד לאֿפר ,ץיװעל ביל ,"'א

 ... עסייה ןענעז סָאד, .1888 ץענליװ ,רעט

 םענייאניא ךיז קידנקיטשֿפױנוצ סָאװ ןליֿפעג

 רעד ןוֿפ סיורַא טעּפמיא טימ ךיז ייז ןסַײר

 האנׂש יד, ,5 יז , . ..הלוגס ַא ,סוממ ,"טסורּב

 סָאװ ,ענעסיּברַאֿפ א ןוא עֿפיט א ןעװעג זיא

 .מ ,"טייהנגעלעג רעדעי ַײּב יא ךיז טגעלֿפ

 .28 'ז ,9 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט

 רעד ףיוא 'ִא לָאֿמא ךיז טעװ 'ףיוה רעד',

 םיטַאּבעלַאּב ענַײֿפ ַײּב טרָאד טעװ ,סַאג רעַײרֿפ

 -עינד םַאּב ,גרעּב ,"רעכיז ןַײז טינ ןּבעל סָאד

 רעיורט טימ דײרֿפ, .28 'ז ,,סעמע' ,וו רעּפ

 רעיורט ,ןסַאֿפנַײא טשינ ןעמַאזצ ןעמ ןעק

 ענײמ ,געס ,"ןָאנּבױא 'ַא קידנעטש ךיז טעװ

 ,38 יז ,1947 א"ב ,ֿביֿבָא לת ןיא רַאי ןּביז

 ךיז ןּפַאכסױרַא .ןעמוקסיורַא טכירעגמוא .

 .סורַא ךיז טָאה זדלַאה ןַײז ןוֿפ .סעּפע טימ

 טגנירּפש ביל רעודנוא, .ןעּפירכ א ןסירעג

 ַאזַא ןוֿפ קיטייװ סיורג רַאֿפ רעטנוא שזא

 טינ םיא ךיז טסַײר סע ןוא םכילע-םולש

 ,"זדלַאה םענוֿפ ףיט עשזריה ַא סױרַא קידגליוו -

 ,רעד -- םירסיוװַא

 ןרירסורַא

 רַאֿפ סָאװ עדוי-ימ ,, ,20 יז ,תומהּב רֿפס ,סוממ
 ןוֿפ םיא ַײּב 'א ךיז ןענָאק סע רעטרעװ א
 ךרוד, .56 'ז ,עקװעלירתּכ ַײנ-טלַא ,עש ,"ליומ

 סױרַא ךיז טסַײר . . .ןלוש ןוֿפ רעטצנעֿפ יד
 ,ץרּפ ,ײלֿבּב תורהנ לֶׁש ןוֿפ קיטײװצרַאה סָאד

 רימ טַײל --. .160 'ז ,'ןיקצעלק' ,שידיסח |

 ןסירעגסױרַא ריא ַײּב ךיז טָאה -- !לּבור ַײרד

 ,גנולֿפײװצרַאֿפ ידי ,רַא ,"ליומ ןוֿפ

 .גנ/ רעד ,סיר-- ,םיײר;-

 .(עק- ,ןיי) רע .שינעז
 .ץכעז

 .יירעד

 ףיוא קינײװעניא ןוֿפ ןעניר .1 = ןענירפיורַא
 רעסַאװ סָאד .זַײװכעלסיּב ךיז ןסיגסױרַא .סױרַא

 טוה איױרֿפ ןייא , .ןטלַאּפש יד ןוֿפ סױרַא טניר

 זיא אד :'טַײה טס9 ךיא ןכָארּפשיג לָאמ ןייא

 ןורָא םעד זיוא טולּב טָאט םריא ךָאנ ריא

 ךיא טאה טעריג איז זד םורד . . . ןינורג זיורה

 ךאטש אד, .אס קרּפ ,טנארּב ,יטַײה טסֿפ -

 טולּב זאד . ..ףיט אוז סוֿפ ןייא ןיא ךיז רע

 ,! םילשמ רֿפס ,"ןניר וצ זיורה םיא ןַאגיּב

 טוג טנֿפעיג טוה רע ינוא, .א/ט ,1686 מד

 ׂשיױרַא ןַײז אד (וֿבוזי) ,ןולעֿפ ןעד (רוצ)

 ה"ּבקה, .41 ,הק ,םילהּת ,מהס ,"רסוו יד ןנוריג

 םנייא ןוֿפ ,ןייטש אייווצ דניק םכילטיא טקיש

 ןרדנַא םעד ןוֿפ ינוא ,שיורה ןלייא =} ליא טניר

 ,א/דנ ,תומש ,הניאצ ,"שיורה קינוה טניר

 ןיא ןעגנולשעג זיא סָאװ קינָאה םעד ףיוא ַײס,

 סָאװ קינָאה םעד ףיוא ַײס ןוא ןעלטייט יד

 ץלַא ןעמ טכַאמ ןעלטייט יד ןוֿפ סיױרַא טניר

 תוכרב רֿפס ,ןָאסרואינש .ז .ש זּביא ,"לכהש

 ,76 יז ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה

 רעגנירג םיא זיא סע, .גיפ ֹוּב װזז .2

 שינרעטצניֿפ ענדילז ערעװש א יװ ,ןרָאװעג

 ,קמ ,"המשנ רעד ןוֿפ ןענורעגסיורַא טלָאװ

 גנַאל ןיוש זיא םָארטש-ןשטנעמ רעד , .קיטנָאמ

 -סיוא עליֿפ יד ךרוד ןטרָאג ןוֿפ ןענורעגסיורא

 תודוס עסיוועג , .ןעלעװַאנ ,ָאריּפַאש .ל ,"גנעג

 ,גנערטש רעייז טלַאה עמריֿפ עסיוועג ַא סָאװ
 ,"טנערוקנָאק ריא וצ סיֹורַא לָאמַאטימ ןעניר
 ,8 | 1962 ,זמט

 ןיילק טינ ׂשרע רָאט ךַא, .ןענירסיוא וזד .9
 זיא ׂשע ,לָאז ןניר שיורה רֹׂשֲאו שד ׂשד ןדַײנש

 יד) רעטערּב יד ּביוא, .ּב/הע ,וטל ,"רוסָא
 יד טעװ ...טֿפעהַאּב טוג ןענעז (סעקּפעלק

 סעקּפעלק יד ּביוא ןוא ,סַאֿפ יד ןיא ןּבַײלּב ןַײװ

 ןרעדנַא ןוֿפ רענייא טדײשעגּפָא ןַײז ןלעװ

 ,לארׂשי תיּב ,וּב לֹּכ רוזחמ ,"יַא ןַײװ יד טעװ

 ,206 יד ,י"נ ,ןלארׂשי תֹּכרּב) ה"ר

 .שינע- .ץכע- .לַאנַאק-א .רעד ,ןיר---

 ןוֿפ טאטלוזער רעדָא טקַא
 ןוֿפ . . .ןעניוטש ןזומ רימ, .(ךיז) ןסַײרסױרַא

 טלעװ רעשידִיי רעד ןיא 'א ןשיטעָאּפ םעד
 -ָאטקָא ,עקירֿפַאםורד ןיא ,ןינוי ףלָאװ ,=ןַײרַא

 ,1957 רעּב

 -סורַא .ןּפַאטסױרַא ,1 -- וורט -- ןרירסױרַא

 .סנטילש ענערָארֿפעגוצ יד יַא .ןּפוטשסיױרַא ,ןקור

 -ץגסיורא ייז טָאה רעקא רעד סָאװ רענייטש,

 ,ּב/ד ,םיערז ,"לעטש ןוֿפ טריר



 דערסױרַא

 ןצעמע 'א .דנַאטשוצ ַא ןוֿפ ןריֿפסױרַא .2

 לָאז רע רוחֹּב םעד יַא .טײקטרעװילגרַאֿפ ןוֿפ

 .לצנעט א ןּפַאכ

 -וצסױרַא ,ןרָאֿפוצסױרַא ןצעמע ןגעװַאּב .8
 ןוֿפ) ּבוטש ןוֿפ יַא טשינ םיא ןעק עמ .ןייג
 .(עא טָאטש

 "סורַא ןַײרא געװ ןיא ןזָאל ךיז -- װטוא

 ,סרעײגסוֿפ , .(6-- ךיז טימ ךעלטנייוועג) ןרָאֿפ

 לּבקמ יא רָאג ָאד ןליװ עירעטַײר ןוא עטָאכעּפ

 טָאטש ןיא לַײװרעד ןיוש זיא רע ןוא ,ןַײז םינּפ

 תולודג ,ןַאגַאלַאמ םייח| ,"עיצנַאטס רעד ףיוא

 ,ן341 יז ,פי| ףלָאװ יד

 -סורַא .טרָא ןַא ןזָאלרַאֿפ .1 -- ךיז טימ

 -נאװ ןזָאל ךיז ,ןײגקעװַא .ןרָאֿפרעּבירַא .ןרָאֿפ

 זיִּב ,טרעיודעג גנַאל ױזַא טָאה סָאד, .ןרעד

 ,"טרירעגסיורַא לוש ןוֿפ ךיז טָאה םלוע רעד

 ,ג"סרּת עשרַאװ ,עשַאװד ענכיװ ,ןײטשֿפַײלש .מ

 רעטסעװש רעקיצנייא ןַײמ ּבָאה ךיא, .10 'ז

 ענַײמ ןוֿפ ןּבילּבעג זיא סעכלעװ לזַײה סָאד

 סיױרַא ךימ ּבָאה ןוא טזָאלעגרעּביא ןרעטלע

 ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"טלעװ רעד ףיוא טרירעג

 ,םשה-עמל, .34 'ז ,וװ רערהעלטַאװירּפ רעד

 ,"!ץקָארק סיוא סױרַא טשינ ךיד ריר ,עלעזייר
 ,1916 ןיװ , .. .ךעלַאכערטש ,שוּברעּבליז .י .ד

 "ןיײא ןּבילּבעג זיא רעקשטיטלַא רעד, .116 יז

 טגַאװעג טשינ ןוא עלעקניוו א ןיא טעשטרָאקעג

 -ערשי , סַײװ ,"ןרירוצסורַא טרָאד ןוֿפ ךיז

 -ץגנָא ןרעװ רעדניק יד ךיוא, .188 יז ,'קרעּב

 ןריר ייז .םוקמוא ןרַאֿפ דחּפ םעד טימ טקעטש

 ,קצָאװטָא ּבזי ןיא ,"ּבוטש ןוֿפ סיורא טשינ ךיז

 ,884 יז ,1968 ַא"ּת ,ועשטרָאק

 זדנוא רַאװ ךיוא, .ךיז ןעמוקַאּבסױרַא .2

 דמַאז גרעּב יד ןוֿפ ךיז ןרירוצסױרַא רעטכַײל

 איד ,דמא ,"זדנוא ןגעק טרעקעגנָא טָאה סָאװ

 ,1868 ענליװ ,ַארַאהַאז אײנעטסיװ

 ,שינע  .ץכע- .גגז רעד ,ריר--

 טקַא .1 .דײרסױרַא +- .ן" ,רעד -- דערפױרַא
 רעד רעדָא .ןדערסיורַא ןוֿפ טַאטלוזער רעדָא

 ,יּת ,"טרסָאעג טָאה יז סָאװ ןפיל עריא ןוֿפ יא

 ,ךַארּפשסױא משטד טָאטשנַא .2 .?7 ,ל ,רּבדמּב
 ;1940 ,קיטענַאֿפ עשידִיי ןיא פנ ,ךַארּפשסיױא
 ,וּוא

 ףיוא ןריֿפסױרַא .1 .װרט -- ןעלדערפױרַא
 י-סױרַא .2 .קעז עטקַאּפעגנָא יד יא .ךעלדער

 לסיּב סָאד 'ַא .(ןושליָאטעג) הרוחס ןעלגומש

 ,ןָאט יירק א טשינ לָאז ןָאה ןייק הרוחס

 םערָאֿפ ןיא ,ןטלוּבסױרַא .לָאענ :ךיז טימ

 ךיז ןּבָאה ןקעלֿפ עקיטולּב ייווצ, .לדער א ןוֿפ

 ,ַאּפָא ,"ןקַאּב ענעטיק ענַײז ףיוא טלדערעגסױרַא
 .302 '} ,ןירעצנעט יד

 ,שינע/ .ץנע-

 .יירעד
 .(עק- ,ןיד) רעד

 (ןענעק) .1 .+-- ןדײרסױרַא וזד -- ןדערפױרַא
 -נַאלק עטרילוקיטרַא ןּבעגסױרַא ,ןעגנערּבסױרַא

 -ַאס' ןֿפױא ןדייר .ןטַײטַאּב ןוֿפ ןלָאּבמיס ,ןעג
 ןַא .יש םעד 'ַא ןענעק טינ ,ןסָאל ןקידסעּב
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 רעניווטיל רעד ןוא יּפ םעד 'א טינ ןעק רעּבַארַא

 " יד ןדיר שיױרַא לואוו לָאז ןמ ,, ,8פ םעד --

 טגאז רע ןניימ טינ לָאז ןמ זד (לארׂשי) ןוֿפ

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,(לארׂשיא)

 ׂשד ןדיר ןיא ןילהעֿפ רהעז טַײל יליֿפ , .ּב/ה

 העונּת ןייא איו זלַא ןדיר זױרַא הוש איד איז

 יריצ ןייא איו זלַא גנַאזג ןייא ריא ןכַאמ 'נוא

 ןֿבא ,"ויא לודג תועט ןייא תמאּב ׂשכלעװ

 יִצ יה יח 'א תויתוא יד, .א/ד ,1766 ץימ ,לארׂשי

 ,"זדלַאה ןכרוד טדערעגסױרַא ןרעװ עכלעוו

 ,388 יז ,אינּת

 ארומ .רעשיטַאֿפמע רָאנ ,ןגָאז ,ןדער וזד ,2

 ַאזַא זיא סע, .טרָאװ א ןדערוצסיױרא ןּבָאה

 .לװֿפ ,ײיַא טינ טרָאװ ןייק ןעק עמ זַא טסָארֿפ

 יד טלַאה עמ ןעװ ,גָאטרעטניװ ןרעװש ַא ןיאו

 יז טימ ןעק עמ ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה

 .(?ןדער ןעמ ןעק עשז יװ ,ןרילוקיטסעשז טינ

 םיא רָאנ ,ןדערוצסיורא גנירג זיא טרָאװ א;

 .װש ,"טינ ןיוש ןעמ ןעק קירוצ ףיוא ןּפַאכ

 ןידיר טרָאװ לּביא ןייק אוט שנעמ ןייא ףיוא,

 ףניֿפ ןיוש , .אכ ,1723 אדרויֿפ ,וװ הׂש ,"זױרַא

 שישטַײד ןייק טָאה רע זַא ,רָאי קיצנַאװצ ןוא

 ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"טדערעגסיורַא טשינ טרָאװ

 .155 'ז ,1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארֿפױַאס זיּב

 -- ןשטנעמ עטסָארּפ עקַאט ןענעז רימ --;

 סָאד ,מָאנ ,"טדערעגסורַא טמעשרַאֿפ רע טָאה

 .לקינייא עשיּבר

 -ַאֿפמע רַאנ ,ןגַײװש וזד = טרָאװ ַא יַא טינ*

 ןרילרַאֿפ = טרָאװ ַא יא ןענעק טינ* .רעשיט

 ןרעװ טֿפעלּפעג .רוּבידה-חוּכ םעד ,ןושל סָאד

 ךיא רעדייא ךָאני .ןרעװ טשַאררעּביא קרַאטש

 ךיא רעדייא ךָאנ) טרָאװ א טדערעגסױרַא ּבָאה

 = (ןדערוצסױרַא טרָאװ ַא טַײצ טַאהעג ּבָאה

 ,לענש-ץילּב ,לענש רעייז טריסַאּפ טָאה סָאד

 סױרַא טרָאװ ַא רָאנ טדער רע* .טכירעגמוא

 ,ליומ סָאד ןענעֿפע וצ ןזיװַאּב רָאנ טָאה רע =

 טרָאװ א רָאנ טדער רע ןוא, .סעּפע ןגָאז וצ

 ןוש ןטנעגַא ריט רעד ַײּב טייטש -- סיורא

 ,215 'ז ,1910 י"נ ,װ גורֿפ ,"עדנַאּב ַא עטיירג

 יד ךיז ןוֿפ 'ַא* .ןטלעש = טרָאװ זייּב א יַא*

 ןענעק טשינ ןוא ןדער = לאג יד ,ײלק

 -נדער תוחוּכ ןָא ןּבַײלּב ;ןטיײװצ א ןגַײצרעּביא

 ,טנעייל םלוע רעד ,טּבַײרש רעּבַײרש רעד, .קיד

 גנורעסעּברַאֿפ ןייק ,גנורעדנערַאֿפ ןייק ןוא

 װָאמ יט :טדער רענייא יװ .טכאמעג טשינ טרעװ

 לַאג יד ךיז ןוֿפ רעּבַײרש רעד זַאל :װָארדז אי --

 ץ"נה ,"ןקירעזדנוא םייּב ןּבַײלּב רימ ,ַא

 "רעה עדייב יד ,ןעיװַאנַאמיײנ ץרעה ילּתֿפנ)

 דער וד ןוא; .32 'ז ,1898 עשרַאװ ,סלעש

 ךיז ןוֿפ לאג יד / ,רָאי ןצרַאװש םוצ סױרַא

 ןיא ץלַא טינ זַא / -- רָאלק םיא וַײװַאּב ןוא

 ,51 יז ,1924 י"נ ,װ הלמ ,"ליװ עמ יװ זיא ןּבעל

 ןּבײהסױרַא ,ןכַײרטשרעטנוא ,ןריטנעצקַא ,8

 רעװ ךַא וזַא, .רענייצקַאּב טימ יא .ןדער םַײּב

 רדֲא הרוּת ירֿבד ליומ ןַײז ׂשיוא טזָאל ָאד

 שכילטיא ׂשױרַא טכער ןדיר רע לָאז ,הלֿפּת

 איז זד רעטרעװ איד ןגנילש טינ ,טרָאװ

 טייקרטיול ׂשד, .רּבדמּב ,וצנ ,"םירסח ןנַײז

 טעריג שיורה ךַײלג אוז רע זד ןדיר ןעד ןוֿפ

 ןדערסורַא

 רוזחמ ,"ןטרַאװ ןלָאז איז ןגנוי ינַײז וצ טָאה

 ןעװ ןוא, .א/חכר ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר

 (דחוימה םש) ןעד רע לָאז (הֹּתַא ךורּב) טגָאז רע

 אוד ןעװע .ּב/ט ,וטל ,"ׂשיורה ףרַאש ןדיר

 גוא טׂשטער ׂשיורַא טכער טינ ןינרעל ןַײד

 ןייא רּבירד טשוט ,ןמורּב גידנעווניא רָאנ טשוט

 .ּב/טכ ,ןויע ,"ןעמולש

 עמ סָאװ (ליומ ןוֿפ) לוק ןֿפױא ןגָאזסױרַא 4

 ףיוא טגיל סע סָאװ ןּפיל יד טימ 'ַא .העדּב טָאה

 טֿפרַאדאּב גנַאל ךיא ןּבָאה ןֿפראד , .גנוצ רעד

 רָאנ / -- :ךלמ רעד יא ליוו / --- ,ןֿפָאלש ןיוש

 / ,ןעמוג ןטימ ןסָאגעגֿפױנוצ ךיז טָאה גנוצ יד

 -עגסיוא יװ יױזַא ךיז ןּבָאה רענייצ יד ןוא

 .1918 ,רעמיצ עקנַארק סָאד ,לה ,טלצרָאװ

 .ךיז ןעניֿפעג תוישק יד ואוו ןליֿפַא סייוו ןרעו;

 טדערעגסױרַא טינ לָאמנייק סע טָאה רע רעעּבָא

 ,ןָאמַײס .ש ,"ןןרעה ןלָאז ערעדנא ,לוק ןֿפױאו

 ןעגַײװצ

 א רעטרעװ ןיא ןקירדסיוא ,ןלייצרעד .9

 סָאװ (ץלַא) יַא .גנוּבעלרעּביא ,גנומיטש ,ליֿפעג

 -- !טַײז א ןָא רעדָא יטראּפא'? .ןצרַאה ןֿפױא

 ,עניּב רעד ףיוא סױרַא רענייא טדער סָאד

 רעיושוצ יד ןוא ,ןצרַאה ןיא טכארט רע סָאװ

 ןרעה ,ױזַא טדער רע ןעװ זַא ,ןײטשרַאֿפ ןֿפרַאד

 ףיוא םיא ןּבעל ןעייטש סָאװ ,ערעדנַא יד טינ

 קסנימ ,ןרעטש ,"טגָאז רע סָאװ ,עניּב רעד

 זדנוא טימ טציז סָאװ יױרֿפ יד, ,9 ןז ,9

 םירוסי סױרַא טדער ןוא ןטימניא / שיט םַײּב

 ,27 'ו ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"ראֿפעג ןוא

 ןייש טינ זיא סע = ליומ ןוֿפ 'ַא טינ ליוו ךיא*

 ןיא טינ .ןּבַײרש וצ ,ןדער וצ םעד ןגעװ

 ,ןּבַײרשַאּב וצ טינ = ןדערוצסױרַא רעטרעוו

 .רעטרעו ןלעֿפ סע

 ןוֿפ ליומ שאד, .ןריניֿפעד ,ןרילומרָאֿפ .0
 רע רמולּכ ,טייהגולק (המכח) ןדיר טוט קידצ

 הרוּת איד איװ ןיד ןעד לואװ ןַא ראֿפ טכיז

 ןדיר גנוצ ןַײז טוט ,ךָאנ רד ינוא ּתקסּפיג טאה

 םיוק, ,30 ,זל ,םילהּת ,מהס ,"זױרַא טּפשמ ׂשד

 שטנואוו םעד טדערעגסױרַא טָאה לרעדנעס סָאװ

 -עטיװקסָאמ ףיוא רענייא םעלצולּפ טָאה ,םענַײז

 ,םוממ ,"ָאד זיא רעװ :ןּבעגעג גערֿפ ַא יז שיר

 ליטש רע טָאה לייטרוא ןַײז, .114 יז ,תועסמ

 ןַײד ךיז טָאה טקיטעּפשרַאֿפ / :טדערעגסױרַא

 סטָאג רַאֿפפ ,לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי ,"טעּבעג

 | .'חּבזמ

 ןרעלקרעד ,ןשטַײטסױא ,ןַײז שרֿפמ .

 ןַײז טגאזיג ךיוא טָאה המלש , ,ןריזילאטעד

 אַײּב איד (ילשמ) ןיטש רֿפ לָאז ןעמ זד דיר

 טינ טער ןיא טניימ רֶע שאו ונייהד דיר

 ....ךדיר ינַײמ, .6 ,ה ,א ילשמ ,מהס ,=שיורַא

 שרֿפמ הרוּת יטרטיולג איד . . .שיױרַא ןדיר וצ

 .ַּב/ר ,3 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןַײו וצ

 ,(לוק ַא ףיוא) ןענעכערסיוא ,ןֿפורנָא .8

 םש ןעד טגענ ינוא טער רנייא זַא; .ןענָאמרעד

 גידלוש ןמ זיא אד ,טריוה שנמ זד דחוימה

 ׂשטֹוג רע זד ןַײז םרח םיא זיא רעד ןגָאז וצ

 ,טנַארב ,"טער שיורה ךילדיישיּב וזַא ןמאנ

 תעשּב) ןדיר ׂשורַא זומ רע נוא . . ., .נ קרּפ
 רֿפס ,"טאה ןאוטג רע שאו תוריֿבע איד ןיודיוו



 ןרינגיזערסױרַא

 ּבָאה !ְךַא; .ּבמ ןמיס ?ז"קּת ?דנַאלסור ,םידיסח

 -סױרַא רימ טָאה רע זא ,ןָאטעג יירשעג א ךיא

 ,ןּבעלכ טינ ןעק ךיא ,עשטַאילק יד טדערעג
 ,עשטַאילק ,סוממ ,יקידנטַײר ןרָאֿפ טינ ןעק ךיא

 ןוא ןקידוֿבּכּב סטָאג טרעהעג ןּבָאה ייז, ,173 יז

 סלודג-ןהּכ ןוֿפ שוריֿפּב יַא ןעמָאנ ןרַאּבטכרוֿפ

 ןעמוק טעװ ןטׂש רעד, .דוי-םיליהּת ,שַא ,"ליומ

 ןדערוצסױרַא ךעלדיישַאּב תוריֿבע ערעזדנוא

 -טנַא וצ ןעקנאדעג עטמירקרַאֿפ ערעזדנוא ןוא|

 ,רופיּכ םוי . ..לארׂשי תיּב ט"ע רוזחמ ,"ןקעלּפ

 ,209 יז ,ו"צרּת ענליוװ

 ,שינעדײרנַײא ןַא ּפָאק ןוֿפ ןגָאלשסױרַא .9

 זיא קנערק רעטדערעגנַײא ןַא ןוֿפ םענייא יַא;

 ,זמט ,ןַאדרָאג .ל .ה ,"טכַײל ץנַאג טשינ

 | ,9 ןו 4

 סע .דייר ךרוד ךיז ןזַײװסױרַא .1 .װטוא

 ,חװאג) טייקשירַאנ יד סױרַא םיא ןוֿפ טדער

 סױרַא םיא ןוֿפ טדער סע ,(עא טײקנסיררַאֿפ

 שטנעמ רעשיטקַאט רעד) טארקָאטסירַא רעד

 ןוֿפ סיורא טדער רעקנוי רעשיסַײרּפ רעד .(עא

 טַײז א ןָא ןזָאל רימָאל רעּבָאפ .קענש םעד

 עיציאוטניא יד רָאנ סָאװ ,רעלטסניק ןימ םעד

 יימירק ןוא קיטירק ,נש ,"סױרַא םיא ןוֿפ טדער

 ןיאס רָאנ יװ, .10ג 'ז ,1959 א"ּב ,רעק

 טדערעגסױרַא ייז ןוֿפ טָאה ,דיי םוצ ןעמוקעג

 ןּבָאה ייז סָאװ האנׂשומה ערַאגלואװ יד

 רעד :תוללק .27 ע 1966 ,זמט ,גי ,"טנשריעג

 לָאזס :םּתס רעדָא) !'ַא ריד ןוֿפ לָאז קוּביד

 רע = סױרַא םיא ןוֿפ טדעריס .(!'ַא ריד ןוֿפ

 סייװ רע ,רעסאװ רַאֿפ ןוא רעַײֿפ רַאֿפ טדער
 ,טדער רע סָאװ טינ ןײלַא

 .ןכױהסױרַא .ןעײװסױרַא .ןקוקסורַא .2

 עטיוט טרעגלַאװעג ךיז ןּבָאה סַאג ןֿפױא;

 -סױרַא טָאה קערש-טיוט . . . תויח ןוא ןשטנעמ

 ,11 ן ,ּפָאג ןיא ,"םינּפ סנכעלטיא ןוֿפ טדערעג

 ךיז טלָאז ריא ...ךיז טיהק -- ךיז טימ

 ,43 ן ,1868 ,מק ,"ןַאֿמ ןַײמ רַאֿפ יִא טינ

 סע סָאװ ןלייצרעד = ץר ַא ה סָאד ךיז יא*

 אזַא ףיוא ךיז ןכַאמ ןוא) ןצרַאה ןֿפױא טקירד

 ,לַאג יד רימ ךיז טעקוּפ סעג .(רעגנירג ןֿפוא

 ןַײמ ,ץרַאה רעטיּב ןַײמ סױרַא ךיז טדער סע

 סעע .36 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"טימעג רעװש

 זומ סָאװ ,ץרַאה טליֿפעגנָא ןַא זדנוא וצ טדער
 -ןַיײא ,ןטלַאהנַײא ,ןזָאלרעּביא רעמ ךס ַא ךָאנ

 ךיז טדער סע סָאװ סָאד יװ ,ךיז ןיא ןעמוטש

 ןיא ץעגרע ןעװא .59 'ז ,וש מעּב ,"סורַא

 ץעמע זַא / ,טַײטַאּב טינ סָאד יצ רָאנ . . . רימ

 ןוא / ...טַײּברַאֿפ תורצוי יד טנַײה רימ ןיא

 ךיא סָאװ סָאד טינ רימ סױרַא ךיז טדער'ס

 ,129 יז ,1966 עװקסַאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"ליוו

 .(עק- ןיי) רע .שינע .ץכעז
 .יירעי

 זַא ןכַאמ .לַאענ .װרט -- ןרינגיזערפיורַא
 לָאז ,טמַא ןַײז ןוֿפ ןרינגיזער לָאז רעצעמע

 . ןּבָאה יז , .ןֿפרַאװסיױרַא .עיסימעד ןיא ןּבעגנָא

 ,"ןװָאטָאלָאמ יא ןיא טסעשז םעד טכַאמעג זיולּב
 ,בנ- .8ו1956 ,זמט ,גי

 .ןעװעטַארסױרַא .שמטד .ורט -- ןֿטערסױרַא

 .חרט -- ןענעטָאשפױרַא

 .ורט -- ןעלקַאשסױרַא
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 ןכעלַײשּפָא םעד ןוֿפ ךימ טעװ רע ףָאהרַאֿפ ךיא;

 ,1882 עשרַאװ ,ַאנידע ןיסעצנירפ ,ייַא רערעּבױצ

 רעטכָאט ןַײז ןֿפלָאהעג םיא טָאה טָאג; .3 יז

 'רד ,זּביא קינּבורט הנוי ,"ַא רעסַאװ םענוֿפ

 ,1895 ץענליװ ,| יולה הדוהי יּבר ,ןהָאזּפיליהֿפ
 ,26 'ז

 .=6: {ס {סת1 .מַא .חרט -- ןטנערפױרַא
 א רַאֿפ ןצינ וצ קילַײװטַײצ ןּבעג .ןעגנידּפָא

 לָאצ א 'א ןוֿפ סענזיּב עקיזָאד יד, .טלָאצעג

 רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא זיא ןכַאז-סוסקול

 -ניא-רָאלָאדןָאיליּב ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ

 .16 וו 1958 ,גָאט ,"עירטסוד

 ןעגנערּבסױרַא

 ןקידתושממ-טינ א ףיוא ,ןטָאש א יװ סעּפע

 טשינ ןתוכייש יד| טָאה טעָאּפ רעד, .ןֿפוא

 ,זמט ,אֿפא ,ײטנטָאשעגסױרַא רָאנ ,ןעגנוזעגסיורַא

 ,14 א 2

 ןטָאש א יװ ןכַײלשסױרַא -- ךיז טימ

 ךייז / טלעװ רעקיאָאדטשינ ןוֿפ ױרֿפ ַא;
 טירט ,קינַאמ .י ,"טלעצעג ןוֿפ סױרַא טנטָאש

 ןעניגַאב ןיא

 ;-) ןלַאשסיוא ווזד -- וטוא -- ןלַאשפױרַא
 םַײּפ רערט ןייק, .רעשיטַאֿפמע רָאנ (2

 רָאנ ,ןעזעג טשינ םיא ַײּב ךיא ּבָאה ןענװַאד

 ןּבָאה טייקרעטיּב ןוא טײקטלַאק ,טײקטרַאה

 ענַײמ ,קומ ,"ןענװַאד ןַײז ןוֿפ טלַאשעגסױרַא

 רעטצנעֿפ ןֿפָא ןַא ןוֿפ .29 'ז ,| ןשינעגעגַאּב

 יידִיי ןוֿפ רעטרעװ . . . טלַאשעגסױרַא ןּבָאה . . .

 "שמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש ,"רעדניק עש

 ,ןוחצנ םעד יא .דײרֿפ 'ַא -- ורט .'טּפ

 .בנ- .ךיז טימ

 ,ןסישסיױרַא ןוֿפ טקַא .ן ,רעד -- סָאשפױרַא

 -סױרַא .ןּבַײרטסױרַא .ורט -- ןֿפַאשפױװַא

 -בוסה יחרּפו-יחרא ןילָאז , .ןלעטשסורַא .ןקיש

 הזיא וא הסנרּפ תוקסעתה ילּב ריעל ריעמ םיֿב

 םורא הנידמ ךוּת ןיזָאל טינ ןעמ לָאז ,הכאלמ

 ,"ןיֿפַאש סױרַא אייז לָאז ןעמ קר .ןיּפעלש

 .א/וי ,ּב קלח ,ז"לקּת ,םידוהיה לש םעטסיס

 ןוֿפ םיא ןַאמ טרעװ ,ןַאק ןלָאצ טכינ רע ןעוו;

 רֿפס ,ץיװרוה יולה .מ ,"ןֿפַאשסיױורעה הריד רעד

 ,א/זט ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרּפ

 טָאה יז, .ךיז ןֿפַאשנַײא חזז .ךיז טימ

 געמ יז זַא םינּבר ַײּב םיֿבתּכ ךיז טֿפַאשעגסױרַא

 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאקירעמַא ,"ןּבָאה הנותח
 ,106 'ז ,5

 .שינע- .ץכע-  .גנוד

 ,ןעלסײרטסױרַא .1
 -נעלקָאש .סױרַא ףיוא קינײװעניא ןוֿפ ןעלקָאש

 ,טקיטסעֿפעגוצ זיא סָאװ ןעַײרֿפַאּבסױרַא קיד

 שטנעמ א, .קַאז ןוֿפ תוריּפ יד יַא .ןטישסיורא

 טרעַײנ ,לקעז םעד סיוא יא טינ ןיליֿפּת ןַײז לָאז

 ,"ןעמענסורַא ןיליֿפּת יד טנַאה ןַײז טימ לָאז רע

 לָאז, .הנק ןמיס ,?זקּת ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס

 ןטימ ןרעטצנעֿפ ןכרוד| 'ַא םיא שטָאכ יז

 ץרַאה ןוֿפ , .'םיעגושמי ,ץרּפ ,"!ןיינ ףיוא ּפָאק

 טלעק יד / -- ןּבילקעגֿפױא ןעקנוֿפ עטצעל יד

 .ורט -- ןרַאשסױרַא

 ןרַאשסױרַא

 / -- ןעזרעד טכיל ךׁשֹוח ןיא ,ןעמערַאװרעד
 / לּביארַאֿפ ןטסעדנימ ןָא גָאט ןדעי טרַאװ'כ
 ,"ןעּפ יד טנַאה ןוֿפ 'א ,ןעמוק לָאז טניװ א

 .שזעג' ,ןּבילּבעג זיא ןילַא דוד ךלמ רעד ,לָאמ

 ,'גנונעג

 ,החמומ רערעסעּב א ןַײז (א = לּברַא ןוֿפ יַא*

 ריא טימ ךיז ןעק רע; .רענטירּפס ,רעקיאעֿפ

 ןוֿפ סיױרַא םיא טלקָאש יז -- ןטסעמרַאֿפ טינ

 ןָאטּפָא גנוגנערטשנָא (רעסיורג) ןָא (ּב :"לּברַא

 ,טצֿפיזעג טָאה לװנַײז 'ר, .ןכאז עסיורג (ךס א)

 ןּבָאה יז !םיקידצ ןעװעג לָאמַא ןענעז ַײא

 ,"סיורַא לֹּברֲַא ןוֿפ םיתֿפומ טימ טלקָאשעג
 ,30 | 1960 ,רָאֿפ ,שַאּב

 -כַײלג ןוֿפ 'ַא .דנַאטשוצ א ןוֿפ ןריֿפסױרַא .2

 סעדנילא .עא טיײקיטליגכַײלג ןוֿפ ,טכיוועג

 ןַײז ןוֿפ טלקַאשעגסױרַא םיא טָאה 'טייקשידיי

 רעטכַאמעגכָאנ סלא סוטַאטס םענעדירפוצ

 ,15 א 1972 ,רַאֿפ ,ןַאמרעטֿפעה .א ֿברה ,"טסירק

 ןכערּבעצ ,ןעלמוטעצ = סעלּבָאלַאה יד ןוֿפ יַאֹ*

 יד ,שטנעמ רענעכָארּבעצ ַא זיא רע, .ןצעמע

 ןּבָאה ןעגנוגנידַאּב עשיטעװָאס יד טימ המחלמ

 -ּבָאלַאה יד ןוֿפ טלקָאשעגסױרַא ןצנַאגניא םיא

 ,1 וא 1961 י"נ ,רענַאקירעמַא ,ןָאסידע .י ,"סצל

 נה רעד ,קָאש- .ךיז טימ
 ,שינע- .ץכעז

 קינײװצניא ןוֿפ ןרַאש

 טנעה עדמערֿפ טימ, .שֵא סָאד יא .סױרַא ףיוא

 .וש ,"ןוװיוא ןוֿפ ןליוק עסייה 'א טוג זיא

 ןגעזרעּביא לָאז רֶע . . .געז ַא ןעמענ געמ רע;

 ַא ןוֿפ ןגַײֿפ 'א עקטעּפָאל עניילק א . . . זעק
 טָאה עמ, ,1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקּת ,*סַאֿפ

 רעד טימ טוורּפעג ןוא טכוזעג טשרע ךיש יד

 ,סוממ ,"טעּב רעד רעטנוא ןוֿפ יא ערעשטָאק

 ןרעדניק יד יװ טעז היֿבוט}, .65 'ז ,יֿפשטניװ

 ,"דלָאג ןייר ...לּבירג א ןוֿפ סױרַא ןרַאש

 טָאה עקרענאידניא יד, רָאי עטוג ןּביזי ,ץרּפ

 יז ,לֿפַאטראק ענעטָארּבעג יד טרַאשעגסױרַא

 סרעּפַאכ-רעביּב' ,אּפָא ,"ךעלּב א ףיוא טגיילעצ

 ןענַײז סָאד . ..!ולוּכ אמלעד-ונוּבר, :גיפ ךיוא

 וטסָאה תורצ לרַאּב ןכלעװ ןוֿפ . . .?ןטַארעטיל

 ,"רעטכיזעג עטלמישרַאֿפ עכלעזא טראשעגסיורַא

 ץלַא ןוֿפ, .10 ןאפ ,1894 י"נ ,םכח'דנַאל רעד

 ןסעַײנ עשיטילָאּפ םיא ַײּב ךיז ןּבָאה סענעשעק

 יײז רֶצ טָאה לקניװ ןכעלטיא ןוֿפ ,ןטָאשעג

 יד ךרוד, .120 'ז ,װ מעּב ,"טרַאשעגסױרַא

 ןוֿפ סױרַא טרַאש לטניװ סָאד סָאװ ,ןרערט

 ,גרעּב ,...ןעזעג ...יז טָאה ,ןגיוא עריא

 .309 יז ,סצמע' ,ו רעפעינד םַאּב

 -קעווא ,ןײגסױרַא טקרעמַאּבמוא -- ך י ז טימ

 לָאז רענייק ךיז 'א .ןגָארטּפָא ךיז ליטש .ןייג

 לײטנַא טינ ידּכ לַאז ןוֿפ ךיז יא .ןקרעמַאּב טינ

 :הרוּת יד, .גנומיטשּפָא רעד ןיא ןעמענ וצ

 / ןּבעגיג דנה רנַײמ ךרוד ןרַאװ זיא השודקה

 / ןּבעל ןַײמ ןימענ וצ רימ וטׂשניימ רֿפ יװ ןונ

 ךיד רעש 'נוא / רימ ןוֿפ קעװַא איג ךַא םורד

 -טרשּב וניּבר השמ ,"ןריט=| ריד רד וצ זױנַא

 50 ן ,קג ,קורעמש .ח) 1750 ?טרָא ,גנוּב

 יאדװַא הכָאלמ ןַײמ ןוֿפ טעװ רעה רעד;

 טײהרעליטש ךיז טרַאש רֶע) .ןַײז טעטנָאק



 ןֿפרַאשסױרַא

 ,ןירעגניז איד עלחר ,"(ּבוטש רעד ןוֿפ סיורא

 דימ זיא סָאי רעטלַא רעד, .ח"כרּת רימָאטישז

 -סיורא טקרעמַאּבמוא ךיז שיט ןוֿפ ןוא ןרָאװעג

 -הנח, .'לָאמ-סנק סָאד' ,סעדורה ,רה ,"טרַאשעג

 םעד וליֿפא ןרעה וצ ןָא טינרַאג טּביײה . . . האל

 -הסנרּפ ייוצ עריא ןעװ ,ריט רעד ןוֿפ ּפירקס

 ,סַײװ ,"ןסיורד ןיא סױרַא ךיז ןרַאש סרעּבעג

 -עגנַײא זיא ןטלא םעד, .'םינּב טימ עטַאט א

 "אּבסױרַא ךיז ןעמ ןָאק ...טציא זַא ןלַאֿפ

 -עגנַיײא ךָאנ . . . ךיז רֶע טָאה ,ןענַאדנוֿפ ןעמוק

 ןוא ץַאלּפ ןוֿפ טרַאשעגסױרַא . . . רענעּפמורש

 "הילּת יד' ,טייצ ,"ןֿפױל ךיז טזָאלעג

 ,.ץכע- .גנו- .רעד ,רַאש--=

 .ײרע- .(עקי ,ןיד) רעד

 סעּפע ןקעטשסיורַא .1 .ורט -- ןֿפרַאשסיורַא
 ךיז טָאה טנעמָאמ ןקיזָאד ןיא, .ףרַאש זיא סָאװ

 ןּבױהעגֿפױא ...ןָאטעג געװַאּב ַא גנַאלש רעד

 "טנַא ןוא גנוצ םעד טֿפרַאשעגסױרַא ,ּפָאק םעד

 ,שימייה ,יננחלא ,זּביא .ל .א ,"ןייצ יד טקעלּפ

 ,1961 רעּבָאטקָא

 .סעּפע ןגָאזסױרַא ,ןעגנערּבסױרַא ףרַאש .2

 עשטהנח טֿפרַאש -- טרַאעג טינ סע טלָאװ ךימ,

 ןרָאי ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"דייר יד סױרַא

 .188 יז ,1961 ,םורַא

 .שיגע .ץכע .גנ- .ךיז טימ

 .לָאענ .װטוא -- ךיז ןעלּפַאצרַאװשסױרַא
 -סיורַא .גיוא ןוֿפ לּפַאצרַאװש ַא יװ ןקוקסױרַא

 ּבעװעג-דלַאװ עטלטסעקעג סָאד, .(ךיז) ןצרַאװש

 ךרוד ןוא ,ןטסענ יװ ןעזעגסיוא טָאה ייז םורָא

 טלּפַאצרַאװשעגסױרַא ךיז ןּבָאה טסענ אזא רעדעי

 ,סנייא ףַא סנייא ,מפ ,"רעטעּברַא ןוֿפ ּפעק

 ,171 יז

 יװ ןקוקסױרַא .װטוא -- ןצרַאװשסיױרַא

 סעּפע ןוֿפ ןצרַאטשסױרַא .קעלֿפ רעצרַאװש א

 ןּבָאה ךיור טימ סנעמיוק .ץראווש זיא סָאװ

 ױרֿפרַאֿפ רעד, .ןטַײװרעדנוֿפ טצרַאװשעגסױרַא

 "יש ןשיװצ ןגיוצעג ךיז טָאה . . .ךַײט רענער

 סע ואוו ,סעגערּב יד ַײּב .ךעלמייּב-לדָאנ ערעט

 -עגסיורא רעסַאװ סָאד טָאה ,טקאהעגכרוד זיא

 -ַאכ רעּביּבפ ,ַאפָא ,"רעכעל יד ןוֿפ טצרַאװש

 יד וצ ךָאנ טגייל עמ ןעװ, :גיֿפ ךיוא .יסרעּפ

 ןוא זעיציּבמַא סלַא ןדִיי ןגעװ ענַײז ןצכעגָאז

 םעד ןגעװ םיזמר יד ןוא יקלָאֿפ קידנרינימָאד

 סָאד טלֹוּב סױרַא טצרַאװש ,ירערעדנאװ ןקיּביײאי

 -ֿפיוא םעד טימ ןכַאמ םולש-טשינ עשילוטַאק

 ,18 וו 1970 ,זמט ,ןַאמדַײז ללה ,"לארׂשי ןוֿפ םוק

 ,שינע-

 .גנ/ .רעד ,ץרַאװש-- .ךיז טימ
 .שינע- .ץכעז-

 ןענַײשסױרַא .װטוא -- ןעשטיוושפיורַא
 לקניװ לקנוט ריא ןיא ןסעזעג זיא עמומ יד,
 יװשעגסױרַא ןּבָאה ךעלקעּב עטיור יד ןוא
 ,36 יז ,וצ שג ,שַא ,"טעשט

 ךרוד ךיז ןזַײװסױרַא .װטוא -- ןגַײװשפױַא

 טינ טכַאמ'ס ןוא , .טייקליטש ךרוד ,ןגיײװש

 / -- ןלַאש ןוא ןרענוד רעטרעװ סָאװ סיוא

 יד ךרוד ךיוא סױרַא טגַײװש טייקליטש סטָאג

 ,22 טוו 1962 ,רַאֿפ ,זדוי םוחנ ,"דייר עכיוה
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 טּבַײלּב ,ךיז טייגעצ ןינמ רעד יװ םעדכָאנ,

 עקידתודוס א ןעגנעה שדוק-םוקמ ןטסוּפ ןיא

 טלָאװ דלַאװרוא ןוֿפ שינעֿפיט יד יװ ,טייקליטש

 ,זמט ,גח ,"ץליהעג ןוֿפ ןגיװשעגסױרַא ךָאנ

 -עגסיורַא טָאה סָאװ טייקליטש יד, .18 וש 2

 טניז ,סַאג רעד וצ הרוּת-דומלּת רעד ןוֿפ ןגיווש

 ,"ןרָאװעג ןסירעגרעּביא זיא ןטרָאד ןענרעל סָאד

 ,7 צ 1965 ,זמט ,רעטסיירט .ל

 ןקירדסיוא ,ןעגנערּבסױרַא -- װזוקַא 8 װרט

 , .. קיאור ןסעזעג זיא רע; .ןגַײװש ךרוד סעּפע

 ןגיושעגסיורַא ַײּברעד ןוא ,ּפמָאל ןֿפױא טקוקעג

 טגיילעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ענױזַא רענייטש-גַײװש

 -לעז ,קמ ,"םינּתוחמ יד ןוֿפ תומשנ יד ףיוא

 יז טּבַײלּב, .32 'ז ,1931 עװקסָאמ ,ו רענַאינעמ

 ךעלנַײּפ ךיז יז טיצ ,ןײלַא טכאנַײּב טעּפש

 רַאֿפ סיױרַא ץרַאה ריא טגַײװש ןוא . . . / ,סיוא

 סָאד טלָאװכ, .61 'ז ,טירט ,װק ,"טלעװ

 / .ןגיװשעגסױרַא ןסטָאג} סנַײז טייקסיורג

 ,"טמעלקעגנַײא טייקניילק ענעגייא סָאד טלָאװכ
 -ץגֿפױא טָאה, .89 'ז ,ןטלעצעג סבקעי ,אֿפא

 :ןגיװשעגסיורַא םיא ַײּב ןגיוא ןוֿפ טייקנסיר

 .רעײג רעד ,אּבמ ,"?ןגָאז ריִד ךיא לָאז סָאװ

 ,בנ/ .רעד ,גיַיװש- .ךיז טימ
 ,שינעק .ץכע-

 ּבָאה ,סױרַא םיוש .וטוא -- ןעמיװשסיורַא

 רעטנוא ןוֿפ ןעמיוש .ןעמואוושעג-- ןיּב ןוא

 ,דוס א יװ יא .ןעמוקסיורַא .סיורא ףיוא סעּפע

 טמיוװש (עיסוקסיד ,םעלּכַארּפ ,ןינע) עגַארֿפ א

 א ןיא שקָאל א יװ יא .ןורּכז ןיא 'א .סױרַא

 סױרַא ןעמיווש שינרעטצניֿפ ןוֿפ .ךיוי רעלעט

 יד .סױרַא טמיװש עמעט עַײנ ַא .ןטלַאטשעג

 ַא .סנקלָאװ יד ןוֿפ סיױרַא טמיווש (הנֿבל) ןוז

 טמיווש ןוגינ א .יִא ןעק (זמר ,לָאּבמיס) ןטָאש

 סױרַא טמיוש תמא רעד, .סױרַא ץעגרע ןוֿפ

 ןטָאג} ינואע .װש ,"רעסַאװ ןֿפױא למיוּב יװ

 טכַאמ רע ינוא ,לָאט ןעד ןיא ןנורּב םעד טקיש

 ,". ..סיֿפ ליֿפ רָאג ןצילֿפ ינוא ןמיווש שיורה
 -עגסירַא טולּב ןכַײט ןוֿפ; .ג/חיק ,הניאצ

 ףליה ןטעּב טימ ךַײא וצ ןוא / ןעמואווש

 ךיז ןדַײנש, .154 יז ,לדוי ,סוממ ,"ןעמוקעג

 ןעזעג ייז טָאה רע .םינקז עסַײװ ירד סױרַא

 עסַײװ ערעייז ןיא טנעװ עקידנעטָאש יד ןוֿפ יא

 רעשרעדניק רעד ןוֿפ, .דִוי-סיליהּת ,שַא ,"םידגּב

 / ,רעכיוה א גרַאּב א סױרַא טמיווש / עיזַאטנַאֿפ

 ,שָאוהי ,"הװאג טימ ןוא םַאזנייא ןוא סיורג

 טָאה שינרעטצניֿפ עלעג סָאד , .יומחנ תּבשִי

 -עגכרוד טָאה ,טלַארטשעגכרוד ךיז לָאמַאטימ

 ןעמונעגטימ ,ןכַארקעגנַײרַא ,לּבַײש סָאד ןכָארּב

 ,לה ,"ןעמואושעגסיורַא ןוא ןלגנִיי םעד} . . .
 ,268 יז ,קרעװ עלַא

 .ךיז טימ

 .(עקי ,ןיד) רעד
 .רעד ,םיווש -

 .יירע-
 ,גנוד

 -עג--+ ,סױרַא גניווש .ורט -- ןעגניװשפיורַא
 יניּביר וצ ןמ טעה, .ןעײװסױרַא  .ןעגנואווש
 טינ ןמ רָאט תּבש רֿפ ןרעװ ןּביר וצ איד ןגנַאז
 ,ילּפ םנייק טימ ןגניוש ׂשיורה ראיירּפש יד
 .א/הֹע ,וטל

 רעמיצ סָאד ,, .וזוקא 6 ורט -- ןציװשטיוװַא

 טָאטשסױרַא

 ... ידֹּכ ,טמערַאװעגרעּביא . ... קראטש טרעוו

 ,ד"6 ןאַפ ,1949 ,זעגֿפ ,"ץיה יד 'ַא לָאז דניק סָאד

 לייא ןייק ןיוש זיא רוטילַאּפ םעד ףיוא םגה;

 ןיא ןרָאּפ יד ןיא ףיט רָאנ ,ןקרעמַאּב וצ טשינ

 ַא ןיא טשרע סױרַא טציװש רע ןוא ָאד רע

 ,129 יז ,רעּב ,"םורא טַײצ רעסיוועג

 טציװש . ..םיא טלמוטעצ ןַײװ רעד, :גיֿפ

 .א ,"ןרָאּפ עלַא ןוֿפ סױרַא םיא עלהוואּת יד

 :קַארַאכ סקעז ,רעקָאו .ר ,זּביא ,ןיקמורֿפ

 טָאה ןטַאט ןַײמ,, .42 יז ,1929 י"נ ,...ןרעט

 ךיז ןוֿפ ןיוש רעטלע רעד ףיוא עּבָאּב ןַײמ

 ,1924 י"נ ,װ רעדיל ,הלמ ,"טציוושעגסיורא

 ,94 'ז

 .ךיז טימ

 ,יירעד

 ='0א6 : .ררװ .חרט -- ןשנעגריװשפיורַא
 ,ןֿפרַאװסיױרַא ,ןרעדַײלשסיױרַא - .עזמעקזיפיעע

 .קינהזעה םעד יא

 'ַא טײהרעלטש .װטוא -- ןּבעװשסױרַא
 רֿבק ןיא ןוטעג םיא טָאה יז; .רעמיצ ןוֿפ

 ןעד, .לֿפ ,""א ןוטעג רֿבק ןוֿפ ןוא ןענָאקרעד

 ןעד ןֿפור ׂשיוא איד םיזורּכ איד ׂשױרַא ןאיג

 ןיִּבעװש איד םיתיחשמ המּכ 'נוא ןיד קסּפ

 .ד/ז ,וצנ ,"ןיד רזג ןעד ןַײז וצ רמֹוג ׂשױרַא

 ןרעּביא טּבעװשעג ןּבָאה ךעלרָאּפ עגנוי יד;

 'א ץעגרע טלָאװעג ןטלָאװ ייז יװ לאז ןסיורג

 ,87 יז ,שוו רַא ,"טלעוו רעדנַא ןא ןיא

 :סױרַא .לָאענ .חטוא -- ןעלמעװשסיורַא
 -ניה ןוֿפ , ,למעװש ַא יװ ןצָארּפשסױרַא ,ןעמוק

 -עגסורַא דרעירד ןוֿפ עלעֿפרעד א -- םיא רעט

 ַא ןוא ןטרָאגןשרַאק א ,געװ ַא ,טלמעווש

 ,102 יז ,ן| צוס ,"שטנעמ

 םעד גיוא ןוֿפ יַא .ורט -- ןעקנעװשסיורַא

 -רעסַאװ . . .יד, .דמַאז ןוֿפ דלַאג 'א .ּביוטש

 םעד טינַארג םענוֿפ סיורא ןעקנעװש סנּפַארט

 ןגעװ תויׂשעמ ,זּביא ,קז ,"טַאּפשיזלעֿפ ןצנַאג

 ,12 יז ,1922 ןילרעּב ,דרע

 ןוויּכב טלָאװ רֶע יװ, .ורט -- ןרעדױשסיורַא
 ןוֿפ ןוא רעדיל עלעיצעּפס ןּבַײרש וצ טכוזעג

 ךיוא רָאנ ,גנוניוטש ןגָאלשסױרַא רָאנ טשינ ייז

 ,157 'ז ,1956 י"נ ,ו ךוּת ,גי ,"גנוניוטש יא

 .בוטש ןוֿפ ןצעמע יַא  .װרט -- ןּפושכורַא

 ַײב ןעמענ טלָאװעג יז טָאה רע, -- ךיז טימ

 -עגסיורא קנילֿפ ךיז טָאה יז ןוא עילַאט רעד

 ךרוד ,ןַאמגרעּב .ש ,"טנעה ענַײז ןוֿפ טּפוש

 ,367 'ו ,1931 סעדא עיצולָאװער ןוא גירק

 ןעייטש, .דרע יד יַא .ורט -- ןעלֿפושסױרַא
 -ןַצכָא ןוא סעילּביר טימ רעּבירג ןיא רעטעּברַא
 ּבורג ןוֿפ ּבוד ןטכַײֿפ םעד ייז ןעלֿפוש קיד
 ,1925 עװקסַאמ ,עמיטש רעּברַאג יד ,"סױרַא

 ,שינע- .גנו- .ץיווש--

 .176 ןאט

 .טָאטשרַאֿפ .טעטש ,יד -- טָאטשפױרַא
 ןוֿפ ןצענערג יד רעטניה ןיא סָאװ טנגעג
 ןשיװצ סיוא ןרָאװעג זיא לָאמַאטימ , .טָאטש
 -ץגֿפױא טָאה רע סָאװ ,הװלש רעד ןוא םיא



 ןרעּפלָאטשסױרַא

 ,ינטורקָא .י ,"ַא עקזַײה רעליטש ןַײז ןיא טיוּב

 ,3 או 1969 ,זמט

 .ןעקניהסורַא -- וטוא -- ןרעּפלָאטשסױרַא
 .סעּפע ןיא קידנעּפעשטרַאֿפ ךיז ןײגסױרַא
 לסיּב א ךיז טָאה; .ןעלמַאטשסױרַא -- חרט

 "ןצסירא סעּפע ןביוהעגנָא ןוא טמעשרַאֿפ

 טשינרָאג טָאה עמ עכלעװ רעטרעװ ןרעּפלָאטש

 -טַאװירפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,"ןענַאטשרַאֿפ

 ,102 'ז ,1898 שטיּבָאהָארד ,וש רערהעל

 טָאג ךימ לָאז .װחרט -- ןעלמַאטשפורַא
 וצ סעּפע ךַײא טניימעג ּבָאה ךיא ּביױא ןֿפָארטש

 -עגסורַא םיוק רעטלַא רעד טָאה ,ןקידיײלַאּב

 יז, .199 'ז ,'קרעּבערש' , סַײװ ,"טלמַאטש

 ןיילק טליֿפרעד ךיז ,ריוכט ןֿפורעג םיא טָאה

 ,ַאפָא ,". . ,טלמַאטשעגסױרַא ןוא קיטשינ ןוא

 ,221 'ז ,טלעװרעטנוא

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,למַאטש --
 .רעה = .(עקי ,ןיי) רעד
 ןשינּבר ןוֿפ יא .װטוא -- ןעמַאטשכױרַא

 ןוא םיאיֿבנ ןוֿפ רעדניק ןענעז ןןדִייו, .סוחי

 ַא ןוֿפ סױרַא ןעמַאטש םיגהנמ עלַא ערעייז

 ?רָאי ,זדָאל ,םימעטמ רֿפס ,"דוסי ןקיליײה

 װירּב'סוחי א טימ ,עלעדייא דרעֿפ, .המדקה

 ,"ןרעטלע עלעדייא ןוֿפ סױרַא ןעמַאטש ייז זא
 ןּבָאה טכעלש ַײס טוג ַײס, .עשטַאילק ,סוממ

 יד ,"סיױרַא ןעמאטש ייז ןכלעװ ןוֿפ לצרָאװ ַא

 ןענעז רעװ . . ,, .3 יז ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש

 יז ןעמַאטש ןענַאװנוֿפ ?"סראטס, עקיזָאד יד

 עשרַאװ ,וו| ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,*?סױרַא

 ,226 'ז ,2

 .שינע .ץכע- .גנז .םַאטש-

 ןטערטסױרַא .1 .וטוא -- ןּכרַאטשפױרַא
 ץצכעלשטנעמ א, .ןּברַאטש ךרוד עּפורג ַא ןוֿפ

 עמ צכלעװ ןיא ןרעקלעֿפ ןיא| גנולייטנַײא

 ןרוּבעגנַײרַא טרעװ עמ רָאנ ןַײרַא טינ טערט

 ,ןטערטסױרַא טינ ןָאק עמ עכלעװ ןוֿפ ןוא

 ,112 יז ,1912 י"נ ,וװ טישז ,ייַא ןדַײס

 -םעטָא רעדעי .קידנּברַאטשּפָא ןעמוקסיורַא .2

 / סיױװרַא ריא ןוֿפ טּברַאטש סָאװ / סיוש

 ְצלֲא ןיא / סיוא טנורגּפָא ןַא יװ טסקַאװ

 ,1924 י"נ ,| רעדיל ,הלמ ,"זיוה ןוֿפ ןעלקניוו

 ,142 יז

 -רַאטש .- :99 .ומוא -- ןעשטרַאטשסורַא
 ענעצַאק עסיורג ךעלנייוועגמוא רָאּפ א. .ן(ע)צ
 ץַאק ַא ַײּב יװ ,סױרַא םיא ןעשטרַאטש ןגיוא
 ,17 ןאט ,1887 ,לָאֿפיײי ,ײלזַײמ ַא טעדַאּפָאּפ יז ןעוו

 קיטש ַא יא יינש ןוֿפ ןעזרעד . . . דַיי רעד טָאה;,
 .דיי:םיליהת ,שַא ,"הציצ א טימ תילט

 טרַאטש סָאװ .לָאענ .ידא -- קיראטשסױרַא

 .תועט רעיַא ןַא .עא רענייּב ,ןגיוא עיַא .סױרַא

 -סורַא .ןקוקסױרַא .וטוא -- ןרַאטשסױרַא
 ןוֿפ יַא .םי ןוֿפ יַא .ןצרַאטשסױרַא .ךיז ןזילו
 ןעמוק סָאװ יד ףיוא טעּבנקנַארק ןוֿפ יַא .יינש
 הרוצ ַא ןכַאמ שינ רָאט עמ, .ןייז הלוח רקֿבמ
 רֿפס ,"סױרַא טרַאטש סע סָאװ שטנעמ א ןוֿפ

 .משטד .װרט --- ןלױטשסױװַא
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 טעז עמ ּביוא" .1935 ,'ט ,'נ ,װָאנָארװ ,תווצמה

 זומ ,דרע רעד ןוֿפ ןסקיװעג יד יַא םעדכַאנ

 רעד ,רעּבעװ .מ ,"דרע טימ ןקעדרַאֿפ ייז ןעמ

 .108 יז ,1891 עשראװ ,רעטײּברַאידלעֿפ רעשידוי

 דרָאּב רעקיציּפשייװצ רעגנַאל רעד רעטנוא ןוֿפ ,

 רעד טרַאטשעגסױרַא ןטַײז עדייּב ןוֿפ טָאה

 ןוֿפפ .'המשנ טסייה סָאװ' ,ץרּפ ,"ןטק-תילט

 רעד טראטשעגסורַא טָאה רעמייּב יד ןשיװצ

 דוד) דיסח רעד ,"ץַאלַאּפ סצירּפ ןוֿפ ץיּפש

 ,1921 עשרַאװ ,ןעלמיה עליטש רעטנוא ,ןםימואּת

 יד טעװעדַאלרַאֿפ עמ ואוו ןרוֿפ יד ןוֿפ , ,45 'ז

 ּבי ,"טנעה ןוא סיֿפ סױרַא ןוַאטש עטיוט)

 ןּבָאה , .879 יז ,1968 ָא"ּת ,ועשטרָאק ,קצָאװטָא
 עקיד'ַא יד געװדלעֿפ ןכייוו םעניא טצירקעגנַײא

 .דרע ,ןרָאק לחר ,"דרעֿפ ןטיוט םעד ןוֿפ ןּפיר

 ,שינע-  .ץכע- .גנוז

 טצרַאטש סָאװ .לָאענ .ידַא -- קיצרַאטשפױרַא
 ,רעמייּב ןוֿפ ןציּפש עיַא .סױרַא

 -רַאטש -- :89 .וטוא --ן(ע)צרַאטשפױרַא
 -ץלֿפ .סיורא ןצרַאטש סנעמיוק עכיוה .ןעשט

 ,סױרַא ןצרַאטש עא רעצעלק ,רעגנערד ,רענעק

 יד סױרַא טצרַאטש לטנַאמ םענעסירעצ ןוֿפ

 יד ןזָאלעג ךָאז טָאה תיּבה לעּב רעד, .עטַאװ

 ַא; .ח ,ו ,םיאלּכ ,טעיפ ,"ךעלעקעטש עקידיַא

 עקיד'א ייווצ טימ . . . לדִיי . . . קיסקואוולטימ

 ,עירול חנ ,"רעכעלזָאנ יד ןוֿפ רָאה ךעלטשרעּב

 טָאה ,, .5 יז ,19235 עװקסָאמ ,נּבעל כעלנייװעג ַא

 -עגסיורַא טָאה סָאװ ךיוּב ןֿפױא ןזיװעגנָא

 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"שיט ןרעּביא טצראטש

 -רַאֿפ ךעלקערש רענייצ עריא טָאה יז, .19 צווו

 ריא טָאה ןגיוא עריא ,ץרעמש סיורג רַאֿפ ןסיּב

 רזממ רעד ,ןהָאסלעדוי .מ ,"טעצרַאטשעגסיורא

 ,4 יז ,1927 ענליוו ,רָאטקָאד סלַא

 ,טייקיד- .הנװּכ ,ץנעדנעט עקידיא -- קידד

 רעקידלעֿפ א - ץרַאטש-- .ךיז טימ
 .שינע/ .ץכע- .גנו- .יִא

 -ץעֿבנגסיורַא

 טָאה ,רׂש רעד ןרָאװג רָאװג סָאד טזיא, .ןענ
 רעז טימ ןעלוטשעגסיורַא טרָאד ןוֿפ יז רע
 םיחַא 'גמ האילפ הׂשעמ ,"תולוּבחּת עסיורג |

 ,6 'ז ,1875 עשראװ ,ווו

 -לצזעג רעד ןוֿפ יא .ורט -- ןפױטשפיורַא

 ןוֿפ ןדִיי יא .ןצרַאה ןוֿפ ןצעמע יא .טֿפַאש

 ןדָאּב םעד 'ַא* .תוֿפּתוש רעד ןוֿפ יא .רחסמ

 ןַא ןוֿפ (א = סיֿפ יד רעטנוא ןוֿפ (טנורג)

 ,הסנרפ יד ןעמענוצ (ּב ;רַאּפשנָא ןַא ,טלַאהנָא

 ,ןעלמוטעצ = םילּכ יד ןוֿפ יא* .לעטש יד

 םייה דוד גיניק רעד םאק אד; .ןריוורענעד

 שיטש רּביײװ ׂשּבעק ןהיצ יד .שיוה ןַײז ןיא

 ,1626 לֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ׂשיורה לֹא רע

 שיורא טלַאװיג טימ שממ ׂשנוא שֿבייֿפ יר ןונ;

 ןוֿפ םיא ןמ טָאה ָאד, .199 יז ,הג ,"ןיסוטשיג

 ,וטל ,"ןסוטשיג שירה שרדמה תיּב םעד

 םדָא ןֹּב ןייא {םולשו-סח| ו"ח ןעוו, .ּב/דכק
 וצ טינ הלֿפּת ןַײז ןמ טרעה . . . טזיא םרח ןיא

 ןמ י'נוא טלגָאװ רַאֿפ טרעװ המשנ ןַײז 'נוא

 לש הציחמ יד ןוֿפ סױרַא המשנ יד טיסיוטש

 ןגַײטשסױרַא

 סעַײטלוה, .ד/הל ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"הלעמ

 ןוא ןּבירטעג טלעװ רעד ןוֿפ ןרעװ רעעּבָא

 ,לשמ ,סמ ,יןסיוטשעגסיורַא סעקינישלַאֿפ

 קיטכיװ יװ טינ רימ ןסייוו, .22 ,ּב ,ד"עקּת

 'א םַײּב עטַאטסָארּפ רעד ןוֿפ עלָאר יד זיא'ס
 ,טַאּפ .ע ירד ,"טקַאטכעלשעג ןתעּב ערז יד

 ,10 עו 1962 ,זמט

 ,גנ/ רעד ,סיוטש- .ךיז טימ

 .ײרע- .(עק- ,ןיד) רעה .שינע- .ץכעי

 ,ןסיורד ןיא ןצעמע יַא .ורט -- ןֿפוטשפפיױרַא

 ןוֿפ ,טֿפעשעג א ןוֿפ 'א .עיציזָאּפ א ןוֿפ יא

 יז זַא, .ליומ ןוֿפ רעטרעװ 'א םיוק .תוֿפתוש

 ,"סורַא ךימ יז טּפוטש ,עּביל עַײנ ַא טעזרעד
 סע ּפוטש ,המכח א טגָאז דניק א ןעװ, .לפ
 א ןגָאז דלַאּב ןעק רע לַײװ} "ּבוטש ןוֿפ סיױרַא

 נָא ןעמ טָאה סָארטַאמ םעד, .וש ,{טײקשירַאנ

 -עגסיורַא םיא טָאה עמ ןוא ... טשטַאּפעג

 ,א/מ יז ,'ינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"טפוטש

 ןוא טייטש יז יװ יא ךיא לעװ רעטומֿפיטש יד,

 'ז ,1884 סעדַא ,הסדה ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טייג

 ,םירֿפס-רכומ ןסיורג א ַײּב םימחר ןטעּב,ג 2

 ןיא םירֿפס יד ןעמענוצ םיא ַײּב לָאז רע

 ,"א זיאסע-יװ ייז רע טעװ רשֿפא ,ןָאיסימָאק

 ןּבָאה ךָאנרעד, .!םירֿפס ענַײז ןוא ֿבר רעד' ,רַא

 רע זיא טנַײה ,טּפוטשעגסױרַא ןצנַאגניא םיא ייז

 .דוי-םיליהּת ,שַא ,"שדקה ןיא טניואוו ,דרֹוי א

 יד רימ ןיא ךיז ןליּפשעצ סע :ךיז טימ

 רימ ךיז ןּפוטש ןוא חומ םעד ןסַײר ,ןטילּבעג

 ,36 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןגיוא יד ךרוד סױרַא

 -סױרַא ךיז טָאה לכַײּב עקידכעלַײק ענייש סָאד;

 יװ ןוא עטָאּפאק רעד רעטנוא ןוֿפ טּפוטשעג

 ,23 אוו 1960 ,זמט ,טיי ,"!תוּברּת :ןגירשעג

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ֿפוטש =

 .ירע- = .(עק- ,ןיד) רעד
 ןֿפױלסױרַא -- װמוא -- ןעמערוטשפיורַא

 יצצ א, .םָארק ןוֿפ יא ,םערוטש ַא (יוו) טימ

 עקניּב טָאה ,טנעה ענעכַארּברַאֿפ טימ ,עטרעּביױש

 יַאניּפרַאק .א ,"עקטַאי ןוֿפ טמערוטשעגסורַא

 ,1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװ

 ןצעמע ןגָאיסױרַא ,ןֿפרַאװסױרַא -- רט
 טָאה רע, .םערוטש ַא יװ ,ךיג רעייז סעּפע רעדָא
 ךיז ןוֿפ טמערוטשעגסורַא ןוא טנערּבעגסױרַא
 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"סעּכ םעד

 -סורַא ,ןײנּפָארַא -- וטוא -- ןגַײטשסיױרַא

 'א .סעּפע רעטנוא רעדָא רעטניה ןוֿפ ןעמוק -

 ינוא , .רוֿפ ןוֿפ ,ןַאּב רעד ןוֿפ יא ,רעסַאװ ןוֿפ

 רעז ,ירעד ,ןּביז ירדנא ךיא ךַאז ןניא ךָאנ

 ךיא ,ןגַײטש זיוריה ,איק ירגאמ ינוא יכילסעה

 יכילסעה אוז טינ םירצמ דנאל ןיצנַאג םיא ּבָאה
 רע ןעװא .18 ,אמ ,תישארּב ,ץילּב ,"ןהעזיג

 ןצֿפיז רע לָאז ,טגַײטש ׂשיױרַא טעּב ןַײז זיוא

 ,ןטל ,"ןיז םנַײז ןיא ןַײז טגרָאזיּב לָאז רע !נוא

 שיֿפלַאװ רעסיורג א זיא לזדניא עזיד ןעד, .א/טי

 הׂשעמ ,"םי םעד סיוא סיורַא טגַײטש רע סָאװ

 ןיא, .9 ,1875 עשרַאװ ,וװװ םיחא 'גמ תואילפ

 ןטלַאטשעג עשידִיי ענַײז ןוֿפ לקערּב ןכילטיא

 רעצנַאג רעד ןוֿפ המשנ יד יִא ןעמ טעז ...



 ןײמשסױרַא

 , רעבַײרש עשידוי ןגעװ ,ש ,"טייקשידַיי

 .138 יז
 ,זַײרּפ ןרעכעה ַא טימ ןגַײטשרעּביא --- ורט

 ...זַא ךיז רע טסיװרעד, .טנערוקנָאק םעד יַא
 ישילש ןגַײטשוצסױרַא םיא רענייצ יד טֿפרַאש
 ,ןהיּב יד ,ַאקצַאי .י .ש ,"תּבש ןקידנעמוק םעד

 ,1 זש ,1906 עשרַאװ -
 .שינע- .ץבש- .גנו- רעד ,גַײמש =

 ,רָאלק ,טלֹוּב ןַײז .+ .װטוא -- ןיײטשסירַא
 א .ןרעװ ןכַארטשעגרעטנוא .ךיז ןּבײהסױרַא

 .דייר עקידנע'ַא .סױרַא טייטש סָאװ םערוט

 :(28 ,טל ,בויא) 'עלס ןש לע טשטַײשרַאֿפ ללמ

 סָאװ םיניד עכלעזא, ."ץיּפש ידנהיטש ׂשיורה,

 סױרַא טינ ןעייטש ןוא הרוּת רעד סיוא ןצָארּפש

 ןיא, ,ּב/זט ,וװ הח ,"הרוּת רעד ןיא ךעלדײשַאּב

 סע זא שוריֿפּב סױרַא ךָאד טייטש הרוּת רעד

 .א/גל ,מהש ,"םירמוש ןםינימ} ריֿפ ָאד ןענַײז

 -לעװ תוֿפּתוש-רטש ןיא יא ךעלטַײד זומ סע,

 וצ טלעג-תוֿפּתוש סָאד לּבקמ רעד טרַא רעכ

 תשרפ רֿפס ,ץיװרוה יולה .מ ,"טָאה ןדנעװרַאֿפ

 ןֿפױא רימ ןעעז, .א/דכ ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ

 -קעלֿפ עטיור עניילק . . . טסורּב ,זדלַאה ,םינּפ

 ףיוא טלֹוּב סָאװטע סיורא ןעייטש סָאװ ךעל

 דנוזעג ןוֿפ רצוא רעד ,זביא גלש ,"טיוה רעד

 .13 יז ,1908 עשרַאװ ,ןעּבעל ןוא

 קלָאֿפ א .טיײקשרעדנַא טימ ןלייטסיוא ךיז ,2

 "דנוא, .םירוּכיש ענַײז טימ סױרַא טייטש סָאװ

 ערעדנַא עלַא ןוֿפ סיורַא טייטש הרוּת רעז

 ,"ןרָאװעג טקידריװמוארַאֿפ ןענַײז עכלעוו תורות

 ,284 'ז ,1940 י"נ ,לָאט ןופ עמיטש יד ,בז

 ,טַײז א ןיא ,ןסיורד ןיא ןייטש .כרַא 9
 טסייוװש סע רעוו} רגאלש ןטיול רעד ךַארּפש,

 וצ רַאװ ןדנטשג זױרַא רעד ן?ןלַאטעמ ףיונוצ

 .ן471 יז ,וװ עװַא} ּבמ ,". . . טיטש ןניא ןעד

 יז, .משטד .װטוא 4 װרט -- ןצריטשפיורַא
 טצריטשעגסיױרַא טָאה רימ ַײּב זַא ןעזעג ןּבָאה

 -רַאֿפ ןּבַאה ,ןגיוא יד ןוֿפ ןרערט םָארטש ַא
 ,"שיטירק רעייז זיא עגַאל ןַײמ זא ןענַאטש
 ןעגידעּבעל ַא ןופ הנמלַא ןייא ,ןײטשָאלּב ע

 טינג :ךיז טימ .30 יז ,1895 ענליװ ,ןַאמ

 -עגסורַא גרַאּב םענוֿפ ךיז טָאה ףיורעד גנַאל

 ןוֿפ עװַאל טימ ךַײט . . .ַא שער טימ טצריטש

 ןָאגרַאשז ,קינּבורט .י ,"רענייטש ענעצלַאמשעצ

 ,90 יז ,1886 עשרַאװ ,רערעל

 עקידמערוטש ןוֿפ, -- וטוא -- ןפעטשפיורַא
 ,טָאוהי ,"ןכָאטשעגסױרַא זדלעֿפ א טָאה ןדניא

 .'ךעגנואעזי

 ןצעמע סיורג ןַײז = ןגיוא יד י'ַאֹ* -- װרמ

 רעניילק רעד, .האנק ןַײז םרוג .ןגיוא יד ןיא

 סױרַא ךיוא טכעטש ןרעטעּברַא יד רַאֿפ} ץוש

 ,"ןטסילַאטיּפַאק סָאלק ןוֿפ רעציש יד ןגיוא יד

 ,1897 גרוּבסערּפ ,רעטיײּברא רעשידיא רעד

 ,13 יז ,574 אט

 ןעמונעג טָאה רע זא ןוא :ךיז טימ

 ,ליומ ןַײז ןוֿפ סנצלַאזעג סָאד ןעַײּפשסױרַא
 ןוֿפ ךיז יִא ןעמונעג ךעלערעה עניד ןּבָאה

 יףלָאװ רעד' .לה ,"טיוה רעצנאג ןַײז רעטנוא

 ,"ןגיוא יד ךיז ןכעטשוצסיורַא טיירג רע זיא,

 .ורט -- ןלעטשסױרַא
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 ,77 יז ,1924 דנַאלװילק ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ,הלמ

 .שינע- .,גנוז

 ןוֿפ ןעמענסױרַא 1

 (ןעגנעהֿפױא ,ןגיילקעװַא) ןלעטש ןוא קינײװעגיא

 יא .רעסַאװנגער ףיוא רעמע ןַא יַא .ןסיורד ןיא

 ,לּבעמ עטלַא סָאד יַא ,ריט רעד רַאֿפ טסימ סָאד

 .ערדלָאק רעמערַאװ רעד רעטנוא ןוֿפ סיֿפ יד יא

 טָאה יז, .רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ןּבױש יד יא

 -עג ענעשַאװעצ סָאד ןענעקירט טלעטשעגסיױרַא

 'א ףראד עמ" .63 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"סצֿפ

 רענעטלעז רעד ,טמוק לצָאקס = ןװיוא םעד

 יד (ץוחמ) רעסיוא יַא :טַאמ .ּביל זיא טסַאג

 -יד ַא ר םעד רעטנוא ןוֿפ יא ,ן ר ע מ ַא ל ק -

 .לַאק
 .ןּבילרטסױרַא ,ןסױטשסױרַא ,ןֿפרַאװסױרַא ,2

 ,(עא ּבולק ,עּפורג) הרֿבח רעד ןוֿפ ןצעמע 'א

 רעד ןוֿפ ןֿפרַאװסױרַא = סָאג רעד ףיוא יַא*

 ןיא ןגײלנַײרַא = סרוקיּפַא םעד 'א* .הריד

 יַא .תוֿפּתוש ַא ןוֿפ ,טֿפעשעג ַא ןוֿפ יַא ,םרח

 טימ עצנָאז רעד ןַײרַא טמוק, .וויטַארעּפָאָאק ןוֿפ

 םיא טיג עמ זַא ןוא / ,ןקעטש ןּבָארג םעד

 ,"ןטעּב יד סױרַא רע טלעטש ,טלעג-הריד ןייק

 -צסױרַא סרוקיּפַא סלַא ךימ תומיתח, .לֿפ

 ,ןײטשנרָאה .ה .צ ,"עקֿפעינדילז ןוֿפ ןלעטש

 ֹועשטידרַאּב ,'רגָאטַאֿפ עדנעּבעל רעקֿפעינדילז

 טרָאד ןוֿפ םיא טָאה עמ, .25 '/ ,א"נרּת

 ױזַא ,טלעטשעגסיױרַא יק  ןויוה סריבג)

 ,ןגױלֿפעצ ךיז דנײרֿפ ןוא עטנַאקַאּב יד ןענַײז

 "ירפשעצ ןוא עטעייזעצ ,סיקרעזא .מ .מ

 עדמערֿפ, .16 'ז ,ן"סרּת גרעּבמעל ,...עט

 ,סעצָארּפטלעװ ןדעי וצ זדנוא ןצונאּב רעּבָא

 ,ןטֿפערק עכַאװש ערעזדנוא טימ ךיז ןֿפלעהַאּב

 ,"ריט רעד רַאֿפ סיורא ןלעטש ןוא סיוא ןצונ

 יטנַאה ןוא ּפָאקי ,ץרּפ

 לָאז עמ ןלעטש(סיוא) ,ןלעטשרעדינַא 2

 ,סעּברַא טימ קעז רעּבלעװעג יד רַאֿפ יא .ןעזרעד

 סעקרעגוא ערעיוז ,גנירעה סַאֿפ ַא יַא .עא לעמ

 .עװַאטסיװ ַא ףיוא יא .רעטצנעֿפ ןיא יַא .עא

 יד 'ַא ,רעטצנעֿפ ןיא םלצ א יַא םָארגָאּפ ַא ַײּב

 .סעקלָאּפ עטעקאנ יד 'א .דירי א ַײּב תורוחס

 םעד ,םָארק יד ,ןקיטנַא יד ,דליּב רעַײט א) יא

 -יל ףיוא (װזַאא טוג סָאד ,ןגעמרַאֿפ ןצנַאג

 'א סע ףראד עמ .גרַאט א ,עיצאטיצ

 ךיז ןעק עמ ,טוג ןיאס = רעטצנעֿפ ןיא

 -- ּבָאגוצ ריא טימ .םעד טימ ןלעטשסיורַא

 ,"סנדָאל יד ןכַאמוצ רעירֿפ ףרַאד עמ רעבָאג
 'עצ סָאד ןקעדֿפױא לסיּב ַא קשח ַא; .לוֿפ

 -- טלעװ רעד 'ַא ןוא ,הליחמ ,ּבַײל עטעוועטאק

 זיא, 'תוֿפיסַא ,סוממ ,"ןדנואוו יד טקוק ,טַאנ

 ערעייז ןענעֿפע וצ ןדִיי יד ןרָאװעג ןטָאּברַאֿפ

 יד ןיא וליֿפַא ןוא תואגח יד תעּב ןעמָארק

 ןרָאװעג ןטָאּברַאֿפ טלָאמעד ייז זיא רעטצנעֿפ

 "ָאנ} טמוח סהרֿבַא ,"תורוחס ןלעטשוצסיורא

 ,382 יז ,1967 ָא"ּת ,אשיר תליהק ּבזי ןיא ,(טעמ

 יא .ןצַאשּפָא .ןכַײרטשרעטנוא ,ןּבײהסױרַא 4

 סנצעמע יא .תונורסח רעדָא תולעמ סנצעמע

 ,טכער סנצעמע יא .ןויטָאמ יא .ןטײקיאעֿפ

 ּבָאה, .רקיע ןא ,םעלּבָארּפ א ,עגארֿפ א יא

 סָאד ,טלעטשעגסױורַא ךעלטַײד םיניד יד ךיא

 ןלעטשסורַא

 --- טזָאל ןּבַײרש אקסיע-רטש א ךיז רענייא ןעוו

 ,"ןֿפרעד שוריּפ םעד ןסיװ טוג עדייּב ןלָאז
 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרּפ רֿפס ,ץיװרוה יולה .מ

 ןעמַארּפָארַא לּכ-םדֹוק ןזומ רימ , .א/חכ ,6

 ןענַײז סָאװ תועיֿבּתו תונעט עכעלטע געװ ןוֿפ

 טישז ,"שידִיי ןגעקטנַא ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא
 םענעדישטנַא םעד קידיא , ,131 יז ,1912 י"נ ,וצ

 ,", . .טֿפַאשנסיװ יּבגל קיטסימ ןוֿפ םזינָאגַאטנַא

 ,270 יז ,1970 ַאיּת ,ץנַאס רֿפס ,רעלהַאמ .ר

 -לעזעג א רַאֿפ ,עּפורג א רַאֿפ ןגײלרָאֿפ .8
 -ץעזעג א יא .גנורעדָאֿפ ַא יא ,זַײרק ןכעלטֿפַאש

 עטקינייאעג ַא יַא .רוטאדידנַאק יד יַא .טקעיארּפ

 ,עטסיל-לַאװ

 ַאֹּפ יַא .ןלָאמּפָא .ןלעטשריֿפ ,ןלעטשרַאֿפ .0

 א (רַאֿפ יװ ןצעמע יא .(ויטַאגענ) וויטיז

 .ןרַאנּפָא = רַאנ םוצ 'ַא* ,(אנוׂש) דנַײרֿפ

 -סיורַאא .רעטסומ א ,לעדָאמ ַא רַאֿפ ןצעמע יא

 נָא עקפורג א יװ ןטסילַאיצָאס יד ןלעטשוצ

 יּברַא עשילגנע יד ןוֿפ עטכישעג יד ,"רעצעה

 םענַײֿפ א .110 יז ,1900 וװענעשז ,ןעדנוּב רעט

 ןוא טלעטשעגסױרַא עטַאט רעד טָאה שיא

 ןָא ךיז ןדנעװ רֿבכג ןוא שונא רעד יװ ןזיװַאּב

 ,214 יז ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל ,"ןײלַא ןשטנעמ םעד

 רעייז ןיא ןּבָאה טלעו רעד ןוֿפ סרעּבַײרש יד;

 ןַא ןיא די םעד טלעטשעגסיורַא טייהרעמ

 יצע .51 1964 ,זמט ,על ,"טכיל רעקיצניגמוא

 ,טלעװ ןַײז טימ יוזַא לוכיֿבּכ טינ ןעד טוט

 עלַא רַאֿפ ןטייקנייש עלַא טימ טָאה רע סָאװ

 ,טֿפַאשּביל ,8ֿי ,ײ?טלעטשעגסיױרַא ןעגנוי-רקֿפה

 | ,15 יז ,1967 ַא"ּת
 הֿבוטל ,סעּפע וצ ןעגנערּב .ןצעמע ןעיצוצ ./

 .תודע ןַא רַאֿפ 'א .תודע ןַא יא .הערל רעדָא

 ,טַאקָאװדַא ןַא רַאֿפ ,(רוגיטק) רוגינס ַא רַאֿפ יַא
 א רַאפ 'א .סניװעג א רַאֿפ יַא .ררֹוּב ַא רַאֿפ

 ,גנוטָארסיױא רעשיזיֿפ ףיוא יִא .הנּכס

 עלַא ןֿפָא יִא .ןּבעגרעּביא .ןלײצרעדסױרַא .8

 "רעד תועיסנ ענַײז ןוֿפ, .סעגירטניא ,תודוס

 רָאנ ןוֿפרעד ןלעװ רימ .םישודיח ןימינּב טלייצ

 ,92 'ז ,תועסמ ,סוממ ,ייַא תצקמ א

 ןוֿפ דילג ַא ,רֿבא ןַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .9

 ןרעדנואװרַאֿפ = ןגיוא יד 'א .רעפרעק

 ,טַײנ סעּפע ןרעה = ןרעיוא יד יא  .ךיז

 וצ טיירג ןַײז = ט נא ה א יא .ןישודיח ךיז

 (ךעלעּפיל ,ךעלּפיל) ןּפיל יד י'ַא ,ןֿפלעה

 -רַאֿפ ךיז :ןעלדנח ךיז :ןענייװ ןטיירג ךיז =

 = סו 5 ַא 'ַא .שוק א ןגירק ןלעװ ,ןעיצ

 ,לטעטש ןוֿפ סוֿפ א יַא .ןרָאֿפקעװַא ,ןײגסױרַא

 = ט סיוֿפ ַא 'א .םייה סעמַאמ-עטַאט ןוֿפ

 = ר עגני פ ַא יִא .ןגָאלש וצ ןעשַארטס

 (סָאד) א יא .רסומ ןגָאז ,סעּפע ףיוא ןזַײװנָא

 לסיֿפ ערשּכ סָאד טלעטש ריזח רעד, -- לסיֿפ

 ַײּב יװ ןטלָאּפשעג זיא לסיֿפ סָאד} .ווש ,"סיױרַא

 זיא סָאװ סעּפע יװ 'א ךיז ה"ד ,תומהּב ערשּכ

 ןכַאמ קזוח ,ןכַאלּפָא = גנו צ ַא יא ,ןטוג

 ןוֿפ ,סעּפע ןוֿפ סיוא ךיז טכַאל עמ זא ןוַײװ

 גנוצ יד ןוא ןדייר ןליוו רעדילג עלַאש .ןצעמע

 ןקיּבלעז ןטימ .װש ,"סיורַא ןעמ טלעטש ןיײלַא

 .ר ע ק ע ל (םעד) א יא :(ךעלּבָארג רָאנ) ךיוא ּב
 .ןּבָאה האנה ,ןקעלַאּב ךיז = לגניצ סָאד א



 ךיז ןלעטשסױרַא

 .הּפצוח ןוַײװסױרַא = ןוע טש םעד יא

 טלעטש ׂשיורה ןיריטש יריא איד איורֿפ ןייא ,

 ,"ׂשלַא ןיא ןדיר ינוא ןיֿפזַאש ׂשלַא ליװ 'נוא

 ,ןרעטש םענרעּפוק םעד יַא ,די קרּפ ,טנַארּב

 'א .ןגַײֿפ ןעצ ,ייווצ יא ךיוא .ג ַײ פ ַא יא

 עמ זַא ןזַײװ = עלעכעד ַא רעטנוא גַײֿפ ַא |

 ןייק ,ארומ ןייק טינ טָאה עמ ,טינ ךיז טנכער

 ףיוא ןָאט ,ןָאטּפָא טעװ עמ זַא ןזַײװ .ַײשּפָא

 ךיא, .ןַײרַא םינּפ ןיא גַײֿפ א יַא .סיעכהלוצ

 סיורא םיא לעטש ןוא ץרַאה טימ ןָא ךימ םענ

 גַײֿפ א 'ַא .258 'ז ,ן יסייפ לטַאמ ,עש ,"גַײֿפ ַא

 סעּפ9ע ךיז רָאנ ןגָאז = עלָאּפ רעד רעטנוא

 רַאֿפ ארומ טָאה עמ סָאװ ןצעמע ןגעװ סטכעלש

 ,םיא

 -סױרַא שירעמירַאּב .1 -- ךיז ןלעטשסיורַא
 ,ןדמל ַא רַאֿפ ךיז יַא .ךיז ןענַײֿפסױא ,ךיז ןזַײװ

 -עּבעטיַאי ןצנַאג ַא רַאֿפ ךיז יַא .רענעק ַא רַאֿפ
 יא ךיז .ןלעטשוצסיורא ךיז ןּבָאה טנַײֿפ ,םַאד

 ץנייש טימ םינּתוחמ יד רַאֿפ יא ךיז .ןַאסַאֿפ ןיא

 ערעסָאװ ןוֿפ ןסעומש געמ עמ , .תונּתמ-ןתח

 סױרַא ךיז רע טלעטש ,ליו עמ טֿפַאשהירּב

 ךיז יַאע .6 ,חי ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"ןטשרעמוצ

 רעד טימ ,ץופ םעד טימ טלעװ רעד רַאֿפ

 ?תוֿפיסַא ,סוממ ,"עּפמַאּפ

 יד ןליּפש ,ךיז ןגעװ ןגָאז טײהרעשלַאֿפ .2

 יַא ךיז .שרֹוי ןרַאֿפ יִא ךיז .ןצעמע ןוֿפ עלָאר

 ,רעטקָאד ַא רַאֿפ

 ךיז לעטש ,סיֿפ לעטש ,, .ךיז ןגָארטּפָא .9
 ךיז קענעּפ טָאה תויהש ןָאע ."!ןענַאדנוֿפ סיױרַא

 -יואו ןסמענעיו . . . ןוֿפ טלעטשעגסױרַא דלַאּב

 ,254 יז ,'סעמע' ,וװ רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"גנונ

 ךיז ,ןקידיײטרַאֿפ .ןצעמע רַאֿפ ןעמעננָא ךיז 4
 רַאֿפ ךיז יַא ,רׁשֹוי רַאֿפ ,ןטכערעג ןרַאֿפ יִא

 םלוע-לשיונוּבר רעד ךיז טקיטיינ, ,לטעטש ץנאג

 ךימ ּבָאה ךיא , ."?םיא רַאֿפ 'ַא ךיז לָאז עמ

 ּבָאה ,ךיז 'ַא םיא רַאֿפ לָאמ רָאּפ ַא טװּורּפעג

 ,סוממ ,"שינעמוקסיוא ךעלרע ןַײמ טַאהעג ךיא

 / ,לאה םשל אנק רשא שיא, ,100 יז ,עשטַאילק

 רעצנַאג רעד טנַאקַאּב זיא רעכלעװ ןַאמ רעד

 ךיז ןעמָאנ סטָאג רַאֿפ טָאה סָאװ / טלעװ

 ,89 'ז ,תורימז ,סוממ ,"טלעטשעגסיורַא

 -עג ךָאנ ךיז ןזַײװסױרַא .קינָאזרעּפטירד .9

 גנושרָאֿפסױא ןַא ךָאנ ,ןעגנוּבעלרעּביא עסיוו

 הריקח א ךָאנ סױרַא ךיז טלעטש סע .עא

 ןיא סע זא סױרַא ךיז טלעטש סע, .השירדו

 ךיז ןלעטש ענַײז תונװּכ יד, ."לדניווש ַא ןעוועג

 ןלעטש ןטיײקיאעֿפ יד, ."רעטעּפש טשרע סױרַא

 סיוא ןיוש טרעװ עמ ןעװ סױרַא טלֹוּב ךיז

 ...זַא טלעטשצגסױרַא ךיז טָאה סע; ."דניק

 ןּבעגעג ...ןזיוה סיורג ַא טריֿפעג טָאה ןרע}

 ,רעריומ .ז ,"טלעג דמערֿפ ראֿפ תונוידּפ עסיורג

 ,1911 וָאנרַאט ,/ גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז

 טלעטשעגסױרַא רעדיו ךיז טָאה ָאד, .61 יז

 ,אד ,"עקירעמַא ןוֿפ טֿפַארק עדנרילימיסַא ענעי

 ,1920 עשראוו ,ַָאקסיצנַארֿפ-ןַאס זיִּב ןילרעּב ןוֿפ

 ,39 יז

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,לעטש .-
 ,ײרעה = .(עקד ,ןיד) רעד

 .וטא -- ןקעטשפסױרַא
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 ,קינָאורעּפטירד

 טקעטש לכיט ַא .ךיז ןזַײװ .ךיז ןקורסױרַא

 ןקעטש סמערָא עטקעדעגּפָא .ענעשעק ןוֿפ סױרַא
 סיורא טקעטש סעּפע .לדמעה ןעיולּב ןוֿפ סױרַא

 טקעטש הנֿבל יד , .עא יינש ןוֿפ ,דרע רעד ןוֿפ

 ךָאנ יז טקוק ןוא סױרַא ןקלָאװ יד ןשיװצ ןוֿפ

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"ַײשּפָא טימ סנטַײװרעדנוֿפ

 ןוֿפ טָאה זעּב לטניּב ןכָאטשרַאֿפ א; .70 יז

 שירעּב ,"טקעטשעגסיורַא טלָאקעד ןקיכלימ

 ,א"כשּת ה"ר ,קיא ,ןייטשנַײװ

 (ןוֿפ רעדילג) טימ גנודניּברַאֿפ ןיא -- װרט

 ןּבָאה ּפמוז ןוֿפ, .חטוא ךיוא רעּבָא ,רעּפרעק

 טשינ ןגיו א ןענַאילימ עלַא טקעטשעגסױרַא

 -סיוא ןַא ןגעו ןטכַארט וצ הּפצוח יד קידנּבָאה

 ןיא ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"טונימ רעשירעזייל

 דרָאּב יד, .42 'ז ,1924 זירַאּפ ,וו ערטסַאילַאכ

 .מ ,"ןטניּב יד ןוֿפ טקעטשעגסױרַא טָאה ענַײז

 יד, 8 עװקסָאמ ,נגעװ עשינַאזיטרַאּפ ,װחעל

 -סיוא רעד רעטנוא ןוֿפ סיורַא ןקעטש רענייּב

 ,הטמ לש הבישיּב/ ,סוממ ,"לעֿפ רענעּבירעג
 ,26 יז

 ארומ .ןסיורד ןיא ןײגסױרַא = זָאנ יד יא

 רעד טנערּב, .וָאנ יד ןקעטשוצסױרַא ןּבָאה

 זָאנ א טינ / ,ןעלדָאנ יװ טכעטש ןוא טסָארֿפ

 -טָאטש , .יקידנעלטילשי ,שָאוהי ,"ןקעטשוצסיורַא

 יד רעּביא זיִּב ףיט ןגעלעג ןענַײז םיריזח

 ,"לק סיּפ סָאד רָאנ קידנקעטשסיורא ,ןרעיוא

 טָאה קינלעּבַארַאק ןיק, .22 ,ֿפשטניװ ,סוממ

 -שטערק ןוֿפ טקעטשעגסױרַא טינ סוֿפ ןַײז

 ,1892 ענליװ ,וו רעגיװש יד ,ןײטשָאלּב .ע ,"עמ

 ןעמ טקעטש טַײז רערעדנַא רעד ןוֿפפ .69 יז

 ןַא טכַאמ עמ =} סורַא לס'ייֿפיריזח סָאד

 ,1869 ,מק ,זרא ,"{םורֿפ זיא ןעמ זַא לעטשנָא

 קרַאטש (3 :ןכַאלּפָא (א = גנו צ יד יַא 4 אז

 גנוצ יד יִא .גנוצ א ןלעטשסױרַא ווזד .ןרעגַאּב

 -ַאּת הפ וֿביחרּת ימ-לע' .טײקטרעטַאמרַאֿפ ןוֿפ

 ףיוא ריא טסַײר ןעמעװ ףיוא, -- 'ןושל וכיר

 יה ,"גנוצ ַא סױרַא ריא טקעטש ,ליומ סָאד
 / דרעֿפ ףיוא סעקישטשַָאװז, .4 ,זנ ,היעשי
 -נירּפש ,ןעגניז ,ןעַײרש / דרעּב עסיורג יד טימ

 דוי רעד ,גּבא ,"ןעגניצ יד סױרַא ןקעטש / ןעג
 -ןרעקַאלֿפעצ ךיז קרַאטש ַא; .{|ו שה} בעוק ןיא

 ןוויוא םענוֿפ סױרַא טקעטש ץלָאה טַײש עקיד

 ,"ךעלגניצ עקידרעַײֿפםַאלֿפ עגנַאל םלוע םעד
 ּפָאק םעד יַא 56 'ז ,װ המלש ,סוממ
 ךיא , .ןסיורד ןיא ּפָאק םעד 'ַא .רעטצנעֿפ ןכרוד
 רעטצנעֿפ םענעֿפָא ןכרוד ּפָאק םעד סיורא קעטש

 ,34 יז ןּבעלירעמוז ,עש ,"ןייטש ּבַײלּב ןוא

 טנַאה ַא ןיוש ךיז טקעטש סע; -- ךיז טימ

 יָאֹּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"!ןקילֿפוצּפָא ךיד סיורַא
 ,289 יז ,יַאקיצ' ,ןעמע

 .שינש- .ץכש- .גנו .רעד ,קעטש --

 טלַארטש דײרֿפ יד .װטוא -- ןלַארטשפױרַא
 טלַארטש ןגיוא יד ןוֿפ .ןעמעלַא ןוֿפ סיױרַא

 -דומע רעגנַאל ַא ,רעסיורג ַא, .טייקסטוג סױרַא

 ןיא ,לוש ןיא טכיל עקידנענערּב ליֿפ ןוֿפ שא

 ,"רעטצנעֿפ יד ךרוד סיורַא טלארטש ,זיוה

 החמׂש ןוֿפ לַאװק יד, .76 יז ,װ המלש ,סוממ

 .ורט -- ןֿבישסיורא

 ןּבישסױרַא

 ,"סױרַא יז טלַארטש םיא ןוֿפ ,ןה"ּבקה} רע זיא

 "מערַאװ סָאד ,, ,59 יז ,!ןיקצעלק' ,שידיסח ,ץרּפ

 עדמערפ יד ןוֿפ טלַארטשעגסױרַא טָאה סָאװ טייק

 טקינייאעג ןוא ןעמונעגמורַא . . . טָאה םידיסח

 טסָאה וד רָאנ, .דויםיליהת ,שַא ,"ןעמַאזוצ

 ןצֿפעל ענַײמ רַאֿפ / ןּבעגעג טרָאװ סָאד רימ

 ןַײמ ןוֿפ ךימ טריֿפ סָאװ / ,טָאג רעסיורג

 ןַײד ןיא ןלַארטשוצסױרא / ןּבעל ןעמוטש

 םוצ דיל-דיײשּפָא ןַא, .יטרָאװ סָאד' ,למ ,"דָאנג

 ןוא / טנירטנַא ,סױרַא טלַארטש סָאװ טסַײג

 ,"ןֿפַאה םעַײנ א ןוא גנושטנעּב עַײנ ַא טגָארט
 | ,306 יז ,| צוס

 טָא ןֿפור ןטסילַאוטיריּפס יד, :ךיז טימ

 ךיז טלַארטש סָאװ טלַאטשעג ערַאּבכיזמוא יד

 יװ םורא זדנוא טלגניר ןוא סיורַא זדנוא ןוֿפ

 ענַײז ,קיװייל .ה ,ןיקװיר . ,"ַארוַא -- שוֿבל ַא

 ,198 'ז , ...רעדיל

 רעה .שינע- .גנו- רעד ,לַארטש --

 .ַײרעד = .(עק ,ןיד)
 טמָארטש טולּב .ומוא -- ןעמַארטשפױרַא

 -ַארטש תוחיר .רעּפרעק םענעטינשעצ ןוֿפ סױרַא

 טמַָארטש דיל ַא .ןטרָאג-ןעמולּב ןוֿפ סיױרַא ןעמ

 םעד ןוֿפ קלח ַא .,ןצרַאה) ליומ ןוֿפ סױרַא

 .ןומרח ןוֿפ סױרַא ןעמָארטש ןרעסַאװ סנדרי

 ענרענייטש עטרעווילגרַאֿפ ןענַײז ןּבילּברַאֿפ

 -עגסיורַא טָאה סָאװ עװַאל רעד ןוֿפ ןעמָארטש

 ןגעװ תויׂשעמ ,קז ,זּביא ,"ייז ןוֿפ טמָארטש

 ןרערט םָארטש ַא, .37 'ז ,1922 ןילרעּב ,דרע

 ,"ןגיוא עריא ןוֿפ טמָארטשעגסױרַא שירֿפ ןּבָאה

 :עגּפָא ןייק םיא ַײּב ָאטינ, .דויייםיליהּת ,שַא

 יד ןוא רוטַארעטיל רעד ןשיװצ טײקטמַאצ

 טמָארטש יז עכלעװ ןוֿפ ןּבעל ןיא תורוקמ

 ,23 וש 1948 ,קיא ,לָאמ ,"סיורַא

 .יירע- .שינע- .גנוד ,רעד ,םָארטש--
 ,גנוצ עגנַאל ַא יַא .ורט -- ןקערטשספױרַא

 איז םַאנ ינוא זױרַא טנה איד רע טקערטש ָאד,
 ,ץילּב ,"ןיטשאק ןעד ןיא ךיז וצ ןּבױט ידו

 ןַײז לגיּפש ןילייא טעט ָאד . . ., ,9 ,ח ,תישארּב

 ןייא סיר 'נוא ןקערטש סױרַא ןטנַאה=| טיה

 גָארּפ ,לגיפש ןילייא ,"רָאה איד אַײּב (ֿבנג)

 ןֿפױא ןענעייל וצ ּביל ּבָאה ךיא , ,3 יז ,ה"צּת

 עטעקַאנ יד יא ןוא םי ןוֿפ גערּב םַײּב דמַאז

 ,ץרּפ ,"ןטעלג ןוא ןשַאװ רימ ייז לָאז רע ,סיֿפ

 ןעינק יד ןיא טיינ םלוג רעד , .!רָאי םעַײנ םוצי

 סיורא הנֿבל יד ןקערטש םיצל .םש םעד ןַײא

 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד ,5י ,"ןעגנוצ עגנַאל
 ,68 'ז ,0

 סױרַא ךיז ןקערטש ןגעקַא יז; :ךיז טימ

 עטעקאנ עקשטיגנוי ןוֿפ ךעלעקסיּפ עלעג ענעֿפָא

 ,94 'ז ,המלש ,סוממ ,"ןסע ןליװ סָאװ ךעלעגייֿפ

 ענַײז ןוֿפ יַא רעֿפרַאש , .רעד ,קערטש .-

 ,גנוד ,17 ש 1958 ,זמט ,לה  "ןקַאּבניק
 .שינע-  .ץכש

 ,קידנּביש ןעמענסיורא

 סורַא טמענ רענייא , ,ןּפוטשסױרַא .ןקורסױרַא

 םוא (קינַאה) ריא ןוֿפ (סױרַא טּביש ,הדֹורה)

 םוא הכאלמ א ןַאט רַאֿפ קידלוש רֶע זיא תּבש

 -- ךיו טימ .ז ,י ,תיציֿבש ,טעיפ ,"תּבש



 ןעלמישסיורַא

 רעטעלּב יד ךיז ןּביש ןע:צרעדנַאנוֿפ םִַײּב,
 םעד רעטנוא ןוֿפ סנייא סױרַא {שיט ןֹוֿפְו
 ,"ףיורַא שיטַאמָאטױא ךיז ןּבייה ןוא ןרעדנַא
 ,68 יז ,רעּב

 ,ןעלסײרטסױרַא .וימ ,ורט -- ןעלטישפיורַא
 ןַאמ טיטיּבג גיניק רעד 'נוא, .ןעלקָאשסױרַא

 שיױרַא זילַא ינוא ןיכַאמ ףיוא קַאז ןעד טלוז

 ,208 יז ,הג ,"ןילטיש

 ןוֿפ ןכַאז עלַא יַא . .ורט -- ןטישסיורַא

 לֵא לָאז ןמ 'נוא, .ןסיגסױרַא .כרַא .2 .,קַאז

 'נוא ןטיש זױרַא ןַײז טּפעשיג איד רֹׂשַאװ איד

 ,"ןתמ| ןוֿפ טַײז רכלטיא ןוֿפ רזַײה אַײרד ךַא

 ,ז"צּת ןטיק ,ו| םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש

 ַאּפ יד, .ךיז יא טָאטשנַא .חטוא .9 .1 'ז

 ןוא סענַאגַאװ יד ןוֿפ סױרַא ןטיש ןרישזַאס

 ,װ דירַאי םינוֿפ ,עש ,"טעֿפוּב םוצ וצ ןֿפױל

 ,158 יז

 .קַאז ןוֿפ סױרַא ךיז טיש לעמ -- ךיז טימ

 ךיז ןּבָאה םידיסח ײלרעלַא, .לַאז א ןוֿפ ךיז יַא

 ןּביױוהעגנָא ײרעגירקעג ןוא יירשעג ַא טימ

 ןטייקינייװעניא עלעקנוט יד ןוֿפ ןטישוצסיורַא

 .װ ןלױּפ ,טיי ,"ןדיוּב יד ןוֿפ

 ,שינע- .,ץכע- ,גנו-

 א ןוֿפ עּפורג א יַא .חרט -- ןדיײשפױרַא

 ןגעקטנַא הנעט א; .ףירגַאּב א י'ִא ,ללּכ ןסיורג
 ָאיצַאס יד טָאה רע סָאװרַאֿפ םזיסקרַאמ םעד
 ןצנַאג םעד ןוֿפ טדײשעגסױרַא קיניײװ וצ עיגָאל
 י"ג ,צוו טישז ,ײטֿפַאשנסיװ עכעלשטנעמ םוכס
 ,39 יז ,7

 .ךיז טימ
 .שינע-  .ץכע-

 (ךרוד) ןוֿפ .לַאענ .וטוא -- ןרעטַײשפרַא
 ןעמַאלֿפ עמורֿפ יד , .ןעמוקסיורַא רעטַײש ַא
 ,"טרעטַײשעגסױרַא ייז ןּבָאה רימ רָאנ סָאװ
 ,170 'ז ,העיקש ענעדליג ,אֿפא

 ,גנוי- ,רעד ,דייש =

 ,רקיע ,ןרעק םעד יַא .חרט -- ןלײשפיורַא
 םעד יא .סעיניל עזעיצַארג ןייטש ןוֿפ יַא ,תיצמּת

 רימ , .ןתודע תיֿבג ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ תמא

 ןוֿפ ןרעק םעד ןלײשוצסורַא טװּורּפעג ןּבָאה

 ,וש מעּב ,"טייקכעלנעזרעּפ רעשיטעָאּפ סקילאיּב

 גרוטאמַארד םעד ןוֿפ טסנוק יד; .64 'ז

 -טּפיוה יד ,רקיע םעד יא ןיא ךָאד טײטשַאּב

 טסייה סָאװ רעטנַאלּפ ןכעלדנעמוא ןוֿפ ןרוגיֿפ

 ךיז ןוֿפ; ,108 'ז , רָאק ,"טייקכעלקריוו

 ,"טלײשצגסױרַא דײרֿפ טימ טרָאװ סָאד רע טָאה
 ,102 'ז ,לַאװק ...רעטיול ,אֿפא

 ןלייש סע .לּפענ ןוֿפ ךיז יַא -- ךיז טימ

 ןּפוש .ןכירטש עשיטסירעטקארַאכ סױרַא ךיז

 טָאה סע, .טיוה םעד ןוֿפ סױרַא ךיז ןלייש

 ַא טלײשעגסױרַא סױרַא ןעלּפענ יד ןוֿפ ךיז

 עינומ' ,קמ ,"טסּברַאה רעקיטולּב ,רעקרַאטש
 עטקַאטעג ןַײֿפ ריא; ."'רעלדנעה:-לגיײֿפ רעד

 סָאװ סעקָאּב עשלדיימ עכייו יד ןוא עציײלּפ

 םענעמונעגמורַא טכַײל ןוֿפ סױרַא ךיז ןלייש

 א ןוא יװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"טַאלַאכ ןעיולּב

 -סורַא ּבָאה ךיא זיּב , .14 יז ,1943 י"נ ,רעטירד

 גנַאל ךיא ּבָאה ,טיוה ןַײמ ןוֿפ ךיז טליישעג
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 ,גח ,"טיוט ןַײמ ךָאנ ּבורג ןיא טקינַײּפעג ךיז

 ןיא ףוג ןיא, .44 יז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 םדַא רעַײנ א ןטלַאהַאּב קידתודוס זיא ןקימייל

 ,"יולּב ןוֿפ סיורַא ךיז רע טלייש ךעלעמַאּפ , , .
 .בנו .92 יו ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,פי

 ,שינע-

 עשירטקעלע סָאד .װוטוא -- ןענַײשכױרַא
 טנַײש הרוּת יד .לָאז ןוֿפ סױרַא טנַײש טכיל

 ןוֿפ עד(עגגאי א יװ י'ַא .ןגיוא יד ןוֿפ סױרַא

 סיורַא טנַײש (ךעּבענ) הלּכ יד, .ךלימ (רעד)

 רע, .ריא ,לװֿפ ,"ןעמיוק םענוֿפ הרונמ יד יװ

 ,"ך(צ)לימ ןוֿפ ױלֿפ א יװ סױרַא טנַײש (יז)
 {טכעלש רעיײז סיוא טעז =} (םעדָאר) לקָאל

 ;"סיורַא עטָאלּב רעד ןוֿפ טנַײש טנַאילירּב א;

 רעטסקיטכיל רעד יװ סיורא טנַײש קידצ רעד;

 רעטניה ןוֿפ סױרַא טנַײש קילג,; :"ןרעטש

 רסוו איד זַא ךַײלג, .וש ,"(סערַאמכ) סנקלָאװ

 ,םינּפ ןרדנא ןעד ןגיק םינּפ ןייא ןַײז ָאד איד

 - טזַײװ ןַײרַא רנייא זד םינּפ ׂשָאד ונייהד

 ,"שיורא ןגיק רעד רדיװ טנַײש םינּפ ןייא וזַא

 סנטַאט ןַײד ןצנַאג ןוֿפ, ,19 ,זכ ,ילשמ ,מהס

 טנַײשעג ןטסנעשמוצ וטסָאה זיוה סקידצ םעד

 -סיורַא טָאה טיונ יד, .22 יז ,רָאטַאיעט ,"סױרַא

 טײקמערַא יד ,ערַאּפש רעדעי ךרוד טקוקעג

 ,דמא ,"עקלעצש רעדעי ןוֿפ טנַיײשעגסיורַא טָאה

 טימ טדער רע זַאע .1863 ץענליװ ,רשוי ירֿבד

 רעד יװ סָאד זיא ,לכיימש א טוט ןוא ןצעמע

 ןשיװצ ןוֿפ סױרַא טנַײש סָאװ ןרעטשנגרָאמ

 ,19 'ז ,טײצ'םרוטש ןיא ,סוממ ,"סנקלָאװ יד

 טָאה סע ןוא טמַאלֿפעג םיא טָאה םינּפ סָאד;

 עליסוי ,עש ,"סיורַא תילט םענוֿפ טנַײשעגסיורַא

 ,79 יז ,ײװָאלַאס

 ,גנ/ .רעד ,ןַײש- .ךיז טימ

 ּפערט יד ףיוא, .װטוא -- ןרעמישפיורַא
 יז ןשיװצ ,עקירעגַײנ ליֿפ ןענַאטשעג ןענעז
 ןענעז סָאװ ןטַאקָאװדַא טרעמישעגסיורא ןּבָאה
 ,מק ,"רעסייק םעד ןעגנַאֿפמַא . . . ןעמוקעגסיורַא
 -ֿפיוא ךיז טכַאד ןּבָאה ןגיוא יד , .22 ןאֵהז ,7
 -סױרַא קילּב ןַײז טָאה קירעיורט ןוא / ןּביוהעג
 טכַאנ יד , .יאתינורטמ יד' ,שָאוהי ,"טרעמישעג
 -ןוגינ עקידרעטיצ סָאד זיא חסּפ"לש:ןורחַא ןוֿפ
 ,"טנלע ןעיורג םענוֿפ סױרַא טרעמיש סָאװ ,דיל
 ,30 וצ 1967 ,יקסוָאנשזולד .מ

 ,סעיציזָאּפ יד ןוֿפ יא .1 .װמוא -- ןֿפישפיוװא
 תוחלג יד ןוא םיצירּפ יד ןוא םידוהי יד רעּבָא,

 רעד םורַא ןענאטשעג ןענַײז סיטנעדוטש ןוא

 םיזחוּפ יד רַאֿפ טרעװעג ךיז ןּבָאה ןוא טָאטש

 ןמוא הׂשעמ ,"ןסָאשעגסױרַא ןּבָאה ןוא

 ןעמוקסיורַא .ןלַאנקסױרַא ,ןצַאלּפסױרַא .2

 .רעַײֿפ ןוֿפ סיורַא ןסיש ןעקנוֿפ .טעּפמיא טימ

 א טימ יִא .דרע רעד ןוֿפ סיורַא טסיש טֿפַאנ

 טימ ,ןוזגרי ַא טימ ,תוללק טימ ,רעטרעװ לוּבמ

 לארׂשי 'נוא, .ןייװעג ַא טימ ,רעטכעלעג א

 ןטימ ןיטש (ראּב) ןעד ןןעזעג ןּבָאה =} ןכַאז
 ינוא הנֿבל איד זלא טטכַײל 'נוא לָאט ןעד ןיא

 ׂשָאד ינוא ,ןשנעמ ןוֿפ רדילג ׂשיורה גָאצ רע

 ,ג/חיק ,הניאצ ,"ׂשיורה טסיש טולּב טור

 ןוֿפ סיױרַא טסיש ףַארגָאנַאֿפ רעצנאג א סעּפע;

 .ורט -- ןקישפיורַא

 ןקישסױרַא

 רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"זָאנ ןַײז

 ףקוּת:הנתנו וצ, .7 'ז ,1911 וָאנרַאט ,ו גנוי

 ,ּפילב ַא לוש ןיא טרעהרעד ךיז לָאמַאטימ טָאה

 עלַא ןוֿפ ןסָאשעגסיורַא טָאה סָאװ ווערעג"ןייוו א
 ליהװז ּבזי ןיא ,רעלימ .ש ,"ןענייוועג ערעדנא

 ,148 יז ,ב"כשּת ָא"ּת ,(קסנילַאװידַארגָאװַאנ)

 א טָאה ןסָאשעגסױרַא ריט רעד ןוֿפ, .גיֿפ
 -עג סטָאג ,שָאוהי' ,"טכיל ןסַײװ ןוֿפ געטש
 ןסָאשעגסױרַא ןּבָאה סמערָא עגנַאל, .יטייקיטכער
 ,"לַּברַא עצרוק יד טימ רעטעװס ןגנע ריא ןוֿפ
 .1 וא 1961 ,זמט ,גח

 ,תוֿבהלתה ַא 'ַא .רעטכעלעג א 'א .װזוקַא

 טנעמארעּפמעט ןצנַאג רעייז סיורַא ייז ןסיש,

 ערעדנַא ןיא . . . ענעשַאלעגסיוא ןּבַײלּב ןוא ...

 ,269 'ז ,| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"ןסלציפ

 'א ןיוש ןוא ןשימ ךיז ענעדיי א ףרַאד;

 ,10 יז ,רעדַײלשעג ,קׂשי ,"ןךַײלג ןלייצרעד =)

 רעד ,םסיׂש-- ,סָאש- .ךיז טימ

 ןֿפערט ןלוקא - רע .שינע- .גנו

 "עגנוי ידי ,בז ,לה ,"'א םענוֿפ ץרַאה ןיא

 ,1919 יינ ,ןטֿפירש

 ַא ןייצ יד ןשיװצ יא .חרט -- ןעּפישסורַא
 .עא טרָאװלדיז ַא ,הללק א ,טרָאװ ףרַאש

 יז טָאה רע, .הרוחס יא .ורט -- ןֿפישפױרַא
 -לֵא זּביא ,דַאו ,"רעסאװ ןֿפױא טֿפישעגסיױרַא

 .10 'נ ,םע עז ךיא יװ ,גרעּבנעט

 -ץלּפטנַא ךָאנ גנוקעלּפטנאא -- ךיז טימ

 סױרַא ךיז ןֿפיש קערש ןוֿפ ףיט רעד ןוֿפ גנוק

 קרעװ עלַא ,לה ,"ןגעקטנַא ןסורַאּפ עלעה טימ

 ,258 יז !ן

 יַא .תורוחס יא .1

 וירּב 'ַא .תוליהק עץשידִיי יד רעּביא םיחילש

 ךָאנ טרַאװעגּפָא טָאה רע ןוא,, .טסָאּפטֿפול טימ

 -ץגסיורַא רעדיװ טָאה ןוא געט ןּביז ערעדנַא

 ,תישארּב ,יּת ,"הֹביּת רעד ןוֿפ ּביוט יד טקיש

 ךרוד הֿכושּת ַא טקישעגסױרַא יז טָאה, .10 ,ח

 ביל טימ ןוא ריש ַא טימ ךיוא סענַאּפ עריא

 ,ד/דל ,יינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,טֿפַאש

 'א רעמיא טגעלֿפ גנוריגער יד סָאװ ןדַארטָא;

 ,"עדנאּב רעּבױור עזיד ןגעק סעװַאלּבָא ףיוא

 עגיזָאד יד, .1877 ץענליװ ,ןאקריה רעד ,דמא

 ןוֿפ זיא ,טעדלעמעג רעֿפיצול טָאה ,עשעּפעד

 ,"טניט ןקישוצסיורא םימחר טעּב ןעמ ,ןעינעמור
 םורַא רָאי ןעצ ןיא, .167 יז ,עשטַאילק ,סוממ

 ַא זדנוא ךָאנ 'א לטָאמ רעזדנוא טעװ ..

 ,עש ,"סעּפַאקש עקידענערּב ריֿפ טימ עטערַאק
 ,75 'ו ,ןענַאמַאר דנעגוי

 ןוֿפ יַא .רעכערּברַאֿפ ַא 'א .ןריטרָאּפעד .2

 עקיצעזסיוא יד ,, .ןרעגאל-טָארסיױא יד ןיא ָאטעג

 רעד רעטנוא טקישעגסיורא ןרעװ (םיערוצמ)

 טַײװ ןּבעל עצנַאג סָאד לָאמַא ןּבַײלּב ןוא טָאטש

 ,אציו ...4 .47 אַש ,1868 ,מק ,"ןשטנעמ ןוֿפ

 -רעדינא ךיז ,'א ,ןרעדנַאװסיױא ,ֿבשיו ,חלשיו

 ןעייג עכלעוו תורדס ַײרד יד ןענַײז סָאד ,ןצעז

 ,ֿבקעי לוק ,ינרעשט ֿבקעי רייד ,"ןדִיי זדנוא ַײּב

 ,1897 וועשטידראּב

 -ַאהרעּב !ןרַאּב ,ַײא, .ךיז ןוֿפ ןּבעגסױרַא .9



 ןגָאלשסױרַא

 עטמיורּבעגוצ עּבָארג ףיוא ּפָארא ןעגנעה !ןטָאמ

 ,"חוחינ-חיר א ךיז ןוֿפ סיורא ןקיש ,ךעלעקעטש
 .24 'ז ,רעּבַײרש עשידיא ,עש

 ,פמָאל ,טַארַאּפַא ,ענעטנַא קיש -

 .ציצנַאט סי

 -- רעד .שינע- .ץכע- .יַאךסַאמ .גנוד
 -ַאװכ ןקישוצסיורַא טַארַאּפַא ןימ רעדעי :ךיוא

 ,סעיל

 ףיוא) ןעמוקסרַא -- וטוא -- ןגָאלשפױרַא
 סױרַא טגָאלש סייווש רעד .(ךַאלֿפרעּבײא רעד

 עא ןריװשעג ,הֹּכמ ,תערצ ַא .ןרעטש ןֿפױא

 ןוֿפ סיורַא טגָאלש ךיור רעד .סיורַא טגָאלש

 ןוֿפ סיורא ןגָאלש ךעלצָארּפש עַײנ .ןעמיוק

 סױרַא טגָאלש סע .םיוּב ןטנקירטרַאֿפ טעמּכ

 רעלעק ןוֿפ .םינּפ ןֿפױא דײרֿפ עשימַאמ א

 טגָאלש ןדלעֿפ ןוֿפ .שוּפיע ןַא סױרַא טגָאלש

 ...ןשיװרעד עכלעזַאק .רעסַאװ טלַאק סױרַא

 סע ןענַאװזיּב ,גנַאל יוזא ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט

 רעד ,דמא ,"ליומ ןוֿפ םיוש סױרַא ייז טגָאלש

 ןגָאלש סָאװ רעדיל יד, .1895 עגליװ ,ןַאטלוס

 י"ג ,| גורֿפ ,"ןציוַאה ןוֿפ לאוק ַא יװ סיורַא

 יד טָאה לַאװק רעקידעּבעל א יװ, .3 'ז ,0

 טניר ןוא ןליוו סטָאג ןוֿפ ןגָאלשעגסיױרַא טלעוװ

 ,ץרפ ,"טַײצ רעד ןיא רעטַײװ ןוא רעטַײװ

 טנֿפע םידמול רַאֿפ וליֿפַא .ןטכישעג יטסקלָאֿפ

 טזָאל ןוא םוטנדִיי ןיא ןרעמאק עלעקנוט רע

 ,ןַאמרעּביל םייח ,ײטרָאד ןוֿפ יַא רעטכיל עלעה
 ,17 או 1961 ,רַאֿפ

 "רעד ,ןָאטֿפױא סעּפע ּפעלק טימ -- רט

 ןוֿפ יִא .ּבֹּב גיֿפ ענעדײשרַאֿפ טימ ןוא ןכַײרג

 ,הׂשעמ עצנַאג יד ,גרָאז א ,הגאד ַא (ּפָאק) ןעניז

 ,תוֿבצע ןצרַאה ןוֿפ 'ַא .ןאלּפ ןשירַאנ םעד

 דַאשט םעד 'א .הּפילק יד ריא ןוֿפ יַא ,תוקֿפס

 ענעזָאלּבעגֿפױא יד ,הװאג יד 'ַא .ּפָאק ןוֿפ

 םעד 'א .רַאנ םעד ןצעמע ןוֿפ 'ַא .טייקרעכיז

 טנעה יד ןוֿפ 'ַא ,ףמורט לטייווצ ַא טימ זיוט

 ןוֿפ ןדָאּב םעד 'ַא .עא סקיּב יד ,רעסעמ סָאד

 יא .ץַאלּפ ןוֿפ ,טרָא ןוֿפ יַא .סיֿפ יד רעטנוא

 ,הסנרּפ לסיּב סָאד 'ַא .הסנרּפ רעד ןוֿפ ןצעמע

 עמ זַא, .טעז רעד וצ רעטוּפ טימ טיורּב 'ַא

 עמ רעדָא ןַײרַא טגָאלש עמ רעדָא זיא ,טגָאלש

 ןעמ טגָאלש הגאד ןייא טימ, ;"סױרַא טגָאלש

 סױרַא טמוק סָאװ, ;"הגאד ערעדנַא יד סױרַא

 זַא ךלימ ךס א טיג סָאװ וק רעטוג רעד ןוֿפ

 ןייא, ;"סיורא לֿפעש סָאד ךָאנרעד טגָאלש יז

 רעטוג א, ;"ןטייוצ םעד סױרַא טגָאלש ןקָאלֿפ

 :לװָאּב ןוֿפ ךיוא חװר סױרַא טגָאלש רחוס

 ,ןגָאלשנַײרא טינ ןעמ ןעק הרוּת ַא; :"הרוחס

 ןגָאלש טכַײלא .וש ,"יַא טינ ןעמ ןעק הוואּת ַא

 ,רגנעל טרעװ גירק רעדיא / זױנַא רדיוו איז רימ

 שיורג רֿפ ןַײז רימ ַאד. .12 יז ,ץניוװ ,"רטרעה
 ףקעי רד טמוק ָאד ןמוקיג ןעמרַאװ וצ תונמחר

 ןרדנַא ןעד ךָאנ םנייא טעט נוא ריִׂשַאו לוֿפ

 ,"ןמורּב נוא ןאַײרש רימ זד ןגָאלש זױרַא
 ןוֿפ תרשמ ןייא ףיוא דיל גָאלק אַײנ ןייא'

 ואװ 'נוא; 172 'ּפש ,װ שֿפ} 'טרוֿפקנַארֿפ

 רצנדכובנ ה"ּבקה טקיש ָאד ,ןוט טינ ׂשע לארׂשי

 לארׂשי ןגָאלש 'נוא סוטיט 'נוא ֿברחנס י'נוא

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"ׂשיױרַא דנַאל םעד שוא

2138 

 ףיוא טּפרַאדַאּב . . . טָאה, .ּב/דלר ,1713 טׂשמַא

 הטיסנ ןַײז ןוֿפ קנַאדעג םעד םיא ןוֿפ יא קיּביײא

 ,23 'ו ,תועסמ ,סוממ ,"תומוקמ עטַײװ יד ןיא

 רימ זומ רע זַא טגָאז הילא רעדורּב ןַײמ,

 -עשטנעמ ןלָאמ ןוֿפ ןועגש םעד ןגָאלשסיױרַא

 גנולצולּפ רָאנ, .276 'ז | לטָאמ ,עש ,"ךעל

 סעּברַא ןָא יװ ױזַא / ,הנֹוק א ךיז טוַײװַאּב

 / גנירעה עקיּפָאק ַא רַאֿפ טעּב ןוא / ,סיורג יד

 ,229 יז ,| לא ,"סיורא ןינע ןוֿפ םיא טגָאלש ןוא

 ךיז יא .תוחוּכ יד ןוֿפ ךיז 'ַא -- ךיז טימ

 ךיז 'ַא .ףָאלש ןוֿפ ךיז יא .חומ ןוֿפ ,ּפָאק ןוֿפ

 יד ךיז 'א םיוק .ןעקנַאדעג עשלַאֿפ יד ןוֿפ

 א ןרעװ = לטָאז ןוֿפ ךיז 'ַא* .תואצוה

 ,שימָאנַאקע ,ךעלטֿפַאשלעזעג ןלַאֿפּפָארַא ,דרֹוי

 ,ןצרַאה ןַײד ןוֿפ עּביל יד סױרַא ריד עשז גָאלש,

 יװ, .לֿ ,"ןַײא טינ טייקשיראנ אזא דייר ןוא

 ךיז ןעמ זומ ,ןוילע לאל תולהּת וצ טמוק עמ

 ,"פָאק םעד סיוא 'ִא ןעקנאדעג עדמערֿפ עלַא

 טינ ךימ ּבָאה ךיא טסייה סָאדע .א/גי ,אח

 ןוֿפ רימ קידנגָאלשסיױרא ,טכַאמעג קידנסיװ

 לָאז ךיא ןוא , .המלש ,סוממ ,ײןקיטייװ יד ּפָאק

 ריא ַײּב ןָאק עמ . . . זַא . . .ּפָאק םענוֿפ 'א ךיז

 ,159 יז ,היבט ,עש ,"טלעג ןעּפמָאּפ

 .שינע- .ץבע- .גנו .רעד ,גָאלש .-

 .ַרעה = .(עקד ,ןיז) רעד
 ׂשיורה איז טוה רע, .ורט -- ןרעדַײלשסױרַא

 םוא ׂשרעמ ׂשד ןטרַאּב ןעד ףיוא טרדַײלשג

 ,טנירקיג ןרַאװ ןניא איז ָאד ּביור םעד ןליוו

 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"דלָאג טימ טריציג

 -ימיא םעד ןוֿפ סעילַאװכ יד, .א/חנק 'ז ,3

 ךעלגעטיגָאט טרעדַײלש סָאװ םָארטש-ןטנַארג

 טישז ,"גערּב ןֿפױא טנעה עַײג רעטנזיוט סױרַא

 םיא רַאֿפ ארומ טָאה עמ , .68 יז ,1912 י"נ ,וש

 א יװ יא טינ ךיז ןוֿפ טרָאװ א לָאז רע זַא . . .

 ,דוי:םיליהּת ,שַא ,"טֿפַארק ערַאּבטכרוֿפ

 ,רע-ד/ .שינ- .,גנו-

 יװ ,טקרעמַאּבמוא יַא .חטוא -- ןּכַײלשפױרַא
 ןוויוא ןרעטניה ןוֿפ סױרַא טכַײלש טָא, .ֿבנג ַא

 ,קמ ,"רעסעװרָאּב א תינעּת:לעּב למהרבא 'ר

 ,קיטנַאמ

 ריא טכַײלש ואװ, -- ךיז טימ ךעלנייװעג

 וצ טָאה ריא סָאװ טגָאז ,טגָאז ?סױרַא ךַײא

 -סיוא 'װָאס} ,:1815 ,טלעװ עטרַאנעג ,"!ןגָאז

 יד ףױא ךיז טכַײלש, .|73 'ז ,1940 עּבַאג

 החמׂש' ,ץרפ ,"שיט ןוֿפ סיֹורַא לגענ ץיּפש

 ,שינע- .גנז .יהחמׂשּבש

 .רוגיֿפ עצנַאג יד יַא .חרט -- ןרעײלשסױרַא
 רעד ןוֿפ ןעװ; -- ךיז טימ ,דוס םעד יא

 טרעיילש טכַאנירעמוז רעקידמעטָאנָא רענרַאּפ
 דוד ,"גָאטרַאֿפ רעקיזָאר רעליטש ַא סױרַא ךיז
 ,'רעּבַײלק-עטַאמשי ,רעכַאמצימ

 עלעּפָאט, .לָאענ .חרט -- ןעננילשסיורַא
 יד ןוֿפ קילג ןַײמ ןציש וצ ךיא לעטשַאּב ןּביוש

 עּביל ןַײמ יװ ץנַאג ייז ןּבַײלּב / . . . רענעמ
 טגנילש / רענעי רַאנ ,לּפָאט ןוא רעּבױז ןוא

 ַא טימ טרַאנרַאֿפ ,ןּבױש יד ןוֿפ סױרַא ייז

 ,168 'ז ,| צוס ,"הנּתמ רענייש

 .הרט -- ןעלננעלשסורַא

 ןשענ)עצקָאמשסױרַא

 יד ןוֿפ יַא -- טַאמ ךיוא .ורט -- ןסילשסורַא

 טסנעד ּבָאה ךיא , .80+20--0(2-+-ס) :ןרעמַאלק

 זױרַא אד ןמ לייװ ,דלעמג ללּכ ןויד ןּבלה

 תוא ׂשכילטיא ןייא זיא גיטינ איװ ןָאק ןסילש

 ץעמ ,לארׂשי ןֿבא ,"ןקורד וצ זױרַא טכער

 ,א/א ,6

 יװ ןע;צסיורא

 .וורענ םעד יא .לגנעלש א

 .לגנעלש א יװ ןעמוקסיורא -- ךיז טימ

 רעּביא רעסעמ ןטימ ןריֿפ ןעמונעג רע טָאה;

 א ןויוַאּב ךיז טָאהיס . . .זדלַאה סלדנעה םעד

 -סורַא ךיז טָאה טולּב לרינש ַא ןוא . . . ץַארק

 םעד ןוֿפ, .'קיזמ עקּבייל' ,ַאפָא ,"טלגנעלשעג

 ןגעו יד ןעלגנעלשוצסיורא ןָא ךיז ןּבייה לּבענ
 ןוא רעטַאעט ,קומ ,"טסגוק-רעטַאעט רעד ןוֿפ

 .שינק- .17 יז ,רעטַאעט שידיא

 .קַאז ןוֿפ ןכַאז יַא .ורט -- ןּפעלשסױרַא
 סיֿפ יד יַא .סנשָארג עכעלטע ענעשעק ןוֿפ יא

 'ַא .דייש ןוֿפ דרעװש יד יא .יינש ןפיט ןוֿפ

 ןוֿפ יא .תולג ןוֿפ ןדִיי יִא .הסיֿפּת ןוֿפ ןצעמע

 ןיא ןגָאא ןוא סענַאגאװ יד ןוֿפ יא .הרצ א

 = (הסנרּפ) הנויח יא םיוק* .רעגַאל-ןטיוט

 רעד ןוֿפ יַא* .הנויח ףיוא ןענידרַאֿפ םיוק

 ;ןעמוקמוא םוצ ןצעמע ןריֿפרעד (א = טלעװ

 רעכעלשידי-טינ א ןוֿפ ןעװעטַארסױרַא ( 3

 ןסיוטש = (ןַײרַא) טלעװ רעד ןיא 'ַא* .הביבס

 "גוריֿפ עלענָאיצידַארט-גנע ןזָאלרַאֿפ וצ ןצעמע

 = טלעװ רענעי ןוֿפ ןטַאט םעד 'א* .ןעג

 ןיא ןעלדיז (ּב {לוּבלּבירזממ ַא ןרעלקסיוא (א

 :ךיוא = סעקשיק יד 'א*  .ןַײרַא ןטָאט

 בנַײרַאא .סקידנענייװ ןליּפש (ןושל-רעמזעלק)

 ןוֿפ יא יװ רעגנירג זיא עטָאלּב ַא ןיא ןּפעלש

 ,רעדַײנש םעד טינ טלָאצַאּב עמ זַא. ;"עטָאלּב
 .װש ,"סױרַא טינ עגירטסאֿפ יד רע טּפעלש

 רעװ ךוש ןעד ׂשיוא ןמיר ןייא םנייא ןעװ,

 וצ ןיינה רדיװ רּתומ ׂשֶע זיא טפעלשיג שיורה

 אַײּב םיא םאנ 'נוא . .., .ּב/גע ,וטל ,"ןכַאמ

 טלַאװיג טימ םיא טֿפּפעלש ינוא טנַאה רעד

 קירטש ַא םיא טָאה , .ד/חסק ,הניאצ ,"סיורה

 -סױרַא םיא טָאה ןוא ןָאטעג זדלַאה םעד רעּביא

 .ןמוא הׂשעמ ,"רעטסיולק םעד סיוא טּפעלשעג

 / ,סיוא ךיז טקערטש דלַאּב טנַאה א ןוא,

 ,סוממ ,"סיורא קנילֿפ םיא טּפעלש ,םיא טּפַאכ

 תוינשמ קרּפ א טעװ םעדייא רעד , ,53 יז ,לדוי

 רע טעװ ,ןגָאז שידק א וצרעד ןוא ןענרעלּפָא

 ידוּב .י ,יַא םנהיג ןוֿפ וליֿפַא רָאה יד רַאֿפ יז

 .9 'ז ,1927 ענליװ ,תועט חקמ רעד ,ןהָאז

 א ךיז יז טָאה ירֿפרעדניא,; -- ךיז טימ

 הׂשעמ ,"טצּב םעד סיוא טפעלשעגסיורַא לסיּב

 ירמ ילידנעמ 'ר יּבר םסרוֿפמה קידצהמ ארונ

 .1883 גרעּבמעל ,ֿבָאנימ

 .שינע/ .ץכע- .גנו- .רעד ,ּפעלש =

 ,רעד

 זיא ןַאמרוֿפ רעד ,, .װזוקַא -- ןעקָאמשסורַא
 א ןפיל יד טימ ... ,ןעגנאגרַאֿפ טנרַאֿפ ןוֿפ

 ֿפַא ,זיוהנַײװ .נ ,". ..טעקַאמשעגסױרַא ָאיװ

 ,שיגע- .1932 קסנימ ,כַאװ רעד

 םיּתּב-ילעּב יד, .וורט --ן(ענ)עצקַאמשסױרא



 ןרַאּפשסױרַא 2199 ןעלגומשסיורַא

 -ץצקָאמש ייז סָאװ ,םעד טימ טינ ךיז ןענעגונַאּב ףיט רעז רד ןנורּב ןייא, .ורט -- ןֿפעשפײרא יד ןוֿפ} יכלעװ רֹּבֲא; .וטוא -- ןקעמשסיורַא

 לסיּב עטצעל יד רעטעּברַא ןוֿפ סױרַא ןענ

 ,62 יז ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש יד ,ײ, . . טולּב

 ,שינוק

 .ןעלכומש:- :89 .ורט -- ןעלנומשסיורַא
 סױװַא טלגומש ןעמ ,, .הסיֿפּת ןוֿפ ןצעמע יַא

 יד ןיא ןוא טסימ ןוֿפ סנטסַאק ןיא ןשטנעמ

 ,"טיורּב ןַײרַא ןעמ טלגומש סנטסַאק עקיּבלעז
 .197 'ו ,1947 י"נ ,ןדיי רעװַאכָאטסנעשט ,ּבזי

 ןוֿפ ןערּב ןטכער ןיא טקנופ -- ךיז טימ

 טקרעמַאּבמוא ךיז רע טָאה ןעגנַאזעג-ּביול יד

 ןֹוא שיט -םוידיזערּפ םענוֿפ טלגומשעגסיורַא

 ,1938 קסנימ ,ןרעטש ,'סַאג ןֿפױא סױרַא
 ,5'6 ןאפ =

 רעד .שינע-/ .ץכע- רעד ,לגומש =
 .ײרע  .(עקי ,ןיד)

 טלכיימש ןוז יד, .וטוא -- ןעלכײמשפיורַא
 תיּבםולש רעד, .סנקלָאװ ןשיװצ ןוֿפ סױרַא

 ןקז א, ."ךעלעקניװ עלא ןוֿפ סיורַא טלכיימש

 שטיינק ןדעי ןוֿפ ואוו ,םינּפ לדייא ,גולק א טימ

 תחת שדח לּכ ןיא טלכײמשעגסױרַא טָאה

 עניילק ענַײז ןוֿפ , ,112 יז ,ןײלַא ,ַאּפָא ,"י"שמשה

 -סױרַא קידנעטש יװ טָאה ןגיוא ענעּבַארגעגנַײרַא

 ,/ גרעּב ,"ץנַאלגּפָא רענירג רעד טלכיימשעג

 ןיא ןעמולּב,, .210 יז ,יקָאטסָאװ' ,ןעמעלַא ךָאנ

 ,"רלימ ױזַא סױרַא ןעלכיימש תוסיֿפּת ענרעזעלג

 עצרַאװש רַאּפ א, .1910 ,רעדיל עשיריל ,געס

 -עגסױרַא טָאה'ס .טכַאנ יד יװ ףיט ,ןגיוא

 ,"תועינצ א ןוא טייקסטוג ַא יז ןוֿפ טלכיימש
 .5 אוו 1970 ,רָאֿפ ,שַאּב

 םעד טָא, .רעד ,לכיימש-- .ךיז טימ
 ןוֿפ רעטכיד עשידִיי לייט א ןּבָאה יא ןקסעטָארג

 .159 יז ,| שּבש ,"טריזילאער . . . עיצילַאג

 ,שינע- ,גנוז

 ,ןֿפרַאװסױרַא .1 .װרט -- ןֿפַײמשפױרַא

 ןוא קארּב םעד 'א .שטַאגני םעד יא .משטד

 רעד ןוֿפ 'א .הרוחס עטוג רָאנ ןזָאלרעּביא

 עטרגּפעג סױרַא טסַײמש עמ יװ ױזַא; ,יײטרַאּפ

 טַײלסטריװ עשידִיי יד ןֿפראװ ױזַא . . . טניה

 ןלָאצַאּב יז ןעוו רעדירּב ענעגייא ערעייז סיורַא

 ,ןרעטשנעגרַאמ .א ,"טלעג'הריד סָאד טשינ

 -טגֿפינוצ, .50 'ז ,1898 עשראװ ,ֿבהזה לגע

 ןסימשעגסױרַא ןוא םענייאניא עלא ךיז ןּבילק

 ןוֿפ הׂשעמ יד ,"ןריט עלַא ןוֿפ ַאנישרַאטס םעד

 טָאה ריא, .25 'ז ,1906 עשראוו ,רעדירּב רעיֿפ

 ,"רעטצנעֿפ ןכרוד םיא 'א . ..קשח קרַאטש

 .עשטַאד תולג' ,15 יז ןעּבעלירעמוז ,עש

 ןסַײמש ןטימ .ןגירקסורַא ץימש טימ .2

 ןוֿפ יַא .תמא םעד ןַאמ-הרֿבח ןוֿפ יא .ןגָאירַאֿפ

 .קַאילױוֿפ םעד לגנִיי

 ,סױרַא טֿפרַאװ סע רעװ .רעד ,רעסיימש --

 ,גנוד

 -עצ ריא לעװ ךיא , .ורט -- ןצימשסיוהַא
 ייװצ ףיוא יא ןוא םינּפ םענעֿפײרט םעד ןשטַאּפ
 רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ךעלדנעּפש
 ,3 יז ,1887 סעדַא ,סָארּפָאװ

 ןוֿפ ןֿפָאלשיּב ןראװ ןַײז ָאד איד ןתולותּב

 אוי ריא ןוֿפ ןַײװ רעד טָאה ָאד ןאמ םנייא

 תּבש רעד, .ּב/דכק ,הניאצ ,"טקעמשיג ׂשיורה

 ,ןײלַא ,ַאּפָא ,"עלעקניװ ןדעי ןוֿפ סיורַא טקעמש

 ,181 יז

 'א .הנװּכ ,ןיימ סמענעי יא .ןליֿפרעד .וורט

 ,הנּכס עַײנ א

 .שינע .ץכע- .גנו-

 ,טינשסיוא וז .} ,רעד -- טינשפיורַא

 .רעטסומ א ,ןצנאג םנוֿפ קלח ַא :ךיוא ,379 +--

 יז יװ רעּבָא ןטֿפאשלעזעג יד| יז ןעמ טמענ,

 -גיניילק ַא יװ ,רֶעִמ טינ יז זיא ,ךיז רַאֿפ זיא

 סָאד ,טישז ,"רוטַאנ רעצנאג רעד ןוֿפ יא רעק

 45 '} ,1910 'װָאנ ,י"נ ןעּבעל עַײנ

 טימ ענעשעק יד יא .ורט -- ןדַײנשפורַא

 קיד אמט רעד תּבש לילּב הלילּב , ,טלעגניילק

 םעד) ןיא רימ טעּב ןַײמ ראו ןכילשג ןמרעּב

 יא םוי ,ןיטלהּב הֿבינגה 'נוא ןמוניג קעװ ןקַאר

 ,362 'ז ,הג ,"ןטינשג זױרַא ּפענק ףסּכ איד

 ןַײז ליּפמ לָאז טינ ׂשד תינלוח השא ראפ,

 זױרַא ׂשד וָאה ןייא ןוֿפ ץרעה ןייא םענ

 טָאה טּבעליג ךָאנ רע לַײװ ,ןידרָאװ זיא ןטינשג

 .ּב/זב ,רוס ,ײזלַאה ןעד ןא ריא גנעה ינוא

 ַײּב ךיז זַא טַײצ יד ןיא, .1 -- ךיז טימ
 ךעּבענ ייז ןדַײל ,'ַא רענייצ יד רעדניק יד

 -נישזוטרַאק} ,ק"לא זּביא ,"ןצרעמש עכעלקערש

 ,26 'ז ,1882 עשרַאװ ,ךוּב רעטקָאד רעד ןיקס

 ןעמונעג ךיז טָאה ןגרָאמירֿפ רעד יװ ךַײלג,

 ,181 'ז ןײלַא ,ַאּפָא ,"'א דלאוו ןוֿפ

 ןוֿפ ּפָאק רעדנַאלּב ַא; .ןטלֹוּבסױרַא ךיז .2

 -צנעֿפ ןכרוד סױרַא ךיז טדַײנש לדיימ גנוי ַא

 "יא, ,9 'ו ,1931 ,דנובנרַאנ ,ןַאמסוק .ל ,"רעט

 ךיז טָאה תיּבה-רה ןרעּביא ןוא גרעּב יד רעּב

 ,רעלסער .3 ,"רָאיַאק רעיולּב א ןטינשעגסױרַא

 ,9 וע 1971 ,זמט

 .שינע- .ץבע- .גנו- .רעד ,דיונש =

 ,ןּפוצסױרַא ,ןענצסױרַא .ורט -- ןֿפינשסױרַא
 א טֿפינשעגסױרַא עקשוּפ-הקדצ ןוֿפ טָאה רע;

 רערעװש רעד ןוֿפ ,ץרפ ,"עּבטמ ענעדלָאג

 ,'טַײצ

 :סױרַא .לָאענ .װטוא -- ןשלרינשפיורַא
 טָאה םיטש עכייוו ַא, .לרינש ןיד ַא יװ ןעמוק

 ,68 ןאַפ ,קג ,צוס ,ײלּבַײרט ןוֿפ טלרינשעגסיורַא

 טימ ןּפַאלקסױרַא .חרט -- ןלשנשסורַא
 א טעװעשוּבעג ָאד טָאה טשרע ןטכענ, .שער

 -סױרַא קַאנקעג טימ ןּביוש ןוא ריט / ,לגָאה

 ,255 יו ,| קרעװ עלַא ,לה ,"טלענשעג

 ןזַײװַאּבסױרַא .װטוא -- ןרירעמעשקסיורַא

 ןדִיי יד .ןעשטשילּבסױרַא ,טייקלעה טימ ךיז

 סעטָאּפַאק עטלּפענקעגֿפױא ערעוװש ערעייז ןיא
 טרירעמעשעגסיורא טָאה'ס עכלעוו רעטנוא ןוֿפ

 טימ טָאג ןעניד' ,ַאּפָא ,"טייקסַײװ-םיתילט

 ,גנ- .ךיז

 א 'א א ליטש .ורט -- ןעשטּפעשסױוַא

 .שינע .ךיז טימ .הליֿפּת

 וצ שיורה ׂשָאװ טימ טינ טָאה ןמ 'נוא זיא

 ּבא ריה לואװ ןמ רָאט ָאד ,רׂשַאװ ןיּפעש

 ,ןטל ,"ןרטעלק ףיורה רדיו ןוא ,ןרטעלק

 .ּב/וּפ

 (תוצמ) גיצֿפוֿפ 'נוא ןַײנ ןוֿפ לָאצ יד, :גיֿפ

 ןוֿפ ןַאמ ןייא ינוא ,ןדניֿפ (רוּבד) ןעד ןיא וטׂשרעו

 שיוא ינוא ןֿפּפעש ׂשיורה איז טוט דנַאטש רַאֿפ

 שלש רוזחמ ,"ןדיישיּב איז ןדרעװ (רוּבד) ןעד

 ףיט א יװ ױזַא .ּב/חלר ,1713 טׂשמַא ,םילגר

 ,ץרַאה סנשטנעמ םעניא הצע ןא זיא רעסַאװ

 ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,ייַא יז ןָאק זיא גולק רעװ

 טשינ דוס ןיײיק ךיא ןעק ריד רַאֿפ" .5 ,כ

 םיא רימ וטסּפעש ןגיוא יד טימ . . . ןּבָאה

 ,לגניי עקנארק סָאד' ,ץרפ ,"סױרַא ץראה ןוֿפ

 שרדמ-תיּב ןוֿפ יַא .חטוא -- ןענַאּפשסױרַא

 ,סָאװ ךָאנ ןיילַא קידנסיװ טשינ, .רעטשרע רעד

 -סױרַא ףיוה ןוֿפ טירט עמַאזגנַאל טימ רֶע טָאה

 זיא , .167 'ז ,'קרעּבערש' ,ו סַײװ ,ײטנַאּפשעג

 גַײצעגרעּפאלק ןצנַאג ןטימ רעלֿפַײֿפ עלעכעמ

 -רַאּפ רענרַאמוק ,רעלזַײה .ק ,ײטנַאּפשעגסױרַא

 א טימ לָאמנייא טָאה רע ןוא, .52 'ז ,ןעניוש

 ,| צוס ,"םייהעג טנַאּפשעגסױרַא טכַאנַײּב / לדיר

 ,316 יז

 ןרַאּפש ןגױא יד .װטוא -- ןרַאּפשפױרַא

 יד ןוֿפ סױרַא ןרַאּפש ןרערט .האנק ןוֿפ סױרַא

 סױרַא טרַאּפש ןענרעל ןוֿפ ןוגינ רעד .ןגיוא

 ,םי ןוֿפ סױרַא טרַאּפש זדלעֿפ א .שרדמ-תיּב ןוֿפ

 ַא טימ ,קיּבַײלטעֿפ ןַײז = (ל)דיילק ןוֿפ יַא*

 = סױרַא טרַאּפש המשנ יד* .טסורּב רעסיורג

 .קירעגנוה רעייז (3 :ןָאטעגנָא גנע רעייז (א

 יװ ךַײלג טעז עמ = סױרַא טרַאּפש ןצּבק רעד*

 ןרַאּפש רעכיטנאה ןוא ךעלעשיק, .זיא רע םערָא

 -רצי א שממ ,ךעלדיילק יד ןוֿפ ןטניה סױרַא

 ,68 '} ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"ןקוק וצ ערה

 רעטנוא ןוֿפ טראּפשעגסױרַא םיא טָאה םיוש א,

 ךרוד, .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"סעסנָאװ ענעטַארד יד

 ןיא סיורַא ךיוא ןרָאּפש סרעטצנעפ ןוא ןריט יד

 -חָאנשזולד .מ ,"םילכאמ יד ןוֿפ תוחיר יד סַאג

 ,1 ווו 1962 ,שַאֿפ ,יקס

 'ַא .ןייצ יד ןשיװצ ןוֿפ רעטרעװ יַא -- ורט
 טרעװ ןדָארּב ַא ַײּב|,.דמערֿפ רעד ןוֿפ תורוחס |

 "עג טרעװ סע) םירעדעג יד טרַאּפשעגסױרַא

 -רעטנוא יד סױרַא טרַאּפש סע רעדָא (טכערּב

 ,שטיװָאנַאמסוז .מ 'רד ,"(עקשאקראק) םירעדעג

 נָאק סע, ,1887 ענליװ ,ןיצידעמ עכילזיוה יד

 ןענעק סָאװ עגנוי ןטייווצ ןטימ רענייא ןרירוק

 יד סױרַא ןראּפש ,ןטעּברא רעגנעל ןוא רעמ

 ,ווירּב רעטירד ,יעּביל-רעּבעװ' ,ץרּפ ,". . .עטלַא

 טרַאּפש ןוא ןרָארֿפרַאֿפ טרעוו שַאלֿפ ןיא ךלימ,

 ,ןָאטסנַײֿפ .ס ,"(עקרָאק) עקּבָארּפ יד סױרַא

 ,55 '} ,1920 י"נ ,עימעכ

 ריא ןיא גנע זיא המשנ רעיײז, -- ךיז טימ

 ןעגנעה טּבַײלּב ןוא סיורַא ךיז יז טרַאּפש ,הריד

 ,'הלפצמ לש הֿבישיּב ,סוממ ,ײזָאנ ץיּפש ןֿפױא

 א סיֹורא ךיז טרַאּפש טרַאד ןוא ָאד, .12 יז

 ,ץרפ ,"ןדָאל א ןוֿפ ערַאּפש א ךרוד טכיל לסיּב

 -צנעֿפ ןוא ריט ענעֿפָא ךרוד ,, .יןטכישעג-ץָאלקי



 ןענָאיּפשסױרַא

 טרַאּפשעגסױרַא ץעגרע ןוֿפ ךָאנ ךיז ןּבָאה רעט

 ןֿפױא ןלַאֿפ סָאװ ּפעלק עטקיטעּפשרַאֿפ עכיג

 טָאה , .160 יז ,קָאטסָאװ' ,שו גרעּב ,ײלטערּבשיֿפ

 לָאז סָאװ טעּפמיא ןשירעלטסניק ַאזַא טינ רע

 ,נש ,"םַאר רעשירַאטעלָארּפ רעד ןוֿפ יא ךיז

 ,1938 י"נ ,דנַאלסוריװַאס ןיא רעבַײרש עשידוי

 ,386 יז

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,רַאּפש .-

 .ײרע .(עק- ,ןיי) רעד

 ןוֿפ לָאז גיוא ןַײד , .װרט -- ןענָאיּפשסױרַא
 /ייא ןקיצנייא ןַא קנוֿפ ַא / שַא טימ גרעּב-טררַא

 ןעיײװרעדנַאנוֿפ / ,ןרעטנימרעדנאנוֿפ םיא ןוא

 -- םיקוסּפ עטלַא  ,שַָאוהי ,"ןרעקַאלֿפעצ ןוא

 ,1907 ,יטשטַײטרַאֿפ ַײנ

 ,ןצנַאלגסױרַא -- װסוא -- ןעלניּפשפױרַא
 ךײרֿפ, .ןֿפוא ןטלֹוּב ַא ףיוא ךיז ןזַײװסיױרַא

 סָאװ ןַײװ רעד, ."ןגיוא יד ןוֿפ סױרַא טלגיּפש

 טלגיּפש שיט ןֿפױא ןדִי םוצ ןטלעז טמוק

 ,13 אט ,1865 ,מק ,זרא ,"תוסוּכ יד ןוֿפ סױרַא

 עסיורג יד ,ייז ןטלַאהַאּב סָאװ זיא, -- װרט

 סָאװ ,גָאז ,ךיז ןוֿפ 'א / ןגיוא:טרעּבלייא

 טסיירט ןַײמ רַאֿפ ןעמָאנ ַא / -- ייז ןעמַאזרַאֿפ

 ,128 יז ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"?ייװ ןזָאלנעמָאנ וצ

 ,1966 ץעװקסָאמ

 ןטקַאֿפ קינײװ ןַארַאֿפ ןענַײז, -- ךיז טימ

 סָאװ ןּבעל ןַײמ ןיא רעטעּפש ןוא רעִירֿפ ןוֿפ

 ןַײמ ןוֿפ קידעּבעל ױזַא סױרַא ךיז ןעלגיּפש

 י"} ,ןדי רעװָאכָאטסנעשט ןיא ,לל ,"ןורּכז

 .שינע- .גנ/ 360 יז ,7

 ןלַארטשסױרַא .װטוא -- ןעלויּפשפױרַא
 ןוֿפ, ןֿפוא ןטלֹוּב א ףיוא ךיז ןוַײװַאּבסױרַא

 עמַארד טכיוה רעדליּב עשיטסילַאער ייװצ יד

 ןַא סעּפע טרָאד ןוֿפ סיורַא טלזיּפש סע ןוא

 ,"טייקשיטאמארד רערעכעה ַא ףיוא שינעקניװנָא

 ןוֿפ טלויּפשעגסױרַא טָאהס , ,90 יז  שֹּבש

 ,"הדפקה עשירעּבַײװ-טלַא ןוא דשח גיוא םעד
 ,21 וצ 1972 ,רַאֿפ ,שַאּב

 יד ףרַאד םענייא ַאזַא, .ורט -- ןעַײּפשפױװַא

 ׂשיױרַא םיירצמ יד םי ׂשָאד טָאה ָאד, .""א דרע

 ,מהס ,"השּבי רעד ףיוא טייהרטוט ןגיּפשג

 טיג ךָאנ תונז ָאד רעװ םורַאד, .7 ,וק ,םילהּת

 ׂשיורה דנַאל ׂשָאד טוט םעד ,לארׂשי ץרא ןיא

 ,הניאצ ,"ׂשיורה םיא ןֿפרעװ רֿפ ינוא ןיאַײּפש

 טלעװ עטלַא יד עכלעװ ןֿפרואוװסיואק .א/גנק

 ָאד ךיז ןּבָאה עכלעוו ןוא ןגיּפשעגסױרַא טָאה

 :ַײּברַא רעשידיא רעד ,"םעװקַאּב ץנַאג טצעזאּב

 טנוװַל א ףיוא יװ , .85 יז ,1902 ןָאדנָאל ,רעט

 / ,םַאר א טימ ןעמונעגמורַא / ,לזדניּפ א טימ

 טָאה / לזדניאךרערט םעד ףיוא ןכלעזַא

 -וינ ףיוא ,למ ,"םי רעד טַײּפשעגסױרַא זדנוא
 'א עקירעמַא טעװ םענעיא .'רענייטש רעקרָאי

 ןא יװ ןעלּבמָאּב ךיז רע טעװ טשינ ּביוא ןוא

 זיִּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"טסַאלַאּב רעקירעּביא

 ,34 יז ,19230 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפדַאס

 .שינע- .ץכץע- .גנוא- רעד ,ַײּפש -

 ,עגירטניא עצנַאג ַא 'ַא .ורט -- ןעניּפשסױרַא
 ןוֿפ ןוא . . . ךיז ןזיװַאּב וטסָאה; -- ךיז טימ

 ,רעד -- ץיַארּפשסױרַא
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 ןַא ךיז ןענופשעגסױרַא דלימ טָאה גיוא ןַײד

 ,"טּבעװרַאֿפ ךימ ןוא קילּב רעגנַאל רעקיצנייא
 .'רעקילייה רעדי ,שָאוהי

 ,שינעה .,ץכע- ,גנוז

 קידנעטש טָאה רע, .ורט -- ןריּפשפױװא
 ,95 יז ,| מעב ,"עכעלנייוועג-טינ סָאד יא טזומעג

 ענַײז ןוֿפ סיורא ךעלטַײד ןעמ טריּפש סָאד;

 ךיז ןופ,; .57 'ו ,אאאווו לּבִי ,קז ,"רעטרעװ

 ,"טריּפשעגסױרַא רימ ןּבָאה רעטניװ םעד ןײלַא
 .19 'ז ,העיקש ענעדליג ,אֿפא

 ,גנ- .רעד ,ריּפׁש- .ךיז טימ

 .ונרעה ..(עק- ,ןיד) רעד ..שינע- .ץכעד
 יא ,רעמ ךָאנ, .ורט -- ןרילוקעּפשסױרַא

 ַא ןוֿפ טרילוקעּפשסיוא ןּבָאה רעֿפױק עקינ

 יז זַא ,וש סויּפ ןוֿפ עלוּב רעד ןוֿפ עלעטש

 יֿפױק םעד ןדִיי םעד ןלָאצַאּב טשינרָאג ןענעק

 ,לָאֿפי ,"ןעגנודעגסיוא ןּבָאה ייז סָאװ זַײרּפ

 ,217 13 ןאַנ ,6

 טקַא רעדָא סעצָארּפ

 יד , .לזצרג ןיילק א ןוֿפ יַא .ןצָארּפשסױרַא ןוֿפ

 ןעמוז ענעדישרַאֿפ ַײּב יִא ןוֿפ טַײצ עלַאמרָאנ

 שידִיי רעדעיא .25 יז ו כאי ,"געט 371 . , .ןיא

 'ַא ןַא ,טסַײג ןשידִיי ןוֿפ ץוצינ א זיא טרָאװ

 ,4 ,אווװ פשיי ,מי ,"המשנ רעשידִיי רעד ןוֿפ

 ןשידִיי ןוֿפ טײקשיֿפיצעּפס רעד ןגעװ תוריקח;

 טייקרעדנוזַאּב רעד ןוֿפ יִא ןַא זיא סָאװ קנַאדעג

 1963 ,זמט ,סעשָאגרַאמ .ש ,"הומ ןשידִיי ןוֿפ

 .ּפ סָאנ ק"ַא .22 צו

 סָאװ םיֿבוט-םיׂשעמ .וטוא -- ןצָארּפשסיױרַא

 רעַײנ רעד .לארׂשי-תֿבהא ןוֿפ סױרַא ןצָארּפש

 סױרַא טצַארּפש אישק יד .סױרַא טצַארּפש רוד

 א דלַאּב טצװ ןגרָאמ רעד .איגוס רקיצ ןוֿפ

 ."תוצמ ךס א סױרַא ןצַארּפש הווצמ א ןוֿפ

 ,סױרַא טצָארּפש תולימהישוריּפ רעקיטכיר רעד,

 "וֿבנ) יאַלנ יד ינוא , ,"טשּפ םעד טכוז עמ ןעוו

 ׂשיורה ךָאנ איז יא ןגָאז ךַײא ךיא ליװ (תוא

 ,הניאצ ,"ךיז ןזַײװ וצ 'נוא ןימוק וצ ןיצָארּפש

 לָאז ,טצָארּפשעגסױרַא ןיוש טָאה סע ןעוו, .ּב/ו

 ךָאנ ןוא ןעייז רעַירֿפ ליװ ךיא :ןגָאז טינ רע

 .ּב/זל ,םיערז ,"רעקַא םעד טימ ןרעקמוא םעד

 טָאה עכלעװ רעכעטסַאּפ יד ןוֿפ המחלמ יד,

 טָאה ...1320 רָאי םעד ןיא טצָארּפשעגסױרַא

 ,1886 ,לָאֿפי ,"ןדִיי ליֿפ רעייז טכַארּבעגמוא

 ןטשרע םעד ךָאנ עװעּפָארק ַא יװ טָאה, .45 א;

 -ֿפאלש לָאמַאטימ טצַארּפשעגסױרַא ןגער-רעמוז

 -רַאֿפ , .26 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ײלרעלַא ןטייק

 הקודּב האוֿפר א זיא םירֿפס עטלא ןענערּב

 ,ץרפ ,"לגילפ יַא ןלָאז סע הלוגס ערעַײט ַא ןוא

 .'תוׂשעמ סעקנמחנ ירי

 ,הנ6/ .ךיז טימ

 .יירעד

 .שינע-/ ,ץכע-

 -דורּפש ןלַאװק, .וטוא -- ןעלדורּפשסױרַא
 -קאראכ רענעדלָאג א, ,"ןזדלעֿפ ןוֿפ סיורא ןעל

 ענעגרַאּבראֿפ ךיז ןיא ףיט ,עסייה טימ רעט

 ןגעלֿפ סָאװ ,טֿפַאשּביל ןוֿפ ,תונמחר ןוֿפ ןליֿפעג

 ףיוא רערט עקידרעטיצ-לרעפ א ןיא י'ַא טֿפָא

 ,55 'ז ,װ המלש ,סוממ ,"ןגיוא יד

 ןצירּפשסױרַא

 -רענרֿפ יד ןוֿפ יַא .וטוא -- ןזַײרּפשפױרַא
 החמׂש סיורג ןוֿפ טָאה רע, .ןעמַאר עגנע עקיד

 .סיורא םיא טימ ןוא רעגינ םעד טּפַאכעגנָא

 רעקרָאי-וינ ןוֿפי ,אּפָא ,"קנעש ןוֿפ טוַײרּפשעג

 סיורא ךַײט ןוֿפ טזַײרּפש יז תעּב, ,26 יז ,ָאטעג

 ,"טיוה ריא טלַאק ןוא טרַאה טנערּב סע ןוא

 ,12 יז ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,ֿפי

 .שינע- ,ץכע- .גנו- .רעד ,זַײרּפש --

 יװ ּבוטש ןוֿפ יַא .וטוא -- ןעגנירּפשסױרַא
 'ַא .טעּב ןוֿפ קערש ןיא יא .רעטכָאקעגּפָא ןַא
 ַא יװ יַא .דניק סָאד ןעגנערּבנַײרַא ןוא סַאג ןיא

 טכַארטַאּבמוא ןא טימ יא .רעסַאװ ןוֿפ שיֿפ

 'א ,סַײנ א סױרַא טגנירּפש גָאט ןדעי ,טרָאװ

 דָאּב ןוֿפ רַאנ ַא יװ יא .טייקכעלטנֿפע רעד ןיא

 ןגָאז רעדָא ןָאט סעּפע ,שירַאנ ,ןטָארעגמוא =

 סעילּבָאלַאה יד ןוֿפ יַאֹ*  ,טייהרעטכירעגמוא

 -ֿפיוא ,סעּכ ןיא רעייז ,טכַאקעצ ןרעװ = (םילּכ)

 (א = טוה (רעלעה) רעד ןוֿפ 'א* .ןויורּב

 ,ףיוא קרַאטש טגער סָאװ סעפע ןּבעלכרוד

 -נֵא ,טשַאררעּביא ןרעװ םעצולּפ (ב ;טלמוטעצ

 .ןרעװ טרעטסַײגאּב ,לעּפתנ קרַאטש (ג :שרעד

 ןֿפױלטנַא = סעקטַאגָאר עשימייה יד ןוֿפ יַא*

 א טעזרעד ןאמערַא ןַא זַאק .םייה רעד ןוֿפ

 ;"סיורַא טיוה רעד ןוֿפ רֶע טגנירּפש ,ןשָארג

 די א סױרַא טגנירּפש ,למעז ַא ףיוא ךערּב;,

 שטיינק א רָאנ ףרַאדַאּב דִי א; ;"(קַאװטיל)

 ;"(לןקסע ןַא סױרַא ןיוש טגנירּפש ,ןרעטש ןיא

 ּפָאק ןוֿפ טאלג טינ טגנירּפש ןעק עמ סָאװ,

 עמ זא, :ןןענרעל ךיז זומ עמ =} "סױרַא

 לזמ'ס טגנירּפש ,ןרעװ טעװעטארעג ףראד

 -יג שיורה ןַאמ ןייא זיא ָאד, .װש ,"סיורַא

 טוה רע ,טלטיושיג ךיז טָאה 'נוא ,ןגנורּפש

 קרּפ ,טנַארּב ,"םיתמה תיחּת זיא ׂשֶעצ טניימיג

 שיוא איז ןּבָאה רֹּבַײװ יגידיגָארט ליֿפ ינוא , ,דמ

 ףיוא איז ןּבאה ינוא ןסימשג ׂשרטשנעֿפ יד

 איד ׂשד ןטנוא ןוֿפ ,ןסיּפש ריא ףיוא ןגנאֿפג

 ,"טַײװ ןליא ליֿפ ןגנירּפשג שיורא ןנייז רדניק

 רעװ הֿפירׂש ןייא םולשו סח ןעװ, .טצ ,ראש

 ,ןיּבָאה ןידָאש טכעמ רע ,טכרעֿפ ךיז רע זָאד

 םנייז זױוא רע טרעװ דנעהיּב נוא דלַאּב איו

 ,א/טי ,וטל ,"טמיוזיג ןוא ןגנירּפש שיורה טעּב

 ץעכעלטע הלּכ רעד ַײּב ןעמ טמענ ֿבוט-םוי ךָאנ;

 טגנירּפש ,רעטסַײמכעצ םעד טיג ןוא ךעלּברעק

 ,זרא ,"רעדַײנש רעַײנ ַא לדָאנ רעד ןוֿפ סױרַא

 רעד ןוֿפ יִא ךָאנ טעװ רע, ,33 ןט ,1867 ,מק

 ,"ןגלָאֿפ ןלעװ טינ זדנוא טעװ רע ןוא הזעה
 עשראוװו ,...תרשמ רעַײרט ,ןַאמרעקעּב .ש

 םענייש א ןיא . , . זיא סע ויּב , .36 יז ,ג"מרּת

 ןרָאװעג זיא'ס ןוא ןעגנורּפשעגסױרַא ןגרָאמירֿפ

 ,24 'ז ,,..ךעלעשנעמ עניײלק ,עש ,"דוס סיוא

 .גנ6 .רעד ,גנורּפש- .ךיז טימ
 ,שינע- .ץיכע-

 סױרַא טצירּפש ענילס .וטוא -- ןצירּפשפױרַא

 ,רעַײֿפ ןוֿפ סיױרַא ןצירּפש ןעקנוֿפ .ליומ ןוֿפ
 סיורַא טצירּפש למיה קע ןיא, .ןגיוא יד ןוֿפ

 טקניז ןוא טדניװשרַאֿפ ןוא גנוצ עקידרעַײֿפ א

 ,"טַײצ רערעװש רעד ןוֿפי ,ץרפ ,"ןַײא

 "רעװ יד .טֿפַאנ סױרַא טצירּפש דרע יד --- וורט

 זױלּב ןיּב ךיא ןוא, .האנׂש סױרַא ןצירּפש רעט



 ןֿפױרשסױרַא

 ןסיורג ןוֿפ טצירּפשעגסױרַא / ,לדנּפָארט ַא

 / -- זַײװכעלסיּב ךיז טשעל סָאװ קנוֿפ ַא / ,םי |

 ,שָאוהי ,ײםַאלֿפ"רוקמ ןַײז ןוֿפ טרעטַײװרעד

 ,310 'ז ,1910 י"נ ,רעדיל עטלמַאזעג

 .שינע- .ץכע .ץירּפש-- .ךי ז טימ

 עשזַאּב רעד ןוֿפ ןוא , .ורט -- ןֿפױרשסױרַא
 /,סינ יװ סיירג יד ,ןטנעמיד יד / ,ןגיוא סעקטַאמ

 יװ / ןגױּבוֿפילַײֿפ ןוא --- טֿפױרשעגסױרַא

 "יג ףיוא' ,למ ,"סיֿפ ןגיוצעג -- ןעװעג טינ

 ,ירענייטש רעקרָאי

 ןרַאג / רעזדלעה עלַא ,עלַא; -- ךיז טימ

 יװ ןוא / ןקָאל ןוא ּפעק רעטנוא ןוֿפ יא ךיז

 סַײװ ןוא ךַײלג / עכַײלג ,עסַײװ ןענַאװש

 םוצ' ,ןורטטמ ,טייצ ,"םיא וצ ןעמיוושקעווא

 ,"םיכאלמ ןוֿפ ןטסנעש

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד .ףיורש--

 .ַײרעד

 ךיא ליװ תמא םעד, .װרט -- ןּבײרשפױרַא
 ןיא ןּברַאטש טלָאװעג טינ טלָאװ'כ / :'ַא ךַײא

 ... רעּבָא זיא רקיע רעד, .לֿפ ,"דמערֿפ רעד

 ןיא ץלא ,ןּבעג וצ גנוטכַא ךיז ףיוא ןיײלַא

 קע ןייק רָאג טָאה ןּבַײרשוצסױרַא םירֿפס

 ןעק עמ, .12 ,ּבי ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ ,"טשינ

 ,תודוס עסיורג יד תמחמ ,יַא טינ ליֿפ ױזַא סָאד

 ,ּב/גנק ,2צנ ,"ללּכ ךרדּב סע ןּבַײרש רימ רָאנ

 יז 'ַא טלױֿפעג ךיז ריא טָאה . . . עשז סָאװרַאֿפ ,

 ,סוממ ,"?תורצ עסיורג ערעַײא ווירּב ןיא

 ,15 יז ,'םיֿפרשני

 .ץכע .גנ- .ךיז טימ

 .ירע- .(עק- ,ןיד) רעד

 -ניה ןוֿפ יִא .וטוא 6 װרט -- ןעַײרשפױרַא

 ןוֿפ יא .ןרָאצ םעד ךיז ןוֿפ יא ,סעטַארג יד רעט

 ןיא ןטַאט םוצ םיקמעממ יא .ןעגנול יד ךיז

 ןוֿפ סױרַא ןעַײרש תויתוא עסיורג .למיה

 טַײרש סע ,טינ טגַײװש טולּב ןסָאגרַאֿפ , .תוֿבצמ

 ןסקחציו טנַײז ןוֿפ, .װש ,"סױרַא דרע רעד ןוֿפ

 ךילרטיּב למיה ןוֿפ (םיכאלמ) איד ןּבָאה ןגעוו

 ,1923 גרוּבמוה ,ה"ר רוזחמ ,"ןעירשג שיורַא

 חרק יװ ןרעװ ןעקנוזעגנַײא ךיא לָאז ,, .ּב/טּפק

 ,טלעװ עטרַאנעג ,"תמא טַײז ריא זַא יא לָאז ןוא

 טנזיוט, ,{101 יז ,1940 עּבַאגסיױא יוװָאס} 5

 יײז רעדייא ,'ַא ץרַאה סָאד רימ ךיא זומ לָאמ

 ,1925 צנליװ ,עלעקרעס ,טע ,ײלָאמנייא ןגלָאֿפ

 עמ ,ןכוז רעדניק יד ,טכוז ןַאמ רעד, .444 יז

 סױרַא ץעגרע ןוֿפ טַײרש יז ןוא טֿפור ,טֿפור

 ןַײמ, .81 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"סעּכ ןייא ןיא

 שטָאכ / :סױרַא רימ ןוֿפ טַײרש טכַאממוא

 ןוא / קיטכעממוא וד ךיוא רעװ לָאמ ןייא

 ןוֿפ ןַײּפ יד / סיוא ןעמאזוצ רימ טימ קנירט

 ןילּבערט ןיא ,לה ,"קיטכערעג ןַײז קיּביײא

 ,יקיטכערעג ןַײז קיּביײא ןוֿפ ןַײּפ ידד , .. עק

 .ץכעע .רעד ,ַײרש- .ךיז טימ

 .ַײרעה = .(עקד ,ןיײ) רעד = .שינעד
 ןַא ַײּב יװ זיא סָאװ .ידַא -- שירעַײרשסױװַא

 .טייק- .ןזלַאװג עא .רעַײרשסױרַא

 סיורַא .לָאענ .װרט -- ןעמיליהתכיורַא
 'מייהעג סרעװעקצוסו, .םיליהּת יװ ןעגנערּב

 ,שינע-
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 !ןײנ !הלילח ,טעיַאװעגסױרא טשינ ןטָאטש

 ףיוא טמיליהּתעגסױרַא ןוא טעינָאֿפמיסעגסױרַא

 ןשידִיי םענוֿפ . . . המשנ יד ךַארּפש-לגרָא עלָאג

 ,1951 א"ב ,אקװד ןיא ,שטַײד סעטַאמ ,"ןינמ

 ,6 ךאפ

 עֿפיט יד, .לָאננ .װחרט -- ןהליֿפתסױרַא

 טָאה קלָאֿפ עשידִיי סָאד סָאװ ןשינעּבעלרעּביא

 ׁשידִָי| תונושל ייוװצ יד ןיא טּבעלעגנַײרַא . . ;

 ,"ייז ןוֿפ טהליֿפּתעגסױרַא ןוא ןשימרא ןוא
 ,17 וש 1964 ,זמט ,לקיּב .ש

 -- ףירַא ;דּפ --- ףיָארַא ;דל -- ףורַא -- ףיורַא
 רעד ןיא 2476: 801-04, 810-04 .װדַא ןרקוא

 ךופיה .רעכעה ףיוא רעקירעדינ ןוֿפ גנוטכיר

 -םָארטש ;גרַאּב"א ןוא יַא-גרַאּב .ּפ ָא ר ַא ןוֿפ

 'א .רעסַאװ"א ,'א רעסאװ :םָארטשיײַא ןוא יִא

 (ןכַאמ) ןרעקרעּביא .יַא ןוא ּפָארַא ,ּפָארַא ןוא
 ךיז .ּפָארַא ּפָאק טימ ,'ַא סיֿפ יד טימ ץלַא

 'א ּפָאק ןטימ ןייג" יא סיֿפ יד טימ ןלעטש

 ַא ןיא ןַײז ,ןטֿפעשעג עטוג ןכַאמ :ךיוא =

 םיא ףיוא זיא טיוה עַײנ ַא* .דמעמ ןטוג

 -ניזעג ,רעקידעּבעל (לָאמַאטימ) ןרָאװעג = יא

 ּפָארַא לדנער ַא ,יַא לדנער ַאע ,רעקיטומ ,רעט

 ,רעסַאװיַאא .לװֿפ ,"ןעגנודעג טינ ךיז יּבַא --

 ,לװֿפ "תּבש ףיוא עיורד ןיא יּבא ,רעסַאװ-ּפָארַא

 ,"ףוג ןיא טנוזעג א ,'א עלעדמעה ַא; .ררװ

 ןַא ,דניק ןיילק א עלעדמעה א ןָאטנָא םַײּב
 רעטנורַא ,'ַא ,טָאג ,רָאנ רימ ףלעה, .עלעֿפוע

 ןעמ טרעק ּפערט, ;"ןייג ןײלַא ןיוש ךיא לעװ

 ידע ;"'ַא ןטנוא ןוֿפ טינ ,ּפָארַא ןּבױא ןוֿפ

 ּפָארַא ,רענייא טייג יַא :רעטייל א יװ זיא טלעו

 ,אמוחנת ;ג הֹּבר רּבדמּב :לגרֿפ} "רעטייווצ רעד

 ןעק יא למיה ןֿפױא רעטייל א טימ, :{ןתוטמ

 דרעֿפ רעד ליווע :"ןענערָאװאּב טינ רענייק ךיז

 ןטימ רעדָאג :"גרַאּבַא ןּפעלש רע טעװ ,רעּבָאה

 יּבַא -- ּפָארַא םינּפ ןטימ רעדָא ,'ַא םינּפ

 ןֿפױא הללק .װש ,"ּפָאק רעד ןַײז לָאז טנוזעג

 םיא, :ןַאמ ןֿבושח ַא ,רעריֿפ א ןוֿפ ןוּבשח

 ,ַא ןֿפור םיא ןעמ לָאז ָאט ,ּפָארַא טינ טסַאּפ

 ,"ןרעװ רוטּפ (רענַײז) םיא ןוֿפ ןלעװ רימ יּבַא

 ןיוש םיא געמ עמ, :ןרעלטיה ףיוא ךיוא ױזַא
 ."'ַא ןריזיליּבָאמ

 ןָאט = 'ַא םעדיוּב ןֿפױא וק יד ןפעלש*

 .ןַאלּפ ןשלַאֿפ ַא טימ ,לכׂש ןָא ,ּפָאק ןָא סעּפע

 עיציזַאּפ ַא ןעמענרַאֿפ = ל'ק נע ּב ןֿפױא יַא*

 = 'ַא עריימ ַא ,ּפָארַא עריימ ַא* .טכַאמ ןוֿפ

 ןקַאּב םַײּב) רעהֿפױא ןָא ,רדסּכ סעּפע ןָאט

 ַא טימ קיטרַאֿפ טרעװ עמ רָאנ יװ זיא ,תוצמ

  ,ןעריימ רעַײנ ַא יצ ךַײלג ךיז ןעמ טמענ ,עריימ
 יָאנ ןטימ ךעלטנייוועג} . . .ס ַא ג יא ןעניואוו

 יד יא טמענרַאֿפ ָאד| ןסַאג רעד ןוֿפ ןעמ

 סַאג יד ואוו ןטרָאד -- ןפערפ ַא ןוֿפ עיציזָאּפ

 לייט ןטַײװ םעד ןיא רעדָא יַא-גרַאּב ךיז טיצ

 ןרעכעה ןיא -- ט ָא ט שייַא :ךיוא .סַאג רעד ןוֿפ

 ךַײט גערּב א ןוֿפ רעטַײװ ,טָאטש רעד ןוֿפ לייט
 .םי רעדָא

 ,ּברעװ ַא 'ַא םוצ ןַארַאֿפ זיא'ס ואוו םוטעמוא}

 א זיולּב רעדָא װדא ןא זיא 'ַא יצ טכַא ןגייל

 יַא ןסַײר ךיז :ּב ןיא קוליח ַא זיא'ס .ּברעװנַאק

 ףױרַא

 סע ןעק ַײּברעד ןוא גנוטכיר רעד ףיוא טזַײװ

 -- ןעניז ןקיטסַײג ןיא ,טקַארטסּבַא ,גיֿפ ןַײז

 זיא ןסַײרֿפױרַא ךיז ;למיה םוצ יא ןסַײר ךיז

 וצ ןסַײרֿפױרַא ךיז -- ךעלכיירגרעד ,טערקנָאק

 קוליח רעד זיא טלֹוּב .גרַאּב ןֿפױא עיציזַאּפ רעד

 טָאה המשנ ןַײז, :טַײצ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא

 ךיז טָאה רע, ןוא "למיה םוצ 'א ןסירעג ךיז

 טָאה עמ, ן."ןרָאג ןטייװצ ןֿפױא ןסירעגֿפױרַא

 ןעמעלקנַײא ןָאטעג הסיֿפּת ןיא ,טקַאּפעג ךימ

 טימ ץָאלג ןוא ערַאנ רעד ףיוא ךיא גיל טצעי

 םזיד ןוֿפ ךיז . .,, .דיל'םיֿבנג ,"יַא ןגיוא יד

 זילַא זָאד ךיא יא ָאד ,ןט|דייש ןיּבעל ןצרוק

 זַא; .א/ונ ,1686 מדֿפפ ,םילשמ רֿפס ,"דיישיּב

 יא קיּפיּפ םעד טימ ,לחומ רימ טַײז ,טגיל עמ
 ,קָאטשניּב .ל .י ,"ןענוואד טשינ ןיוש ןעמ טייג

 51 יז ,1896 וָאװל ,רענילרעּב המלש 'ר אֵײּב

 םעד ןטלַאה ןעמ ףרַאד הכרּב יד ןכַאמ םַַײּב;,

 ,121 יז ,| ישס ,"ףיורַא ץקֹוע םעד טימ גורתא

 תמחמ ,למיה ןוֿפ טסקַאװ המשנ סנשטנעמ םעד,

 ,סוממ ,"'א ,'א ץלַא ךצבענ םיא סע טיצ םעד

 . . ."ַא ןֿפרָאװרַאֿפ זיא ּפָאק רעד, ,55 'ז ,תועסמ

 םינוֿפ ,עש ,"תולעּפתה ןעמ טעז םינּפ ןֿפױא

 ,86 יז ,ו דירַאי

 -רַאֿפ ןעק סָאװ ּברעװ םעד ךיוא טַײּברַאֿפ יַא

 ןטימ 'ַא ;גנודניּברַאֿפ רעד ןוֿפ ןרעװ ןענאטש

 ןוֿפ טַאקידערּפ רעד טלָאמעד זיא ּברעװסֿפליה

 עַײנ ףיוא 'א .געװ (ןקיטכיר) ןֿפױא יא .ץַאז

 ףיוא 'א ,קנַאדעג ןֿפױא 'א .ןסלער (ערעדנא)

 ןֿפױא ,ןויער ןֿפױא יא זיא סע .הֿבשחמ רעד

 ,הכולמ רעד ףיוא ,ןָארט ןֿפױא יַא זיא רע .ןעניז

 ַא ,ןינע ןא ףיוא יא ןעמ זיא סעומש ַא ַײּב

 א .הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא יא .וזאא עמעט

 . .. זַא 'ַא רימ זיא קנאדעג

 :ףױרַא ּברעװנַאק ןטימ ּברעװ א טַײּבראֿפ יַא

 ֿפױרַא ,ןכירקֿפױרַא ,ןעמוקֿפױרַא ,ןײגֿפױרַא

 םוצ . ..'תי טוג ןנרעצ רַא יד, .עא ןגַײטש

 זא טּברעטש ינוא ןראיורט רע ׂשומ ןטצעל

 ,"ףיונה טינ ןַאק המשנ ןַײז 'נוא המהּב ןייא

 ... ןילָאצּב טָאג ריד טאוט, .ג קרּפ ,טנַארּב

 ןיֿפוה רימ יא ואו אּבה םלועל ןול ןׂשורג ינוא

 ןלָאז; .ו ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,ו הש ,"ןירַאה 'נוא

 ןייק ןלָאז ןוא . . . לזדניא רעניילק רעד ףיוא יַא

 לקייח ,"רענַאידניא יד רַאֿפ ןּבָאה טינ ארומ

 םוק, .1817 װעשטידרַאּב ,חנעּפ תנֿפצ ,ץיװרוה

 ,"רעּפיור ַא ץלַא ןייג ןעמ טעװ --- ףױרַא
 ,161 'ז ,( סעמעַאּפ ןוא רעדיל עלַא ,טייצ

 ינק יד ףיוא ריד לעוו'כ ,ףיוא ןֿפע ,עדייז ,ןֿפע,

 ,103 'ז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,"'ַא

 ןיא קיטילַאּפ ןדייר ןוא סַײנ ןענעייל רַאֿפ,

 ,קׂשי ,"הילּת רעד ףיוא יא דִיי ןייא טשינ ןיוש

 ,233 יז , . ..ךַאילש

 לָאמעלַא זיא יִא רעד, .ן ,רעד .ּבוס ךיוא
 תוחוּכ טסיזמוא ןרטּפ .ײּפָארַא רעד יװ רערעווש

 יִא ןליוה ןטימ לגנִיי א ןגיל ןזָאל , ,ן'ַא יד ףיוא

 ןיא רעטיר ןּבַײלקנָא ןיג טשרע ןיײלַא ןוא
 ענליװ ,גידעּבעל טינ ,טױט טינ ,ליי ,"דָאּב

 םעד ףיוא ד9 -- 'א םיעד ףיוא ,55 יז ,ח"נרּת

 ףיוא , .טכַארטַאּב ןיא ס'ָאד טָא קידנעמענ ,ךמס

 .", , . וצ ןעמ טסילשאּב 'א םעד



 ףורַא

 .ודַא ןוֿפ ב םעד וצ טיג .ּברעװנַאק -- ףרא
 ,ּפָארַא ּברעװנָאק ןוֿפ ךוּפיה

 -- ֿפױרַא טימ ןּברעוװ יד ַײּב
 ןוא ּפמיא ןזיוועגנָא טינ ןרעוו
 ֿפיוא טימ ןּברעװ יד +- .רַאּפ
 -נָאק ַאא נַײא ,םיוא טימ רעדָא
 ןּברעװ לייט ַא רָאנ .ןּברעװ
 ,טנכײצרַאֿפ ןרעוו ֿפױרַא טימ
 ןרעוו טכַארּבעג ןרעוו סָאװ יד
 יד ןיא זיולּב טשטיימענסיוא
 ןעמוק ּב-טנורג ןצוח ןעוו ,ןלַאֿפ
 ןּברעװ .ּכּפ ערעדנַא ךיוא וצ
 ,טנכיײצרַאֿפ טינ ןרעוו עכלעוו

 .ןּברעוװ יד ןוֿפ ןעמַאטש יד

 ,ןּבײה ךיז .װדַא זגצ -- ּפָארַא ןוא ףיורַא
 ַא ןוא יא ן ש ַא ר ג א .יִא יא יַא ןייגכרוד ךיז

 זיא סע, .ןקידעקניה א ןגעװ ל?װֿפ ּפָארַא ןשָארג

 "עדניה עניילק רַאֿפ ּברָאק א ןלעטש וצ רּתומ

 ,"ַא יא 'א ןֿפױל ףיורעד ןלָאז ייז סָאד ךעל

 :ּברעװנָאק זגצ ַא ַײּב ךיוא ױזַא .ּב/גס ,2טל

 -עגיײֿפ יד רַאֿפ ּברָאק א ןרעקרעּביא געמ עמ,

 ,ַא יא יא ןֿפױל ףיורעד ןלָאז ייז סָאד ךעל

 -ָאלמ עקידרעַײֿפ , .1818 ,אהרטסוא ,תּבש ינוקּת

 יא יא יַא טיירדעג ךיז ןגיוא ןיא ןּבָאה סָאװ םיכ |

 ,86 יז ,פשטניװ ,סוממ ,"לרעטייל ךיוה ַא סעפע

 .ץא ןוא ןיא ךס ַא ןַײז ךָאנ ןלעװ סע :ךיוא

 .פָארַא ןוא ףױרַא +- -- ֿפַארַא"ףיזרַא

 טינ טָאה טַײצ טונימ ַא ,פערט יד ףיוא יאיַא,

 ןעקּפוט ּפעק ענעגָארטרַאֿפ טימ צלַא .רענייק

 ןיא דוי רעד' ,גּבא ,"רענייטש יד סיֿפ יד טימ

 רעמ סעּפע ןעמענ ךיא לעװ, .{| שה יֿבעיק

 ,טייקיניילק א זיא סָאד --- רעקיניײװ סעּפע רעדָא

 -כרוד ןלעװ ןדִיי .ּפָארא לדנער א ,'א לדנער א

 .עסקַאט ,סוממ ,"ןרעװ תולדּב טשינ הלילח םעד

 ַא וצ ןעגנערּב .1 .ורט -- ןטעּברַאֿפױרַא
 'ַא ,הגרדמ רערעכעה ַא וצ ,דנַאטשוצ ןרעסעּב

 קירּבַאֿפ ,טַאטשרַאװ ,טֿפעשעג ַא יא .ןעגנוריצ

 ָארקנַאּב טַאהעג טָאה סָאװ סענזיּב א יַא .עא

 ןריֿפ ,ןַאמ א וצ ןַײז עמאמ א ליוו ךיא , ,טריט

 ... ,זיי ,"סעּפע וצ יא ןוא ןעיצרעד ןוא םיא

 ,247 'ז ,יקסווָאנרַאק

 א ףיוא סעּפע ןעײנפױרַא (שירעדַײנש) .2

 .רענלָאק םענרעטוֿפ ַא לטנַאמ ןֿפױא יא ,שוּבלמ

 םעד קנאדא 'א ךיז -- ךיז טימ טֿפַא

 ךיז געװ א .עא רעטקַארַאכ םענַײֿפ ,טנַאלַאט

 רעד, .ןטעּבראוצֿפױרַא ךיז ןוא ןענירגוצסיוא

 לייט ןַײז טָאג ןוֿפ ןגָארקעג טַאה . . . שטנעמ

 ןסיורג ןַײז ךרוד ,ךיז 'א ןַײז ךרוד המשנ

 .םיליהּת ,שַא ,"ןוטוצכָאנ תודימ סטָאג טשרוד

 אזַא ףיוא 'א ךיז ןעק שטנעמ רעד, .די

 ךיז טימ ןעװערעק ןענַאק לָאז רע ,הגרדמ

 ךיז ּבָאה ךיא, .סַאלטַא חמצ 'ר ,גח ,"ןיילַא

 א ףיוא טעּברַאעגֿפױרַא טלָאמעד טַאהעג ןיוש

 ,שטד ,ײגרַאּבסָאלש רעד יװ טקנוּפ ןרעכעה ליֿפ

 ,דמערֿפ רעד ןיא ןּברַאטשעג זיא חרּת; .ענליװ

 זיולּב ,ןרָאװעג טשינרָאג ךיוא זיא ןרוחנ ןוֿפ

 י"נ ,װ רַאק ,"טעּברַאעגֿפױרַא ךיז טָאה םרֿבַא

 | ,21 'ז ,0
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 ןגעװ ךיז ןענעֿפע סע, -- רעד ,טעּברַא--

 .19 וא 1965 ,זמט ,גצּב ,ַא ןוֿפ רעטייל םוצ

 (עק- ,ןיי) רעד .שינע- .גנוז

 ,זַײרּפ ןרעכעה ַא ןטָאּב .ורט -- ןטָאּפֿפױרַא

 .ךעלּברעק רַאּפ ַא יא

 רעגנוי ןַײמ זיא, .ורט -- ןטײלַאּבֿפורַא
 ןרָאװעג טיײלַאּבֿפױרַא רעלדנעה-רילעוווי רעכַײר

 תֿבהַא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"לדניזעג ןיילק ןַײז ןוֿפ

 .42 יז ,1885 װענעשעק ,ןתנוהיו דוד

 -גרַאּב חד ?ז צמ .רעד -- גרַאּבפױרַא
 "ניא עלַא רימ ןענעז ןעגנאגעג, .ּבוס ,ףױרַא

 ,"א זיא'ס שטָאכ ,סוֿפ וצ אקווד ןוא ,םענייא

 א טיג, .124 'ז ,{ עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש

 רע טמענ דימ-ךעלרעווש ןוא דרעֿפ סָאד ּבַײרט

 -רַאֿפקרַאטש לקיטש עטצעל סָאד ןעמוקַײּב

 רעשיסורסַײװ רעד ףַא ,ןיּבָאד .ה ,ייַא ןטיינש

 .1949 עװקסָאמ ,דרע

 .ןרָאג ןרעכעה ַא יא .1 .װרט -- ןעיױּבֿפױרַא
 ,לַאטסעדעיּפ ןֿפױא טנעמונָאמ א יִא

 טֿפלעה עטייווצ א יא .ןלעטשוצ .ןּבעגוצ .2

 -- ןֿפלעה טעװ טָאג :טרָאװכירּפש א ףיוא

 ."?ןֿפלעה טעװ טָאג זיּב ,טָאג טֿפלעה יװ רעּבָא;

 רעּבָאג -- הסנרּפ עּבלַאה א זיא ּבַײװ ענייש ַא

 ?טֿפלעה עטייווצ יד ןעמ טמענ ואוו

 ןרעסעּב א וצ ןריֿפרעד ,ןרעסעּבסױא .2

 ,עמריֿפ יד יַא .טֿפעשעג א 'ַא ,דנַאטשוצ

 ,שינע- .ץכע- ,גנוא- רעד ,יוּב --

 ,ךיז ןּפַאכֿפױרַא .װטוא -- ןעװעזיּבֿפױרַא
 -ערָאק עניד עכעלטע . . , עמַאמ יד עקַאט טלאה,

 זַא ,ייז רעּביא ךעלצלעה עניד . . . ,רעצכעלָאש

 ,"ןעװעזיּבוצֿפױרַא ןּבײהנָא לָאז רצַײֿפ סָאד

 ,154 'ז ,'עגיל-רוטלוק' ,וװ סַײװ

 .ףָאטש א יַא .ורט -- ןגניײּבֿפױרַא
 .דניק (ןרעּביא) ןֿפױא ךיז יַא --
 ,21/- .רעד

 טזָאלּב טניװ רעד, .הרט -- ןוָאלּבֿפױרַא
 ."רעטעלּב עלעג יד עדנַארעװ רעד ףיוא ףױרַא
 א ןוָאלּבעגֿפױרא ךערֿפ םיא ףיוא יז טָאה;

 1961 ,רָאֿפ ,ץייװ .ַא ,"ךיור-ןטערַאגיצ לדנקלָאװ

 ךיז טימ
 ,גייב .-

 ,31 אוו
 .גנ-/ רעד ,זָאלּכ- .ךיז טימ

 .שינע-  .ץכע-

 ,ןָאקלַאּב םוצ זיּב יַא .װטוא -- ןעילּבֿפױרַא
 וצ זיּב 'א ךָאנ טעװ ןרעטסעװש} ערעגנִיי יד,

 ."רערעטלע רעד

 .ךיז טימ

 .שינע-/ ,ץכעי

 .ןעמוקֿפױרא ןטעּב .ורט -- ןטעּפֿפױרַא
 ןֿפוא ךיז וצ יא .ןעמוקוצֿפױרַא ןטעּברַאֿפ

 ,ןטעּבעגֿפױרַא םיא טָאה יאּבג רעד; .ןרָאג ןטירד

 ,"זיא רע רעװ טנעקרעד עלא ןיוש ןּבָאה ןַאד

 ,ג"רּת ענליװ ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי יר

 "'ניא םעד| םיא טָאה לַאּפיצנירּפ רעד , .א/טי

 -ניא רעד ןוא ,ךיז וצ ןטעּבעגֿפױרא {רָאטקעּפס

 ָארעּפלַא .מ .י ,"ןדירֿפוצ קעװַא זיא רָאטקעּפס

 ,גנואה  .רעד ,ילּב--

 ןעגנערּבֿפױרַא

 ,42 'ז ,ענליװ ,...המחלמ טלעװ יד ,ץיװ

 ןוא ןעװעג דּבכמ רעייז םיא טָאה ןועמש ,
 ןוֿפ ןַאמ רעד ,שַא ,"ןָאנּבױא ןטעּבעגֿפױרַא

 .55 'ז ,| תרצנ

 .שינע/ .ץכעש- .גנו-

 ,ןצעמע וצ ןעקנעּב .וטוא -- ןעקנעּבֿפױרַא
 .הגרדמ רערעכעה א ףיוא זיא סָאװ ,סעּפע וצ
 -תירחַא םוצ יַא ,למיה ןיא לרעלעט םוצ יא
 טקנעּבעגֿפױרַא ןּבָאה ןסָאמ עשידִיי יד , .םימיה
 .שינע- .1956 ,קיא ,גי ,"ןןצרּפ| םיא וצ

 ןּבײהֿפױרַא 1 .ורט -- ןעננערּבֿפױרַא
 'א .רעכעה ץעגרע (ןריֿפ) ןגָארט וצ ןעגנערּב

 טימ ךעלעקשידַאל ,ןַײװ לסעֿפ א רעלעק ןוֿפ

 ןדִיי יַא .ךיז טימ דניק סָאד יַא .װזַאא ךלימרעיוז

 ןטכורּב ינוא גיניק ןעד ןגניו ינוא, .ןענּכ ןייק

 ,תלֿבר ןעק לֿבּב וצ גיניק םעד ףיוניה ןיא

 ,9 ,ּבִנ ,ריטרעש ,"טגיל תמח דנל םיא איד

 ןוֿפ רזעלא 'ר טכַארּביג ףױרַא טָאה ןעמ זַא;,

 ןַײז וצ טכַארּבג םיא טָאה ינוא רֿבק ןַײז

 מדפ9 ,וצנ ,יןײרַא הרעמ ןנַײז ןיא רטַאֿפ

 ןנעק אד איד םיֿפשכמ איד, .א/ז ארקיו ,1

 תּבש ןַא ןרעװ איד ןגנערּב ףיורַא םיתמ איד

 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"טרֿפטנעיג טינ

 םעדו םיא טָאה טשעּב ֿברה; .ּב/גנר ,3

 טרגּפעג זיא שָארֿפ יד ןוא ןעװעג ןקתמ ןלוגלג

 להק ,ײטכַארּבעגֿפױרַא רֶע טָאה המשנ ןַײז ןוא

 טסָאה ,טָאג, .ּב/ז ,1875 גרעּבמעל ,םידיסח

 וצ טינ ,טכַארּבעגֿפױרַא שֿפנ ןַײמ ּבורג ןוֿפ

 ,סוממ ,ײטכַאמעג קידעּבעל ךימ ּבורג ןיא ןעקניז

 ףַײֿפ א ךָאנ טיג ערה:רצי רעד, ,62 יז ,הריש

 טײג סע -- הנוזה ֿבחר ףױרַא טגנערּב ןוא

 -ץלעכ רעד' ,ץרפ ,"!ךיז סַײרעצ שטָאכ ,טשינ

 שדקמה'תיּב ןיא םירוּכּב ןריֿפ סָאד , .ידמלמ רעמ

 ,טעיּפ ,"ייז 'א ןסייהעג טָאה םילשורי ןייק

 ףיוא הליֿפּת ןיא ּבייה ,רּבדמ , .ּב ,ג ,םירוּכּב

 'א דמַאז ןַײד ףיוא לָאז רֶע / ,לוק ןַײד טָאג וצ

 ,םיובלּפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה ,"ןהשמ א

 ,ןטַאנַאס-רּבדמי

 -רדמ רערעכעה ַא וצ ןעגנערּב .ןּבייהרעד .2

 .םיֿבוט םיׂשעמ וצ ןוא הרוּת רעד וצ יא .הג

 ןוֿפ ןדיי ףיורַא רעדיװ ןעמ טגנערּב ױזַא יו,

 ,"?ןטייקכיוה עכעלטעג וצ טײקנלַאֿפעג רעייז

 רעטציא ןעװ, .12 וצ 1963 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה

 ךיז םיקסעתמ עקידנעטשרַאֿפ עקינייא ןלָאז

 עטסכעה יד ףיוא הרֿפח יד ןעמ ןעק ,ןעניֿפעג

 עשראו ,הקדצּב רּבדמה ,יאלפ ,י"יַא עֿפוטש

 ןטיײקיאעֿפ ענַײז טימ טָאה ןרעו, .46 יז ,ב"נרּת

 רעכיוה ַא ףיוא טֿפעשעג סָאד טכַארּבעגֿפױרַא

 ,אשיר תליהק ןיא ,רעדעל החמׂשייֿבצ ,"הגרדמ
 .491 יז ,1967 ָא"ּת ,ןורכז רֿפס

 ןֿפױא יַא .ןענָאמרעד .ןטכַארט וצ ןסיוטש .3

 ַא ַײּב יא .ןרָאי עגנוי יד ןורּכז ןיא יַא .קנַאדעג

 דייר יד ףיוא יַא .ןטַײצ עקילַאמא יד סעומש

 טכַארּבעגֿפױרַא .ֿבצמ ןשיטילָאּפ ןקיטציא םעד

 יז טָאה; . ...וַא הֿבשחמ רעד ףיוא ןרעו

 טָאה יז זיּב טעיורּבעג גנַאל ױזַא ןרעגיווש ידו

 םיא לָאז יז זַא לּבַײװ סָאד טכַארּבעגֿפױרא

 ץעזעג רעד, .1 ןא2 ,1867 ,מק ,"ןֿפראװקעװא



 גנַאנֿפױרַא

 טכַארּבעגֿפױרַא טָאה {עיצַאטיװַארג ןגעװ} ןײלַא

 רעדנוזַאּב א ןוֿפ ןריטסיסקע ןַא קנאדעג ןֿפױא

 ןיא ךעלסַײררעּביאמוא ךיז טניֿפעג סָאװ םוידעמ

 ןיוש יז טגנערּב סָאד, .10 'ז ,נטוג ,"חטש

 טינ רע טָאה יצ ,קנַאדעג ןֿפױא ףױרַא וליֿפַא

 ,,סעמצי ,ן| רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ּבַײװ ַא ץצעגרע

 ץרַאה ןֿפױא יא טנעקעג טשינ טָאה ישר, ,322 יז

 לע התלע יכו :קורדסיוא רעד זיא ױזַא ,ָאי)

 .ה ,"רעסיגרַאֿפ-טולּב ןענעז םיגיהנמ זַא (ֿבל

 טינ רָאנ רע טעז , .19 שווו 1966 ,זמט ,ןַאמדַײז

 שינעגעגאּב םענעי טָא ףיוא ןעגנערּבוצֿפױרַא

 ,קׂשי ,"טוָאלעגסױא טכעלש ךיז טָאה סָאװ

 ,'עּפָאריײא עַײנ'

 יַא .ןעגנערּבסױרַא .ןגָאזסױרַא .ןקירדסיוא .4

 ,ליומ ןיא 'ַא .גנוצ רעד ףיוא ,ןּפיל יד ףיוא

 טָאג ןַײד 'י ןוֿפ ןעמָאנ םעד יא טינ טסלָאז,

 טָאה ױזַא יװ, .7 ,כ ,תומש ,יּת ,"ןשלַאֿפ םוצ

 -עתוטש ןימ ַאזַא ןּפיל יד ףיוא יַא טנעקעג ריא

 רעד ,ןַאמרהע .ּב .נ 'רד ,זּביא אריּפש .י ,*?ַײר

 ,ה"פרת עׂשרַאװ ,טדַאטשלכימ ןוֿפ םש לעּב

 !תוסנרּפ-טניװ ַא רַאֿפ סָאװ ךָאנ ןוא , ,121 יז

 ליױמ םעד ףיוא רָאג ןויוּב ַא רימ זיא סע

 ,טסינָאלָאק רעשידי ,פס ,"ןעגנערּבוצֿפױרַא

 רָאג זיא סָאװ ןטַאט ַא טַאהעג טָאה ןרעו, .9 יז

 ןַא -- ןעגנערּבוצֿפױרַא ליומ ןֿפױא סואימ

 ,רַא ,"ןירעשעװ א ןעמַאמ ַא ןוא רעּבערגדרע

 לָאמנייק רשפא טעװ רע, .ירמזיילּכ הרֿבח ידי

 ,"ַא טשינ ליומ ןֿפױא ריא וצ ןליֿפעג ענַײז
 .105 'ז ,'קָאטסָאװ ,ןעמעלַא ךָאנ ,שו גרעּב

 עשיסור עקיטכיר יד ןּבעגעגוצ ךַָאנ וצרעד,

 ריּפַאּפ ףיוא ייז ןָאק עמ סָאװ ,יס'ךרּבש-ימי

 .5 | 1961 ,זמט ,יָאדור .ּפ ,"ַא טינ

 שיט ןֿפױא 'א .ןעגנערּבטימ .ןעגנַאלרעד ,9

 א לטעטשמייה ןוֿפ יא .םילכאמ עטסנעש יד

 ךיז טימ ףיורא ייז ןעגנערּב, .עמעָאּפ עשירֿפ

 ייז ךרוד ןעמוק עכלעװ תװצמ ןוא הרוּת יד

 ,252 'ז ,אינת ,"ייז ּבילוצ ןוא

 א 'א .סטכעלש רעדָא סטוג ןַײז םרוג 0

 סנצעמע יא .ןּבעל ןרעטצניֿפ ןיא ןַײש לסיב

 -רַאֿפ = רע ַײ פ ןֿפױא ןצעמע יַא* .סעּכ

 ףיוא ןּבָאה ייז; .עא תוליכר ןּבַײרט ;ןרסמ

 ,עטסגרע יד ,עטסערג יד טכַארּבעגֿפױרעה רימ

 אנליװמ ר"יֿבג ,"תורצ עטסכעלגערטרעמוא יד

 ,1865 ענליװ ,החפשמ ֿביר ,ןשטיװַאר לאירבג)

 ןדִי עלא טעטרַאװרע סעכלעװ קילגמוא סָאד,

 ךיז ףיוא ןּבָאה ייז סָאװ טימרעד ךַײרטסע ןוֿפ

 ןשיטַאנַאֿפ א ןוֿפ ןרָאצ םעד טכַארּבעגֿפױרַא

 עגיטולּב יד ,זּביא ,רעדניּבכוּב .י .א ,"ןכעלטסַײג

 ,10 יז ,1895 לנליװ ,עיציזיװקניא

 ןֿפױא ןטעשזדנָאלּברַאֿפ םעד יַא .ןריֿפֿפױרַא .7
 וצ ןסיוא טינ למיה ןיא ןעמ זיא , .געוו ןקיטכיר
 ףיוא םיא יַא . . . רָאנ ,ןקידניז םעד ןֿפָארטשַאּב
 ,י"נג ,רענַאקירעמַא ,רעלקעמ .ד ,"ךרד םעַײנ ַא

9 6 2, 

 -ָאקער רימ,, ,ןטעּברַאֿפױרַא .ןגײלֿפױרַא .8
 עמ סָאװ רוטילָאּפ יד ןֿפַײלשוצּפָארַא ןרידנעמ

 טכַארּבעגֿפױרַא טלעג ןוא ימ ליֿפ ױזַא טימ טָאה

 ,129 יז ,רעּב ,ײץלָאה ןֿפױא

 .װטוא -- ןיײגֿפױרַא
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 ,טייקיאור רעלוֿפ ַא וצ ךיז יַא -- דיז טימ

 .שינע .ץכע- .גנו/ רעד ,גנערּב =

 ,ירעד = .(עקי ,ןיד) רעד
 ןע/ :ךיוא .גנעג-- ,רעד -- גנַאנֿפױרַא

 טרָא .2 .י'א רערעװש .ןײגֿפױרַא ןוֿפ טקַא .1
 ,ןײגוצֿפױרַא געװ .ףיורַא טייג עמ ןכלעװ ךרוד
 יז יװ, ."?םעדיוּב ןֿפױא יַא רעד זיא ואװ;
 ןּבָאה ױזַא ,טָאטש ןוֿפ יַא םעד ףױרַא ןעייג
 ,11 ,ט ,א לאומש ,יּת ,"ךעלדיימ ןֿפָארטעגנָא יז

 ןרעכעה ַא וצ ןייג ,1

 ןוא ףיורַא ןעיג טָאג ןוֿפ םיכָאלמ , .טרָא

 ,ית ,ןרעטייל ןֿפיױא} "םיא ףיוא ּפָארַא ןרעדינ

 ךַײט ןוֿפ ףױרַא ןעייג טָאק ,12 ,חכ ,תישארּב

 ,תישארּב ,יּת ,"ןעוסיוא ןֿפױא ןייש ,יק ןּביז

 ,ףױנַא ןיג ןמ טׂשומ ןלּפאטש ׂשקעז, .2 ,אמ

 'נוא ןלּפַאטש שע טָאה ןטַײז ידייּב ףיוא

 .מ ,"ךיוא רעטַײװ ןיוש רֶע טנװאד ,ןשטנעּב

 ןןעמרמע 'ר| םיא רַאװ, ,24 יז ,ץניװ ,"ןלעװש

 ןא ןןדיימ ןוא רעּבַײװ יד וצ| טׂשול ןייא

 טלָאװ 'נוא ףיורא רטייל איד גניג 'נוא ןמוק

 טָאה לָאמַא; .די קרּפ ,טנַארּב ,"ןדיימ ןעד וצ

 ןכיוה א ףיוא הרוחס רעד טימ יַא טֿפרַאדַאּב רע

 ,ּבחנ ,"ןעװעג רעװש םיא טעּברַא יד זיא ,ןרָאג

 רעדיװ םלועה-ךרד רעד, יםּתו םכחּב הֶׂשעמִי

 ח"ר וצ ףױרַא טייג סָאװ ןזח רעַײנ רעדעי ,זיא

 .מ ,"ךיוא רעטַײװ ןיוש רֶע טנװאד .ןשטנעּב

 ,62 יז ,1881 עשרָאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולד

 ,ןײגֿפױרַא .ךיז ןּבײהֿפױרַא .ןגַײטשֿפױרַא .2

 ןוא / ןַײרַא למיה ןיא 'ַא ןעמ ןעק יצ, .יפ

 .לֿפ ,"?ןַײז יױזַא ףרַאד'ס יצ טָאג ַײּב ןגערֿפ

 טײג הכרּב יד ןוא ףױרַא טייג הליֿפּת יד,

 ףיורַא המשנ איד טיג טכאנ אַײּב , .װש ,ײּפָארַא

 . . ..םיׂשעמ יריא ףיוא טֿפירּפיג טרעװ איז ינוא

 ,רּבדמּב ,וצנ ,"ןּבירשיג ףיוא טרעװ ץלַא ינוא

 ףורַא רטייוו טיג לארׂשי ןוֿפ תוליֿפּת יד , .א/ד

 יד ףוסל ׂשד ,םיכָאלמ תוּתיּכ ןהעצכַא ךרוד

 ,"ןרעװ ׂשורג וז רעטרעװ איד נוא תויתוא

 .?רָאי ?טרָא ,אבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע

 -ןשטנעמ ןוֿפ ךוד רעד זא ןעד סָאד סייוו רעװ,

 ךוד רעד ןוא ףיורא דָארג טייג רעד זַא רעדניק

 ,"ןיײרא דרע רעד ןיא ּפָארא טייג המהּב רעד ןוֿפ

 תוירזכַא טוט עמ זַא; .21 ,ג ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ

 ןַײז זַא טייטש ףיורעד . . . ןויֿבאו ינע ןַא טימ

 י"נ ,םירוע חקֹוּפ ,"ףיורַא רעייז טייג הקעצ

 ,אל קרּפ ,ש"ּת

 (דנַאל ,טנגעג) טרָא ןַא וצ ןעמוקֿפױרַא 9

 רעד יװ רעקיטכיװ רעדָא רעכעה ןיא סָאװ

 -תיּב םוצ ,לארׂשייץרא ןייק יַא .טקנוּפ-גנאגסיױא

 ,הרוּתה-תאירק וצ 'ִא .חּבזמ םוצ יא .שדקמה

 וצ רֿפּפא דירֿפ ינַײד טׂשגניג ףיורא אוד זַא;

 ,"טירט ינַײד ןעד ןרַאװ ןיש איו . . . ןנהעניג

 ָאד, .א/דנק ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 רעװש ןַײד ,ךיז :טגָאזיג ןא רמּת רעד דיראוו

 ,"ןירעש וצ ףָאש ןַײז התנמּת ןעק ףיוניה טיג
 ,13 ,חל ,תישארּב ,ץילּב

 -נוניײשרעד עשיזיֿפ ןגעװ) ךיז ןּבײהֿפױא .4

 -ֿפיױרַא זיא עֿבט רעייז סָאװ ןכַאז עכלעז, .(ןעג

 ,2 הח ,"ןכַײלגטסעד ןוא רעַײֿפ ונַיײהד ,ןיגוצ

 ;סיגֿפױרַא

 ,ןבַײט עצנַאג טולּב טניר ,ךיז טסיג סע, .112 יז

 ערַאּפ עסייה ַא סױרַא טצעז סע עכלעװ ןוֿפ

 ,סוממ ,"סנקלָאװ יד וצ ףיורַא טייג סָאװ

 םעד ןַײרא טלעטש עמ, .136 'ז ,עשטַאילק

 ךיוה יװ טעז ןוא לסעק ןיא . . . רעטעמָאמרעט

 ,ָאריפש .ש ,"ףיורַא טייג רעּבליזקעװק יד

 ,60 יז ,1900 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ-רעדיילק

 -סיוא טגעלֿפ ךעלטנייװעג} .ןײגנַײרַא ווזד ,9

 א ףיוא ךעלּפערט עכעלטע ןײגוצֿפױרא ןעמוק

 -טעטש עניילק יד ןיא עּבזירּפ ַא ףיוא ,קינַאג

 טעװ רע ,ןעװעג בשיימ ךיז רע טָאה, .ןדעל

 ,ו סַײװ ,"ןכש ןּבלעז םעד וצ יא לָאמַאכָאנ

 טשינ טסעװ וד ּביוא , ,172 'ז ,'קרעּבערשי

 וטסעװ ,לדיימ ןַײמ וצ ןײגוצֿפױרַא ןרעהֿפױא

 .דַאנ ,"רָאי רעטצניֿפ א ןטכערסיוא ךיז

 -רַאֿפ .לַאיצָאס ,ךעלטֿפַאשלעזעג ןגַײטש .0
 ,הלודג ןיא 'א .עיציזָאּפ ערעקיטכיװ א ןעמענ

 לָאז עמ ,ףױרַא ןײלַא טינ ייג, .תורישע ןיא

 טמוק ׂשע, .װש ,"ּפָארַא ייג -- ןגָאז טינ ריד

 ןלֵא טיג רגיטֿפהקלַאש רעד זד גָאט ןייא

 רֿפ שלא זיא ׂשד .ףױרַא ׂשַײװ ןילֿפּפַאטש

 'ַא :ךיוא .ּב/י ,עּב ,"ה"ּב טָאג ןוֿפ טכַאזרוא

 סָאװו ן ָא ר ט ןֿפױא יא .תונּברה:אסּכ ףיוא

 ,ףױרַא טייג זַײרּפ רעד :ךיוא .ןןעלּפַאטש טָאה
 ,ז ַײל ר ּפ ןֿפױא יא

 רעד ףיוא יא .םלוע ןַא רַאֿפ ןטערטסױרַא .7

 ןצנַאג ןֿפױא 'ַא* .ענוּבירט רעד ףיוא ,עניּב

 "יװעניא רעלוֿפ טימ ןטערטסיױרַא = רעכיז

 ןיז| ...טייג לַײװרעד, .טייקרעכיז רעטסקינ

 טרעהעגֿפױא =} ענעצס רעד ןוֿפ ּפָארַא ליטש

 ןעגנַאגעגֿפױרַא זיא יז יװ ױזַא ,{עלָאר ַא ןליּפש

 .58 'ז ןענַאמָאר דנעגוי ,עש ,"ריא ףיוא

 .תוכַײש א ןּבָאה .סעּפע וצ ןעִיצַאּב ךיז .8

 ,המותי ןמָא ןייא טגָאז ָאד רעד, .ןַײז לח

 ,טייג ןמָא רד ףיורַא ואו טינ ׂשייװ רע רמולּכ

 .ּב/דכ ,וטל ,"ןַײנַא גָאט ןיא ןמָא טגָאז רע

 אתַײרּב רעד ףיוא ףיורַא טייג יינּתק ָאהו,

 םעד ןוֿפ הניחּב יד, ,51 יז ,וו ישס ,"רעִירֿפ ןוֿפ

 הניחּב א ףיוא ףיורַא טײג ט לע װ ןעמָאנ

 ,אינּת ,"אקווד טַײצ ןוֿפ הניחּב א ןוא טרָא ןוֿפ

 ףיױרַא טייג ה ׂש עמ ןעמָאנ רעד, ןולש

 ,"ןרָאװעג ןָאטעגּפָא ןיוש זיא סָאװ ךַאז ַא ףיוא
 ,אֿמר ,ןטרָאד

 רעטמיטשַאּב ַא וצ ןייגוצ ,ןרעטנענרעד ךיז .9

 -תּבש" .תוצח וצ ףױרַא דלַאּב טייג סע .טַײצ

 ןעמ לָאז ,החנמ וצ ףױרַא טייג סע ןעוו ,שדֹוק

 ,איוּת ,"תּבש ןוֿפ תוכלה טימ ןעמענרַאֿפ ךיז

 ,זדלק

 ןעניז ןֿפױא יַא :ןקירדסיוא יד ןיא .10

 - צג ןֿפױא יא :םעד ןגעװ ןטכַארט ןעמענ --

 ַא ןגעװ -- זָאנ ןֿפױא יִא :ךױא .קנַאד

 ,ןיילק וצ זיא סָאװ דנּב

 ןיא 'א ךיז ףָאלש ןכָאנ תּבש -- ךיז טימ

 .ץכע- .גנוא- רעד ,ייג-- .ןַײרַא זיולק

 ,ַײרעד = ,(עקד ,ןיי) רעד = .שינעד
 'ַא .ןשרַאק ףיוא טריּפס יַא .וורט -- ןסיגֿפױרַא

 -רַאֿפ חרוא .זַײּפש יד ןכַאמ עילַאק ןוא טֿפַאנ



 ןצנאלנֿפױרַא

 ךיא ןוא; (10 ,ג ,יכאלמ) ייתקירהוי טשטַײט

 עמ ןעװ, .ן"ןסיגּפָארַאפ :יִּת| "ןסיגֿפױרַא לעװ

 ,ךיוי ןסיגוצֿפױרַא ףיורעד טיורּב ןטינשעצ טָאה

 סייה ױזַא ןַײז טינ ךיוי יד ןתּבש םוא| רָאט

 -נַײא ןענעק טינ ןענירעד רעגניֿפ לָאז עמ זַא

 לשינעֿפעשַאּב אזא; .ּב/וס ,2ט07 ,"ןטלַאה

 ןוֿפ ןמיס א ןָא ...טַײצ עגנַאל ַא ןגיל ןעק

 ןּפָארט א ףיורעד 'א רעּבָא וטסוװּורּפ .ןּבעל

 -ישיּבי ,סוממ ,"ןיוש טּבעל עס ,ַאהא -- רעסַאװ

 ףיורַא טסיג ,סיוא טוג טשימ, ,'הטמ לש הֿב

 ...רעטוּפ טימ רעטרימשַאּב רעסייה ַא ףיוא

 יךַאק 'טעגעװ ,װָאלושימ ,"טקַאּב ,עדרעוװָאקס

 ,163 יז ,1926 יינ ,ךוּב

 ,סָאג- :59 .רעד ,ס2'0- .ךיז טימ

 .שינע .ץכע .גנו .,םוג-

 ףױרַא טצנַאלג ןוז יד, .וטוא -- ןצנַאלגֿפױרַא
 ןַאמרעגנוי רעד טָאה, ."ךַײר ןוא םערָא ףיוא

 יד ןוא ןֿפורעגנָא עילימַאֿפ רעד ַײּב םיא . .,

 םיא ףיוא רעֿפַא ןלירּב יד רעטניה ןוֿפ ןגיוא

 שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש ,"טצנַאלגעגֿפױרא

 .44 'ז ,1928 עװקסָאמ ,| סקיּב רעד טימ

 .ץכע- .גנ- .ץנאלג- .ךיז טימ
 ,שינע-

 םוצ 'ַא .ןקלַאּב םוצ יַא .וטוא -- ןצַאלגֿפױרַא
 טָאה ןּבעל קידרעירֿפ ןַײז , .זיױהטָאר ןוֿפ םערוט

 סע זַא קיטשינ ױזַא ןעזעגסיוא רעטקָאד םִַײּב

 ןוֿפ סע טָאה ,ןזיוװאּב ןעוו-טשינןעװ ךיז טָאה

 -ידייל יד יװ םיא וצ טצַאלגעגֿפױרַא טַײװ רעד

 ,140 'ז ,ןירעצנעט ,ַאּפָא ,"טנורגּפָא ןַא ןוֿפ טייק -

 ,שינע- .ץכע-

 ןֿפױא ךיז 'ַא .וטוא -- ךיז ןשטילגֿפיױרַא
 קידנליװ:טינ קילּב רעזדנוא טֿפָא טגעלֿפ , .לגרעּב

 ,שָאוהי ,"טעלעקס-ןגַײװצ ןטעקַאנ םעד וצ יא ךיז

 ךיז רע טָאה ךָאנרעד, .'םיוּבלּפע רעד' ,ַאזָארּפ

 םעד ףיוא קיסַאּב םעד טימ טשטילגעגֿפױרַא

 ,25 יז ,קרעּבערש' ,ו סַײװ ,"זַײא לגרעּב

 ,שינע .ץכץש- ,גנו- .רעד ,שטילנ -

 יד ףיוא ןכייצ ַא יַא .ורט -- ןעילגֿפױרַא
 ןיא ןדניצ וצ דנַארּב ַא, .תומהּב יד ןוֿפ סנקור
 דנַאש ַא ןוא ּבעװעג ןוֿפ ןטיוצ עטיוט יד
 ,שָאוהי ,"ּפעק עטַײשרַאֿפ ףיוא ןענלגוצֿפױרַא
 .יגנוזיילרעד'

 .שינע- .ץכע-  .גנוא- = .רעד ,ילג-
 ,טייהרעליטש .חטוא -- ךיז ןענעבנגֿפױרַא

 ןכירקֿפיורא ,ןגַײטשֿפױרַא ,ןעמוקֿפױרַא הבינגּב

 -לּפצ ןֿפיױא ךיז יא .םעדיוּב ןֿפױא ךיז יַא .עא
 ,םיוּב

 -ץג עמ סָאװ רעטרעוו יד -- עגֿפױרַא

 םעד +- -- ענֿפױרַא םימ טינ טניפ
 ,םַאטש ןופ תוא ןטשרע

 ןטעּברַאֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- טעּברַאעגֿפױרַא
 .הלֹוע רעיא רעד .עמריֿפ עא ןא .(ךיז)
 ,טייקקה .טייהרע-

 .(ךיז) ןגיײּבֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- ןגױּבעגֿפױרַא
 .פיל עטשרעּבײיא ענע'ַא ןַא .דנַאר רענע'ַא

 ,טייקקה ,טייהרע-
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 ענעַא .ןדניּבֿפורַא רַאּפ ,ידַא -- ןדנוּבעגֿפױרַא
 .טייקק .טייהרע- .ןװאל ענעיַא ,ןֿפײלש

 .ןזָאלּבֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- ןוַאלּבענֿפױרַא
 ,טייהרע- .הװאג ענעַא .ּביױטש רענע'ַא

 ,טייק-

 ֿפױרַא .ןגײלֿפױרַא .1 .חרט -- ןּכעגֿפױרַא
 ךָאנ 'א .ףױרַא ןטנוא ןוֿפ ןעגנאלרעד .ןלעטש

 'ַא .ּברַאֿפ עלעקנוט ךָאנ יא .ּפַאט ןיא רעסַאװ

 לּפֶע ענעטינשעג יא ,לּפמעטש א ןוא המיתח יד

 ...ןּביױרט יד ןעמונעג טָאה רע; .זַײר ףיוא

 ןגנוי םעד ןרעטצנעֿפ ןכרוד|} ןּבעגעגֿפױרַא סע

 ,רעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילּבמעד .ּב ,"לּבַײװ

 ,31 יז ,1943 יינ

 -טצ ךָאנ יַא .גָאװ ,סָאמ רעד וצ ןּבעגוצ .2

 רעקוצ לסיּב א ךָאנ יא .ּפָאט םוצ תוריּפ עכעל

 ,טנוֿפ ייווצ יד (ףיוא) וצ

 ןעמ טעװ ןעװ, .שיט םוצ ןעגנַאלרעד .2

 ."?ּפוז יד 'ַא ןיוש

 ןַאּב רעד ףיוא יַא .שזַאגַאּב יװ ןקישקעװַא .4

 יד ףיש א ףיוא יא .ןענַאדָאמעשט ערעװש יד

 .ןצנַארַאמ טימ סענעטסַאק

 'ַא ,ןָאטֿפױרַא .ןצוּפֿפױרַא .ןעײנֿפױרַא .9

 ףיוא יא .רענלָאק םענרעטוֿפ ַא לטנַאמ ןֿפױא

 ,גנוצוּפַאּב א עקזולּב רעד

 ,ירע  .שינע- .ץכע-ה .גנוז

 ןעגנערּבֿפױרַא רַאּפ ,ידא -- טכַארּבעגֿפױרַא
 עיא ,קיטשירֿפ רעיא .טננערּבעג = :89 .6--

 .טייהרע- .העידי

 ,-- ןײגֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגננַאגעגפױרַא
 .טייהרע- .געװ רעיֵא .טסעג עא

 .(- ןּבעגֿפױרַא רַאּפ ,ידא -- ןּבעגעגֿפױרַא
 .טייהרע- .הרוחס ענע'א .ןזַײּפש ענעיַא

 ,ןעלזַײרגֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- םלזַײרגעגֿפױרַא
 סע זַא ,'ַא ןַײֿפ ױזַא ,סעקיצנָאװ עקניצרַאװש,
 ןײטשַאלּב .ע ,"ןקוק וצ היחמ א טסָארּפ זיא
 ,3 יז ,1895 ענליװ ,תיחקּפ איד עצנירפש

 ןעיײרדֿפױרא רַאפ ,ידַא -- טײרדעגֿפױרַא

 ,טייהרע- .סעצנָאװ עיַא ,טיונק רעיא .+-- (ךיז)

 ,טייק-

 ןעגנעהֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנַאהעגֿפױרַא
 ,טייהרע- .עטָאּפאק עיא .סָאלש רעיא .4--

 ,6- ןּבײהֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןּבױהעגֿפױרַא
 -עגנָא ןיא ץלא ,ןַאגעג דרעֿפ יד ןענַײז ךַײלג,

 ןוא ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ,ןַאּפש ןטגנערטש

 דלעֿפ ןוֿפ ,ארזיא .ע ,"סנקור ענעּבױהעגֿפױרַא

 םעד} ענַײז, .15 'ז ,1928 װעיק ,שיט םוצ

 עטקעלּפטנַאסױרַא ,ענע'א ,טנעה {סהבישי-שאר

 ןוא ןּבעװש ,לּברַאדמעה ןוא-עטָאּפַאק יד ןוֿפ

 'הבישי ,יקצילָא .ל ,ײןטֿפולרעד-ןיא ןזַײרק
 .טייק .טייהרע- .1968 ָא"ּת ,טײל

 ןסקַאװֿפױרַא ראפ ,ידַא -- ןֿפקַאװעגֿפױרַא
 .ךעלעגַײװצ ענע'א .עקװעדָארּב ענע'א .+-
 ,טייקה ,טייהרע-

 ןֿפרַאװֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- ןֿפרָאװעגֿפױרַא
 ןקנַארק םעד ףיוא, .דלוש ענע'ַא .+-- (ךיז)

 ןעמונעגֿפױרַא

 ,המלש ,םוממ ,"טעּברעּביא עסיורג ַא יא טגיל

 .טייקק .טייהרע- 122 יז

 .+-- ןזַײװֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- ןיװעגֿפױרַא
 ,טייהרע- .ףױרַא-גרַאּב רענעיא .רעדליב ענעיא

 ,טייק-

 ןעלקיװֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- טלקיװעגֿפױרַא
 עא ,עשיװטיל ןגעװ ריא, ,ןֿפָאטש עיִא ,+-
 ַײּב ךיא ןיּב קירעיורט ... / ,ןסקַא ףיוא
 .43 '} ,תורוד ,גח ,"ןסקאוועג טַײז רעַײא

 .- ןצעזֿפױרַא רַאפ דא -- טצעזעגפורַא
 סרעריֿפ .ןזיּפש עיא טימ ןסקיּב .סענעשעק עיא

 ,טייהרע- .קלָאֿפ ןוֿפ סעציילּפ יד ףיוא עיִא

 ,טייק-

 :5ּפ .+-- ןָאטֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- ןָאטעגֿפױרַא
 ענע'א .םישוּבלמ ענעיַא .רענעיַא .ןוטעג--

 -(נע) .טייהרענע- .סַאּפ ַא ףיוא ןֿפײר
 ,טייק

 -ערוטֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- טמערוטענפיורַא
 .טייחרע- .טָאטש עַא ןַא .ןקָאל עיַא .+-- ןעמ
 ,טייק-

 ,+-- ןגָארטֿפױרַא ראּפ ,ידַא -- ןגָארטעגֿפױרַא
 'א זיא עיניל רעטקיסַאּפעג א טימ, .קעז ענע'א

 ,"ץענערג עשידנעלניא יד עּפַאמ רעד ףיוא
 .טייהרע- .3 יז ,אא ּפשוי ,ךַײרנַײװ .א

 ןטערטֿפױרַא ראפ ,ידא -- ןסָארטענֿפױרַא
 טמענ ,זָאלג קיטש ַא ףיוא יַא ,לסיֿפ סָאד , .4--

 .ענעצס רעד ףיױוא רענע'א רעד ."ןקיטולּב
 ,טייקקה ,טייהרץעי

 ,-- ןֿפַאכֿפױרַא רַאּפ ,ידא -- טּפַאכעגֿפױרַא
 ,לעמעג סָאד .סעציילּפ יד ףיוא עלײשטַאֿפ עיא

 ,טייקק .טייהרע- .ריּפַאּפ ןֿפױא יַא

 .ןרעגַאלֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- טרעגַאלעגֿפױרַא
 ןיא ,טרעיודעג גנאל טשינ טָאה סע; .ןכַאז עיִא

 ערעייז ףיוא 'א ןגעלעג טָאטש עצנַאג יד ןיוש

 ,112 'ז ,'עגיל'רוטלוק' ,ו סַײװ ,"רעטצנעֿפ

 ,טייקקה ,טייהרעד

 .-- ןזָאלֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןזָאלעגֿפױרַא
 -עג עיַא .סרעכוזַאּב ענעַא .טזָאלעג-- :9
 ,טייהרע- .ןעקנאד

 יֿפױרַא וזד .ז- ,רעד -- ףיול" ,ףאל|עגֿפױרַא
 לָאצ רערעסערג ַא ַײּב טצינעג ךעלטנייוועג) ףיול

 ,(סרעֿפױלֿפױרַא

 .-- ןֿפױלֿפױרַא ראּפ ,ידַא -- ןֿפַאלעגֿפױרַא
 ,טייהרע- .ךעלהיח ,רעדניק ענעיַא

 .?-- ןגײלֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- םגײלעגֿפױרַא
 -רע- .ןצַאל עיַא .ףָארטש-טלעג עיַא .אׂשמ עיַא
 ,טייקקה .,טייה

 ,ןרעױמֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- טרעױמעגפױרַא
 ,לַאטסעדעיּפ ןןֿפיױא|, .ןרָאג רעטייווצ רעיַא
 יד טרעױמעגֿפױרַא ןעװעג זיא'ס ןכלעו ףיוא
 ,רעיוּב ,רַאיטכעד עטָאמ ,"עקטסיטושַארַאּפ עגנוי
 ,טייקקה .טייחרע- .,1940 קסנימ

 ,(-- ןעמענֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמונעגֿפױרַא



 טקַאּפעגֿפױרַא

 .טייהרע- .לַאש עיא .רישזַאסַאּפ רע'ֵא
 ,טייקד

 ,+-- ןקַאפֿפױרַא רַאּפ ,דַא -- טקַאּפעגֿפױרַא
 "רע- .הרוחס יא .רענעגעװטסַאל יד ףיוא עיַא
 .טייקק .טייה

 ,+-- ןלַאֿפֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןלַאֿפענֿפױרַא
 .טייהרע- .קערש רענעיַא .טנוה רענע'ַא
 ,טייק-

 .=-- ןרָאֿפֿפױרַא רַאּפ ,ידא -- ןרָאֿפעגֿפױרַא
 ןוא סעװרָאּב ןעגנאגעג ןענַײז יז, .ןגָאװ רענעיַא

 ענע'א ףיוא ךעלדנרעטש עטיור ןגָארטעג ןּבָאה

 ,עגנערעש רעד ןוֿפ רענייא ,עירול חנ ,"ןעלטיה

 טכיול ןקאנ רעגנוי ריא , ,1926  װעשטידרַאּב

 םעד ןשיװצ שירעריֿפרַאֿפ ןוא סַײװ ףיוא רעּבָא

 ,"רענלָאק םענעא םעד ןוֿפ ףָאטש ןצרַאװש

 .טייק .טייהרע- .19 ש 1926 ,זמט ,שז

 .(-- ןריֿפֿפױרַא רַאּפ ,ידא -- טריפעגפיורַא
 .טייהרע- .שטילג ןֿפױא רעיַא .הרוחס עיַא
 .טייקד

 ,-- ןסילֿפֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןסָאלֿפענֿפױרַא
 ,טייהרע- .העידי ענע'א .גנונעֿפַאה ענעיא

 .טייק-

 ,+-- ןעולֿפֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןגױלֿפעגֿפױרַא
 ,טייהרע- .המשנ ענעיַא .רעלדָא רעגעיַא

 ,טייק-

 -ניװצֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנואוצענפיורַא
 ןַײז הדומ ךיז יא ןַא .ןַאלּפ רענע'ַא .+-- ןעג
 טריֿפעג טָאה הנידמ עשידִיי יד, .עיגילער ענעיא

 ,זמט ,טיײצ ,"המחלמ-גנוקידײטרַאֿפ ע'א ןַא

 ,טייקק .טייהרע- .19 וש 3

  ,'ד) סָאד -- שינעננואוצעגֿפױרַא
 .ןרעװ ןעגנואווצעג קילָאמליֿפ א ןוֿפ טאטלוזער

 יד ןיא ןעמוקנַײרא לָאז ךוּב עשידִיי סָאד;

 ,1955 לירּפַא ,קוצ ,לה ,"ַא ןַא יװ טינ ןעמייה

 (ךיז) ןעיצֿפױרַא ראפ ,ידַא -- ןגױצעגפױרַא
 טָאה טציא, .דשח רענעי'ַא .לדמעה יא ןַא .4-

 יַפַײטשעגנָא ןַא ןייטש טֿפרַאדַאּב טינ רעמ רע

 ,ןילּבמעד .ּב ,"ץלָאטש םענע'א ןַא טימ רעט

 -רע- 38 יז ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא יײװצ
 ,טייק-ה .טייה

 -ֿפױרַא רַאפ ,דַא -- טעשטַאקעגֿפױרַא

 ,טייהרע- .רעצעלק עיַא .ןזיוה עיַא .ןעשטַאק

 ,6-- ןעמוקֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמוקענֿפױרַא
 -רַאֿפ םיא זיא ןרעטש רעד, .םיחרוא עיִא

 ץיֵא שירֿפ ןופ טלּפענרַאֿפ םינּפ סָאד ,טשטיינק

 ,27 'ז ,המלש ,סוממ ,"ןעקנַאדעג חומ ןֿפױא

 ,טייהרעד

 .ןּפעלקֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- טּפעלקעגֿפױרַא
 רע טָאה רעטייװצ רעד ןיא טנַאה ןייא ןוֿפ,

 -אֹּב 'א ןַא טימ ךוּב ַא סעּפע טגיילעגרעּביא
 רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר .מ ,ײלריּפַאּפ ןּבירש

 ,טייהרע- .230 יז ,1914 ענליוו ,לוּבלּבטולּב

 ,טייק-
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 .ןעמעקֿפױרַא ראפ ,דַא -- טמעקעגֿפױרַא
 ,טייק- ..טייהרע- = .רָאה עא
 ןכירקֿפױרַא רַאּפ ,יזַא -- ןֿכָארקענֿפױרַא

 רעד וצ רענע'א .םעדיוּב ןֿפױא ענעַא ,6--

 ,טייהרע- .(טֿפַאשלעזעג ןוֿפ) עגעטעמס עמַאס
 ,טייק-

 .6-- ןקורֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- טקורעגֿפױרַא
 סָאװ ןלעֿפעג טינ ריא זיא טנַײה , .ןלירּב עיַא
 טקורעגֿפױרַא ריא זיא ּפָאק ןֿפױא לכיט סָאד
 ,סוממ ,"רָאה סירַא טקוק סע זַא יױַא

 .טייק .טייהרע- .92 יז ,ֿפשטניװ

 רענעיַא .ןּבַײרֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- ןּבירענֿפױרַא
 ,טייק- .טייהרע- .סעילָאזאמ ענעיא .ןיירכ

 ,6-- ןטַײרֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטירעגנֿפױרַא
 ,טייהרע- .דרעֿפ ענעיַא .רענלעז רענעיַא

 ,=- ןסַײרֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןסירעגֿפױרַא
 -רַאֿפ ןענַײז ,ןטַאט ןכיוה םוצ ענע'א ,ןגיוא יד;

 ,טייקקה .טייהרע- .ןזַײרּפ ענעיַא ."טרערט

 ,4-- ןטישֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאשעגֿפױרַא
 .טייהרע .דרע ענע'א .רעקוצ רענע'א
 . ,טייק-

 ,(-- ןסישֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןסָאשענֿפױרַא
 טלָאװ רע יו, .ןעגנוצ-רעַײֿפ ענע'א .ןליוק ענע'א

 -ןעמַאזוצ ,רַאד יוזא ,לגנַאמ א ןעגנאגעגכרוד

 ,שֵַא ,"ןעוװעג רעּפרעק ןַײז זיא 'א ןוא ןגיוצעג

 ךעלדיימ ןוא ךעלגנִיי ערענעלק יד, .דוי םיליהת

 ןרָאװעג רעדניק ןוֿפ ,יַא קרַאטש ןענַײז סָאװ

 ,17 'ז ,ןעגנולייצרעד ,זיי ,"ןשטנעמ ענלָאּפ
 ,טייקק .טייהרעז

 ןצרַאשֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- טצרַאשעגפױרַא
 שוילעּפַאק םעד, .סעצנָאװ עא .לזענ יא ןא .4--

 ֿפָאטרַאק יװ טלעטשעגסיוא ןגיוא יד ןוא יא

 ךיק ןיא; .168 'ז ,1910 י"נ ,שו רמ ,"סעיל

 טקנעװש ןוא לּברַא עא טימ לדיימ ַא טייטש

 ,עגיל-רוטולק' ,עלעדניירק ,סַײװ ,"סעֿפעג סָאד
 ,134 יז

 יװשֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןשמואוושעגפיורא
 ,דשח רעיֵא ,רענעקנורטרעד רעיא .+- ןעמ
 .טייק- .טייהרע-

 ןכעטשֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןּכָאטשעגֿפױרַא

 ַא? .עיצקעלָאק רעד ןוֿפ ןטקעזניא ענעיא .6--
 ויא ףיוא יא ַײמ לגנעה ַא טימ לדיימ גנוי ןיד

 יד ןגָארט סעקשַארומ, ."ייװּבָאס' ,שָאוהי ,ײקַאי

 ןוא / ,יַא טכיל-רענרעה ףיוא // ייווצ רעטסעװש

 סיֿפ עמַאס יד וצ / ייז ןגייל ןוא ייז ןעגנערּב

 -רע .יסעקשַארומ ייווצי ,לה ,"לוכיֿבּכ ןוֿפ
 ,טייק- .טייה

 ןלעטשֿפױרַא רַאּפ ,ידַא --- טלעטשעגֿפױרַא
 ,בייהרע- ּפַאק רע'א .םילּכ עא .+-
 ,טייק-

 יֿפױרַא רַאּפ ,יזַא -- טלּפמעטשענֿפױרַא
 רעד, .עמריֿפ רעד ןוֿפ ןעמַאנ רעיא .ןעלּפמעטש

 / ןדרערעטנוא ענַײד ןוֿפ רעצ רעקירענייטש

 ןוֿפ ןַײש ,גח ,"יַא טכיזעג ןַײמ ףיוא ךיוא זיא

 ןכײרנֿפױרַא

 'ז ,ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ ,טייהרע-

 ,טייקד

 ,ןקעטשֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- טקעטשעגֿפױרַא
 ,רעגארג ַא, .ןעלּפָאג ףיוא עיא ,רעקיטש עסיורג

 ,"ןּביוא יא לּפע ןטיור א טימ ןָאֿפ א ,לדיירד ַא
 ,טייק- .טייהרע- .20 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 -ֿפױרַא רַאּפ ,דַא -- טקערטשעגפױרַא

 ןקיטולּב סהנֿבל רעד ַײּב, .טנעה עיִא .ןקערטש

 ןענַאטשעג / עא למיה םוצ ןגיוא טימ / דלָאג

 ,19234 י"נ ,| רעדיל ,הלמ ,"ןיילא רענייא ---

 .טייקה .טייהרע- 97 יז

 .?-- ןגָאלשֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- ןגָאלשעגֿפױרַא
 רענע'א .םיללּפתמ יד וצ ארוק-לוק רענעיַא

 ,טייקק .טייהרע- .ךיור

 ןדַײנשֿפױרַא ראּפ ,ידא -- ןטינשעגֿפױרַא
 -רע- .ןזַײרּפ ענעיַא .טשרואוו ךעלדער ענעיא

 ,טייק- .טייה

 .ןלענשֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- םלענשענֿפױרַא
 .לזענ ןסיררַאֿפ א = לזענ יא ןַא

 ,-- ןּפעשֿפױרַא רַאפ ,ידַא -- טּפעשעגֿפױרַא
 ,טייהרע- .דײרֿפ עיא .רעסַאװ סרעמע עטיַא

 ,ןפייק-

 רַאּפ ,ידַא -- טַײּפש" ,ןגיּפש|עגֿפױרַא
 ,ענע'א .תוחיל עיא ,ענע'א .+- ןעַײּפשֿפױרַא

 ,טייק .טייהרע  .ןעַײרעלדיז עיא

 -ֿפױרַא רַאפ ,ידא -- ןעגנורּפשענֿפױרַא
 "רע  .ןזַײרּפ עַא .ץַאק עיִא .+-- ןעגנירּפש
 ,טייקקה .טייה

 ,ןקערשֿפױרַא ראפ ,ידא -- ןקָארשעגֿפױרַא
 ,טייק- .טייהרע- .ךעלעגיײֿפ ,רעדניק ענעיא

 ןֿפױרשֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- טֿפױרשעגֿפױרַא
 -עֿפָאה עא יד רעכעה סָאװ, .רעטערּב עיֵא .6-

 ,"קניזּפָארַא רעד זיא רעקירעדינ ץלַא . . . ןעגנונ

 ,77 'ז ,1957 ַא"ל , . ..יקסװַאנַאי ,ןידרָאג .ַא

 ,טייקק .,טייהרעי

 ןּבַײרשֿפױרַא רַאּפ ,ידַא -- ןּבירשעגֿפױרַא
 ,םייהרע- .לזירגריֿפ יא .תונקּת ענע'א .6--
 ,טייק-

 רַאפ ,ידַא -- ןעירש" ,ןגירש|עגֿפױרַא
 ,תונעט ,ןלעֿפַאּב עיא ,ענעיַא .+-- ןעַײרשֿפױרַא

 ,טייקק .טייהרעי

 ,וצֿפױרַא יירשעג .ןע- ,רעד -- ײרשעגֿפױרַא

 ֿפױרַא ,ןרַאשֿפױרַא .ורט -- ןעלּבַארגֿפױרַא
 ךי ז טימ .ייה יא .ע(יױלּבַארג ַא טימ ןעמענ

 יא .ןרעטעלקפיורַא ,ןּבײהֿפױרַא ךיז ימ טימ ---

 ,שינע- .םעדיוּב ןֿפױא ךיז

 א וצ ןכײרגרעד .װטוא -- ןכײרגֿפױרַא
 / ַײרעּבױצ ןוֿפ רעטייל-דניז םעד ףיוא,, .ךייה

 ןוא דָאנג ןוֿפ ןַארט םוצ / יא וטסָאה טֿפַאהעג

 טָאה רע, ,ילואש' ,שַאוהי ,"?טיײקיצרעהמערַאּב

 עקיזיר ענױזַא / ןגַײטשרעּביא וצ טַאהעג טנעוו

 -ןצֿפױרַא ָאד / סנקלָאװ רעּביא סָאװ גרעּב יו

 ,246 '} ,1934 י"נ ,1 רעדיל ,הלמ ,"ןכיירג
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 ןטֿפערגֿפױרַא

 -ֿפױרַא וזד י"א .חרט -- ןטֿפערגֿפױרַא
 .=:4: 40 81214 .הֿבּכרה ַא ןכַאמ ,ןעיּפעשטש

 ןקידלארׂשייץרא ןוֿפ סע טגנערּב ּבמַאלָאג .ַא

 .1926 י"נ ,לוש רעזנוא ,שידִיל

 =:? : .זפ .װרט -- ןע(ל)גיװשזדֿפױרַא
 ערעוװש א ,אׂשמ ַא ןפעלשּפיורַא .ט06

 גרַאּב ןֿפױא טעגיװשזדעגֿפױרַא טָאה .רע, .ךַאז

 סָאד רעש ךיז טָאה רע זַא ,קַאּפ ןרעװש אזא

 ,"ןסירעגרעטנוא ץרַאה

 רעטסכעה ,רעטשרעּבייא .ן- ,רעד -- קעדֿפױרַא
 -גײלּפָא ןָא ףיוא ןעלצסיוא ךיז .ףיש א ןוֿפ קעד

 .ןענוז ךיז ןוא יא ןֿפױא לוטש

 טָאג, .ערדלָאק ַא ךָאנ יַא .ורט -- ןקעדֿפױרַא
 ץרָאטש א יװ יניס גרַאּב םעד ריד ףיוא טָאה

 ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװעיװ .ַא ,"טקעדעגֿפױרַא

 ,28 יז ,1909 גרעּבמעל ,דרע

 .שינע .ץכע/ ,גנזה .ךיז טימ

 .ןּבײהֿפױרַא -- ורט -- ןעגנַאלרערֿפױרַא
 סנקעּב יד רימ טָאה רע, .ןּביוא ףיוא ןעגנַאלרעד

 ןענַאטשעג ןיּב ךיא תעשּב ,טגנַאלרעדֿפױרַא

 עמ זַא, ,199 יו ,'נרעּבנעסַײװ ,שו סַײװ ,"ןּביוא

 רֶע טָאה ,שיט ןֿפױא טגנַאלרעדֿפױרַא םיא טָאה

 ,?טכַארּבעגטימ טשינ חיר"ןדע"ןג ןייק ךיז טימ
 .ףוגילעּב הירַא ,קילַאיּב .נ .ח ,זּבא שטײט .מ

 ןכעלעמַאּפ טגנַאלרעדֿפױרַא . . . ןּבָאה םינּב יד,

 "ךיו טלשירק סע' ,סעדורה ,רה ,"ךכס םעד

 ףיוא טכַארּבעג םענַײז ןדייז םעד טָאה עמ,

 טָאה םעד ףיוא סָאװ ,לטערּבגָארט ןבלעז םעד

 ןטייװצ ןֿפױא לגיצ יד טגנַאלרעדֿפױרַא ןעמ

 -- ןטוא .3 'ז ,סנייא ףַא סנייא 9 ,"קָאטש

 ,ךיה רעטסכעה רעד וצ זיּב יַא ,ןכיירגרעד

 טָאה עמ ןוא טגנַאלרעדֿפױרַא ןסקָא יד וצ ּבָאה,

 ,ךיז טימ .ירסומ' ,סנ ,"ןעמונעגֿפױרַא ךימ
 ,שינע-

 -נַא טימ .װסא -- ךיז ןעּפַארדֿפױַא
 יֿפיורא ,ןגַײטשֿפױרַא ,ןרעטעלקֿפױרַא גנוגנערטש

 ךיז יא .ךיה רעד ןיא ךיז יַא .ךיז ןגירק

 ךיז יַא .דרעֿפ ןֿפױא ךיז יַא .םיוּב ץיּפש ןֿפױא

 עמ , .רעמעלעּב ןֿפױא ךיז 'א .ןאקרַאּפ ןֿפױא

 ךיז לָאז רע זַא ןֿפלָאהעג םימשה ןמ םיא טָאה

 עכילרעדניװ ןייא ,"טנַאװ עכַײלג אזַא ףיוא יא

 ר"רה תוֿפסוּתה לעּב ןעגילייה םעד ןוֿפ הׂשעמ

 טָא ןטעּבעג, .1890 גרעּבמעל ,?"צז ןושמש

 ףיוא 'א ךיז ןַײז לחומ לָאז רע , . . . ןורָא םעד

 ןיא סע טלַאה ואװ ןּבעג קוק א ןוא סעטנַאּב יד

 ,19 יז ,,הלעמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"ןסיורד

 ןֿפױא טעּפַארדעגֿפױרא עלָאװַאּפ ךיז טָאה רעמ

 ןיא סָאג עטסנעש יד ,קיטַאשטשערק ןכיוה

 המוא ןַא ,245 יז ,וו דירַאי םינוֿפ ,עש ,"וועלק
 ןוֿפ ןוא הרוּת ריא ןוֿפ חוּכ םעד טימ סָאװ

 רדסּכ ךיז טעּפַארד תודימ עקידהשוריּב עריא

 יליז .י .ד ,"םלועה-תומוא עלַא סױרַאֿפ ,ףיורַא

 .165 '} ,1916 ןיוװ , . .. ךעלַאכערטש ,שוּברעב

 ;ֿבצמ ןלָאיצָאס ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא ךיוא

 ןוא ךיוה-טעה טעּפַארדעגֿפױרַא ךיז טָאה רע,

 1961 ,רָאֿפ ,"רעטנזיוט טימ טּפָאטשעגנָא זיא

 .שינע- .10 וא
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 טַאלּבירעש ןֿפױא יַא .ורט -- ןקורדֿפױױא
 ענייש יִא .ךוּב ןוֿפ ןעמָאנ םענעטיּבעג םעד

 םתֹוח םעד ןעמ ןעװ,, .לדליּב א יַא .תויתוא

 ןוא סַאֿפ רעד ףיוא ּבלַאה טקורדֿפױרַא דָארג |
 יכדרמ ,ײלָאז ןַײז רעּפָאטש םעד ףיוא ּבלַאה

 ,1866 רָאװגנוא ,יכדרמ תשרּפ רֿפס ,ץיװרוה

 .רעד ,קורד:- .א/זמ

 רעכעה ,ןּבײהֿפױרַא .װרט -- ןעײרדֿפױרַא
 ,ּפמָאל ןוֿפ טיונק םעד יַא .ןעיירד ןטימ ןכַאמ

 סָאד יַא .םַאלֿפ םעד יַא .ּפמָאל םעד יא :ךיוא

 -קעװַא זיא . . .{רֶעו ןעװא .טכיל עשירטקעלע

 יז טָאה ,רעסַאװ ןענַאק ייווצ טימ ןעגנַאגעג

 "ורּב םַײּב דָאר ןטימ| טײרדעגֿפױרַא לַײװרעד

 רעד ּבז ,ןַאמרעקעּב .3 ,"ייווצ ערעדנא ןםענ

 ,6/ 'ּפש ,1895 עשרַאװ ,לעגעיפש רעשידוי

 ןטַײװירעדוֿפ רעמ עלעסיּב א ןַײז טסגעמ,

 טײרדעגֿפױרַא טָאה סָאװ טנַאקיזומ םעד טימ

 ,עש ,"סטכער סעּפע יװ ףיורא סעצנַאװ יד

 יד ,רעצריק ןיוש ןרעװ געט יד, .יןשטנעמי

 טעװ דלַאּב ןוא -- רעגנַאּב ןוא רעֿפיט טכענ

 -נילכישז לזייר ,"טיונק ןַײז יא רעּבָאטקָא רעד

 טנַאּפשעגנַײא ןעוועג זיא טנַאה עטכער יד, .יקס

 יד טײרדעגֿפױרַא טָאה סָאװ לדניּפש םעד ןיא

 ,17 צו 1966 ,רַאֿפ ,"םעדעֿפ ענענוּפשעגֿפױא

 ןעיירד ...ןגַארֿפ ערעטיּב; -- ךיז טימ

 ,ץרּפ ,"ךעלרינש עטרעטנָאלּפרַאֿפ יװ ףױרַא ךיז
 !טַאהעג הנותח ּבָאה ךיא ,תונורכז ענַײמ

 ,שינע/ .ץכע- .גנוא- רעד ,יירד'-

 תרט .ןעגנערד-- :99 -- ןעגנירדֿפורַא
 עַײנ יא .טעּברַא ךס א יא .ןעגניװצֿפױרַא --

 רעד ןלַאֿפעגּפָארַא זיא . . . טכירעגמוא, .ןטכילֿפ

 -עגֿפױרא רעדָא ץעגרע ךייה רעד ןוֿפ לעֿפַאּב

 ,"םוהּת ןרעטצניֿפ ַא ןוֿפ ןןרָאװעג} ןעגנורד

 ןיא געװ רענעגייא סהשמ , ,ידליּב סָאד ,רא

 ןַא ןוֿפ םיא ףיוא ןרָאװעג ןעגנורדעגֿפױרַא

 טימ םיא טלָאװ ס9 יװ ,טײקטסואוװַאּבמוא

 ,שַא ,"יניס גרַאּב םוצ ןייג וצ ןסימשעג רעטיר
 .השמ

 ,גנוגנערטשנָא ןַא טימ ןעמוקֿפױרַא -- חטוא

 ,קענש ןרָאװעג טלקיװטנַא ןענַײז טַײז ןייא ןוֿפ

 ןעגנורדעגֿפױרַא ןּבָאה עכלעװ ןוֿפ םינימ עליֿפ

 ןוֿפ םיוּב רעד ,םולּב .ש ,"השּבי רעד ףיוא

 .105 יז ,1931 יינ ,ןּבעל

 אזַא ןעניֿפעגסױא טינ טעװ; -- ךיז טימ

 סנשטנעמ םעד ףיוא 'א ךיז לָאז סָאװ ,עיגילער

 טוט סָאד יװ טכַאמ רעקיבלעז רעד טימ לכׂש

 ,"טֿפַאשנסיװרוטַאנ יד רעדָא קיטַאמעטַאמ יד

 ,1910 'טקָא ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,טישז י

 ףע- ,רעד -- גנ8רד777 יא רעקיטכעמ א

 .שינע .ץכע- .גנו .גנירד- ךיוא

 -רעּביא ,ןשטעװקֿפױרַא .ורט -- ןקירדֿפיױרַא
 (לסיּב ַא) ןדנעװנָא ןטימ טכאמעג ,ןכייצ ַא ןזָאל

 וטסַאה, (גיֿפ ךיא) לּפ מ ע ט ש א יא .חוּכ

 יד טקירדעגֿפױרַא לָאמַא ּפָאק ןַײמ ףיוא טינ

 ןגָאלש ןָא טּבייה  .לואש' ,שָאוהי ,ײ?ןיורק
 יד סָאװ טעטיראגלואו רעד ןוֿפ ןצרַאה םוצ

 :עגֿפױרַא טרָאװ ןֿפױא טָאה הנװּכ ענעפײרט

 ןכײהֿפױרַא

 ,שטײטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"טקירד

 ,215 יז

 טסַײג תמאּב זיא סָאװ סָאד, -- ןיז טימ
 ןיא טשינרָאג טָאה ןוא טושּפ ,ןדיישַאּב זיא
 דוד ןיא ,יקסוקַאז .י .א ,"ךיז 'א וצ ןעניז

 ,76 יז ,1955 א"ב ,...טַאטשלעדע

 .שינע- .ץכש- ,גנז .רעד ,קירד -
 ןעגנערּבֿפױרַא .װרט -- ןענ(ע)שרױדֿפױרַא

 יד טנשרד ,!...ינעל טקלת אל, .שרד א

 ינע רעד זַא . . .ףױרַא יינעל' טרַאװ םעד ארמג

 םענעגייא ןַײז ןוֿפ האפ יד ןעמענ טינ רָאט

 ,א/ה ,מהש ,ײדלעֿפ

 ֿפױרַא .לָאענ .װטוא -- ךיז ןזדלַאהֿפױרַא
 ּפָאק ןַײמ ךיז טעװ יַא, .זדלַאה ןטימ ךיז ןגייל
 ןיא ,מפ ,"דניושעג סרעסעמדַײנש ענַײד ףיוא

 .6 'ז ,1924 ןירַאּפ ,ן|| ערטסַאילַאכ

 .ףױרַא ףיוא ןטלַאה .וורט -- ןטלַאהֿפױרַא

 ףױרַא רֿפֹוש םעד ןוֿפ דנומ ׂשד טרעהןעג} ןמ,
 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"ןטלַאה וצ
 רעכעלטיא לָאז ,השודק טגָאז עמ תעשּב, .א/טי

 ,שודק :טגָאז רֶע זַא יַא ןגיוא ענַײז שטנעמ
 ,ּב אי ,2טל ,"שודק ,שודק

 .גנ/ רעד ,טלַאה- .ךיו טימ

 ןעגנערּבֿפױרַא .כרַא .װרט -- ןלָאהֿפױרַא
 טריר ןמענורּב םַײּב| דָאר שד ךיז זד טכאמ,

 ןלוה ףױרַא רֹׂשֲאװ איד ןעק ׂשע זד טאירד 'נוא

 .א/דצ ,ו הח ,"ןטנוא ץנַאג ןוֿפ

 ןָאטנָא .לס .גמ .װרט -- ןעלַאהֿפױרַא
 יד , ,ּבַײל ןטעקַאנ ןֿפױא ןקעדֿפױרא ,ןעיצֿפױרַא

 עשעקעּב עטעװעילַאמסרַאֿפ עטרעכעלעצ ענעדַײז

 סעשזירק יד וצ לטרַאג םענעלָאװ םעד טימ

 רענרַאמוק ,רעלזַײה ןמלק ,"טעלָאהעגֿפױרַא

 ןעניושרַאּפ -

 וצ לוויטש ַא יַא .ךעלּב יַא .ורט -- ןקַאהֿפױרַא
 ךיז טימ .רעטסוש א טניואװ ָאד זַא ןזַײװ

 ,ןלעוּפ טינ ,ךיוא = ןייטש א ףיוא ךיז 'ַא* --

 א םיכורּב םירוחּב, .ןריֿפסױא טינ ךַאז ןייק

 ?זדנוא ַײּב סָאד ןעמ טגָאז יװ ... . םיא חור

 ןוא ...רָאטקעריד רעד ןֿפורעגנָא ךיז טָאה

 ,"ןייטש ַא ףיוא יװ טקַאהעגֿפױרַא ךיז טָאה
 ,47 יז ,1922 עשרַאװ ,ו ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש

 ,ןקלַאּב םוצ ןגיוא יד יַא .ורט -- ןּכײהֿפױרַא
 סָאד 'א .לגיצ יד טימ לטערּביגָארט סָאד יא

 טשינ ךימ ּביײה, .השודק ןוֿפ שרֹוש םוצ ןּבעל

 .וש ,"ּפָארַא טשינ ךימ ףרַאװ ןוא ףױרַא

 ןַײרַא רעקלא ןיא אשידק-הרֿבח זיא טלָאמעד,

 ,ןּבױהעגֿפױרַא הטימ רעד ףיוא ןדייז םעד ןוא
 .14 'ז ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד ,ֿפי

 ערעיזַא ןיא ןרעסַאװ יד; -- ךיז טימ

 -רוּכזי ַא ידּכ , ."סוֿפ א ףיוא ףיורַא ךיז ןּבייה

 ןוֿפ ןעמאר עגנע יד רעּביא 'א ךיז לָאז ךוּב

 -הַאמ .ר ,*. , . קיטיינ זיא גנוטַײדאּב רעלַאקָאל

 ,11 יז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ןיא ,רעל

 .שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,ּבייה =

 ...טנַאה ןייא, .לָאענ .חרט -- ןּכײהֿפױרַא



 ןליהֿפורַא

 ,צוס ,"גָאט ןשידרע טינ ַא וצ טכײהעגֿפױרַא

 .176 יז 1 ווּפ

 -עגסיוא, .ןקעוֿפױרַא .װרט -- ןליהֿפױרַא
 ֿפױרַא ןוא רעגנעה םוצ טנַאה עגנַאל א ןגיוצ
 סַײװ ,"לסקַא ריא רעּביא לטנַאמ ריא טליהעג

 ,םנ- .ךיז טימ .147 יז ,יגרעּבנעסַײװ' ,שו

 ַא טָאה לָאמַאטימ , .װטוא -- ןרעּפיהֿפױרַא
 ,גנַאגרַאֿפנוז לקיטש טרילָאק ַא יװ ,לגיוֿפ

 ,| װפ ,צוס ,"לסקַא ןַײמ ףיוא טרעּפיהעגֿפױרַא

 ,34 יז

 װיסַאּפ ,ויטַאד ןיא טקעיּבָא| -- ןֿפלעהֿפױרַא
 הנקז רעד יא .ןעמוקֿפױרַא ןֿפלעה .ןךעלגעמ

 רֶע ,ה"ּב טָאג זיא ׂשד , .ןרָאג ןטייװצ ןֿפױא
 'נוא למיה ןיא ןידירֿפ המשנ רד ךיוא טכַאמ
 טימ .ג/וכ ,עּב ,'ףיונַא רדיװ ריֹא טֿפלעה
 רע .שינע .רעד ,ףלעה- .ךיז
 ,ײרע- .(עק- ,ןיד)
 ,םעדיוּב ןֿפױא שעװ יַא .וורט -- ןעננעהפורַא

 סָאלש ַא 'ַא* .ריט רעד ףיוא סָאלש ַא 'ַא

 ַײרֿפ ןזָאלרעד טינ ,ןרעװרַאֿפ -- ליו מ ןֿפױא

 .ןקירדסיוא ךיז

 טלעטשענּפָא ךיז טָאה, .וטוא -- ןשיַאווֿפױרַא
 חרזמ וצ סעדרָאמ יד טימ ןוא טניה עדַאטס ַא
 ,"למיה לקיטש ןטיור םעד וצ יא ןּבױהעגנָא
 .שינע- .269 יז ,1934 י"נ ,ו רעדיל ,הלמ

 ןעלקַײקֿפױרַא .חרט -- ןרעגלַאװֿפױרַא
 רעצעלק ,רענייטש יַא .קידנרעגלאו ןגײלֿפױרא

 יד ץוחַא; .טסימ 'א .ץַאלּפ ןעַײרֿפ ןפיוא

 ןוֿפ ןטַײצ יד ןיא ןיוש זיא תוריזג עקיזָאד

 ףיוא ןרָאװעג טרעגלַאװעגֿפױרא אזערעטיַאירַאמ

 -הַאמ .ר ,"אׂשמ-רעַײטש עקידלַאװג א ןדִיי יד

 ,169 'ז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ןיא ,רעל

 ךיז טָאה יירשעג סריצהדּפ, -- ךיז טימ

 .יא ,"םיא ףיוא טרעגלַאװעגֿפױרַא רענוד א יװ

 ,2נ/- ,104 יז ,1940 װעיק ,רעמזעלק ,רעקורד

 .שיני-

 -ֿפױרַא ,ןֿפרַאװֿפױרַא .וורט -- ןעילַאװֿפױרַא
 -קעּפ עטֿפױקעגנַײא עלַא שיט ןפיוא יַא .ןגייל

 ףליה וצ ןלרחֹוס םעניילק םעדו םיא , .ךעל

 טעילַאװ רֶע רעדָא ליח-תשא ןַא ּבַײװ סָאד טרעוו

 ,זרא ,"לוצ ןצנַאג םעד ףיױוַא ריא ףיוא רָאג

 יד טימ; -- ךיז טימ .27 ןאמ ,1867 ,מק

 טעילַאװעגֿפױרַא ךיז וטסָאה טייקרעװש עצנַאג

 ל"ג ,...םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"רימ ףיוא

 .שינע- 20 יז ,0

 .םָארטש ןגעק .חזא -- רעפַאוװ"ףיורַא
 ןדָאּבעג ךיז ןּבָאה רעּבַײװ יד, .'װ"ַא ןעמיווש

 ןעװעג זיא טרָאד רעּבָא ,ןליּבצנַאמ יד ןוֿפ טַײװ

 ייװ ,טלמישרַאֿפ ןוא קיטיוק . . .רעסַאװ סָאד

 .קי ,"רענייר ןעװעג זיא יװיַא רעט

 ףױרַא ןסקַאװ סע .װטוא -- ןשקַאװֿפױרַא
 'ַא ריד טעװ עקװעדָארּב א? .ךעלעגַײװצ עשירֿפ

 ןדַײל ןיא ןענַײז רימ ,, ."זַאנ ץיּפש ןֿפיוא

 ,רעטיול םעניא ףױרַא ןסקַאװ רימ .טרעטַײלעג

 ,ץרַאה רעזדנוא ףױרַא ןּביה ,ףױרַא ןסקַאװ

 .ורט -- ןֿפרַאװֿפױרַא
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 ,װק ,"רעטיול םעניא ,ףיורא דנואו רעזדנוא

 ,140 יז ,9

 ,גנזה .םקַאוװ- :ךיוא ,רעד ,םקנוו--
 | .שינע-

 ךַאז ַא ןֿפרַאװ .1

 שינעֿפעשַאּכ א ףיוא רעדָא ךַאז רעדנא ןַא ףיוא

 ןֿפרַאװ ללּכּב .רעכעה ךיז טניֿפעג ,טגיל סָאװ

 לֿפָאטנַאּפ יד 'ִא וצֿפױרַא ןטנוא ןוֿפ סעּפע

 ,םעדיוּב ןֿפױא ייה לרוֿפ ַא יא .ךַאד ןֿפױא |

 ,ןייטשלימ ןֿפױא ףױרַא טֿפרַאװ עמ סָאװ,
 רד ןא טָאה ינייא , .װש ,יּפָא ץלַא ךיז טלָאמ

 ןֿפרעװ ףיונה ןעד ןיא טריריג ןָא טינ ירדנַא

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןגנַאֿפ ןעד ןיא ינוא

 ןַײז ףיורא טֿפראװ םייח, .א/הע ,1713 טׂשמַא

 ,"ריּפַאּפ לקיטש ַא ןיא טלקיװעגנַײא ,טסנידרַאֿפ

 סָאװ םירֿפס עשידיי יד; .'תיּב םולש' ,ץרּפ

 ריא טֿפרַאװ השורי ןרעטלע ןוֿפ ךַײא ןּבַײלּב

 לארׂשי ,"השוּב ןָא רָאג םעדיוּב ןֿפױא ףױרַא

 .29 יז ,1908 ענליוו ,הדגה סעדייז ןַײמ ,ף"ירּב

 ןֿפױא טציא יז טָאה ,ןָאט סע טגעלֿפ רע יו,

 ךיוא} "ערעד א ןֿפרָאװעגֿפױרא דרעֿפ ןוֿפ ןקור

 ,1956 'טּפעס ,קוצ ,ינטורקַא י ,{3ב 13 םוצ

 טימ ןוא רעיורט טימ קַאז ןַײד, :גיֿפ ךיוא

 יד ףיוא לַאֿפוצ םעד ןֿפרָאװעגֿפױרַא דײרֿפ

 ,1966 צװקסָאמ ,רעציוא ןַײמ ,לַאה ,"רענרעה
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 ןצעמע ןָאט רעדַײלש ַא ,ןָאט ףרָאװ ַא .2

 יא .ףיױרַא ףיוא (קאז א ןעוועג טלַאװ סָאד יװ)

 ןענַײז , .ָאטױא ןשיאײצילַאּפ ןֿפױא רוכיש םעד

 טכַארּבעג ןּבָאה ןוא רעטיװָאקסָאמ יד ןעגנאגעג

 -טיא ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא טָאה עמ ןוא ,ןרוֿפ

 יד, ןמוא הׂשעמ ,"םיזחֹוּפ סקעז רוֿפ רעכעל

 םעד ויּב ןּבױהעגֿפױא ךיז ןּבַאה סעילַאװכ

 -ֿפױרַא ןוא ןטנערקָא יד ןגָאלשעצ ןּבָאה ,למיה

 ,סוממ ,"גערּב ןֿפױא ןשטנעמ יד ןֿפרָאװעג

 .רעדניק יד טכַארּבעג טָאה עמ, ,84 יז ,תועסמ

 רענייטש יװ ןֿפרָאװעגֿפױרַא דלַאּב ייז טָאה עמ

 םוצ טקישעגקעװַא ייז ןוא סענָאגַאװ-טסימ ףיוא |
 .211 'ז ,1947 י"נ ,ןדיי רעװַאכָאטסנעשט ,"טיוט

 ןטיװצ א ףיוא רעדָא ךיז ףיוא ןָאטנָא .8|

 ,רעדיילק יד ךיז ףיוא יא שַאר .שינעלַײא ןיא

 ,בַײל סָאד (ןקעדרַאֿפ) ןקעדַאּב וצ טַאלאכ ַא יַא

 יד ףיוא עלײשטַאֿפ יד ,ּפָאק ןֿפױא לכיט ַא יַא

 ןעמענכרוד טינ ,קָאררעּבײא םעד יא ,סעציײלּפ

 טעװ,, .עקרוּב ערעווש א ךיז ףיוא יא .לּברַא יד

 ,עלעדילק קיותּבש קיצנייא ריא ןָאטנָא יז

 ,עש ,"לכעלַאש עטיור סָאד ךיז ףיוא יא

 .95 'ז ,1922 ףפשראװ ,| ןרעטש עדנעזדנַאלּב

 ףיוא רע טָאה לּבַײל עּבָארג ןוא עצרוק סָאד,

 יז ,'קָאטסָאוװ' , גרעּב ,ןֿפרָאװעגֿפױרַא ךיז

 -ּבלַאה א ףירַא ךיז ףיוא טפרַאװ עלייּב,, 0

 רענעי ףיוא' ,ַאּפָא ,"שיט םוצ טיירג ןוא לדיילק

 ףיוא ייז ןּבָאה רעדיילק טָאטשנַא ,, .יקירּב טַײז

 ,ןַאמיר .י ,"ןֿפרָאװעגֿפױרַא לעֿפ עשהיח ַא ךיז
 .1927  װצִיק ,געט ןוא ןכָאװ ,םישדח .;ןרָאי

 ןוֿפפ :(ךעלבָארג שוריֿפּבב ךיוא שיגָאלַאנַא

 ןֿפרָאװעגֿפױרַא דלַאּב טינ רע טָאה טייהניואוועג

 "סָאװ ,וװ גרעּב ,"ןיליֿפּת ןוא תילט ךיז ףיוא

 | ,94 'ז ,1922 יקָאט

 :ךיוא .ןֿפרַאװ

 ןֿפראװֿפױרא

 ריא דניק ןֿפױא יַא .לעניש ןַײז ריא ףיוא יִא

 דיילק ןייא ןֿפרָאװעגֿפױרַא םיא ייז ןּבָאה, .לַאש

 ,"טפעלשעגמוא םיא ןּבָאה ןוא זדלַאה םורַא

 -סורַא יז טָאה יז, .ּב/גי ,ז"סרּת ענליװ ,מהמ

 ןֿפרָאװעגֿפױרַא ,רעלכַײּפש ןרעטניה ןוֿפ טריֿפעג

 ,ןיקביר .מ ,"ךוט םעראװ סיורג א ריא ףיוא

 'ז ,1914 ענליװ ,לוּבלּב'טולּב רעשזילעװ רעד
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 "מוצ טמוק סע ןעװ ,ןֿפרַאװנַײרַא טָאטשנַא 4

 סעילַאסַאֿפ עסַײװ טכָאק עמ , .ןכָאק םַײּב טצעל

 ןעצ ןוא ,עלעּביצ עטלגערּפעג וצ טיג עמ ..,

 ףירַא ןעמ טֿפרַאװ ,ןעגנַאלרעד ןרַאֿפ טונימ

 עשידויי ,ןַארֿפַאש .ּב ,"ךעלעֿפרַאֿפ עניילק ץנַאג

 ,87 יז ,1930 עשרַאװ ,ךיק

 סָאװ סעפע ןגײלֿפױרַא .ןעגניװצֿפױרַא .ס

 "מוא יַא .ףָארטש-טלעג ערעװש א יַא .טרעװשַאּב

 הסנרפ-לוע םעד 'א .ןרעַײטש עכעלגערטרעד

 רַאֿפ ,סעּפע רַאֿפ תוירחַא ןַא יַא .ּבַײװ רעד ףיוא |

 'ַא ןוֿפ ןעגרעלסױרַא ןעמ ןעק סָאד , .ןצעמע
 ,אעיצמ'יאֿבּב ,"תודע ןייא ךרוד העובש א רָאנ

 יז ןַא טַײל ףיוא ךמוס ךיז זיא ןעמ זַא; .א/ד

 טֿפרַאװ רע יװ ךַײלג טסייה ,ןזַײּפש םיא ןלָאז

 ,299 יז ,ּב ,3 הח ,"אׂשמ א ףיורא ייז ףיוא

 עמ לַײװ רַאֿפרעד שיײלֿפ ןייק טשינ ןסע ייז;

 ףיוא עסקַאט א ןֿפרָאװעגֿפױרַא ייז ַײּב טָאה

 .12 'ז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש ,"גנידצלַא

 זדנוא ףיוא ןעמ טָאה ענישטשנאּפ טָאטשנַא,

 יד ,"סעקטַאדַאּפ טימ גרַאּב ַא ןֿפרָאװעגֿפױרַא

 .19 יז ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןופ השעמ

 יד ןקַאסיא ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא טָאה עמ,

 ןשטנעמ ,ןַאהַאק .ַא ,"טלעג ןגירק וצ תוֿבַײחתה

 ,69 'ו ,1927 עװקסָאמ ,רעקלַא םנוֿפ

 ןַא ,ליֿפעג א ןצעמע ףיוא ןעגניװצֿפױרַא .0
 ,דחּפ) ארומ א 'א .קנַאדעג א ,גנוּבעלרעּביא

 'א .ןצעמע ףיוא ןחמוא ןַא יא ,(המיא ,קערש

 ןקרַאטש וצ ךיז, .רָאטַאטקיד ןוֿפ ןעגנוניימ יד
 םעד רעװש טכַאמ רעכלעװ רצי םעד ןגעקטנַא

 -לױֿפ ףירַא םיא ףיוא טֿפרַאװ ןוא רעּפרעק

 טָאה רעוא :לעלַארַאּפ 124 יז ,אינּת ,"טייק

 סעכלעװ 'ַא קיל ג  ַאזַא רימ טּביױולרע ךַײא

 .ףגנ ןֿבא ,די ,"?ןגָארטרעד טינ ןָאק ךיא

 ןדיי ףיא ד לו ש יד יא .ןקידלושַאּב .1

 יד 'ַא .לזָאזעל ריִעׂש םעד ייז ןוֿפ ןכַאמ ןוא

 ד ש ח ַא יא .ןטמַאַאּב ןקירעדינ א ףיוא דלוש

 -רעד שינערילרַאֿפ . . ., .ןקידלושמוא ןא ףיוא

 טֿפָא רעייז קיד'ַא ,ןענרעל םוצ קשח םעד ךָאנ

 ,"ארמג רעקידלושמוא רעד ףיוא דלוש יד)
 רעטכַײל ךָאנ זיא ואוו , ,59 יז ,װ המלש ,סוממ

 -וצֿפױרַא טָאג ןקיגיײװש ןֿפױא דלוש {!ןםעד יװ

 ,1912 ענליװ ,| תועד הגוה ,ם"ּבמ ,"?ןֿפרַאװ

 ןעק לוּבלּב ַא .רנ ,לוּבלּב ַא יַא) .11 יז

 טינ רעּבָא ,אא ןטײרּפשרַאֿפ ,ןטכַארטסיױא ןעמ

 .ןיַא
 -ֿפױרַא ןוֿפ ּבּב'טנורג יד טימ -- ךיז טימ

 ןוא סעּכ טימ ןלַאֿפנָא 1

 -נגגעלעג ַא ןכוז .ןגָאלש (ןלעװ) רעדָא ןעלדיז

 ,קיטירק רעזייּב טימ ךיז ןֿפרַאװּוצֿפױרַא טייה

 ,ֿבלּכ רעזייּב ַא יװ ,הער-היח א יװ ךיז יא

 טימ יא טינ טסּבלעז ךיז רע ןעק, .רעגיט א יװ



 ןעװעלסָאיװֿפױרַא

 ,סוממ ,ןעַײרעלדיז ענַײז טימ ןוא האנׂש ןַײז

 טימ ,טעּפמיא טימ ,2 .'הטמ לש הֿבישיּבי
 ,ןגירקוצנַײרַא סעּפע ןעימ ךיז טייקענדעשז

 ןֿפױא ךיז 'יא .ןכיירגרעד וצ ,ןעמוקַאּב וצ

 ךיז 'א .תואיצמ ןּפַאכ וצ קרַאמ ןצרַאװש

 םעד ןגירק וצ רעכיג סָאװ ןענרעל ןֿפױא

 םעַײנ ןֿפױא ,לדנַאװ-לדנאה ףיוא ךיז יַא .םָאלּפיד

 םיא רוחּב םענעטָארעג ןֿפױא יא ךיז .ןּבעל טרַא

 ... צקירעגנוה ... םירוּכיש , .ןסנקרַאֿפ וצ

 ןסע ןוא ןעקנירט ףיוא יא טשינ ךיז ןֿפרַאד

 ...רעטשענַאלַאה יד יװ ערהירצי ַאזַא טימ

 עדנעזדנָאלּב ,עש ,"רעטַאעט ןשידִיי ןֿפױא

 ןייטשוצ .2 .26 יז ,1922 עשרַאװ ,| ןרעטש

 וצ ןרעװ ,ןטלאהסיוא לָאז רענעי ידּכ ןצעמע וצ

 ךיד ףרעװ, .רעטעֿפ ןכַײר ןֿפױא ךיז 'א .טסַאל

 ןלַאֿפ טשלָאז טינ וד ׂשָאד ףױרַא טינ טסּבלעז

 ,ןשרַאמ ףסוי י"צ קּתענ ,"ןרעװ ןדנאש וצ ינוא
 טׂשמַא ,ןאריס ןּב =} קריס ןּב עשוהי זּביא

 רעדָא ןַײז ריקֿפמ טינ רָאט שטנעמ א, .ּב"עּת

 ,"ןטַײל ףיוא יא ךיז ןוא רעטיג ענַײז ןַײז שידקמ
 ,((ם"במר) רסומ תחכוּת ,ץיװָאלעסָאי .ל .י

 ךיז שיטקַארּפ טינ זיא סעע .ו"לרּת ענליוו

 ,"תוצע טימ םענייא ןדעי ףיוא ןֿפראװּוצֿפױרַא
 .20 יז ,1905 י"נ ,| ןעּבעל ןוא דנוזעג

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,ףרָאװ- ,ףרַאוװ--

 ,ירע- .שינץי

 -ֿפױרַא .ורט 8 וטוא -- ןעװעלסָאיװֿפױרַא
 לֿפיש ַא ןריֿפֿפױרא רעדָא לֿפיש א ףיוא ןרָאֿפ

 ...לֿפיש א ןעמענ ןעק עמ, .סעלסָאיװ טימ

 ,"קירעװ זיּב . . .'א ןוא קינשטָאדָאל םעד ַײּב
 ךיוא .ףיוהכרוד רענליװ םִַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .ַא

 .ךיז טימ

 (ףיוא) ןזַײװ .װרט 4 וטוא -- ןזַײװֿפױרַא
 ,תמא םעד (ףיוא) יַא .ףױרַא זיא סָאװ סעּפע
 -ֿפױרַא ריד ךיא ּבָאה המכח ןוֿפ געװ ןֿפױא,
 ,11 ,ד ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"ןזיוועג

 ןעניװ סָאװ טניה .װטוא -- ןעניײװֿפױרַא
 טנײװעגֿפױרַא יז טָאה, .הנֿבל רעד וצ ףױרַא

 ןוא ןֿפָא ,רעַײֿפ יװ ןגיוא טימ ,למיה םוצ

 .92 'ז ,1934 י"נ ,| רעדיל ,הלמ ,"סיורג

 ןענירּפָארַא טשינ הלילח לָאז סעק :גיֿפ ךיוא

 -ֿפױרַא טָאה לֿפעלּפעש רעד סָאװ ּפוז רערט יד

 ַא ,סקירּב לאימחרי ,"ןסיגנַײא םַײּב טנייוװעג

 ,.104 יז ,ַאטעג ןיא ץַאק

 ףיוא ןּבײהֿפױרַא .ורט -- ןשוװעדניװֿפױרַא
 'א ןרָאג ןטצעל ןויּב קַאּפ םעד 'א .עדניװ ַא

 -עדניװעגֿפױרא ןרָאװ סרעקנַא יד, .רעדניק יד

 וצ ןיוש ןּביױהעגנָא ךיז טָאה ףיש יד ןוא טעװ

 .5 'ז ,1856 ענליװ ,םיה ייא ,ןדמא| ,"ןגעװַאּב

 טּבײה ,קינָאה קידנקעמשרעד, -- ךיז טימ

 ,"םיוּב ןֿפױא ןעװעדניװּוצֿפױרא ךיז ןָא רעּב רעד
 ,218 יז ,1920 י"נ ,| שטניװ

 ַא ףיוא םעדָאֿפ יַא .ורט -- ןעלקיװֿפױרַא
 עטצעל יד יִא :גיֿפ  ,עקלוּפש ַא ףיוא ,קיטָאמ

 ןטקילֿפנַאק ליונק ןצנַאג ןֿפױא ןעגנוריסַאּפ
 .רעטנַאלּפ ןתמא םוצ זיּב ךיז יַא -- ךיז טימ
 ,שינע- ,ץכע- .גנו-
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 ןיא .ןרעגלַאװֿפױרַא +- -- ןרעגלעװֿפױרַא
 ונילע לגלג' טשטַײטרַאֿפ טרעװ {?} רוזחמ ַא

 ענַײד ףיורא זדנוא ףיוא רעגלעוו, :'ךימחר

 ."ןעגנומערַאּברעד

 .טרעװ םעד ןרעכעה .ורט -- ןטרעװֿפױרַא
 .רעריֿפנָא םענעּברָאטשעג ןוֿפ ןעוטֿפױא יד יִא

 זַא דנַאלשטַײד-ברעמ ןוֿפ טגנַאלרַאֿפ ןּבָאה יז,

 .6 אוו 1968 ,זמט ,לקיּב .ש ,"קרַאמ יד 'ַא לָאז יז

 רעד; .וצֿפױרַא .כרַא .ודא -- םטרעװֿפױרַא
 וזַא ,ליװ ןשנעּב גורתא ׂשד ןמ ןעװ זיא רדס
 ּבָארַא םוטיּפ ןעד םורַא גורתא זָאד ןמ טנעװ
 ,שפע ,ײׂשטרעװ ףױנַא ליטש ןעד ינוא שטרעוו
 .א/הס ,?המּת ,מד889 ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 שוק ַא, ,לּפמעטש א יא .וורט -- ןעלגיזֿפױרַא
 .מ ,"טנַאה ריא ףיוא טלגיזעגֿפױרַא רע טָאה
 ענליו ,עּבעיל ענעגָארטעּב איד ,ןהָאסלעדוי

 .שינעק .גנ/ .23 יו ,3

 זיא, .עדַאנערעס ַא יַא .ורט -- ןעגניזֿפױרַא
 'ימ' זיּב ןעגניזוצֿפיורַא דנַאטש ןיא ןעװעג

 'קרעמ א טימ 'עצ' רעכיה רעד רעּביא

 יָאגיװ .ש ,"טייקטכַײל רעקידװעליּפש רעקידריװ

 וצ ףיורַא גניז ךיא , .15 וא 1963 ,רָאֿפ ,ַאד

 ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ .י ,"טנלע ןַײמ ,ריד

 ,29 יז ,1964 ָא"ּת ,רעדנואו ןַײד

 .ןץקכע .רעד ,גני .ךיז טימ
 | .שינע-

 סעּפע ףיוא ןצעזקעװַא .1 .װרט -- ןצעזֿפױרַא
 -ירעדינ ןעװעג רעירֿפ רשֿפא זיא סָאװ) ןצעמע

 םיא ןוא גַײװצ א ףיוא לגניי םעד יא .(רעק

 ףיוא עלעדניק סָאד יא .ןכירקּפָארַא ןיײלַא ןסייה

 ןוא סעקינסילַאכ, .ןװויוא ןֿפױא יא .קנַאּב ַא

 ןרָאװעג טצעזעגֿפױרַא ןענעז סעקינלַאזעמילש

 .6 ,י ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"למיה ןטעּביז ןיא

 ןּבָאה ןוא רעטייל א טלעטשעגוצ ןּבָאה יז,

 לּביטש:םעדיוּב םעד ןיא ןהעיצק טצעזעגֿפױרַא

 המלש ,םױּבדלָאג .מ ,"םערוט םעד ףיוא סָאװ

 .9 יז ,1928 לשימעשּפ ,רעטכַָאט ס'ךלמה

 ַא ףיוא ןַײז לָאז רעצעמע זַא ןכַאמ .2

 ,דיוּב ,ןַאּב א ,ףיש א ףיוא יא .לטימ-רעקרַאֿפ

 ףיוא טצעזעגֿפױרַא טָאה עמ, .עא ַײװמַארט

 ןוא עקנַארק ,עטלא זיולּב ךעלרוֿפ עכעלטסירק

 "עג ןענַײז עקירעּביא עלַא יד .רעדניק עניילק

 ,1948 ףָאג ,שָאל .ל ,"סוֿפ וצ ןרָאװעג ןּבירט

 טָאה ,ןשטנעמ 3000 רעּבירַא ,טשער יד, ;2 אס

 יז ןוא סָאטױאטסַאל ףיוא טצעזעגֿפױרַא ןעמ

 -רָאג .י ירד ,"םוירָאטַאמערק ןיא טריֿפעגקעװַא

 למעק ןֿפױא יַא :ךיוא .65 אפ ןטרָאד ,ןָאד

 טָאה ,קילארׂשי ,ןגיוט טסעװ . . . השקשינ , .עא

 פיורַא קירוצ ךימ ןוא טכַאלעג יאדמשַא רעד
 ,עשטַאילק ,סוממ ,"עשטַאילק רעד ףיוא טצעזעג

 .176 יז

 ךָאנרעד ,, .רעּפרעק ןֿפױא סעּפע ןָאטֿפױרַא .9
 עלעטַײּב-ןיליֿפּת ןוֿפ שָאר-לש ןיליֿפּת ןעמ טמענ

 יד ואו ,ּפָאק םעד ףיוא ףױרַא ץעז ןוא סױרַא

 ,! ישס ,"ןגיוא יד ןגעק ,ןָא ךיז ןּבייה רָאה

 א ןעמענוצּפָארַא ,ןַײא רימ טלַאֿפ סע, .21 יז

 ףיוא ןצעזֿפױרַא ןוא רעגניֿפ ןַײמ ןוֿפ לרעגניֿפ

 ןצעזֿפױרַא

 ןיא ךיג; .רעדניקי ,ץרפ ,"רעגניֿפ ַא סריא

 רעד טרָא ןַײז ףיוא ןרָאװעג טצעזעגֿפױרַא

 עשרַאװ ,ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש  ,"קירַאּפ

 -ֿפױרַא ,לגיּפש םוצ ןעגנאגעגוצ , ,336 '/ ,2

 ענעדלָאג יד טימ עקסַאק יד ךיז ףיוא טצעזעג

 ןַײז טכַארטַאּב םאזקרעמֿפיוא ןוא סעגנעטס

 ,לעּבַאּב ,י ,זּביא ,ןַאמדלעֿפ .ד ,"טלַאטשעגּפָא

 םיא טָאה עמ, ,1925 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד

 עילוג א ךךָאנ ןוא רענייּב יד טרעקוּבעגנָא

 -עגֿפױרַא ,סיירג יד ייא ןַא יװ ,ןרעטש ןֿפױא

 ,1922 ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,"טצצעז

 טעװ טײקנַאש ןוֿפ ןיורק א, :גיֿפ ךיוא ,42 יז

 ,9 ,ד ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,יַא ריד ןהמכח ידו יז
 טינ ּפ ָא ק ןַײמ (םיא) ריד ףיוא ןעק ךיא,*

 -יאעֿפ ,רעגילק ןכַאמ טינ ךיד ןעק ךיא = "יא

 .ןענרעלסיוא טינ ךַאז ןייק ךיד ןעק ךיא ;רעק
 טָאה סָאװ לגניי ַא ןוֿפ רעטָאֿפ םוצ יּבר רעד;

 ךיא ןעק ּפָאק ןַײמ' :טנרעלעגסיוא ךיז טינרָאג

 רצוא רעדנואװ רעד ,עי ,"יא טשינ םיא ףיוא

 רעכילשנעמ רעד ,ךַארפש רעשידוי רעד ןוֿפ

 ,10 יז ,ּפ"רּת עשרַאװ ,רעפרעק

 א זַא, .,ןסַאּפוצ .ןסַאּפנַײרַא .ןצעזנַײרַא .4

 םוא סױרַא טלַאֿפ סע זא ןדָאל ַא רֶעדָא ריט

 ,"סעקָאה יד ףיוא יא קירוצ טינ ןעמ רָאט תּבש

 ףיוא ףױרַא טצעז עמ, .1860 עשרַאװ ,םדא ךרד

 -עגוצ זיא רע סָאװ ,קישטאה ןסיורג ץנאג א

 רענרעזַײא רעקרַאטש ץנַאג א ֹוצ טעּפעשט

 סָאד טזָאל עמ ןוא . . .שיײלֿפ קיטש ַא -- טייק

 ייה, ,47 ןאמ ,1869 ,מק ,"ןַײרַא םי ןיא ּפָארַא

 ,"רָאר סָאד 'א רימ ףלעה ,רעהַא םוק ,וקדישז

 ,1929 עשרַאװ ,תוׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א

 ,116 יז

 ,טכַאמ טימ טמא ןַא ןּבעגרעּביא .ןּבייהרעד 8

 .גיניק ַא רַאֿפ ןכַאמ = ןיורק ַא יַא .העד טימ

 (םעד) רעד ףיוא יא .תונּברה-אסּכ םעד ףיוא יַא

 עסיורג ןוֿפ , .יאּבג ַא ןוֿפ ,יּבר ַא ןוֿפ לעטש

 טגַײטש ןרעלעק ןוֿפ / ,ּפָא ןעמ טמוק ןצַאלַאּפ

 לוטש ןוֿפ טַײצ יד טּבַײרט םעד / .ףיוא ןעמ

 ,וצ ,ףױרַא ןעמ טצעז ןטייוװצ םעד / ,ּפָארַא

 טרעדנוה ךָאנ, ,17 'ז ,?רָאי גרעּבמעל ,ןגנמה

 ףיוא ןֿפרַאד טעװ עמ זַא רָאי קיצנַאװצ ןוא

 ,ןענמלז רעדורּב ןַײמ יַא לוטש סנטַאט םעד

 סנטַאט םעד ,זדנוא טימ סָאװ טינ רימ ןסייוו

 .ףגנ ןֿבא ,די ,"?ןַײז טעװ ,רעדניק עקירעּביא

 רימ ןּבָאה {םייס ןשיליוּפ ןקילָאמַא ןיא} ָאד,

 םיא ןצעז רימ .גינעק םעד ןוֿפ טכַאמ רעמ

 טַײצ רעדעי וצ םיא ןענָאק רימ ןוא ףױרַא

 ,6 | 1961 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןצעזרעטנורַא

 לטעּב דרע ןוֿפ, .ךיז ןּבײהֿפױרַא .חטוא .0
 רעקיזיר רעטױר ַא ... טצעזעגֿפױרַא טָאה
 ,76 קג ,ןַאמכָאר ,"ןקלָאװ

 א ףיוא ,ףיש א ףיוא ךיז יַא -- ךיז טימ

 טימ ןענַאטשעגֿפױא זיא הקֿבר ןוא, .עקשזָארד

 טצעזעגֿפױרַא ךיז ןּבָאה ייז ןוא ךעלדיימ עריא

 םעד ךָאנ ןעגנַאגעג ןענַײז ןוא ןעלמעק יד ףיוא

 ןשטנעמ ייווצ ןעוװ, .61 ,דכ ,תישארּב ,יּת ,"ןַאמ

 עדייּב ךיז יז ןּבָאה ,דרעֿפ א ןענוֿפעג . . . ןּבָאה

 ," ....ןטַײר דרעֿפ םעד ףיוא טצעזעגֿפױרַא

 ,ןָאנּבױא יא ןײלַא טינ ךיז רָאט עמ, .א/ּב ,מהש



 ןָאטֿפױרַא

 .ורט -- ןָאטּפױרא

 ףױרַא טריֿפ ןילַא תיבה לעּב רעד זא ץוחא

 עדייּב, ,47 יז ,ו ישס ,"רעדינַא ךיד טצעז ןוא

 טצעזעגֿפױרַא . . .ןשַאװעג דניושעג ךיז ןּבָאה

 ,"ךעלעטיה ענעיורטש יד ּפעק יד ףיוא ךיז
 .ירעטסעוושי ,ץרפ

 ,ץכע- ,שינע- ,רעד ,ץעז --

 -ֿפױרַא .ןגײלֿפױרַא .1
 ךיא סָאװ טֿפַאשקנַארק ידלא ךיא לעװ, .ןּבעג

 ףיוא 'א טינ םירצמ ףיוא ןָאטעגֿפױרַא ּבָאה

 ןַא טכַאמעג טָאה; .26 ,וט ,תומש ,יּת ,"ריד

 ןעילגעצ ןיורק יד לָאז עמ ןוא ןיורק ענרעזַײא

 ,יַא ּפָאק םעד ףיוא ןיורק יד םיא לָאז עמ ןוא
 טכַאמ ןוז רעד סָאװ םעט ןייא, .ןמוא הׂשעמ
 ,ןטּברַאטש רע ןעװ} ןגיוא יד רעטַאֿפ םעד וצ

 וצ טגָאזעג טָאה ה"ּבקה זַא ןעניֿפעג רימ לַײװ

 ענַײד ףיוא טנַאה ןַײז יא טעװ ףסוי ,ןֿבקעי

 ,?רָאי ,זדָאל ,םימעטמ רֿפס ,"ןגיוא

 ריא ןעװ, .ןעלצֿפױרא .ןּביױא ןוֿפ ןָאטנָא .2

 ךָאנ זיא רע ןעװ ,יַא קירוצ רעיצרעּביא ןַא טעװ

 ,29 א 1965 ,רָאֿפ ,"ןעלצסיוא ךיז רע טעװ ,טכַײֿפ

 ןוֿפ סָאװ ,ךיש יד 'א ןטימ טייג רעװש ראג,

 ינַײא ןוא טקייװעצ ייז ןענַײז ץענ ןוא טסָארֿפ

 .212 'ז ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"ןגיוצעג

 -עטָאק ןצרַאװש ןַײז ּפָאק ןֿפױא ןָאטעגֿפױרַא,

 .א ,"ריצַאּפש-טנװָא ןֿפױא סױרַא ןוא קָאל

 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפרַאק

 .לרעגניֿפ א ןעמונעג ךלמדןּב רעד טָאהה ,7
 ,טנַאה רעד ףיוא ןָאטעגֿפױרַא ריא טָאה ןוא

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ןעװעג ןּתחתמ ךיז יז ןּבָאה |
 .'רסיקו ךלממ

 .שינע-  .גנוא- .רעד ,וט-- .ךיז טימ

 ,ןעגנירּפשֿפױרַא :ךיוא .ומוא -- ןצנַאטֿפױרַא

 .לס .װרט -- ןעקפַאטּפױורַא

 .הרט -- ןשװעלּביטֿפױרַא

 .רפ .װרט -- ןעמילטֿפױרַא

 .ךַאד ןֿפױא ,םיוּב ןֿפיוא יא .ַאא ןֿפױלֿפױרַא

 טלדערעג ךיז ,טצנַאלגעגֿפױא טָאה רעסַאװ סָאד;

 ,רערעל לאיחי ,ײטצנַאטעגֿפױרַא םולח םוצ ...

 | .םייה ןַײמ

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,ץנַאט-- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ,ןּפעלשֿפױרַא

 י"ייא רעד ףיוא יַא, .סענָאגַאװ יד ןיא אׂשמ יַא

 עװעזערעּב ןטימ ןעװעטַאק ןוא קנַאּב רעטשרעּב

 .שינע- .ליי ,"למעזעּב

 ןּבָאה זַײװרעטרע, .וטוא -- ןעמערוטֿפױרַא
 ּבלַאה ַא ןוא ַײרד טמערוטעגֿפױרַא ןעיינש יד

 טָאה רעיומ א, .29 | 1966 ,זמט ,"ךייה יד סוֿפ

 טָאה סע ןכלעװ ןוֿפ ,ףיוה םעד טלגנירעגמורַא

 ,קיא ,"זיוה קיקָאטשײװצ א טמערוטעגֿפױרַא

 .גנ- .ךיז טימ .10 'ז ,ז"טשּת חסּפ

 (יירעילָאטס)

 סעקעװשט ענרעצליה ןקַאהנַײרַא ,ןקַאהֿפױרַא

 ןיד ַא ןּפעלקֿפױרַא .ץלָאה טכיש םעניד ַא ןיא

 םעלּבָארּפ ןייא, .ץלָאה ףיוא ץלָאה עלעװָאט

 רעדָא למער ןיד א יא םִַײּב . . . ןעװעלּביט םַײּב

 ,77 יז ,רעּב ,"טַאלּב ןיד א

 .ןקירדֿפױרַא

 ףיוא םלוע םעד יא .ןֿפרַאװֿפױרַא .ןסױטשֿפױרַא

 .ורט -- ןגָארטֿפױרַא

 .ורט -- ןּבײרטֿפױרַא
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 יד 'ַא .םינּפ ןֿפױא ךעטנאה א 'א .עניּב רעד

 .סעצנָאװ עקיציּפש

 ּבוטש ןיא יא 1
 ןקנארק םעד רַאֿפ ןעמולּב יַא .אׂשמ א יַא .ןַײרַא

 ןוא, .שיט םוצ טנלָאשט םעד יא .לָאטיּפש ןיא

 ןגָארטעגֿפױרַא הָארֹוה הרֹומ םעד טָאה רעװ

 רעטַײװ ?לָאטיּפש ןיא קָאטש ןטייווצ ןֿפױא

 | .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"!ערדנַאּפ

 םיא לָאז עמ זיּב טינ ךיורּב רע, :גיפ ,2

 ענרעּבליז א ףיוא םיא ןוא יא תוליֿפּת יד

 ןעמַאמ רעד, .ףגנ ןֿבא ,די ,"ןעגנַאלרעד ץַאט

 ,ףיוא סע ּפַאכ / .דניק קיצנייא ריא טּבַײרש

 -רענעי ףיוא ףױרַא גָארט ןוא / !טניװ רעּביל וד

 ,ץרפ ,"טלעצעג סישעמאמ רעד וצ / טלעװ

 ןעמונעג ךיז רע טָאה, .יעלעווירּב סהמותי רעדי

 לדיֿפ יד םיא טעװ רשֿפא ,לדיֿפ ןליּפש ןענרעל

 .'ליּבָאמָאטױא רעד' ,רַא ,"ךייה רעד ןיא יִא

 ךיא וט טנעה ענַײמ,/ ,ןּבײהֿפױא .כרא .9
 ןוא / ןרעה עלא רעּביא סָאװ רעה םעד וצ יא

 (םיׂשעמ) עלא עזיד זַא / ןרעװש ףיורעד וט

 ,37 ירשי רֿפס ,"ןרעגַאּב ןָאטעג טינ ךיא ּבָאה

 .א/ּבכ ,ט"צקּת אנדרוהו אנליוו

 ,גָארט:- .טניװ א יװ יא ךיז -- ךיז טימ

 סָאמ רעסיורג א ןיא טגָאמרַאֿפ רע -- רעד

 ,31 שוו 1953 ,שַאֿפ ,ןידרָאג .א ,ײטֿפַארקיא

 ןי) רע .שינע/ .ץכע- .גנוז

 - רײרע .שקי

 ףיוא יק יד יִא 1
 תּבש רעהַא ןגעלֿפ תולגע-ילעּב ,, .עשַאּפ רעד

 ןדָאּבוצסיױא ייז דרעֿפ ערעייז יא ֿבוט-םוי רעדָא

 ןיא ,ןגָאּבלענעצַאק הירוא ,"ןעשַאּפוצנָא ןוא

 לָאז סע ןכַאמ :ךיוא .27 יז ,1951 י"נ ,| עטיל

 .רעדליּב יד ןוֿפ טרעװ םעד יא .ןגילטש קרַאטש

 ,ןֿפַארג; .גראװנסע ןוֿפ זַײר פ םעד יא

 ַײב} טנַאה ןייא טכַאמעג ךיז ןּבָאה ןטשריֿפ

 ןיא ךיוה ץנַאג ןּבַײרטוצֿפױרַא ןעיצַאטיציל רעד

 דנַאטש ןיא טשינ ןלָאז ןןדִיי יד| ייז סָאד ,טלעג

 ,העושי רׂשֿבמ רעד ,3 .א ,"ןלָאצַאּב וצ . , . ןַײז

 .18 יז ,1900 עשרַאװ

 זיא טנעמאדנוֿפ רעד, .דל .ןעױּבֿפױרַא .2

 ."קָאטש ַא ךָאנ יַא ןעמ ןָאק ,קרַאטש

 ,קנאדעג א וצ ןריֿפרעד .סעּפע וצ ןסיוטש 9

 זַאְו הריקח ןימ אזא ףיוא , ,גנוּבעלרעּביא ןַא

 טָאה ןןשטנעמ ןוֿפ תומשנ ןקעטש ןגיצ יד ןיא

 עקיזָאד יד ןוֿפ ןעזסיוא סָאד ןּבירטעגֿפױרַא ךימ

 ,189 'ז ,...ךעלעשנעמ עניײילק ,עש ,"ןגיצ

 ןּבירטעגֿפױרַא יז ןּבָאה םיא טימ ןסעומש יד,

 װעִיק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,"דשח א ףיוא

 .201 'ז ,2

 חוּכ םעד טָאה סָאװ .לָאענ .ידזַא -- קיז
 ,ןישאמ עיא .ףיורא טּבַײרט סָאװ .ןּבַײרטוצֿפױרַא
 ,טייקיד

 ,ּביירט:- .תובהלתה וצ יַא ךיז --ך יז טימ

 .שינעע/ .ץכע-ה .גנו רעד

 ןוא זָאלג ףיוא יַא .װטוא -- ןטערטֿפױרַא
 ןֿפױא 'א .סוֿפ ןסעװרָאּב םעד ךיז ןדַײנשעצ

 העד א ןּכָאה ליװ עמ זַא. .ץַאק רעד ןוֿפ לדייוו

 ןכָאיֿפױרַא

 ףיוא יא הּפוח רעד רעטנוא ןעמ לָאז .ןַאמ םִַײּב

 לּפַאטש יטשרע איד ףיוא, .ץכעּבײלג ,ײסוֿפ ןַײז

 ןטַײז רנייא ןא טראיוה ָאד טָארט ףיונה ןמ זַא

 סוֿפ ריא , .א/אּפק ,הניאצ ,"סקוא רנדליג ןייא

 ,עלעסָאי ,די ,יַא טינ לעװש ןַײז ףיוא רעמ טעװ

 ןסָארטַאמ יד ןענַײז טשרע טלָאמעד, .50 יז

 רעד ףיוא ןטָארטעגֿפױרַא ,גערּב ןפיוא ּפָארַא

 עװקסָאמ ,קלָאֿפ ןייא ןוֿפ רעדניק ,שקַא ,"דרע

 רעד ַײּב ךיז רע טָאה ןֿפרָאװעג, ,64 'ז ,8

 סָאװ רעמורֿפ רעדעי זַא ,שרדמה'תיּב ןוֿפ ריט

 ,שַא ,יַא ּבַײל ןַײז ףיוא לָאז ןַײרַא טמוק
 ןַא ןעמענרַאֿפ ,ןטערטּפױא :ךיוא .דוי-םיליהת

 םַײּב תודע ןַא יװ יא .עניּב רעד ףיוא יא .טרָא

 .לצ ט ש רעַײנ א ףיוא יִא .טּפשמ

 ,רעד ,טָארט- ,טירט- ,טערט--

 | ,שינע-/ .ץכע-  ,.גנוז

 וצ ןֿפערט ןוא ןיג .וטוא -- ןֿפערטּפױרַא
 -עטצניֿפ יד טימ ןכש ַא וצ 'א ,וצֿפױרא טרָא ןַא -

 -קירוצ ,ךיז יז טלקַאװ גָאטרַאֿפ, .ּפערט ער

 ףיורַא טֿפערט ןוא ,סַאג רעד רעּביא קידנעייג

 ,ץרפ ,"קָאטש ןטרעֿפ ןֿפױא לּביטש ריא וצ

 ."רעליּפש-םירוּפ'

 (טרענשזריק) .חרט -- ןעלקעװשטֿפױרַא
 ןעלצרעדנַאנוֿפ םַײּב ךעלעקעוושט ןּפַאלקֿפױרַא

 לטנַאמ םעד 'א סָאד, .טערּב א ףיוא גרַאװרעטוֿפ

 ,"טעּברַא עקידעילָאזַאמ ןוא עגנַאל ַא רעייז זיא

 ,8 ןוו 1964 רַאֿפ ,ןַאזּבוקַאי .א

 רעד, .טייק א טימ יַא .ורט -- ןעּפעשטּפױרַא
 -ךַאד סָאד טעּפעשטעגֿפױרא ... טָאה ץעטַאט

 ַא ןֿפרָאװרַאֿפ עצײלּפ רעד ףיוא ןוא עלעקנעּב

 חסּפ ,קיא ,טעפ םייח ,"ןעלדניש קָאש רָאּפ

 ןכיוה א ףיוא יִא ךיז -- ךיז טימ .זישּת
 .שינע- .גנַאטש

 רָאנ ,ןּבַײרטֿפױרַא חזז .װרט -- ןגָאיֿפױרַא
 ןֿפױוא דרעֿפ יד יא .רעשיטַאֿפמע ,רעקרַאטש

 ןיא ןעלוולעװ טרַאנעגסױרַא טָאה עמ, .גרַאּב

 עלַא םיא ףיוא טגָאיעגֿפױרַא ןוא ןַײרַא קרַאמ

 רימ ןּבָאה, .יקינװָאװדמל רעד' ,ץר9פ ,"ןגיצ

 ןטַאנגַאמ ענַײֿפ ,עטוג ןוֿפ תוכז ןיא רעטעּפש

 רעמייּב ףיוא ייז ןוֿפ לייט זדנוא ןּבָאה ,טּבעלעג

 ,ױסָאשעגּפָארַא לגײֿפ יװ ןוא טגָאיעגֿפױרַא

 א ,קערש א 'א :ךיוא .יטנַאה ןוא ּפָאק' ,ץרּפ

 .עא גנומיטש ערעװש א יַא .עא ארומ

 .ץכע- .גנו- .רעד ,גָאי- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ךיז ןזַײװַאב .װטוא -- ךיז ןעװַאיֿפױרַא
 ךיז ןּבָאה, .ךייה רעד ןיא ץעגרע ,ןּביױא ןוֿפ
 ןיא ךיז ןּבַײלק סָאװ גרַאװגנוי יַא ןּבױהעגנָא
 .19 עו 1966 ,רָאֿפ ,ןילּבמעד .ּב ,"ךעלצנערק
 .שינע-

 ַא ,ךָאי ַא ןגײלֿפױרַא .װרט -- ןכָאיֿפױרַא
 ןעק רע לֿפיװ רעמ לזייא ןֿפיױא יא .אׂשמ

 לוע-תקירּפ, .תווצמ ג"ירּת עלַא יַא ,ןטלַאהסיוא

 ןּבָאה סָאװ יד ףיוא ןטסָאמעגנָא טשינ ללּכ זיא |

 ןדיי ףיוא יא טװּורּפעג ןּבַײרש רעייז ןיא

 ,26 וו 1963 ,זמט ,אפא ,"תוירחַא



 ןשידִייֿפױרַא

 וצ ןּבייהרעד .לָאענ .װרט -- ןשידִייֿפיױרַא
 -ידיי א ,ךַאז עשידִיי ַא ןרעװ ןוֿפ הגרדמ רעד
 ןשיאיוג ַא ןּפַאכֿפױא ןגעלֿפ םידיסח, .ןינע רעש
 טָאה רע זַא ןשידיסחרַאֿפ ױזַא םיא ןוא שרַאמ
 -ֿפױרַא ןּבָאה ייז .ןוקיּת ןשידִיי ַא ןעמוקַאּב
 ַא ןוֿפ תוצוצינ יד טשידיעגֿפױרַא ,ןּביוהעג
 .ךיז טימ .5עו1959 ,גָאט ,טייצ ,"ןוגינ
 ,גנוד

 ,וצֿפױרַא ,ףױרַא טייג סָאװ .ידַא -- קיֿפיױרַא

 עג ַא ןיא םָארטש}-רעסַאװ} רעיא .געװ רעיא

 יד, .עידָאלעמ ַא ןיא ץנעװקעס עא .סקיוו

 / ,םענרַאֿפ ןעַײרֿפ ריא טינ טסערֿפעצ רעטלע

 ,ץּכ ףלַא ,"ןגָאלשרעד טינ גנַארד ןיַא ריא ןַאק

 .טייקי- 18 יז ,1929 י"נ ,טַײצרעקַא

 שינעלַײא סיורג ןיא .1 .ורט -- ןּפַאפֿפױרַא
 לטנַאמ ַא ךיז ףיוא יא .ךיז ףיוא ןָאטנָא סעּפע

 סָאװ ךיז ףיוא 'א קינַאּפ ןיא .ןֿפױלסױרַא ןוא

 ףיוא ּבָאה ךיא, .טנאה רעד רעטנוא טמוק סע

 רעד ןיא ןוא . . . דיילק סָאד טּפַאכעגֿפױרַא רימ

 ,19231 ,ו| אי ,"קידָאּפס ןַײד טּפאכעג רעטצניֿפ

 -ֿפױרַא ,רעסאולגענ ןסָאגעגּפָא טָאה רע, .287 יז

 זיא ןוא קָארֿפָלש םעד ךיו ףיוא טּפַאכעג

 רעװ, .ןענװַאד םַײּבי רַא ,"ןטרָאג ןיא סױרַא
 רעִירֿפ קידנעטש זומ ,ןַאװיד ןייק טינ טָאה סע

 יד ּפָארַא טלעטש רע רעדייא ,ןקָאז יד ןָאטנָא

 ,"סעילֿפוט ענעלָאװ סיֿפ יד ףיוא יא רעדָא ,סיֿפ

 :-עגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג .מ 'רד

 עטכאלּפ עכמיס, .41 'ז ,1908 עשרַאװ ,עינ

 ןוא תילט ןּבעגעג ףױרַא ּפַאכ א ךיז ףיוא טָאה

 ,גָאט ,טיי ,"טנערּבעג טלָאװ סע יװ ,ןיליֿפּת

 ,12 א 0

 .שינעלַײא ןיא ןּבײהֿפױרַא ,ןגָארטֿפױרַא .2

 סָאד יא .ּפערט יד ףיוא סענַאדָאמעשט עדייּב יַא

 .ןָאקלַאּב ןֿפױא ןֿפױלסױרַא ןוא דניק

 יא ,טײהרעטכַארטַאּבמוא זַײרּפ א ןרעכעה 9

 ףניֿפ ףיוא טרעדנוה ןוֿפ דליּב ןוֿפ זַײרּפ םעד

 ,רַאלָאד טרעדנוה

 ױוַא .שיֿפ ַא יַא .ןעיצֿפױרַא ןוא ןּפַאכ .4

 -שרד עשישטַײד יד יװ ןרעה ריא טלָאװ , :ךיוא

 עקטנעװ רעד ףיוא קו ס ּפ א ףױרַא ןּפַאכ םינ

 רַאֿפ רעשידוי ,"םייּבר עשידיסח יד יװ ךַײלג

 ,32 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ

 ,ךיג ףיוא ןענעכיײצרַאֿפ ,ןּבַײרשרַאֿפ .

 סָאד ריּפַאּפ ןֿפױא ןּפַאכוצֿפױרַא רעוש זיא'ס,

 ַײניטלַא ,עש ,"טדערעג ָאד טרעװ עס סָאװ

 ןוא ,טכיד וצ טלַאֿפס, .97 'ז ,עקװעלירתּכ

 טלָאװ / .ןטָאש ןַײד ריד רעטציא זיא קירעּביא

 רעלעדיא רעד ַײּברעד ַאד ןענאטשעג שטָאכ

 ףיוא טּפַאכעגֿפױרַא ץלַא רע טלָאװ / ,ןעּפָאש
 ,73 יז ,| װפ ,צוס ,ײןטָאנ

 -ֿפױרַא ,ךיז ןעּפַארדֿפױרַא .1 -- ךיז טימ

 ןַא טימ ןוא ךיג ןּבײהֿפױרַא ךיז .ןרעטעלק

 'ַא ךיז .טילּפ א ףיוא ךיז 'א .גנערטשנָא

 רעד ףיוא ךיז יַא .םיוּב ץיּפש עמַאס םעד ףיוא

 רעד ףיוא ךיז יא .דָאּב ןיא קנַאב רעטשרעּבייא

 יַא .עדַארטסע רעד ףיוא ,ןָאקלַאּב ןֿפױא ,המיּב

 ּביוא, .טעליּב א ןָא עקרָאילַאג רעד ףיוא ךיז

 טשינ ןעמ טלַאֿפ ,ףיורא טשינ ךיז טּפַאכ עמ
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 טלַאֿפ ,ףױרַא טינ ךיז טּפַאכ עמ ּביוא, ;"ּפָארַא

 ידנַאנַאנגעק יד ןקרעמ ךיז) וש ,יּפָארַא ןעמ

 טוורּפעג ךיז ןּבָאה, ,ןװש עדייּב יד ןוֿפ טייק

 ףיוא יא ,ןענעק ךיז טעװ סע רעװ רעכעלטיא

 ,רסיקו ךלממ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"םיוּבלגעז םעד

 טצליּבסגנַאגנַײא ןַא טימ ךיז טָאה ןכש ןַײמ,

 ,"עייר רעטשרע רעד וצ זיּב טּפַאכעגֿפױרַא

 :גיֿפ .לּפַאטש ןטצעל ןֿפױא סיקרָאג' ,ץרּפ

 ךיז טּפַאכ רע זא .רענעק א זיא רעװש ןַײמ,

 ףיוא תּבש רע טלַאה ,קוס פ א ףיוא ףױרַא

 ,8 ןאפ ,1967 ,דנאלמייה 'װָאס ,ריקי .י ,"םיא

 -ֿפױרַא ,ןכירקֿפױרַא ,ךיז ןצעזֿפױרַא .צעּפס 2

 ןֿפױא ךיז יַא .לטימ-רעקרַאֿפ ַא ףיוא ןרעטעלק

 רעד ףיוא ,ַײװמַארט ןוֿפ לּפערט ןֿפױא ,לֿפיש

 רעד ףיוא ךיז יַא .װזַאא ןַאּב רעד ףיוא ,דיוּב

 רעד, .סעלזָאק יד ףיוא ,קיזנָארד ןֿפױא ,עינלעק

 ךעז טּפַאכ רע ןוא ףיש יד םוא טרעק רעֿפיש

 -טנַא וצ טדניװשעג ןָא טּבייה ןוא ףירַא ךעג

 :טהנעט ןבואר, ,78 יפש ,רַאטַאיעט ,"ןֿפױל
 םיא ּבָאה ךיא ,ןַײמ זיא דרעֿפ רעצנַאג רעד

 -ֿפױרַא רעַירֿפ ךימ ּבָאה ךיא ,ןעוװעג הכוז רעירֿפ

 םיא טסָאה וד רעדייא ,דרעֿפ םעד ףיוא טּפַאכעג

 טסקַאװ דלַאּב , .א/ּב ,מהש ,"ןריֿפ וצ ןּביױהעגנָא

 ,שֿפנ ןימ א דרע רעד ןוֿפ יװ סיוא סעּפע

 -נטַײר עשטַאילק רעד ףיוא ףױרַא ךיז טּפַאכ

 טלָאװ רעמָאט, .42 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"קיד

 ...ןעייטש רימ יװ ױזַא ,הרֿבס א ןעװעג

 ,עש ,"ןגָאװ ןֿפױא ךַײא וצ 'ַא ךיז רימ ןלָאז

 קע ןקיטכעמ ןֿפױא ףױרַא ךיז טּפַאכ, .היבט

 ,"קעװַא טַײר ןוא שיֿפ ןשירַאהעגמוא םעד ןוֿפ

 ּפַאכ, :גיֿפ ךיוא .,8 שוו 1961 ,זמט ,רעלסער .ּב

 / ,ךיוה זיא ןקלָאװ רעד / ,דניושעג ףױרַא ךיז

 םוצ ןעילֿפ רימָאל / ,רעכעה ךָאנ למיה רעד

 ,"רעכעה ךָאנ רשֿפא ןוא / ,ןדעךג ןטשרעּביײא

 ,1232 'ז ,1956 ,רעדיל ,רעשטַאימוש רתסא

 -ָאס ערעכעה ַא ןעמענרַאֿפ .ןגַײטשֿפױרַא 5

 למיוּב יװ ,ןּביױא ןוֿפ יא ךיז .עיציזָאּפ עלַאיצ

 ,לעטש רעטוג ַא ףיוא ךיז 'א .רעסַאװ ןֿפױא

 רעטשרעּבייא רעד וצ ,עטשרעּבייא יד וצ ךיז 'א

 ַאזַא ףיוא ענעמוקעגּפָא עדוֿבּכּב ןֿפלעה וצ, .ייר

 ןענעק ךיז ייז ןלָאז םעדכרוד זַא ,טרַא ןייא

 םולש ,"הסנרּפ רעגייטש לקיטש א ףיוא יִא

 ךיז 'ַא* 4 ן ,1865 ,מק ,ץיװָאמַארבַא ֿבקעי

 יַאנָאקע עטסעֿפ א ןעמענרַאֿפ = סי 8 יד ףיוא

 ,.. רַאנ ןייק רָאג . . . רעד, .עיציזָאּפ עשימ

 ךיז ןיוש ןוא . . .טצעזעגנָא רָאי א טימ קירוצ

 םורַא ,גרעּב ,"טּפַאכעגֿפױרַא סיֿפ יד ףיוא

 ןֿפױא ךיז יַא 63 'ז ,'קָאטסָאװ' ,לַאזקַאװ

 א ןעמענרַאֿפ ,העד-לעּב א ןרעװ = לקנעּב

 -ֿפױרַא ךיז טָאה רע רָאנ יװ, ,טמַא ןקיטכיוו

 -עגוצ םיא וצ ךיז ןוא לקנעּב ןֿפױא טּפַאכעג

 טעװ םיא ,ןקסע ןּבַײלּב רע טעװ -- . . . טּפעלק
 .ַאצ ,"טײקיזָאלסטעּברַא ןייק ןעָארד טשינ

 טימ ןלַאֿפַאּב ,ןלאֿפנָא .ךיז ןֿפרַאװֿפױרַא 4

 ןֿפױא ךיז יַא .ןעגניװצַאּב .ןעַײרעלדיז ,דייר
 .וזַאא הכָאלמ-לעּב םעד ,הנכש רעד ףיוא ,ןַאמ

 לָאמַא עקַאט ךיז טגעלֿפ םלוע רעניימעג רעד,

 טוג יײז ןוא ןטַײלסלהק יד) ייז ףיוא יא

 עשרַאװ ,טלעװ רקֿפה יד ,ל"ּביר ,"ןעלדיזּפָא

 ןזָאלֿפױרא

 ךיז טָאה ןיאדמשַא רעד} רע, ,38 יז ,ב"סרּת
 ליּפש יד ןוא ,טּפַאכעגֿפױרַא םיא ףיוא לסיּב ַא
 ,חסּפ רַאפ ידוי רעד ,ײלװַײט ןרַאֿפ ןרָאװעג זיא
 -ץגֿפױרַא ךיז ןּבָאה ייז, ,99 'ז ,1881 עשרַאװ
 עקיטנַײה יד ףיוא ,םיסרוקיּפַא יד ףיוא טּפַאכ
 -עג סָאד ייז ןטלָאשרַאֿפ ,עטנרעלעג ענרעדָאמ
 טָאה םינּפ סָאד, .102 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"ןייּב
 עלַא טיירג ןעװעג זיא יז זַא טרעַײֿפעג ױזַא ריא
 עדליװ א יװ ןוינעפמעטס ףיוא ךיז יַא טונימ
 ,192 יז ,ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"ץַאק

 ןַא טימ רעדָא טכירעגמוא ןײגרעּבירַא .8
 ןגעװ ןדייר .עמעט רעדנַא ןַא וצ גנונעכערסיוא
 ,קיטילָאּפ (וצ) ףיוא ךיז יַא ןוא ןכַאז עקיּבוטש
 ןקירָאיַארַאֿפ ןֿפױא ףױרַא ךיז וטסּפַאכ סָאװ,
 ןגעװ רעֿפטנע ןַא ריד ןוֿפ ליװ ךיא ןעװ ,יינש
 ,"?טֿפעשעג

 יד ףיוא ךיז יא ,םיטש יד ןּבײהֿפױרַא .0
 טָאה טרָאװ ןטצעל םעד ןוא, .רענעט עטסכעה
 ךיז יִא :ץנוק ַא ןכַאמ טלָאװעג ןןזח רעד} רע
 ןרָאלרַאֿפי ,רא ,"עװַאטקָא רעכיוה רעד ףיוא רָאג
 ילוק םעד

 .שינע/ .ץכע-ה .גנו- רעד ,ֿפַאכ --

 .יירעד = .(עק- ,ןיד) רעד
 ַא ןענעדָאל;- :99 .ורט -- ןדָאלֿפױרַא

 ליֿפ ךיא , .עא ןָאגַאװ ,ןגָאװ ,רוֿפ ַא ףיוא אׂשמ

 עצנַאג יד טסנָאק -- סעלוקרעה ַא יװ ךימ

 -ייטשגרעּב' ,פד ,"עציילּפ ןַײמ ףיוא יא טלעוו

 יד ףיוא, ,1913 'בעֿפ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,י'רעג

 יז ןוא ןדִיי יד ןדָאלעגֿפױרַא ןעמ טָאה ןרוֿפ

 ,"ךעלטעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא טריֿפעגרעּביא

 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב סָאד ןיא ןײטשרעַײֿפ עצנירּפש

 יֿפױרַא רֿבח ןַײז ןֿפלעה לָאזימ,, ,440 'ז ,2

 ,א"מיגרּת ינימ רֿפס ,"המהּב יד ףיוא ןענעדָאל

 ,24 יז ,?רָאי ,זדָאל

 .שינע-  .ץכע- ,גנוד .ךיז טימ

 622: .תֿפד ;- װרט -- ןעװעדַאלֿפױרַא

 .װרט -- ןזָאלֿפױרַא

 = ליב

 ישזַאװ ַא ןרָאֿפוצ טעװ ןגרָאמ-טנַײה , .12406

 ,עלרעפ עשוהי ,ײןכַאז יד יא טעװ עמ ןוא עדָאװ

 -עדַאל רע יצ סנײײאצלַא, .רָאי ץנַאג ַא ןוֿפ ןדוי

 יצ ,לעמ ,ץלָאה ןגָאװ ןַײז ףיוא ףיורַא טעװ

 טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ עטיוט ,עקידעּבעל

 ןייק קצָאװטָא ןוֿפ קירוצ ןוא ןיהַא טריֿפעג

 :טָא ךוּבירוּכזי ןיא ,רעיײג .ה ,"װעשטרַאק
 ,723 'ו , ....קצָאװ

 ,ןעמוקֿפױרַא ןזָאל .1

 יד ךיז וצ יא טינ .ןעמוקנַײרַא ןזָאל .ןײגֿפױרַא

 רעד ףיוא 'א .דומע (ןֿפיוא) םוצ יא .סרעּפעלש

 'א טינ .עשַאּפ רעד ףיוא תומהּב 'ַא .המיּב

 ןייק יא טינ .קרַאּפ ןיא ,גראּב ןֿפױא ןדִיי ןייק

 -יּפַא ןַא 'ַא טינ .ײסָאש ןֿפױא ןשטנעמ עליוויצ

 -צנַאמ א 'א* .לע װש רעד ףיוא סרוק

 ,רעקרַאֿפ ןלעוסקעס םיא טימ ןּבָאה

 טינ ,ןעז ןלעװ טינ = 'ַא טינ גיוא ןֿפױא*

 ךָאנ רע ןרעדייא=} יא, ןֿפערט ךיז ןלעװ

 םיכָאלמ איד ןטלָאװ ,למיה ןיא רַאװ ןמוק טכער

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןזָאל ףיונא טינ ןיא

 'נוא ינע ןוֿפ יליֿפּת יד; .א/המר ,1713 טׂשמַא



 ןֿפױלֿפױרַא

 זָאװ םיקיזמ יד טנערּב רֿפ , . . קידצ ןייא ןוֿפ

 ריא ןיא ןיזָאל ףורַא טינ תומשנ תצק ןלעװ

 ךָאנ טָאה . . . יז, .ד/ה ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"אור

 ןלָאז יז סָאד טניה עריא טעטכירעגּפָא וצרעד

 ,"ףיוה ריא ףיוא יא טינ ןדִיי עשיליוּפ ןייק

 יד ,ןוז ידא ,1874 ענליװ ,לעקניֿפ עזיור ,דמַא

 רעגעי יד ןענעז ...ןרעטש עלַא ןוא הנֿבל

 ףיױרַא טינ ןזָאל סָאװ ,ץענערג יד ןטיה סָאװ

 .ץרפ ,"דרע רעקיטָאלּב רעד ןוֿפ ּביוטש ןייק

 ףיוא ןזָאלצֿפױרַא סעכלעזַא םשה-לוליח ַא;

 ,"ץּפורט רעד וצ טגָאזעג רע טָאה -- עניּב רעד

 ,2 עשראוו , ןרעטש עדנעזדנַאלּב ,עש

 ,194 יז
 ןגָאז לָאז עמ ,ןטכַארט לָאז עמ ןזָאלרעד .2

 ןּפיל יד ףיוא 'ַא טינ .ט'י נ טימ ךעלטנייוועג

 זַא קנַאדעג ןֿפױא יא טינ .רעטרעװ עסואימ יד

 סָאד זיא יװ, .דנֹוּב א ןרָאװעג זיא רֿבח רעד

 זַא קנאדעג ןֿפיױא רָאג ןזָאלוצֿפױרא ךעלגעמ

 ןיא טעּבַאילכרַאֿפ רָאג ןּבָאה ךיז לָאז . . .יז

 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,"?הטוש ןסואימ אזֲא

 ,27726 ןאָיז ,1

 ףיוא טניה יד יא .ןצײרנָא ,ןצײרֿפױרַא .2

 , .. המכח'רֿבד ַא ןגָאז ןלעװ רימ,, .רעדניק יד

 םעד יַא ודנוא ףיוא . ..דרעּב עגנַאל יד ןלעװ

 ,1887 ,לָאֿפײ ,"דיגמ רעמעלעק םעד ,יקיזמי

 ,27 ןאפ

 -סמעז רעד; .ךיז ןֿפרַאװֿפױרַא -- ך יז טימ

 ןֿפױא ןוָאלעגֿפױרַא סָאד ךיז טָאה ....רעק
 ןופ הׂשעמ יד ,"היח עדליוװ ַא יװ םלוצ ןצנַאג

 (ךיז) 'ַא* .25 יז ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב רעיפ

 טלװעַאּב סָאװ רעד זַא ןזָאלרעד = ּפ ָא ק ןֿפױא

 .ליוו רע סָאװ ןָאט לָאז

 ,שינע/ .ץכע- .גנו- .רעד ,זָאל --

 יד (ףיוא) יַא .װזוקַא .װטוא -- ןֿפױלֿפױרַא
 ןרָאג ןטייװצ ןֿפױא ,המיּב רעד ףיוא ,ּפערט

 דניושעג .תושלח ןיא ןּבילּבעג יז זיא, .װזַאא

 י"מוצ דלַאּב . . . ןֿפָאלעגֿפױרַא רעטָאֿפ רעד זיא

 ,"טרעטנימענּפָא רעטכָאט יד רֶע טָאה ןטשרע

 סע, .1865 עשרַָאװ ,הלּכ עכילקילג איד ,זּביא

 םורַא .סעקשזעטס ,ןגעװ רָאּפ א ףױרַא ןֿפױל

 "ץרעמ ,קוצ ,ןַאמלעטײק .י ,"רעדעס ןעִילּב

 ןרילוקעּפס,, ,ןגַײטשֿפױרַא :ךיוא 1968 ירּפַא

 םעַײנ א וצ 'א ֿבורקּב טעװ קנַארֿפ רעד זַא

 ,16 שוװ 1971 ,זמט ,יָאװינ

 ,ןץכע רעד ,ףיול- .ךיז טימ

 רעה .(עק- ,ןיד) רעד .שינע-

 ףיוא ךַאז ןייא ןגיײל .1 .חרט -- ןגײלֿפױרַא
 ןגײל .סעפע ףיוא ןצעמע ןגייל .רעטייווצ א

 ,טעּב א ףיוא ערדלָאק ַא יַא .סעּפע ןצעמע ףיוא

 .עצילָאּפ רעטשרעּבייא רעד ףיוא םירֿפס יד יַא

 ,םעדיוּב ןֿפױא רוטַארעטיל עֿפײרט לקעּפ ַא יא

 א 'א .המהּב ַא ףיוא ,רוֿפ א ףיוא אׂשמ יִא
 םעד 'ַא .ייװ טוט סָאװ טרָא ןֿפױא סערּפמָאק

 יד ףיוא תילט ַא יא .לטעּבגָארט ןֿפױא ןקנַארק

 רעד ףיוא םיא טָאה עמ יװ ױזַא; .סעציילפ

 "נָא םיא יז טָאה / ,טגײלעגּפױרַא טערּב"הרהט

 סָאװ, .לֿפ ,"ףשוק וצ ןוא ןזדלאה וצ ןּביוהעג

 עמ סָאװ ,טינ רענייק טעז ןַײרַא טגייל עמ
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 ןעמ סָאװ} חש ,"רעכעלטיא טעז ףױרַא טגייל

 טגָארט עמ סָאװ ,רעקיטַײז רעד טינ טעז טסע

 ףיוא רֿפּפוא ׂשד טגיל רתיֿבא; .ןרערעדעי טעז

 ,1456 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ףיוניה חּבזמ ׂשד

 המהּב רעד ףיוא יא טינ ןעמ רָאט תּבש םוא,

 .טנעמָאכ א רעדָא ,לטָאז א רעדָא ,אׂשמ א

 ןעמ געמ ,טלאק זיא המהּב יד זַא רעטניװ רָאנ

 ,"ערעד ַא רעדָא ץָאק ַא המהּב רעד ףיוא יַא
 קיטש א ףיוא טלַאה , ,1860 עשרַאװ ,םדַא ךרד

 םיא טגייל ןוא ןייטש-רשּכ ןסיורג םעד ץלָאה

 טסיג שיט ןֿפיױא ;שיט ןגנַאל םעד ףיוא ףיורא

 טילֿפ ןעמ|} . . . ןוא ,רעסַאװ עקידוז סָאד ןעמ

 ,חספ רַאֿפ 'דוי רעד ,"ןייטש ןטימ םורא

 ןֿפױא ףיורא טגייל עמ, .93 'ז ,1881 עשרַאװ

 רעּביא טיצ עמ ןוא ריּפַאּפשעל קיטש ַא קעלֿפ

 .ש ,"ןוײאסערּפ ןסייה א טימ ריּפַאּפשעל יד

 ,1900 עשראװ  ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק ,אריּפש

 סָאד ןעטעּפָאק} לצעלק ןפיא יא, .23ג ד

 סע ןּפַאלקוצ ןוא (עקלעטס) רעדעל-טירטסוֿפ

 ,ארזיא .ע ,"לצעלק םוצ ךעלקעלֿפ עכעלטע טימ

 ןדיי יד, .48 'ו ,1928 וועלק ,ןשַאלַאק ןוא ךיש

 ןוא םירֿפס ,תורוּת:רֿפס ענעסירעצ . . . יד ןּבָאה

 -עגקעװַא . . . רוֿפ א ףיוא טגײלעגֿפױרַא םיתילט

 וצ יז טכארּבעג ןוא םלוע-תיּב ןֿפױא טריֿפ

 סָאד ןיא ,ןײטשרעַײֿפ עצנירּפש ,"לארׂשיירֿבק

 ןּבָארג םַײּב, .438 'ז ,1952 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב

 וצ ןעגנואוצעג רעטעּברא יד ןרעװ סעסָאֿפ

 ןוא ּפָארַא םינּפ ןטימ דרע רעד ףיוא ךיז ןגייל

 ןֿפױא רענייטש ףיורַא ייז ןעמ טגייל ךָאנרעד

 ,732 יז ,1970 ,ץנַאס רֿפס ,רעלהַאמ .ר ,"ּפָאק

 ,ררע רעד ןיא טקעטשעגנַײא ןעגנאטש ייווצ

 טגעלֿפ עמ ןכלעװ ףיוא ,טערּב א יז ןשיװצ ןוא

 וצ םיא ידּכ טעקאנ ןָאטעגסיוא ,ןּברק םעד 'א

 ןיא ,ןַאמכַאל .ר ,ײרעּפרעק ןזיױלּב ןּפױא ןגָאלש

 ,330 'ז ,71:1970 ,װעשטַאלז ךוּב'רוּכזי

 ןגָאלש םיא = ןצעמע ףיוא טנ ַא ה יד יַא*

 א 'א :ךיוא ױזַא .ןָאט ייװ שיזיֿפ ,ןסַײמש

 טנַאה יד 'א* .עּפ אל א יא ,רעגניֿפ (לטניּב)

 -ןגייא ןַא יװ ,ךיז רַאֿפ ןעמענוצ = סעּפע ףיוא

 יד 'א .סעּפע רעּביא העד:לעּב א ןרעװ .םוט

 טינ ןָאק קלָאֿפ ןייק, .השורי רעד ףיוא טנַאה

 דרע עטעּבראַאּב ןייק טינ ףיוא טנַאה ןַײז יא

 ,1919 י"נ ,וא טישז ,"ןַײמ זיא סָאד :ןגָאז ןוא

 ,ריּב ןוא לעמ ןוא ףייז ףיוא רָאנ טינ, ,152 יז

 ןַײז טגײלעגֿפױרא ןרעו . . . טָאה ץלַא ףיוא רָאנ

 עװקסַאמ ,בורג לסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"טנַאה

 -- רֿבא ןַא ףיוא טנַאה יד יא .26 'ז ,9

 טוט סע (ואוו) סָאװ ןזַײװנָא םַײּב ךעלטנייוועג

 ןַא ןּבעג / ,לכַײּב ןֿפױא טנַאה יד יַא; .ייוו

 / ףטניה ןֿפיױא טנַאה יד יַא / ,לכאמ םערַאװ

 טנאה יד 'א .לק ,"םיא טדניּב עמ !ַײא-לא-יײא

 ןשטנעּב םַײּב -- ּפָאק ןֿפױא ,ןרעטש ןֿפױא

 ךיוא רעדָא) זיא רענעי זַא ןזַײװנָא םַײּב ךיוא

 א) טנַאה ַא 'ַא* .עגושמ (ןיילַא זיא ןעמ זַא

 (ןּפיל יד ףיא) ליו מ םעד ףיוא (רעגניֿפ

 עמ זַא רעדָא ןדער טינ לָאז עמ זַא ןוַײװ =

 :ךיוא יוזא .ליו עמ סָאװ ןגָאז טינ ןײלַא ןעק

 רעגניֿפ א יא .ליומ ןֿפױא סָאלש ַא יא

 א יִא  .אש -- ןיש-חתּפ :ןגָאז ןוא ליומ ןֿפױא

 ןגײלֿפױרַא

 -דנַײרֿפ ןוֿפ ןמיס ַא -- לס ק א ןֿפױא טנַאה

 וצ טייקטיירג ןוֿפ ,טֿפַאשטנעָאנ ןוֿפ ,טֿפַאש

 -רַאֿפ -- םינּפ ןֿפוא טנעה יד יא ,ןֿפלעה

 ןוא םינּפ ןֿפױא טנעה יד יא .םינּפ סָאד ןלעטש

 רעד ףיוא רעגניֿפ א יא .ןענײװרעדנַאנוֿפ ךיז

 רעדָא ךיז ןטכַארטרַאֿפ ןוֿפ ןמיס א -- זַאנ

 .טכַא ןיא ןעמענ סעּפע לָאז עמ זַא זַײװנָא ןַא

 ַא - ךיוּב ןֿפױא (טנַאה ַא) טנעה יד יא

 ,ןדירֿפוצ ,טַאז זיא ןעמ זַא ןמיס

 קרַאטש :ךיוא = ּפָאק ןֿפױא ןיו ר ק א יא*

 סָאװ ןצעמע ןּבעג ,ןצעמע ןּבייהרעד ,ןּבױל

 יז טָאה עמ, .קראטש רעייז טרעגַאּב רענעי

 ריא טָאה עמ ,הּבל-ריחּב טימ טכַאמעג הנותח

 ףיוא יַא* ."ּפָאק ןֿפױא ןיורק א טגײלעגֿפױרַא

 א ףיױא יַא* ןסַײמש(וצּפָא = לקנעּב א

 ךעלטקניּפ = (ןלָאשגָאװ יד ףיוא) לָא ש ג ַא וו

 ןא ןּבעגוצסױרַא ,טרעװ םעד ןטכַארטַאּב וצ

 שרעדנַא ןעק עמ , ,ןטּפשמ ,ןיד-קסּפ ַא ,לייטרוא

 קיד'ַא ןדַײס . . .ןיד'קסּפ א ןּבעגסיורא טינ

 ,סוממ ,יןלָאשגָאװ יד ףיוא ןכַאז עדייּב יד

 סנטַאט םעד) ןטַאט םעד יַאֹ* ..26 יז ,עשטַאילק

 -רעטנוא ךיז = (ןעמָאנ סנטַאט םעד ,ןטַאט

 -כרוד :ךוא = עט אל א י'ַא*  ,ןּבַײרש

 סיר ַא קילַײװטַײצ ןטכיררַאֿפ ,הרשּפ ַא ןריֿפ

 -מ ע ט ש איַא* .ןטייוװצ א ןוא םענייא ןשיװצ

 טירטוצ ןייק לָאז עמ ,ןעלגיזרַאֿפ (א = לּפ

 לּפמעטש א 'א ,ןריקסיֿפנַאק .ןּבָאה טינ םעד וצ

 -עדנַאּב ןָא קעּבַאט ףיוא ,דנַאּבַארטנַאק ןֿפױא

 "נָאק -- סעּפע ףױא טס ער ַא ןַא 'ַא ,ןלָאר
 -ֿפערקַאּב ,ןַײז םיּכסמ ,ןעמיטשוצ (ב .ןריקסיֿפ

 = ןזדלַאה ןֿפוא קיר ט ש ַא 'ַא* .ןקיט

 ,בצמ ןרעװש ַא רעייז וצ ןצעמע ןריֿפרעד :ךיוא

 גע פ ַא י'ַאֹ* .הרירּב יד וצ טמענ עמ ןעוו

 ןגעװַאּב ךיז ןזָאל טינ = סיֿפ יד ףיוא (9) ט

 ,ײרֿפ

 זאֹּב .ןעניז ןטקַארטסּבַא ןיא רעדָא גיֿפ .2

 יד תויר ח א יד ןצעמע ףיוא 'א .ןטסַאל

 'א .ט כיל ֿפ יד יא .(טײקכעלטרַָאװטנַארַאֿפ

 דלוש יד יא .סעציײלּפ סמענעי ףיוא ד לו ש יד

 'ַא :ךיוא ױזַא .ללּכ ןצנַאג ןֿפױא ןדִיי ןייא ןוֿפ

 ץָאלק םעד ,לק עפ סָאד ,דָא ב יד

 -עגַאנ ןסַײרּפ טַײרש לַײװרעד , .ןצעמע ףיוא

 ףיוא ץָאלק ןצנַאג םעד ףױרַא טגייל ןוא דלַאװ

 דָאּב עצנַאג יד , ,32 אט ,1864 ,מק ,"(רעװָאנַאה)

 ,עש ,ײןטַאט ןַײז ףיוא טגײלעגֿפױרַא רע טָאה

 לג יי ּב םעד יַא זד .2232 יז ,ו ֿבוט-םוי דוֿבּכל

 יװ רוּכיש' ןעמ טגָאז סָאװרַאֿפ , .ןצעמע ףיוא

 ןעועג זיא חנ --- ?'חנ יװ רוּכיש' טינ ןוא יטול

 םעד ףױרַא ןעמ טגייל ,םימּת קידצ שיא ןַא

 .לװֿפ ,"ןטֹול ףיוא לגייּב

 ןַא ,ךָאי ַא יא .(תובַײחתה ,ֿבוָיח) ֿבוח א 'א

 -הרוּת:לוע ,תװצמ:לוע ,הרוּת:לוע ןַא ,לוע

 ,ארמוח ַא ,טָאּבראֿפ א ,רוסיא ןַא יַא .תווצמו

 ם ר ח  ַא יא .ףָארטש ַא יַא .ָאגרַאּבמע ןַא יא
 א יא .הריזג ַא יַא .סעּפע ףיוא ,ןצעמע ףיוא

 .ןקידלושמוא ןא ףיוא אטח םעד יא .טָאקיָאּב

 .עיצוטיטסניא רעצנַאג א ףיוא קעלֿפ א יא

 ןַא יִא .טעּברַא (ערעװש) יַא .תוחילש א יַא
 'מ עט ש ַא ,םתותח איַאֹ*" .השק הדוכע



 ןרעמײלֿפױרַא

 ,תוהמ ןקיטסַײג ןֿפױא ןקריװ ,ןקריוװַאּב = לּפ

 םעד ףיוא ,ןכעלטנגוי םעד ףיוא םתוח א א

 ןּבָאה םידמלמ ןוא םירדח, .רוד ןגנוי ןצנַאג

 עצנַאג ףיױא לּפמעטש רעײז טגײלעגֿפױרַא

 ןוֿפ םתֹוח ןַײד םיא ףיוא טסעװ וד, ."תורוד

 סקלָאֿפ עשידוי ןיא ,קינּבורט .י ,יֵא טֿפַאשַײרט

 עגילעמַאמ , .268 יז ,1888 וועִלק ,| קעטָאילּביּב

 -שיּבַארַאסעּב שיֿפיצעּפס רעד זיא סָאד --

 ןַײז טושּפ טָאה רֶע ...לכאמ רעשינעמור

 ײּבַארַאסעּב רעד ףיוא טגײלעגֿפױרַא לפמעטס

 .14 'ז ,םילכאמ עשידוי ,עי ,"גנורעקלעֿפַאּב רעש

 סעּפע ףױא גנונעֿפ ַא ה יד 'א :ךיוא

 .ןצעמע ףיוא רעדָא

 -עגֿפױרַא ד מ ש יד רימ ףיוא טלָאװ עמ,

 שרושהמ רֹקֹוע ךימ טלָאװ עמ ןוא טגייל

 ,ּב"סרּת עשרַאװ ,טלעװ:רקֿפה יד ,ל"ּביר ,"ןעװעג

 עסיורג . ..ןֿבר רעד טהנעט} טנעז ריא , ,31 יז

 ןוא הרוּתה-דוֿבּכ הזֿבמ טנעז ריא ,רעמינּפ-תוזע

 ,תחלשמ סָאד ,ליי ,"ןיּבר ןֿפױא ףיױרַא טגייל

 -עגֿפױרַא ּבָאה ךיא , .11 יז ,ן"לרּת רימָאטישז

 השקשינ ,ןוא הרוּת:לוע םעד םיא ףיוא טגייל

 ןוא לדַײּב ןַײמ טּפעלש סע ,ןקידניזרַאֿפ וצ

 ,"םויה:דע ןדִי ןשיװצ הלּכשה טײרּפשרַאֿפ
 עסיוועג ידע ,.55 'ז ,טַײצ'םרוטש ַא ןיא ,סוממ

 רעקװעּפעזאמ רעד עכלעוו ףיוא . . . םידירי ַײרד

 לקיטש עצנַאג סָאד קידיַא . . .סױרַא טקוק דִי

 ,ײװַאלַאס עליסוי ,עש ,"ייז ףיוא רָאנ גנונעֿפָאה

 ןגלָאֿפ וצ ףיוא ץרַאה ןַײד ןקעװרעד, .33 יז

 םרח םעד ריד ףיוא ןּבַאה סָאװ םירֿבח ענַײד

 ,'סעמע' ,| רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"טגײלעגֿפױרַא

 ,247 יז

 ַא ,טלעג ןּבעג וצ ןעגניװצֿפױרַא .צעּפס .8

 ,שײלֿפ ףיוא 'ַא .ןרעַײטש 'א .ןגעמרַאֿפ לייט
 .לָאצּפָא ןרעװש ַא יַא .טכיל ףיוא ,ןווייה ףיוא

 א יא .ןזדניצ יא .ףַארטש-טלעג א 'א .סמ יא

 תואצוה יד יא .רעטסעוװקעס א יא .עיצוּבירטנַאק

 -דומלּת תרֿכח, .ןצעמע ןוֿפ ןו ּב ש ח ןֿפױא

 ,עקילײה א יװ טנכעררַאֿפ ןעװעג זיא הרוּת

 םענייא ןדעי ףיוא זיא םורעד .הרֿבח עקידּבוכמ

 טגײלעגֿפױרַא ,רֿבח א ןַײז טלָאװעג טָאה סָאװ

 ,רעװַארּב .י .א ,"הסינּכ מד ןלָאצַאּב וצ ןרָאװעג

 ךָאנ סָאװ וצ, ,427 יז ,ח"ערּת סעדַא ,תומישר

 'א ךָאד טעװ עמ ?{ןטחוש א ךָאנ| רענייא

 סע, .װיזירּפ ,סוממ ,ײשײלֿפ ןֿפיוא רעטַײװ

 'ַא ייז ףיוא ןלעװ רימ זא . . . גונעג ןַײז טעװ

 ,15 'ז ,ו רעדניק 'דיא רַאֿפ תוישעמ ,עש ,"סמ

 ןגייל עכַײר יד סָאװ ךָאי םעד ןכערּבעצ ןֿפלעה,

 יד ןקעד וצ ידּכ, .קי ,"עמערָא יד ףיוא ףױרַא

 -ֿפױרַא אתולג שיר רעד טָאה ,ןּבַאגסױא עלַא

 יד ףיוא רעַײטש-האוֿבּת ןלעיצעּפס ַא טגיילעג

 ,י"ג ,רענַאקירעמַא ,ןיטשרוב רזעיֿבא ,יןטנגעג

 ,27 טו 8

 םיא ,ןצעמע ףיוא ךיז יא -- ךיז טימ

 :לגיּפש ןילייא טגָאז ָאד , .ןֿפדֹור םיא ,ןקירד

 טגיל שנעמ ןייא ךזיױז ףיורא ואוו ,רטומ הּביל

 הסנרּפ) גָאט ןַײז לא םיא טּביג זד ,ןטגייל=|}

 -רׂשֹּב א, .ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,"(דוֿבּכּב

 -רׂשֹּב רעדנא ןַא ףיוא 'ַא טשינ ךיז רָאט םדו

 "רעד ןיילַא ךיז םיוק ןָאק םדו-רׂשּב ַא . . . םדו
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 ןוֿפ ווירּב .2 ,'הנח תרמ השאהי' ,ץרפ ,"ןגָארט
 ,רעדורּב ריא

 .שינע/ .ץכע- .גנו  .רעד ,גייל--
 .יירע-  .(עקי ,ןיד) רעד

 ןעמוקֿפױרַא  .לָאענ .וטוא -- ןרעטיײלֿפיזרַא
 ַאזַא זיא טלעװ עצנַאג יד; .רעטייל ַא טימ

 סָאװ ןּבעל רעזדנוא .. .עשידרע-ןוא-למיה-ןשיװצ

 לַײװרעד טערט ןוא למיה םוצ ףױרַא טרעטייל

 גי ,"קעשט םעד ןריסאקוצנַײא קנאּב ןיא ּפָא
 .וּוא ,גנֹו .448 יז וךות

 לּבעמ ערעסעּב רַאֿפ, .ורט -- ןעמיײלֿפױרַא
 -רעּבייא רעדנור רעצנַאג רעד רעּביא ןעמ ףרַאד

 ,רינַאֿפ דנילב א 'א עגרַאצ רעד ןוֿפ ךאלֿפ

 ,"בץערג יד רעטעמילימ ַײרד ןוֿפ סנטסקינייוװו
 ,44 יז ,רעּב

 ,ןכײרגרעד .כרַא .װטוא -- ןעגנעלֿפױרַא
 טכַײר ףורטש ןסלֿבּב| יריא, . . . זיּב ןעגנאלרעד

 ןעד ןַא זיּב ףיוניה טגנל ינוא למיה ןעז ןא זיּב

 רעד זיא רשֿפא| .9 ,אנ ,ריטרעש ,"ןיקלָאװ

 ףורַא ּברעװנַאק רעד ןוא ,ןעגנַאלֿפױרַא ּברעװ

 ,"רעד סקיֿפערּפ םעד טָאטשנַא טמוק

 ,459 ,ןֿפױא לגרֿפ ,םעד ףױרַא -- ןֿפױרַא

 -ֿפױרַא .ןּבײהֿפױרַא .1 .ורט -- ןעמענפױרַא
 יד יא .ןרָאג ןטייװצ ןֿפױא קעּפ יד יא .ןגָארט

 םעד ךיוא , .ץלַאה ךעלטַײש יד ,ןליוק יד ,אׂשמ !

 ףױרַא ןלֿפוּב רענַאקירֿפַא רעד| רע טמענ ּבייל

 ,"ּפָא טיג םיא טזָאל ןוא רענרעה ענַײז ףיוא
 ,50 יז ,1885 עשרַאװ ,...סעצָארּפ רעד ,.ג .א

 ףיוא ןעמונעגֿפױרַא ןיּבר םעד ןיוש ןעמ טָאה;,

 -טָאטש םעד ךָאנ ךַײלג טקיש עמ ןוא טעּב ןַײז

 רענימיזדאר ןוֿפ} םיארונ תויׂשעמ ,"רעטקָאד

 ינֿפל ןײגנַײרַא . . ., .ד"ערּת װָאקירטעיּפ ,{ןיּבר

 תכורּפ םעד יא טסייה םישדק-ישדק ןוֿפ םינֿפלו

 טייקילייה טימ ןערָאּפ ךיז ןוא שדוקדןורָא ןוֿפ

 יַאּב יד ןוא קלָאֿפ סָאד ,רעקלָאק .ש ,"ןיילַא

 ,6 יז ,1925 גרעּבמעל ,גנוגעוו

 ןַאמ ןֿבושח םעד ןטעּברַאֿפ ,ןעגנערּבֿפױרַא .2

 ,ןָאנּבױא 'א ,עילַאס רעד ןיא םיא 'ַא ןוא ךיז וצ

 טָאה ,ןעמוקעגנַא זיא םירוּפ רעקילייה רעד;

 "רעַײֿפ , ,לֿפ ,"ןעמונעגֿפױרא למיה ןיא ךימ ןעמ

 םיא ןעמ טמענ טָא-טָא / ,ךיוה ןעילֿפ רעגניצ

 ךיז קערש טימ טּפאכ רע ןוא -- / ףױרַא

 ,53 'ז ,לדוי ,סוממ ,"ףיוא

 ַא ףיוא ןעמוקֿפױרַא ןזָאל .רעדָא ןֿפלעה 9
 דיוַּב ןיא יַא .ןעמעננַײרַא ןענעק .לטימרעקרַאֿפ

 טמענ ףיש יד, .ןעניױשרַאּפ קילדנעצ ַא רשֿפא

 יװ ןעז, ."ןרישזַאסאּפ טנזיוט רעּביא ףױרַא

 יז טעװ רע .דרעֿפ ןֿפױא סיוא טעז לװנַאז ריא

 ןוא ךיז וצ ןעילוטוצ טוג ,ץנירּפ רענעי יװ יא

 א ןוֿפ ןַאמָאר ,ַאּפָא ,"ןשטַאּפקעװַא ריא טימ
 טָאה סָאװ עניּב עסיורג ַאק .34 יז ,ֿבנגידרעֿפ

 .מ ,"רעקיזומ קיצכא רעּביא ןעמונעגֿפױרַא

 .415 'ז , ....קצָאװטַא ךוּבירוכזי ןיא ,ןַאמטכער

 םענַײֿפ ַא ךיז ףיוא 'ַא .ךיז ףיוא ןָאטנָא 4
 עשיקרעט סרעטומ רעד ךיז ףיוא יַא ,לטנַאמ

 םעד ּפָאק םענופ ּפָארַא ןֿפרַאװ סענעדִיי ,, .לֵאש

 -טַאמש ינימ ךיז ףיוא ףיורא ןעמענ ןוא רעיילש

 ןקַאּפֿפױרַא

 ,"ענױזַא ,הליחמ ,סעקישטּפעשט עשיווטיל ,סעק
 יֿפױרַא ךיז ףיוא טָאה רע, .101 יז ,המלש ,סוממ

 -למרַאי רעד ףיוא ןָאטעגנָא ,ץלעּפ םעד ןעמונעג

 .מ ,"סאג ןרעּביא קעװַא ןוא למַײרטש סָאד עק

 ענליװ ,לוּבלּב טולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר

 (ש יי ל ֿפ) ּב ַײ ל ךיז ףיוא יַא* ,170 'ז ,4

 ךיז ףיוא יא .גָאװ ןעמענוצ ,רעטעֿפ ןרעװ =

 ףיוא 'א* .ןטסוה וצ ןרעהֿפיוא ןוא שיײלֿפ

 קיטליגכַײלג ןרעװ :ךיא = ץל ַא מ ש ךיז

 ןוא ץלאמש ךיז ףיוא יא .ןדַײל סנטייווצ םוצ

 ,ץכערק סנַאמערָא םוצ בױט ןרעוװ

 א יַא .ןלעטשנָא ,ןעמעננַײרַא .ןעמענֿפױא .9
 וליֿפַא , . . זיא רע, .ּפאש ןיא ךיז וצ ןאמסדנַאל

 ןטעּב טשרע טמוק סָאװ םעד וצ קידתוירזכַא

 ןישַאמ ַא ַײּב ןצעזקעװא . . .'א םיא לָאז פמ

 ,ןידרָאג .ַא ,"ןענידרַאֿפ וצ סעּפע ןּבעג ...

 ןעמ טָאה; .145 'ז ,1957 א"ל , ...יקסװָאנַאי

 ןַײז לָאז רע ןעמונעגֿפױרַא . . . ל"ז ןדייז םעד
 ,דרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװעיװ .ַא ,"ןיד-תיּב-ֿבא

 ,47 'ז ,1909 גרעּבמעל

 -- ןטעּברַא ,ןעגנואוט ענעדײשרַאֿפ ַײּב .0
 ןֿפױא יא .אא ןגירקֿפיורא ,ןָאטֿפױרַא ,ןגײלֿפױרַא

 לסיּב א טיורּב ףיוא 'א .קידניא ןצנאג םעד שיט

 -קַאּב יַא .ןײטשֿפרַאש ןֿפױא ףלח םעד יא .קינַאה |
 ףיוא שיֿפ םעד 'א .לזעלג ןיד א ףיוא סעירעט

 רעד ןוֿפ ךעלגנעג יא ,ןּבעװ םַײּב .עקטנעװ רעד

 ףיוא יא :לעלַארַאּפ ,לשטַײּב ןֿפױא עװָאנסָא

 | ,הרוצ ענייש יד טנװַײל

 ןֿפױא יא .ןעניז ןטקַארטסּבַא ןיא ,גיֿפ .4
 יייחתה ךיז ףיוא יַא .הבשחמ רעד ףיוא ,קנַאדעג

 ןעװ ךַאנרעד , .עא ןגָאזוצ עַײנ ,רדנ א ,ןתוֿב

 ןוא תוריפע ליֿפ ךיז ףיוא ףיורַא ןעמענ ןדִיי

 המלש ,"תורצ ליֿפ ןיא טעּפעצעגנַײא ןרעו ייז

 ,ּב"ערּת עשרַאװ ,קחצי תדקע רֿפס ,יקסוװוָאנַאי

 ןימ אזַא ףױרַא ךיז ףיוא טמענ רע, .26 יז

 ,| רעפעינד םַאב ,גרעּב גָאט םענעטָארעג

 ןּבָאה . . . םייּבר עשידיסח יד, .284 יז ,יסעמע'

 םעד ןעלטימרַאֿפ וצ ךיז ףיוא ןעמונעגֿפױרא

 -עצַאק .א ,ײארֹוּב םעד טימ ןדִיי ןכעלטנייוװעג

 ,357 'ז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,ןגָאּבנלענ

 .ץכע- .גנו .רעד ,םענ- .ךיז טימ

 .ַײרע- = .(עקד ,ןי) רעד .שינעד
 +- לגרֿפ .מטפ .ףױרַא װז -- טעֿפױרַא

 ןיא המשנ יד טייג ףָאלש ןיא , ,465 ,טעֿפױא

 ןיא ןעמ טּבַײרשרַאֿפ תוריֿבע / .יִא למיה

 א ךַָאנ טסיּב ,דניק ןַײמ ,וד רעּבָא / .רעכיּב

 ,"רעכיז ןוא קיאור ןֿפָאלש וטסגעמ / ,רעניילק
 .לֿפ

 ,ןֿפרַאװֿפױרַא :ךיוא .ורט -- ןשטַאּפּפױרַא
 יא .ןעקסַאילֿפּפױרַא ,ןּפעלקפיורא ,ןּפאלקֿפורַא

 ַא טָאה ריּפַאּפ לקיטש א, .ךיוה רָאג עקליּפ יד

 -עגֿפױרַא ןרָאװעג ךיילג ןוא ןּבעגעג רעטַאלֿפ

 -לוקי ,וו סַײװ ,"ףיורא טנאוו רעד ףיוא טשטַאּפ

 ,156 יז ,'עגיל-רוט

 .ךיז טימ

 ,שינעד

 .ץכע- רעד ,שמַאּפ--

 םילּכ עקידחסּפ יד יַא .װרט -- ןקַאּפּפױרַא
 ןיא רעדמעה רָאּפ ַא ךָאנ יַא .םעדיוּב ןֿפױא



 ןעזױפֿפױרַא

 עמ , ,ָאטױא-טסַאל ןפיױא הרוחס יא .ןַאדָאמעשט

 טימ ןגָאװ םעד ףיוא ןדָאלעגֿפױא ןדִיי עלַא טָאה

 ןוֿפ סעּבלָאק יד טימ ןגָאלשעג ,תוירזכַא סיורג

 ןייא ףיוא טקַאּפעגֿפױרַא עלַא ןוא ןסקיּב יד

 ךוּבירוכזי ןיא ,שטיװָאלװַײֿפ .? ,"קָארט

 ,410 יז ,װעשטָאלז

 ,ץכע- .גנו רעד ,קַאּפ-- .ך יז טימ

 ,שינע-

 םעד; .ןוויוא ןֿפױא יַא .וטוא -- ןעזױּפֿפױרַא
 ,זיא ךיוה קידלַאװג רע :זיולּב ךיז טכוד ריזח
 ,"ףורַא רע טעזיוּפ ןכיוה ַא גרַאּב א ףיוא ןעוו
 .ךיז טימ 454 יז ,1956 י"נ ,וװ המחלמ ,מּפ
 .שינע-
 -ֿפױרַא ,ןעגנעדּבֿפױרַא .ורט -- ןרטּפפױרַא

 .ןרעװ רוטּפ ַײּברעד ןוא ַאא ןגָארטֿפױרַא ,ןריש

 עטעֿבנגעג ,דנַאּבַארטנַאק ,רוטַארעטיל עֿפײרט יא

 ןקניטלַא םעד יא .םעדיוּב ַא ףיוא ץעגרע ןכַאז

 םיוק ןיוש ייז טָאה ןרע}; .ןוויוא ןֿפױא ןדייז

 , סַײװ ,"ןיהַא טרַאד ןרטּפוצֿפױרא טּבעלרעד

 ,שינ- 20 יז ,יקרעּבערשי

 ןוא ןּבײהֿפױרַא .חרט -- ןשטעלּפֿפױרַא
 רימ ךיא ּבָאה עינדערעּפ ןיא,, .קישטַאלּפ ןכַאמ

 ןוא ךיש יד רעּביא ןרעדולּפ יד טזָאלעגּפָארַא

 יד ןוא ץרַאה סָאד טעליּפשעגֿפױנוצ ךיז ּבָאה

 ,קינוּב לּכ ,ליי ,"טשטעלּפעגֿפױרַא לסיּב א תואּפ

 .שינע- 39,  יז ,1876 סעדַא

 (+-) ןקַאּפֿפױרַא .װרט -- ןעלקעּפֿפױרַא
 רַאֿפ טעליּב א םיא טֿפױק עמ ,, .קעּפ עניילק

 םיא טלקעּפ עמ ןוא ןיװ ןייק שינַײר טכַא

 ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"ןַאּב יד ףיוא ףיורא

 ךיא ןיּב, ,9 'ז ,1911 װָאנרַאט ,ו גנוי רעליואו

 יד .טרָא םעַײנ ןֿפױא ןרָאֿפעג ןַאמרוֿפ ןטימ

 .נ ,"טלקעּפעגֿפױרַא ןגָאװ ןֿפױא ךעלטסעק

 ,2 קסנימ ,כאװ רעד ֿפַא ,זיוהנַײװ

 .דיוּב רעד ףיױא ךיז יא -- ךיז טימ

 ,יירע- .שינעז

 ֿפױרַא ,ןגײלֿפױרַא .ורט -- ןעװַארּפֿפױרַא
 -רא ענעדײשרַאֿפ ַײּב) אא ןּפעלקּפױרַא ,ןעיירד

 ַא ,לצעלק א ,טניװג א ,לֿפַײרש ַא יא .(ןטעּב

 .םעדָאֿפ טימ לוּפש ַא 'ַא .װזַאא ןעמיר

 ,ןעמוקֿפױרַא ךיג .חטוא -- ןלַארּפֿפױרַא

 יװ) ןעװעג טינ רעטש ןייק טלָאװ סע יװ ױזַא

 יד, ,(רעיוט ןוא ריט עטלַארּפעגֿפױא ךרוד

 ףױרַא ןלַארּפ ןטנוא ןעװעג סָאװרָאנ ןענעז סָאװ

 עיגרענע רענעלָאטש רעייז ןוֿפ חוּכ םעד ךרוד

 טישז ,"טײקכַײר ןוֿפ לּפַאטש ןטסכעה םעד וצ

 רעד ,לארפ- .166 יז ,1917 י"נ א
 .שינע- .גנוז

 םעד יַא ,ןקירדֿפױרַא .חרט -- ןפערּפֿפױרַא
 שוק ַא טרעװ ךַײלג, .עמריֿפ רעד ןוֿפ ןכייצ
 ,עדנעללּב ,עגנוי עריא ףיוא טסערּפעגֿפױרַא
 ײז טָאה סָאװ ,רַא ,"ןפיל עקיטשרוד רעּבָא
 .ןדנוּברַאֿפ

 ןּבױא ןוֿפ ןלַאֿפ .1 .װטוא -- ןלַאֿפֿפױרַא

 ַא םיא טכערּבעצ ןוא ףיורַא טלַאֿפ ץָאלק ַא

 ריא ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא קנוֿפ א .טנַאה
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 ףיוא טלגיזעגֿפױרַא רע טָאה שוק א? .לדמעה

 ןיא ןרערט עסיורג רָאּפ א ןוא טנַאה ריא

 ,ןהָאסלעדוי .מ ,"טנַאה ריא ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא

 ,23 'ז ,1913 ענליוו ,עּבעיל ענעגַארטעּב איד

 ןָא ןֿפערטנָא קילעֿפוצ ןוא ןלַאֿפרעדינַא .2

 א ףיוא יא .ריזח א ףיוא 'א ןוא ןלַאֿפ .סעּפע

 ךָאנ ריא טֿפױול ןרע1, .לקניו ןיא ערעשטָאק

 ןוא ףױרַא טלַאֿפ ןוא ףױרַא לגיּפש םעד ףיוא

 טישעצ ןוא לגיּפש םעד טכערּבעצ ,רעדינַא טלַאֿפ

 ,293 יז ,1925 ענליוװ ,עלעקרעס ,טע ,"טלעג סָאד

 דיי א זיא . ..טכעג ערעטצניֿפ-קָאטש יד ןיא,

 ץוּפ ןלַאֿפעגֿפױרַא ןוא ןרָאװעג טלכיורטשעג

 ,"סע טסייה המהּב רעודנוא ףיוא ,ריא ףיוא -

 עטלגיזרַאֿפ יד, ,39 יז ,תומהּבה רֿפס ,סוממ

 ןרָאװעג טגֿפעעג ןענַײז סענַאגאװ יד ןוֿפ ןריט

 ןלַאֿפוצֿפױרַא ןּבױהעגנָא ןּבַאה ןשטנעמ ןוא

 דיי רעװָאכָאטסנעשט ,"ןטייווצ ןֿפױא רענייא

 ,113 יז ,1947 יינ

 ףיוא ,אנוׂש ןֿפױא יא ,ןלַאֿפאּב .ןלַאֿפנָא .9
 ףיוא טכירעגמוא יא .עיציזָאּפ רעכעלדנַײֿפ רעד

 ןוא שדוח-סנרּפ ,יאּבג ,ֿבר ןֿפױא יא .ֿבושָיי א

 םיא ןוא ןרעכַאװש א ףיוא יא .ןעלדיזסיוא יז

 ןלַאֿפעגֿפױרַא רע זיא , .דנעל-ןוא-קור ןכערּבנָא

 טָאה ןוא הּפצוח רעצנַאג ןַײז טימ ןשרד ןֿפױא

 ,"ןַײז וצ חּכװותמ םיא טימ ןעגנַאֿפעגנָא ךיז

 ןידמע ֿבקעי 'ר, .עגַאלַײּב ,9 ןאפ ,1890 ,לָאֿפי

 :עגֿפױרַא רע זיא ,טקעמשעג טינ סָאד טָאה

 דחאּכ טלדיזעג םיא טָאה ןוא םיא ףיוא ןלַאֿפ

 ,34 'ז ,1889 ןילּבול ,ןתנוהי תודלוּת ,"םיקירה

 יז טָאה קסיּפ םענייש א ןוא ךעלעּפיל עיולּב,

 לוש ןוֿפ קידנעמוק יז טגעלֿפ אמּתסמ .טַאהעג

 ,"ריֿפ עלַא ףיוא ,טגָאז עמ יװ ,םעדייא ןֿפױא יא

 ,18 'ז ,1927 ענליװ ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב י

 רָאנ זַא טניימעג סעלַא ּבָאה ךיא, :גיֿפ ךיוא

 ןוא םיחצור ענױזַא ןענעז םינשרד עשיסור יד

 "מורַא ,םיקוסּפ ףיוא גנילצולּפ יַא ,םינלזג-דלעֿפ

 רַאֿפ 'ידוי רעד ,"סיֿפ זיּב ּפָאק ןוֿפ ייז ןסַײר

 ,31 יז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ

 רענייא יַא .ןעילוטוצ ,ןצעמע וצ ןלַאֿפוצ .4

 ןיא ֿבר רעד, .ךיז ןשוקעצ ןוא ןרעדנַא ןֿפױא

 עדייּב ןּבָאה ייז ןוא לגנִיי ןֿפױא ןלַאֿפעגֿפױרא

 ,המשנ עשידוי א ,םױּבדלָאג .מ ,"טנייוװעג

 א וצ טֿפױל םיצולפ , ,18 יז ,1927 לשימעשּפ

 טימ ףױרַא טלַאֿפ ןוא . . .לדער ַא וצ לרוחּב

 -ןַײא ןוא ןקירעדינ ַא םענייא ףיוא ּפילכעג א

 -ַאזוצ רָאנ טגָאזעגנָא טָאה עמַאמ' :ןטרַאדעג

 ,283 'ו ,...ךַאילש ,קׂשי ,"ןעמ

 םעצולּפ ,ליֿפעג ַא ןוֿפ ןרעװ ןעמונעגכרוד .9

 סע .עיצַאוטיס רעַײנ ַא רַאֿפ ןרעװ טלעטשעג

 ןַא ,המיא ,דחּפ ,ארומ) קערש א ףיורַא טלַאֿפ

 ףיורַא טלַאֿפ סע .(דחּפו המיא ןַא ,תומ-תמיא

 עשילָאכנַאלעמ א ,הרוחש-הרמ ַא ,טעמוא ןַא

 ןַא ,הריזג עַײנ א ףױרַא טלַאֿפ סע .גנומיטש

 .טסַאל ערעװש א ,רעַײטש רעַײנ א ,שינעקישנַא

 רעד זיא למיה ןרָאלק ןוֿפ רענוד ַא יװ;

 ,"רעטילימ סָאד ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא לעֿפַאּב

 :שַאק שואעדַאט ,(ןייטשניּבור .מ} ןהָאזלעכימ .מ

 סע לָאז יַא* .25 'ז ,1904 ןַאדנָאל ,ָאקשויצ

 יד סָאװ םעד טָאטשנַא = !ּפָאק סאנוׂש ןֿפױא

 ןריֿפֿפױרַא
 וצ רעדָא רימ וצ ןעמוקנָא לָאז קנערק יד ,הרצ

 ,אנוׂש םוצ ןעמוקנַא רעסעּב סע לָאז -- עקינַײמ

 ,הֿפירׂש רעד רַאֿפ ךָאנ ןּברַאטשעג זיא ןרעו;

 ,"הנמלא ןַײז ףיוא ןלַאֿפעגֿפױרַא זיא ֿבוח רעד

 ,143 יז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ,רעלהַאמ .ר

 .ןֿפערט ךיז ,ןעמוקֿפױרַא םעצולּפ .גיפ .0

 ,קנאדעג ןֿפױא ףיױרַא טלַאֿפ סע .קינַאזרעּפטירד

 ןטימניא; .ןעניז ןֿפױא ,הֿבשחמ רעד ףיוא

 הֿבשחמ רעד ףיוא ףױרַא רימ טלַאֿפ ןענירעד

 ךיז רייצמ ףרַאד הרצ ַא ןיא שטנעמ א . . .

 .מ ,"ןגיוא ענַײז רַאֿפ הרוצ סניּבר םעד ןַײז

 טעװ רעמָאט, .26 ןש ,1870 ,מק ,שטַאגולד

 רעדָא קעלֿפ א יא שוּבלמ ןםעַײנ) םעד ףיוא

 וד זַא ןגָאז ןעמ טעװ ,ןרעװ ןסירעצ טעװ סע

 ,גנילרעּפש .יא ,"פרה-ןיע ןַא ןּבעגעג טסָאה

 א ַײּב|, .זי יז ,ט"סרּת גרעּבמעל ,וװ םיטוקיל

 ןשטנעמ א ףיוא 'א טכַײל ןעמ ןעק {ךודיש

 ,"קיטרעװרעדנימ שילַארָאמ רָאג זיא רעכלעוו
 ,4 ך ,1929 ענליוו ,זעגֿפ

 עֿבט ַא טָאה ,ןעק סָאװ  .לָאענ .ידַא -- קיד
 .השא ץֵא ןַא ,רענייטש עיא .ןלַאֿפ(וצןֿפױרא

 .גנז- רעד ,88- .וזק -- ךיז טימ

 .ירע-  .(עקז ,ןיד) רעד .שינע- .ץכע-

 רינַאֿפ ןוֿפ ןטימ םעד, .ורט -- ןרינַאֿפֿפױרַא
 ןוֿפ רענעלק מצ ןייא טימ סױרַא ןעמ טדַײנש

 יייא ענעּבילּבעג יד ןוא םערָאֿפ רעטנכייצעג רעד

 רעד ףיוא ףיורַא ןעמ טרינַאֿפ םַאר עקימרָאֿפ

 ,בנו- 85 יז ,רעּב ,"ריט

 -רַאֿפֿפױרַא ןוֿפ רַאּפ ,ידַא -- ןגױּברַאֿפּפױרַא
 ,סעלָאּפ ענע'ַא .טוה ןוֿפ ןדנַאר ענע'ַא יד .ןגייּב

 'ַא .ּפָאלַאג ןיא י'ַא .װטוא -- ןרָאֿפֿפױרַא
 יד ןעק ןרָאֿפּפָארא ןוא 'א םַײּב, .קידנטַײר

 ןטימ ןצעמע ףיוא 'א ."הנּכס ןיא ןַײז הרוחס

 םורַא העש רַאּפ א ןגעקַא, .טסורּב ןיא לשיד

 קרַאמ ןֿפױא ךַײלג ןרָאֿפעגֿפױרַא ןגָאװ רעד זיא

 ךיא, ,21 'ז .תועסמ ,סוממ ,"עקוװעדַאיענוט ןיא

 רעטשרעּבייא רעד ףיוא למעזעּב םעד טימ ךַאמ

 ,"גרַאּב א ףיוא קיד'ַא שטַײּב רעד טימ יװ ,קנַאּב
 װָאװל ,רענילרעּב המלש יר אַײּב ,קָאטשניּב .? יי

 קידלַאװעג טָאה . . .רעשטוק רעדע .10 יז ,6

 עלַא רעּביא שטַײּב רעגנַאל א טימ טעכָאֿפעג

 ערעייז ןוא טַײליקרַאמ יד ףיוא ךַײלג ןוא ּפעק
 ,'טָאטש-טלַא  ,זיי ,"ןרָאֿפעגֿפױרַא סעלעטש

 "ךיז טימ ,דייר עזייּב טימ ןלַאֿפֿפױרַא :ךיוא

 רעשיצאנ רעד, .ןטסױֿפ טימ ךיוא ,ןעַײרעל

 ןקנַארק םעד ףיוא ףיױרַא טרָאֿפ רעריֿפרַאש'

 ןדנוא ףיוא טרָאֿפ ריא ."ןטסױֿפ יד טימ

 טושּפ ןעגעז רימ זַא ןזַײװַאּב טליװ ןוא ףױרַא

 הינמ שיחכמ ךיז ןענעז סָאװ . . . סרענגיל

 ...לדיימ ַא; .25 ןאמ ,1864 ,מק ,זרַא ,"היֿבו
 -רַאֿפ ןוא טקַאט ליֿפ ױזַא ףיוא ןּבָאה ףרַאד
 טימ ןעמַאמ רעד ףיוא ןרָאֿפוצֿפױרַא טינ דנַאטש
 .7 וצ 1961 ,רַאֿפ ,"דייר-סגנוקידיילאּב

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,רָאֿפ-- .ךיז טימ
 ,שינע-

 יד 'ַא ,ךיז וצ ןצעמע יַא .ורט -- ןריֿפּפױרַא



 רַאּבילֿפֿפױרַא

 םעד יא לוטשילדער א טימ .ןַאנּבױא טסעג

 ףיױרַא טריֿפ עמ .ףיש רעד ףיוא ןטמיילעג

 םוצ זיּב ףױרַא ןריֿפ פער ט .פערט ףיוא

 "ה ןורא תא םילעמ' טשטַײטרַאֿפ ללמ .ךַאד

 ןּבָאהע :יּת) "ףיורא ןריֿפ, :(15 ,ו ,ּב לאומש)

 טלָאז ןמ ׂשד טוּביג רֶע, .ן"טכַארּבעגֿפױרַא

 ןַײז ינוא סונקרוה רטומ איד ןריֿפ ףיוניה

 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןרוט םעד ףיוא רטסעוװש

 ֿפױרַא ןײלַא טינ ךיז רָאט עמ, .דק 'ז ,1

 ןילַא תיּבה-לעּב רעד זַא ץוחַא ,ןָאנּבױא ןצעז

 ,| ישס ,"רעדינַא ךיד טצעז ןוא ףױרַא טריֿפ

 טריֿפ םזיניװָאש רעשידמלמ רעזדנוא, ,47 יז

 ןרעטש עַײנ ףױרַא למיה ןֿפױא לָאמ עלַא זדנוא

 יליֵּב ,ץרפ ,"תולג ןרעטצניֿפ ןיא ןטכַײל סָאװ

 -- טָאג טריֿפ ןטַײצ יד ןוֿפ רעטַײּב ַא, .יגנוד

 ,טייצ ,יןטַײנַאּב םעד ןשטנעמ םעד ףױרַא

 -סעיסע ןַא; .טַײהַײרֿפ רעד וצ עדָא ,ןורטטמ

 ...רעדניק ןצַײרד ןעמונעגנעמאזוצ טָאה ןַאמ

 יײז ןוא ...ץַאלּפ א ףיוא טריֿפעגֿפױרַא ייז

 ,ןַאמסיז לאומש ,"ןסישסיוא ןעמונעג טרָאד

 ,304 יז ,ז"טשת ַא"ּת ,ַײרוגליּב ןּברוח ןיא

 ןוא רעטרעװ ערעדנוזַאּב טימ גנודניּברַאֿפ ןיא

 ,גצ װ (םעַײנ ,ןקיטכיר) ַא ףיוא יא :ןקורדסיוא

 'א .געװ (ןכעלרעֿפעג) ןקיש טיל ג א ףיוא

 ףיוא 'א* .רשיה-ךרד ןֿפױא ,ך ר ד ןֿפױא

 מא = ר9 ַײֿפ ןֿפױא יַא* .ש טילג ַא

 װזד -- ש טי ּב ַא ףיוא יא* .ןכַאמ ךעלקילג

 א ףיוא יא .ןרַאנרַאֿפ ,ןַײרַא דָאּב ןיא ןריֿפ

 -צג א ףױא יִא עא רופש ַא ,דַאיל ס

 ןֿפױא ,דשח א ףיוא ,הֿבשחמ ַא ףיוא ,קנ א ד

 = לנ } צ ס ,עניּב רעד ףיא יא* .לכׂש

 -לעזעג רעד ןיא עלָאר ַא ןליּפש ןֿפלעה ךיוא

 ,עמעט ,ןינע ןַא ףיוא ס עו מ ש ַאיִא .טֿפַאש

 עמ ןעװ} ןכַאז (עניזא) עכ לעז ַא ףיוא יא
 ןגעװ ךעלטנייוװעג ;שוריֿפּב ןענָאמרעד טינ ליװ

 .ןעא דניז עלעוסקעס ןגעװ ,םיׂשעמ עסואימ

 ףיורַא טריֿפ (רָאיצרַאװש רעד) ערה-רצי רעד,

 ."ןכאז עכלעוו ףיוא טסייוו רעװ

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,ריֿפ-- .ךיז טימ
 הּתֹּכ דא .(עק- ,ןיי) רעד .שינעז
 ןילַא סָאװ ,שטילג ןֿפױא רעיא ,רעקלקלחו

 ,סוממ ,"רעלעט א יװ טַאלג סיוא ךיז ייז ןעיירד

 ,85 'ז ,תועסמ

 .רנ .משצטד .ידַא -- רַאּבילֿפֿפױרַא

 ,קיאילֿפֿפױרא .ןעילֿפֿפױרַא

 ֿפױרַא -- װטוא .לֵאענ -- ןעלנילֿפֿפױרַא
 ַא ןיא טלגילֿפעגֿפױרַא, .ןעלגילֿפ ףיוא ןעמוק

 ,55 'ז ,שג ,דָארּב ,"רקש רעד טלַאטשעגיַארק

 ןעלגילֿפ , .ןעלגילֿפ ףיוא ןעגנערּבֿפױרַא --- װרט

 ףיורַא ןעלגילֿפ ,ןכייה יד וצ טעּבעג ַא ףױרַא

 .ךיז טימ .ץּכ ףלא ,"ןייוועג ַא

 ןעק סָאװ

 -ַאװ :תֿפומ א ןעזעג, .וטוא -- ןֿפילֿפֿפױרַא
 1962 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ,"ףיורַא טסילֿפ רעס

 ,23 או

 ,ןענָאלַאּב ,ךעלעגײֿפ .װטוא -- ןעילֿפֿפױרַא
 ןענַאלּפָארע ,ןטאטסָארע ,ןעגנאלש ענעריּפַאּפ

 ,ךיז ןונ, .םיֹוּב ץיּפש ןֿפױא יא .ףױרַא ןעילֿפ

 .ודַא -- וצֿפױרַא

 .ן" ,רעד -- גוצֿפױרַא

 .ורט -- ןעגניװצֿפױרַא
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 טרעװ ינוא רילדָא ןייא איװ ףיוריה טכילֿפ רע
 ,ריטרעש ,"הרצּב רּביא ןטײרּפש זיוא לגילו ןַײז

 ףיוא ןגױלֿפעגֿפױרַא זיא ּבלאווש ַאק .22 ,טמ

 וצ ריא ןוֿפ לָאװ קינײװ ןייא םוא סּפעש א

 ינָאיל ,"ןרעטסַאלֿפוצסױא טסענ ריא ןעמוקאּב

 ,71 יז ,1844 ענליװ ,רעלעטש ןֿפירּב רעַײנ ,רָאד

 רעד ךָאנ דימו-ףּכיּת לָאז המשנ עשידִי א;

 ,ץרּפ ,"ןדע-ןג ןקיטכיל ןיא ךַײלג . . .'ַא הרוֿבק

 ,6 טקנוּפ ,יךעלטעטש ןוא טעטשי

 ןיא ףיורא ןעִילֿפ ןעגנַאלש-רעַײֿפ :גיֿפ ךיוא

 ןּבָאה ייז -- רעטרעװ עקילייה יד; .ךיוה רעד

 טכַאנ:ילולא רעטעֿפ רעקיד רעד ןיא טרירעמיש

 ןעזעג ייז טָאה לאיחי ןוא -- ךעלמערעווילג יװ

 :ךיוא  .דוייםיליהת ,שַא ,"ןַײרא למיה ןיא יִא

 רעד וצ יא .ּפערט יד ףיוא יא ,ןֿפױלֿפױרַא

 ,סמערַא יד ןיא ןעמַאמ

 ,ץכע- .גנוא- .רעד ,ילֿפ-- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ףיוא גנוטכיר רעד ןיא
 "ַא טנעה יד ןקערטשסיוא .יא ןעמיווש .ףױרַא

 יא קידנעטש ןגעװַאּב ךיז .רעכעה ךָאנ ,'ַא ןייג

 וצ ףױרַא ינוא ליסקַא רנַײז ןוֿפ, .'ַא ןגַײטש

 ,"קלָאֿפ ׂשָאד לֵא זַא ריכעה ןלואש|} רע רַאװ

 ןטּֿפַאשרעטעּברַא יד|, .2 ,ט ,א לאומש ,מהס

 -רָאֿפ , .. טייקידנעװטיונ יד ןיוש טײטשרַאֿפ

 ןוא ןטסילאטיּפאק יד טימ ןטַײרטש וצ קיֿפױל

 רעשידיא רעד ,"גנוריגער רעד טימ יַא רעטעּפש

 ,יַא . . .א .20 יז ,372 ןאפ ,1896 ןָאדנָאל ,רעטײּברַא

 סָאװ ,םינוילע םימחר יד ןוֿפ רוקמ םעד וצ

 ,256 'ז ,אינת ,""םימחרה ֿבַא ןֿפורעגנָא טרעװ

 טָאה סָאװ לדיילק סַײװ ַא ןגָארטעג טָאה יז;

 ,"זדלַאה םוצ יַא זיּב רעּפרעק ריא טּפַאכעגמורַא

 גרַאּב "א ,9 שוו 1969 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ

 ,גרַאּב -ףיורַא ווזד ---

 רעטריזינַאגרָא ,שרַאמ

 ללּכּב ,ףורַא-גרַאּב ַא ףיוא ריצַאּפש רעקידנסַאמ

 ןַא טימ יַא ןַא .ףױרַא ףיוא גנוטכיר רעד ןיא
 ,רעטסעקרַא

 ַא ,דיחי א ןעגניווצ
 וצ ךיז) ןָאט וצ סעּפע ,עיצַאינַאגרָא ןַא ,עּפורג

 , .. . וצ הריזג א 'א .ןליוו םענעגייא ןגעק (ןריֿפ

 עג עשינַאקארד ,ןרעַײטש ,טכילֿפ-רעטילימ יַא

 יד רַאֿפ טכער יַא .ךַאמּפָא-םולש ַא יַא .עא ןצעז

 א יִא .ןּביױלג םעַײנ ַא 'ַא .םיטועימ עלַאנָאיצַאנ

 א יִא .עיצַאטנעירָא עכעלטֿפַאשלעזעג-שיטילָאּפ

 'ַא טנעקעג טָאה טָארנדוי רעד .גיילסיוא םעַײנ

 ןייא ןוֿפ ןדִיי ףיוא יַא .ןטעּברַא ענעדײשרַאֿפ

 ,םוטנדלי-טלעו ןצנַאג ןוֿפ גנורעדנוזּפָא ןַא דנַאל

 םלוצ רעשידִיי רעד טָאה ןרעטַאעט ןיא} ןטרָאד

 טָאה ןוא ןעגנואװצעגֿפױרַא קַאמשעג ןַײז . .

 ןיא גנורעדנע עכעלקרעמַאּב ַא ןעװעג םרוג

 ןּבָאה ןדייא .4 א ,אע לּבִי ,"רעטַאעט ןשידִיי

 ןּבעל ןשימָאנָאקע םוצ ןגָארטעגוצ ליֿפ ױזַא

 טלָאװעג טינרָאג םענייק ףיוא רעּבָא ,דנַאל ןוֿפ
 ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,ןגָאּבנלענעצַאק .א ,"'ַא

 ףיוא טגניװצ טכַאמ ןעשיטעװָאס} יד, ,381 יז

 -ימיסַא ןוֿפ ןעגנוגנידַאּב ףיורַא {ןדִיי ידו יז

 טינ הרירּב רעדנַא ןייק ןּבָאה ייז ואוו ,עיצַאל

 .ןע- ,רעד -- יצֿפױרַא

 .חרט -- ןעיצֿפױרַא

 ןעִיצֿפױרַא

 ,12 או 1964 זמט ,גצּב ,"ןּבעגוצרעטנוא ךיז יו

 ּפאנק ןּבָאה . ..תוכולמ ןשיװצ ןעגנואיצַאּב,

 עתמא ענַײז טימ ןוא קלָאֿפ םעד טימ ןָאט וצ

 ,טעקיטע . . . ,עיטַאמָאלּפיד זיא סָאד . . .ןליֿפעג

 ,זמט ,גי ,"ףיורַא טגניװצ טֿפאשהנידמ סָאװ

 ךַײא ףיוא ןֿפראד ךיז ןלעװ רימ,, .15 ש 6

 ,"זדנוא וצ דנוּבוצ ךַײא ףיוא יא ,ןֿפרַאװֿפױרַא
 .167 'ז ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 ףיוא ףיורַא סעּפע טגניװצ עמ ןעװ :ךיוא

 ,טליגכַײלג ,רעטכעלעג ַא ךיז ףיוא יא :ךיז

 ןעמָאנ ןטלעטשרַאֿפ א יַא .אא טײקנטיהעגּפָא

 ,ןֿפױלטנַא וצ ךיז ףיוא 'א .ךיז ףיוא

 ,גנאוצ- 9 ,רעד  ,גניווצ -

 .שינע .ץכע- .גנז .גנואווצ-
 .ירע-/ .(עק- ,ןיד) רעד

 ןעגנערּבֿפורַא .ורט -- ןרעּבױצּפױרַא
 ןוֿפ יא .ףושיּכ טימ ,ַײרעּבױצ טימ ןּבײהֿפױרַא

 'א .דרערעטנוא ןוֿפ ןיגיניק יד שינעֿפיט רעד

 םירּבחמ ןַארַאֿפ , .עלעשיפ ענעדלָאג סָאד םי ןוֿפ

 ,"דליּב ץנַאג א 'א עזַארֿפ א טימ ןענָאק סָאװ

 ,237/ .9װ| 1963 ,זמט ,סעשָאגרַאמ .ש 'רד

 רשֿפא) +- וצֿפױרַא וזז -- וצוצֿפױרַא
 רעד ךעלטעטש לָאצ ַא ןיא .(רעשיטַאֿפמע

 ,ףױרַא-גרַאּב זיא סָאװ לייט םענעי רַאֿפ ןעמָאנ

 ןוֿפ קירּב רעד ןוֿפ תרּפ םעד טעז סָאװ רעד;

 טנַײה רעּבָא ,,תישארּב הׂשוע ךורּבי טגָאז לֿבּב
 ןוֿפ ףיול םעד| טרעדנעעג ןּבָאה רעיסרעּפ יד זַא

 טָאה ףסוי בר .יַא רוֿבשיײיּב ןוֿפ זיא -- {ךַײט

 .ּב/טנ ,תוכרּב ,"יַא אריקד"יהיא ןוֿפ :טגָאזעג

 טכרָאנש רעיַאע -- רע"א --- וויטַארַאּפמָאק
 "ףלבארכ, ַא יװ ןיילַא רענייא רעגערט לרעּב

 פוטש-רעלעק ןיא' ,ץרפ ,"טעּב ןיא

 טאטלוזער רעדָא טקַא

 ןֿפױא רעדעלרעּבײא ןוֿפ יַא, .ןע;צֿפױרַא ןוֿפ

 ,ארזיא .ע ,"ןישַאמ ַא טימ רעדעל-טירטסוֿפ

 ןטרָאד) 48 'ז ,1928 וװעלק ,ןשָאלַאק ןוא ךיש

 .קיר ּב"א .(26 'מונ לעמעג

 שינוי ַא ,שרַאמ ַא יַא .ורט -- ןעלּבמיצֿפױרַא
 ֿפױרַא :רַאֿפ ּברעװ:טַײּברַאֿפ :ךיוא .לדיל

 עמ יּבַא; .טא ןעױוּבּפױרַא ,ןכַאמֿפױרַא ,ןלעטש

 ,לגיצ טימ ןטישרעּביא רָאנ {הריד יד} יז לָאז

 א 'ִא ןוא טנעװ עַײנ ריֿפ ןעילַאמכנַײרַא . . .

 ,158 'ז ,| לטַאמ ,עש ,"ךַאד םענעכעלּב

 ַא (טימ) ףיוא יװ ןּפאלק ,ןסַײמש -- טוא

 ,ןטניה ןיא יַא ,לּבמיצ

 ןוֿפ סעפע ןעיצ .1

 יֿפױרַא ,ןעגנערּבֿפױרַא ןוא ףיורַא ףיוא ןטנוא

 ,םיא ןזָאלּפָארַא ןוא גנַאהרָאֿפ םעד 'ַא .ןּבייה

 רעד זיוא ףוריה הימרי ןגוצ איז, .ןעלגעז יד יַא

 ,13 ,חל ,רירעש ,"ןקירטש ןעד ןא ןּבורג

 טימ ןַאטיג (תוריֿבע) ּבָאה ךיא :ֿבחר טגָאז;

 יעור) ןגוציג ףיורה ּבָאה ךיא זד ,קירטש םעד

 ,"ןרדינ ּבָארא םיקידצ יד ליװ טימ רעד .(תונוז
 ןגירק רׂשֲאװ ליװ ןמ ןעװ, ,15 ,ּב ,עשוהי ,מהס

 ןמ טָאה ,דָאר ןייא טימ דרע הֿפיט איד שיוא

 איד ןמ טימ רואוו םילּכ איד ןכיורּביג וצ רונ



 ןרעדָאקֿפױרַא

 ,1 הח ,"ןנורּב איד ׂשיוא טהיצ ףױרַא רׂשאוו

 {"טסירּב| יד ןכַאמ וצ רעסערג . . . םוא, .א/דע

 -עלטע ןגָארט תעשּב ךָאנ יז ןֿפרַאד ,ןעלצרָאװ

 הּכלמ ,"ןעלצרָאװ יד 'ַא גָאט ןיא לָאמ עכ

 ,1826 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאלרעּב

 קירטש ףיוא ןדִיי ןעמ טָאה רעּבלעק יװ, ,15 יז

 תוילּת ףיוא סעמאמ ענעָאטעגסיױא ,ןעגנָאהעצ

 תליהק ןיא ןײטשנַײװ שירעּב ,"ןגױצעגֿפױרא

 'א* 376 'ז ,1967 ָא"ּת ,ןורּכז רֿפס ,אשיר

 ןסַײמשּפָא ןטימ ןֿפַארטשַאּב = שיט ןֿפױא

 יא םיא, .ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןקידיײלַאּב רעדָא

 -האנה ,די ,"טיוה יד ןדניש םיא ןוא שיט ןֿפױא |

 לָאמַא םיא ןּבָאה רימ , .50 יז ,וװ םימיענהו םיֿב !

 םיא טָאה עמ ןוא ,שיט ןֿפױא ןגיױצעגֿפױרַא

 טזומעג טָאה רעדעי ןוא ןזיוה יד טזָאלעגּפָארַא

 ןוקיּת ,ןייטשנעסמיפ .ל ,ײןַײרַא . . . ןיא ןעַײּפש

 ,37 יז ,1894 גרעּבמעל ,עלַאּבייל

 -ֿפױרַא -- ןטעּברַא ענעדײשרַאֿפ ַײּב .2

 יּפָאקק ַא ףיוא יַא ,ןסַאּפנַײרַא ןוא ןּפעלש
 א ףיוא 'א .שוילעּפאק םעד ןקיניײרסיױא ןוא

 ףיוא ,לצעלק ַא ףיוא ,לטנעה א ףיוא ,לעטשעג

 ףיוא ףייר ַא יַא .עטעּפיָאק א ףיוא ,ןעקענַאמ א
 .סנטילש ףיוא סעניש יא .דָאר ַא ףיוא ,סַאֿפ ַא

 "רעד" יא ןכעלטיא סיוא טמוק ןטכעלֿפ םַײּב ,

 -ןךיא ןַא ףיוא 'א לָאמעלַא םעדָאֿפ ןקיכעטיירּב

 טימ ,ןָאסניכַאי .י ,"םעדָאֿפ ןקיכעגנעל-רעד

 עריא ןדנַאר יד 'ַאע .1925 ווע;ק ,טנעה עטינעג

 רעדעל-טירטסוֿפ ןֿפױא ןעקוװעליָאכ רעד ןוֿפ}

 ,"סַאצּפָא םעד ןוא עװשעדיּפ יד ןּפַאלקֿפױרַא ןוא

 50 יז ,1928 ווצִיק ןשָאלַאק ןוא ךיש ,ארזיא ע

 עג ,,., :גיֿפ ךיוא .(26 לעמעג ןטרָאד ןעז)

 ןוא ןגָאװטַײר ןשידנוּב ןוֿפ רעדער יד ןֿפרָאװ

 רעד ,שקַא ,ּבז ,"ץשירעסע יד ןגױצעגֿפױרַא

 .84 'ז ,1932 עװקסָאמ ,טַארַאֿפ ןוֿפ געװ

 ןַא ,קָאטש ַא) ןרָאג ַא יַא .ןעױּבֿפױרַא .9
 ןַא 'א .גרעּב יד ףיוא ןרעיומ יִא .(שזאטע

 עקיזָאד יד, .שרדמ-תיּב ןֿפױא םישניתרזע

 ךַאד רעד . . . טקידנערַאֿפ-טשינ ןעייטש םינינּב

 יָאמ ,יקסנעל .מ 'רד ,ײןגױצעגֿפױרַא טשינ זיא

 .10 יז ,?רָאי עשרַאװ ,רָאטקַאדנעילימַאֿפ רענרעד

 ןוֿפ ןשזאטע 'א ןוא דוסי ןטשרע םעד ןגייל,

 יד ןוא קלַאֿפ סָאד ,רעקלָאק .ש ,"ץרָאה-ןינּב

 .27 יו ,1925 גרעּבמעל ,גנוגעװעּב

 ןרעדנַא ןַא ףיוא רעדָא ךיז ףיוא ןָאטנָא 4
 םעד ,לטנַאמ םעד ,ץלעּפ םעד ךיז ףיוא יִא

 יד 'ַא .עקטרוק יד ,קָאררעּבײא םעד ,ןטלַאּפ

 ,לוויטש יד ,ךיש יד יא .עציּפושז יד ,עטַאּפַאק

 סָאװ ןזויה יד י'ִא .סעקשטנעה יד ,ןקָאז יד

 ןקידתּבש םעד ךיז ףיוא יַא .ּפָארַא ךיז ןזָאל

 'א .טַאװַארק םעד 'ַא .לדיילק סָאד 'א .גוצנָא

 טָאה טנעה עקידרעטיצ טיממע .תיל ט םצד

 יד תיּבהילעּב ןַײז ףיוא יא ןעמונעג עקיױרֿפ

 ,110 'ז ,ןענַאמָאר עשידיא ,עש ,"םישובלמ

 -כעלַײק ענַײז ןגױצעגֿפױרַא טָאה עלהמלש 'יר,

 הׂשעמ א ,ןהָאזדוּב .י ,"ןלירּב ענרעּבליז עקיד

 ,רֿבח ןַײז, .26 'ז ,1927 צנליו ,...ֿבר ַא ןוֿפ

 ןגױצעגֿפױרַא טָאה רעכלעװ ,רעקרואוו קחצי 'ר

 ןעוועג טלָאװ סָאד יװ} קַאז ןסיורג םעד ךיז ףיוא

 ,שַא ,"םיוֿבש-ןוידּפ ןוֿפ הווצמ יד ,{שוּבלמ ַא
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 עדנאמָאק רעד ןוֿפ רענייא ןייק , .דיי-םיליהּת

 ןזיולּב םעד ףיוא סָאװ יא ןגעװ טינ ךָאנ טכַארט

 וצ קנַאדעג רעד רָאנ טכַאמ ןרעדיוש .רעּפרעק

 רעד ןוֿפ טעֿפרׂשרַאֿפ זיא סָאװ טיוה יד ןרירַאּב

 -ַארַאּפ .246 'ז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"עװעּפָארק

 / ןגיוא עקיטכיר טימ עלקוק יד ןָא קוק, :לעל

 ּפָאק א / ןגױצעגֿפױרַא ךיז ףיוא טָאה יז יװ

 רעטֿפַאלק ןצנאג א ףיוא / ,רָאה עטריזירֿפעג

 ןדַארעקסַאמ רעד ,יקסװָארטסַא .מ .ש ,"רָאג

 ,67 'ז ,1884 עשרַאװ ,לֵאּב

 ןדמש = ךיז ףיוא ץ עג םעד יַא :גיפ ךיוא

 ףיוא יַא .יוג ַא רַאֿפ ןלעטשרַאֿפ ךיז רעדָא ךיז

 רעקיניײװ, .לַאקידַאר ןקניל ַא ןוֿפ לטנַאמ א ךיז

 לצלעּפ עשיטסינומָאק סָאד םיא טדיילק ץלַא ןוֿפ

 ,"ךיז ףיוא יֵא ןֿפלָאהעג םיא טסָאה וד סָאװ
 טימַאּב . .., .137 'ז ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי י -

 ,"ךוטקעד םעַײנ א םזישידִיי ןֿפױא 'א וצ ךיז

 עַײנ ַא יַא * .11710 ןאמ ,1932 קסנימ ,ןרעטש

 ןעוסיוא ,שרעדנַא ןרעװ = ךיז ףוא טיוה

 רדנוז, -- הלי מ יד 'ַא .רעִירֿפ יװ שרעדנַא

 ןַײז ןיכעװש 'נוא ה"ּבקה ןא ןנקײלרֿפ איד

 ,ףיױרה הלימ איד ןמ טכיצ ןעד ,ןמָאנ ןגילייה

 עמ יװ ױזַא =} רעװ טשדייעג טינ רֶע ןעו זַא

 םיא טלןַאןֿפ רֿפ ינוא ןטלמעג טינרָאג םיא טלָאװ

 וע ל ס ק א יד י'ַא* אי קרּפ ,טנַארּב ,"םנהיג

 זַא ןזַײװ ,טײהנגעלרַאֿפ א ןקירדסיוא ךיוא =

 .ןרעֿפטנע וצ (סָאװ ַָאטינ זיא'ס) טינ ןעק עמ

 ,רָאצראװש םעד ,הור םעד ךיז ףיוא יַא*

 רעּביא ןצופסיוא ךיז = ץעג םעד ,ױלּת םעד

 ,רַאגלואװ ,קיאַײרש ,סָאמ רעדעי

 ןוֿפ קורדסיוא ןַא ךיז רַאֿפ ןֿפַאש ןוויּכּב .ס

 ַא יַא .לכיימש ןטיירּב ַא םינּפ ןֿפױא יַא ,םינּפ
 ןוֿפ עקסַאמ יד םינּפ ןֿפױא 'א .ענימ עכעלײרֿפ

 ץעטסנרע ןַא ןגיוצעגפיורא טָאה ןרעו? .ןלזג ַא

 גנולגיּפשּפָא יד' ,רַא ,"םינּפ ןַײז ףיוא ענימ

 ןַא ,ליֿפעג ַא ןײטשטנַא לָאז סע ןקריװ .0

 רעדָא ךיז ףיוא 'א .גנומיטש ַא ,גנוּבעלרעּביא

 .עא דחּפ ,קערש-טיוט ,קערש םענעי ףיוא

 וצ האנק 'ַא .עא האנׂש ,סאה ןצעמע ףיוא יִא

 ,תולד םעד ,ן א מ ע ר ַָא םעד ךיז ףיוא יַא .ךיז

 טיצ ,(ןַאמערַא ןא) דרֹוי א טרעװ עמ רעדייא,

 ,"(ןאמערַא םעד) דרֹוי םעד ךיז ףיוא ףיורא ןעמ

 ךַײא ףיוא טיצ ריא -- ךָאנ סָאװ ןוא, .װש

 ,סוממ ,ײטָאּפש ןוא עדנַאש ,דייר עשיטַײל ףױרַא

 ףיוא ןעיצ . . .ןשטנעמ ענעזָאלעגּפָא .!םיֿפרׂשני

 ,"ערעדנַא ןוֿפ גנוטכַארַאֿפ ןימ ַא ףױרַא ךיז

 ןעיצ, .14 'ז ,1906 י"נ ,| ןעבעל ןוא דנוזעג

 ןויצךןּב ,"האנׂש ןוא האנק ךיז ףיוא ףױרַא רימ

 ,13 'ז ,1901 ענליװ ,װ סֿפלא הׂשעמ ,סֿפלַא

 ךיז ףיוא יא רעקידנַאטשרַאֿפ רעד ןעק ןוֿפרעד,

 ןיא קסֹוע ךיז זיא רע תעּב ,הארי עסיורג א

 ןעיצוצֿפױרַא ידּכ ןוא, ,114 יז ,אינת ,"הרוּת

 ןצנַאג א רֶע טָאה ,טָאג ןוֿפ המיא יד ךיז ףיוא

 ,שַא ,"םירֿפס'רסומ ןיא ןעװעג קסוע גָאט
 = ץ'צג םעד ךיז ףיוא יַאֹ* .דיי-םיליהּת
 זיא ןענרָאצ לַײװ} סעּכ ןיא ךיז ןעגנערּבנַײרַא

 דֿבוע וליאּכ סעוּכה לּכ, ,הרז:הרוֿבע ןעניד

 .{ּב ,זכ ,תישארּב ,רהוז ,"הרז-הדוֿבע

 ךָאנ עקיטשרָאד יד ךיז וצ יא .ןעוצוצ .7

 .חרט -- ןרעדָאקֿפױרַא

 .וטוא -- ןעמוקֿפױרַא

 ןעמוקֿפױרַא

 -הֿבישי יד ךיז וצ יא .עטכַאמשרַאֿפ יד ,ןסיוו

 .ןרָאװעג ץמחתנ ןיוש ןענַײז סָאװ םירוחּב

 ןרָאֿפ ,לארשייץרא ןייק ןַײז הֹלֹוע .כרַא .8

 ריכעב רעד םעד אַײּב, .לארׂשייץרא ןייק

 ריּבָא ריא ,ןַײז טכענק ןַײמ לָאז ,זיא ןידנוֿפיג

 ,"ריטָאֿפ םראַײא וצ ןדירֿפ טימ ףיוניה טהיצ
 רעד ׂשד ןעד ךָאנ; .17 ,דמ ,תישארּב ,ץילּב

 (קיּתעמ) טָאה (רֿפס) שד (יולה הדוהי 'ר)

 ץרא) ךאנ ןיגָאצג ףיױרַא רע זיא . . . ןזעװג

 .ּב/אל ,1713 טׂשמַא ,ראש ,"(לארׂשי

 ןוֿפ חקמ םעד 'א .זַײרּפ ַא ןרעכעה .9

 -יניּב, .ןווייה ףיוא ןשָארג ַא יא .שיײלֿפ (ףיוא)

 תחאידי טכַאמעג . . . סרעקעּב עלַא ןּבָאה יניבל

 עקַאט החקמ םעד ןגױצעגֿפױרַא ןּבָאה ןוא

 תמא ןא ןעװעג ןיוש טלָאװ סע יװ . . . דלַאּב

 -וֿפ, .28 ןאי ,1865 ,מק ,"רעגנוה ַא ,תורקי

 גנידצלַא ףיוא טָאטש יד טעװ עשז ןענַאװ

 ַא יִא טגעמעג ןיוש טציא טלָאװ עמ ?ןעמענ

 ,סוממ ,"שיײלֿפ עקָא רעד ףיוא סעקיּפָאק ַײרד

 טעליב א ןעמענ לָאז ךיא ןוא ,לשמל, .עסקַאט

 ןיוש ךיא טלָאװ ,(ןַאּב רעד טימ ןרָאֿפ םִַײּב|

 ,רַא ,"ןשָארג ַא גנירעה ןדעי ףיוא 'א ןזומ

 ,'טעליּב ןַאּב רעד'

 םוצ ףױרַא ךיז טיצ ךיור רעד -- ךיז טימ

 ןקוקסױרַא ןוא רעטצנעֿפ םוצ ךיז יַא .למיה

 ןוא לּביטשכַאד םוצ ךיז יַא .טלעװ סטָאג ףיוא

 ןחלשה-וק רעד טָאה, .טכענ ענעצנאג ןענעייל

 ךיז טיצ ןוא רעטעלּב-בלול יװ ױזַא טֿפָא רעייז

 ףיוא ןמיס רעטוג א זיא סָאד ןוא . . . ףיױרַא

 עשרַאװ ,דיה תמכח ,ונילַאג .א .מ ,"לזמ ןטוג ַא

 .10 יז ,2

 ,שינע .ץכע- .גנוא-

 ,רעטלַאהטסויּב :ךיוא -- (עקד
 ,ןיד) רעד

 ,ַײרעד
 -צצ ןגײלֿפױרַא

 טלַא ןַא יא .טייהרעטשטיינקעצ ,טייהרעטרעדָאק

 -ָאק, .ןגער ןיא ןײגסױרַא ןוא ךוט ןסירעצ ןוא

 ַא יװ ןָא םיא וט ,לטנַאמ םעד ףױרַא טינ רעד

 ."שטנעמ

 -ֿפױרַא ןעמוק .1

 ,גערּב ןֿפױא יַא .ןרָאג ןטייווצ ןֿפױא יא ,(וצןוצ

 / ןַאמ ןניוק ןייװצ איד ןמַאק ףיוניה איז אד;

 ראג ןדייה איד איגנוי רעד ןתנוהי ףיל אד

 ,215 עֿפָארטס ,ךוּבלאומש ,יזַא ןכילקיטֿפערק

 ףיורַא ןןרערט טימ| הלֿפּת ןייא אוז ןעוו,

 רעד . . . |812 ,םינֿפוא +--} ןֿפוא ןייא ,טמוק

 תועמד טימ הלֿפּת יד טמענ . . . לאימחר טשייה

 רשוקמ טרעװ 'נוא הלעמל הלוע זיא . , ,

 שפע ַײּב רעטַײװ ןוא ָאד| .ּב/ז ,וצנ ,"הלעמל

 רכלעװ, {.ּב ןטערקנָאק א יא טָאה ןוֿפיסוי ןוא

 ןיא ןמ טּברעטש ָאז ,טּברעטש ץראל הצוח ןיא

 רדוא םירׂש ליֿפ טָאה ינוא תושר ןרדנַא ןייא

 טינ המשנ איד ןאק ָאז ,ךיז רּביא םיכָאלמ

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןמוק ףיונַא ךַײלג

 יד ןוֿפ (תומשנ) יד; .ּב/הכ ?המּת מדפפ ,אּבה

 ןֿפױל וצ רדנעהּב 'נוא רדניושג ינַײז יטלא

 ,ןוֿפיסוי ,"טלעוו יגיּביא יד ןיא ןעמוק וצ ףױרַא

 ֿבשיימ ךיז טָאה יז, .ּב/אמק ,1764 אדרויֿפ

 רע זיּב ,ןֿפרַאװּפָארַא טינ םיא טעװ יז ,ןעװעג



 ןקוקֿפױרַא

 םעד ןוֿפ ץיּפש םעד ףיוא ףיורא טעה יא טעװ

 ןוֿפפ .'רסיקו ךלממ הׂשעמ' ,בחנ ,"םיוּבלגעז

 / ךיוה ץנַאג ףיורא סנקלָאװ ןעייג טלעװ קע

 ,"ךיוא ףױֹרַא ןזַאג עטכַײֿפ ןעמוק ייז טימ
 א טנעז ריא,ק :גיֿפ ךיוא .20 יז ,הריש ,סוממ

 עטסכעה יד ףיוא 'א דלַאּב טֿפרַאד ריא . . . ,דָיי

 ,26 אוו 1959 ,גָאט ,טיי ,"ןעלּפַאטש

 ןַא סעּפע ּבילוצ ,ןכוזַאּב וצ ןעמוקנַײרַא .2

 -יטש םעניילק םעד ןיא (ריא) םיא וצ יא .ןינע

 וצ ףיױרא טינ ריא טמוק סָאװרַאֿפ, ,עלעּב

 -ףטעּבעג-טינ א יא ןרַאֿפ לחומ טַײז, ."?זדנוא

 ןַײמ ןיא טֿפוש רעד ןמוק זיא ךָאנ רע, ."רענ

 ִפיֵל ֿבוט'םוי ,"ןיּבוטש ןַײמ רֿפ ףיונַא זיוה ריֿפ

 ,הֿביא תלגמ' ןדרַאֿפסקָא| י"ּכ ,רעלעה ןַאמ
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 טרָא ןטיוּבעג רעכעה ַא ףיוא ןײגֿפױרַא .9
 ,ענוּבירט רעד ףיוא יַא .ליצ ןלעיצעּפס ַא טימ

 "רענדער ןֿפױא ,עניּב רעד ףיוא ,המיּב רעד ףיוא

 .וזַאא ַײװמַארט ,ףיש ,ןַאּב א ףיוא יא .ןָאקלַאּב

 ףיוא ךיז ןסױטשנָא ךיז ןגעװַאּב םַײּב .4

 רעשיאיײצילַאּפ רעד ףיוא יא .ןצעמע ףיוא ,סעּפע

 ןיא גנוטיה סָאד ןַײז ףרַאד רעקראטש.?  .ךַאװ

 ןייטש ַא ףיוא ףױרַא טמוק רוֿפ יד ןעװ ,געוו

 "זָאלג זיא סָאװ} הרוחס יד רַאֿפ הנּכס ַא זיא

 ,י"נ ,ה"ר ,לארׂשי תיּב ,וּב לּכ רוזחמ ,"ןגראו

 ,192 יז

 טרָא ןַא וצ ןעמוק ןזיּב ןרָאֿפ רעדָא ןייג .ס

 א ןעשזדנַאלּב .ףרַאדַאּב עמ סָאװ געװ רעדָא

 ןרָאֿפ .געו ןקיטכיר ןֿפױא 'א ןזיּב טַײצ עגנַאל

 ואוװ סָאג רעד (ףיוא) וצ יא ןוא ָאטיוא ןטימ

 ףיוא ןרָאֿפ רעירֿפ .לאז'הנותח רעד ויא סע

 .ײסָאש ןֿפױא 'א ךָאנרעד ןוא ןגעװ עקיטַײז

 א וצ ןעמוק :ךױוא = ד ר ד ַא ףיוא יא*

 ,טַאטלוזער ןקיטכיר א וצ ,תילכּת

 ,ןּבױא ןוֿפ ךיז ןוַײװַאּב .ןעמיװשֿפױרַא .0

 ןֿפױא זיא ןתח רעד ןעװ ,גָאט ןטירד םעד,

 עג סיֿפ ענַײז ןענעז / ,ןעמוקעגֿפױרא רעסאוו

 ןֿפױא טמוק למיוּב רעד, .7ֿפ ,"ןסיּבעצ ןעוו

 יװ 'א זומ תמא (רעדעי) רעד, :"ףיורא רעסַאװ

 לוּבמה-רוד ׂשָאד, .װש ,"רעסַאװ ןֿפױא למיוּב

 טּפָאטש רֿפ . . . רדניק ינגייא יריא ןטימ| ןּבָאה

 טינ לָאז רסוו שאד זד דנורג ּבא ןוֿפ רכעל איד

 איד ןמ לָאז , ,19 ,דכ ,ֿבויא ,מהס ,"ןמוק ףױרַא

 ןיוש ןמוק אוזַא ,רֹׂשֲאו טלַאק ןיא ןָאט סיּברַא

 ,חע ,"ףיױרַא סיּברַא יגימרעװ יגירכעל איד
 למיוּב יװ ףױרַא טמוק דנַאטשרַאֿפ רעד ,, .ג/אכ

 ןלוש ענייש ךיז ןעניֿפעג סע ,רעסַאװ ףיוא

 ,רעלעטש ןֿפירּב רעַײנ ,רָאדנָאיל ,"ןדִיי רעטנוא

 :ֿפױרַא טָאטשנַא :ךיוא 19 יז ,1944 ענליוו

 ףיוא ףיורַא טמוק סָאװ רעסַאװ סָאד , .ןעניר

 טינ סָאד ךָאד טמוק . . . ליומ ןוֿפ טנעה ענַײז

 -רואינש .ז .ש ברה זביא ,י"ילּכ ערשּכ ַא ןוֿפ

 ,8 יז ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב רֿפס ,ןָאס

 ,ךיז ףיוא ןָאטנָא .ּבַײל ןֿפױא ןעמענֿפױרַא 7

 ןעמוק רעדעל ןוֿפ ךיש ןייק ןוא ץלעּפ ןייק;
 ץטשימעצ ןוֿפ דיילק א; ."ףיורא טינ םיא ףיוא

 ,"ַא טינ ריד ףיוא לָאז לָאװ טימ סקַאלֿפ- םינימ
 טָאה, .225 'ו ,ו"מרּת עשרַאװ ,תומש ,אמוחנּת
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 טַײצרַאי ןַײז ןעװ ,גָאט םעד ,ןָאטעג רדנ ַא יז

 םוש ןייק ןוא לכיטנרעטש םעד ןַא ןייג ,טלַאֿפעג

 ,עלעקרעס ,טע ,"יַא ּבַײל ריא ףיוא לָאז גנוריצ

 טמוק טיו ה עַײנ ַא* 2358 'ז ,1925 ענליוו

 ,שרעדנא ןעזסיוא ןָא טּביה עמ = ףױרַא

 טַאהעג הנותח טָאה יז, ,רעקידעּבעל ,רעשירֿפ

 ףיוא זיא טיוה עַײנ ַא ןוא לָאמ ןטייוװצ םוצ

 ףיוא| ריא ףיוא זיא סע, ."ןעמוקעגֿפױרַא ריא

 עמ . . .ןעמוקעגֿפױרַא טיוה עַײנ ַא ןלוש רעד

 15 ןש ,1868 ,מק ,"טעװַארּפעגּפָא יז טָאה

 ןקיטסַײג (ןֿפיױא) ןיא ךיז ןעמוקַאבֿפױרַא .ס

 רימ זיא סע .יידיא עַײנ א יא טעװיס .ןּבעל

 ןֿפױא רָאג טמוק סע, .ןור כז ןֿפױא ףױרַא

 -ריטַאנ ."ןרעלק וצ סניוזא ףיורא טינ ןעניז

 ןַא ףיוא 'א .א לָאז ד ש ח  ַאַא זַא ךעל
 -יִצי ןןענשרדסיורַא=} ןעקלעמ, .לַאֿפנ ַײא

 -ריש ןוֿפ השרּפ רעטרעֿפ רעד ןוֿפ םירצמ-תא

 טינ חומ ןֿפױא םענייק ךָאנ זיא םירישה

 ,1881 עשראװ ,חספ רַאֿפ ידוי ,"ןעמוקעגֿפױרא

 ןֿפוא ףױרַא דלַאּב רימ טמוק סע; .73 יז

 א טאהעג טנַײה רעכיז טָאה רע ,קנאדעג

 ,'רָאה עיורג א ,סוממ ,"שינעגעגַאּב עטכעלש

 רימ זיא ... ןרָאֿפװצקעװא ה בש ח מ יד;

 ,"ןעניז ןֿפױא ןעמוקעגֿפױרַא לָאֿמ ךס א ןיוש

 ןַאמ ןוֿפ וירּב .1 ,הנח תרמ השאהי' ,ץרּפ

 ֿפױרַא טינ רעהַא ןעמוקּפָארַא םַײּב םיא זיא יצ,

 רעהַא טרָאֿפ רע זַא רוה ר ה א ןעמוקעג

 ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ןינע ןסיװעג א ןריֿפסױא

 רעכעלטיא טרעװ ריד ןוֿפ, ,42 'ז ,'קָאטסָאװ'

 ףיוא ףיורא ךָאנ טמוק סע ייא ,טקעדטנַא דוס

 -ץשַאּב עלא ןוֿפ םענייא ןוֿפ } צ ר ַא ה םעד

 ,רופיּכ םוי . ... לארׂשי תיּב רוזחמ ,"שינעֿפ

 ,94 יז ,ו"צרּת ענליוו

 רעדָא ןינע ,ךַאז רעדנַא ןַא וצ ןײגרעּבירַא .9

 ,זיולּב ןטכַארט םַײּב יצ ןדער םַײּב ןָאזרעּפ

 ןגעװ ןדער = עמ עט רעדנַא ןא ףיוא יא
 צמ סָאװ ןוֿפ, .רחסמ ףיוא יַא ןוא קיטילָאּפ

 ףיורא ןעמ טמוק ,(ןדער טינ לָאז עמ) טדער

 רעמ טינ ָאד ליװ ךיאס .װש ,"טיוט ןֿפױא

 ןוֿפרעד ןוא זיא גנודליּב יד טוג יװ ןוַײװַאּב

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"ריד ףיוא 'ַא ךיא ליװ

 .ח טימ ןדער טינ טלָאז ריא סָאװ ןוֿפ, ,111 יז

 ,סעידעמָאק ,עש ,"'א רע זומ ןטרָאק יד ףיוא --

 רע טגעלֿפ טייהרעליטש ,ךעלעמַאּפ, .68 יז

 .קי ,"תוסרוקיּפַא ףיוא הׂשעמ ןַײז טימ יַא ןיוש

 טלַאֿפ {תודיסח וצ| ןדנוּבעגוצ זיא ןעמ זַא;

 ןֿפױא יַא טַײצ ןיוש זיא סע רעּבָא ,טינ ןעמ

 ,טכ יז ,1957 י"נ ,ּבדל ,"תמא

 וצ יא .קיטסַײג ,לַאיצַאס ןגַײטשֿפױרַא ,0

 םוצ יא .תורישע וצ ,עיטַארקַאטסירַא וצ ,סוחי

 ןײטשרַאֿפ וצ יא .סרעלטרַאּפס סַאלק ןטסכעה
 ,ןינע ןטריצילּפמַאק םעד

 .ןעמוקנָא ,ןעמוקֿפױא :טָאטשנַא טצינעג ,1

 'ףוק' יַא טגעלֿפ עקיילַאק רעטשרע רעד טימ,

 טֿפעה ןטימ רעד רעדָא ןןעמָאנ א ףיוא טַײדנָא)

 -ַארטנָאק ןריקסיֿפנָאק} הטיחש א ןכַאמנָא ןוא

 ,ליטעטש עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב .ַא ,"ןדנַאּב

 יד ןקיטכערַאּב וצ ידּכ , .45 'ז ,1926 עשרַאװ

 .װחטוא -- ןקוקֿפױרַא

 ןעלקַײקֿפױרַא

 ןדִיי :גנוזָאל רעד ןעמוקעגֿפױרַא זיא ,תוהיצר

 ,זיוהנירג .ש ירד ,"רעניװטיל יד ןגָאלשעג ןּבָאה

 ,162 '} ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא

 -- 2נ/ .רעד ,םוק- .ךיז טימ
 ַא טימ ןָא ךיז טּביײה ןןּבעל ןיא גנַאג רעדן.

 ןטיירּב ןֿפױא ךיז טיצ ןוא טַאװַארק ןרענעש

 -ניא ַא וצ חירּב ,"גנויא ןוא תילכּת ןוֿפ געו

 10 ןש ,1925 צענליװ ,המיּב יד ,טנעגילעט

 .ַײרע- .(עק- ,ןיר) רעד .שינע- .ץכעד

 יַא .ןצֿפױרַא ןקוק .1
 עכיוה יד ףיוא יא .ןרָאג ןטירד ןוֿפ ןָאקלַאּב םוצ

 רע לָאז ,לארׂשי-עמש טגָאז רֶע תעשּב, ,רעמייּב

 ליו עמ זַא, ,א/י ,2טל ,"יַא ןגיוא ענַײז טימ

 ,ערה-ןיע ןא ןּבעג טשינ דניק םעד לָאז עמ זַא

 װ םיטוקיל ,גנילרעּפש .י .א ,"ַא ןעמ לָאז

 רעע .ח 'ז ,ט"סרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט)

 סָאװ למיה סַאּפ ןלָאמש םוצ ףױרַא טקוק

 ,ץרפ ,"לסעג ןגנע ןרעּביא ךיוה ךיז טכיילּב

 -נוא יז טָאה . . .ךיז קידנעשטשַאל, .יעּפושמי

 ןגיוּבנלע עדייּב ףיוא םינּפ ריא טרַאּפשעגרעט

 ,ווװ גרעּב ,ײטקוקעגֿפױרַא . . . םיא וצ טָאה ןוא

 יַא ןסיורד ןיא רענעי טעװע ,96 יז ,יקָאטסָאװ'

 ןכרוד רע טעװ / ,טכַארטרַאֿפ הנבל רעד וצ

 טימ / טכַאנ רעד ןטימניא ךעלעמַאּפ רעטצנעֿפ

 א עצײלּפ ןיא ןּבעג םענעי סוֿפ ןטעקאנ א

 ,184 'ז ,1934 י"נ ,ו רעדיל ,הלמ ,"ץצז

 .סרעסעּב ,סרעכעה ןכיירגרעד וצ ןּבערטש .2

 ןעמ טעשָארּפרַאֿפ ,ףױרַא ליֿפ וצ טקוק עמ זַא;

 ןיא ףיורא רדסּכ טקוק עמ זַא, ;"ןגיוא יד ךיז

 טקוק עמ זַא; :"לדניוש א טּפַאכ ,ךייה רעד

 יד, ;"טעשטרָאקעג ןרעטש רעד זיא ,ףױרַא

 ,"ףיורַא טקוק ץרַאה סָאד ,ּפָארַא ןקוק ןגיוא
 .חש

 ,ַײשּפָא טימ ,ץרא-ךרד טימ ןעיצַאּב ךיז 9
 ַא וצ ,לּפענק ַא וצ ,גנודליּב וצ ,סוחָיי וצ יא

 ,טקעּפסער טימ ,דוֿבּכ טימ ןצעמע וצ יא .רידנומ

 טימ {ם"ּבמר =} םיא וצ טקוקעגֿפױרַא טָאה עמ,

 טימ ןוא טקעּפסער טימ ,ארומ טימ ןוא ַײשּפָא

 ץמורֿפ יד, ,119 יז ,1938 י"נ ,ו רָאק ,"דשח

 ַא וצ טקוקעגֿפױרַא עקַאט טָאה לָאמַא טלעוו

 -םלוע ןַא םיא ןוֿפ ןטלַאהעג ןוא ןַאמ-הֿבישי

 ,ֿביר ,"ץלא וצ גוט רע זַא טּביילגעג ,ואולמו

 ןטאט םוצ טזומעג טָאה לאיחי, .3 ,אוצ פשוי

 רעד זַא ןויועגסיוא םיא ךיז טָאה סע ,יא

 ,"ןעלמיה יד ןיא ּפָאק ןטימ ןיוש טקעטש עטַאט

 -ַאי ןשיװצ קוליח א ןעװעג , .דוי םיליהּת ,שַא

 יד ,םיתּב ילעּב רעגרוּבציירק ןוא רעטַאטשּבָאק

 ֿפױרַא ךיז קידנעמעש-טינ ןּבָאה רעגרוּבציירק

 ,| עטיל ןיא ביר ,ײרעטַאטשּבָאקַאי יד וצ טקוקעג

 -ארעטיל עשידִיי עטלַא יד, ,413 יז ,1951 י"נ

 עריא ןוא רעזעל עריא יװ ױזַא ,טָאה רוט

 רוטַארעטיל רעד וצ טקוקעגֿפױרַא ,רעסַאֿפרַאֿפ

 רעּבַײרש ידוי ,נש ,"שיאעמַארַא-שיאערּבעה ףיוא
 .404 'ז ,1958 י"נ ,דנַאלסור "װָאס ןיא

 .שינעה .ץכע- .רעד ,קוק--
 ןֿפױא לסעֿפ ַא יַא .ורט -- ןעלקַײקֿפױרַא

 רעייז ןרָאװעג םיא זיא ןצרַאה ןֿפױא, ,לגרעּב
 םיא ףיוא טלקַײקעגֿפױרַא טלָאװ עמ יװ ,רעװש



 ןעמילקֿפױרַא

 יז ַײּב ךיז טרעגלַאװ סָאװ ןַייטש-שערד םעד

 ןוא למיה ,עירול עטַאנ ,"ּבוטש רעד רעטניה

 ףיוא 'ַא :גיֿפ ךיוא .31 יז ,1965 עװקסָאמ ,דרע

 עצנַאג יד ךיז ףיוא יַא ;לוּבלּב (א) םעד ןצעמע

 ,דלוש

 ןּבָאה ןרערט עסיורג ייװצ, -- ךיז טימ

 -עגֿפױרַא דרַאּב עיורג ןַײז ףיוא םַאזגנַאל ךיז

 ,ענליוו ,לטכיל הּכונח סָאד ,ןהָאזדוּב .י ,"טלקַײק

 .שינע .גנ/ .28 יז ,?רָאי

 ,482 ,ןעמילקּפיוא +-- .וטוא -- ןעמילקֿפױרַא
 יכוה יד ףיוא ןמילק וצ ףױרַא טימ אד םוא,

 זה ׂשד ןּבָאה איז, .ּב/ּבֿמק ,ראש ,"ןזלעֿפ

 ןמלקעג ףױרַא ןנַײז ינוא ןסַײר רדינא טלעװג

 טלַאה, .ּב/הלק ,ראש ,"רטיגיג ינרזַײא איד ןגיק

 רע שד ,ריטַײרק יד ןא טׂשַאֿפ שנעמ רד ךיז

 יגיטֿפיגרֿפ יד ַײּב טלַאֿפ רטנורא ץנַאג טינ

 ,"...ןמילק ףױרַא לואו רע טנעק ךָאד ,תויח

 .א/טמק ,וטל

 ,ןּבױש טגנילק, -- װטוא -- ןעגנילקֿפױרַא
 רעזדנוא וצ / ,ףיורא טגנילק ,ףיױרַא טגנילק

 װרט .לֿפ ,"ףיוא ןטַאט םעד טקעװ ןוא טָאג

 ,הרוׂשּב עטוג יד יא ---

 ,םיוּב ַא ףיוא יַא .וטוא -- ןרעטעלקֿפױרַא
 רעז רד ןנורּב ןייא, .ּפולס (ןוֿפ) ץיּפש םוצ

 שיורה ׂשָאװ טימ טינ טָאה ןמ נוא זיא ףיט

 ּבאריה לואװ ןמ רָאט אד ,רֹׂשֲאװ ןיּפעש וצ

 .ּב/ּפ ,ןטל ,"ןרטעלק ףיורה רדיוו נוא ןרטעלק

 ןציז ןוֿפ הװצמ יד ,ןָא טמוק הרוּת-תחמׂש,

 ףױרַא ןעמ טרעטעלק ,לטּב טרעװ הּכוס ןיא

 -תוּכוס עטהװצמעגּפָא יד ףיוא תושֿפנ-תנּכס טימ

 ,שז ,"ךכס םענירג םעד ּפָארא טֿפרַאװ עמ ,ךעל

 יד ףיוא טָאה ןוז יד; .רעדניק רעװַאלקש

 גײא ךיז ןוא טרעטעלקעגֿפױרַא גרעּב עטסכעה

 ,רה ,". ..טלַארטשענּפָארַא לָאט םוצ ,טקוקעג

 'ףַאשַאּב טלעוו ,רעדניק סמדַא

 -עלק רעטכיד םענוֿפ טכיל ןטימ , :גיֿפ ךיוא

 עטשרָאֿפעגסיױא טינ יד ףיוא ףױרַא רע טרעט

 ,"המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ןציּפשגרַאּב
 ,/ טֿפַאשנסיװ -שטנעמ ,דראהנייר סקַאמ ,זּביא

 ,1920 לירּפא ,י"נ

 יד ךימ טָאה םיוּב א ףיואק .לָאענ -- װרט

 יירּפ יװ טירּבעג רָאנ ,טרעטעלקעגֿפױרא קערש

 ...רעטױל ,אֿפא ,"רעטעלּב יד ךימ ןּבָאה קעס

 ,273 יז ,לַאװק

 ןכיוה ַא רָאג ףיוא יַא -- רעד ,רעטעלק -
 .שינ .גנ| .לּפַאטש ןשימָאנַאקע

 ןעמוקֿפױרַא .1 .װטוא -- ןכירקֿפױרַא
 ,דיוּב רעד ףיוא יַא .םעדיוּב ןֿפױא יַא .קידנכירק

 רעטכעלש ַא זיא ןֿפנַארּב, .דרעֿפ ןֿפױא יא

 רע טכירק ,ןטנוא ּפָארַא םיא טקיש עמ :חילש

 :רעטייל ַא יװ זיא ךודיש ַא, ;"ןּביוא ףױרַא רָאג

 ,"ףיורא ןעמ טכירק ,םורק םיא טלעטש עמ זא

 ,קיסַאּפ טינ ןטכַאדסיױא ךיז ןעק רע =} .װש

 .ןטוג סױרַא ךיז רע טוַײװ רעטעּפש רעּבָא

 איד ,ןילמיװ לָאז ראייו רעד שערֿפ ןעד ןוֿפ,

 ןַײד ןיא ןימוק 'ינוא ןיכירק ףיוריה ןילָאז

 ,תומש ,ץילּב ,"ןירמַאק ףָאלש ינַײד ןיא ,זיוה
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 ַא ףיוא ןכירקוצֿפיורא רוסָא זיא סע, ,28 ,ז

 ןעמ טדָאּב טָאג .ּב/אֵע ,2טל7 ,"תּבש םוא םיוּב

 ןֿפױא ףירַא טכירק עמ ,אירבטמח ןיא ךיז

 א ויא; .10 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"םיתיזה-רה

 ןוא קישטעּפירּפ ןֿפיױא ןכָארקעגֿפױרַא עלעגניי

 ,"ןמיס א ןּבעג םיא לָאז יּבר רעד ,טרַאװעג טָאה
 ,71-1970 ָא"ּת ,העשטָאלז ּבזי ןיא ,דנַײרֿפ .י

 רעד יװ רדסּכ ליֿפ ךיא, :גיֿפ ךיא .79 יז

 ץיּפש יד ןוֿפ ףױרַא רימ טכירק טיוט רעטלַאק

 ,ץרפ ,"ץרַאה םוצ זיּב סיֿפ יד ןוֿפ רעגניֿפ

 טינ (א = ּפָאק ןּפױא יַא*  .'טיוט-רעמזעלק ַא

 ,סעּפע ןעגנאלראֿפ ןייא ןיא ןטלַאה ,ור וצ ןזָאל

 טעטסעּפ סָאװ רעד, .ןצעמע רעּביא ןעװעדנַאמָאק

 ךָאנרעד םיא רע טעװ ,טסניד ןַײז תליחּת ןוֿפ

 .21 ,טכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,ײיַא ּפָאק ןֿפױא רָאג

 ןַײז טנגוי ןוֿפ טלטרעצרַאֿפ סָאװ רעד, :יתְו

 -רעּבייא ןא ןרעװ ףוס םוצ רע טעװ ,טכענק

 םיא וצ זיא , .סקיֿפיײדיא ןַא ןרעװ (ּב ;ן"רַאה

 יַאקי רעצראווש רעד ןכַארקעגֿפױרַא ּפָאק ןֿפױא

 יז ,1929 סַאנוַאק ,רעטעלּב עַײנ ,ּבז ,יקַאליט

 .עטקַאל רעד ףיוא (ןוה) ןָאה ַא יװ יא :89 6

 טינ ןוא ימ טימ לַאיצַאס ךיז ןּבײהֿפױרַא .2

 יד וצ זיּב יַא .ןֿפוא ןלעדייא ןא ףיוא קידנעטש

 טוג ןעק עמ זאק .טרעדנוה ףניֿפ עטשרעּבייא

 . .. דַאּב ןיא , .װש ,"ףיורַא ןעמ טכירק ,ןכירק

 טָאה רעכעלטיא ואוו ,הנידמ רעַײרֿפ א ןיא יו

 ךַײלג ןכיירגרעד וצ ַײרֿפ ...העד עכַײלג ַא

 ןכירקוצפיורַא -- עֿפוטש עכיוה א ערעדנַא טימ

 -וצנַא טימ 1 ּב| ,"קנַאּב רעטשרעּבייא רעד ףיוא

 ,103 'ז ,תועסמ ,סוממ ,{2 3 ףיוא ןשינערעה

 ,חרזמ ןיא 'א הועה יד ןּבָאה לָאז ןצּבק ַא;

 תויׂשעמ ,עש ,"ךיז ןֿפע למיה ןעוװעג טלַאװ

 ,90 יז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא

 -סיוא ןוא ןוויוא ןֿפױא ךיז יא -- ך יז טימ

 -- רעד ,ךירק--= .ץנירּפ ַא יװ ךיז ןעוצ
 לטימ רעדעי ,ףיורא טכירק עמ ואו טרָא :ךיוא

 ,ץכע" .ןַאלּפָארע םוצ יא רעד .ןכירקוצֿפױרַא

 .יורעד = .(עק- ,ןיי) רעד = .שינעד
 ,לּברַא יד יַא .לטיה סָאד יַא .ורט -- ןקורֿפױרַא

 םעד 'א .ןרעטש ןֿפױא ןלירּב יד יא .ןזיוה יד

 .סעזעג םעד ףיוא דניק סָאד 'א .גנַאהרָאֿפ

 .קנַאּב רעטשרע רעד וצ ךיז 'ַא -- ךיז טימ

 ,גנַאר ןיא ךיז 'א .ןיּבר םוצ רעטנענ ךיז יא

 ךעטרַאֿפ סָאד ריא זיא קערש סיורג רַאֿפ,

 ריא ךיז טָאה עקּפָאק יד ןוא ןלַאֿפעגּכָארַא

 יד עשטנעה ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טקורעגֿפױרַא

 ענעדִַיי רעדעי, .5 יז ,1882 עשרַאװ ,עטתקדצ

 ,"ןקוקנָא ןזח םעד . . . יַא ןָאנּבױא ךָאד ךיז ליוו

 ,רופּכ'םוי רעשירעּבַײװ רעד ,ןײטשֿפַײלש .מ

 .ץכע- רעד ,קור--= .5 יז ,?רָאי ,עשרַאװ

 ,שינע-

 ןדנעהיּב איז ןטיר אד, .װטוא -- ןטַײרֿפיױרַא
 ןנַאמ ןַײז 'נוא דוד / ,ףיוניה גרעּב ןעד ףיוא

 עפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ףיורַאד ןיא ןטנגיגיּב

 רעהַא ָאד 'א ריד ףיוא זַא ךָאד טסעז וד, 3

 ,יעגיל-רוטלוק' ,װ סַײװ ,"ךעלגעממוא זיא . , ,

 ,119 יז

 ,שינע- .ץכעד .ךיז טימ

 ןַײז אנקמ (ּב :גנורעדנואװרַאֿפ טימ

 ןעמיװשּפורַא

 טימ ןוא) ךיג .1 .װזקַא -- ןֿפַײרֿפױװַא
 רעמינּפ יד יא ,ןסַײררַאֿפ ,ןּבײהֿפױא (גנערטשנָא

 ןֿפױא ןַאמ םוצ ןגיו א יד יא .למיה םוצ

 רע טסַײר ,לסיֿפ א ףיוא קידנצנאטרעטנוא, .ךַאד

 רעדליּבי .ץרפ ,"הנֿבל רעד וצ לּפעק סָאד ףױרַא

 יד 'ַא* .?עלעגנִיי ַא ,עזַײר-ץניװָארּפ א ןוֿפ

 ,ץרא-ךרד טימ ןקוק (א = ןצעמע וצ ןגיוא
 יד יַא*

 .הואג ןזַײװסױרַא = זָאנ

 'ַא .טקיטכצרַאּבמוא ןַײרּפ םעד ןרעכעה .2

 וד ּביוא, ,ךלימ שַאלֿפ א ףיוא תורוגא עכעלטע

 ,ןגילוצ ריד וצ טעװ ןרע} ....זא טסניימ

 ןסירעגֿפױרַא ןיוש טָאה רע . . .תועט א טסָאה

 יד ,ַאּפָא ,"שײלֿפ} טנוֿפ א ףיוא טנעס ַא

 ,114 'ז ,ןירעצנעט

 ךיז ןסַײר תולוק עדליוא -- ךיו טימ

 ."רעהא ףיורא ךיז טסַײר טניװ רעד, ."ףיורא

 -ֿפױרַא ,ךיז ןּפוטשֿפױרַא שינרעטַאמ טימ :ךיוא

 ןֿפױא לרעטצנעֿפ םוצ ךיז יא .ןכיירגרעד ,ןכירק

 'לּפענק' ןטסכעה םוצ ךיז 'א .ןרָאג ןטירד

 ַא טגָארט סָאװ ַאזא ךעלנייוועג ,ןטמַאַאּב =!}

 ןסירעגֿפױרא ךלמדּב רעד ךיז טָאה, ,ןרידנומ

 ךלממ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"םיוּבלגעז םעד ףיוא

 ךיז ,ןֿפערטנָא ךיז קילעֿפוצ :ךיוא .'רסיקו

 .טכעלש רָאג זיא סָאװ סעּפע ףיוא ןסיױטשנַא

 .ענימ ַא ףיוא ךיז יא ,הֿפשכמ רעד ףיוא ךיז יא

 ןצַײרד ענייר ףיוא ןסירעגֿפױרַא ךימ ּבָאה ךיא,

 ,"ןןטרָאק עטכעלש טַאהעג רדסּכ =} ,ןסַאפ'

 ,70 יז ,ןעטפירש 'ימַארד ,עש

 .שינע .ץכע- .גנו-  .רעד ,םייר =
 | .יירעד

 -לוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- ֿפָאשֿפױרַא
 ,הנֿבל רעד וצ 'א .ןסישפורַא ןוֿפ טָאט

 'ַא .רֿבק ןֿפױא דרע יַא .ורט -- ןרַאשֿפױרַא
 ןוֿפ רָאה עמסַאּפ א יִא .ּפָאק ןֿפױא לכיט סָאד

 לסקַא ןא ןוֿפ ףרָאװ ןייא טימ , .ןגיוא יד רַאֿפ

 ,"ליהנַײא םעד ּפָארַא רעדָא ףיורַא רַאש א

 ךיז טימ .לארׂשי דנַאל ןיא ,ךַאּברעױא לחר

 רעטציהעצ ַא טדער רע; .ךיז יא טייהרעליטש --

 ."ףיורַא םיא ךיז טרַאש לטיה סָאד ןוא

 .491 +- ,ןצרַאשֿפױא וזז -- ןצרַאשֿפױרַא
 לּברַא םעד טצרַאשעגֿפױרא ךַײלג רע טַאה,

 -עגנָא ענַײז ןדִיי םעד ןזיועג ןוא דמעה ןוֿפ

 רע, .ןוז ןוא ןַאמסָארג ,שַא ,"ןעלקסומ עטנַאּפש

 ןזיועג ןוא עלעּברא סָאד טצרַאשעגֿפױרַא טָאה

 ,197 יז ,יעגיל-רוטלוקי ,וװ סַײוו ,ײטנַאה עָאלּב א

 | .ךיז טימ

 ןוֿפ ןעמיװש .1 .וטוא -- ןעמיװשֿפױרַא
 ,רעסַאװ יװ רעטכַײל זיא סטעֿפ , .וצֿפױרַא ןטנוא
 ןֿפוא למיוּב יװ יַא ."ףיורַא סע טמיװש
 ּבירש רע, .רענעקנורטרעד ַא יװ יַא .רעסַאװ
 ןיא ףרַאװ ינוא ןּברעש ןייא ףיוא (םש) ןייא
 ףסוי) רע םָאװש דלןַאןּב וזַא ,סולינ ןעד ףיוא
 עמ, .19 ,גי ,תומש ,חט ,"ףױנַא |ןורָא סקידצה
 יד ןַײרַא טֿפרַאװ עמ ןוא ךיוי יד ףיוא טכַאמ
 ,"ַא ןוא ןלעװשנָא ןֿפרַאד ייז . . . ךעלדיינק

 .30 'ז ,1930 עשרַאװ ,ךוק עשידִיי ,ןַארֿפַאש .ב



 ןעגניוװשפיורַא

 סע טגיל ןגיל / ,עלעייט א זָאלג ןיא טגיל,

 ןעועג טלָאװ / ,'א סע טלָאװ ,ךַא / .. .ףיט

 עלצייט סָאד' ,רַא ,"ווירּב א

 זיא םינּפ קיטומטוג ,סַאלּב א, :גיֿפ ךיוא .2

 עסאלּב א ןוא למיה ןֿפױא ןעמואװשעגֿפױרַא

 ,אריּפַאש .ל ,"םי ןרעּביא ןסָאגעצ ךיז טָאה ןַײש

 {םישרדמייּתּב יד ןיא} קינײװעניא , .ןעלעװַאנ

 -המשנ יװ ךעלמעלֿפ עניילק טרעטיצעג ןּבָאה

 ןעמואװשעגֿפױרַא זיא טרָאד ןוֿפ ןוא ,ךעלטכיל

 יד ױזַא יוװ ,ץרפ ,"ןוגינ רעכייװ-קירעיורט ַא

 טעװ לָאמַא, .ןרָאװעג לטּב זיא הֿבישידלַאװ

 ,"ץרַאה ןיא לּפַאצ רעקיטציא רעד יא ןטרָאד ךָאד
 ,71 יז ,קָאטסָאװ' ,וט גרעּב

 ,דנַאטש ןרעקירעדינ א ןוֿפ ןעמוקֿפױרַא 9
 רענטומ רעד ףיוא 'ַא .עלָאר א ןליּפש ןּבײהנָא

 .ענערַא רעשיטילַאּפ רעד ףיוא יַא .ךַאלֿפרעּבײא

 ,..טריֿפ ןּביױא ןוֿפ ףיױרַא טמיװש סע רע;

 רָאג סעּפע, .25 ןאי ,1867 ,מק ,ּפָאק ןַײז ךָאנ

 ןעמואװשעגֿפױרַא ןענעז שדֹוקילּכ ינימ עַײנ

 ַא ,סוממ ,"רצריֿפלדער ןרָאװעג , . . . ָאד ךיוא

 ףרַאד עקירעמַא ןיא,, ,17 יז ,'חרזמ ןיא טָאטש
 ,ןֿפױל ,ןעגנירּפש ,ןרעטעלק ,ןכירק ןענעק ןעמ
 ןרעטנוא ןעקניזרעטנוא ,ךיז ןשטילג ,ןעמיוװש

 -ַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"ַא רעדיװ ,רעסַאװ
 יִד ןיא, .34 'ז ,1930 עשרַאװ ,ַאקסיצנַארֿפ
 (1812 ןוֿפ} המחלמ רעד ךָאנ ןרָאא עטשרע
 נד עשידִיי ענעֿפורעג ױזַא יד ףיױרַא ןעמיווש
 .מ ירד ,"ּבַאטש-טּפיױוה ןשיסור םעד ַײּב ןטַאטוּפ
 ,76 יד ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,רעצינשיװ

 טלֹוּב ,טסואווַאּב ,טנַאקַאּב ןײמעגלַא ןרעװ .4

 (םינינע ,סעגַארֿפ ,סעּבַאגֿפױא) ןליצ עַײנ, .ןרעװ

 -שגֿפױרַא זיא עּביל רעזדנוא, .ףיורַא ןעמיווש

 .לֿפ ,"רעסַאװ ןֿפױא למיוּב יװ ױזַא / ןעמואווש

 ןֿפױא למיוּב יװ ףױרַא טמיוש תמא רעד;

 ,רעסַאװ ןיא למיוּב יװ זיא רסומ, .וש ,"רעסַאװ
 טָאטש יד, .רעטנַאלַאס לארׂשי יר ,"יַא זומ סע

 עַײנ ןוֿפ רוקמ רעד . ...ןָא קיּבייא ןוֿפ זיא

 ןּבױא ןוֿפ ףיורַא טמיווש ןטרָאד . . . ןעיידיא

 -ץטניא-ןסַאלק ענעדישרַאֿפ ןוֿפ ץאזנגעק רעד
 -ָטשִז ,ענומַאק רעזירַאּפ יד ,יקסנַאמעינ ,"ןסער

 ,10 יז ,1905 ווענ

 ,ןענָאמרעד ךיז .ןעניז ןֿפױא ןעמוקֿפױרַא 3

 סָאד .ףיורא טמיוװש עגַארֿפ א .ןלעטשרָאֿפ ךיז

 ,"ןורּכז ןֿפױא ףיורא טמיוש לטעטשןריוּבעג

 םעד ןוֿפ טלַאטשעג יד ףױֹרַא טמיווש סע;

 ןעמואושעגֿפױרַא זיא לָאמ עכעלטצ, ."רערעל

 טשינ גנַאל ךיז טָאה טלַאטשעג ריא רָאנ ,לחר

 -דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ,ַאּפָא ,"ןטלַאה טלָאװעג
 טימ ןסעומש ףיורא ןעמיוש סע, .67 יז ,בנג

 ןורּכז ןיא ףיוא ןטכיול סע ,{ןגרעּבנירג םייח}

 ,259 יז ,| שּבש ,"סעדער ענַײז ןוֿפ ןלייט

 ךיז טמיװש ןירַאמּבוס יד; -- ךיז טימ

 ,םיווש:- .,יּפָארַא רעדיװ טכיוט ןוא ףױרַא
 .שינע/ .ץכע-ה .גנו רעד

 ,ןעגנערּבֿפױרַא .הרט -- ןענניװשֿפױרַא
 קנואװש טימ ,טעּפמיא טימ ןּבײהֿפױרַא

 -טּפיוה םוצ לַארענעג ןגנוי א יא .(גנואווש)

 ,ןטנַארֿפ עלַא ףיוא רידנַאמָאק
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 רעד רעּביא ךיז ןּבײהוצֿפױא, -- ךיז טימ
 ןוא סַאלק ןַײז ןוֿפ טײקמערַא רעקיטסַײג
 ןוֿפ ןציּמש עטסכצה יד זיּב ךיז ןעגניװשוצֿפױרא

 לירּפַא י"נ ןעּבעל עַײנ סָאד ,טישז ,"גנודליּב

1, 

 ,גניווש --

 ,שינע-

 עגנירג ַא יװ יא .װטוא -- ןּבעװשֿפױרַא
 ,תונויער ,תוֿבשחמ) ןעקנאדעג :ךיוא .ּבלאווש

 ַא יװ גנירג, .ףיורַא ןּבעװש (עא ןליֿפעג-הטרח

 ןוא רעכעה ץלַא טּבעװשעגֿפױרַא יז טָאה ךאלמ

 יד, .86 '| ,'עגיל-רוטלוק' ,װ סַײװ ,"רעכעה

 לּביוטש םעד טכיל ןעקנעש וצ . . . ָאד זיא ןוז

 רעדיל ,הלמ ,"ןּבעװשוצֿפױרַא טמוק סָאװ ךיוא

 ףיוא הליֿפּת יד טּבעװש , .124 יז ,1934 י"נ וו

 "מיה יד וצ ךיוה ףױרַא עּביל ןוֿפ ןעלגילֿפ יד

 ,דוי-םיליהּת ,שַא ,"ןעל

 .רעד ,ּבעװש- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ףיוא ןרעּבױשעצ .חרט -- ןרעּבױשֿפױרַא
 ,רָאה יד יא .גנונעדרָאמוא ןיא ןעגנערּב .ףױרַא

 ןוֿפפ -- ךיו טימ .ןעקנַאדעג יד 'ַא :ךיוא

 טרעּבױשעגֿפױרַא ךיז טָאה טולּב לקנוט ןכַײט

 ,ןורטטמ ,טייצ ,ײןָאֿפ-רקֿפה עצרַאװש ַא קיזיר

 .'עטכישעג' ,1921 עשרַאװ

 טָאטש לייט .1 .טעטש- ,יד -- טָאטשֿפױרַא
 סָאװ טָאטש לייט ,2 .ףױרַאיגרַאּב טייג סָאװ
 ַא ןוֿפ גערּב ןוֿפ ,גערּב'םי ןוֿפ רעטַײװ זיא
 .יַא ןיא ןעניואוו .ךַײט

 ןקוקֿפױרַא .ווזוקא 8 וטוא -- ןרַאטשּפױרַא
 עטצַאלגעגסיוא טימ (ןוא) רעדָא קידרעיודעג

 ,ןגיוא עטנײװרַאֿפ יד יַא ,םערוט םוצ יא .ןגיוא

 ןרַאטש גרַאּב םענעסירעצ ןוֿפ ןטַײז עדייּב ןוֿפ,

 עטרַאדעגסיױא ,עטעקַאנ טרָאד ןוא ָאד ףױרַא

 ילחומ רימ טַײז ,ץרפ ,"ךעלמייּב

 טימ לעטשעג ַא, -- וטוא -- ןצרַאטשֿפױרַא
 םוצ טצרַאטשעגֿפױרא קיציּפש טָאה סָאװ זָאלג

 א ןֿפרָאװעגנָא עלדישַארטס ַא יװ ןוא למיה

 ,21 2 1960 ,רענַאקירעמַא ,ןַאמרעקַא .א ,"דחּפ

 .לצרעטש א ,ץראטש א ןגײלֿפױרַא --- ורט

 טימ ילּכ יד ןתּבש םוא| רָאנ זיא רּתיה רעד,

 ךָאנרעד ןוא ןקעדאּב וצ דנַאז טימ ּבלַאה עֿפָאק

 זיא הרידק רעד ףיוא ןוא יא הרידק רעדנא ןַא

 ,"ןגײלוצֿפױרַא סנשיק רעדָא טנאוועג רּתֹומ

 ,1864 ראװגנוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ֿברה

 .ּב/ול

 ,ךיז טימ

 ,גנו- ,רעד ,גנואווש --

 ,םנוד

 ,גנז- / רעד ,ץ'רַאטש --

 ,ביוטש ןטישֿפױרַא .ורט -- ןּכױטשֿפױרַא
 ףיוא, ,"לַאֿפּפָא םעד ףױרַא טּביוטש טניוװ רעד,

 רעדָא) ןקעדנָא לָאמ ןטצעל ןכָאנ ,ןגרָאמ
 לָאּפעג רעד ףיוא ןעמ ףרַאד ,(ןרוטילָאּפֿפױא

 .131 יִז ,רעּב ,"דיירק רעניװ יא ךַאלֿפ רעטרוט

 ,גנ- .רעד ,ּבוױוטש- .ךיז טימ
 ,שינע .ץכע-

 ןֿפױא ןייטש ַא יַא .ורט -- ןסױטשֿפױרַא
 .געװ ןקירתונּכס א ףיוא ןצעמע יא .גרַאּב

 .וטוא -- ןשעמערוטשפיורַא

 .וטוא -- ןגײטשּפױרַא

 ןגַײטשֿפױרַא

 -נסיוומוא יד ןוא ןליּבצנַאמ עקיטכערטרעדינ,
 ןסױטשעגֿפױרַא {ןעױרֿפנסַאג ידן יז ןּבָאה טייה
 ,גינרַאק .ט 'רד ,זּביא ,"דניז ןוֿפ געװ ןֿפױא
 ,1908 עשראוו ,עטעטַארײהרעֿפנוא רַאֿפ עינעגיה

 -עגַײּברַאֿפ לענש דעּפיסָאלעװ ןייא זיא, .8 יז
 -ֿפױרַא םיא טָאה סע ןוא םיא ַײּברַאֿפ ןֿפָאל
 ןָאגַאװ רעד ןוא . . .סעניש יד ףיוא ןסיוטשעג

 רעד ,ןהָאסלעדוי .מ ,"סוֿפ ןַײז רעּבירַא זיא

 א, .16 'ז ,1927 צנליװ ,רָאטקַאד סלַא רזממ

 טײטש טעקאר רענאקירעמא רעקידנרָאגןַײנ

 -רעװַאשזמוא ןַא ןסױטשוצֿפױרַא טיירג טנַײה

 רעד םורַא טיּברַא ןיא טילעטַאס-לָאטש ןקיד

 .3 ןצ 1963 ,זמט ,"דרע

 -- גנז- .רעד ,סיוטש- ךיז טימ

 תרּבועמ רעד ַײּב טנוזעג זיא ןגָאמ רעד ןעװ;

 ,גנויַא ונייהד ,ןצרעמש ענייק טינ טדַײל יז ןוא

 עכילקילג יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"...כערּב

 .שינע .ץכיע- .5 יז ,1836 ענליװ ,רעטומ

 ,ַײרעד
 יד ףיױא ןצעמע יא .חרט -- ןּפוטשֿפױרַא

 -ֿפורַא . , . םיא טָאה טנַאה ַא סנצעמע, .ּפערט

 1964 ,זמט ,גח ,"ןָאנּבױא םוטעמוא טּפוטשעג

 ,30 וש

 ןסיוטש .רעציזרָאֿפ םוצ ךיז יא -- ךיז טימ

 .ןּפטשוצֿפױרַא ךיז ידּכ סנגיוּבנלע טימ ךיז

 די א סע ךיז טּפוטש יװ ,םלוע-לשיונוּבר ,

 טלעטש ןוא למיה ןרעטנוא ךיוה ױזַא ףױרַא

 ,סוממ ,"ןיהַא 'ַא ןּבעל סָאד ןַײא ךָאנ ךיז

 ,73 יז ,ֿפשטניװ

 .יײרע- .שינע- .ץכע- .רעד ,ּפוטש--

 ןגַײטשֿפױרַא

 .עיציזָאּפ סאנוׂש םעד ףיוא יא .םערוטש ַא טימ

 ןוא ןרעַײֿפ עכעלקערש ךרוד; -- ךיז טימ

 ןּבָאה עכלעװ ,ןגָארטעג ןעמַאלֿפ עשילעה ךרוד
 -וטשעגֿפױרַא {לארׂשי:תמוא רעד} ריא ףיוא ךיז

 ,ן תועד הגוה ,ם"ּבמ ,"ןטכינרַאֿפ וצ טמער

 ,62 'ז ,1912 ץנליוו

 ,ןײגֿפױרַא .1

 רעסַאװ ןוֿפ יא .ּפערט ףיוא 'א .ךיז ןּבײהֿפױרַא

 ןזָאלע .ןָא ר ט ַא ףיוא י'ַא .השֹּבי רעד ףיוא

 איד ןוֿפ ריכעד איד ףיוא ןגַײטש ףױנַא רימ

 ,ראש ,"ןסַײר ןַײא רזַײה איד ןלעװ ינוא ,רזַײה

 ןינורּב םוצ ּבאניה טגַײטש ןהקֿפר|, .ּב/וכק

 ,"ףיוריה טיגַײטש 'נוא גורק ןעד טיליֿפ ינוא
 ךָאנ ןגיטשעגֿפױרַא; .16 ,דכ ,תישארּב ,ץילּב

 טזָאלעגּפָארַא ךיז ייז ןּבָאה ,ךעלּפערט עכעלטע

 א טימ ךעלּביטש ייווצ ןוֿפ ץכעציז ןימ א ןיא

 ,1922 ץעשרַאװ ,ווװ ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,"ךיק

 ַא רַאֿפ סָאװ טימ וצ ךיז טקוק, .320 יז

 יד ףיורַא טגַײטש סע ךיוה יװ ןוא טייקכיג

 ,150 יז ,ו כַאי ,"ךעלזעלג ַײרד עלַא ןיא רעסַאװ

 וצ 'ַא ,לַאיצָאס ,קיטסַײג ךיז ןּבייהרעד .2
 זיא גנורעקלעֿפַאּב יד, .גנודליּב וצ ,תורישע

 ,"טלּפָאטרַאֿפ ךיז טָאה יז זַא ןגיטשעגֿפױרַא ױזַא

 -ּפָארַא טינ ,ןגַײטשוצֿפױרַא עז ךודיש א ַײּב;

 ׂשָאװ ןרעװ רָאװיג רע טרעװ, .װש ,"ןגיײטשוצ

 רע איד הלעמ איד ןשיװצ זיא קוליח רעד

 עלַא ןוֿפ יטׂשכעה איד ןשיװצ ינוא טָאה דנוציא



 שירעגַײמשֿפױרַא

 רכעה טַײצ לַא ןטכַארט רע טרעװ ןעד ,תולעמ

 "א ןעק ךיא , .א/ונ ,| הח ,"ןגַײטש וצ ףורַא

 ,רעסעּב ןרעװ ןעק ךיא .ןעקניזרעטנורַא ןעק ךיא
 ָאשװָאּב .י ,"רעלעדייא ,רעטעדליּבעג ,רעגילק

 א; ,212 'ן ,1911 י"נ ,עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ ,רעװ

 ףרַאד רע וַא טסואװעג טָאה עטיל ןיא ךִיי

 ,רעכעה ץלַא ןגַײטש ןוא ... ,הרוּת ןענרעל

 טימ ןגיטשעגֿפױרַא זיא רע זַא ןסיװ טינ רעּבָא

 יעצַאק .א ,"ןרעדנַא ןַא ןוֿפ רעכעה לּפַאטש ַא

 ןעװ, .360 יז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,ןגָאּבנלענ

 ,ןגיטשעגֿפױרַא טכַאמ רעד וצ ןּבָאה עקינַײז יד

 ןעמענוצליײטנָא . . . ןרָאװעג טיױרטרַאֿפ םיא זיא

 ,"הכָאלמ קיטש רענעטלַאהעג-םייהעג ןיא וליֿפַא

 -עלטסניק יד, .1943 עװקסָאמ ,סענָאּברָאק ,טנ

 יֿפױרַא ףוסל זיא יז עכלעװ וצ הגרדמ עשיר

 "נרָאק .י ,"סיורג קידלַאװעג ןעװעג זיא ןגיטשעג

 ,1961 'טפעס-גיוא ,שימייה ,רעלדנעה

 רעד; .זַײרּפ ןיא ךיז ןּבייה .רערעַײט ןרעװ ,8

 זַא ,ןגיטשעגֿפױרַא ױזַא זיא שיײלֿפ ףיוא זַײרּפ

 יד זַא םינּפַא, ."רעירָאטעגעװ ןרעװ ןזומ רימ

 רעד ןיא סע ,ןעװעג ךַײר עלא ןענעז ןעױרֿפ

 ,הלמ ,"ןָאילימ ַא וצ זיּב ןגיטשעגֿפױרַא זַײרּפ

 ,137 יז ,1934 י"נ ,וו רעדיל

 טגַײטש רערעגנִיי רעד, .ןסקַאװרעּבירַא .4

 יד, ."ןרעטלע םעד ּפָאק ןצנַאג ַא טימ רעּבירַא

 ןיא טלעטשעגסיוא טָאה'מ . . .יהֿברע' רעמייּב

 יד ןוא ,חּבזמ ןוֿפ ןטַײז יד םורֲָא שדקמה-תיּכ

 טגַײטשעגֿפױרַא ןּבָאה תוֿברע יד ןוֿפ ןציּפש

 .123 יז ,! ישס ,"חּבזמ ןרעּביא

 יּפָארַא ידּכ לוטש א ףיוא יַא .ןטערטֿפױרַא .2
 ןוֿפרט יר ןוֿפ רטומ איד ןעװ, .רֿפס א ןעמענוצ

 טקוּביג ךיז רע טוה ָאד ,ןיג טעּב וצ ןלָאז טוה

 שניא ןגַײטש ףיונה ךיז ףיוא ןׂשול טָאה ינוא

 ,אל קרּפ ,טנַארּב ,ײטעּב

 רערעכעה -- רעד ,גַײטש--= .ךיז טימ

 ןיא שטנעמ רעד, .ןזַײרּפ (ןיא) ןוֿפ יַא .יִא

 רעד וצ רעטײלײַא ןַא ...ןַײז טרעװ הכוז

 רעד ,ןָאזדיװַאד .מ ,"םיקולא-םלצ ןוֿפ הגרדמ

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .16 יז ,יּבר רעװעיל

 .(עק- ,ןיי) רע-

 ַײּב יװ זיא סָאװ .ידַא - שירעגַײטשֿפױרַא
 ,טייקרעכיז עיַא .ףױרַא טגַײטש סָאװ םענייא
 ,טייק-

 ןגַײטשֿפױרַא .לָאענ .וטוא -- ןעניײיטשפיױרַא

 ץכיוה יד ןוֿפ , .ןייטש יװ ,ענעטעמַאה ,רעווש

 סָאװ / קערש ַא ףױרַא טנייטש / םורַא ןרעיומ

 ירעקַא ,ץּכ ףלַא ,"ףיוא ענַײמ לגילֿפ יד טסערֿפ

 ,71 יז ,1929 ייינ ,טַײצ

 ףיוא לרעטַאלֿפ סָאד יַא .וורט -- ןּפעטשֿפױרַא

 ךיז ַײּב טָאה ןודקומ רדנסּכלַא; .עקליּפש א

 יפױרַא ןוא שײלֿפ קיטש ַא ןטינשעגסיוא ןײלַא

 ,18 'ז ,תועסמ ,סוממ ,ײזיּפש ןֿפױא ןכַאטשעג

 רעד ייז טּפַאכ ,סעליו ףיוא ןעמעלַא יז יא;

 ,עצינַאטס יד ,יקסװַאטס .װ ,זּביא .מ .ד ,ייהור

 -אקַאמ עכיװ יד טנעק ריא , .19231 קסנימ

 יורטש ןּברַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ףיוא יַא ךעלדנָאר

 -עּפעט א ןיא שיט ןֿפױא ןלעטשֿפױרַא סע ןוא

 ,22 וו 1972 ,רַאֿפ ,םולּב .נ ,"על

 .װרט -- ןלעטשֿפױרַא
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 .ךיז טימ
 .שינע-

 ,גנ- .רעד ,ךָאטש -

 ףיוא ןלעטש 1
 עמ ואװ טדָא רעד יװ רעכעה זיא סָאװ סעּפע

 "יא רעד ףיוא רעכיּב יד יַא .ךיז טניֿפעג

 ,קינַאג ןֿפױא סוֿפ ַא יא .עצילָאּפ רעטשרעּב

 .וזַאא לּפַאטש ןטשרעטנוא ןֿפױא ,רעטייל ןֿפױא

 רעד ףיוא ּפָאט םעד יא .רֿבק ןֿפױא הבצמ ַא יַא

 ,לַאטסעדעיּפ ןֿפױא לָאמקנעד םעד יא .עטילפ

 ,לוש רעד ןוֿפ ךַאד ןֿפױא דוד-ןגמ ןסיורג ַא יַא

 סָאװ |רעגנילשצילּב :ָאד =) סערעטניא רעד,

 .ןזַײא סיוא זיא ךאד א ףיוא ףױרַא טלעטש עמ

 ןַײרַא זיוה ןיא טשינ טזָאל ןוַײא סָאד ,אלימ

 ןַא ןסייה ןעמ געמ,.159 יז ,פי ,"הּפילק ןייק

 ןוויוא ןֿפױא יא סטכעקעג טלַאק םיֿבכוּכידֿבוע

 טגָאז, .ּב/חנ ,207 ,יןַײא טצייה עמ רעדייא

 זיא ןזעךג םעד םורַא רעיומ יד :עשוהי יּבר

 ױזַא .ןקוקרעּבירַא טינ ןעק ךיא ,ךיוה רעיײיז

 םיא טלעטש ןוא תומה-ךאלמ רעד םיא טמענ

 ןּב עשוהי יּבר הׂשעמ ,"ףױרַא רעיומ רעד ףיוא

 ... טָאה סּכוד רעד, ,ו"טרּת ץיװַאנרעשט ,יול

 ענרעּפוק רעד ףיוא סיֿפ ענַײז 'א ןסייהעג םיא

 ,"רעסַאװ עקידוז טימ ןסָאגעגנָא רַאװ סָאװ שַאלֿפ

 גיילעצ , .1868 ענליוו ,הרוּתה םויס רעד ,דמא

 לעטש ,רעַײֿפ ַא קישטעּפירּפ ןֿפױא טַײצ-טנװָא

 ,"לפעט ַא עקשינירט א ףיוא טרָאד ףיױרַא

 ,48 יז ,המלש ,סוממ

 .ואווצעגרע ןַײז ,ןעמוקנַײרַא = סוֿפ ַא ַא*

 = ןלָעטשוצֿפױרַא סיֿפ יד ואו טינ סייוו רע*

 ה"ד ,ףיױרַא סיֿפ יד טימ ,ּפָאק ןֿפױא טייג רע

 לקנעּב ַא ףיוא דניק א י'ַאֹ* ..טלודעצ זיא רֶע

 ךָאנ ןענרעל ןיא ןרעהרַאֿפ = (שיט ןֿפױא)

 ךעלקנעּב ייװצ ףיוא 'ַא* .דניק ןיילק ַא רָאג

 ּפ ָאק א יַאֹפ ..327 ,רעגערֿפסױא ;-- =

 לַײװרעד זַא ה"ד = עציילּפ (ריא) ןַײז ףיוא

 ּפָאק ןשידַיי ןַײז; ,ּפָאק ןייק טינ רֶע טָאה

 טינ רעדנעלגנע םענעקורט םעד ףיוא רע טעװ

 ,1922 עשרַאװ ,ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"'ַא

 ןֿפוא ר על ע ט ַא יא םיא לָאז עמ, ,71 יז

 לװֿפ ,ײןלַאֿפּפָארַא טינ ךיא רע טעװ ,ּפָאק

 -ַאמגעלֿפ א ,ןכעלגעוואּבמוא ןַא ,ןלױוֿפ א ןגעו

 ,רעקיט

 .ןּבַײרשנַײרא .ןענעכײצֿפױרַא ,ןּבַײרשֿפױרַא .2

 רעד ףיוא יא .טיּבעד רעדָא טידערק ןֿפױא יִא

 ןוֿפ המישר רעטשרע רעד ףיוא 'א .גנונעכער

 ףיוא יַא .ןרעגַאליטָארסיױא יד ןיא טרָאּפסנַארט

 ךיז ןעגנידרַאֿפ סע ואװ ןעגנוטַײצ יד (ןיא)

 יֿפױרַא גנַאל ןיוש ךימ ןּבָאה ייז; .תוריד

 ןוא קזיה ןוֿפ עטנָאק רעד ףיוא טלעטשעג

 װירּבב ,ץרַפ ,"טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא

 ,4 טקנוּפ ,'עשרַאװ סיוא

 .דליש ַא יַא .ןּפעלקֿפױרַא .ןלעטשסױרַא .3
 .ןָאינוי רעד ןוֿפ ילּביײל' א יַא

 יװ יוזא, .ןרָאג א ךָאנ יַא .ןעױּבֿפױרַא .4

 ךיא טלָאװ ,םוא טינ ןעמ טרעגלַאװ לוש ןייק

 ַא יַא ,טנעװ יד ןטישרעּביא לָאז עמ ןסייהעג

 ,56 '} ,עקװעלירתכ ןוֿפ ,עש ,"ךַאד םעַײנ

 .דוּביּכ יַא .שיט םוצ ןעגנַאלרעד .9

 ןע- ,רעד -- םַארטשפױרַא

 ןסישֿפױרַא

 'א .ןצעמע רעדָא סעּפע רעּביא ןּבייהרעד 0

 .זדנוא רעּביא שָאר םעַײנ םעד

 סָאד, .לקנעּב ןֿפױא ךיז יִא -- ךיז טימ

 ףיוא ךיז זדנוא ַײּב טלַאה סָאװ עלעּבלעװש

 רעטצנעֿפ יד ףיוא ךיז טסענ ַא טלעטש ןוא

 יד טימ ךיז יַא* .66 'ז ,הריש ,סוממ ,"ףורַא

 'ַא* .ןענשקערַאֿפ ךיז = (ךעל)סיֿפ עטשרעטניה

 יָארּפ = ןצעמע רעדָא סעּפע ןגע ק ךיז
 ןגעק ךיז יא .ןריטלָאװער ,ןֿפמעק ,ןריטסעט

 ףיוא ףיױרַא ךיז טלעטש לזמ סָאד" .תוכלמ

 .טוג םיא טייג טַײצ ערעגנעל א = םיא

 .שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,לעטש--

 רעה .(עקד ,ןיד) רעד

 ןימ רעדעי

 רעשירטקעלע .,וצֿפױרַא גנוטכיר ַא טימ םָארטש
 ןוֿפ} רעסַאװ ןוֿפ ןגַײטשֿפױרַא סָאד, .יא
 ,"ַא ךיז טֿפור ףױרַא ןרעטעלּב יד וצ לגנעטש
 עשרַאװ ,וו ןסקיװעג ,שטָאּב .ג ,זּביא ּבמָאלַאג .ַא

 ,127 יז ,2

 רעד ףיוא לרעװלוּפ ַא יַא .ורט -- ןטישֿפױרַא
 ףיוא תרוטק יד ןטָאשעגֿפױרַא טָאה רע, .דגואוו

 םישדק-ישדק רעד ןרָאװעג זיא . . .ןליוק יד

 ,ּב"וי ,לארׂשייתיּב רוזחמ ,"ךיור טימ ןצנאגניא

 עכעלט9 טָאה עמ, .חיק יז ,ו"צרּת ענליוװ

 רָאּפ א ןיא . . .ןטָאשעגֿפױרַא דרע סעטעּפָאל

 ןֿבא ,די ,"ןרָאװעג לוֿפ רֿבק רעד זיא טונימ

 םעד ןיא סעּבלוּב עטרַאשרַאֿפ יד ףיוא , .ףגנ

 ׁשֵא עסייה ,קיסירּפ ןּביוא ןוֿפ יַא . . . ןװיױארַאֿפ

 ,שטיװָאמַארּבַא שריה ,"ןעקנוֿפ שקידנעילג טימ

 :גיֿפ ךיוא 420 'ו ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא

 = ןַצֶעִמע ףיוא דרע עטעּפָאל עטצעל יד יַא*

 .ןּבָארגַאּב' ןצנַאגניא םיא

 יייטש עקידוז יד ןעמ לָאז, .ןסיגֿפױרַא :ךיוא

 ...ןוא רעטכַארט םעד ןיא ןגײלנַײרַא רענ

 יכדרמ ֿברה ,"רעסַאװ עקידעכָאק סָאד יַא ךַײלג

 ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרפ רֿפס ,ץיװרוה

 ןירֿפרעדניא| לָאז עמ גונעג טשינ זיא'ס, .ּב/ומ

 ,רעסַאװ טימ ילּכ ַא ןיא ןעקנעװשּפָא טנעה יד

 טנַאה רעדעי ףיוא לָאמ ַײרד יא אקווד זומ עמ

 .ג"ישּת םילשורי ,שֿפנה תרימש ,"ןיגוריסּב

 .רעד ,טָאש-- ,טיש- .ךיז טימ

 .שינע .ץבע- .גנו-

 ףיוא ךַײלג י'ַא -- װסוא -- ןענַײשֿפױרַא

 ,הנֿבל יד ןזיועג ךיז טָאה; .ךַײר ןוא םערָא

 ףיוא טנַײשעגֿפױרַא יז טָאה לעה ןוא רעטנומ

 רעכילקערש רעד ,ןײטשניּבור .ז .צ ,"עדנציז יד

 ,28 יז ,1883 סעדַא ,לָאמ-טנק

 עשרעדניק יד ףיוא הכרּב א יא -- װרט

 -פױרַא ייז ףיוא טָאה . . .י"ישה, .ךעלעּפעק

 .124 'ז ,ו ישס ,"תיקולא עֿפש טנַײשעג

 ,הנו רעד ןַײש- .ךיז טימ

 ןיא ךיז ןּבײהֿפױרַא --- װטוא -- ןֿפישֿפױרַא
 יװ ךיג ױזַא ןעילֿפֿפױרא .טעּפמיא טימ ,טסַאה

 ןעגנוצ-רעַײֿפ .ףיורַא טסיש עמ סָאװ ליוק ַא

 ןַא ןקָארשעגרעּביא ןּבָאה רימ ,, .ףיורַא ןסיש

 ,"למיה םוצ ןסָאשעגֿפױרַא זיא רע ןוא רעלדָא
 ןוֿפ יװ ןּבָאה ךיור ןלַײז , .'ריקַאֿפ םַײּבי ,ץרּפ



 ןקישֿפױרַא

 .י .א ,"ןסָאשעגֿפױרא למיה םוצ ןװיױאכלַאק ַא

 .1910 'צעד ,י"נ ןעּבעל עַײנ סָאד ,גרעּבנעֿפֿפָאה

 -ֿפױרַא טָאה ,השּבי רעד ףיוא ,טַײװ רעייז

 יירק רעטכירעגמוא ןַא סקיּב א ןוֿפ יװ ןסָאשעג

 .ןעלעװָאנ ,ָאריּפַאש .ל ,ײ. . , ןָאה א ןוֿפ

 א יא .טעקַאר ַא יַא .ןטַאנַארג יד יַא -- ורט
 טקַאנקעג ןעמַאלֿפ יד ןּבָאה; .ףיש-ןטענַאלּפ

 .ַא ,"ףיורא סעינװָאלג עקידנעילג ןסָאשעג ןוא
 .14 | 1959 ,רַאֿפ ןייטשנרעּב

 םינכש יד ןוֿפ סרעטכעלעג, -- ךיז טימ

 ,"ןרָאג ןטייווצ ןֿפיױא זדנוא וצ ףיורא ךיז ןסיש

 ,שינע-ה .,ץכע- ,גנו-

 ַא יַא .תונמ-חלש םעד יַא .ורט -- ןקישֿפױרַא
 רעפיוקראֿפ םעד ,טנעגַא םעד יא .םארגעלעט

 ,רַאנ א חילש ַא רַאֿפ ףיורַא טינ קיש, .װזַאא

 .װש ,"רעצ ןוא תונויזּב ןֿפױקנַײא ךיז טסעװ

 ,שינע- .ץכעש- ,גנו-

 .ע ,23 לעמעג :ןעז .לייט-ךוש -- גָאלשֿפױרַא
 ,1928 וװעִיק ,ןשָאלַאק ןוא ךיש ,ארזיא

 ַא יַא .טערּב ַא יַא -- חרט -- ןגָאלשֿפױרַא
 רעד ףיוא ארוק-לוק ַא יַא .הזוזמ יד יא ,לדליש

 רעד ַײּב ןייטש ןרעו . . . ןָאק, .טנאוו-שרדמ-תיּב

 ןא יא רעדָא לצעלק א ןעװעלערד ,טעּברַא
 ןכַאמ :ךיוא .31 יז ,,קָאטסָאװי ,וצ גרעּב ,ײרָאּבָא

 לעװ ךיא, .ןגַײטשֿפױרַא ,ןעי:לֿפֿפױרַא לָאז סע

 ,לגױֿפ ןַײֿמ זיא סָאד :ןלעװק ןוא ןקוק . . ,

 ןגָאלשעגֿפױרַא ןיּבָאה ךיא ,טכַאמעג ןיּבָאה ךיא

 למַײרטש סָאד' ,ץרפ ,"ךייה רעד ןיא
 סָאד .ןע;לֿפֿפױרַא ,ךיז ןּבײהֿפױרַא -- װטוא

 ,ףיורַא טגָאלש (ןעקנוֿפ יד ,ךיור רעד) רעַײֿפ

 יּפָא .ןעמוקֿפױרַא ,זפ ,קינָאזרעפטירד :ךיוא

 םיא ַײּב ןענַײז סיֿפ ןוא טנעה יד, .ןצּפערג

 ןיא ףיֹורַא םיא טגָאלש טולּב סָאד ,טלַאק

 ,רעטטער רעננעמ רעד ,קלַאֿפ .ס רָאטקָאד ,"םינּפ

 ץרעקולש א ןָאטעג טָאה רעע ,64 יז ,1905 יינ

 טמעטַאּבמוא ןַא ןגָאלשעגֿפױרַא םיא טָאה'ס ןוא

 ,1 וש 1961 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רעסַאװ

 -רעד ךיז .ךיז ןטעּברַאֿפױרא -- ךיז טימ

 -ישע וצ יא ךיז .סרעכעה ,סרעסעּב וצ ןגָאלש

 רעד (וצ) ףיוא 'א ךיז ,ןַײז הילצמ .תור

 וצ ךיז יא .ליצ םוצ ךיז "א .הגרדמ רעטסכעה

 -דעּפ רעד| רע ,טֿפלעה טָאג, .סֹוחָיי לקיטש ַא

 ,לדנעּב ַא ףיוא ףיורַא ןיוש ךיז טגָאלש ןרעל

 ,יןטניה ןוֿפ קַאּפ א ןוא טנרָאֿפ ןוֿפ קַאּפ ַא ה"ד

 תוירּב ענַײֿפ ענעי ןוֿפ, .7 ןאפ ,1887 ,לָאֿפי

 ןגָאלשעגֿפױרַא רעגניֿפ ףניֿפ טימ . . . ןּבָאה סָאװ

 ,"רעיומ א ךָאנ ףיוא ןוא רעיומ ַא ףיוא ךיז

 ...ןזיא רע, .158 'ז ,ךרעבַײרש עשידיא ,עש

 ַא ,ףוגללעּב א ,רעיוּפ רענעזעװעג ַא טושּפ

 זיא ןוא ןגָאלשעגֿפױרַא ךיז טָאה סָאװ ,רעיירד
 נטימ ,ןיװעל-ךַאמּפיל ,"רעטלַאװראֿפ א ןרָאװעג

 א סָאװ, .1939 עװקסָאמ ,נגעקטנַא מערוטש

 ןוא יא רעכעה ךיז רע ליװ ,טינ טוט שטנעמ

 ,םיֿבוט םיׂשעמ ןיא זיא ױזַא ,ןּברעװרעד רעמ

 ,װ רעּבשַאמ החּפשמ ,סנ ,"רחסמ ןיא ךיוא ױזַא

 = (גָצװ) ך ר ד א ףיוא י'ַא ךיז* 1948 יינ

 נָא ןשינרעטַאמ ךָאנ ,ןשינעװּורּפ ךָאנ :ךיוא

 ,קיטכיר סעּפע ןָאט ללּכּב רעדָא ןענידרַאֿפ ןּבייה

2100 

 ןּבעל א ןכ ַא מ ןעמענ ,געװו א ףיוא 'א ךיז

 א ףיוא 'א ךיז ןטנעמירעּפסקע ךס א ךָאנ .(מַא)
 ,טייקנַארק ערעוװש יד ןֿפמעקַאּב וצ ךרד |

 ,שינע- ,ץכע- .גנוז .רעד ,גָאלש --
 .ירעז
 רעּביא ןזיוה יד יַא .1 .חרט -- ןּפעלשֿפױרַא

 יד ףיוא ןטסַאק א 'א .רוחָא ןטעװעטאקעצ םעד

 יד ףיוא 'א .לװיטש ענעסירעצ יד יַא .ּפערט

 'א .ןטרָאגןעמולּב ןצנַאג ַא טימ טוה ַא רָאה

 ןֿפױא טלּפַאצעג טָאה סָאװ שיֿפ ןסיורג םעד

 ,טלדורדעגנָא זיא למיה רעד, ,קישטַאה ןֿפרַאש

 קרַאטש א ,ןצּבק הׂשעמ ,ףיורַא ךיז ףיוא טּפעלש

 -הנושמ-התימ ַא ןוֿפ לטנַאמ ןטעװעקַאילּבעגּפָא

 -ַאנ יד, :גי8 .91 'ז ,המלש ,סוממ ,"רילָאק

 טימ טלעװ עצנאג יד ןרעג ןטלָאװ עמורֿפ עשיר

 ,1866 ,מק ,"ןַײרַא למיה ןיא טּפעלשעגֿפױרַא ךיז

 ןַא ןָאט = םעדיוּב ןֿפױא וק יד יא* .20 אט

 'א* .ןעניז םוש ןָא ,טעּברא ערעװש עקיצינמוא

 לעטשנָא ןַא ןכַאמ = לעֿפ ענעסּפעש א ךיז ףיוא

 ךיז ףיוא 'ַא* .ןטוג א ןוא ןכַאװש א ןוֿפ

 -צראוש פעד ,יולּת םעד ,ץעג םעד) חור םעד

 ןָא ,ןֿפוא ןדליװ א ףיוא ןצוּפסיוא ךיז = (רָאי

 .ןעגנוריצ ליֿפ וצ טימ ,קאמשעג םוש

 יא .ןעמענרעּבירא .ךיז ףיוא ןעמענֿפױרַא .2

 א, .תורצ ךיז ףיוא יא .לוע םעַײנ א ךיז ףיוא

 -עגֿפױרא ךיז ףיוא רע טָאה רעטעּפש רָאי רָאּפ

 ןָאטסָאּב ,תמא רעד ,"ןסעצָארּפ עַײנ טּפעלש

 א ןיא ךיז טדָאּב עמ זַא, .63 'ז ,8 אפ ,5

 יד 'ַא ךיז ףיוא ןעמ ןעק ,הװקמ עקיצומש

 יָאּפ ,ּבעילטָאג .מ ירד ,ײסעזַארַאז עטסכעלדעש

 7 ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלופ

 ןוֿפ ןעמרָאֿפ עשיאעּפָאריײא עטלמישרַאֿפ יד , 3

 טכַארּבעגנַײרַא קיסעמ-עפלאמ ָאד ןרעװ ןּבעל

 עטַײװ ןוֿפ ,הפ ,"ךיז ףיוא טּפעלשעגֿפױרַא ןוא
 .רעדנעל

 ןרָאג ןטנעצ ןזיּב 'ַא ךיז -- ךיז טימ
 .שינע- .ץכע- .גנז .רעד ,ּפעלש -

 .רעסַאװ רעמע ןַא יַא .ורט -- ןּפעשֿפױרַא
 א ןעװ, ,דײרֿפ יַא .טייקכעלגעמ ַא ךָאנ יַא :גיֿפ

 םוא| רוסָא ןיא סָאג יד ןיא טייטש ןענורּב

 סַאג רעד ףיוא ןוא ןּפעשוצֿפױרַא רעסַאװ ןתּבש

 ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ֿברה ,"ןלעטש וצ סע
 ,םנ/- .ּב/אי ,1864 ראווגנוא

 ףיוא יַא .װחקַא 6 װטוא -- ןענַאּפשּפױרַא

 טימ ּפערט יד יא .ץיּפש עמַאס ןזיּב גרַאּב א

 רעד וצ זיּב דרע רעד ןוֿפ יא .טירט עקילַײא

 ץטסעֿפ טימ ןטָאה} קירּב רעד ףיוא, .הנבל
 עטָאנ ,ײןטַאדלָאס עטָאר א טנַאּפשעגֿפױרַא טירט

 ,225 'ז ,1965 עװקסַאֿמ ,דרע ןוא למיה ,עירול

 .גנ6 .רעד ,ןַאֿפש -- .ךיז טימ
 ,שינע- .ץכעז-

 -ֿפױרַא ,ןעמוקֿפױרַא -- ווטוא -- ןרַאּפשֿפױרַא
 יַא .גנערטשנַא ןַא טימ ,חוּכ טימ ךיז ןּביײה
 ןעק ןירוא יד, .ןעלמיה יד ןיא יא .םערוט ןזיּב

 עלַײװ עדעי ןזָאל זומ עמ ,ןטלַאהֿפיוא טינ ךיז |

 טשינ רעסַאװ עצנַאג סָאד טייג ךָאד ,ךעלסיּב וצ

 ,"ןצראה םוצ ףױרַא טרַאּפש רעסַאװ יד ,סיורַא

 ןעגנירּפשֿפױרַא

 ,1905 י"נ ,רעטטער רעננעמ רעד ,קלַאֿפ .ס 'רד

 סענסָאס יד ןוא ּפָארא טראּפש יינש רעד, .98 יז

 ,"ףיורַא ןרַאּפש עטנשקערַאֿפ ּפעק עקיציּפש טימ
 ,120 'ז ,האװצ סעמַאמ רעד ,גח

 .ןקירד ןוא ןרַאּפשנָא .ןקירדֿפױרַא --- ורט

 יז לָאז עמ ,ריט טַײז רענעי ףיוא ץָאלק א יַא

 לוע םעד זדנוא ףיוא 'א .ןענעֿפע ןענעק טינ

 ...סנגַארק עגנע, .םימותי יד ןטלַאהוצסיוא

 טרעװ טולּב סָאד ןוא ,ןרעדָא-טולּב יד ןקירד

 "טָאג .מ ירד ,"ךייה רעד ןיא טרַאּפשעגֿפױרא

 לשרַאװ ,ענעיגיה ענײמעגלַא ערעלוּפַאּפ ,ּבעיל

 םעד| םיא ריד לעװ ךיא ,טרַאװ, .34 'ז ,8

 טרַאּפש ןוא לּבייל טגָאז -- ןשטעװקנַײא ןלַײּב

 ,"טשטעװק ןוא טנַאה ןַײז םיא ףיוא ףױרַא

 ַא רֶע טָאה, .3 'ז ,?רָאי ,קסנימ ,םײהַא ,שֵא

 ןֿפױא םאדאמ רעד טרַאּפשעגֿפױרַא שיוק ןלוֿפ

 ,1929 עװקסָאמ ,ּבורג לסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"ּפָאק

 סָאד ףױרַא טרַאּפש עס -- עלעזערג א, .7 יז

 רעּבירַא שינעגנע ןוא שינעטסיװ ןוֿפ עלעּפעק

 ,זמט ,יקצול .א ,"טלעװ רעַײרֿפ א ףיוא

 ,25 או 2

 .ןָאנּבױא ןיּבר םוצ זיּב ךיז יַא -- ךיז טימ

 .שינע .ץכע- .גנז .רַאּפש--

 ַא ףיוא ןכעטשֿפױרַא .זחרט -- ןזיּפשֿפױרַא
 ףיוא ןטָארּבסױא סע ןוא שײלֿפ יַא .זיּפש

 ןטלָאװ ייז יװ ,ןעמערּב יד, :גיֿפ ךיוא .ןליוק

 ךיוה טזיּפשעגֿפױרַא ,ןגיוא יד ןוֿפ ןֿפָאלטנַא -

 ,רערעל לאיחי ,"ןַײרַא ןרעטש ןטשטיינקעג ןיא

 .בנ/ .1936 עשרַאװ ,םייה ןַײמ

 ןֿפױא טולּב יַא .ורט 4 וטוא -- ןשַײּפשֿפױרַא
 ףיוא יַא טעװ ןֿבזה} רעקיסולֿפ רעד זַאק .לכיט

 ןוא רעדיילק ענַײז ןשַאװ רענעי לָאז ,םענייר ַא

 ןזיּב ןיירמוא ןַײז ןוא רעסַאװ ןיא ןדָאּב ךיז

 .רעד ,ַײֿפש-- .8 ,וט ,ארקיו ,יּת ,"טנװָא
 ,שינע- .,גנואד

 רעדָא טקַא ןע ,רעד -- גנורּפשפורַא
 רעטכירעגמוא .ןעגנירּפשֿפױרַא ןוֿפ טַאטלוזער

 א

 רעּבָא ,ןענַאּפשֿפױרַא וזד -- ןוַײרּפשֿפױרַא
 ףיוא ףױרַא זַײרּפש ךיא,, .טירט עסיורג טימ
 רעטשרע רעד ןיא ןָא ּפַאלק ןוא קָאטש ןטייווצ ַא
 ,18 'ז ,ביֿבַא לּת ןיא ראי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ריט

 רעד ןיא ןגײלֿפױרַא .ורט -- ןטײרּפשֿפױרַא
 :8'1 .קצדוצ ַא 'ַא .טיירּב ןוא גנעל רעצנַאג

 ,דָאנג ןוא דסח יא .ץוש יד ,עיצקעטָארּפ יד יַא |

 ,גנז/ רעד ,טיירּפש- .ךיו טימ
 .שינע- ,ץכע-

 ןֿפױא יַא .1 .הטוא -- ןעננירּפשֿפױרַא

 םיא ןוא ןטַאט ןֿפױא יא ,עא שיט ןֿפױא ,לקנעּב
 ,טנַאװ ַא ףיוא יא ןוא ןֿפױלנַײא ךיז .ןעמענמורַא

 ףיורא טגנירּפש טנוה ַא, .המיּב רעד ףיוא יא

 טגנירּפש שטנעמ ַא רעּבָא ,ןשטנעמ ַא ףיוא

 רעטכעלש ַא=| װש ,"טנוה א ףיוא ףורַא טינ

 ַא טינ רעּבָא ,ןטוג א ףיוא טנוה א יװ ןָא טלַאֿפ

 אַײּב רֶע טלָאװ ָאד, .ןןטכעלש א ףיוא רעטוג

 רימ גנערּב :איז ךַארּפש ,ןגיל {הנוז רעד} ריא

 אד ,םיוּב ןטשכעה ןעד ןוֿפ ליגַײװצ ׂשָאד רָאו



 ןֿפױרשֿפױרַא

 ,חט ,"ׂשריא טכַארּב ינוא ףױנַא רע גנַארּפש

 איד ןמַאק ָאד . . . טנגרָאמ וצ , ,13 ,גל ,רֹּבדמּב

 טוה ןייא ףִא רכילטיא ןייא טצעז 'נוא ןיֿפַא

 יד ףיוא ףױרַא ןגנירּפש 'נוא ףּפָאק ןַײז ףיוא

 ,26 'ז ,ה"צּת גָארּפ ,לגיפש ןילייא ,"רמייּב

 יד טימ קידנעיירד ,ןגיצ יד ןכַאמ !ע-ע-עמ,

 ףיוא קנילֿפ ףיורַא ןעגנירּפש ןוא ךעלעדייוו

 זַא; ,28 'ז ,תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"ןגָאװ םעד

 טגנירּפש ,ןענשרד . . .טמוק סענַײר ןואגה ֿברה

 םיא טּפַאכ ןוא רעמעלעּב ןֿפױא שורּפ א ףיורַא

 טעטש ןוא טעטש' ,ץרפ ,"תרגרג רעד ַײּב ןַא

 ,4 טקנוּפ ,'ךעל

 -מיא טימ ,טכירעגמוא ,ךיג ןעמוקֿפױרַא .2

 יד .טונימ עכעלטע ףיוא ןצעמע וצ 'א .טעּפ

 ,טייהרענעטעּבעגמוא ףירַא טגנירּפש רעטלע

 -עגֿפױרַא זיא ,ןּברָאטשעג זיא ןהרש| יז יו;

 יוחנּת ,"וניֿבַא םהרֿבַא ףיוא טײקטלַא ןעגנורּפש

 ,115 יז ,ו"מרּת עשרַאװ ,תישארּב ,אמ

 יד, .טרעװ ןיא ןרעװ רעכעה קרַאטש .9

 רַאלָאד רעד טגנירּפש ,טלַאֿפ עטולַאװ עקיטרַא

 ?ירעװעצלַאמי ןייק ןֿפױק טינ ןעמ לָאז ,, ."ףיורַא

 ,עש ,"ףיורַא סע טגנירּפש . ..גָאט עלַא זַא

 ,51 יז ,לדנעמיםחומ

 רערעסעּב א וצ ןָאט ּביײה ַא קיטסַאה ךיז 4

 ,תורישע וצ יא .דוֿבּכ ןוא הלודג וצ יַא .עיציזַאּפ

 רעסיורג א ןעװעג זיא . . . ןיז יד ןוֿפ רענייא,

 ןיא יַא רָאג טלָאװעג טָאה ,דוֿבּכה-רחַא-ףדור

 ,"ןדִיי יד רעּביא גינעק א ןרעװ ןוא ךייה רעד
 ,ןָאיצולָאװער עשידוי איד ,יװַאקרַאה רדנסּכלַא

 .5 'ז ,1892 יינ

 .ץקכע- .,גנז .גנירּפש- .ךיז טימ

 רעה = .(עק- ,ןי) רעד = .שינעד
 עצנַאג יד ,טערּב ַא יַא .ורט -- ןֿפױרשֿפױרַא

 םעד יַא :ךיוא .טיֿפוס םוצ ּפמָאל ַא יִא .עצילָאּפ
 .ןרעכעה קרַאטש .(ןוַײרּפ יד ,חקמ םעד) ,זַײרּפ
 ,ןזַײרּפ יד יַא ןרַאֿפ ןֿפַארטשַאּב

 .שינש-  .ץכע-  .גנוד .רעד ,ףיורש -

 ַא ףיוא ןעמָאנ ַא יַא .ורט -- ןּבַײרשֿפױרַא
 -- ךןיו טימ .טֿפעה א (ןיא) ףיוא ,לװָאט

 רעד ןיא ןעוטֿפױא עסיורג יד קנַאדַא יַא ךיז
 ,ןשטנעמ עטסקיטכיװ יד ןוֿפ המישר רעניילק

 .ןענ(ע)רָאװ ןוא יַא -- וחטוא -- ןעײרשֿפױרַא

 ןָאק עמ, .טרָא ןַא (ףיוא) וצ יַא .ןצעמע וצ יא
 "וט םעגרעניײּבנֿפלע' סרעּבַײרש םוצ יַא לָאמַא

 ןרעדינּפָארַא לָאז רע זַא ןעגנַאלרַאֿפ ןוא יםער

 "טירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"דרע רעד ףיוא
 , . . . קירטש יד טימ קידנֿפמעק, .310 יז ,ו רעק

 סעּבָאּב רעד טרעהרעד גנילצולפ ייז ןּבָאה

 ןוֿפ ןגירשעגֿפױרַא ייז וצ טָאה סָאװ עמיטש

 ,.לזַײה סנדייז םעד ,יקצינטישז .לה ,"ןטנוא

 טַײרש סָאװ ליּבצנַאמ םעד וצ ךַאל ַא טוט יז,

 ,שַאּב ,"לצנילּב א ריא וצ טוט רע ןוא ףױרַא

 ,21 א 1972 ,רָאֿפ

 יד 'ַא !ּפָארַא ,ּפָארַא 'א .דלאווג יא --- װרט

 ,העושי עקידמעצולּפ רעד ןגעװ העידי

 ,שינע- .,ץכע- ,גנוא- רעד ,יירש--

 .ַײרע/ .(עקי ,ןיד) רעד

 ן- יד -- טֿפירשֿפױרַא
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 ןיא סָאװ סָאד
 ַא .עא טצירקעגנַײרַא ,ןּבירשעגֿפױרַא (טרעוו)
 ,הֿבצמ ַא ףיוא יַא ענייש

 ןסערָאצקוא סעקורַא) -- תורצקו תיוּכורַא

 ןוא גנַאל .כ ,א השרּפ ,הֹּבר הכיאכ? .װחדַא

 עלַא טימ ,טורטורֿפּב ,ךעלריֿפסױא .יץרוק

 טימ ןינע ןַא ןדערמורַא -- יו יא ןדער .ןלַאטעד

 רימ טימ טָאה רע, .(סעקוװעשטיּפ) םיטרּפ עלַא

 טלעוּפעג טָאה רע זיּב ,'ו יא טהנעטעגנַײא

 -- 'ו יא ןריצַאּפש ."טלָאװעג טָאה רע סָאװ

 ןזַײרּפש ןוא ןענַאּפש עטֿפָא ןוא עגנַאל טימ

 .ןעמַאזוצ

 ןװָאסױדימ לַא ...} -- ויתודמ לע ךורָא
 ;3 גלק ,םילהת טיול רשֿפאכ? .חת .עזַארֿפ

 עגַײז רעּביא גנַאל' -- "ויתודמ יח לע דרויש ,

 ידע .גנַאל וצ :ה"ד ,דרָאּב ןַײז רעּביא ,ןסָאמ

 יז טָאה ...זַאנ ןַײמ . . . טקוקאּב . . . ןיטריוו

 -טָאג .מ ר"ד ,ימ יע יא זיא רע זַא טקרעמַאּב

 .19 יז ,1902 עשראװ ,ו| דנוזעג טַײז ,ּבעיל

 ןַארַא :ךיוא .722 יא? .ס: ,רעד םֹור'א
 -נעגנַאלש ןֿפורעגנָא ךיוא טרעװ .זָארגדליװ .1

 .גזטזמ זמ2סט12!טזמ .דרָאּב סנרהא ךיוא ,זָארג

 לעג טימ טריויטלוק טרעװ סָאװ סקיװעג .2

 -רעד סָאװ רעטעלּב טימ ןוא ךעלמילּב עסַײװ
 .028114 ק21051/18 ,לגױֿפ ַא ןוֿפ ךעלסיֿפ ןענַאמ

 -טרָא ,1 .2:26: םסז טמצ(ט)(6) .ודַא--ֿם"ורַא

 ,טֿפַאשינכש א ןיא ,ןטַײז עלַא ןוֿפ ,גנומיטשַאּב

 ןטימ ןַײז ןיא סָאװ) זַײרק א ןיא ,הֿביֿבס א ןיא

 ןיא סָאװ ךיז טניֿפעג ,ךיז טוט ,סעּפע זיא

 'ַא .ליטש זיא יא .(ברעװ א ךרוד טקירדעגסיוא

 טנייוו עמ ןוא טגָאלק עמ .ןּבעל ךעלײרֿפ א זיא

 ,לרֿפ ךיז ןעמ טליֿפ יא .'ִא ךיז טוט סעּפצ .יא

 ןטרַאװ ןוא 'ַא ןייטש .ָאטינ טשינרָאג זיא יא

 "א ןעניֿפעג (טינ) ןוא ןכוז .סעּפֶע ףיוא

 ןעװעג הֿביֿבס רעד ןיא יא לדיימ סעכעלטיא,

 סאנּת םעד' ,שָאוהי ,"אנקמ טייקנייש ריא זיא

 קיּבײא ןוא טכַאנ קיּבייא זיא יַא, .'הללק

 ,ןרעטש ענעשָאלרַאֿפ ןוֿפ ןַײש ,גח ,"ןכַאװרעדניא

 ,102 יז

 ןכַאז ,רעמייּב) ןשטנעמ יד .יא ןּבעל סָאד

 ךָאנ ךיז גערֿפ ,זיוה א וטסֿפױק, .יַא (װזַאא

 .וש ,"יַא ןןעניואװ סָאװ} םינכש יד ןענַײז רעוו

 דנַארּב ןיא ןצריטשמוא לּפמעט םעד טעװ רע,

 ,55 'ז ,ןװ לא ,"ןרעקַאעצ 'א גרַאּב םעד ןוא

 ַא טימ ןזיא סָאװ| טָאטש ןַײמ טנַאמרעד ךיז;

 -עצ -- דנַאלסור ןוֿפ ,געס ,"'ַא דלַאװ ןסיורג

 ,54 'ז ,1920 עשרַאװ ,ןלַײז ענעכָארּב

 .ךָאנרעד .רעטעּפש .גנומיטשַאב- ט ַײ צ ,2
 יַא רָאי ַײרד םייהא ןעמוק .טַײצ ןיא קעװַא

 י'ַא +-- ,םורַאךיא +-- 'א שדוח ַא ןרעו טנוזעג

 . . . דניק דוד חישמ ןקיש זנוא לָאז, ,3 ּב ,ּפערּפ

 רדיוו . . , ןיינה לארׂשי ץרא ןיא ןריֿפ וצ זנוא
 .טכוצ ,"ןּבעגיּב טֿפשרדירּב . ..רנייא וצ יא

 אַײּב ןצנַאלֿפ טזָאל ידוהי ןייא זָאװ רמיוּב ילַא;

 יד ןעוו . . .ןיׂשע טינ תוריּפ איד ןמ ףרַאד ,ךיז

 איד ןמ גָאמ ךָאנ רעד . . . ןנַײז 'ַא רָאי אַײרד

 תלהק ,ןדנול ןמלז המלש 'ר ,יִדיׂשֶע תוריּפ

 יַא םישדח ַײרד ףוס ןוא, .ד"קּת טׂשמַא ,המלש

 .חֿפד +-- .ןע ,רעד -- םורַא

 .פערפ -- ם"ורַא

 םורַא

 טלַאהרעטנוא קחצי זַא ןעזעג ךלמיֿבַא טָאה . . - |
 ,תודלוּת ,רשיה רֿפס ,"הקֿבר ּבַײװ ןַײז טימ ךיז

 :8 ,וכ ,תישארּב :ית| .7 'ּפש ,1859 עשרַאװ

 .ןײ. . . טֿפיטש קחצי טשרע,

 ,וזַא יװ ,ױזַא .גנומיטשַאּב- ר ע גײ טטש 3

 ."?ןָאט סע ןעמ ןעק יא יװ, .ןֿפוא רעסַאװ ףיוא

 תוּביס יד, ."ןכיירגרעד סע ןעק עמ יא יװ טָא;

 ...ןקרעװסיוא סעּפע ןענעק לָאז רע 'א יװ

 ,"רערעדנַא רעד וצ ענייא ךַײלג טינ ךיוא ןענַײז

 ,. . ריא זיא עטנכש רעד ַײּב, .112 יז ,ּב ,23 הח

 "נכה עריא ןרעסערגרַאֿפ וצ 'א יװ ןלַאֿפעגנַײא

 ,װ ערטסַאילַאכ ןיא ,'קסװַאשרַאװ רזוע ,"תוס

 ןֿפוא-םושּב ךיז טָאה רע, ,44 יז ,1924 זירַאּפ

 ןלַאֿפרַאֿפ זיא רע יא יװ ןרעלקרעד טזָאלעג טינ

 ,ָאלַאמ רָאטקעה ,זּביא סעלעקצַאכ .ה ,"ןרָאװעג
 ,1940 ץנליוװ ,סירּבלָאק ןעמָאר

 סָאװ סָאד 1
 רעד .טרָא ןיא ןטַײז עלַא ןוֿפ זיא ,םורא זיא

 ןקוקַאּב ןוא םערוט ןֿפױא ןייטש .'ַא רענייש

 ןֿפױא ןעמוק .'א ןטימ טנַאקאּב ןייז .'א םעד

 ןוֿפ חטש ןטיירּב ןֿפיױא .יַא ןצנַאג ןוֿפ קרַאמ

 ןציּפש-גרעּב , .'ַא (רערעטַײװ) רעטנעַאנ רעד .יא

 ַאטינ, .לה ,"ןעיֵא עלַא וצ ּפעק ערעייז ןגיינ

 ,דַאנ ,"גיז ןייק ןוֿפ ןמיס ןייק ןע'ַא יד ןיא
 ,"ןע'א עטעַײטרַאֿפ יד ףיוא ןּבעגעג קוק ַא;

 רעד, ,73 'ז ,1948 עװקסָאמ ,עמָאכלימ ,מּפ

 ץנַאלגּפָא טימ ןגיוצרַאֿפ ןזעװעג זיא יא רעיורג

 ,1957 'ּבַעֿפ ,קוצ ,ץּכ ףלַא ,"רעַײֿפ ןוֿפ

 ,טֿפַאשינכש .גנוּבעגמוא .הֿביֿבס עלַאיצָאס ,2
 "ייא) רעדמערֿפ רעד .טַאמילק רעכעלטֿפַאשלעזעג

 רעדנילּב ,רעכעלטנַײֿפ ,רעכעלדנַײרֿפ ,רענעג

 ,"א ןטימ ןוא ךיז טימ ףמַאק רעזדנוא, .יא (ַאא

 ,'דנײרֿפ ןטַײװ ַא וצ עקירעמַא ןוֿפ ווירּב אי ,לה

 ,זמט ,"ַא ןַא טעדליּבעג טָאה וניֿבָא םהרֿבַא;

 "ייװעניא ענעגייא סָאד ןטיהסיוא , .5 או 5

 רעדנילּב ןוֿפ י'ִא םעד ןגעק ןּבעל עטסקינ

 ,15 וא 1957 ,זמט ,לקיּב .ש ,"טייקכעלנעזרעּפמוא

 ןוֿפ ּבֹּב טימ חז ַא יװ ךיוא טצינעג -- ם"ורַא
= 

 זיא געװ רעדנַא ןייק !יא זיַאע .פערּפ רעדָא װדַא

 לַײװ ,רעֿפטנע רעד זיא סָאד -- 'א; ."ָאטינ

 ,"טרילָאזיא ןַײז טינ רָאט ןוא טינ ןעק ךיא ןייק

 יװ ,ּב טרָא ןַא טימ .1
 רעֿפרעד יד .ךיז יא דנַײרֿפ ןּבַײלקנָא .1 ּב ,װדַא

 רעד יא ןלַאװ ןּבַארגנָא .טָאטש רעסיורג רעד יא

 םעד 'א ןציז .זיור א יא רענרעד .גנוטסעֿפ

 יד .רעזַײה יד 'ַא רעמייּב ןצנַאלֿפנַײא ,רעַײֿפ

 ןטקעזניא יד .קרַאמ םעד 'א ךעלסעגרעטניה

 ןעייטש / לגילֿפ טימ םיכָאלמ,, .ןסקיװעג יד יא

 ,"טלעטשעגסיוא טכַאנ עצנאג א / לגיוו ןַײד יא

 ךעלעגַײװצ יו, .97 יז ,1925 ענליוו ,רעדיל ,טע

 ןציז / ,שירֿפ ןוא ןירג ,םיוּבטרעּבלייא םענוֿפ

 ,הריש ,סוממ ,"שיט ןַײד יא ךעלרעדניק ענַײד

 / ,רעטַארק ןטלַאק-ןשַאלעגסיוא םעד יא, ,81 יז
 ,שָאוהי ,"רעטַאעט םענעזעװעג םעד סָאַאכ ןוֿפ

 :ןעניז ןיא טָאה עמ -- שי ט יא .יגָאלַארּפ'

 עמ ,טעּברא ןעמ ,טנרעל עמ ,טסע ןעמ ואוו

 'ַא םילעוּפ יד .שיט יא םידמול יד .ןָא טריֿפ

 .שיט



 םורַא

 ןַא טימ) רֿבא ןַא ןוֿפ ןעמָאנ א רַאֿפ .2

 יד 'ַא סעטנעּפ .(טרָא ןוֿפ ב ןטרעטיירּבעגסױא

 'ַא קירטש רעד .ךיוּב םעד יא קיטיײװ ַא .סיֿפ

 העוצר רעד טימ, .ןצרַאה יַא טכעטש סע .זדלַאה

 רעד יא תוכירּכ ןּביז ןעמ טכַאמ די-לש םענוֿפ

 ןטסלטימ םעד יַא תוכירּכ ַײרד ןוא טנַאה רעקניל

 יו לּבי ,ןַאמטכער םהרֿבַא ,"רעגניֿפ

 - בָא רעדָא טקעיּבוס ןקידעּבעל ַא טימ .2
 ןַא ףיוא ןָא קיטַײצכַײלג טזַײװ סָאװ טק עי

 ךיז .רעגיז םעד יַא ,הלּכױתח יא ןצנַאט .טרָא

 'ַא םיבורק עמערָא ,רענדער םעד יא ןעלמַאזנָא

 זיור ענייש ַא יו? .החּפשמ רעד ןוֿפ ריֿבג םעד

 'א זיא ךעלעטעלּב ענייש / ,טילּבעג ךיא ּבָאה

 דיגנ ַא 'ַא ךיז טּבַײר עמ זַא, .לֿפ ,"ןעוועג רימ

 גַײא, .װש ,"ךָאל ַא סיוא ךיז ןעמ טּבַײר ---

 לארׂשי ץנַאג ןרעװ טלמַאזעגנַײא לָאז טלמַאזעג

 זדנוא יַא ץלַא, .11 ,זי ,ּב לאומש ,יּת ,"ריד יַא

 טעװ ןוא טַײצ רעסיװעג א ןיא ןרָאװעג זיא

 יװא .3 אט ,1865 ,מק ,זרא ,"ןרעהֿפױא לָאמַא

 רענעמ ןעוו . . . ,ױרֿפ ַא רַאֿפ זיא סע םענעגנַא

 ,טסינָאלַאק רעשיזיי ,9פס ,"ריא 'א ךיז ןעיירד

 ,86 יז

 טייק א טנַאה א טָאה ףיט-ףיט, :גיֿפ ךיוא .4
 ,"טעװָאקעג ןוימדךגייא ןוא טסַײג םעד 'א
 "סקנּפ ןיא רימ ַײּבכ ,שיור סנטַײצ ןיא ,גצא

 ףיוא ןקריװ וצ ןעז = ןצעמע 'א ןטעּברַא*

 יןעיידיא ,תודימ ענַײז ,ןעזסיוא ןַײז ףיוא ,םיא

 קידװעגרָאז = ןצעמע 'א ,ךיז 'א ןײג*

 'ַא ךיז (ןערַאטס) ןעימ* .ןעװָאכ ,ןטיהּפָא
 טיירג ןַײז ,ןטלַאהֿפיוא ,ןטלאהסיוא = ןצעמע

 'א ךיז ןעימ .ןצעמע תֿבוטל תונּברק ףיוא

 .דניק ןוא בַײװ יא ,עמַאמ-עטַאט

 ןיא ,טימ תוכַײשּב .ןגע װ טָאטשנַא .9
 ַא ,סערעטניא ןַא ,ןינע ןַא) טימ גנודניּברַאֿפ

 -חמ א 'א .(ןָאזרעּפ א ,םעלּבַארּפ ַא ,טֿפעשעג

 רעד יא .ןײארַאֿפ םעד ןוֿפ האצוה רעד יַא .תקול

 יא סעומש רעד .ןטסנידרַאֿפ יַא .גנומענרעטנוא

 םעד 'א ,ךוּב א 'א ,קיטילַאּפ רעקיטציא רעד

 .םענעּברָאטשעג םעד 'א רעטרעוװּבױל .רּבחמ

 ןשָאלַאק טכַאמעג ןוא הלאש ַא יא ךיז טיירדעג ,

 ןכיוה ַא יִא טימעג ךיז טסיזמוא =} "?עילַאק

 ,"טיוט ןוא טיורּב יַא ךיז טיירד ץלא, .לװֿפ ,(ןינע

 "ןואיייוו ןַײז ךיוא ןעק דניק ןוא ױרֿפ יַאע .װש

 טינ ךיז ןלָאז םיׂשמש זא ךעלדנעש, .ווש ,"דניוו

 ,ינש ֿבוט-םוי םוי תמ ַא יַא ןַײז קסעתמ ןּבײהנָא

 "םוי םוא טלעג-הרוֿבק סױרַאֿפ ייז לָאז עמ זיּב

 עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה ,יאלפ ,"ןלָאצַאּב ֿבוט

 טּבַײר ןוא רעלקעמ ַא זיא רע, .26 יז ,ּב"נרּת

 רעד, .92 יז ,לדנעמ-םחנמ ,עש ,"רעקוצ יִא ךיז

 -- יאמש-תיּב ןוא ללה-תיּב . . . ןשיװצ ףמאק

 י"נ ,װ רָאק ,"טיירדעג סע ךיז טָאה סָאװ יא

 'א טַײצ ךָאװ א ךיז טערַאּפ יז, .12 'ז ,0

 ,4 יז ,לרוג ,ןיטשרוּב .מ ,ײלַאּב םעד

 -רעמ ,ךרעײֿפל ,ךרע ןַא .ּביט ַײ צ ַא טימ .0

 רעגײזַא ַײרד 'ַא .העש ייוװצ יַא ןטרַאװ .קיניײװ

 -שָאר יא ,רעמוז ףוס טמוקיס .טכַאנ רעד ןיא

 ,טונימ 45 יא יװ רעמ טינ ןקַאּב .לולא שדֹוח

 "רַאֿפ םַײּב, .טַײציתוּכוס יַא טשרע ןלָאצַאּב

 ןענַײז ,ןוזמה-תכרּב יא ,טַײצלָאמ םעד ןקידנע
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 ןיּב .. .ןעמוקעגנָא ."טסעג עַײנ ןעמוקעגנָא

 'א ןיוש ,טכַאנרַאֿפ קיטַײרֿפ םוא טקנוּפ ךיא

 ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש ,"ןשטנעּב-טכיל

 -שָאר יא ,םינמזה-ןיּב לָאמנייא ױזַא ץיז , ,83 יז

 רַא ,"...לזַײה רעזדנוא רַאֿפ ,טַײצ-הנשה

 רעגייזא ףלעווצ יַא ןעוועג זיא'ס, .'ווירּב רענעי

 רָאּפ א ףיוא ןעמ טָאה רעדַײנש םעד ַײּב ןעוו

 םַאּב ,גרעּב ,"טעּברַא יד ןסירעגרעּביא טונימ

 ..+ רע זיא טַײצ רָאי א יא, ,301 יז ,ו רעּפעינד

 1958 ,גָאט ,ָאמַײס .ש ,"טגיילעגנַײא ןגעלעג

 ,28 או

 .ךרע ןַא .ס ָא מ ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .4

 א 'א טינשכרוד ןיא .לּבור טרעדנוה יא ןטסָאק

 זָאלג עּבלַאה א יא ןסיגנַײרַא .לַײמ א טנעס

 ןעגנערּב .ץלַאז עלעֿפעל ַא יַא ןטישוצ ,רעסַאװ

 .עא רעקוצ ָאליק ַא יַא ,ןעמולֿפ רעמע ןַא יא

 ,םורַא ;װדַא ,םורַא :לגרֿפ .ּברעװנַאק -- םורַא

 םאטש םעד 33 ענעדײשרַאֿפ וצ טיג .ּפערּפ

 ןעק ּברעװ ןקיּבלעז םעד ַײּב ךיוא .ּברעװ ןוֿפ

 עכעלטע טימ רעדָא רָאּפ א טימ ןעמוק םורַא

 :ןענַײז עטסטפָא יד .ּבֹּב

 ןטַײז עלַא ןוֿפ .ט ר ַא ףיוא ןָא טזַײװ .1
 "מורא :לשמל ,(ןטַײז ייווצ ןוֿפ תוחּפה-לכל)

 ,ןעלקיוומורא ,ןצענערגמורַא ,ןדניּבמורַא ,ןעיוּב

 -מורַא ,ןעמױצמורַא ,ןטכַײלמורַא ,ןּפַאטמורַא

 .ַאא ןרעַײש

 ,טַײצ ערעגנעל א .ט ַײ צ ףיוא ןָא טזַײװ .2

 טקנוּפדנַאטש ןוֿפ) רעהֿפיױוא ןָא ,רדסּכ --- ךיוא

 -"מַאמורַא :לשמל .(ּברעװ ןוֿפ טקעיּבוס םעד ןוֿפ

 ,ןעװעשוּבמורַא ,ןעשזדנַאלּבמורַא ,ךיז ןרעּפ

 "מורַא ,ןעלמוטמורַא ,ןכוזמורַא ,ןעשטרָאװמורַא

 .ַאא ןּפעלשמורַא ,ןרישרַאמ

 תוחּפה-לכל) עלַא ןוֿפ זיא סע זַא טזַײװ .9

 ןעלקניװקוק ,ןטקנוּפדנאטש (עכעלטע ןוֿפ

 ,ןרינַאלּפמורַא ,ןּבױלמורַא ,ןטכַארטמורַא :לשמל

 .ַאא ןסעומשמורַא ,ןריקיטירקמורַא

 ,רעה ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה ףיוא טזַײװ .4

 ןעילֿפמורא ,ןעלגעזמורַא ,ןייגמורַא :לשמל

 .ַאא ןריצַאּפשמורַא ,ןּבעװשמורַא ,ןכירקמורא

 יד ןוֿפ רָאנ ,ןצנַאגניא טינ זַא טוַײװ .9
 "מורא ,ןסַײּבמורַא :לשמל .טַײז א ןוֿפ ,ןגערּב

 "מורַא ,ןעשזירגמורַא ,ןעלקערּבמורַא ,ןענערּב

 .ַאא ןצינשמורַא ,ןדַײנש

 ַא ףיױא טזַײװ ,םורַאךטניה טַײּברַאֿפ 0

 -נערּבמורַא :לשמל ,טַײז ,גנוטכיר רעטרעקרַאֿפ

 -מורַא ,ןרָאֿפמורַא ,ןגָארטמורַא ,ןּבײהמורַא ,ןעג

 .ַאא ןּפעלשמורַא ,ןריֿפ

 -ַײװ יד ןיא ;-- בּב ערעדנַא יד
 ּב-רקיע רעד .ןּברעװ עקידרעט
 -ענםיוא טינ רעמַײװ טרעוו
 ּבּב ערעדנַא יד ךיוא .טשטַײט
 ןעוו ,טשטַײטעגסױא טינ ןרעוו
 ןקיטשרע ןוֿפ םיורַא ןעגנירד ייז
 טימ ןּברעװ יד יַײּב .םַאמש ןוֿפ ּב
 םינ ןזיוועגנָא טינ ןרעוו םורָא
 ןּברעװ יד ;-- .רַאּפ םינ ,ציא
 .מוא ,םיוא ןּברעװנַאק יד טימ
 סָאװ ןּברעװ ךייש סָאװ .ַאא

 .ורט -- ןעמעטַאמורַא

 ןריאמורַא

 יד ;-- ,טנכײצרַאֿפ טינ ָאד ןרעוו
 .ּברעװנָאק ןוֿפ בּכ

 ,םורַא ןוֿפ ּבּב +- .װדַא -- םֹורַא ןוא םויַא
 ןטַײז עלַא ןוֿפ טולָאסּבַא .1| .ּפערפ ,װדַא
 'ַא ןרעדנַאװמורַא .יא ןוא יא ןציז .םוטעמוא

 (טינ) זיא'ס .יַא ןוא יַא ןכַאמ קיטרַאֿפ .יַא ןוא

 .ןָאמ רעד טילּב יא ןוא יִא .'ַא ןוא יא ךעלײרֿפ

 'א/ ןעגנַאגעג עדייּב רימ ןענעז ןריצַאּפש,

 טסייװ למיה ןיא טָאג / ,לָאטיּפש םעד יא ןוא

 ןעז ךָאנ ךיז רימ ןלעװ זדנוא יצ ,תמא םעד

 -נאגעג עדייּב רימ 'עז ןריצַאּפש , .ל8 ,"לָאמַא

 ייװצ ענַײד / .ףיוה ןרעּביא יא ןוא יא / ןעג

 ,"טֿפױקעגרעּביא ךימ ךָאד ןּבָאה / ןגיוא עשיֿבנג
 ,1293 יּפש ,ו שֿפ} 'םיֿבנג םוֿפ רעדיל-עּבילי .לֿפ

 ,סעקמולק יא ןוא יא . . . רעקלא רענעגייא רעד ,

 הֿבישיּב ,סוממ ,"עניילק ןוא שסיורג ךעלקעּפ

 רעד סָאװ ,ךַאד ַא טָאה רענייא ןעװ ,, .'הטמ לש

 םעד ףיוא םורַא טייג עמ ןוא ,דָארג זיא ךַאד

 ,"ַא ןוא יִא םיוצ ַא ןכאמ וצ רע ךיורּב ,ךָאד

 ,1956 ,'ט 'נ װוָאנַארװ ,תװצמה רֿפס

 ךיז .רעטַײװ טינ ןוא םורַא זיולּב ,רדסּכ ,2

 ,דָאר א ןיא עקרעװעװ א יװ יא ןוא יא ןעיירד

 טיג רָאג טָאה 'נוא . . . ליװ ןַײז םכח ןייא רעוװ,

 אוז טׂשוי טמוק רעד ,טנרעלג המכח רַאֿפ וצ

 שלא טאיג ,טרהיֿפ להימ ענייא רעװ שלא טַײװ

 ,"ץַאלּפ ןוֿפ טינ טמוק ינוא םוריה ינוא םוריה

 ןייק טייג רע .א/ז ,ט"צּת ,םינינּפ רחֿבמ רפס

 ןוא יַא ,ןוֿפצ ןייק סיוא ךיז טיירד ןוא םורד

 ,6 ,א ,תלהק ,סמ ,"טניו רעד סיוא טייג י'ִא

 .ןוּבשח ַא ןעיצרעטנוא םַײּב ,לּכה-דסּב .3

 ןענעכער ."?'א ןוא 'א ןָא סע טֿפערט לֿפיװ,

 א סעריל 40 'ַא ןוא י'ַא ןס9 ןוא הריד רַאֿפ

 ...ןסייה ךיז ריא טעװ לֿפיו, .תצל-תעמ

 ,עש ,ײ?טעּברַא רעד רַאֿפ יַא ןוא יא ןטסעמנָא

 טָאה רע, ,76 '1 ,ו רעדניק 'דיא רַאֿפ תויׂשעמ

 טָאה רע סָאװ ,סעמעט ַײרד ןצנַאגניא יא ןוא יא

 ,"ןעגנולייצרעד ראֿפ טצינעגסיוא רע;רֿפ יז
 -רעטנוא רעד, .53 יז ,| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ

 'א ןוא 'א ןֿפָארטַאּב טָאה לּכהךס רעטש

 1964 ,זמט ,ןירעפלַא .א ,"רעּבַארַא 0

 1 אוו

 ךיא ּבָאה ןענַאדזיּב, .'א-ןוא-ַא רעד :ךיוא

 ,"לארׂשייץרא ןוֿפ יַאךוא-ַא םעד ןעוועג שרֿפמ

 ,1894 עשראו ,תמא ךרד רֿפס ,װַאקלַאמ .א

 עקרַאטש ןזָאלּב יאןוא-יא ןוֿפ זַא טנַײה, ,24 יז

 עג יװ, .10 יז ,תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"ןטניװ

 טָא טימ ןסיורד רעמערַאװ רעד . . . ךַײא טלעֿפ

 ,'קָאטסָאוװ ,וװװ גרעּב ,ײ?יַאןואיַא ןצנַאג םעד

 ,13 יז

 ןוֿפ ןעמעטָאנַײרַא
 ,תוחיר עטוג יד יַא ,םורַא ןצנַאג

 "מורא וזז ..משטד .װטוא -- ןריאמורַא
 רימ , .םינינע עקיטסַײג ןיא צעּפס ,ןעשזדנָאלּב

 -ליטש ןוֿפ ןדָאירעּפ טֿפַאשנסיװ רעד ןיא ןּבָאה

 ןוא עיצקאער ןוֿפ ,טירשרָאֿפ ןוֿפ ןוא דנַאטש

 ,184 יז ,1912 י"נ ,וװ טישז ,יַא ןזָאלֿפליה ןוֿפ



 ךיז ןרעּפַאמורַא

 ,ךיז ןגירקמורַא .וזק -- ךיז ןרעּפמַאמורַא

 ַא ןגעװ ךיז 'א .םינינע עקיטסַײג ןיא צעּפס

 ייװצ ןענוֿפעג רע טָאה; .איגוס ַא ,ארמימ

 ךיז ןּבָאה עכלעװ ןשרדמ-תיּב ןיא) עדנילּב

 ,תוכרּב ,זּביא דניקלַאז 'רד ,ײטרעּפמַאעגמורא

 ,שיג- ,196 יז ,א/ונ

 ,ךעלטנירג ָאענ .װרט -- ןשרעדנַאמורַא ,לָאענ

 ,רעגייטש םעד יא .ןשרעדנַארעּביא קיטַײזלַא
 ,גנו-

 :ךיוא .דלעֿפ סָאד יַא .װרט -- ןרעקַאמורַא
 ... סעיוג עלַא ןגעלֿפ טכַאנַײּב, .ןּבַארגמורַא

 "נַאג סָאד טרעקַאעגמורַא יירשעג ןוא ץנַאט טימ

 "רעקַאעג רעד רעּביא זַא טניימעג . . . ףרָאד עצ

 "רעּבירַא טשינ טױט רעד ןעק עיניל רעט

 .שינ- .גנו- .5 ןאנ ,1885 ,לָאֿפיי ,"ןעגנירּפש

 ןָאטּפָא ךעלטנירג -- וטוא -- ןסעּברַאמורַא
 -נָא רענראּפ רעד ןוֿפ ןעװ, .ןטעּברַא עכעלטע
 ַא סױרַא ךיז טרעיילש טכַאנרעמוז רעקידמעטָא

 ןיוש טגעלֿפ . . .גָאטרַאֿפ רעקיזָאר רעליטש

 ,"ןיּב ַא יװ ,ורּפָא ןָא ּבוטש ןיא יא .. .עלעג
 .רעּבַײלק-עטַאמשי ,רעכַאמצימ דוד

 רעד ןיא) קיטַײזלַא ןטעּברַאַאּב .1 -- װרט

 ןיא טׂשליװ (ֿבוט ןֿבא) ןייא אוד ןעװ ,, .(ףיט

 ןוטסזָאל=} אוטׂשול ןעד ,ןוט ןײלרגניֿפ ןייא

 .ישר ,4 ,חכ ,תומש ,חט ,"ןיטיּברע םוריה

 םשילעּב רעד, .ןינע ןַא ןיא ךיז ןֿפיטרַאֿפ .2

 רע .הטיש עַײנ ןייק ןעװעג שדחמ טינ טָאה

 ןוא טרּפ ןייא ַײּב טלעטשעגּפָא רעּבָא ךיז טָאה

 -צרַאװש ֿברה ,ײטעּברַאעגמורַא ןוא ןעמונעג םיא

 ,26 שווװ ?רָאי ,רענַאקירעמַא ןיא ,ןַאמ

 ,שוּבלמ ַא יַא .ןעײנמורַא (שירעדַײנש) .3

 ןייא טימ ץלַא ןענעצנגַאּב (ךארפש:םיֿבנג) .4
 זיא ,ןריקיזיר לָאמאכָאנ לָאז עמ רעדייא, .לָאמ

 ,ָאקמיּב ,ײּפַאלק א ףיוא ןטעּברַאוצמורַא רעכַײלג

 ,ןעלדניװשַאּב .29 'ז ,1919 עשרַאװ ,םיננג

 טימ  .ּפָאק םעד ןכערּב לָאז רע זַא יא ױזַא

 .ץכע- .גנ- .ךיז

 .תװד װזד .משטד .װרט -- ןעמ(ע)רַאמורַא
 ןקַאּב ענַײז טָאה ןוא טמערַאעגמורַא םיא טָאה,

 ,ץיװעל .ל ,"טקעדַאּב ןשוק עסייה עריא טימ

 ,1888 ףענליװ ,רעטכַאט ס'רעדַײנש םעד לאֿפר

 ןוא ...טמערַאעגמורַא יז טָאה רע; .4 'ז

 -טרעצ יד ןיא . . ,טגנערּברַאֿפ ייז ןּבָאה ױזַא

 ,186 יז ,שו סַײװ ,"ןעגנוטלַאהמורַא עטסכעל

 ,הנ- .ךיז טימ

 טימ ןעמענמורַא .װרט -- ןעמערָאמורַא
 רע טמערָא רעטרעװ יד טימ , .סמערָא עדייּב
 -עיּבַאז .א .ּב ,"שוק א ריא טיג ןוא םורַא יז
 ,55 יז ,1887 עשרַאװ ,1 טַײצ ערעװש יד ,יקסנעז
 :עגמורַא טײקיטכרַאֿפ עטכַײל ַא, :גיפ ךיוא
 טימ .578 יז ,װ המחלמ ,מפ ,"םיא טָאה טמערָא
 | ,גנצ- .ךיז

 ןעלקיװמורַא .זפ .װרט -- ןעלּבַאּבמורַא
 "מורַא ךימ טָאה עמ, .םישוּבלמ ךס ַא טימ
 סױרַא ןיּב ךיא .טלּבַאּבעגמורַא ןוא טליהעג
 רעױּפאק טמוק סָאװ רענייא יװ ןַײרַא סַאג ןיא
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 ַא ןוֿפ ןזי ,עלרעּפ .י ,"רעסָאװ ןרעטנוא ןוֿפ

 .ןץ'כע .ךיז טימ .75 יז ,רָאי ץנַאג
 ,שינע-

 ַא .ןעלּבוּב-- :ּפ9 .וטוא -- ןעלּבַאּבמורַא
 טֿפרַאװ עמ זַא; .(ךיז) ןעלזעלּב טַײצ ערעגנעל

 ,"םורַא טינ רעסַאװ'ס טלּבָאּב ,ןייטש ןייק טינ

 ןעלּבוּב סָאװ ןרעסַאװ יד ןוֿפ טײקנֿפױזעצ יד,

 .שינע .ךיז טימ .דַאנ ,"םורַא

 ימורַא .2ל .ורט 4 וטוא -- ןערּכַאּבמורַא
 יװ יַא ,קידנּפַאט ןכוזמורַא .ןרַאשמורַא .ןּפַאט

 טימ .ךעלעקניװ עלַא (ןיא) 'ַא .רעדנילּב ַא

 ,שינע- .װװז --ךיז

 ןע(ק)רָאּפמורַא .וטוא -- ךיז ןערּבָאּכמורַא

 "עדער יד טימ ךיז יא .ךיז ןרעטנָאלּפמורַא ,ךיז

 ןלעטשֿפיױנוצ (ןענעק טינ) ןוא רעגייז ןוֿפ ךעל

 ןרעמונ עטלַא ןשיװצ ךיז 'ַא .םזינַאכעמ םעד

 .לקיטרא םעד ןעניֿפעג ןויּב גנוטַײצ רעד ןוֿפ

 .שינע- .ןטכיררַאֿפ וצ ידּכ סעּפע טימ ךיז יא

 םורַא ןייג ,ןײגכָאנ .ורט -- ןטײלנַאּבמורַא
 רעמינּפ ענעקָארשרעד יד ,, .קידנטײלגַאּב יװ ױזַא

 . . . רעסַאלּב ךָאנ ןרָאװעג ןענַײז ןטסניד יד ןוֿפ

 ענַײז ןוא ןעקשימ טײלגַאּבמורַא ןּבָאה יז

 עװקסַאמ ,קלָאֿפ ןייא ןוֿפ רעדניק ,שקא ,"םירֿבח

 ,25 'ז ,8

 -ערדנַאילשמורַא .װטוא -- ןעװעדָאּבמורַא
 ןייק ןָאט טינ ןוא ןיײגמורַא ,ןֿפױלמורַא .ןעוו

 רעּביא יא ,ןעװעסַאּפעטסוּפ .טעּברַא עכעלצינ
 .ךיז טימ  .ןסַאג יד

 טימ ףיוה םעד יַא .װרט -- ןֿפרַאװַאּבמורַא
 ןוא םורַא ןעיײנַאּב (שירעדַײנש) :ךיוא .רענייטש
 .ךעלגערּב 'ַא .ןעװעגירטסַאֿפמורַא צעּפס ,םורַא

 .=2: ט829126 .ורט --ן(עװ)ערגזַאּבמורַא
 ןוֿפ ןדנַאר יד יַא .ןעקשטַאּפמורַא .ןעלטנעטמורַא
 ,טֿפעה א

 ןקוקַאּב ,ןקוקמורַא .חרט -- ןעוַאּבמורַא

 'אּב סָאװ ןצעמע רעדָא הלוח ַא ןכוזרעטנוא

 ,רעדניקלוש עלַא 'א .קנערק א ףיוא ךיז טגָאלק

 רע ,רעטקַאד םַײּב ןטרַאװ .עטריטורקער יד יא

 "רַאֿפ יד יַא ןּבָאה םיריױטקָאד יד, .יַא ייז לָאז

 רזוע ,"ףליה עטשרע יד ייז ןּבעגעג ,טטצדנואוו

 ,1924 ןזירַאּפ ,| ערטסַאילַאכ ןיא ,יקסװַאשרַאװ

 ,55 יז

 טימ הנוכש עַײנ יד יַא .ורט -- ןצעזַאּפמורַא

 איד , .ןטנעמיד טימ ןיורק יד 'א :ךיוא .םילוע

 -טׂשָאק ןייא םיזוּב ןַײז שיוא ןרעו . . , טהיצ

 טימ טצעזּב םורא רַאװ רע ,ןייטשיג לדיא רכיל
 .גכ ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ךילרעּפ אײלרַאליֿפ

 ,הנ- .ךיז טימ

 ןוא ּפענק יד 'ַא .ורט -- ןטכַארטַאּכמורַא

 ןסקיװעג יד 'א .ןרידנומ יד ןוֿפ ךעלדנעּב יד

 יַאּב ,ןטכַארטַאּב :ךיוא .עירעשזנַארַא רעד ןיא
 ,םעלּבָארּפ עַײנ יד 'א .ןטַײז עלַא ןוֿפ ןרעלק

 ייא ןטסערג עמַאס ןוֿפ ץכעלָאש יד טָאה;

 . . . סיורג א ךיז טָאה ןטרָאד ןוֿפ ןוא טצַאלּפעג

 סע סָאה עקשטַאק יד .ןֿפרָאװעגסױרַא עלעגיײֿפ

 ן(עוו)עַײהוּבמורַא

 :השעמ סנעסרעדנַא ,זּביא ,סנ ,"טכַארטַאּבמורַא

 ,גנ- .ךיז טימ .14 יז ,ּפ"רּת וװעיק ,ךעל
 ,שינע-

 ןעלּבמאּב- :פפ -- ןעלּבמָאּבמורַא
 סע, .רעה ןוא ןיה ךיז ןעלקַאשמורַא -- װטוא

 רעד ןיא םורַא ןעלּבמָאּב ןוא ןטיוצ ךָאנ ןעגנעה

 רעייז ןעלדנַאװרַאֿפ ןוא ןשטנעמ יד ןוֿפ המשנ

 ,"ןעגנונַאמרעד ןוֿפ םונהיג ַא ןיא ןּבעל קיאור
 ,14 1 1968 ,זמט ,לקיּב .ש

 ןינע ןַא םורא ןגָאז ,ןעלּפַאלּפ -- רט

 ןכָאנ .קיטיינ טינ ןענַײז סָאװ דייר ןּבעגוצ

 םעד יֵא ךָאנ רעטַײװ סולשַאּב םעד ןעמעננָא

 רָאנ ,טנװַאדעגּפָא ןיוש טָאה רע שטָאכ, .ןינע

 ,"ןעלּבמָאּבוצמורַא סעּפע טַאהעג ךָאנ טָאה רע

 ,86 'ז ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,ּפס

 ,ךיז ןעיירדמורא -- ךיז טימ ךעלטנייוועג

 ָאד טלּבמַאּבעגמורַא ייז ַײּב ךיז טָאה המשנ יד,

 ןעװעג זיא ףוג רעד רָאנ ,'םילודג' יד ןשיװצ

 ,םיֿפרׂשנ רעקװעלירתּככ ,עש ,"טַײװ ץעגרע

 ,שינע-

 -עגנעל ַא .מַא .וטוא -- ןע(ווע)מָאּבמורַא
 ,'םָאֹּב א יװ ןריֿפֿפױא ךיז ,ןּבעל טַײצ ער

 ,טעּברא ןָא ,רעּפעלשמורַא ,קַאילוה ,רעייגקידייל

 םיא ַײּב, .סעּפָאלכ עשידִיי טימ יא .ליצ א ןָא

 ריאמ ,ײטֿפַאשנסיװ טרָאס א ןעועג יא סָאד זיא

 טעװעמָאּב סָאד, .13 א 1957 גָאט ,רעקיטש

 ,ךעלּבַײװ עכעלײרֿפ טימ טכענ עצנאג םורַא

 ,ךיז טימ 2 וװ 1964 ,רָאֿפ ,"ןטלעװ טעילַאמס

 .שינע-

 סָאװ דנַאּב .דנעּב- ,רעד -- רנַאּבמורַא

 ןטָאה השמ| ןוא, .רעּפרעק םעד םורַא טמענ
 יה ,"דוֿפא ןוֿפ יַא םעד טימ טרוגעגמורַא
 ,7 ,ח ,ארקיו

 ַא .מִא .װרט 4 װטוא -- ןעװעסַאּבמורַא
 ַא יװ ןריֿפ ךיז ,ןַײז :ןעװעסָאּב טַײצ ערעגנעל

 ,ןלעֿפַאּב ןּבעגסױרַא רדסּכ .ןעװעדנַאמָאק .סָאּב
 םורַא טעװעסָאּב רעטסטלע רעד .ןַאמ ןרעּביא יא

 ןעק עמ, .ךעלרעדירּב ערעגנִיי ענַײז (רעּביא)

 ,4 | 1964 ,רַאֿפ ,סענעמ .א ,"רעדניק יא טינ

 ןצירּפשַאּב .ורט -- ןעלצנעװשַאּבמורַא
 עלַא ןוֿפ רעסַאװ טקילײהעג-ךעלטסירק טימ

 ,ָאיעּפ ,ןטַײז

 ךיז ןוא ןרָאֿפמורַא .װטוא -- ןענהדּכמורַא
 ערעגנעל ַא ןחדּב ַא ןַײז .תונחדּב טימ ןעמענרַאֿפ
 ,טַײצ

 -עקדּב-- :99 .װרט -- ן(ענ)עקדּבמורַא

 -כרוד .ללּכּב ןּפַאטמורַא ,ןכוזמורַא :ךיוא .ןעֹוו

 םעד יַא .ןֿפוא ןכעלטנירג א ףיוא ןשרַאֿפ
 עקיטכעדרַאֿפ יד יַא .סרעדנזַײר יד ןוֿפ שזַאגַאּב

 ,ןטנעמוקָאד

 ערעגנעל ַא .װחטוא - ן(עװ)עַײהוּבמורַא
 -פיוא ךיז רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא רעדָא טַײצ

 ענעדײשרַאֿפ ךָאנ ךיז ןגָאי .ַײהוּב ַא יװ ןריֿפ
 עקידנעטשנָא-טינ טימ ןּפעלשמורַא ךיז .ןעױרֿפ
 .ןעױרֿפ



 ןרעשטוּבמורַא

 קרַאטש :ךיוא .מַא .װרט -- ןרעשטוּכמורַא
 -עשט סָאװ גנוי םעד יא ,ןקיטולּבעצ ,ןּפָאלקעצ

 ,ןדִיי עטלַא וצ ךיז טעּפ

 ּבוטש עטרעיומעג יד יא .ורט -- ןעױּפמורַא

 .רעיומ א טימ 'א .ךעלכלעטש ןוא ןלאטש טימ

 ןיכזײה םווַא טױּבעגמורַא רע טָאה טכַאנ זיּב;

 ,זּביא יקסניװַאר .י ,"טנאוו עּבָארג א ןלזַײה = }

 ,73 יז ,1885 עשרַאװ ,ףעירּבדלש רעשלַאֿפ רעד

 סָאװ ,טנעװ יד ןֿפרַאװרעדינַא זומ . . . טסנוק יד,

 עלא ןוֿפ טױּבעגמורַא ןּבָאה םיאנּת , . .יד

 ,1909 ענליװ ,1 טֿפעה ,ןעלהַארטש ּבז ,"ןטַײז

 ןיא ןטסטלע םעד םורַא יא :גיֿפ ךיוא ,103 יז

 ךיז טימ .סמעדייא ןוא ןיז יד החּפשמ רעד

 ןיטש ַא ּפָא טונימ עלַא טסַײר טַײצ יד , --

 יוזַא ךיז טָאה רע רעכלעװ טימ ,רעיומ רעד ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ךיז ןלײטוצּפָא טיוּבעגמורא קיצנוק

 ,'ןיקצעלק' ,שידיסח ,ץרפ ,"טלעוװ רעשיסרוקיּפַא

 ,ךַאד םעד ןקעד ,יַא ךיז טסעװ וד זַאט ,253 יז

 -סיוא רעטעּפש וטסעװ ,ןּביוש יד ןעװעטיקרַאֿפ

 ןפיוא רענַאשזדיּבעריּב ,ןײטשדלַאג מ ,"ןענעכער

 .רעד ,יֹוּב-+ 77 'ז ,1924 עװקסָאמ ,רומַא
 .שינע- .ץכע-

 רעּפעטש-ןשַאמַאק רעד, .ן- ,רעד -- דנוּפמורַא

 םענוֿפ ןלייט עטשרעּבייא יד ףיונוצ זיולּב טיינ

 ךיש ,ארזיא .ע ,"ַא ןטימ עקװעלַאכ יד :ךוש

 ,43 יז ,1928 וועיק ,ןשָאלַאק ןוא

 -סעג עלַא ןיא יא .וטוא -- ןעועשוּכמורַא

 ןוא ןזיּב יא .טַײצ ערעגנעל א יא :ךיוא .ךעל

 טניװ רעד .רעַײֿפ א יװ 'א .וויזירּפ ןכָאנ

 ,"?'א יוזא ןעמ ןעק גנַאל יװ,, ,םורַא טעװעשוּב

 -עשוּבעגמורַא ןּבָאה ןטייקנַארק םינימה-לכ,

 ןעוועג ךעלגעממוא זיא סע .. .רעגַאל ןיא טעװ

 ןיא ,יקסניזַאגָאר .י ,"ןטיהוצסיוא ךיז יז ןוֿפ

 טימ 319 'נ ,71:1970 ָא"ּת ,װעשטָאלז ּבזי

 .ךיז

 ןֿפױלמױרַא .1 .װטוא -- ךיז ןרוחּבמורַא

 אתורֿכחּב ןַײז וצ ןּבָאה ביל .2 .רענעמ טימ
 ךיז ןטלַאהרעטנוא ,ןעגנערּברַאֿפ ,רענעמ ןוֿפ

 -עגמורַא גונעג ,ישרעטכָאט, .םירוחּב טימ

 "טרוחּבעגמורַא דימּת זיא עטרוחּב יד, ."טרוחּב

 ,םירוחּב טימ טלגנירעגמורַא =

 ןיא טײרּפשרַאֿפ .משטד .ורט -- ןעלניּבמורַא
 ,סעגערּב יד יַא .ןסערּפמורַא וזז .רעפעש םמַא

 יא קידנרעדנַאװ .װטוא -- ןעװעדיּפמורַא
 ערעגנעל ַא רעדָא תומוקמ ענעדײשרַאֿפ רעּב
 ןוֿפ ןּבעל ַא קידנריֿפ ,טרָא ןייא ףיוא טַײצ
 רעתמא רעד יװ יַא .תורצ ןוא ןשינרעטַאמ
 ,לזמילש

 -רעדעל ַײּב לטנעק א יַא .װרט -- ןגײּפמורַא

 ןרעװ טיוּבעג ףרַאד ןָאלּבאש רעד, .טעּברַא

 ,ןטכיש יד 'ַא םַײּב ,ךיז לָאז רע ידּכ ,טס8

 עמ לַײװ, :ךיוא ,45 יז ,רעּב ,"ןּבעגכָאנ טשינ

 ןֿפיש יד ןזומ ,לַאנַאק-ץעוס םעד ןצינ טינ ןעק

 .ךיז טימ .?יגנונעֿפָאה עטוג' ּפַאק םעד יא

 | ,הנו רעד ,גייּב =

 .דפ .װטוא -- ןעשטָאלּבמורַא
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 א י'ִא ןעניּב-- :פּפ .וחרט -- ןדניּבמורַא

 :ךורּפש ינוא ןרעװ וצ דנוגיּב גיטַײצ גַײֿפ ןיא
 ןכייצ רוֿפ דנַאּב ינוא ןַײז םירוּכיּב רו לוז שד

 ךַאז ..., .זדלַאה םורַא קירטש א יַא .דנואוו

 .יׂשר ,19 ,גכ ,תומש ,חט ,"םורַא לידנעּב ןייא |

 םעד ןקרַאטש וצ ןוא ןליקרַאֿפ וצ טינ ידּכ,

 עניד ןוֿפ דנַאּב ַא טימ יא םיא ןעמ לָאז ,ךיוּב

 יד ,טנַאלרעּב הּכלמ ,"טַאכרַאּב רעדָא רעדעל

 טשרע;ג .123 יז ,1836 ענליװ ,רעטומ עכילקילג

 טימ ןדנוּבעגמורַא . . . ןאנעשוה יד|} ןעמ טָאה

 ,"לרודיס ןיא ןטלַאהַאּב ןוא ךעלטעלּב-בלול

 גרעּבמעל ,ַאסעדָא ןוֿפ היֿבצ ,רעדַאּב השמ קחצי

5, 

 א; .ןצעזעג עגנערטש טימ יא :גיֿפ ךיוא

 עלַא יד ןוֿפ . ..ַײרֿפ ןַײז ףרַאדַאּב שטנעמ

 סע עכלעװ טימ ךעלעפינק עטרעטנָאלּפרַאֿפ

 .ר ,"ןּבעל שירַאנ רעזנוא םורָא םיא טדניּב

 ,12 'ז ,1914 עשראוו ,רישזַאסַאּפ רעד ,םײהלעדַא

 ןדניּב, .לטרַאג א טימ יא ךיז -- ךיז טימ

 ןעוט ןוא ּפָאק םעד עטַאמש ַא טימ םורַא ךיז

 ןימ א סָאד זיא ...טַאלאכ ןשיקרעט א ןָא

 טסלָאז וד, .18 ןאנ ,1869 ,מק ,"דִיי-לארׂשי-ץרא

 טימ 'ַא ךיז טסלָאז וד .טֿפַאשרעה ןטרוגנָא

 ,י"ג ,לארׂשי תיּב ,וּב לּכ רוזחמ ,"טײקרַאטש
 ,188 יז ,ה"ר

 ...טדניּב עמ, -- גנ|}/ רעד ,דניּב =

 לסיּב א ...רונשלּפָאנ םעד םורַא טסעֿפ ראג

 ךָאנרעד ןוא ,'א אזַא ךָאנ ןעמ טכַאמ רעטַײװ

 ןשיװצ רונשלּפָאנ םעד רעּביא ןעמ טדַײנש

 ,ץכע- .3 א ,1925 ענליוו ,זעגפ ,"ןעיא עדייּב
 ,שינע-

 ,ןֿפָאלּבמורַא .דּפ .וטוא -- ןעוװעג'ַאלּבמורַא
 עטכַארטעגסיוא טימ ןעמירַאּב ךיז ןוא ןײגמורַא
 סָאװ עטנַאקַאּב רַאֿפ יַא .ןרענגיל ,ןטייקשידלעה'
 ,טשינ םיא ןעיורטעג

 -ּפָאטמורַא

 ןקיטױקנָא ךָאנרעד ןוא יַא .עטָאלּב ןיא ןעשט

 .שינע- .ּבוטש יד

 -נָאלּב -- :פפ .ומוא -- ןעשזדנַאלּבמורַא
 ,רעה ןוא ןיה יא .ןע(יז)דנַאלּב - ,ןעשז
 ,ךעלקיל יד רעּביא יא .ךשֹוח-ירה יד ןשיװצ יא

 א יװ יא .רענערָאלרַאֿפ א יװ יַא .דלַאװ ןיא יא

 ןעשזדנָאלּב ןגיוא ענַײז :גיֿפ ךיוא .ןטָאש

 טעשזדנָאלּב עיידיא יד .שרדמ-תיּב ןרעּביא םורַא

 עקַאט ױזַא יא ןיוש טעװ רע, .םורא לַײװרעד

 -ַאנ רענהנושמ ןַײז ןיא ןוא רסומ ןָא ןּברַאטש

 ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,ײןעיזדנָאלּבמורַא טייקשיר

 ןקילּב עלוֿפרערט ענַײמ ןּבָאה גנאל, .23 ,ה

 -ןשטנעמ עטכידעג יד ןשיװצ טעשזדנַאלּבעגמורַא

 ןטושּפ א ןיא , ,15 יז ,1910 י"נ ,שו רמ ,"עסאמ

 ןוא סַײנ סָאד טָא ךיז טײרּפשרַאֿפ טכַאנרַאֿפ

 ,גרעּב ,"טָאטש רעד רעּביא םורַא טעשזנָאלּב

 טנעה עזָאלטומ יד, .22 יז ,יקָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא

 ןדנילּב ןיא םורא ןעשזדנָאלּב סָאװ ענָאנ ַא ןוֿפ

 ןעמערָא ןיא' ,ןזדעךג ןוֿפ רעדיל ,לה ,ייה:טינ

 ןיא ָאד ץעגרע ךָאנ ךיז ןּבַאה רשֿפא , .ירדח

 עטנקירטרַאֿפ עריא טעשזדנָאלּבעגמורַא רעמיצ

 ןעװעדַאילּבמורַא

 יז ןײאירוד סיואירוד ,מפ ,"םעטָא סעמסַאּפ

 .שינעע .ךיז טימ .8

 ענעלַאטעמ עלַא יַא .װרט -- ןעקנַאלּבמורַא
 ,םיצֿפח

 ,ןעַײקנָאלּב - :פ9 .וורט -- ןעקנָאלּבמורַא
 -מורַא וזז .ןעַײנעקולּב - ,ןעַײקולּב --
 ןיה ןזַײרּפשמורַא ,ןײגמורַא צעּפס ,ןעשזדנַאלּב

 "עצ ןיא רעּבָא ,זיא ןעמ ואוו קידנסיװ ,רעה ןוא

 יו ,רעדמערֿפ א יװ יא ,קיטייװ ןיא ,שינעלמוט

 טציא; .טָארַאּב סטָאג ףיוא יא .רעגיה-טינ ַא

 ַײּב טרַאה יז . .. / םורַא המשנ ריא טעקנַאלּב

 ןתח רעד ּביוא / ,םוא ךיז טקוק ןוא ריט רעד

 ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"ןעמוק ריא וצ טעװ

 ,טעקנַאלּבעגמורַא ךָאנ טָאה לרעיױוּפ סָאד, .60 יז
 ילגײֿפ רעד עינומ ,קמ ,ײ. . .ךיז טעקשטעהעג

 יז ןּבָאה עטעשטומעגסיוא עדייּב, .רעלדנעה

 ,"רעמיצ סעשטלַאס ןיא . . . טעקנַאלּבעגמורַא

 "יא ,עטליהעג'ץראװש א, ,443 'ז ,תודוס ,פס

 ָארק א יװ ןילַא יז טָאה ,קיד'א יינש ןרעּב

 ,95 '| ,1952 י"ג ,ּבלַאק עשָאי ,זיי ,"ןעזעגסיוא |

 ,רעטרעקיוהעגנַײא ,רענעּפמורשעגנַײא ןַא;

 -המיא יד רעּביא םורַא ץלַא ךָאנ ןרע} טעקנָאלּב

 רעד ,ןילעי ריאמ ,יָאטעג ןוֿפ ךעלסעג עלוֿפ

 ,רעּבַײרש עשיטעװָאס עשידיי ןוֿפ ןעגנוליײצ

 ,440 יז

 ןוא ןּבענרעד קעװַא ךיז טצעז, :2:9 ךיוא

 טשינ ּפָאק ןיא םורַא ןאד ןעקנַאלּב . . . טקוק

 ,"ןטײקשירַאנ . . .סנױזַא סעּפע רָאנ ,ןעקנַאדעג

 א טָאה ףױהידָאװַאז ןיא, .ןלעװָאנ ,ַאריּפַאש דמל

 .8א ,"ןתעל-תעמ עצנאג טעקנַאלּבעגמורַא ּביוטש

 טינ, .150 'ז ,1932 ווצלק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק

 ןרָאי עטּבעלעגּפָא ענַײמ ףיוא רימ ַײּב גערֿפ

 "מורַא טָאה טֿפַאשּביל עטֿפָארטשעג ןַײמ ואוו

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"טעקנַאלּבעג

 ,50 יז

 "נָאלּבמורַא ַײּב יװ רעטֿפָא ךס א| ךיז טימ

 יװ ךיז 'ַא .טייהרעטלודעצ ךיז יא -- ןועשזד

 ףָאש יװ םורַא ךיז רימ ןעקנַאלּב, .רעלוד א

 עטרַאנעג ,"רעדור ןָא ףיש יװ ,ךעטסַאּפ א ןָא

 ,78 יז ,1940 עּבַאגסױא 'װָאס ,{?1815} טלעװ

 סע / ,םורַא ואווצעגרע טרָאד ךיז ןעקנַאלּב יז,

 ,טע ,"םוא טשינ ייז ףיוא רענייק ךיז טקוק

 רעטשרע רעד ַײּב, ,29 יז ,1925 ענליוו ,רעדיל -

 טמענרַאֿפ . . . דוד ןּב חישמ ךיז טזַײװ העיקּת

 ,ענעֿפַאלעגֿפױנוצ ןדיי ךָאנ ןוא םיקידצ יד
 ןוא רּבדמ רעד ןיא םורַא ךיז ןעקנַאלּב סָאװ

 ,פשטניװ ,סוממ ,"םילשורי ןייק ייז טריֿפ

 ןוֿפ ךיז 'א טרעהעגֿפיױא טינ טָאה, ,43 יז

 וצ שטנעמ ןוֿפ ,לרעטצנעֿפ וצ לרעטצנעֿפ
 טכַארטעג , 321 יז ,ןעגנולייצרעד ,זיי ,"שטנעמ
 ...ּבוטש רעטסוּפ ןַײז ןגעוו . . . םיא ךיז טָאה
 קיּבײא ָאד ךיז סעװ רע סָאװ םעד ןגעװ ןוא

 ,לַאזקַאװ םורַא ,גרעּב ,"רעמאזניא ןא יא

 ,שינע- 23 יז ,יקָאטסַאװ'

 ןּפעלשמורַא .1 .וטוא -- ןעװעדַאילּבמורַא
 "מורַא .2 .ןעױרֿפ ענעסַאלעגסױא טימ ךיז
 ןעַײרעלדיז ןיא} ןריצודָארּפ טינ ןוא ךיז ןעיירד



 ןעדנַא(י)לּבמורַא

 -עּברַא ןגעק ,ןלעזעג יד ןגעק םיּתּבילעּב ןוֿפ

 ."!'א ןיוש גונעג ,ונ, .ןרעט

 .חרט -- ןעדנַא(י)לּבמורַא
 .ןעװעמַאילמורַא ,ןעלמער

 -עלַא) ןטעּברַאֿפ 1 .װרט -- 1 ןטעּבמורַא
 ,החמׂש רעד וצ םינכש 'א .םורַא ןוֿפ (ןעמ

 ,טַײל עֿבושח יד יַא .לָאצ א ַײּב ךיז ןטעּב .2

 ,ןַײז לדּתשמ ךיז ןלָאז יז

 .ַײרעד = .(עק- ,ןיר) רעד .שינעד
 זאּב ,רעכײװ ןכַאמ .ורט -- ז1 ןטעּפמורַא

 טימ ןקנַארק םעד 'ִא .רעגעלעג א רעמעװק

 ינודּפר)/ :גיֿפ ךיוא .סנשיק ןוא סענערעּפ

 -עקעמש ,עטוג טימ םורַא ךימ טעּב (םיחוּפּתּב

 ֿברה ,זּביא ,סידנַארּב .ל .א ֿברה ,ײלּפע עקיד

 ,1843 סַאיּב ,םינוֿפס חיש רֿפס ,אנהּכ רזעילא

 טוג רעירֿפ ,םראלא םעד ,םיא טָאה עמ, ,14 יז

 -ֿפעש .ּב ,"עטַאװ רעקידהצילמ טימ טעּבעגמורַא

 .ןץכע .ךיז טימ 15.  וו 1965 ,רָאֿפ ,רענ

 ןֿפױהמורַא סָאד, .חרט -- ןעלגרעּבמורַא
 ײרד טריֿפעגסױא טרעװ טיורק יד יַא רעדָא
 רעד ,יקצינלעגעצ .י ןוא יקצענעמַאק י ,"לָאמ

 .1920 גרוּברעטעּפ ,ןטרָאג סנירג

 .ןטשרעּב-- :89 .ורט -- ןעלטשרעּבמורַא
 ריא סיורַא טינ טזָאל עטסָאּבעלַאּב א ױרֿפ ַא;

 ןוא םיא טלטשרעּב יז זיּב טירטס ןיא ןַאמ

 ױרֿפ יד ,ץילַאמ .ח ,"םורַא טוג םיא טקינייר

 ךיז טָאה רענרעל , ,45 'ז ,1918 י"נ ,םייה יד ןוא

 טלטשרעּבעגמױרַא ךָאנרעד ,ןשאװעגמורַא ןַײֿפ

 ,129 'ז ,תודוס ,פס ,"םיוטסָאק ןַײז

 .שינע .ךיז טימ

 -דָארּב;- :99 .וטוא -- ןעשזדַארּבמורַא
 ןיא סיֿפ יד טימ ןכירקמורַא .ןע(י)ז
 .ןעשזדנָאלּבמורַא םּתס ,(ּפמוז ,עטָאלּב) רעסַאװ
 ךעלסיֿפ עטעקַאנ יד טימ יַא .יינש ןֿפיט ןיא יִא
 םורַא ןעשזדָארּב דלַאװ ןיא, .רעסאוו'םי ןיא
 ןכַײט יד ַײּב ,סורּב ,"ףלעװ סעקשטיט עצנַאג

 רעד רעּביא יא :גיֿפ :ךיוא .27 יז ,עיסעלָאּפ ןוֿפ
 .שינע .ךיז טימ .טלעװ

 .חפד חזז .1 .װטוא -- ןְׁש(י)דָארּבמורַא
 !טנעז ריא סָאװ םיצקש, .ןּפעלשמורַא ךיז .2

 גָאט ןּבלַאה א טגנערּברַאֿפ ריא סָאװ גונעג טשינ

 ןיא 'א טימ ךָאנ ריא טגנערּברַאֿפ ,עלוש ןיא

 ,ג"לשּת י"נ ,יּתלאג ןה ,שטַײד ןועמש ,"ןסַאג יד

 םורַא ןעידָארּב . . .טקַארט ןוֿפ טַײװ, .19 יז

 ,עֿפָאי לדוי ,"רעיוּפ םעד ןצעה ןוא רעייגקידייל

 ,27 'ז ,1932 עװקסָאמ ,ףמַאק ןיא

 .ןעגזאירּב-- :59פ .װרט -- ןעגוַארּכמורַא
 .םיֿפוצרּפ עשיטניה יד יא

 ,ןעשזדָארּבמורַא וזד .װטוא---ןעגזָארּפמורַא
 ןעמוק טסעגרעיורט ענַײמ ןעוו, .ןעקנָאלּבמורַא

 ,"םירֿבק ןשיװצ םורַא ךיא עגזארּב ,ףיונוצ ךיז

 ,זמט ,ןטַאּפ לאונמע 'רד וצ| ווירּב א ןוֿפ

 :28 אוו 1

 :99 .װטוא -- ןעיָארּבמורַא

 -מורַא ווזד

 .ןעיורּב -
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 ,"סעסקיש טימ םורַא ןעיֵארּב םיצקש , .ןרעדור

 ליטש ןציז טלָאז ץע ,רעדניק, .ןװ ןליוּפ ,טיי

 ,סקירּב לאימחרי ,'ַא טינ טלָאז ץע ןוא . . .
 .ץככע- 16.  וצ 1951 ,גָאט

 סעטסָאּבעלַאּב יד, .ורט -- ןענױרּפמורַא

 רעד זיא יצ :תוגאד ערעיײז טַאהעג ןּבָאה

 לגוק רעד זיא יצ ,ןעגנַאגעגֿפױַא טוג ךעקעל

 ,עירול עטָאנ ,"טנױרּבעגמורַא ןטַײז עלַא ןוֿפ

 ,1965 עװקסַאמ ,דרע ןוא למיה

 ןעשזירּב-- :5פ .װטוא -- ןעזירּבמורַא
 ןוא סעטָאלּב יד ןיא יא .ןעשזרָארּבמורַא װזד

 זיא'ס , :גיֿפ ךיוא .ךעלזייה יד ןוֿפ לֹּת א ןכַאמ

 ,ליומ ןלוֿפ ןטימ הסנרּפ ןוֿפ םוקמ א ןעװעג

 רעד ןיא טעזירּבעגמורא ןוא טּביושזעג טָאה ץמ

 ,ףיוה סייּבר רעצינשזיװ -- לארשי תיּב ,"עֿפש

 ,1939 טצגיס

 ףעױרּבמורַא חזז .װטוא -- ןעַײרּפמורַא
 ,ןעלּפאלּפמורַא ,ןדערמורא .ורט

 ןטסורּב- :99 .װרט -- ןטסירּבמורַא
 טימ .(ןןטסירּב יד ,טסורּב יד ןעלקיוומורַא

 טימ םורַא ךיז טסירּב ,ךָאנ טסוה וד, -- ךי ז |

 טרעה עמ ןעװ ,ךיז יַא טסעֿפ, ."ךוט ןלָאװ ַא

 ."ןגייז ןּבעג וצ ףיוא

 .27 .חרט -- ןרעקירּבמורַא
 ,ןריקורּב

 -מורַא (שירעדַײנש) .וורט -- ןעװעגערּבמורַא
 .ןעװעמַאילמורַא .ןעמיוז

 ןגײלמורַא .לָאענ .ורט -- ןעלטערּבמורַא
 "קרַאּפ יד סָאד ןלַײא רעּבירעד, .ךעלטערּב טימ
 ןליהוצמורַא ןרוגיֿפ ענרענייטש יד} ייז רעטיה
 רעטניװ רעֿפרַאש רעד ,'ַא ייז ןוא יורטש טימ
 .ּב ,"ןּבָאה טשינ הטילש ןייק ייז רעּביא לָאז
 -ערּב - :ךיוא ,72 יז ,ו ךשמה ןיא ,ןילּבמעד
 ןרעטערּבוצמורַא ףיוא ץלָאהנענעט, -- ןרעט

 ,שז ,"ןגָארקעג טינ וליֿפַא יז ןּבָאה חּבזמ םעד
 ,94 'ז ,'ַאקיצ' ,רעדניק רעװָאלקש

 יד יַא .ןציּפש יד 'ַא .חרט -- ןפערּבמורַא
 ןכירק ןרַאֿפ (לגענ יד) טנעה יד 'א :ךיוא .ןגַײװצ

 .(ץאק א יװ ןעלּבַארגעצ) ןגָאלש ךיז

 -מורַא .ןעלגנירמורַא .חרט -- ןעמעירבמורַא
 ןכוק םעד יא .םערּב א טימ יװ ןצוּפמורַא ,ןריצ |

 ,ןעדאוועל יד|; .סעקנישזָאר ןוא ךעלסינ טימ

 ןייא ןוֿפ לכַײט ןרעּבליז א טימ טמערּבעגמורַא

 עטשטנעּבעג יד, .םירישה:ריש' ,עש ,"טַײז

 ןוֿפ ײסָאש םעד םורא ןעמערּב סָאװ רעדלעֿפ
 ,1920 עשרַאװ ,ןעליוּפ ןוֿפ ,בז ,"ןטַײז עדייּב

 ,63 יז

 ןעגנערּבנַײרַא . .ורט -- ןעננערּפמורַא
 םענדַארַאּפ ןוֿפ טינ, .טַײז רעטייװצ ַא ןוֿפ

 רעד ךרוד ןכַאז עלַא יד יא ףרַאד עמ ,גנַאגנַײרַא

 ."ךיק
 ןטימ גורתא םעד יִא .לָאצ א וצ ןעגנערּב .2

 .סַאג רעצנַאג רעד וצ ֿבלול

 "ֿמורַא ווזד

 ןעלטרַאגמורַא

 .(עק- ,ןיד) רעד .ץכע-
 .יירע-

 יד| יז ףרַאד עמ, .װרט -- ןענערּבמורַא
 .מ ,"ַא רעדָא . . .ןציּפשרַאֿפ טוג ןרעקעלֿפ

 ,1900 ענליװ ,דָאס ַא טצנַאלֿפ עמ יװ ,רעללעװ

 טימ רעּביא ןןטשרעג יד| ייז ןעמ טרַאש, ,22 יז

 ןרעװ טנערּבעגמורַא ןלָאז ייז ידּכ עלעקעטש ַא

 ,ןערּב-- .16 יז ! כַאי ,טַײז ץלַא ןוֿפ
 ,הנ/ רעד

 . קא: 8:48418: .ווטוא -- ןעײדלַאגמורַא

 רעד יװ יַא .ךיז ןרעגלַאװמורַא .ךיז ןּפעלשמורַא
 ,קַאיסָאּב רעתמא

 .שינע-

 .סעצנָאװ ןוא ררָאּב יַא .חרט -- ןלָאגמורַא
 ןיא, .יקנ ןכַאמ ,ןגעמרַאֿפ ןעמענקעוװא :ךיוא

 עלַא . . .יּבר רעװערַאקַאמ רעד ןעמוקעגּפָארַא

 עכעלטע ןיא ןוא טלָאגעגמורַא טוג ךעלעדִיי

 ,1885 ,לָאֿפַי ,"לּבור 800 זיּב טכאמעג געט

 .ךיז טימ .10 אט

 טקַא 0 ןע- ,גנעג ,רעד -- גנַאנמורַא

 רעד ןוֿפ יַא .ײרדמורַא .(ךיז) ןײגמורַא ןוֿפ

 טימ ןוז רעד ןוֿפ יא אזַא, .ןוז רעד םורא דרע

 ,מק ,"רָאי ןָא רימ ןֿפור ןטַײצ-רָאי ריֿפ יד

 ,51 ןאָיז ,7

 טגָאלּפעג, .רעה ןוא ןיה ןײגמורַא סָאד .2
 מורא ערעל טימ ןגָאלשעג ךיוא ,ןריצַאּפש טימ

 -לָאשז ,םלוע תוניחּב ,זּביא ריװַאּפ .א ,"ןעגנעג

 ,ּב/אי ,ה"סקּת וועק

 רעד, .טַײזרעטניה ַא ןוֿפ םורַא ןייג סָאד .9

 ןּבָאה טייהרעקניליטש, ."גנַאל וצ טרעיודעג יַא

 ,שקא ידער ,בז ,"ףירגנַא"א ןַא טיירגעגוצ ייז

 ,145 יז ,1922 עװקסָאמ ,טַארַאֿפ ןוֿפ געװ רעד

 סע זַא גנוטיהּפָא .ןעװעדָאה(סיוא) סָאד 4

 ןוֿפ לכיּב ערעלוּפָאּפ סָאד .ןסקַאװ(סיוא) לָאז

 ַא רעד :טסייה ,1926 עשרַאװ ,רעטיר .ג 'רד

 החריט עצנַאג יד, .דניקגיוז ןוֿפ עגעלֿפ יד ןוא

 םעד םורָא י'ַא םעניא ןַײרַא טגיל עמ סָאװ

 .16 'ז ,1928 ןועָיק ,גַײצ ,ארזיא .ע ,"לוואּב

 ןעק 'ַא ןטוג א ןוא עגעלֿפ רעקיטכיר ַא ַײּב,

 ,19231 ץנליװ ,זעגפ ,"ןּבעל ןּבַײלּב דניק אזא

 .8 ןפ

 ַא טימ ןדניּבמורַא .חרט -- ןעלטרַאגמורַא
 ןעק קירטש-ןקַאּפ א טימ, .ןדנעל יד יַא .לטרַאג

 ;גיֿפ ךיוא .װש ,"עציּפושז ענעדַײז א יַא טינ ןעמ

 סָאד םורַא ןעלטרַאג סָאװ ךעלעטעלּב יד;מ

 "עגנָא קירוצ , .161 יז ,ו כַאי ,"לשיוק-ןעמולּב

 יז ,ןיקצעלק' ,וו ַאּפָא ,"טנעה יד טימ טלטרַאג

 הנומא רעַײא טימ ,יּבר ,חוּכ רעַײא טימ, ,9

 טֿבקעי ,אֿפא ,"ןליװ ןכַאװש ןַײמ יא ךיא לעװ

 ,226 'ז ןטלעצעג

 "וצמורַא, .חוּכ טימ ךיז יא -- ךיז טימ

 ןכַאמ לָאז רע סָאד ,לטרַאג א טימ ךיז ןעלטרַאג

 ,"הוורע יד ןוא ץרַאה ןַײז ןשיװצ דיישנשיווצ ַא
 סנטַאט םעד ּפָאק ןֿפױא ןעמענ, .א/ּבכ ,2טל

 "ףקַײרק א טימ ךיז 'ַא ןוא לטיה טלַא ןַא

 סָאװרַאנ ךימ ּבָאהכ, .66 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 ֿבירעמ עקלײשטַאֿפ רעד טימ טלטרַאגעגמורא



 ןעשזדַאװגמורַא

 ,דָיי ַא; .לרעסַאװ סָאד' ,ץרּפ ,"ןענװַאד וצ

 -נוצ עדמערֿפ ןשיװצ טלעװ קע ףיוא ןֿפרָאװרַאֿפ

 ,"ןוחטּב ןַײז טימ םֹורַא ךיז טלטרַאג ,ןעג
 ַײמ י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,{שנ} ןוימדילעּב

 / טֿפַאשגנע טימ תוֿבחר רעשיטלעװ ןיא, ,1

 םעדיוּב ןֿפױא' ,לה ,"לָאטש טימ יװ ךיז יִא

 .שינע- .גנ/ .יךַאד רעד טגָאלק

 ןיא ןטערטמורַא .װטוא -- ןעשזדַאװגמורַא

 ןענַײז 'ַא ליֿפ ױזַא ךָאנ, .ּפמוז ןיא ,עטָאלּב

 1970 ,זמט ,"ןרָאװעג ןלָאװשעג סיֿפ יד רימ

 ,25 ווו

 װחזז .ןטרָאג;- :99 .װרט -- ןטרונמורַא
 יַא .ןןושל ןּביוהעג רעמ א ןיא|} ,ןעלטרַאגמווַא

 טרוגעגמורַא םיא ןטָאה השמ} ןוא, .ןדנעל יד

 ,ארקיו ,יּת ,"דוֿפא ןוֿפ דנַאּבמורא םעד טימ

 סַאּפ רענירג ַא ייז טָאה טרוגעגמורַאג .7 ,ח

 ,490 יז ,װ המחלמ ,מּפ ,"ץנַאלֿפעג

 ...טצעזעג ךיז דרע רעד וצ, -- ךיז טימ

 קעז טימ ךיז ,טיירטשעג ּפעק ערעייז ףיוא ׁשַא

 ,ג1)/ .הכיא ,זּביא ,ץרפ ,"טרוגעגמורַא
 ,שינע-

 ,542'544 +-- ,ןייגמוא ?לגרֿפ .װמוא -- ןייזמזרַא
 א טימ ,טַײורעטניה ַא ןוֿפ ,םורַא ןייג .1

 ןעמוק ןזיּב ךעלקיל יד ךרוד יַא .געוו ןקיטַײז

 -ןַײרַא ןוא ףיוה םעד יא .סַאגטּפױה רעד וצ

 טינ טָאה עמ, .רעיוט ןקיטַײז א ךרוד ןעמוק

 ןומ ,רעיוט ןייא טימ רָאנ ןײגנַײרַא טנָאקעג

 "מורא ייז ןענעז . ..לַײמ המּכ ןײגמורַא ןעמ

 ,"רעיוט םוצ ןעמוקעג ןענעז ייז זיּב ןעגנאגעג

 .וֿפללחנש החֿפש ןּבר ךלמ ןּבמ הׂשעמי' ,3בחנ

 רׁשֹוי ןוֿפ טקַארט םעד ַײּברַאֿפ ענסימא ןזָאל;,

 ,סמ ,"סעקשזעטס ערעטצניֿפ טימ ןײגוצמורַא

 טינ טָאה לֿפיש סָאד, .12ג ,ּב ,ד"עקּת ילשמ

 ןגײלנָא טֿפרַאדַאּב טָאה ןוא ןייגכרוד טנעקעג |

 ,זּביא שטיוָאניּבַאר .ּב ,"טרָא אזַא יא ןוא געוו

 .1930 וװעלק ,עגַײט רעד ןיא ,װעינעסרא .װ

 .דרע סטָאג ףיוא יַא .רעהַא ןוא ןיהַא ןייג .2

 ,ןטייװצ םוצ קע ןייא ןוֿפ זיולק ןרעּביא יַא

 'ַא .ףיוהלוש ןרעּביא ,שרדמ-תיּב ןרעּביא יא

 רעד ףיוא םורַא ןעייג דרעֿפ .קידייל ,ןגָאלשרעד

 ;"רעטצניֿפ רעד ןיא םורַא טייג ראנ רעד, .עשַאּפ

 -- ּבוטש ןיא םורֲא טייג ןוה ענייש א זַא;

 טגרָאּב רע רעדייא ,דָיי ַא; ;"ןייש ךיוא זיא

 טמוק ןוא ,ךיז טגרָאז ןוא םורא רע טייג ,ךיז

 ;"ןָא םענעי רע טֿפַײֿפ -- ןוערפךמז רעד

 ףיוא ןעגנאגעגמורַא םיכָאלמ יד ןענַײז רעירֿפ,

 למיה ןיא וליֿפַא יז ןענַײז טנַײה ,דרע רעד

 -שגמורַא אי זיא וניּבר-השמ זַא, .װש ,יָאטינ

 ןגירשעג טָאה ןוא יניס גראב ןֿפיוא ןעגנַאג

 ,"?טרעהעג םיא טָאה רעװ -- 'המלש ינַא
 -רַאֿפ סָאװ ץראה-םע ןַא ןוֿפ ּפָא טכַאל| לװֿפ

 טכינ ךָאד איז זָאל ךיא, תורצוי יד טשימ

 ,לַאק ,"ןיג םורה גנוריארזַאןֿפ רעד ןיא רגנעל

 עלַאג .ּב/הכ ,1732 עלַאה ,םתוֿבַא לע םינּב ֿבל

 20 ןוא םייוג 40 ןוֿפ ןדָאכּבָא 'ַא ןגעלֿפ טכַאנ

 סעּפע וצ לָאז סע ןזָאלרעד טינ ןלָאז ייז ,ןדִיי

 רע , .4 וו 1882 ,לָאֿפי ,"ןעמוק ןםָארגָאּפ א =|

 -ץגּפָא ךיז רֶע טָאה ,ףָאלש ךיא -- ןעזרעד טָאה
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 "רעליטש רדח ןועּביא יא ןעמונעג ןוא טקור

 רעה, .232 'ז ,טַײצ םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"טייה

 ,רעהַא ןוא ןיהַא / רימ ַײּב רעקלַא ןיא יא ךיא
 "וינ ןיא ,הלמ ,". ...ריט ןוא רעטצנעֿפ ןשיװצ

 ,99 יז ,קרָאי

 איד ןוֿפ גנַאג םוא ןעד ינוא, ,ןזַײרקמורַא .9

 ןיטש ליטש איד ןרעטש ינוא הנֿבל ינוא ןוז

 ןוֿפ, .א/ולק ,| הח ,"ןיג םורַא איד ךוא ינוא

 (ותֿפקּתו גנג ׂשיוא ןַײז זיא למיה ןעד דנע

 ףיוא זיא ןוז רעד ןוֿפ גנולגניר םוא ןַײז 'נוא

 ,מהס ,"םורַא ןוז איד טיג טלעװ רעד ןוֿפ קע

 הרוּת:רֿפס א טימ ֿבר רעד .7 ,טי ,םילהּת

 םורַא יא ןּביױוהעגנָא טָאה סמערַא יד ןיא

 ָא"ּת ,קצָאװטָא ּבזי ןיא ,רעײג .ה ,"רעמעלעּב

 ,136 'ז ,8

 ,'ַא .רעטרע ענעדײשרַאֿפ (ןיא) רעּביא ןייג .4
 וצ קדֹוּב יא .טרָא ןַא ףיוא ןציזנַײא ןענעק טינ

 -םיחרוא וצ זיוה-םיחרוא ןוֿפ יַא .תוזוזמ יד ןַײז

 .טגָאטעג טינ -- טקיטכענעג ואוו ןוא יַא .זיוה

 ,יוא, .ּבוטש וצ ּבוטש ןוֿפ ,תיּבל תיּבמ י'ִא

 ןוא / ןעמענוצ ןיוש רימ ךיא לעװ ןּבעל ןַײמ

 םישנַא ןרעװ, .לֿפ ,"ןכוז ןיוש ךימ וטסעװ יא

 ףיוא תומיתח ןרעװ 'נוא ןהיג םורַא םיבושח

 תֿבדנ יֿפּכ םושרי ןדחאו דחא| א"וא לכו ןמענ

 .ש| ויּפּת ,דּפ זורּכ ,יו"הַא תלהק סקנּפי ,"וּבל

 רעד טָאה ךָאנרעד, .|120 יז ,אאאווו לבי ףסָא

 יד ףיוא יא לָאז עמ זַא ןליוֿפאּב . . . לַארענעי

 .ןמוא הׂשעמ ,ײןרוֿפ ןּפאכ לָאז עמ ןוא רעֿפרעד

 וצ טנורג סמי םעד טריּבורּפ ןיוש וטסָאה,

 םעזוּב סמוהּת ןיא ןעװ וטסיּב / ?ןעגנַאלרעד

 יד , ,181 יז ,1908 י"נ ,| רמ ,"?ןעגנאגעגמורַא

 טייגס רעװ / ןליֿפרעד ןָאק יצ טיוט ןקערש

 ,שג ,קינלָאר ףסוי ,"?טירט-געטלַא טימ םורא
 'טעּב עסַײװ סָאד'

 ןוֿפ יַא .ןרעדנַא םוצ םענייא ןוֿפ ןייג .ס

 ,ןעלרעמש וצ ןעלרעּב ןוֿפ ,ןעיסַאּב וצ ןעיסַאכ

 -םוי ֿברע טֿפרַאדַאּב שטנעמ רעדעי ךָאד טלָאװ,

 ןענעכערּפָא ךיז ןוא עטעדיּבָא ענַײז וצ יַא רוּפיּכ

 עשרַאװ ,חסּפ-רַאֿפ ידוי ,"ךעלטנרָא ,ןַײֿפ יז טימ

 וצ ןעגנַאגעגמורַא זיא יכדרמ , ,51 '/ ,1

 רעּבָא .ןעַײל טלעג ןטעּב עטנַאקַאּב ענַײז עלַא

 עטכישעג ,ײטגָאזעגּפָא עלַא םיא ןּבָאה ייז רעדייל

 ןעמ טייג, .ס"רּת גרעּבמעל ,ןַארַאּב ןייא ןוֿפ

 ּפָא טדער עמ ןוא ןינוּב וצ ןינומש ןוֿפ םורַא

 ,טנזיוט 75 ,עש ,"טלעװ רעצנאג רעד ןוֿפ

 ןלַײװ תוליֿבַא ַײּב ןזדניל טסע ןעמ}, :גיֿפ ךיוא

 תוליֿבַא ׂשָאד ׂשד ןוַײװ וצ דנור זיא זגיל ןייא

 זיא ןגרומ ,םנייא ןַא ׁשֹע זיא טנַײה :םורה טיג

 טׂשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"ןרדנַא םנייא ןַא שע

 ,א/אל ,3

 (ןצעמע טימ) טַײצ ערעגנעל ַא ןייג .0

 רעד טימ ,רֿבח ןטימ יא .סעּפע ןגָארט ןוא ןייג

 רעד טימ יא .ןערװעכ} הרֿבח רעד טימ ,עטרבח

 -דערּפ) םילּכ עלַא טימ םורַא טייג יז .ערודנַאּב

 ןוֿפ םינמיס עטלוּב טימ ױרֿפ א זיא = (ןטעמ

 ןעד טימ קָאּב ןייטש רד ָאד, .טכעלשעג ריא

 ןטעט דלעֿפ ןעד ףיוא רדננַא טימ ילַא ןרָאה ןייא

 ,?רָאי ,א89 ,ינומדקה לשמ רֿפס ,"ןיג םורָא

 ךיז / -- ךס א ןײגוצמורַא טרעװ ךעלרעוװש,

 ןיײגמורַא

 -עלעט .ז ,"!ןדער וצ ָאד זיא סָאװ .ןעגנַאגעגנָא

 ,8 עװקסָאמ ,סעַײרכַא ענַײמ ףַא ,ןיס

 -יטש ַא ןוֿפ ןעגנורדעגכרוד (ןרעוו) ןַײז .4

 -טימעג ַא ,ליֿפעג ַא ,גנוּבעלרעּביא ןא) גנומ

 טָא ןיא יוניש א ןָא ןּבַײלּברַאֿפ ןוא (דנַאטשוצ

 ,רעצ ןיא ,תורצ ענייא ן י א יא .חוריֿבצמ םעד

 'ַא* .װזַאא קיטײװצרַאה ןיא ,שינעמעלק ןיא

 ןּבעג הצע ןייק ןענעק טינ ךיז = ּפ ָא ק ַא ןָא
 -רַאֿפ קרַאטש ןַײז ,עיצאוטיס רערעװש א ןיא

 -לדורדעגנָא ןַא ,רענעזָאלּבעגנָא ןַא יא ,טהגאד

 ,טּבירטַאּב יא .עא רענעסימשענּפָא ןַא יװ ,רעט

 זאב א = רעטנגערַאּב ַא יַא* .עא טגרָאזַאּב

 'ַא .רענעֿפלָאהַאּבמוא ,רעטעדווירקעג ,רעטלווע

 ןיא ,שינרעטצניֿפ ןיא ,ךשֹוח ןיא ,טייהרעדנילּב

 = לרעטעלױקעג ַא 'ַאֹ* ..עא טייקרעכיזמוא

 ,טריניאור ןצנַאגניא :ךיוא :ּפָאק א ןָא װזד

 .עא ןגָארטעצ ,טלמוטעצ ,טלודרַאֿפ ,לוד יא

 .עא טעדַאשטרַאֿפ ,טכַארטרַאֿפ ,טמולחרַאֿפ יא

 טהרוחש-הרמרַאֿפ ,טשואיירַאֿפ ,טלֿפײװצרַאֿפ יא

 טימ יא .עא רעטעשויעצ ,רעטכָאקעצ א 'ַא .עא

 טימ י'ַא* ..עא סעיזנעטערּפ ,סלּביארַאֿפ ,תונעט

 -עגנָא ,טײקנדירֿפוצמוא ןוַײװסױרַא = זָאנ ַא

 רעזדנואע .(ןעמעלַא) ןצעמע ףיוא טייקנסיוטש

 ,"השעמ רעד ףיוא ןלזג רָאג םורַא טייג ץירּפ

 ןוא ּפעק ןָא ,לוד םורא טייג עמ, ,56 'ז ,פי

 רוטּפ הרצ רעד ןוֿפ ךעלגעמ יװ ןרעג זיא ןעמ

 ןיושע .'חרזמ ןיא טָאטש ַא' ,סוממ ,"ןרעװ וצ

 "מורַא ןיּב ןוא . . .ןעװעג 'רקֹוח' א טלָאמעד

 ענַײמ ,ץרפ ,"םינוילעה תומלוע ןיא ןעגנאגעג

 ,11 יז ,תונורכז

 ,ןמיס ןקידנסיורד ןטלֹוּב א טימ ןייג ,ןַײז .8

 ןרעטנוא יִא .טנַאה רענעדנוּברַאֿפ ַא טימ יַא

 -מוא ןוא ןשַאװעגמוא יא .ןַָאמ ןטימ םערָא

 .גױא ןא ףיוא עמלעּב ַא טימ יא .טמעקעג

 ,לעֿפטרַאּפ ןטקַאּפעגנָא ןַא טימ יא קידנעטש

 ןייק ןָאט טינ = טנעה עס ַײװ טימ יַא*

 עטגיילעגרעביא טימ יַא*  .טעּברא עשיזיֿפ

 ַײב ןסָאלשענּפָא ןַײז = ןצרַאה ןֿפױא טנעה

 ךיו ּב ַא טימ יא .תודוס ענעגייא יד ןטיה ,ךיז

 ךיא , ,םישדח עטצעל יד ןיא רעגנַאװש ןַײז =

 -עגמוא םורָא ייג ,ןיילא רימ רַאֿפ ךימ סואימ

 .'רעדַײנש לרעּב' ,ץרפ ,"טייקניירמוא ןַא ,ןשַאװ

 סע / ,ןוז ןיא טקנוטעגנַײא םורַא ייג ךיא;

 ןֿפוא' ,לה ,"ןעמלַאּפ רימ רעּביא ךיז ןגיוו

 "ךאד רעד טגָאלק םעדיוּב

 ןָאטעגנָא-טינ רעדָא ןָאטעגנָא ןייג ,ןַײז .9

 טעמאס ןיא ,דַײז ןוא סעלטַא ןיא ,סנדַײז ןיא יַא

 ,לטיה ַא ןָא יַא .סעװרַאּב יא ,סעלטַא ןיא ןוא

 .רעדיילק עטלמױכעגּפָא ןיא יִא .עקלמראי ַא ןָא

 ,טעקאנ םדַא 'א .ּבַײל ןֿפױא דיילק א ןָא יא

 .עולּב"עורק יא .ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא יא

 ןליֿפעג ןָא = ה מ ש נג רעטעקַאנ א טימ יא*

 ַא טימ 'ַא* ןעגנוּבעלרעּביא ערעֿפיט ןָא

 ןקידנעטשַאּב א טימ = ה בש ח מ רעטעקַאנ

 ןעק תמא רעד, .גנוריויטָאמ םוש ןָא קנאדעג

 ןדילקַאּב ןעמ ףרַאד רקש םעד ,רעטעקַאנ ַא יא
 תמא רעד, :"ןןלעטשרַאֿפ םיא ףרַאד עמ =}

 ףיוא רענייק ךיז טקוק ,רעטעקַאנ א םורָא טייג
 .וש ,"םוא טינ םיא |



 ןיגמורַא

 ןוֿפ ,ןטייװצ םוצ טרָא ןייא ןוֿפ ןייג ,0
 "רַאֿפ יַא .ןגירק וצ סעּפע ןרעדנַא םוצ םענייא

 ,טלעג-הּכונח ךָאנ םיֿבֹורק וצ יַא .סעּפע ןֿפױק

 ןייא, .הלּכתסנכה ףיוא ונמולש-ישנא וצ יא

 טיג םורַא גט אייּב רד םדָא ןּב ןייא :לשמ

 ןרעֿפרעד =} ריֿפרעט איד ןיא תוֿבוה איד ףיוא

 רע 'ינוא ..ןַײא תוֿבוח טמענ רע ינוא ...

 הירא 'ר ,"ךיז אַײּב ךוּב תוֿבוח ןַײז טינ טָאה

 ,סידעומה ינוקיּת ,ןגנוּבזיּפמ ןמגילעז 'רּב ּביל

 ךיז יד ןטַײל יד עלַא; .ט"פּת אדרויֿפ ,א"ח

 'א ...םיֿביוחמ ןלָאצ וצ ךעלרעי ןדנוּברַאֿפ

 יקת ,"הנשה תיעיבר לּכ ןרעדָאֿפוצניא תועמה

 .א"מקּת ,םדרטׂשמַאּב םימֹותי ילדגמ הרֿבחהמ תונ

 רעכלעװ יװ . . . םורַא םירֿפס ענַײז טימ טייג;

 רעד ןוֿפ טנעגא ןַא; .המדקה ,פי ,"ןַאמערָא

 -עגמורַא זיא 'ףסּכ סֿפאי עינַאּפמָאק רעסיורג

 ןטעלּפ טכַאמעג טָאה ןוא ךוּב א טימ ןעגנַאג

 -שָאר, .40 ןא ,1886 ,לָאֿפי ,"אּבה-םלוע ףיוא

 טנַאקעג טָאה סָאװ רעד ןַײז טזומעג טָאה להקה

 םוצ זיוה םערָא ןייא ןוֿפ םיׂשמש יד טימ יַא

 ןוא ןקירדסיוא . .. ,ןענָאמֿפױא ןוא ןטייװצ

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,"רעַײטש םעד ןסערּפסיױא

 יד ןיא לטסעק ןטימ יא, .28 טקנוּפ ,'ךעלטעטש

 -נקעמש טימ ,ךעלטשרעּבנַאצ טימ . . . ןעקנעש

 / 1919 ןיװ ,שג ,ּבָארג ףסוי ,"ףייז ןקיד

 יד וצ ּביא יא .ןעלטעּב ןייג .צעפס ,
 / הֿבדנ א סטקנעש ,הֿבדנ א סטקנעש;? .רעזַײה

 םורַא ןעייג רימ / ,ןטייװצ םעד לָאמַא ךיוא

 .לֿפ ,"ןטיירגוצנָא חסּפ ףיוא / ןענידרַאֿפ טלעג

 / דלוש עּביל רעזדנוא ןיא רָאנ טָאה סע רע,

 .לֿפ ,"רעזַײה יד ןיא קיּבייא יַא לָאז רעד

 םהעד טימ םירוחּב אייוצ רע טזָאל ףוסֿבל;

 מד89 ,זיל'םירוחּב ,"ןיג םורַא ךיז רֿפ לטעצ

 םורַא טייג סָאװ ןצּבק א, .ןאוו לּביְו 0

 ןייא טימ ןרןערעדנַא רעד וצ טָאטש ןייא ןוֿפ

 רעדָא ןרענרעד ךיז ליװ רע סָאד :ווירּב-ץוּביק

 טינ רע ףרַאד ָאד -- ןּבעגסיוא רעטכָאט ןַײז

 טייטש סע ןדַײס ,תוֿבוח ענַײז ןוֿפרעד ןלָאצַאּב

 ףיוא זיא יא ןַײז זַא ווירּבץוּביק רעד ןיא

 ןיא; .א/גמ ,2טל7 ,"ןלָאצַאּב וצ תונוח

 ,הסנרּפ ןייק ָאטינ ייז רַאֿפ זיא ןיילא קסנַאצּבַאק

 ןיא עּברַאט ַא טימ ןרעדנַא םוצ רענייא ןדַײס

 ,3 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןייגוצמורַא רעזַײה יד

 לקינייא סיֹוג ךלמ זַא ליװ טָאטש עצנַאג א זַא;

 ש"היא סע טעװ -- רעזַײה יד ןיא יא לָאז

 רעטּבערגרַאֿפ א ןיא ,גרעּב ,"ןרעװ םיוקמ

 ,8 יז ,'קָאטסָאװי ,טָאטש

 'א .טעּברַא ןָא יַא ,קידייל ןייג ,ןַײז ,2
 ןָא ,לטּב יא .לעטש ַא ןָא יא ,גנַאלש-ןוא-גנילש

 .סַאּפעטסוּפ ,סַאּפ-ןוא-טסוּפ יַא .טעּברַא ךָאטש ַא

 ,(סעקַאּב יד) סענעשעק יד ןיא טנעה יד (טימ) יא

 ג"קידייל ןײגוצמורַא זיא טעּברַא עטסרעוװש יד,

 "קידייל םורא טינ ןעייג ףלָאװ א ןוא דיי ַא,

 -תאנׂש) הריֿפע יד, .װש ,ןהסנרּפ ןכוז יײז}

 עג לָאמ עלַא םיּברה וניתֹונװעּב טרעװ (םניח

 ןַײז טינ שודיח ןייק ךַײא זָאל םורעד ,טרעמ

 טמוק סָאד .תולג ןיא גנַאל ױזַא ןענעז רימ סָאװ

 ןּבָאה רימ , .א/ד ,2טל ,ײַא קידיײל ןוֿפ ץלַא

 סרעקַאנק ענעטלעז ,םינוירּב עצנַאג :ןעזעג ןיוש
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 .ה .י ,"ונילע'אל ,הסנרּפ ןָא םורַא ןעייג ןוא

 ,ז"ּפרּת זדָאל ,סרעּביױר ענעגנַאֿפעג יד ,גרעּבנענַאז

 ןוא ןַײא ךיז ןטלַאה ןטסילַאטיּפאק יד, ,3 יז

 .םחנמ ,עש ,"לטּב םורַא ןעייג סרעלקעמ יד

 יז ןעייג הנותח רעד זיּב; ,1230 'ז ,לדנעמ

 ןַײא טינ ןעקנוט ןוא קנַאלש-ןוא-קנילש םורָא

 ,ָאדוג .י ,"רעסַאװ עטלַאק ןיא רעגניֿפ ַא . . .

 ,1894 ענליװ ,ןעללַאֿפרעֿפ זיא טסעװַאס רעד

 ,22 יד

 .עטַאהעג הנותח:טינ טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ,2

 -עזרַאֿפ א יא .קידײלַײרֿפ יא .טּבַײװַאּבמוא יא

 (שרוחּב) שלדיימ א ןריֿפ ,קידייל 'א .דיומ ענעס

 ,לגניס יא ּפָאצ ןעיורג א טימ ןיוש יא .ןּבעל

 א ןיוש טָאה רעק .ןּבַאה םוצ' ךָאנ יא .מא

 17 רָאנ ,18 טלַא ןיוש זיא יז ,הלותּב עסיורג

 ַא טָאטש רעזדנוא רַאֿפ זיא סע . . .יאדװַא רָאי

 ,םק ,"'ַא לָאז הלותּב עסיורג אזא זַא השוּב

 .31 ןאװפ ,6

 ןצעמע טימ ךיז ןריֿפמורַא קידנעטשש .4

 -טינ א זיא סָאװ טכעלשעג ןקידנגעק ןוֿפ

 -טינ ןוֿפ דנאטשוצ ןיא ןַײז ,(ר)עטַאהעג-הנותח

 רוחּב ַא טימ יַא .הלּכױתח-ֿברע ןלעיציֿפָא

 / ןעגנַאגעגמורַא םיא טימ ןיּב ךיא ,, ,(לדיימ)

 ,"טסואוועג טשינ םעד ןוֿפ טָאה עמַאמ ןַײמ ןוא

 /,תמא ןטכער םעד ריד ךיא לעװ ןגָאז ,יוא, .לֿפ

 ,"ריד טימ םורָא טייג יז סָאװ ,עטרֿבח ןַײד זַא

 -ֿפיוא יּבַא ,'ַא ריא טימ וטסֿפרַאד סָאװּוצ, .לֿפ

 -רעטנוא ,סינּפיק .א ,"ןגיוא יד ןטַײל ןסַײר

 םיא טימ טשינ רעּבָא ליוו ךיא ,, .78 יז ,סנגעוו

 ןאלּפ א ןָא =| ןַײרַא טלעװ רעד ןיא םֹּתס

 ,27 אוו 1967 ,זמט ,"יַא |ןּבָאה וצ הנותח

 סעּפע טימ רעדָא ןצעמע טימ ןייגַאּב ךיז 2
 וצ יװ ןסיװ ,ןֿפֹוא (ןקיטכיר) ןטוג ַא ףיוא

 םורַא יִא .ןּבעג גנוטכַא ,ןעװענליּפ ,ןעװעדַאה

 םורַא יא .ןקנארק א םורַא יַא .ןטַאט ןטלא םעד

 גָאז ,ןדיי ,ךַײא ,, .ןישאמ רעטריצילּפמָאק א

 םינכש ערעַײא ,ןסור יד ןצייר וצ טינ . . , ךיא

 ןטימ ייז טימ יַא רָאנ ,ןענעזגררעד טינ יז . ..

 ןעמוק ייז ןעװע .17 ןאפ ,1882 ,לָאֿפי ,"ןטוג

 ןענַאּפשנַײא ךיז ייז ןענרעל ,םײהַא רדח ןוֿפ

 .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"תוֿפֹוע םורא 'א ןוא דרעֿפ א

 ףרַאד עמ ,המהּב עקידעקלעמ ַא זיא המחלמ יד,

 טיג ,ןייגוצמורא ריא םורַא ױזַא יװ ןסיוװ רָאנ

 ןוא גירק ךרוד ,ןַאמגערּב .ש ,"תורצֹוא יז

 ךיוא טסנעק, .284 יז ,1932 סעדַא ,עיצולָאװער

 יניש .א ,"?ןענישאמ-ריּפַאּפ-דַײנש יד םורָא יא

 .18 צץווו 1961 ,רענַאקירעמַא ,דלעֿפ

 ַא יַא .ןגילקרעּביא .ןכַײװסיױא .ןדַײמסױא 0

 סָאד יא .םעלּבָארּפ ַא יַא .עגַארֿפ (עקידלציק)
 "וצמורא געװ ןָא ןגייל רימ,, .ץעזעג (עּברַאה)

 ןוא רעטרעװ עקירעּביא טימ 'היֵא םעד ןייג

 ,1876 סעדַא ,װ קיטַאטס רעד ,ליי ,"ץוַארֿפ

 םעַײנ םעד יא ןיוש ןליװ ןדי, .1023 יז

 ,10 עו 1882 ,לָאפוי ,"ןטירד םעד ַײמ ןוֿפ ןָאקַאז

 ףצעזעג ענרעזַײא יד ףיוא ןעיוּב םעד ןיא;,

 יז זַא טניימעג תומימּתּב ידנוּבב רעד טָאה

 ןעק דיי רעד סָאװ ןצעזעג עקיצנייא יד ןענעז

 -סיוא, .224 'ז ,1917 י"נ ,צו טישז ,"יַא טינ

 ןצעזעג יד ןוֿפ טֿפַאשטנעק עסיורג ןַײז טצונעג

 ןייגמורא

 עֿפײרטיּבלַאה ןריֿפ ןוא ןייגוצמורַא ייז ידּכ

 ,9 א 1963 ,זממ ,גח ,ײןטֿפעשעג

 יײמעגלַא ,טײרּפשרַאֿפ (ןרעװ) ןַײז
 םורַא טייג סע .רעלוּפָאּפ (ןרעו) ןַײז .טנַאקַאּב

 סָאװ לטרעװ עכַײלג סָאד ...זַא לטרעצװ ַא

 ַא םורֲא טייג סע .םירחוס ןשיװצ םורַא טייג

 יד םורא טײג סע ...עדנע גע ל ַא ,הׂשעמ

 א ,גנַאלק ַא םורֲא טייג סע .אּתדגַא עטלַא

 םורא ןעייג סע .שינעטכַארטסיױוא ןַא ,תוליכר

 ... , םש רעד םורַא טייג סע ,ןדִיי ףיוא םילוּבלּב

 ׂשרעּב יצנג איד, .עירָאעט א םורַא טייג סע

 ׂשרילקַאמ ןעד ךיא זאד ןיגנג םורה ןעזרעּב=}

 ,"ןּבעג ןןעלסקעוװיֿבתּכ יֿפוליח| ּכ"ח איד ּבאה

 ןעייג ךָאנ ןטַײצ עטלַא ץנאג ןוֿפ, .269 'ז ,הג

 ךיוא ךיז ןעניֿפעג ןוא םלוע םעד ןשיװצ םורַא

 ,"תוישעמ עכעלרעדנואװ רעייז םירֿפס ןיא

 זיוה ןיא ןעגנערב וצ, .12 יז ,'םילוגלג' ,סוממ

 א ןגעװ טָאטש ןיא םורא ןעייג סָאװ ןעגנַאלק יד

 ,װ רעּפעינז םַאּב ,גרעּב ,"םָארגָאּפ ןרעכיז

 ,110 יז ,יסעמע'

 ,ןטײרּפשסױא ךיז (טײקנַארק ַא ןגעו) .8

 טייג סע .יא הלילח ךָאנ ןעק עימעדיּפע ןַא

 -מורַא ָאד זיא סוֿפיטקעלֿפ .ערע(י)לָאכ יד םורָא

 הֹּפ ןיזיויג ךיז טָאה סע תויה, .ןעגנַאגעג

 ,םידוהי אַײּב ןהו סענַאיטסירח אַײּב ןה ,אנליוו

 וצ ידּכּב כ"ע ,טייקנארק עקידנעייג םורָא ןייא

 טינ ךיז לָאז טייקנארק יד זא ,ןעלטימ ןעמענ

 1821 ענליװ ,'העדוה ַא ,". ,.ןטײרּפש רֿפ

 רעד :ךױא 7 אן ,1931 ענליװ ,זעגֿפְו

 ,םורַא טייג ר עגנו ה

 םורַא רימ טייג סע, (קיטייװ ַא ןגעוװ) .9
 ריא טייג סע, ."ןצרַאה םורַא שינעכעטש ַא

 סיא טרעװ יז זא קיטײװּפָאק אזא םורַא

 ןטשלעֿפעג-טינ םעד טָא ןוֿפ דָארג, ,"שטנעמ

 ןרעּביא טלעק עֿפרַאש א יא ריא טמענ רעיורט

 ,1967 ,דנַאלמייה 'װַאס ,ןַאמטכעש .א ,?ןייּבנקור

 ,4 ןאפ

 וצ דנַאל ןוֿפ יא .ןרעדנַאװמורַא :טָאטשנַא 0

 ,דיי ,ךיא ייג רָאי טנזיוט ייווצ דלַאּב; .דנַאל

 ןיִּב ךיא ,טלעװ יד לוֿפ ןיּב ךיא / ,םורַא

 ,רָאג ,"טסַאהעג םוטעמוא ןוא / םוטעמוא
 .10 יז ,1882 עשראװ ,רעדיל עשידוי

 סרעזַײװ יד .ךיז ןעײרדמורַא :טָאטשנַא .21

 אַײּב טגיל ָאד רעד, .םורַא ןעייג רעגייז ןוֿפ

 ןלגלוגמ טרעװ =} טמוק רעד (שיא תשא) רנייא

 איד ןמוק ְךַא .איז ינוא רֶע ,לזיא ןייא ןיא

 םורֲא אד איד ןייטש לימ אייווצ ןשיװצ ידייּב

 ןּבַײרשּב וצ טינ רעד רעצ ןייא זיא שאד ,ןניג

 ,מד88 ,אבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"זיא

 ,ּב/ל ,?ה"מּת

 ,ןײגרעּבירַא ,ןײגַײּברַאֿפ ,ןייגקעװַא .כרֲא 2

 ץימל וירחא לש םוי טינ איז ןעז םעט הזיאמ ,

 ת"יח ןיּבאה ינוא טאהג הריקח 'ינוא ןיגנַאג

 ,"ןיג םורא ןיזאל םוי ןןַײנ רעדָא טכַא| תי"יט וא

 ,װ שֿפ} ,'1669 ןוֿפ םד-תלילע רעצעמ ןגעװ יײּכי

 .ן262 יּפש

 וצ ,ּפָאק ַא ןָא יװ ,ךיז ןָא יװ ןייגמורַא 8

 ,רעלוד ַא ,רעקיטכענ א יװ ;םולח א ןיא ,םולח

 -מערֿפ ַא ףיוא ,רעדמערֿפ ַא יװ ;אא רעטלודעצ



 ןסיגמורַא

 רענעטעּבעג טינ ,רעקיטַײז א ,הנותח רעד

 ;ןליוק עסייה ףיוא ,סעקליּפש ףיוא יװ ;(טסַאג)

 ןַא ,רענעגושמ א ,העד-רסח ַא ,רעדנילּב ַא יו

 -לייא ןַא ןיא) דרעֿפ דנילּב א ,רענעדנוּבעגנָא

 ;זיױמ עטמסרַאֿפ ַא ,רעטמסרַאֿפ ַא יװ ;(לימ

 רעטניה ,רעסַאװ א רעטנוא ,דרע רעד רעטנוא יו

 .טינ א יװ ,ןָאה רעטעליוקעג א ,טנַאװ רעד

 יװ ;חצור א יװ ,ןלזג ַא יװ :ןוה עטעליוקרעד

 טנוה א ,געט ןַײנ יד ןיא טחוש א ,לזגנ ַא

 רעשרדילעּב א ,געט ןַײנ יד ןיא (גיוצ ,ֿבלּכ)

 ןיא) (חרז) ךורּב יװ ,הנותח רעמערָא ןַא ףיוא

 םעד יװ ,עלָאװַאס א יװ ;דירי ןֿפױא (ענשטנעל

 א יװ ;טרָאןטוג ןֿפױא רוכּב א יװ ;קָאּב סלהק

 א יװ ;רעטשיּפַאּב ,רעטכַאמאּב ,רעטסָאדַאּב

 טימ יװ ,רענשטעטַאטס ,קיטַאטס א יװ ;ןטָאש

 ןעו)ו סעקּפישטש ףיוא יװ ,סעקשטנעה ענעדַײז

 א יװ ;ןשטנעמ ַא וצ לדייא ןַײז ליװ עמ

 -ערּב) עימערּב ַא טימ יװ ,סַאֿפ םַײּב רענדעּב

 ןֿפױא רַאנ ַא יװ ;סעציײלּפ יד ףיוא ץלָאה (ענעמ

 ,םילֿבא ןשיװצ יװ ,הנותח ַא ףיוא רַאנ א ,קרַאמ

 יד ןיא טנעה יד טימ 'ִא ךיז -- ךיז טימ

 .ַאא ַײרֿפ ןוא קנַארֿפ יא ךיז .סענעשעק

 ,קידנעײגמורַא .םורַא טייג סָאװ .ידַא -- קיד

 .טיײקנַארק עיַא .ןשינעֿפעשַאּב עיַא

 ,ןיי) רע .שינע- .ץכע- ,גנוא-

 ןירע'ַא ןא :רעַא ןַא ,קינטעדנַאט ַא -- (עקד
 .ַײרע- .ןקנַארק ַא םורַא

 ,רעסַאװ טימ ןטייּב יד יַא .ורט -- ןֿפינמויַא

 ,"ךעפ ןוא לּבעװש טימ יא ץאלאּפ םעד טסלָאז ,

 ץעשרַאװ ,קינזרעטַאק רעניילק רעד ,ריּפַאס .י .א

 ,17 יז ,ג"מרּת

 .שינע  .ץכשע- .גנ- .ךיז טימ

 -מורַא .וטוא ןזעלגליג . . .} -- ןלוגלגמורַא
 / ריד ןויװעג גַײֿפ ַא טלָאװ ןוא, .ךיז ןעיירד

 םורָא לוגלג / -- רעגייז םעד ןוֿפ רעזַײװ רעד

 ,"רעּפַאלק-ןרָאל ןטכירּבעג םעד / ,שמש ןוֿפ ריד

 .126 יז ,וװ רעדיל ,הלמ

 -מורַא .װטוא ןןסעלַאג ...| -- ןתולנמורַא
 .תולג ןיא (יוװ) ,רעדמערֿפ ַא יװ ןרעדנַאװ

 ."ןרָאװעג טתולגרַאֿפ טינ ןוא טתולגעגמורַא,

 טזָאלעג רימ ןּכָאה ,םותי ןטנלע ןַא יװ ,ןײלַא;

 ,"טלעװ רעטיירּב רעד רעּביא יא . . . ןוז םעד

 ןילּבול ,יודיו רעזנוא ,אױולּב םייח השמ ֿברה

4, 

 ןשטילג ךיז ,ןריֿפ .װרט -- ןשטילגמורַא
 ,(עלעטילש א ףיוא) דניק סָאד יַא .סעּפע םורָא

 גוט ףיורש רעד, :ךיז טימ ךעלטנייוועג

 וליֿפַא טָאה יז, ."םורא ךיז טשטילג רע ,טינ

 ריא רעּביא 'א ךיז טנעה עקירָאה ענַײז טזָאלעג

 ,הדוהי ןוֿפ ןזמַאז יד ףיוא ,רעּפנַײװ .ז ,"בַײל

 ,16 יז ,1946 יינ

 .שינע- .ץכע- .גנ0 .רעד ,שטילג-

 קיאור, .עלעדניק סָאד יַא .ורט -- ןסעלגמורַא
 .עגמורא ,ראגיצ א טײרדרַאֿפ ןרעו . . . טָאה

 ,םפ ,"ןטַײז עלא ןוֿפ לימ ןטימ םיא טעלג
 טקנוּפ טָאה עמַאמ ןַײמ, ,15 'ז 1 עמָאכלימ

 ףיוא . ..טיורּב ַא ןטעלגמורַא ןיא ןטלַאהעג
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 ןעולּב ,עזמָאּב .נ ,"ןוויוא ןיא סע ןּבישוצנַײרַא

 ,85 'ז ,1955 ,םיורט רעד טעװ

 .רעד ,טעלג2- .װזק -- ךיז טימ
 ,שינע- .ץכעז

 עלַא ןוֿפ ,ךעלסיּב וצ .ורט -- ןענעכנגמורַא
 ,רָאנ ךיז טזָאל סע סָאװ דָאװַאז ןוֿפ יַא .ןטַײז

 -עג עמ סָאװ רעטרעוו יד -- עגמורַא
 מורַא ;- ...עגמורַא טימ טינ טניֿפ
 ,םַאטש ןוֿפ תוא ןטשרע םעד +
 ןרעקַאמורַא רַאּפ ,דא -- טרעקַאעגמורַא

 ,טייק- ,טייהרע- ,דלעֿפ יא .-

 ןטעּברַאמורַא רַאּפ ,ידא -- טעּברַאעגמורַא

 ןגָאז טינ ןעמ ןעק, .(לרעַײמ) לרעיומ יַא .6-
 לבעל סָאד ּביוא ,טוג ןייג טעװ טעּברַא יד זַא

 ,ןימורֿפ .ל ,זּביא ינרַאכַאס ,"םייל טימ ַא זיא

 ,עקנַארגַאװ א ןגעװ . ..ןסיװ ןעמ ףרַאד סָאװ

 ,טייקקה .טייהרע- 35 יז ,1932 ווָאקרַאכ

 ןעמערָאמורַא רַאּפ ,ידא -- טמערָאעגמורַא
 ךיז ןטלַאה ןוא רוּכיש עדייּב ןענעז ייז, .4--

 ,עלעדניירק ,סַײװ ,"ןעמאזוצ ךיז ןעלקַאװ ןוא יא

 ךיא, .128 'ז ,1930 עשרַאװ ,יעגיל-רוטלוקי

 ,שַא רעַײא םורָא עיִא טנעה ענַײמ טימ ,רעװש

 ןעמוטש ןוֿפ לוק רעד ןוא לוק רעַײא ןַײז וצ

 ,שימייה ,קינטעצ .ַאק ,"טעצ-אק ןטנערּבעגסיױא

 ,טייק .טייהרע- .חישּת לולא

 ,6- ןגײּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןגֹוּבעגמורַא

 ץעטכידעג עצרַאװש יד, .ריּפאּפ ךעלטַײז ענע'א

 -מורַא הלילח טשינ ,יַא קיצנוק ,קיכעלַײק דרָאּב

 ,טייהרע-  .ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"ןריושעג
 ,טייק-

 ,6- ןעױוּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- טױּפעגמורַא
 עלוֿפרעדנואװ יד ןענַײז ָאד , .ץאלּפקרַאמ רעיַא

 ,"ןרַאטלַא טימ יװ ױזַא יַא ןוא טקעדעגוצ ןלאווק

 ןיא עמרעפ-ךלימ יד , ,91 'ז ,1910 י"נ ,צו רמ

 ,יןלַאטש עכיוה ןוא עגנאל ךס ַא טימ יַא ןעװעג

 ,1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ

 .טייהרע- .103 יז

 ,6-- ןדניּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןדנוּבעגמורַא

 ןעױלּב סַײװ א טימ יא .קירטש טימ יַא ןגיל

 טימ יד טּפַאלקעגּפָא טָאה עּבָאּב יד, .דנַאּב

 ילעװ עשיליוּפ ןיא ,ַאּפָא ,"ךיש ענעיֶא סעטאמש

 טעּב ןוֿפ ןכָארקעגּפָארא יז זיא, .395 'ז ,רעד

 ,"לבעלײשטַאֿפ טיור ַא טימ לּפעק 'א ןַא ןיא

 טמוק רָאי עַײנ סָאד, .21 יז ,'קרעּבערשי ,ו סַײװ

 עירָאעט טימ יא טינ ,םזילַאער ןיא טלקיװעגנַײא

 -רע- .111965 זמט ,גצּב ,"עיגָאלָאעדיא ןוא
 ,טייקה .טייה

 'ַא ןסַײּבמורַא רַאפ ,ידא -- ןֿפיּפעגמורַא

 ענע'א ואו ,רעדלעֿפ טעיורג ,עכַאלֿפ , ,טיורּב

 ,1863 ,ַאפָא ,"ןגעלעג ןענעז יינש רעקיטש

 רעטצנעֿפ יד רעּביאנגעק זיא ןסיורדניא , .167 יז

 ,"הנבל ענעיַא עכיילּב-טיוט א ןּבילּבעג ןייטש
 ,טייק .טייהרע- .1 או 1968 ,זמט ,גח

 וצ עקשוּפ יד יַא .תוֿבדנ יַא .ורט -- ןּבענמורַא
 -מוא עקיטֿפרעדַאּבטױנ יד יַא .קעּבַאט ןקעמש

 ,םנוי

 טלטרַאנעגמורַא

 ַא טימ טָאטש א י'ַא :ךיוא .ןגָאטימ עטסיז
 ,שינע .ץכע-ה .גנו .טנַאװ רעכיוה

 ,6-- וו ןטעּבמורַא רַאּפ .ידַא -- טעּבעגמורַא
 ןָאנּבױא ןסעזעג זיא רע; .טעּב"בס(י)ה עיַא סָאד
 1959 ,זמט ,טיי ,"סנשיק טימ 'ִא ,שיט םִַײּב
 ,טייהרע- .27 זו

 ,ןטָארּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָארּפעגמורַא

 ,?ןטָארּבעגסױא טינ ,'ַא רָאנ זיא שיײלֿפ סָאד,

 ,טייקקה .טייהרעד

 ןעגנערּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- טכַארּבעגמורַא
 -לגומשעגנַײרַא ,עיא ,טננערּבעג- :89 .6--

 ,טייהרע- .הרוחס עט

 ,-- ןכערּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןכָארּבעגמורַא
 ,ןייטשלמרימ ךעלקיטש ענע'ַא .ןגַײװצ ענע'א

 ,טייקק ,טייהרעז

 ןענױרּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- טנױרּבענמורַא
 -ץגסיוא טינ ,'א רָאנ ןיא שיײלֿפ סָאד; .4--

 ,..זָאנ רענעסיררַאֿפ סָאװטע רעד, ."ןטָארּב

 למיה ,עירול עטָאנ ,"ןוז רעד ןוֿפ ןעוועג 'ַא זיא

 ,טייהרע- .21 יז ,1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא
 ,טייק-

 ןגערּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- טגערּפע;מורַא
 טגערּבעגמורַא / ,רעסַאװ ןצנַאג ןיא ןיּב ךיא;

 ,ב"לשּת ,רעטיצ ןגַײװצ ,ַאיסַא ,"טכַאנ טימ

 ,80 יז

 ןעמערּבמורַא רַאּפ ,ידא -- טמערּבעגמורַא

 יד ןוא עטָאלּב טימ לוֿפ ןענעז ןרעיוא יד, .4--

 ,! דירַאי םנוֿפ ,עש ,"ןצרַאװש טימ יא לגענ

 ,טייק- 160 יז

 ןענערּבמורַא רַאּפ ,ידַא -- טגערּפעגמורא
 יִלַּכ ַא ןיא רעסַאװ ןסיגנַײרַא, .לגיצ עיִא .4--

 ןַאמלוש .א ,ַא סָאװטע זיא סָאװ םייל ןוֿפ

 -סָאמ ,קיזיֿפ-רַאטנעמעלע ,רעגניצ .װ .א ,זּביא

 א ףיא ...ןטשרעג טנוֿפ ַאק .1923 עװק

 טרַאש . . .ּפָא יז טָארּב ןוא ןַאֿפ רעקישטַאלּפ

 יא ןלָאז יז ידֹּכ ,עלעקעטש ַא טימ רעּביא יז

 ,טייק- .טייה "רע 16.  יז ו כאי ,ףטַײז עלַא ןוֿפ ןרעװ

 .-- ןלָאגמורַא רַאּפ ,ידַא -- טלָאנענמורַא
 .טייק-ה .טייחרע- .פעק עא
 ,-- ןײגמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןעג|נַאגעגמורַא

 .תאלוח יַא .העידי יַא .ןע|נַאגעג-- 5

 ןעלטרַאגמורַא רַאפ ,ידַא -- טלטרַאגעגמורַא
 .ןדיי עשיקנערֿפטלַא עיַא-טסעֿפ ןוא -טיירּב ,6--|

 ץיֵא ,סרעגערט .סעּפָאקָא טימ 'א ,עיציזָאּפ יד

 לגנִיי רעדעיג .עטַאּפאק עא .קירטש עּבָארג טימ

 לטרַאג ַא ןוא ּפָאק ןֿפױא לּפַאק א ןיא ןייג זומ

 ,"ןעמוקנַײרַא טינ רדח ןיא ןעמ רָאט םעד ןָא ,יַא

 ,ןַײז ליפמ טינ לָאז השא יד, .61 יז ,| ישס

 הרוּתי:רֿפס ַא וצ הּפמ עַײנ א ןכַאמ ןעמ לָאז

 'א ןייג השא יד לָאז הּפמ רעטלא רעד טימ ןוא

 ,"ןגָארטסױא םולשּב טעװ יז זיּב ,ךיוּב םעד

 טימ יַא ,ףיוהלוש ןֿפױא . . . ןדִייא .23 'ז ,רוס

 ,"ןרעטש א ףיוא ןטרַאװ ןוא סעלײשטַאֿפ עטיור



 טרוגעגמורַא

 "רע 21.  יז ,יעגיל-רוטלוק' ,לטעטש ַא ,סַײװ
 עקלײשטַאֿפ א ןגָארט ןעמ געמ יצ, -- טייה

 ,ןייטשנערעּב .א ,זּביא דמא ,"תּבש םוא יא
 ,טייק- ,35 יז ,1868 ענליוו ,דיגמ רעד עלעגַײֿפ

 ,6-- ןטרוגמורַא רַאּפ ,ידַא -- טרונעגמורַא
 ׂשגזירג ׂשּבוה ׂשד רלַײז לַא; .הרוֿבג טימ יא

 ,"ןרּבליז ן"טֿפײרעגמורַא, :יּתו טרוגיג םורה

 ,17 ,זכ ,תומש

 .ןרעזעלגמורַא רַאּפ ,ידַא -- טרעזעלגעגמורַא
 ,גח ,"עדנארעוו רע'א רעד ףיוא יז טציז טציא;

 .10 א 1969 ,זמט

 .6- ןּבעגמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןּפעגענמורַא
 עקיטכעמ ןוֿפ יַא זיא ןטָאטש ידו, .ןטעלּפ ענעיא
 -ַאק איד ,גנילרעּפש זּביא ,"טנעו ענרענייטש

 -רע- .4 יז ,1899 עשרַאװ ,ןעכדיימ עשימיַאר

 ,טייח

 ,6- ןסעמורַא רַאּפ ,ידא -- ןפעגעגמורַא
 ,טייהרע- .טיורּב ןּבַאל רענע'א

 עַא .ןזָארגמורַא רַאּפ ,ידַא -- טוָארגעגמורא
 ןגעװ יד ןוֿפ טַײז רענעי ףיוא , .סעקשזעטס

 ,ןטױלּפ ע'א יד טימ / ךעלֿפײה עליטש יד ןיא

 רעד ףיוא גירק ,גצא ,",..םורא ךיז ןעיירד

 ,84 יז ,דרע

 .ןעזױרגמורַא רַאּפ ,ידַא -- םעזיױרנעגמורַא
 עשידיי עצנַאג סָאד, .טעזיירגעג-- :ּפ

 ןדעי טלייטעגוצ ןוא טנכערַאּב . . .'ַא זיא ןּבעל

 -"מורַא ףיוה םעניא, .4 אט ,1866 ,מק ,"טירט

 ןיא טזָאלעצ ךיז םלוע טָאה ןט(עקזיורגעג

 .56 'ז ,פעטס רעד זיא ךַאוו ,אֿפא ,"דוקיר

 ןעשזירגמורַא רַאּפ ,ידַא -- םעשזירנענמורַא

 יד. .רענייּב עיִא .טע(י)ירנעג- :89
 ,"ןטניװ-ןוֿפצ ןוֿפ ע'א ,ןייטש ןּבַײלּב . . . רעמייּב
 קסנימ ,רעסיורג רעדָא רעליטש ,ןידיל ,לװ זּביא

 ,םייק- .טייחרע-ה 6

 ןצענערגמורַא רַאּפ ,ידַא -- טצענערגעגמורַא

 .ןעלטימטלעג עיִא .ָאטעג עיַא סָאד .+- (ךימ
 ןעיזרַאטניא עקיטרַאֿפ יד, .םארגָארּפ רע'ַא

 א טימ 'א רעדעװטנע ןענעז ןסעיסרַאטניא=ן

 ,טײּברַא-רעלשיט יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,*...ררינַאֿפ

 ףרָאד רעשידִיי א, .46 'ו ,1913 גרוּברעטעּפ

 עשידִיי יד ןכלעוו ףיוא ,חטש רעיא רָאלק ַא זיא

 עצנאג ריא ןעלמַאזֿפױנוצ ןַאק ץנעגילעטניא
 יא טישז ,"קלָאֿפ םעד ןֿפלעה וצ ידּכ עיגרענע

 ,טיק .טייהרע- .156 יז ,1919 יינ

 -רעיוד ,רעקילָאמליֿפ .ןע- ,רעד -- יירדעגנמורַא
 יצ, .א רעקידנעלדניװש ַא .ײרדמורַא רעקיד
 רענייק זַא / ?םודס ןוֿפ ךעלקינייא יד סע ןענעז
 "א ןקידהללק רעייז ןיא / ייז ןענעק טינ לָאז
 ,63 יז ,גנורעטסַײגַאּב ,דַארּב

 ןעיירדמורא רַאּפ ,ידַא -- טײרדעגנמורַא
 ןֿפיױא, .זדלַאה םורַא קירטש רע'א .4-- (ךיז) |

 ןצרַאװש א טימ ענסנעּפ ענעדלָאג לזענ ןטקַאטעג

 "רע- .ּבמס ,ײלּפענק-טעלישז םורא יַא ,םעדָאֿפ
 ,טייק-ה .טםייה

 ןודלַאהמורַא רַאּפ ,דַא -- טודלַאהעגמורַא
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 -- טייהרע- .לרָאּפ עא סָאד .4- (ךיז)
 -עגנַײא טכאנ יד עדייּב ייז ןענעז טייהרעיַא;

 ,27 יז ,קעטָאילּביּב טלעװ' ,וװ סַײװ ,ײןֿפָאלש

 נַאװ יד ןוא טעקאנ ןָאטעגסיױא ייז טָאה עמ,

 עג ןענַײז ייז ןעװ ,ןסָאשרעד ייז ןּבַאה ןלַאד

 -ַאי ,םלעכ ּבזי ןיא ,קרַאמיײינ .ד ,"יא ןענאטש

 .טייק- 738 יז ,1954 גרוּבסענַאה

 .+-- ןעגנעהמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנַאהעגמורַא
 ךעלריּפַאּפ עטרילַאק ,ךעלקעלג ,סעטַאמש עיַא

 .טייקק .טייהרע- .װזַאא

 .-- ןקַאהמורַא רַאּפ ,ידַא -- טקַאהעגמורַא

 ,סוֿפ א ןָא . . . רעטעדנואװרַאֿפ א, .םַאטש רעיא

 רעד, .191 יז ,ו המחלמ ,מפ ,יינק רעיא ןַא טימ

 ןּביז ענַײמ ,געס ,"'ַא קיטנַאקריֿפ ןיא ןייטש

 ,טייהרע- 196.  יז ,1949 א"ב ,ַא"ּת ןיא רַאי
 ,טייק-

 (ךיז) ןליהמורַא רַאּפ ,ידַא -- טליהעגמורַא
 יד ןעװע .עוטַאטס עיַא .סגדַײז ןיא עא ,4--

 ץראוש יא ,ץראווש ןָאטעגנָא זיא לארׂשי-תסנּכ

 ,תונורכז ענַײמ ,ץרּפ ,"ּביוט ַא יװ טמורּב ןוא

 וצ טדער רעטסעװש ןַײד ןעװ, .85 יז ,ָאקיצי

 סנקלָאװ ןוֿפ 'א ,ןּבעל סָאד טנייװ ןַאד ,רימ

 ןַײז;, .166 '1 ,קרָאיוינ ןיא ,הלמ ,"שיורג

 ,"עלעטנעמ ןדַײז א טימ ןעװעג יַא זיא תונדמל
 ,46 '} ,1921 ןיװ ,ןעציקס ,שוּברעבליז .י .ד

 יז ןּבָאה ,רעכיט ענעסירעצ עטלַא ןיא יא;

 -ָאװעג-ֿבורח א ןוֿפ ענעֿפָאלטנַא יװ ןעזעגסיוא

 סנדייז םעד ,יקצינטישז .ל .ה ,?טָאטש ענער

 ,טייק- .לזַײה

 ,-- ןסקַאװמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןסקַאװעגמורַא

 -עגמורַא ידע .רעמייּב ענעַא .ןקַאּב ענעַא
 -ױשטָא טימ ,רענירג רעד ,עילּבערה עטקנעװש
 ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"קָאװַאטס רענע'ַא טער
 ךיז ןיא ּבַײלּברַאֿפ ךיא , ,1965 עװקסָאמ ,דרע
 ,"ּביײל טימ זיולּב יא ,קנאדעג ןייא ןָא . , , ןיילַא

 ,טייהרע- .58 יז ,רעַײּפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח
 ,טייק-

 ,+- ןגרעװמורא רַאְּפ ,ידַא -- ןפרַאװעגנמורַא
 רעטנָאלּפ ןסיורג םוצ לסילש םעד טָאה רע

 ,זמט ,גי ,"טלעװ עצנַאג יד 'א טלַאה סָאװ

 ,טייקק .טייהרע- .28שו 0

 ןענ(ע)רָאװמורַא רַאּפ ,ידַא -- טנרָאװעגמורַא
 טימ , .ןטַײז עלַא ןוֿפ טנרָאװַאּב .לַאענ .+-- (ךיז)
 יד 'ַא ןיוש ןענעז סע ןטיוה עטרַאה לֿפיװ
 ,1956 ,גי ,"ןדנואוו

 ,+-- ןֿפרַאװמורַא רַאפ ,ידא -- ןֿפרָאװענמורא
 סלַא ְךָאנ שטשָאמַאז עז ךיא, .רענייטש עטנעיַא

 רענע'א ןוא טכַארּפ ,טכאמ ריא ןיא גנוטסעֿפ

 ,50 יז ,'ַאקיצ' ,תונורכז ענַײמ ,ץרפ ,"קערש

 ,טייקקה .טייהרע-

 (ךיז) ןשַאװמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןשֿאװעגמורַא
 סָאד, .ןנימירּב רענע'א .ךעלמינּפ ענעיַא ,4--

 , . . טקיניירעג-טשינ ,יַא-טשינ ןַײרַא זיא לקיטרַא

 רעַײנ א ,ץרפ ,"ןַײרַא ץומש ןצנַאג ןטימ

 ,טייק .טייהרע-  .יןוחצנ

 ןעלקיװמורַא רַאפ ,דַא -- טלקיװענמורַא

 טקירעױרטעגמורַא

 ָאװ טימ עיִא ,ןעױרֿפ .זדלַאה רעיא .6-- (ךיז)

 רֶע טוה, .סעטַאמש ןיא עיִא ,סיֿפ .ןלַאש ענעל

 ןלעװ רנייא ןיא טאה ,ןלןַאןֿפ ןזָאל לטנןַאןמ ןַײז

 ראו גנןַאןלש ןייא רע ךַאז ָאד ,ןּביה ףיוא

 לָאז ןמ, .19 ,ה ,ילשמ ,מהס ,"טלקיוװג םורה

 איד קיטש ןייא (הצמ) יטירד רד ןוֿפ ןמענ

 םורַא קיטַאל ןעד ןוֿפ ינוא ןדנַאה רַאֿפ זיא ךָאנ

 טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"ןקורט טלקיװג

 םיּתֹּב ןַײז ןלָאז ןיליֿפּת . . ., .א/דמק ,ח"קּת

 ,טַײז צדייּב ףיוא ןעניש טימ ,קידעקעריֿפ

 טיינעג ,תורעׂש טימ יִא תושרּפ יד ,ץראווש

 ,"עצרַאװש תועוצר ןוא סקָא א ןוֿפ ןידיג טימ

 טימ יא ּפָאק םעד ...עלהנח" .18 יז ,| ישס

 ,רעדיל ,רעשטַאימוש רתסא ,*ּפעצ-"ןענַאטשַאק

 ,טייקק .,טייהרע- .46 יז

 .=- ןּבעװמורַא רַאּפ ,ידַא -- טפעװעגמורַא

 ןוֿפ יַא ,ןדעךג רענערָאלרַאֿפ ַאע .ץענ עיא ןַא
 יָאר .ר ,זּביא ןיקמורֿפ .א ,"דלָאגןענוז ןטיור

 -רע- 107 יז ,...ןרעטקַארַאכ סקעז ,רעק
 ,טייק- .טייה

 ןעלמַאזמורַא רַאּפ ,ידַא -- טלמַאזעגמורַא
 ןּבעגעג ןּבָאה עיַא יד ןוֿפ עטסרעמ יד .+-- (ךיז)

 ,ןעלצרַאװ ,ןָאמײס המלש ,"םיֿבֹורק יד טלעג

 ,טייקק .טייהרע- 92 יז ,6

 ,.-- ןעמױזמורַא רַאּפ ,ידַא -- טמיוזעגמורַא
 טימ עיא ,רעזַײה .דַײז טימ יא ,לטעקַאשז א

 לכַײט סָאד, .סנטָאש טימ יַא ,ןגיוא .רעמייּב

 יִד ןיא רָאלק ןוא טַאלג . . , ןגיל ןּבילּבעג זיא

 גורֿפ ,יןגערּב עליטש ןטיוצ ןוא זָארג טימ עיא

 ...ןגָארטעג טָאה יז, ,135 יז ,1910 י"נ ,וװ

 טימ יא ןעװעג זיא סָאװ לקַאי ןגנירג ןסַײװ א

 ,1911 י"נ ,שג ,רעװָאשװַאּב .י ,"ןציּפש עטיור

 טימ טנעדוטס רערַאד ,רעכיילּב א, .235 יז

 -שָאר ,ץרפ ,"ןגיוא עיא עיולּב עניורּב ,עטיור

 ןרעטמַאל ןוֿפ ןַײש רעד ַײּב, .2 טקנוּפ ,ישדוח
 ןטימ יא ,םינּפ סלקנאי ןעזעג קענעּפ טָאה

 ,! רעפעינז םַאּב ,גרעּב ,"לדרעּב ןכייוו ,ןדנָאלּב

 .טייק .טייהרע- 230.  יז ,,סעמעי

 עא .ןטלַאטשנַא עא ידַא -- ןעעועגמורַא

 ,טייהרע- .עקנארק עא .רעדניק

 .+- ןצעזמורַא רַאּפ ,ידַא -- טצעזעגמורַא

 יא ,ןיילק לטרעג ןַײמ זיא סָאד, .טסעג עיַא
 ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרּפ ,"ןייטשלזיק טימ

 .טייקק .טייהרע- .404 יז ,ָאקיצ

 .+-- (ךיז) ןָאטמורַא ראפ ,ידַא -- ןַאטעגמורַא
 טימ , ,טלקיװעגמורַא :ךיוא .טעּברא ענעניא יד

 ,ןּבױל ןוא רעדיל ,סיײ ,'יא לַאש ןּבָארג א

 ,340 יז ,1944 לַאערטנַאמ -

 +-- ןקָאטמורַא רַאּפ ,ידַא -- טקָאטעגמורַא

 ,רָאמוה ןַײז; .ךעלקנעּב יד ןוֿפ ךעלסיֿפ עיִא
 רַאֿפרעד רעּבָא -- 'א גונעג טינ לסיּב א...

 ,יננדקומ .ַא ירד דוֿבּכל ּבזילֿבוי ,"רע טקריװ

 7 .טייק .טייחרע .1

 -מורַא רַאּפ ,ידַא -- טקירעיורטעגמורַא
 'ַא זיא טרָאװ עשידִיי סָאד , .לָאענ ,ןקירעיורט



 ןּבירטעגמורַא

 ,גי ,"טעטיויסַאּפ ןוֿפ ןזַײװַאּב יילרעלּכ טימ

 ,10 צ 1964 ,זמט

 ,6-- ןּבַײרטמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןּבירטעגמורַא
 ענעַא .הטילּפה-תיראש רעד ןוֿפ ענע'ַא יד

 .טייק .טייהרע-  .ךעלעֿפעש
 ,- ןּפַאכמורַא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאכעגמורַא

 ַא ףיוא, .רעדניק עיא קערש ןוֿפ עדערעשט ַא
 עלַא ןוֿפ טרָא רעקיזָאד רעד זיא חטש ןסיוװעג

 ,לֿבּבורז ,"ץענןזַײא רעטכידעג ַא טימ יַא ןטַײז

 רעקלעֿפ , .1910 'טּפעס י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד

 ,"גירק ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד טימ יא ןענַײז סָאװ

 ןיא טֿפיטרַאֿפ, .112 'ז ,1919 י"נ ,וא טישז

 ,ּבדל ,ײליֿפעג ןוֿפ םָארטש םעד טימ יא ,ןענרעל

 וד יװ ,ךָאנ ריד ןַאּפש ךיא, .הנק ,ז"ישּת יינ

 ןיא ,...עקנילּבערט ןיא ,לה ,יַא םַאלֿפ ןיא

 .טייקק .,טייהרע- .יץרּפ ,ל .י ,תוכז ןַײד

 -מורַא רַאּפ ,ידַא -- ט(עװ)עמַא(י)לעגנמורַא
 סע; .לעֿפ טימ יא ,ןגָארק ַא .+-- ן(עװ)עמַא(ױל

 ןוֿפ קַאז ןיליֿפּת ןוא-תילט סיורג א ךיז טזַײװ

 ,"סעקײרק ץיולּב טימ יא ,ןכלעֿפ-עוקּפרןּב א

 ךיא ּבָאה ןטאט א, .184 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 ץיא עּבירט טימ ,ןרַאד א ,ןסַאלּב א טָאהעג

 א ןוא,, ,ווירּב .5 ,'עּביל-רעּבעוװי ,ץרפ ,"ןגיוא

 -עגמורַא דַײז א טימ / ,טעמַאס ןוֿפ עקלמרַאי

 ןוא / ןיילק זיא רע יװ ,ןעלעקצַאכ / ,טעמַאיל

 סנדייז םעד' ,למ ,"ןייג רדח ןיא טשרע ףרַאד

 .טייהרע- .ףקעטש

 .6- ןדַײלמורַא רַאּפ ,דַא -- ןטילשנמורַא
 ,טייהרע- .ךעלמימותי ענעיַא .םיטילּפ טנעיֵא

 .טייק-

 ,-- ןגײלמורַא רַאּפ ,יזַא -- טנײלעגמורַא
 ,ךעלמירודיס עשימייה טַײז םַײּב , .ןכַאז עיַא
 עטַײװ ןוֿפ ,הּפ ,"תיציצ ךעלטניּב עשירֿפ טימ יַא
 יא ריא ןענעז ּפעצ עצרַאװש ייווצ יד , .רעדנעל
 ןילּבמעד .ב ,"ּפָאק ריא םורַא ץנַארק ַא יװ
 .טייק .טייהרע- .49 א ,קג

 .ךיז) ןקעלמורַא רַאּפ ,ידַא -- טקעלענמורַא
 ןוא רעַײֿפ ןוֿפ יִא -- ינק יד, .רעלעט רעיא

 ,1956 י"נ ,! המחלמ ,מפ ,. . .טרעצרַאֿפ

 ,טייקקה .טייהרע- .550 יז

 ,6-  ןכַאממורַא רַאּפ ,ידא -- טפַאמעגמוװַא

 דלַאּביװ -- םיוצ ַא טימ זיא יא סָאװ ןטרָאג ַא,

 ,םיוּב ןייא ןוֿפ ירּפ ןייא הכרּב טכַאמ עמ

 רעמ טינ ןטרָאג ןצנַאג ןיא ןיוש ןעמ ךיורּב

 ,םלוע תוכילה ,אדיורּב .א ֿברה ,יןכַאמ וצ הכרּב

 ,טייקק .טייהרע- .א/אל ,1964 רַאװגנוא

 ,-- ןטסעממורַא דַאּפ ,ידַא -- ןטסַאמעגמורַא
 .טייהרש- .ףיוה רענע'ַא .םישוּבלמ ענעיַא
 ,טייקד

 ןרעױממורַא רַאּפ ,ידא -- טרעױמענמורַא

 ןֿפוא (תוזרּפ. .טרעװַאמעג- :רקוא .6-

 םורה טינ ינוא ןרעװ ןסעזּב םילשורי טרעו

 ,"תומהּב 'נוא ןשנעמ ליֿפ ןגעװ ןוֿפ טראיומג

 רעזַײה ַײּב םיניד יד ןיא , ,8 ,ּב ,הירכז ,מהס

 טרָא םעד ךָאנ ץלַא ןעמ טייג טעטש עיא ןיא
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 עמ, .ִא/צ ,םיערז ,"טייטש לצרָאװ רעד ואוו
 ןיא רעכלעװ ןטרָאג ןיא טכארּבעג םיא טָאה

 ,"טנעװ עכיוה טימ טרעװָאמעגמורַא ןעװעג
 ןישליגנייא םעד ןוֿפ עירָאטסיא עניײש ַא ,זביא

 ןייק, ,1874 רימָאטישז , . .. טנַאטוידַא-לַארענעג

 ,"ןעוװעג טשינ {וװָאכָאטסנעשט ןיא| זיא ַאטעג יַא

 -ר- .,207 יז ,1947 י"נ ,ןדִיי רעװָאכָאטסנעשט
 ,טייקה .טייה

 (ךיז) ןעמענמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמונעגמורַא

 -טכַײל א ןיא .ןעּבויל ךיז ןוא יא ןייטש .4-

 -תונמחר א ןוֿפ 'א זיא רעה .טאלאכ םע'א

 יג; .ןײרק א ןיא ענע'ַא ,ןרוגיֿפ ,"ליֿפעג

 "עגנַײא שירֿפ טימ 'א ,רעזַײה עטיוּבעגסיױא

 לּבלעק ַא ןּבענ טגיל רע, ."רעמייּב עטצנַאלֿפ

 ,"טנעה עדייּב טימ ףַײטש 'א יז טלַאה ןוא

 ףיוא ..,ךיא עזרעד, ,49 'ז ,תועסמ ,סוממ

 ןצראװש ןטכידעג ַא טימ ,טַײז רעטשרע רעד

 ידע ,56 '} ,עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש ,י. ,."א םָאר

 זָארג ןוֿפ טעּב ריא ףיוא טגיל טכַאניגנילירֿפ

 טלַאה רעמיש רעדלימ סהנֿבל רעד .ןעמולּב ןוא

 ןענַײז רימ, .!טכאנ-רעמוז' ,שָאוהי ,יַא סיז יז

 ,"גנוקיאורמואַאּב ןוֿפ ליֿפעג א טימ יא ןעװעג

 ,552 'ז ,1961 ָא"ּת ,קצול רֿפס ןיא ,רעריֿפ ןסינ

 א ןוא טייהרעיַא טצנַאטעג, -- טייהרע-

 דנַאטשנַא רענעמונעגנָא רעד יװ רעמ לסיּב

 ,טייקק ,1511967 ,זמט ,שז ,"טּביולרע

 .=- ןעײנמורַא רַאּפ ,דַא -- םיײנעגמורַא
 -רע  .םעזעֿפ עקיּברַאֿפ טימ עיִא ,סעקזולּב

 "מורַא רַאפ ,ידַא - טעשווטפענמורַא

 א ןָא טציז רע? .טלּבוהעגמורַא .ןעשזורטס

 :רָאגירג ַאננַא ,ןוחַא .מ ,"'ַא דרָאּב יד ,לטיה

 ,51 יז ,ו"נרּת ענליוו ,ַאנװעי

 "מורַא רַאפ ,ידַא -- טע(י)לַאמסענמורַא
 שטַאהָאר ץַא ןטימ , .ּפָאט רעיא .+-- ןעט)לַאמס
 עסיורג יד ןוויוא ןוֿפ טּפעלשעגסױרַא ןיז טָאהְו

 ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"ּפעט ענענוהושט

 .36 יז ,1965 עװקסָאמ

 ןשטַאּפמורַא רַאּפ ,ידא -- טשטַאּפע;מורַא

 זיא ןוֿפרעד םיוז יד, .סעשטאגנוי עא 6

 יינש טימ 'א ,ןרָאה א יװ ףַײטש יוזַא ןעװעג

 ,47 יז ,יעגיל-רוטלוקי ,וו סַײװ ,ײןֿפױל ןכיג ןוֿפ
 ,טייהרע-

 יַא .+-- ןקַאּפמורַא רַאּפ ,ידַא -- טקַאּפענמורַא
 ,טייק- .טייהרץ- .הרוחס עיִא .גרַאװזָאלג

 ,ןענעקרַאּפמורַא רַאּפ ,ידַא -- טנקרַאּפענמורַא

 א טימ עיַא ןַא ,עוװקרעצ עסיורג ַא, .לָאענ

 רָאי ריֿפ ענַײמ ,ןָאסידע .י ,"םיוצ םענרעצליה

 ,711 'ז ,דנַאלסוררױןטעװָאס ןיא

 ,6- ןצוּפמורַא רַאּפ ,ידַא -- טצוּפענמורַא

 יד, .ןילַײרֿפ עיא .סרעטכַײל ענעשעמ עץַא

 סעקזָאירעּב עניד . . . עקנַארק א זיא טֿפַאשדנַאל

 לַארעּביא ןוא ,סעקלָאי עיַא ,ןכָארּבעצ-ּבלַאה ןגיל

 םעד ןוֿפ רילָאק רענױורּב רעּפוק רעד טשרעה

 -סיצנַארֿפ ןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"זָארג

 ,טיידרע- .87 יז ,1930 עשרַאװ ,...ַאק
 | ,טייק-

 ןגױצעגמורַא

 ןעלזדניּפמורַא רַאפ ,ידַא -- טלזדניּפעגמורַא
 עריא, .טנעװ עיַא .טלזדנעּפעג- :99 ,6-
 קידייל ןענעז ,ּברַאֿפ רעצרַאװש טימ יַא ,ןגיוא
 ,טייהרע- .דַאנ ,"טסיוו ןוא טּפעשעגסיױא ןוא

 ,טייק-

 -מורַא רַאפ ,ידַא -- ט(ר)עטנָאלּפעגמורַא
 ,לופלּפ ןטײרדרַאֿפ א ןיא יא .-- ןרעטנַאלּפ

 ןוֿפ סּבעװניּפש ןטימ יַא ... ,לטעטש סָאד;,

 יװ ,יקסװָארטסָא .נ ,זּביא קמ ,"טָארד ןקיכעטש

 ,7 קסנימ ,טעװעטרַאהרַאֿפ ךיז טָאה לָאטש

 ,טייקקה ,,טייהרעז

 ױלּפמורַא רַאּפ ,ידַא -- טקיטױלּפעגמורַא
 .טױלּפ א טימ טלגנירעגמורַא .לָאענ ,ןקיט

 -רעד / ,קיטיוק ,לקנוט ,רעסַאװ סָאד לָאמש,
 ,25 יז ,ּפעטס רעד זיא ךַאװ ,אֿפא ,""ַא קידרענ

 ,6-- ןסַאֿפמורַא רַאּפ ,ידא -- טּפַאֿפענמורַא
 / ,זַײװנּפָארט ןעניר טמענ סייווש רעטלַאק א;

 ןגיוא יד םורַא / ןֿפײר עא ייווצ עיולּכ ןוא

 ןוֿפ עדַאלַאּב ידי ,לה ,"סיורַא ףראש ןטערט

 ,טייק-ה .יםוירַאטינַאס רעוונעד

 ןטכעלֿפמורַא רַאפ ,ידא -- ןטּכָאלֿפעגמורַא
 סָאד} רע טייטש טָא? .ךעלגַײװצ ענע'א .6-

 לטניּב א -- רעקיטרַאֿפ א ריד רַאֿפ ןעלעדיי

 ַא ןיא ,סוממ ,"ןידיג ה"סש טימ יַא ,רענייּב

 .טייק .טייהרע- .25 יז ,טַײצ:םרוטש

 ,+-- ןקילֿפמורַא רַאּפ ,ידַא -- טקילֿפעגמורַא

 וטסיּב רעּבָא גנַאל יװ, .טניוװ ןוֿפ יַא ,םיוּב רעד
 .ל ,"?טצרַאװשרַאֿפ ,יִא ,ןסירעגמורַא ןעגנַאגעג
 ענליוו ,רעטכָאט ס'רעדנש םעד לאֿפר ,ץיװעל

 ,טייקק .טייהרע-ה 38 יז ,8

 ,6-- ןרירֿפמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןרױרֿפעגמורַא
 רעד, .עשזולַאק ענעַא .ןרָארֿפעג-- 9
 םענעיַא םעד ליומ םוצ טגיילעגוצ טָאה טסינרָאה
 -ניבור װעל ,זּביא קַאשרַאמ .ּב ,"קוטשדנומ

 עװקסָאמ ,ןעַײרומַאס יד ןוֿפ געטש רעד ,ןייטש

4, 

 ,6-- ןעמַאצמורַא רַאּפ ,ידא -- טמאצעגמורַא
 יילרעלּכ טימ יא .ענָאז עא ,טמיוצעג-- 9

 ריא, .רענרעד עקיכעטש טימ יַא ,ןטַאּברַאֿפ

 עלַא ןוֿפ ךָאד טנעז ריא ,טינרָאג ךָאד טּבעל

 ,"םיגיס ןוא תורמוח ןוא םיניד טימ יא ןטַײז

 טגנַאלרַאֿפ ת"ישה, .'הטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ

 ץטוג ןָאט ...לָאז רע זַא ןשטנעמ םעד ןוֿפ

 סומינולק לאומש 'ר ,"יַא ןַײז לָאז רֶע ,םיׂשעמ

 ,1912 עשרַָאװ ,ןװ לאומש ירמא ,...דנוּבזַײא

 עג טָאה ףיוה רעשיריֿבג רעיא רעצנַאג רעדע

 ,ןילּבמעד .ּב ,"גנַאזעג ןוא טעּברַא טימ טעשזדוה

 -רֶע- .8 יז ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא ייװצ

 ,טייקה .טייה

 (ךיז) ןגָאװצמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןגָאװצענמורַא

 ןענעז סעמלַאּפ יד, .רענעיא ןַא יװ ןייש .+--

 םעד טרעדלימ עשירֿפ יד טייקנירג יד ןוא יא
 א"ב ,ַא"ת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"קילּב

 ,טייקק .טייהרע- .128 יז ,9

 (ךיז) ןעוצמורַא ראּפ ,ידא -- ןגױצעגמורַא
 לקיטש ַא, .קירטש טימ 'ַא טסעֿפ ןַײז .6--



 טמיוצעגמורַא

 ,געס ,"זיוה א ןוא ,'ַא ךעלגנערד טימ ,דלעֿפ

 "נַאֿפעג יד , .49 יז ,1947 א"ּב ,טירט עטנערּבעג

 ןעוועג ןענַײז ןרעגַאל-עיצארטנעצנָאק ןיא} ענעג

 ,"טיוה טימ יא ,ןטעלעקס עכעלגעװַאּב זיולּב

 -רע .529 יז ,1952 ,ןילּבול ןופ ךוּב סָאד
 .טייקק .,טייה

 ,+- ןעמױוצמורַא רַאּפ ,ידַא -- טמיױצעגמורַא
 ןיא ןעוװעג זיא הֿבישי יד, ,טמַאצעג-- 9

 א טימ הלּבק יּפ-לע יַא רָאנ ,דלַאװ ןטימ עמַאס

 לטּב זיא הֿבישי-דלַאװ יד ױזַא יו ,ץרּפ ,י"םש |

 ןיא 'ַא ,ןעגנַאגעגמורַא ךיז רע זיא, .יןרַאװעג

 ריאמ ,"םורַא ןטימ ןדנוּברַאֿפ קינײװ . . . ,ךיז

 װָאקרַאכ ,גנַאגרעטנוא סקעלַאֿפ עלע ,רעניװ

 ןדיי ענעּבילּבעגרעּביא יד רַאֿפפ .35 'ז ,9

 יַא ... ,ָאטעג ַײנ ַא טכַאמעג ןשטַײד יד ןּבָאה

 טכַאװַאּב קראטש ןוא ןטָארד עקיכעטש טימ

 י"ג ,ןדי רעװָאכַאטסנעשט ,"רעניַארקוא ךרוד

 .טיק .טייהרע- .210 יז ,7

 .6- ןּפוצמורַא רַאּפ ,יזַא -- טּפוצעגמוַא
 רענעי ןוֿפ ןסעיּפ יד; .םיוּב רעיא .דרָאּב עיא

 "מורַא ןיוש יז ןוֿפ ךס ַא טנַײה ןגיל טַײצ
 ירעד ,נש ,"טנעהידנוש ןוֿפ עיַא ןוא ענעסירעג
 -"רע- .269 יז ,װ ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצ
 .טייק- .,טייה

 ןעלקריצמורַא רַאּפ ,ידַא -- טלקריצעגמורַא
 ןיא רעדייא ,רעכַײר ךָאנ, .ןרוגיֿפ עא

 סנשטנעמ םעד זיא ,ןליֿפעג עיַא ףרַאש ,ערָאלק

 ,1912 י"נ ,| טישז ,"ןעגנומיטש ןיא המשנ

 ,142 יז

 -עלַײקמורַא רַאּפ ,ידַא -- טקיכעלַײקעגמורַא
 טנַאקַאּבמוא ןַא ןַײרַא טמוקיס, .לָאענ ,ןקיכ

 .ל ,"לדרעּב דנָאלּב ךעלטיױר 'א ןַא טימ לדִלי

 ,1968 ָא"ּת ,טַײל-הֿבישי ,יקצילָא

 ַאלקמורַא רַאּפ ,דַא -- טרעמַאלקעגמורַא
 יז טלַאֿפ טָאל .ןעגנושטַײטסױא עיא ,+-- ןרעמ

 'ַא טנעה יד ,ףיוא ךיז טּבייה ןוא ליד םוצ וצ

 ,155 'ז ,רעדיל ,קרעװ עלַא ,לה ,ײזדלַאה םורַא

 ,טייק-

 עיַא .ןּפַאלקמורַא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאלקעגמווַא
 טרָאװק ע'א ענירג יד ןעמונעג טָאה, ,רעכעּפעט

 ,ןָאדרַאג עילע ,"ןשַאװנַײא טלָאװעג ךיז ןוא
 .טייהרע 1938.  עװקסָאמ ,רעדירּב ַײרד

 ,טייק-
 ןּבַײלקמורַא רַאפ ,ידא -- ןּבילקעגמורַא

 וד סָאװ ,לטכיל א, .סעדגאי ענע'א .6-- (ךיז)

 טָא טימ / ,טימעג ןַײמ ןיא ץלא ךָאנ טסקנַאצ

 ,זיולק סנואג ןיאי ,ו לא ,"ענע'ַא יד סנטָאש יד

 ,טייקקה .טייהרע-

 .4-- ןעײלקמורַא רַאּפ ,ידַא -- טעײלקעגמורַא
 .טייהרע  .ןריּפַאּפ עיַא .ןזינרַאק עיַא

 ןּפעלקמורַא רַאּפ ,דַא -- טּפעלקענמורַא
 -לּפָאט עא .ןע עגנַאל| ןּבעלק-- :99 .4-
 עמַאמ יד טָאה טָא; .,(רעטצנעֿפ=) ןּביוש

 ,לקנעּב א ףיוא טנלָאשט סָאד טלעטשעגרעדינַא

 ,װ סַײוו ,"ץרַאטש עטּבעלקא יד ןסירעגּפָא

 ,טייק- .טייהרע- 111 יז ,'עגיל-רוטלוקי
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 ןצנַארקמורַא רַאּפ ,ידא -- טצנַארקעגמורַא

 ןַא, .ּפָאק רעַא .טצנערקעג'- :99/ .4-
 ןוא רסיק ,שז ,"א ןעמולּב טימ ,ענרוא:-שַא

 עא ייווצ טָאה עלעסעג ןַײמ,, .244 יז | יּבר
 ,125 יז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ןרעיױט

 -עגמורַא ןעװעג לכַײט סָאד זיא ןטַײז עדייּב ןוֿפ ,
 ,ץרפ ,יןעמולּב עטסנַײֿפ יד טימ טצנערק
 .טייק .טייהרע  .ןטכישעג יטסקלָאֿפ

 ,טזַײרקעגמורַא טָאטשנַא -- טויױרקעגמורַא
 עא ךיוה טימ קענַאדַײמ ןוֿפ סנעמיוק יד,
 ,490 יז ,װ המחלמ ,מפ ,ײטױוּברַאֿפ טנעו

 ןענױרקמורַא רַאּפ ,יזַא -- טניורקעגמורַא
 -רעוװ עצנַאג, .ןלַײז ענרענייטשלמרימ עוַא ,6-|

 -נגרָאמ רעד יװ ןלַארטש טימ יַא . . . רעט

 םינּפ ןַײז , .ידָאנעג ןוֿפ העש יד' ,לה ,"ןרעטש
 ןזּביא} ,"דרָאּב רעסַײװ ַא טימ יא ןעוװעג זיא
 .טייק 23. ג וא 1961 ,זמט ,תיאני לחר

 .-- ןוַײרקמורַא רַאּפ ,ידַא -- טוַײרקעגמורַא

 .ןַאקרַאּפ ַא טימ יא ,דָאס א .ץַאלּפליּפש רעיא

 ...ןוַײרק עלַא ןכערּבעצ לעװ ךיא ,טכודעג,

 רעכעטסַאּפ ,פי ,ײ'ַא ןיילא רָאג . . . םעצולּפ ןוא

 .מםייק .טייהרע- .104 יז ,לארׂשי ןיא

 ;8פ .ןעמַארמורַא ראּפ ,ידַא -- טמַארעגמורַא
 עקידנענערּבא .םירדח עיַא יד ,טמיורעג;-

 עצראװש טימ י'ַא סנטַײצַאּב ,ןגיוא עצראווש
 -רע- .13 יז ,יקסװַאנרַאק ,זי ,"ןעמערּב

 ,טייקקה .,טייה

 .=- ןּבַײרמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןּבירעגמזרַא
 .טייהרע- .ןקור רעיא .רַאװָאמַאס רענעַא

 ,טייק-

 ,- ןֿפײרמורַא רַאּפ ,ידַא -- טֿפײרעגנמורַא
 טימ 'א ,םורַא דנור ףיוה ןוֿפ ןלַײז עלַא;

 רעסעֿפ יד; .17 ,זכ ,תומש ,ית ,"רעּבליז

 רעלַײמ עלעקנוט עכעלמייהמוא טימ ,עטרשּכעג

 ,רָאֿפ ,יקסװַאנשזלד .מ ,"רעכַײּב עץיֵא ןוא

 ,11 וש 5

 ןעלגנירמורַא רַאּפ ,ידַא -- טלגנירעגמורַא
 ןסַײרכרוד ךיז .םיאנוׂש ןוֿפ יא ,דנַאל סָאד .6--

 רעד .דָאס א טימ יא ,ץאלַאּפ רעד .ע'א יד וצ

 ,םידימלּת ענַײז ןוֿפ יא ,שיט םַַײּב טציז יּבר

 םעד ןיא טינ טכַאמ ןייק טָאה ערה-רצי רעד,

 ,ּב/ב ,2טל ,"תווצמ טימ יַא זיא סָאװ ןשטנעמ
 טימ ןטַײז עלא ןוֿפ יא ,עכעדעס . . . יד טציז,

 ןייק זיא, .84 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"סרעטלומ

 טימ קלָאֿפ םַײּב 'ַא טינ ןעקנעדנָא סדִיי ןטוג

 רעד יװ ןדנעגעל . . . עקיצרַאה ןוֿפ ץנארק אזא

 ,"רעװעשטידרַאּב קחצי-יול 'ר ןוֿפ ןעקנעדנָא

 ,םורַא ךיז טקוק ןשטנעמ רעד| רע ןעוו, .וטיל

 "בשֹוח . . .רעקיּבײא ןַא ןוֿפ יא ךיז רע טעז

 .טייהרע- .109 יז ,נטוג ,"טכַאנ רעקיד
 .טייק-

 ,=- ןסַײרמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפירעגמורַא

 ,ענעיַא ןעװעג עלַא ןענַײז רימ,, .םידגּב ענע'א

 רַאֿפ שדוח ןרעװש ןטצעל ןוֿפ עטרעטַאמרַאֿפ

 ,1948 ,םָאג ןיא ,רעזייר .ל ,"גנואַײרֿפַאּב רעד

 טימ רֿפס ַא ןיא רעטֿפיטרַאֿפ ַא; .46 יז ,2 ןש

 טלײשעגמורַא

 -רע- .9 או 1962 מט ,גח ,"ןעלװָאט ענעיַא
 .טייק- ,טייה

 -ייר'י-) ןדערמורַא רַאפ ,ידַא -- טדערעגמורַא
 -רע  .עא ןעמעלּבַארּפ ,םינינע עיא .-- (ןד

 ,טייק- .טייה
 .ןרעדנערמורַא רַאּפ ,ידַא -- טרעדנערעגמורַא

 סָאד , .(ןגיוא יד) םורא רעדנער ,ןדנַאר ןכַאמ

 ךעלקנערק טימ ,קידנקוקסיוא . . , לדיײמ-טכַאנ

 ןוֿפ זיא סע ןעמעװ ,ןגיוא עא ,עקידנצילּב

 ,קרַאמ ןטלַא ןֿפױא טכַאנַײב ,ץרפ ,"קראמ

 ,טקַא .1 ןוֿפ ענעצס

 ,6- ןטישמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאשעגמורַא

 "נרעק ענע'א .דמאז יא .דּפ ,טישעג- ;:פפ

 ערעַײט טימ טצעזעגמורַא . . . לכנּת סָאד , .ךעלד

 ,גי ,"טייקרָאלק טימ טישעגמורא ,רענייטשלדייא

 .טייק .טייהרע- .57 או ,קג

 .6- ןסישמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןפָאשעגמורַא
 ענע'יא ןַא; .הנהמ ענע'ַא ,עטלגנירעגמורַא ןַא
 ןגַײװצ טימ טרַאטשעג קירעיורט טָאה ענסָאס

 .טייהרע- 26 יז ,םימחרה ֿבא ,אד ,"עטעקַאנ
 .טייק-

 ,6-- ןרעשמורַא רַאּפ ,ידא -- ןרָאשעגמורַא
 .תוריכׂש עיִא .רָאה ענעיא .ןריושעג-- 9
 םענערָאשעגמורַא סָאװטע ,םעײנ םעד רעטנוא,
 לרעקורד עמייהעג רעזדנוא טָאה ,טעטימָאק
 ,28 וש 1963 ,רָאֿפ ,יָאניכ קרַאמ ,"טעּברַאעג
 .טייקקה .טייהרעד

 ןעמיװשמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמואוושעגמורַא
 ,טייהרע- .לַאֿפּפָא רעיא .גרעּבזַײא שא .6--

 ,םניחררמוש2 -- טמניחירמושעגמורַא
 "מורַא ,ךַײט םענירג םענעֿפָא םעד ןעזרעד;
 יד ,דַאנ ,"גרעּב ענּכוסמ טימ טמניח-רמושעג
 ,1931 י"נ ,| רידַאנ השמ ןוֿפ קרעװ עטסַײנ

 ,228 'ז

 ןכעטשמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןפָאטשעגמורַא
 .ח .ק ,"סעקליּפש טימ יַא ,סעטרַאקדנַאל; .4--

 ,1928 צץשרַאװ ,טולּב ןוא רעַײֿפ ןיא ,קירשייה

 ,טייקק .טייהרע- .248 יז

 ןלעטשמורַא ראפ ,דַא -- טלעטשעגמורַא
 יד 'ַא סָאד זיא סָאװ; ,ּפעטנעמולּב עיַא 4
 ,ןַאמרעקעּב .ש ,"?ןטַאדלָאס טימ טיילק עצנַאג

 ךיא, .64 יז ,ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רעַײרט

 .לה ,"טכיל טימ 'א ,דרע רעד ףיוא ןיוש גיל

 ,טייקק .טייהרעז

 ןקעטשמורַא רַאּפ ,ידַא - טקעטשעגנמורַא

 ןוֿפ ןרעדעֿפ טימ יא ,לצימ טיור א ןיא , ,4-
 119 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"תוֿפוע ינימ ץלַא

 -םירוּפ ...םעד רעּביא איצומה טכַאמ עמ,

 סעקניזָאר . . .ןוא ןַארֿפַאז טימ סָאװ שטעליוק
 ,.39 '/ ,;...ךעלעשנעמ עניילק ,עש  ,"יֵא

 ,טייקה .טייהרע-

 .=-- ןלײשמורַא רַאפ ,ידַא -- טליישעגמורַא
 טמַאלֿפעג טָאה זָאנ רעיא ןַײז, ,לֿפַאטרַאק עיַא

 .װ ,זּביא .מ .ד ,"ףמואירט ןקידלַאװג טימ



 ןגָאלשעגמורַא

 ןטנוא, ,1931 קסנימ ,עיצנַאטס יד ,יקסװַאטס

 .תוׂשעמ' ,ץרפ ,"'א יװ ,לָאג לגרֶעּב סָאד זיא

 ,טייקקה ,טייהרע-

 ,+-- ןגָאלשמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןגָאלשעגמורַא

 רעטצנעֿפ ןוא ןריט עלַאג .אנעשוה א יװ יא

 "ריש ענעדישרַאֿפ טימ 'א ןענעז ּבוטש ןוֿפ

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"ןתולעמה

 ,טייק .טייהרע- 15 יז

 ,4-- ןסילשמורַא ראפ ,ידַא -- ןסָאלשעגמורַא
 ,ןציז עדייּב ןיוש ייז ןּבַײלּב, .ץַאלַאּפ רענע'א

 םורַא סמערָא ענע'א ענַײז ןיא טעילוטעגנַײא יז
 .טייקק .,טייהרע- 169 יז ,צו סַײװ ,"ריא

 ,=-- ןֿפײלשמורַא רַאפ ,ידַא -- ןֿפילשעגמורַא
 ץרַאװש ,ןרָאה:לֿפוּב לֿפעל יד, .טנעמיד רענעיַא

 "רע  .ַאהטַאװַאַײה ,שָאוהי ,ַא טָאלג ןוא
 ,םייק- .טייה

 ונשמורַא רַאּפ ,ידַא -- םווערונשעגמורַא

 עא ךעטרַאֿפ א טימ . . . ןַײרַא טמוק, .ןעװער
 .'טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארַאה .ש ,"לזייר

 ,-- ןדַײנשמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿטינשעגמוװַא

 ,טכערלַאװ יא .ןצענערג ענע'א .ךעלקעטש ענעיַא

 עניורּב יד ןוֿפ יַא יװ ,ףרַאש . . . ןעלסַײװ יד,

 ,/ ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"סנרעטש

 .טייק .טייהרע- .28 יז ,1924 זירַאּפ

 ,6-- ןרינשמורַא רַאּפ ,ידַא -- טרינשעגנמורַא

 ןיא ריא ףיוא סָאװ ,ילּכ ענעֿפָא רעדיװטעי,

 ,רּבדמּב ,יּת ,"ןיירמוא זיא ,לקעד 'א ןַא ָאטינ

 ןרעװ ןלעמ-הרומש טימ| ךעלעטַײּב יד , .15 ,טי

 טימ טסעּפ יא ,ריּפַאּפ ןיא . . . טקַאּפרַאֿפ . . .

 עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב רזעילא ,"טַאגַאּפש

 .טייהרע- .1023 יז ,1926 עשרַאװ ,לטעטש

 .טייק-

 ןטלַאּפשמורַא ראפ ,ידַא -- ןטלָאּפשעגמורַא
 ,טייהרע- .עיצקַארֿפ טנעיא .ילּכ ענעיַא ,6--

 ,טייק-

 ןעניּפשמורַא ראּפ ,ידא -- ןענוּפשעגמורַא
 הקדצ יד, .תונמהר טימ 'א ,ץראה יא .+-

 א ,טרַאה לסיּב א ,ןקורט לסיּב א . . . טסקַאװ

 ,ץרפ ,"ירעּבַײרש רעקירעּביא טימ יִא לסיּב

 .טייק- .7 טקנוּפ ,'שדוח-שארי

 ,ןּפמורשמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפמורשעגמורַא
 'ַא ,סַאלּב ַא .ןטייז עלַא ןוֿפ ןפמורשעגנַײא

 טכַאמ יד, -- טייק- .ןצענערג ענעיַא ,למינּפ

 ריא ןיא דנַאלגנע לָאז רעוװעג . . . שימָאטַא ןוֿפ

 ,"טצישַאּב זיא יז זַא ליֿפעג סָאד ןּבעג טייק'א
 ,19 וצ 1957 ,זמט ,גי

 ,6-- ןּבַײרשמורַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפירשעגמורַא

 רעד, .זַײרק רענעיַא .רוגיֿפ עשירטעמָאעג ענע'ַא

 ,זישּת י"נ ,בדל ,"תוהגה טימ 'ַא זיא רודיס

 ,טייק .טייהרע- 448 יז

 -ּבַארג ַא טימ .ורט -- ן(עװ)עילּבַארגמווַא
 ,ףיוה םענעסקַאװרַאֿפ םעד יא .ןקינײרמורַא עיל

 -מורַא לגענ טימ .ורט -- ןשלּבַארגמורַא
 םורַא ןערָאּפ ךיז :ךיוא -- ךיז טימ .ןצַארק
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 םעד ַײּב טלּבַארגעגמורַא ךיז טָאה; .סעּפע

 ,טיי ,"ןדנוצעגנָא סע ןוא לּפמעל-טֿפַאנ םעניילק

 .שינע- .וװ ןליוּפ

 "מַא טסקַאװ ןטשרעג, .ורט -- ןּבכַארגמויַא

 םורַא ייז טּבָארג עמ סָאװ ןסקיװעג ךָאנ ןטסעּב

 רעשידוי רעד ,רעּבעװ .מ ,"ןסקַאװ ייז תעשּב

 "מורא; .72 'ו ,1891 עשרַָאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ

 רעמייּבילּפע ןוא -לשנַײװ עכעלטע יד ןּבָארגעג

 ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"קינדַאסילַאּפ ןיא

 ,22 'ז ,1965 עװקסַאמ

 ןזָאלעג ןּבָאה ...ערעזדנואג -- ךיז טימ

 ןעעז יז זא ,'א ךיז טנעָאנ יוזַא ןשטַײד יד

 ןַאמגערּב .ש ,"םינּפ ןיא עטײװצ יד ענייא
 ,1931 סעדא ,| עיצולַאװער ןוא גירק ךרוד

 .שינע .ץכעה .גנז/ .346 ד

 ןּבַײרשַאּב ,ןעגניזַאּב .ורט -- ןעמארנמורַא
 ידע ,רֿפס ַא וצ המדקה א יא .ןעמארג ןיא
 יד ןעמארגוצמורַא זיא ןחדּב םעד ןוֿפ טסנוק

 עשיטירק ענעיג -- גנ|/ ."הנותח עצנַאג

 ַַאכ ןענַײז סָאװ ןעגנוריֿפ עשידִיי ןוֿפ ןעַא

 -הלּכׂשה רעד ןוֿפ רעדיל יד רַאֿפ שיטסירעטקאר

 ,82 יז ,אע ּפשוי ,"הֿפוקּת

 "מורַא ,ןייגמורַא ..וטוא -- ןריּפַארנמורַא

 טימ (עא קידנטַײר ,קידנֿפױל) ךיז ןגָארט

 עימעדיּפע יד .םורא ןריסַארג ןטידנַאּב .סטכעלש

 יד ןּבעגרַאֿפ םיא לָאז סוזעיא .םורַא טריסַארג

 ,"ךרע רעשילוּפ רעד ףיוא 'א ןוֿפ ענַײז דניז
 .ןילרעּב ןוֿפ ןרעיוט יד ַײּב ,ַאמ לדנעמ

 ןעזיירג-- :59 .חרט -- ןעזיורנמורַא
 ,גמ ,רקוא .ןעוועזיורג-- ,ןעלזיירנ -
 טימ יא .ןצענערגמורַא .ןעמיוצמורא .סעּב

 א טימ יא .קירטש טימ ,סעטַאל טימ ,טָארד

 ןוא ןעמוקעג ןטַאדלַאס ןענעז דלַאּב, .טיולּפ
 "ענ רעטלַא ,"טעזיורגעגמורא זיוה סָאד ןּבָאה

 סעדא ,וו ןילהָאצסיוא ףיוא ןתח ַא ,יקסניר

 טעזױרגעגמורַא זיא ןעמָאנ ןַײז,; ,7 'ז ,7

 :חסונ ןַײז ןוא טײקטַאװירּפ רדג ַא טימ

 ,קג ,ןַאטרעמיצי:סָארג .מ ,"םוצמצּב תופירח

 -עגמורַא ּבַײװ ןטימ ןיילַאא .121 'ז ,66 ןש

 ,סינּפיק .יא ,"ןטרָאג ןטימ ףיוה םעד טעזיירג

 ,6 ן ,1968 ,דנַאלמיײיה 'װָאס ,'סנגעוװרעטנואי

 עטצנַאלֿפעגנַײא טימ ךעלקינאג עטיוּבעגוצ,

 יא ,"ןעמולּב ןוא רעמייּב עטלזײרגעגמורַא

 ,0 ווצְיק ,טייג טײצ יד ,סינפיק

 .ןעשזירג;- :89 .ורט -- ןע(י)ירגמורַא

 ...רָאס ןצנאג םעד, .ןייּב א טנוה א יװ יא

 ,טָאקס ןייק ןייג טינ לָאז סע . . . ןעמאצמורא

 ,"ץרָאק יד םורַא ןעזירג סָאװ ןגיצ טּפיוהרעּביא
 ענליװ ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ

 ,טעקַאנ ,ליוה ןענעז טנעװ יד; .31 'ז ,0

 ןוא תויׂשעמ ,עש ,"ןגיצ יד ןוֿפ טעזירגעגמורא

 טָאה דניז ןוֿפ טָאג רעד, .86 יז ,סעיזַאטנַאֿפ

 "מורא ייז ,ליומ ןיא טּפַאכעגנַײרַא ןעמעלַא ייז

 ,"ןגיּפשעגסיוא ןוא טעשזירגעגמורַא ,ןסיּבעג

 ,209 יז ,'ןיקצעלקי ,וו ַאּפָא

 ,ךעלעדנייצ טימ -- ןעלשזירג -- :ךיוא
 ,הצמ יד טשינ טסע רע, .סנסיּב עניילק טימ

 ןקעדמורַא

 דוד ,"םורַא יז טלשזירג ןוא טמענ רֶע רָאנ

 ,1929 ןעגנולהעצרע ,ןַאמשירֿפ

 .שינע .ץכע- .װזק -- ךיז טימ

 -ץענערג = :ךיוא .ורט -- ןצענערגמוװַא
 רימ ןּבָאה, .טיּבעג עַײנ סָאד יא .מטֿפ ,ןריצ

 שידִיי ןקידברעמ ןוֿפ חטש םעד ךיז רַאֿפ טציא

 ּפשֶי ,װמ ,"ןטַײז עלַא ןוֿפ טצענערגעגמורַא

 ,תנ/ .ךיז טימ ךיוא 52 יז ,אווו

 צרעגנעל ַא ךיז ןגרָאז .חטוא -- ןהנאדמורַא

 טימ .םינינע ענעדײשרַאֿפ ןגעװ רעדָא טַײצ

 יי .שינע- .ךיז

 ןטכַארטמורַא ווו ..חרט -- ןטכַאדמורַא

 ערעגנעל ַא -- ךיז טימ .ןינע ןַא יַא .6-
 טכַאדעגמורַא רימ ךיז טָאה סע, .רדסּכ ,טַײצ

 ןיושרַאּפ םעד ןיוש ךיא ּבָאה ואווצעגרע זַא

 ,שינע- .יטנגעגַאּב

 ןיא זַײא סָאד י'ַא .חרט -- ןעּבלַאדמורַא
 טנװָא רעקידרעטניװ רעד, .רעטרע עכעלטע

 ענעּבלָאדעגמורא ןַא יװ ףַײטש ןוא רָאלק טגיל

 ,קמ ,"למיה ןעיולּב ןרעטנוא רעקוצ קיטש

 ,80 יז ,1935 קסנימ ,וו רענַאינעמלעז

 ,ןקיניײר םַײּב דיילק א יַא .ורט -- ןֿפמַאדמורַא
 טֿפמַאדעגמורַא . . . ַײנעטסיװ ןוֿפ טגיײטש רעװ,
 ץרפ ,"ןערימ =} ַארימ ןוא {ךערַײװ=)} ךױרַײװ
 ,'םירישה-רישי ,זּביא

 (טשרמולּכ) ןריֿפ ךיז .װטוא -- ןרעטקַאדמורַא

 -רַאֿפ עקירעהעג ןענעדרַאנַײא, ,רעטקָאד א יװ

 ...רעשדלעֿפ עשידיי יד ןשיװצ ןשינעטלעה

 ,"טָאטש רעד ןיא טרעטקַאדעגמורא ןּבָאה סָאװ
 ,11710 אפ ,1929 עשרַאװ ,זָאט ןיא ,רעּפיש .י ירד

 ןלייה ךיז טַײצ ערעגנעל א -- ךיז טימ

 ,םיריוטקָאד ענעדײשרַאֿפ ַײּב

 ןעלגנירמורַא .לָאענ .װרט -- ןענרַאדמורַא
 רעד ןוֿפ ןרעװ רוטּפ, .רענרעד טימ (יװ)

 :עגמורַא טָאה סָאװ עיצידארט רעכעלטסירק

 ,310 'ז ! ךוּת ,גי ,"ךיל ןַײז טנרָאד

 ,ןַאיּפמוּפ) לקַאל .וטוא -- ךיז ןעריודמורַא
 ןערָאּפ ,ןָאט טשרמולּכ .=2111: 601041 .(עטיל

 טוט ןוא םורַא ךיז טעריוד יז, .סעּפע םורַא ךיז

 ,"(ףיוא) טינ ךַאז ןייק

 -רַאֿפ .װרט ןןסערייוד ...} -- ןֿפרֹודמורַא

 ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא רָאנ| ןסַײרמורַא .ןקוצ

 'א ןלעװ ףלעװ יד, ,ןשינעֿפעשַאּב קידעּבעל

 "מורא -- ךיז טימ ."ךעלעֿפעש ערעזדנוא

 -עגמורא ךיז ּבָאה'כ ךָאנ טרֿפּבו, .ךיז ןגירק

 ץכעלקערש עכלעזַא טריֿפעג ,ןאמ א טימ טסרֹוד

 .סורַא סָאג רעד ףיוא שזַא ןוא סעינַאּפמַאק

 .168 'ז ,שו סי-װ ,"ייז ןגָארטעג

 רעמערַאװ א טימ יַא .ורט -- ןקעדמורַא

 טָאה עמ ןעװ וליֿפַא, ,יורטש טימ יא .ערדלָאק

 ןוא ןקַאּבעגּפָא רעדנוזַאּב גייט סכעלטיא ןיוש

 רעד ןיא ןעמַאזוצ עדייּב יד ןעמ טמענ ךָאנרעד

 ןעמ געמ ,םורֲא יז טקעד עמ רעדָא רעטלומ

 ,"ןרעדנא םעד ףיוא םענייא ןוֿפ הלח ןעמענ
 ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד םיוּבלטייט .מ ֿברה



 ןעגנאלרעדמורַא

 עמ, .אי ןמיס ,'הלח יניד' ,?רָאי ,?טרָא ,רוהט

 טימ לכאמ ןעמערַאװ ַא יַא ןתּבש םואְו טינ רָאט
 .ּב/חנ ,אח ,"םערַאװ ןּבַײלּב לָאז סע ידּכ סנשיק

 ןתּבש םוא| ליואװ געמ עמ, -- ךיז טימ

 לָאז עמ רָאנ ,ןגער ןרַאֿפ קַאז א טימ יִא ךיז

 לָאז רע סָאד לרינש ַא טימ ןדניּבוצ טנרָאֿפ םיא

 .א/ס ,2טל ,ײןלַאֿפּפָארַא ןענעק טינ

 ,שינע-ה .ץכע-ה .גנו- .רעד ,קעד -

 טָאה רע זַא, .ורט -- ןעגנַאלרעדמורַא
 ץנַײז (רעכעּב) לַאקָאּב םעד טגנאלרעדמורַא

 ןיא שיורעג א טרעהרעד ןעמ טָאה ,תיּב ינּב

 סקלָאֿפ עשידוי ,זּביא ,ףרָאדנעקער .ה ,"סאג

 .ךיז טימ .233 'ז ,1888 ,| קעטָאילביּב

 ,שינעז

 תויׂשעמ עלַא יד טָא; .ורט -- ןלייצרעדמורַא
 רעקילדנעצ טלײצרעדמורַא םידיסח עטלַא ןּבָאה

 .ךיז טימ .ו ןליופ ,טיי ,"ןרָאי

 .ַײרע- = .(עק- ,ןיי) רעד  .גנוד
 ןּפעלשמורַא .כרַא .װטוא -- ןּבַארדמורַא

 םורַא טלעװ יד ןיא טוט רע רכעג יא, .ךיז

 ןמַאזַא וצ ׂשָאװ ןעק רע רדניוושיג יא ,ןבַארד

 -ּבַארד -- :פ9 .ךיז טימ .ּב/ול ,ןויע ,"ןּבַאה

 ֿבחר סָאװ, .ךיז ןּבַײרטמורַא -- ךיז ןעק

 טינ ךיז יז טָאה ,ןַײז ןעװעג טינ לָאז הנוזה

 ."רעטסעווש ןַײד יװ טעקּבַארדעגמורַא

 .ןעװעטָארד;- :99 .ורט -- ןטָארדמורַא

 םענעכָארּבעצ ַאק .ּפָאט םענעטלַאּפשעצ א יא

 ,יַא טינ ןעמ ןעק ןשטנעמ א ,יא ןעמ ןעק ּפָאט
 םורַא ,ןעמָאז ןקידעּבעל םעד ןעמענ,; .װש

 קירוצ ןוא . ..טצַאלּפעג טָאה לָאש יד ןכלעוו

 ןוא ןדניּברַאֿפ ןוא ןסילשרַאֿפ לָאש רעד ןיא

 ןוֿפ ּפָא ןריֿפ סָאװ ןגעוו ,ץרפ ,ײלָאש יד יא

 ןּבעל ּבלַאה א טָאה; .12 טקנוּפ ,'טייקשידַיי

 -ַארדעגמורא ,ןליוּפ רעּביא טּפעלשעגמורַא ךיז

 ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"תולד ןשידִיי םעד טעװעט

 ,9 יז

 ,ןֿפױלמורַא .וטוא -- ן(ו)ע(י)לַארדמורַא
 טינ .ריֿפ עלא ףיוא אקװד טינ) ןכירקמורַא

 ןיא 'א ןוא םייה רעד ןיא ןציזנַײא ןענעק

 ןוא סעמַאמ רעד ּבילוצ, .רעּביטש עדמערֿפ

 רעד רעּביא ןייטש ןקיּביא סלרעטסעװש םעד

 'ַא ַײרֿפ טנָאקעג . . . רעניילק רעד טָאה ,עילַאּב

 ֿברע ,ןילּבמעד .ּב ,"ףיוה ןליטש םעד רעּביא

 -ֿפיוא . . . ךיא ּבָאה, ,82 יז ,1954 ָא"ּת ,טכַאנ

 יד רעּביא ףַארגָאנָאֿפ ןטימ 'א סָאד ןּבעגעג

 י.י .ש ,"ךעלטעטש ןוא טעטש עשיצילַאג

 ,1955 ןָאדנַאל ,ןענַאװַארַאק-רעטַאעט ,ףרַאדנערַאה

 ןשיטנַאמָאר ןיא טעלַארדעגמורַא יז ןּבָאה טָא;

 ,95 'ז ,טרָאװ סָאד ,ןַאמרעמיציסָארג ,ײרקֿפה

 .שינע .ךיז טימ

 ןתח םורַא הלּכ יד יַא .ורט -- ןעיײירדמורַא

 ,טלקיװ וצ (ןיליֿפּת) איד ןמ ןעװ, .לָאמ ןּביז

 רד וצ דנַאה רנייא ןוֿפ (ןיליֿפּת) יד ןמ לָאז

 ,ןגיל ףיורד (תועוצר) יד לוז נוא ,ןגיל רדנא

 זאד ןעהערד םורַא וזַא ןיליֿפּת איד טינ רֹּבא

 רודיס ,שפע ,"ןלקיװ ףיורד (תועוצר) איד ךיז
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 ךיז איז וַא; .ּב/אי ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפת'

 םורה שיט ןעד ןמ טוה ָאד ,ןקנורטיג ןא ןּבַאה

 ריזח ןוֿפ ןיׂשע ׂשד ןּבָאה 'נוא . . . טערדיג

 "שראו', .טנ קרּפ ,טנַארּב ,ןןסעגעג=} "ןיׂשעג

 יד קיד'א ,עלעשרעה טגָאז . . .יםלועל יל ךיּת

 .56 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"רעגניֿפ ןֿפױא העוצר

 ענַײז רענרעה עקירָאהטיױר ןרעטש ןַײז רעּביא,

 ןוא ןיק} ,לה ,"םורַא ןעיירד ןֿפיײלש עדייּב

 גנירג = רעגניֿפ (םעד) א םורַא 'א* .ילֿבה

 ,ןגילקרעּביא

 לוגיע ןַא ,זַײרק ַא ןכַאמ .1 -- ךיז טימ
 טיירד סע, .רעהַא ןוא ןיהא ךיז ןגעװַאּב םַײּב

 ,"ּפָאק ןיא (רָארלימ) ןייטשלימ א םורא םיא ךיז

 .ןןגרָאז טימ לוֿפ ,טלמוטעצ קראטש זיא =| לװֿפ

 דנַאה רנַײז טימ לָאז ןמ, .ןטָאש ַא יװ ךיז יא

 ךיז םוא ןוַײרק=} סַארג ןייא ןקעטש רדוא

 ,שפע ,"ןהערד םורֲא ךיז לָאז 'נוא ןכַאמ

 סָאד; .ד/ּבצ ,ח"קּת טשמַא ,תוליֿפּת רודיס

 ,טוט 'ַא ךיז סָאוװ דָאר ןייא זַא ךַײלג זיא תוינע

 ןייא ףיוא טינ טּבַײלּב תורישע סָאד :רמולּכ

 ןוא תולדּב טּבַײלּב רשוע ןייא זיא לָאמַא ,טרָא

 אנדַארוה ,הק ,"ךַײר טרעװ ןַאמערָא ןייא

 ןוא םורָא דָאר א יװ ךיז טיירד לזמ'ס , .ה"נקּת

 ,סוממ ,"םוא ןשטנעמ טימ טלעװ ַא טרעק סע

 ןגָאלש ןוא ןײלַא ךיז םורַא ךיז יַא; .95 יז ,לדוי

 יד' ,לה ,"ןַײרא ןעמַאצ עלַא ןיא ןרעטש ןטימ

 ,יייווצ עקיּבייא

 ,קירוצ ןוא ןיה ןעילֿפ ,ךיז ןגעװַאּב ,ןייג .2
 יא .טָאטש רעד רעּביא ,ןסַאג יד רעּביא ךיז יַא

 -טַאלּפ רעד רעּביא ךיז יא .רָאדירָאק ןיא ךיז

 םַײּב ּבוטש ןיא, .גוצ ןֿפיוא ןטראוו ןוא עמרָאֿפ

 -- ןַאמערָא םַײּב ,ץעק םורַא ךיז ןעיירד ריֿפג

 ,װעיק =| ץעּפוהעי ןיא תמחמ, .װש ,"זַײמ

 ןטכערניואװ ןייק טאהעג טינ ןּבָאה ןדִיי ואוו

 םורַא ךימ ךיא יירד ,...ןַײז טינ ךיא רָאט

 -טּפיוה =| 'קיטאשטשערק' ףיוא גָאט ןצנאג םעד

 ,47 'ז ,לדנעמ'םחנמ ,עש ,"ןװעיק ןוֿפ סאג

 ךיז טָאה טָאטש רעשילוּפ ַא סרעזדנוא ןיא,

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,"לוגלג ַַא טיירדעגמורא

 -מורֲא ךיז ךיא ּבָאה, .19 טקנוּפ ,'ךעלטעטש

 , .. טכוזעג ןוא ןילּבול ןטַײרֿפַאּב ןיא טיירדעג

 טשינ ןוא טכוזעג ,טָאטש עשידִיי עטלא יד

 ןוֿפ ךוּב סָאד ןיא ,לַאטנעמולּב ןמחנ ,"ןענוֿפעג

 ,594 'ז ,1932 ,ןילּבול

 ףיוא קידנטרַאװ ,הסנרּפ קידנכוז ןײגמורַא .9

 -טעדנַאט םורא ךיז ןעיירד סע, .לטסנידרַאֿפ א

 -עטש טימ ןדִיי . . .רעלקעמ ,רעלדנעה ,סעקינ

 ,םיעגושמ יד יװ ןֿפיױל עלַא -- ...ךעלעק
 ,84 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"הסנרּפ ןכוז ,ןרעטסינ

 יד טימ םורַא לַײװרעד ךיז ןעיירד סרעלדנעה,
 ןַאמטכעש עילע ,"קרַאמ ןרעּביא ךעלקַאילוק

 םורא ךיז 'ַא* 1920 װַאקרַאכ ,געװדייש ןֿפַא

 ןיוש לסיּב ַא* = ןצעמע רעדָא סעּפע (ַײּב)

 וצ ןעימ ךיז (רעטַײװ ןוא טנידרַאֿפ ןּבָאה

 ףליה רעד טימ רעדָא טֿפעשעג א ןוֿפ ןענידרַאֿפ

 ךיז 'א .עיצוטיטסניא ןַא יצ ןשטנעמ א ןוֿפ

 דלאװ עקנַאלעד א ,האוֿבּת) רעקוצ םורַא
 ,להק םעד) ריבג םעד םורַא ךיז 'א ,(װזַאא

 סָאװ ךעלעשטנעמ ינימ ענעי, .(םיקסע עשלהק

 ןעײרדמורַא

 טָאטש רעד ןליװ ,להק םורַא דימּת ךיז ןעיירד

 ,85 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןעגנערּבנַײא קר

 ,ןָאט וצ סָאװ ןּבָאה טינ ,טעּברַא ןָא ןַײז .4

 -טסוּפ ,גנַאלש-ןוא-גנילש ךיז יַא .קידייל ךיז יַא

 סָאװ ---, .ענעשעק ןיא ןשַארג ַא ןָא ,סַאּפןוא

 יירד ךיא ?ןָאט ךיא ןעק סָאװ --- ?טציא וטסוט

 יױזַא ןעיײרדמורַא ךימ לעװ ךיא, ."םורַא ךיז

 טינ ךיוא ןיוש ןלעװ לּבור טנזיוט יד זיּב ,גנַאל

 ,1884 סעדַא ,הסדה ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןעיײטס

 א ןָא טײרדעגמורַא ךיז ןּבָאה עלַא יד , .8 יז

 ,1947 א"ּב ,דרע עטנערּבעג ,געס ,"טעּברַא לציּפ

 .167 יז

 ךיז 'א .ןריצַאּפשמורַא ,ןײגמורַא םּתס .8

 יא ,םירֿבח טימ ןֿפערט ךיז ןוא סַאג רעד ףיוא

 טגײלרַאֿפ טנעה יד ,טנלָאשט ןכָאנ תּבש ךיז

 ,ןטניה ףיוא

 רעטמיטשאּב ַא ןיא ןַײז טַײצ ערעגנעל ַא .0

 'א .ליֿפעג א טימ ןעמונעגכרוד ןַײז ,גנומיטש

 ַא טלעװ רעד ףיוא ךיז יא .רעזגֹורּב ַא ךיז

 ןַא יװ ,רענעלַאֿפעגסױרַא ןַא יװ ,רעטלװעַאּב

 ,ןצרַאה ןיא קיטיײװ ַא טימ ךיז יַא .רעקירעּביא

 טסניימ וד, .קנאדעג ןקיצנייא ןַא טימ ךיז יא

 ךיז ןעיירד עלַא יװ ןעז וצ ּביל זיא סע זַא

 ,ןרעּפלַאה .י ,"?רעמינּפ עונֹורּב טימ םורָא

 ,9 יז ,1913 עשרַאװ ,עלעדנייש

 -מיטשַאּב א ןשיװצ ןּבעל .ןצעמע ַײּב ןַײז 4

 ןיא םעדייא ןא 'א ךיז לָאז אלימ,, ,עּפורג רעט

 ָאטינ זיא סע ןעװ ,תונצל א יװ ךיוא} *!ּבוטש

 -ילעּב ןשיװצ יא ךיז .ןןּבעגוצסיוא רעטכָאט ןייק

 ּבעל ךיא טניזג .ןעגנוי-עליואו ןוא תולגע

 "רעּביא ,עגולק ןשיװצ םורַא ךיז ךיא יירד

 ,"םינימה-לּכ ןוֿפ ןדִיי עשיטקַארּפ ,עטציּפשעג

 ךיז רימ ןעיירד, .'הטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ

 ןעיירד ,ןרוטלוק עדמערֿפ ןשיװצ םורא קידנעטש

 ,ץרפ ,"ענעסעגרַאֿפ ,עדמערֿפ םורַא ךיז רימ
 ,יטליּפש וׂשע'

 ןַײז וצ ןעימ ךיז ,ןריֿפױה ,ןענכדש ךיז .8

 ,ךיז וצ קרעמֿפױא םעד ןעִיצ ןוא ןצעמע םורא

 ךיז טָאה הרׂש, .היֿפהֿפי א םורָא ךיז יא

 "רַאֿפ ּפָאק םעד ךיז טָאה היח ,טיירדעגמורא

 טיירדעגמורא ךיז טָאה רֶע תעשּב, .לֿפ ,"טיירד

 ,'הרּפּכ עסַײװ' ,עש ,"טנכדשעג ךיז ,רימ םורַא

 ,ןרילרַאֿפ ןיא ןוא ןגירקנַײרא ןיא ןטלַאה .9

 לסעּבעלַאּב םעד םורא ךיז ןעיירד ןטֿפעשעג

 טלעגַײרעלקעמ , .טסעק ןוֿפ ּפָארא זיא סָאװ

 .ףַײרא טינ ךיז טיירד ןוא םורַא ךיז טיירד

 םורַא ךיז ןעיירד סע ןכלעװ ַײּב שטנעמ ַא.

 -ערק ןייק ןעמוקַאּב טשינ לָאז -- סרעטנזיוט

 גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז ,רעריומ .ז ,"?טיד

 ,72 יז ,1925 װָאנרַאט ,וו

 -נָאלּברַאֿפ א ,רעקיטכענ א יװ ךיז יִא 9

 א יװ ,הנותח רעדמערֿפ א ףיוא יװ ,רעטעשזד

 עקרעװעװ ַא יװ ,רעדור א ןָא ףיש א יװ ;ןטָאש

 ןהֹּכ א יװ ,סַאֿפ םורא רעדנַאּב רעד יװ ,דָאר ןיא

 "ענו' (םַײּב) ןֿפױא ןזח ַא יװ ,םלוע-תיּב םורא

 ,קָאּב סלהק יװ ,הלּכ ַא םורַא ןתח ַא יװ ;יךציר

 ןיא ץרָאֿפ ַא יװ ;ַאא קירָאק ןֿפױא שטַײד א יו
 .(ּבָארג) לסָאר



 ןקירדמורַא

 םַײּב ןעװעג זיא סע ןוא, -- רעד ,יירד --

 ,23 ,דכ ,ב םימיה ירֿבד ,יּת ,"רָאי ןוֿפ יא

 .ץכע- .טונימ א ןיא ןעיא לָאצ יד -- גנוא-

 א סָאװ טינ סייו רענייא ןעו, -- שינע-

 ןשינעּבַײרשמורַא עלַא יד םיא ןלעװ ,זיא דמלמ

 ,31 | 1958 זמט ,טייצ ,ײןֿפלעה טינרָאג ןיַא ןוא

 .יירעד = .(עק" ,ןיי) רעד
 טָאה ןעזעג שורושחַא, .חרט -- ןקירדמורַא

 .קעװַא ריא ןוֿפ םינּפ ןַײז רע טדנעװ ָאד ,רּתסא

 ןעמוקעג ןענַײז ָאד .ןעזנָא טינרָאג יז טלָאװ רע

 טימ זדלַאה ןַײז םיא ןּבָאה ןוא . . . םיכָאלמ

 ןרהא 'ר ,"קנַאדרעּביא טקירדעגמורַא דלַאװג

 ,ג"רּת עשרַאװ ,ןרהַא חצמ רֿפס ,שןטןיּבירטמ

 ,שינע .ג1/ .ךיז טימ  .ּב/אכ

 ןיא ,יינש ןיא יַא .וטוא -- ןעשטּפערדמורַא
 םענייש ַא ןיא ןייגוצניירא יװ טקנוּפ , .סעטָאלּב

 עצ ןוא ןעשטּפערדמורַא ערטסקע ןוא ןטרָאג

 ,עלעדנייש ,ןרעּפלַאה .י ,"ןעמולּב עלַא ןטערט

 ,שיגע- ,18 יז ,1913 עשרַאװ

 טעּב קוסּפ רעד, .ורט -- ןענ(ע)שרדמורַא
 ,תונמחר רימ ףיוא טָאה ,דיגמ ,דלַאװג :ךיז

 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"םורַא רימ עשרד

 ,שינע 56 יז ,1

 ,ךיז ןַאטמורַא .חטוא -- ןעװעּבאהמורַא

 ןקיטנַײה ליװ רעע .ןעַײמשמורַא ,ןֿפױלמורַא

 םייח ,"געװ םַַײּב 'ַא ,םאצ ןֿפױא ןטעּברא גָאט
 .דלעֿפ ןֿפיוא זיוה ַא ,טעפ

 ,רעטלע ןֿפיט ןזיּב יא .ווטוא -- ןעװַאהמורַא

 טפיול הּכלמ .רעזייּב ַא עשזייל טמוק םיהַא;

 םורַא יא ךיז טמענ . . .ןגעקטנַא סורַא םיא

 כעלנייװעג ַא ,עירול חנ ,"ןֿפלעהֹוצ םיא ןַאּפש

 ןעמונעג יז טָאה,ע .5 יז ,1935 עװקסָאמ ,נּבעל

 -ץגּפַא יוזַא זיא סָאװ ,בוטש רעד רעּביא 'א

 ,"ָאטינ םייה רעד ןיא זיא יז טניז ,ןרָאװעג ןזָאל

 ,1943 י"נ ,רטירד ַא ןוא ײװצ ,ןילּבמעד .ּב

 -מורַא ייז ןּבָאה ןכָאװ ַײרד רעּבירַא .11 יז

 קעה טימ לַאטרַאװק ןשידלי םעד ןיא טעװַאהעג

 ,"ןדִיי טכוזעגמורַא ןוא ןוַײא רעקיטש טימ ןוא
 ,10 או 1961 ,רענַאקירעמַא ,ןרָאהט .ל .י ירד

 ,שינע-

 מורא .לָאענ .װרט -- ןהנבלעּבלַאהמורַא

 עבלַאה א טנַאמרעד סָאװ עיניל א ןיא ןטעלג

 ....ןּבָאה ענַײז רעגניֿפ ענייש עגנַאל יד, .הנֿבל

 עניילק ענעסָאלשרַאֿפ עריא טהנבלעּבלאהעגמורַא

 ,1966 ָא"ת ,ןוז רעד רעטנוא ,דַאנ ,"טסירּב

 ,155 יז

 עדייּב טימ (יז) םיא יַא .ורט -- ןודלַאהמורַא
 םורַא טודלַאה ליטש, .ןשוק ןוא 'ַא .טנעה

 ןיא יז טיצ ןוא תוֿבצמ עטלַא יד ךָאמ רעד

 -עגנַײרַא טָאה ֿבר רעד, .ץרפ ,"ןַײרא דרע רעד
 רע טָאה טנאה ןייא טימ .רֿפס א ןיא טקוק

 ה"ר ,קיא ,שַאּב ,"ייט זָאלג א טזדלַאהענמורַא

 ןעמוק ןַײז טניז ,לָאמ ןטשרע םוצ, .ח"ישּת

 -מורַא טסעֿפ עטַאט רעד טָאה ,גנוקישרַאֿפ ןוֿפ
 -עגלַא רעד ,יקסװָארּבוד .י ,"ןוז ןַײז טזדלאהעג

 ,17 ,ווװ ,1972 י"נ ,לַאנרושז רעניימ
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 ,בנו- -- ךיז טימ

 ,שינע-

 ערעַײט יד יַא טסעֿפ .חרט -- ןטלַאהמורַא
 עטכער יד ףיוא (ןשטנעּב םַַײּב| סוּכ סָאד, ,ילּכ

 .ג/וכ ,חע ,ײיַא רעגניֿפ יד זַא ןלעטש וצ טנַאה
 / טסול רעסיורג טימ / טסורּב ןַײז ןָא ןוא,

 רעּבָא / ,םורא טנעה עדייּב טימ יז רֶע טלַאה

 רע, .57 'ו ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"םורֿפ

 -עגמורַא לרעּפרעק סלרעטסעװש םעד טָאה

 -ןטייק יד, ,77 יז ,יקרעּבערשי ,ו סַײװ ,ײןטלַאה

 יװ םילשורי ןטלַאהעגמורַא ןּבָאה סָאװ ןרעיומ

 ,1943 ,װ תרצנ ןוֿפ ןַאמ רעד ,שַא ,ײןעלטרַאג |

 ,187 יז

 ןטלַאהעגמורַא ךיז ןּבָאה, .װזק -- ךיז טימ

 ,?טצנַאטעג יּבר םעד םורא ןוא טנעה יד ַײּב
 .דוי-םיליהּת רעד ,שַא

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,טלַאה =

 ,ץכע- .ווזק

 .שײרע-  .(עק- ,ןיד) רעד

 ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעטלַאהמורַא
 ,טייקי- .לקעּפ יַא .ןטלַאהמורַא
 רע טָאה. .ץָאלק ַא יַא .ורט -- ןקַאהמורַא

 טקַאהעגמורַא לקעה ףרַאש ַא טימ . , .דלַאּב

 "רעּביא ןּבָאה עכלעוו ןגַײװצ יד . . , םיוּבלּפע ןוֿפ

 .ג ,"ךעלדנטרעג עשינכש יד וצ טגנַאלרעד

 םיׂשעמ עטוג יד, ,21 | 1949 ,שַאֿפ ,גרעּבסַארג

 יד 'ַא ןוא ןדַײנשמורַא רעד ןֿפורעגנָא ןרעוו

 ,"םיירוחא ןיא ןָא ךיז ןטלַאה עכלעו רענרעד

 ,שינע .ץכע- .גנו/ .דנק ,אינּת

 ןעמענמורַא .ןכיוהַאּב .װרט -- ןפױױהמוַא

 טימ קרעװ ַא יַא .גנומיטש ַא טימ ,ךיוה ַא טימ

 ,גנו- .ןּבעל סָאד ןעמענֿפױא ןשיטסימיסעּפ ַא

 .סעּפע טימ ןטישמורַא .חרט -- ןֿפױהמורַא
 "ראק יַא ןלעװ רימ ןעוו, .+-- ןעלגרעּבמורַא

 םעד םורַא ןרַאשֿפױא ןלעװ רימ ה"ד ,לֿפָאט

 לגנעטש ןשידרערעטנוא ןוֿפ לייט ןטשרעטנוא|

 ,ליײמש ָאטשָא ,זּביא גרעּבכָאה .ד ,"דרע ןֿפױה ַא
 .שינע .72 יז ,1920 עװקסָאמ ,ןסקיװעג

 .(עק- ,ןיד) רעד

 םורַא ןַאקרַאּפ םעד יא .װורט -- ןפײהמורַא

 קידנגעװַאּב טינג -- ךיז טימ .דָאס םעד

 טכײהעגמורַא ךיז ןּבָאה ,ענעסָאגעגסיױא יװ ,ךיז

 .ה ,"ךייה יד שטנעמ א יװ ,סעקינטָארַאּפַאּפ

 "סָאמ ,שינרעטיצדרע ,װעײדַאֿפ .ַא ,זּביא לזַײמ

 .שינע- .גנו .1939 עװק

 טימ ,ערדלַאק ַא טימ יַא .ורט -- ןליהמורַא
 טימ יא .סנדַײז (ןיא) טימ יַא .עא סעטַאמש

 א יװ ױזַא; .תֹּבש ןקידנעמוקנָא ןוֿפ השודק

 -עגמורַא טָאג ךימ טָאה ױזַא ,'ַא טכַאמ דמעה

 רעד, .םיֿבצנ תרטֿפה ,טעח ,"הקדצ טימ טליה

 ןרעװ ,השוּב ןוֿפ לדמעה סָאד 'ַא טוט סע סָאװ
 ,גנילרעפש .' .א ,"רעלעֿפ ענַײז ןלױהרַאֿפ

 טליה, ,76 'ז ,ט"סרּת גרעּבמעל ,וו םיטוקיל

 -לַאה .י ,"רָאה ענעגייא עריא טימ םורא יז רע

 א, .44 יז ,1913 עשרָאװ ,עלעדנייש ,ןרעפ

 ,"טליהעגמורא ךעלכעד יד טָאה רעצ רעֿפיט

 ַא, ,87 'זו ,עגיל-רוטלוק' ,לטעטש ַא ,סַײװ

 ןהֿפקהמורַא

 -טַײװ יד טליהעגמורַא טָאה לּפענ רענרעּבליז

 'סדה עמומ ידי ,יקסווָאנַאגַאק םירֿפא ,"טייק

 ןכַאמ, .ודלַאה םעד 'א ךיז -- ךיו טימ

 ױזַא סיורג זיא סע סָאװ שוּבלמ ַא ףיוא תיציצ

 ּפָאק םעד יַא ךיז ןעק רָאי ןַײנ ןוֿפ דניק ַא זַא
 ס9 ןוא ,רעּפרעק ןוֿפ לייט ןרעסערג םעד ןוא

 יט 'נ וָאנָארװ ,תװצמה רֿפס ,יןקע ריֿפ טָאה

 -מורַא רעמ ךָאנ ךיז רימ ןּבָאה יױזַא- .5

 ,"לטנַאמ ןזעיגילער ןתמא םעד טימ טליהעג
 1883 טשערַאקוּב ,םימוחנ ירֿבד ,הֹּכ םײח

 "יא ךיז םיא ןסייהעג ןּבָאה . . . סעצוװָאּפַאטסעג , |

 לוש ןיא טריֿפעג ױזַא םיא . . ןוא תילט ַא ןיא

 סַאד ןיא ,ןײטשקילג-טרַָאּפַאּפַאר ַאדיא ,"ןַײרא

 ךימ לעװ ךיא ,, .398 יז ,1952 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב

 ןוֿפ ןײגקעװַא ןוא ןעלּפענ עקיטסּברַאה ןיא יַא

 .ןןךריט עקידנגַײװש ,יקסנילכישז לזייר ,"ריד

 .שינע .ץכע-ה .גנ/- רעד ,ליה--

 םורַא ךיז ןעיירדמורַא .חטוא -- ןעיניהמורַא
 סָאװ לדיימ א םורַא יא .סעּפע רעדָא ןצעמע
 .שינע- .קנעש א םורַא יא .טלעֿפעג

 ,סױרַאֿפ ןעגנירּפשמורַא .וטוא -- ןֿפיהמורַא

 דרע רעד ףיוא ,טשינ ןעילֿפ ךעלעגיײֿפ יד רָאנ;

 ּפָא עטכַא ידי ,ץרּפ ,"םייל ןיא םורַא ייז ןּפיה
 .'םונהיג ןיא גנולייט

 ץלֲא יַא .חיטאד טימ .װרט -- ןֿפלעהמורַא

 הריד ַא טימ יא ריא יא .עטנַאקַאּב ןוא דנַײרֿפ
 רעד, -- ךיז טימ .לעטש א ןגירק ןטימ יא

 דימּת ךיז ןעק רעד טייקטצנרע טימ טייג סָאװ
 ,18 ,חכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,יַא

 .(עק- ,ןיי) רעד .שינע- .גנוז
 ןעײרדמורַא .מַא .1 .װטוא -- ןעגנעהמורַא

 טכַאנ עטצעל, .קנעש א םורַא יַא .ץעגרע ךיז
 םַײּב הרבה טימ ןעגנַאהעגמורַא ךיא ּבָאה
 ,"ףיש א ףיוא ןגירקֿפורַא ךיז ליװ ךיא ,ןֿפַאה

 ,| רעכיּבלמַאז ןיא ,'דַײס טסעוו' ,ןילּבמעד .ּב

 ,81 יז ,1937 י"נ

 עניילק, .ןעמולּב טימ דליּב ַא יַא -- ורט .2
 -עגסיוא יװ ןעגנַאהעגמורַא ןּבָאה ןלָאש-ליײא
 ןגַײװצ ענעזדנָארּב יד ןשיװצ ןטכורֿפ עטֿפַײר
 וצ ווירּב רעדי ,טיי ,"רעטעלּב עטרעמעהעג ןוא
 ןסוטַאװָאנ

 ,ךיז טימ .שינע/ .ץכע- .גנו

 ןַײז טַײצ ערעגנעל א .טוא -- ןרקֿפהמורַא
 טָאטש ןוֿפ יַא .קידרקֿפה ןײגמורַא .רקֿפה ףיוא

 ךַײא ַײּב ץעגרע ךיז טרעגלַאװ ָאדק .טָאטש וצ

 ןיִּב ךיא .טרקֿפהעגמורַא גונעג . . . ןוז ןַײמ

 לדוי ,"םייהא םיא ןעמענ ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג

 ,1926 ץעװקסָאמ ,למעדייא סָאד ,עֿפָאי

 ךיז טַײצ ערעגנעל ַא .חטוא -- ןשדקהמורא

 -מורַא, .ןשדקה ןיא ,שדקה ַא ןיא ןרעגלַאװ

 -ַאק א ןרָאװעג זיא רע טניז ,'ַא ןוא ןעלטעּב

 עלַא יַא .שדקה ַא ןכַאמנָא רדסּכ .וחרט ."עקיל
 .ןרעמיצ

 (טימ) ןיגמורַא .וטוא -- ןהֿפקחמורַא
 ּבייה ַא ,תילט א טימ ןעלקיװמורַא ךיז, .תוֿפקה

 ,רעמעלַאּב םורַא יַא ןוא הרוּת:רֿפס יד ןָאט ףיוא



 ךיז ןענעגרהמורַא

 םילד-רזוע' םעד ןעגניזסיוא ןוא ןעקצַאהרעטנוא

 .קַאװָאנ לשרעה ,"יָאנ |ה|ןעישוה

 טימ ךיז יַא .וזק .װטוא -- ךיז ןענעגרהמורַא
 ,ךיז ריא טגעמ ןעמעש, .רדח ןיא רעדניק יד

 -גנעג יװ טקנוּפ ,'א דימּת ךיז ןלָאז ןשטנעמ

 רע תעּב , .187 יז ,ןיקצעלק' ,וו ַאּפָא ,"סרעטס

 -יפש ןוא טנָארֿפ ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ טרָאד זיא

 טעגרהעגמורא גנַאל:םישדח ךיז רע טָאה ,לָאט

 1961 ,זמט ,"םָאקלָאּפסיארָאג ןשיקישזדַאט ןטימ

 .ײרע .שינע .ןגא

 .ןןעיזירה-- :ֿפ9פ .װורט -- ןעזירהמויַא

 א ןָא; .לּפע יד יא .6- ןע()זירגמורַא ווזד

 .ןדָאש ךס א ןָא רימ ןעוט ייז . . . ןזָאה רועיש

 -מורַא רימ ייז ןּבָאה ךעלדנעװאק עטסעּב יד

 ןיא ,ןאש א ,זּביא קַאשרַאמ .ּב ,"טעזירהעג

 ,12:11 ןאנ ,1940 װעיק ,רוטַארעטיל עשיטעװָאס

 .שינע .ןגירקמורַא ךיז -- ךיז טימ

 ,טלעו רעד רעּביא יַא .וטוא -- ןעלגַאװמורַא
 ןיא יז ןעמוק ,'א ןקידנעטש םענוֿפ ןכָארּבעצ,

 יצ  .הׂשעמ עטלַא יד' ,סוממ ,"ןענּכ דנַאל םעד

 םורַא / טציא ךיוא קילּב ןַײמ םורַא טינ טלגָאװ

 ,לה ,"?הֿבירמ ַײּב רּבדִמ ןיא עטעגרהעגסיוא יד

 -רַאטש, .'רוד א זיא סָאװ' ,...עקנילּבערט ןיא

 טינ ןּברַאטשעג לָאמנייק ןוא יא וטסלָאז קידנּב

 וצ יַא ןוֿפ, .216 'ז ,קרָאיינ ןיא ,הלמ ,"ןַײז
 ,שַאּב ,"הסנרּפ ןייק ןַײז טשינ טעװ םייּבר

 ,14 וו 1969 ,רָאֿפ

 יד; והֹוּתה םלֹוע ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 ןיא ןענַאטשעגסיױא ןענַײז רימ סָאװ תורצ עלַא

 ןוא םשי ,סוממ ,"תולג ןיא ךיז יא רעזדנוא

 .'תֿפי

 ךָאנ, -- שינע- .גנו- רעד ,לגָאװ --
 -עֹג יװ . . .דניצַא ךיז טזָאל 'א ךָאװ רעצנַאג א

 ,"םייהא רעדניק ןוא ּבַײװ וצ תּבש ףיוא ךעלנייוו

 .ײרע .(עק- ,ןי) רע  .תּבשי ,סוממ

 טימ ןרימשמורַא .װרט -- ןשגזדַאװמורַא
 ,ךיז טימ .,למינּפ סָאד יא .עטָאלּב ,דורּב
 ,שינע-

 "מורא .לס .וטוא -- ךיז ןעשזדָאװמורַא
 רַאּפ ענייש א לדיימ ַא טימ ךיז יא .ךיז ןריֿפ

 ,ץכ// .ריא טימ ןּבָאה הנותח טינ ןוא רָאי
 ,שינע-

 -מורַא .ןֿפיטשמורַא .וטוא -- ןעוװיױאומורַא

 -ַאּב, .(רעדניק ןגעוו זיולּב ךעלנייוועג) .ןעװעיאװ
 ,"?(ןֿפיטש) 'א טסליװ רעדָא ןענרעל וצ טסרעג
 ,12 א 1963 ,רָאֿפ ,שַאּב

 א (ןיא) יַא .װחרט 8 װטוא -- ןעניױאוומורַא
 ךַארּפש יד, ,לָאענ -- רעה ,טנגעג (ר)עצנַאג

 עקיטרָאד יד ןוֿפ ןעמונעגרעּביא ןּבָאה רימ סָאװ

 טסוגיוא-לוי ,רעקעװ ,דלעֿפנרעּב .י ירד ,"סיַא

7, 

 ,דלעה ןסיורג םעד יא .ורט -- ןרעדנואוומורַא
 רעמיטניא רענעגייא ןַא ןיא / ןצנַאלֿפנַײא ךיז,

 / טכַארטעגסיוא ןצנַאגניא ּבָאה ךיא סָאװ / טכאנ

 ,גי ,"ןטַײז עלַא ןוֿפ טרעדנואװעגמורַא ןוא

 .ןרעּבױלגנַײא ךיז לעװ'כי
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 "מורַא .ןֿפיטשמורַא .וטוא -- ןעװרואוומורַא
 (רעדניק ןגעװ זיולּב ךעלנייוועג) ןעװעיַאװ

 "מורַא דלַאּב ןעמ טָאה, .ורט -- ןפַאװמורַא

 טָאה טּפיוהרעד ןוא ָאטעג עצנַאג יד טכאוועג

 יַּבר ,קרעּב ץ"בי ,"...'ר ַײּב טכוזעג ןעמ

 ,23 'ז ,ו"נרּת ענליו ,םלענ רעד ןַאמשַאק

 ,גנו

 .ןפעלשמורַא .װרט -- ןעשטָאלָאװמורַא
 ,ךיז ןּפעלשמורא -- ךיז טימ ךעלנייוועג

 ךָאנ -- ױרֿפ א ַײּב) ןעױרֿפ ךָאנ ןֿפױלכָאנ

 .ןעװעסַאּפעטסוּפ .(רענעמ

 ןטַײז עלַא ןוֿפ .װרט -- ןרענלַאװמורַא
 טימ ךעלנייועג .ןרעגלעוװסיוא ,ןרעגלַאװסיוא

 רעּביא ךיז 'א .דמערֿפ רעד ןיא ךיז יא -- ךיז

 א ,הֿפירׂש א ךָאנ יװ ךיז 'א .טלעװ רעד

 ,טנוה א יװ ךיז יַא .םיטילּפ יװ ךיז יַא .םָארגָאּפ

 ,"הֿבשחמ א םורַא ךיז טרעגלַאװ חומ ןיא ךָאד,

 טקידניזרַאֿפ המשנ יד זַא; .'הנמלֲא יד' ,ץרפ

 ךיוא זיא םונהיג רעד וליֿפַא זַא ,ליֿפ יוזַא ךיז

 ריא ןעמ טּפשמ טסלָאמַאד ןוא ,קיצניװ ריא רַאֿפ

 -ידניז רעודנוא ףיוא ןרעגלַאװּוצמורַא ךיז ּפָא

 ןוֿפ סעַײנ ,יקסנירטסָא .ל .י ,"טלעװ רעק

 שרדמ-תיּב ןיא , ,5 יז ,1927 ענליוװ ,טלעװ רענעי

 -עסקַאװעגסױא ןַא טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה

 -םיליהּת ,שֵא ,"םותי רעקידכעלַײק א ,רוחּב רענ

 ןשיװצ יא ךַײא ריא טעװ ןרָאי רעטרעדנוה, .דִיי

 םונהיג ןיא ךַײא טעװ עמ ןוא םיתיחשמ יד

 ,ילֿבּב ןוֿפ די רעד' ,שַאּב ,"ןוָאלנַײרַא טשינ

 ,שינ .,גנו-

 ךיז טימ .ףָאטש ַא יַא .ורט -- ןצלַאװמורַא
 ןיזעװיג זול ףאלש טכַאנ יצנַאג איד רע; --

 ,..ןירדעֿפ ינַײז ןיא ןונ ךיז רע זלא ,רַאװ

 רגרוּבדליש' ,"טאה טצלַאװיג םורַא גוניג גנַאל

 ,ושװ עװַא} 'יטכישיג יגיליוצרוק 'נוא ימַאצלעז

 ,גנ- .ן481'ז

 ענעסירעצ ןיא יַא .חטוא -- ןשלדנַאװמורַא
 / טרָאד סנֿפױה עקידרעכיור ןשיװצ, .ןלַאדנַאס

 טלדנַאװ / טרָא וצ טרָא ןוֿפ ליטש ןטָאש א יװ

 ,73 יז ,לדוי ,סוממ ,"םורא ןַאמ א רעה ןוא ןיה

 -עגמורַא ָאד ןּבָאה קירוצ רָאי טנזיוט טימ,

 ,171 י'ז ,1910 י"נ ,שו רמ ,"ףלעװ טלדנַאװ

 םורא טלדנַאװ רע יװ ךיז טנַאמרעד לוולעװ,

 רענעי ףיוא ,אּפָא ,"ַײרֿפ רעד ףיוא ןטַאט ןטימ

 ,יקירּב טַײז

 ,גנוי רעד ,לדנַאװ-
 .יירעד = .(עקי ,ןיי)
 דנַאל ןייא ןוֿפ יַא .חטוא -- ןרעדנַאװמורַא

 םורַא טרעדנַאװ גיוא סָאד, .דנַאל טייוװצ א ןיא

 ׂשָאװ טַײל איד, ."ןטייווצ םוצ םינּפ ןייא ןוֿפ

 טוג רַאֿפ ׂשָאװ רמיא ןׂשיװ ןירדנאו םורא ןוט

 ,ּב/גי ןויע ,"ןירדנא ןיא ךיוא דנל ןעד ןיא

 ןענעז רימ זַא טנעקרעד לָאמַא ןיוש ןעמ טָאה;,

 ,ערעדנַא יד יװ ױזַא ןשטנעמ ךיוא ןענעז ,ןדִיי

 ,גלי ,"ַא טלעװ רעד ןיא רֶעמ טינ רימ ןלעװ

 ּבָאהכ, .34 'ו ,1889 עשרַאװ ,ןילוח-תחיׂש

 ןוא / געט ענַײמ עלַא / טרעדנַאװעגמורַא

 רעד .שינעד

 ןעלקיװמורַא

 ,"געװ ןגנַאל ןַײמ ןוֿפ / ךיא םוק טמערַארַאֿפ

 ,,שינעגעגַאּב יד' ,רַא

 .סוממ ַײּב טֿפָא .מטֿפ ,ןעװערדנַאוװ-
 ,טּפעלשעגמורַא גונעג ךיז ּבָאה . . . ךיא ,ץרוק;

 דניזעגזיוה ןַײמ טימ טעװערדנַאװעגמורַא גונעג

 ןוא םשי ,סוממ ,"םייה ַא ,טרָא ַא ןכוזוצסיוא

 'תֿפי

 ,(עק- ,ןיד) רעד .שינ- .גנו-

 ,רענייּב ןוא רענייטש יַא .ורט -- ןֿפרַאװמורַא
 ּביוא, ,ןקילּב עקיאורמוא יד 'א .תובשחמ יא

 םיא טֿפרַאװ ןוא לָאּב ןטימ ךיז טליּפש רע

 זַא ןּבעגוצ ןזומ ןרע|ןרעדעי ךָאד טעװ ,םורַא

 ,קיזיֿפ ,עּפסַאק ּבא 'רד ,"ךיז טגעװַאּב לָאּב רעד

 | ,18 יז ,1916 ייינ
 ףרַאװ ךיא,, .ייה ןֿפױא ךיז 'ַא -- ךיז טימ

 ןוא טרעטַאמ קנַאדעג ַא ,טעּב ןיא םורא ךימ

 רעד ןיא עזַײר אי ,ץרפ ,"ןֿפָאלש טינ טזָאל

 ךיז טֿפרַאװ טולּב עכעלשטנעמ ןיא , .!טַײצ

 ןוא ךעלטיור-לעה ןשיװצ רעילָאק רעד םורַא
 ןוֿפ ערהעל יד ,ןיֿפדרָאמ .ד ,"טיור-לקנוט

 ןליֿפ ךַײא טזָאל ןרע, .ח"נרּת ןילרעּב ,ןעּבעל

 א טימ יװ ךַײא טימ ךיז 'א ןעק רע זא

 ןּבעל רָאי 60 ,שטיװַאצַאק .ַא .י ,"גַײצליּפש

 ,272 יז

 .שינעע .גנו .ףרָאװ:- ,ףראוו--

 ,טנעה יד יַא ,רעדניק יד יַא .וורט -- ןשַאװמורַא
 -מורַא טוג זיא הרהטה רקיע, .דנואו יד יא

 ברה ,"רעּפרעק ןצנַאג סרטֿפנ םעד ןשַאװּוצ

 םיטקולמה םיניד ,ןײטשּפע יולה קחצי"-כדרמ

 ןָאדנָאל ,אשידק הרֿבחל םיכיישה םיקסופהמ

 ,א"מרּת

 ךיז ןלעװ הליֿבנ ןַײד ןוֿפפ -- ךיז טימ

 ,"ןענעק טינ יא גנַאל ןלַאװקרעסַאװ יד ןײלַא
 רע .ץכע- .גנ!/ .152 יז ,תורוד ,גח

 .(עק- ,ןיד)
 ךיז ןליּפשמורַא .וטוא -- ךיז ןעלציװמורַא

 טַײצ ערעגנעל ַא .ןציװ טימ ,ךעלהמכח טימ

 ןוֿפ ךיז ןעײרדסױרַא ןוא ךיז יא .ןעלציװ ךיז
 .שינע- .תוירחַא רעדעי

 'ַא .תועוצר יד יַא .װחרט -- ןעלקיװמורַא
 ,סעצינָא טימ סיֿפ יד 'ַא .לוּפש ַא םורַא םעדָאֿפ

 םענ, ,לֿפעט ןעמייל ןטלָאּפשעצ א טָארד טימ יא

 וצ ׂשלֲא ,לעמ שַײװ ,טוק ׂשלֿבַײט ,ךירַײװ

 ׂשלקיוו ינוא ייא ןוֿפ לסַײװ ןַײרד אוט ,ןכַײלג

 ּפָאק ןגעק האוֿפר ַא| "םורַא ּפָאק םוא

 ןטיק ,וװ םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,ןקיטיײװ

 ןגעלֿפ ךעטנַאה ןימ םעד טימ, .ּב/אס ,ז"עּת

 ,"ץקּפָאק רעד רעּביא ּפָאק םעד 'א רעּבַײװ

 טָאה למירד רעסיז ַא;ע .100 'ז ,המלש ,סוממ

 ,וװ גורֿפ ,"סעיצַאקַא עטלַא יד טלקיװעגמורַא

 וצ ןענעֿבנג !גַאדרעטַאשט, .71 יז ,1910 יינ

 טימ ריד ןעלקיוװ ןוא סערַאמכ תונחמ ךיז ריד

 יז ,געטנכָאװ ,מּפ ,"םורַא ןטעמַאס עצראווש

 -רעּביא גנירג = ר עגני ֿפ םורא יא" 6

 ייז ןעק רע, .ליװ עמ סָאװ ןדערנַײא ,ןגילק

 ."רעגניֿפ םורַא יא ןעמעלא

 שיט םעד ַײּב ךיז זומ רע, -- ךיז טימ

 -ךימלּת ַא וצ רוסָא זיא סע . . . ןעד ,ּפָאק ןַײז 'ַא



 ןשיװמורַא

 .דלק ,2צנ ,"שָאר-יוליגּב ןייג לָאז רֶע םכח

 ,"םורַא תואוֿבּת טימ ךיז ןעלקיװ ןלָאט יד,
 ךעלעּפעג עסַײװ:רעּבליז, ,35 'ז ,הריש ,סוממ

 ןַײמ רעּביא . . .ךיוה םורַא ךיז ןעלקיוו .. .

 יד, .2 טקַא ,,טייק ענעדלָאג ידי ,ץרּפ ,ײּפָאק

 ךעלעגנעטש ערעיײז טימ ןּבָאה . . . ךעלטעלּב

 ,סַײװ ,"טלקיװעגמורַא ךיז סעקשטיט יד ףיוא

 -מורא ךיז טָאה . , . יז , ,יגָאט-תּבש רעסייה ַא

 ,"ןדלַאה ןַײז םורַא טנעה עריא טימ טלקיװעג

 ַאד, .26 'ז ,ֿבנג'דרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמָאר ַא ,אּפָא

 "מוא טימ 'ַא ךיז רעטלַא רעד ךיוא רע ליװ

 ,אּבמ ,"טשינ ,יְדיַא ןרעװ ןוא טײקכעלֿפַײרגַאּב

 ,רעייג רעד

 - רע .שינע/ .ץכע-ה .גנוז

 -רש עטלא ןוֿפ ס'ַא ערעסעּב ןַארַאֿפ ןענַײז,

 (עק- ,ןיי) ןטַארעֿפער ייװצ ,מי ,?םיש
 .יירע-

 ,ןגיוא עטרערטרַאֿפ יד יַא .ורט -- ןשיװמורַא

 םעזוּב ןוֿפ ןגיוצעגסױרַא טָאה . . ., .ּביוטש יִא

 ןוא םינּפ סָאד טשיװעגמורא טָאה ,לכיט ןַײז

 ןיקֿביר .מ ,"ןָאטעג ּפילכ ןטכַײל ַא ַײּברעד

 'ז ,1914 ענליװ ,לוּבלּב טולּב רעשזילעװ רעד

 רַאּפ עלַא ןעמ ףרַאד טעּב ענרעזַײא ןַא, .0

 עסייה טימ ןשאװמורַא טוג ןצנַאגניא ןכָאװ

 ,ּבעילטָאג .מ ירד ,ַא ןקורט ףיוא ןוא רעסַאװ

 ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ

 ,40 יז

 -מורַא ךיז דניק סָאד ןענרעל -- ךיז טימ

 ,שיוו-- .,ןןגָאמ םעד ןּבָאה ןכָאנ} ןשיװּוצ

 .שינע .ץכע/ .גנו רעד

 .עדנעגעל א טימ יא :ךיוא .וורט -- ןפעװמורַא

 -גנוי סָאד, .תורעה ךס א טימ טסקעט ַא יא

 טימ טּבעװעגמורַא / ,ךיז טנָאמרעד ענעגנַאגרַאֿפ

 ,1926 עשרַאװ ,ןעמעָאּפ ,געס ,ײדַײז-טֿפַאשקנעּב

 םורא ןרָאװעג טּבעװעגמורַא זיא סע, .106 יז

 א רַאֿפ סָאװ ןוֿפ זא ,ץענ עקיצנוק אזא ייז

 סע טעװ -- ןָאט יצ א טינ יז טלָאז ריא טַײז

 ןוא סרעלייצרעד .נש ,"ןרירנָא ןעמעלַא ייז -

 ,426 יז ,וו ןטסינַאמָאר

 םורַא ךיז טּבעװ סּבעװניּפש, -- ךיז טימ

 ,גנו רעד ,ּבץעוו- ."ןעלקניװ יד ןיא

 ,יירעה - .(עקד ,ןיד )רעד .שינעד .ץכעד
 םורַא טריֿפ סָאװ געװ .ן ,רעד -- העוװמורַא

 לָאמ ַײרד רשֿפא זיא יא רעד , .םורַא ןוא

 ידַא -- קיד ."געװ רעכַײלג רעד יװ רעגנעל
 ,טייקיד

 ןרעגלַאװמורַא זד .חרט -- ןרעגלעװמורַא
 ,רענייּב יד ןכערּבנָא = ןטַײז יד 'ַאֹ* / .6-

 ׂשיורד רע זד ,ילּכ ןיש ןיא טאה ךלמ רד,

 'נוא ןיה רנייא טיג אוז .טַײצ לֵא טקנירט

 ,וט7 ,"םורה קערד ןיא ילּכ יזיד טרעגלעו

 ,שינ .גנז- .ךיז טימ .ּב/ה

 טלעװ לײט רעד .ּבנ צמ ,יד -- טלעװמורַא
 (-טינ) יד .הֿביֿבס עקימורַא .םורַא זיא סָאװ

 ןעמוקַאּב ,ָאי 'ַא יד ךיז טַײּב; .יא עשידִוי
 ןיא תולעמ עסיוועג ןּבָאה סָאװ ,םידיחי עסיוועג

 סָאװ לײטרַאֿפ םעד ,םויק ןרַאֿפ המחלמ רעד
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 ,19232 ענליװ ,זעגֿפ ,שצ ,"ןּבעל ןּבַײלּב יז

 רעד טימ דיי ןוֿפ לגנַארעג ןקיּבייא םעד, .5 ןט

 ,24 או 1961 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ,"'ַא

 ףעיירדרעּביא .כרַא .חרט -- ןדנעװמורַא

 .ןעײרדּפָא ,ןרעקּפָא .ןעיירדקעווא ,ןרעקקעװַא

 לוז אד ,ןטַײװ ןוֿפ ןומרַא ןייא טכיז ןמ ןעװ,

 ןיא ןמ ןעװ זַא ןדנעװ םורה טינ םינּפ זאד ןמ

 ההּבגה ָאד רעװ, .חכ קרּפ ,טנַארּב ,"טעז טינ

 םורא הרוּת רֿפס רעד טימ ךיז רע זָאד ,טָאה

 ןהעז ןלָאז טַײל יד זָאד ןטַײז ילַא ףיוא טנעוו

 ,אבה םלועל רשיה ךרד ,ש9ע ,"תויתוא איד

 לומ ׂשָאד ןעק ה"בקה, ,26 יז ,?ה"מּת מד8

 ןֿפלעה ןמ לָאז ינָע םעד ינוא ןדנעו םורה דלַאּב

 ,ג/דלק ,הניאצ ,"טלַאֿפ רדינ רָאג רע יא

 -- ףוטפי יכ ינעל הליֿפּתע -- ךיז טימ

 ׂשָאװ ינע ןייא ןוֿפ הליֿפּת יד ןעמ טניימ שאד

 .ּב/דכ ,2טל ,"טײקטכַאמ ןָא טימ םורַא ךיז דנעוו

 .ןעלקיװמורַא .כרֵא .חרט -- ןעלגרעװמורַא
 יֿפרַאש יד ינוא . . . סעֿפג ינרזַײא ךיז טכַאמ רע;

 םורא אד טלגרעװ רע ינוא ,וצ זױרַא ןציּפש

 ...ץלַאמש ינוא (בלח) ,זַײּפש ןיסע איײלרילַא

 ןעד ןוֿפ ליומ ׂשד ןיא לאינד ׂשֹע טֿפרַאװ אד

 ,א/ט ,1765 אדרויֿפ ,ו ןוֿפיסוי ,"ןיקַארד

 ,ךיז ןקידײטרַאֿפ .וטוא -- ךיז ןרעוװמורא

 -רַאֿפ רעזדנוא טימ ךיז רימ ןּבָאה ךּכ ךוּתּב,

 חֹּכֹּב קעה ייװצ יד טימ ןוא ןגעד ןטרעװַאשז

 ףיש ענייא עײרָאטסיה ,"טרעוװעגמורא לודג

 .ּב/בי ,?רָאי ,עשרַאװ ,ךָארּב

 יא ,ןגיל ןקיּבלעז םעד יא .ורט -- ןגָאומורַא

 ךוקיּת ןצנַאג םעדא .ןָאט ףּכיּת סע לָאז עמ

 רעד ןיא טגָאזעגמורַא ןיוש רע טָאה תועוֿבש

 יד ,שטַאגולד .מ ,"ערעשטעװ רַאֿפ ךָאנ םייה

 ,21 'ז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ

 .שינע/ .ץכע-ה .גנו/ רעד ,גָאז--

 .םלוע ןסיורג ַא יַא .ורט -- ןעלמַאזמורַא
 רֿפס) ןייא טכַארּביג טאה ןמ, -- ךיז טימ
 טלמַאזיג םורה םינּבר איד ךיז ןּבאה אד ,(הרוּת
 (תוֿבישח) ןַײז ךָאנ ןסעזיג זיא רכילטיא ינוא
 ךיז ןלעװ םיקידצ יד, .ד/חצ ,הניאצ ,"ךָאנ

 -רָאג טימ טריצעגסיוא זיא סָאװ םעד םורַא יַא
 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"ןייטשלדייא ןוא לקניֿפ

 ,13 טוו 3
 ,גנ/ רעד ,למַאז -

 .(עק- ,ןיד) רעד

 ,שוּבלמ ןוֿפ ןגערּב יַא .ורט -- ןעמיזמורַא

 ןעלדנַאמ ןוא סעקנישזָאר טימ ןכוק א יא

 -גנעלש טימ טמיוזעגמורַא ןענַײז ןטנאק ערעַײא,

 ,ץגיל-רוטלוק' ,עלעדניירק ,םַײװ ,"רעַײֿפ ךעל
 טָאה סָאװ דרָאּב רעצראווש רעד טימ, .120 יז

 סיוא טרעמַאהעגסיױא יװ םינּפ ַא טמױזעגמורַא

 ןּבעל ערעטעּפש סָאד , .השמ ,שַא ,"ןייטשלזיק

 ןעמיוזוצמורַא חוּכּב טשינ זיא תונּברק יד ןוֿפ

 ,לקיּב .ש 'רד ,"ןשינעּבעלרעּביא ערעירֿפ יד
 ,141 1968 ,זמט

 .ךיז טימ

 ,שינע- .ץכע-

 ,שינע- ,ץכע- ,גנו-

 'ַא .ןעניֿפעג (טינ) ןוא יַא .חרט -- ןכוזמורַא

 .ורט -- ןעומורַא

 ןעזמורַא

 זַא, .ןכָאװ טניז ןצעמע יא .סענעשעק יד (ןיא)

 ,".,.טלעג יװ ױזַא יא ןהמכח ידו יז טסעװ וד

 זַא הֿבושּת א יַאש 4 ,ּב ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 םעד רַאֿפ ןרעװ טיהאּב ןלָאז תומשנ ערעייז

 ינשמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרַָאמ .י ,"םונהיג לש שא

 ּבָאה ךיא, .16 '/ ,ח"נרּת ענליו ,...םיֿבצק

 עג סָאװ לדמעז א / שינרעטצניֿפ ןיא טכוזעג

 ּבָאה ךיא / ,ןגָארטרַאֿפ ןַאעקָא ןיא זיא ןעוו
 רעיוט םַײּבב ,שָאוהי ,"טסיזמוא טכוזעגמורַא

 ךיז טָאה ענעּבָארגאּב יד ןשיװצ,, .ןּבעל ןוֿפ

 ... ןוֿפ רעטכָאט ענעסָאשרעד יד ןענוֿפעג ךיוא

 טָאטשנַא ןדלָאמעג טאהעג ךיז טָאה ןיז} סָאװ

 ,"טכוזעגמורַא טָאה עמ ןעמעװ ,רעטַאֿפ ריא

 ,190 יז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ןיא ,רעלהַאמ .ר

 ךיז ּבָאה ךיא; :ךיוא .װחזק -- ךיז טימ

 ,זּביא םָאר ,"םילּכ ענַײמ עלַא ןיא טכוזעגמורא

 ,ד"מרּת עשרַאװ ,לַארענעג רעשלעגנייא רעד

 ,23 יז

 ףי) רע .שינע/ .ץכע- .גנוז
 רעה .(עקי

 ןוא ךיזניא ,ךוּב סלקיּב .ש .רעד -- ךיזמורַא
 .1291 ,ךיזניא לגרֿפ ,19236 טשעראקוּב ,'א

 ךיא 'נוא (שאר ֿבשאו) .װטוא -- ןציױמורַא

 זיא ןמ ןעװ ןסעזיג איז רטנוא ןא ןּבוא ןיּב

 ,טכ ,ֿבויא ,מהס ,"ן?רעיורט ןיא} ןסעזיג םורה

 רד גנוריצ טימ ןרעװ דיײלקזַאןּב וטׂשרעװ, 5

 ריד ןיא ןרעװ טַײל יטלַא ינַײד ינוא טאריצ

 ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,יןציז םורה

 עצנַאג לָאז ןיזִ . . . זַא טוג טשינ זיא'ס,, .ּב/ולק

 ,"ןעמַאמ ריא ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא יא געט
 .29 אוו 1966 ,זמט

 ןטכַארטַאּב ,ןקוקַאּב .1
 וצ דלַאװ םעד יא .ןקוקמורַא .(ןטַײז עלא ןוֿפ)

 ןורָא ןעד ןמ טָאה, .טרעװ זיא רֶע לֿפיװ ןסיוװ

 ןהעזיג םורַא ןירד 'נוא ןָאט ףיוא ןיזומ שדוקה

 י"ּכ ,"זיא ןיירד ןיכַאז ןיכלָאז ןוֿפ זיּפע ּביוא

 'ּפש ,וװ שֿפ} 1669 ,'םד-תלילע רעצעמ ןגעוו

 רָאט ,םוטעמוא ךיז טניֿפעג סקאלֿפ זַא/ .5

 ַא טינ סָאװ דיילק א ןָאטנָא טינ שרעדנַא ןעמ

 טוג טינ טעז עמ ןענַאװזיּב ,טיינעג טָאה דיי

 םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא, ,ּב/טמ ,םיערז ,"םורַא
 רע ּביױא ,ןעזעגמורא טוג םיא טָאה ןוא דניק

 קּתֹענ ,"טעשטעילַאקעג טינ סעּפע ךיז טָאה

 ,1865 ענליװ ,םותי רעד ףסֹוי ,ס"מ אייר ייצ

 רעדָא ןּברַאֿפ םוצ דגּב א ןָא טמענ עמ רעדייא,

 יא ךַאז עטשרע יד םיא ןעמ ףראד ,ןשאו םוצ

 ןייק םיא ןיא ָאטינ זיא'ס ּביוא ,ןטַײז עלַא ןוֿפ

 עשרַאװ ,ַײרעּברַאֿפ רעדיילק ,ָאריּפש .ש ,"סיר

 יז .,.עטניֿבמ יד ןעװעג זיא יז; .41 'ז ,0
 ,'תוניבמ ףיואי ,רַא ,"הלּכ יד יא זומ

 םעד יַא ,טכַא ןגייל .ןטיהּפָא ,ןטכיררַאֿפ .2

 רעמ ןעמ ףרַאד םידימלּת ערעכַאװש יד, .הלוח

 םעד טָאה עמ, ."ךעלּפעק עטוג יד יװ יַא

 א םיא ןיא ךיז לָאז סע ,ןעזעגמורַא רעמיצ

 סא ריֿפַאס .י .א ,"ןעניֿפעג טינ עלעטלעּפש

 ,26 'ז ,1881 ענליװ ,וו .. .להקה תאטח ,קסנימ

 טימ ןעװעקניטרַאֿפ ,יִא ןעמ ףרַאד לזַײה סָאד;



 ךיז ןעזמורַא

 יַאקירעמַא ,ןיטשרוּב רזעיֿבַא ,"רעכעל יד םייל

 .5 אוו 1958 ,רענ

 .ןקנַארק םעד יַא .ןכוזרעטנוא .9

 בּב יד טימ .1 .וֿפז +- -- ךיז ןעומורַא
 ,ךיז ןקוקמורא .י'א ןוֿפ סיורא ןעגנירד סַאװ

 רעד ןוא -- ןעזוצמורַא ךיז טינ טזַײװַאּב עמ,

 ןיא , ."ריט ןיא ןיוש טּפַאלק ךאלמ רעצרַאװש

 ןּבָאה ,ןהעזג םורַא לארּביא ךיז . . . לוזניא רעד

 ,"ךיטַײרק תוריּפ ינוא רמיוּב ליֿפ ןהעזג איז
 ,םיײח ילעּב תרגא ,זּביא , .. .ל"גס ךונח רוחּבה

 ןרעטש איד ךרוד ואו רער איד, .ג"עּת אנעה

 ןהעז םורַא ךיז ןנעק ןסרעעזנרעטש =} רהעז

 ,א/אמק ,והח ,"ןרעטש איד ךָאנ ןטַײז ילַא ףיוא

 טעװ טַײצ יד יװ יא טינרָאג ךיז טסעװ וד,

 ,118 יז ,לַאל ,"ןֿפיױלרעּביא

 ,ןגַײצרעּביא ךיז .ןײטשרַאֿפ ןוא ןעזרעד .2

 רעדיװ ךָאנרעד ןךימ ּבָאה ךיא =|} ךימיָא'כ,

 טנעה ענַײמ סָאװ טעּברַא עלַא ןיא ןעזעגמורַא

 .11 ,ּב ,ט"עקּת תלהק ,סמ ,"טעּבראעגסיוא ןּבָאה

 טָאה . ..גיצ יד סָאד םורַא ןונ ךיז טעז עמ,

 טנעזערּפ ןייק ןוא ןדלָאמעג טינ ןיילַא ךיז

 ,39 יז ,1858 עשרַאװ ,תרגא רדסמ ,ײטכַארּבעג

 -עלקרַאֿפ רעטַײװ סָאװ זַא םורַא ךיז ןעעז ייז,

 ,תוריכׂש יד ,"תוריכׂש ערעייז ץלַא ךיז טרענ

 ךיז ןָא ןּבייה םירוחּב, .41 יז ,1896 גרעּבמעל

 טציא, .86 יז ,המלש ,סוממ ,"טלעֿפ יז סָאװ יִא

 ףרַאד רענייק זַא ןעזעגמורא ןילעװע ךיז טָאה

 ... ןסקַאװעגרעטנוא ןענעז רעדניק יד .טשינ יז

 ,ירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"ערעדנַא ןַא טָאה יּבייא

 ,208 יז

 ןעזעגמורַא ךיז רע טָאה, .ןּבָאה הטרח 9
 יד ןענעמרָאקוצנָא רע טכיורּב םורָאװ סָאד

 רעד ,ריֿפַאס . .ַא ,"עדנַאּברערַאנש עצנַאג

 וצ, .6 'ז ,ג"מרּת ענליװ ,קינזרעטַאק עניילק

 טנָאמרעד ךימ ךיא ּבָאה ...יז טגָאז ,טעּפש

 "מורַא ךימ ךיא ּבָאה טעּפש וצ . , . ריא ןיא

 ןּבעל טָאה ךימ, .'םירישה-ריש' ,עש ,"ןעזעג

 וליֿפַא ךיז טזַאלעג טשינ) קידנעטש טנרעלעג

 סע; .26 'ז ,1921 װעִיק ,טנעװ ,שקא "(ַא

 ןַײד רעדעי ףיוא ךָאד ץראה סָאד טקיטולּב

 ריא -- רעדניק יוא ,רעדניק יוא . . , ןיזמוא

 עװקסָאמ ,טומ ןוא ײװ ,לאה ,"ַא ךיז טעװ

 ,15 'ז ,9

 ,שינע- .גנוא-ה רעד ,עז

 דיתעל, .ןצעזקעװַא .1 .װרט -- ןצעומורַא

 רטנוא ןטצלע יד לא ןמענ ה"ּבקה טרעװ אבל

 איד איװ זַא ןיצעז םורה יז טרעװ ינוא לארׂשי

 א, .אל קרּפ ,טנַארּב ,"ןשעזיג ןַײז ןירדהנס

 םירוחּב / ,םוזעג סיורג ַא ,רעדורעג סיורג

 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"םורַא שיט םַײּב ןעמ טצעז

 ,11 'דז ,5

 'ַא ,זיוה םורַא ןעמולּב יִא .ןצנַאלֿפמורַא .2

 ,ןטרָאגןעמולּב ןיא ןטייּב יד

 ףיוה םעד יא .ןעלגנירמורַא .ןזַײרקמורַא .2

 .רענייטש טימ

 םלוע רעד, .שיט םורָא ךיז יא -- ךיז טימ

 חרוא םעד םורַא טצעזעגמורַא דלַאּב ךיז טָאה
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 רימ , .ידלַאװ ןיא' ,ַאּפָא ,"ֿבוט-ןֿבַא ןַא םורַא יװ

 ,"ךעלקעּפ יד ןּבענ טצעזעגמורַא ךיז ןּבָאה

 ,1954 גרוּבסענַאהָאי ,םלעכ ּבזי ןיא ,לעגרַאש .ה

 ,661 יז

 .שינע/ .ץכע- .גנוז .רעד ,ץעז-

 -- ןכוז טניימ ..., .װרט -- ןשוּפיחמורַא
 יִצ ,סאג ןטימ ןיא ןיױשרַאּפ ַאזַא ןָאט ּפאכ ַא

 ּפָאק ןוֿפ ןכוזַאּב םיא ןוא -- עֿפאק א ןיא רַאג

 טרעױדַאּב ןַײז ץמח קדֹוּב ַאזַא ךָאנ ,סיֿפ יד זיּב

 -מורַא םיא ןעמ טַאה ,יוא :םענייא אזַא ןעמ

 ,טכיל עקידנעקנַאצ ,ןילּבמעד .ּב ,י!'טשופיחעג

 ,23 יז ,1958 יינ

 ,ן(ענןעֿפנח קרַאטש .ורט --ן(ענ)עֿפנחמורַא
 דיי ַא, .טַײצ ערעגנעל א רעדָא ןטַײז עלַא ןוֿפ

 "מורא ןוא טקעלַאּב ןּבָאה . . . רעקרַאי-וינ סָאװ

 .שינע- 16,  | 1970 קיא ,ארוק .ַא ,"טעֿפנחעג

 לָאצ ַא רַאֿפ ןעלדַאט .ורט -- ןעלדַאטמורַא
 רעדָא ןשטנעמ ענעדײשרַאֿפ ןעלדַאט .תונורסח

 .גנ/- .ַאא לעטָאה ,טָאטש ןיא ץלַא 'א .ןכַאז

 ,שינע-

 ןגײלמורַא . .װרט 8 װטוא -- ןָאטמורַא
 ּברעװנָאק ןטימ ַאא ןצענערגמורַא ,ןעלגנירמורע

 ןיא ךעלעװייא עשיוטקעלע עכעלטע יַא .םורַא

 .טנעװ עלַא ריּפַאּפ טימ יא ,לָאז ןסיורג םעד

 ילַא איז טָאה ןמ, .סעציײלּפ יד לֵאׁש ַא טימ יא

 זיוה שד םוא טָאה ינוא זיוה ןייא ןיא ןָאטג

 'נוא ןיּבער ןַײװ ירעד 'נוא ץלַאה ןַאטג םורַא

 ,ראש ,". . .ןנערּב רֿפ טלעװג טַאה איז ןמ ָאד

 ץענערג א טימ וטסָאה שינעֿפעשַאּב עלַא; .ּב/גע

 וטסָאה טַײצ רעייז ןוֿפ געט יד ןוא ןָאטעגמורַא

 תיִּב ט"ע רוזחמ ,"טלגניראּב לוֿבג א טימ

 ,גצ יז ,ו"צרּת ענליװ ,רוּפּכ םוי ...לארׂשי

 יד ןוֿפ, .ןצעמע (ּבילוצ) םורַא ןעימ ךיז .2

 טָאה קחצי טַײװ יװ ןענרעלוצּפָא . . . זיא ארדס

 ,"דִיי א ןַײז לָאז רֶע סָאד וׂשע ןיא ןוטעגמורַא

 שֿפנה תואוֿפר ... גרעּבנדירֿפ רעדנעס ֿברה

 ,30 יז ,1912 זדָאל ,ףוגה תואוֿפרו

 סָאד ןֿפיטרַאֿפ (סעקינרסומ ןוֿפ ןושל) .9

 יוװַא טינ, .תונװּכ עטסנייר יד טימ סטוג ןָאט

 טיול רסומ ןיא ּפיצנירּפ ,"'א רעד יװ ןָאט רעד

 .ץיװרוה ליזוי-ףסוי יר ןוֿפ גנורילומרָאֿפ רעד

 ןעװַארּפס ,ןרעװ קיטרַאֿפ .1 -- ךיז טימ

 -כיו יד ןָאטוצּפָא ןזִַײװַאּב ;טעּברַא טימ ךיז

 עמ זַא ךיז ןגָאלק סענעדִיי , .ןטעּברַא עטסקיט

 סָאװ עמַאמ יד טלעװק, ."'א ךיז טינרָאג ןעק

 ,טעּפ םייח ,ײּבוטש ןיא יַא לַײװרעד ךיז ןעק יז
 טימ ךיז ןעװַארּפס ,2 .זיישּת חסּפ ,קיא

 ,קעװא לָאז רענעי זא ןכאמ .ןַײז רבוג .ןצעמע

 םיא לעװ ךיא; .ךיז ןעּפעשט טינ ,ןײטשּפָא

 ,"םיא טימ 'א ךיז לָאז רע זַא ןקידירֿפַאּב

 ,ט"מרּת ענליװ ,...שידק רעד ,גיַאט .ד .י

 .שינעוט-= .ץכעוט-- .48 יז

 -נירּפשמורַא .1 :ךיוא .װטוא -- ןצנַאטמורַא

 דליוו .ןשיט יד םורַא 'ַא .ךיז ןעײרדמורַא ,ןעג

 טצנַאט קיל ּב רעד .עקנַאל רעד ףיוא יא

 סנט ָאש .ןרעדנא םוצ םענייא ןוֿפ םורָא

 טצנאט ּבוטש ןיא, .טנעװ יד ףיוא םורַא ןצנַאט

 ןּפַאטמורַא

 עד מ 9 ר 8 ףיוא 'ַא* ."תולד רעד םורַא

 סָאװ םיקסע ןיא ןשימנַײרַא ךיז = תונותח

 ;םענעי וצ תוכייש עטקעריד ןייק טינ ןּבָאה

 'א*  .טינ טעּברַאֿפ עמ ואװ ןעװעטַאּבעלַאּב

 ךיז ןעגניװצֿפורא = ּפ ָאק סמענעי ףיוא

 ,קיּביגכָאנ ןצנאגניא םיא ןכַאמ ,ןצעמע ףיוא

 איד ןמענ וצ ןגילֿפפ טוה הֿבהַא רב ַאדַא בר,

 םורה ריא טימ טוה ינוא ליסקַא ןייז ףיוא הלּכ

 ,טנַארּב ,"הוצמ 'נוא ןדיײרֿפ ןׂשָארג ריֿפ טצנטיג

 דנוא ןעהיצ ׂשיוא טנקאנ ןהיא סיל, ,ּבל קרפ

 ןעד זומ רע .ןהיא ןיא טעּפשג יללַא ּבירט

 הׂשעמ ,"הירעו םורע ןיצנַאט םורה קרַאמ ןצנאג

 ...עגר א ךָאנ ןּבעל לזַײמ סָאד לָאז, .ןמוא

 ,ןגָאז יודיװ ,ןרעטיצּפָא ,'ַא לסיּב א סע לָאז

 ףיוא ןגעלעג ןיּב ךיא, .יץַאק עמורֿפ ידי ,ץרּפ

 טנעָאנ ןוא טקיטולּבעצ .רענעדנוּבעג א דרע רעד

 רעניילק רעד טצנַאטעגמורַא טָאה רימ םורַא

 ...+ סקינעֿפ רעטוג , ןלעװָאנ ,ָאריּפַאש .?ל ,"יוג

 טסגינעק ןוא טסלארטש ןוא םורא טסצנַאט

 רעדיל עשיריל ,געס ,"רדח ןקיטעמוא ןַײמ ןיא

 גנודניּברַאֿפ ןיא ךיוא .יסקינעֿפ רעטוג+ ,6

 ַא ַײּב, .קיטײװנַאצ ןוֿפ יא .קי ט יי װ טימ

 ןוֿפ רעמ ןסירעגסיוא טרעװ . . .ןּכוסמ הלוח

 ,"טכענ ןייק טינ טֿפָאלש ,םורַא טצנַאט ,ןעמעלַא
 ,160 'ז ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש

 ,ץנַאט ַא ןצנַאט טַײצ ערעגנעל ַא .װזוקַא .2

 ,סלַאװ ַא יא

 ךיז ןעיײרדמורַא .םור ַא ּפערּפ טימ .9
 ןּבעגּפַא ,ןענידַאּב ,ןריוורעס םיא ,ןצעמע םורָא

 "ּפַא רעד ,, .ריֿבג םעד םורא יא .ןענעֿפנח ,דוֿבּכ

 ַא ,עש ,"רימ םורא יוזַא טצנַאט סָאװ רעקייט

 ,'הרפּכ עסַײװ

 ,ךיז יא םּתס ,תוגאד ןָא ,גרָאז ןָא -- ך י ז טימ

 ,יירע- .שינע- .ץכע- .רעד ,ץינַאט--

 ענעסירעצ ןיא יַא .וטוא -- ןעשטּפַאטמורַא

 -עג יװ וצרעד ןענעז ןרעּבַײװ} רימ , ,לוויטש

 ,"הליכַא רעד ןגעװ קידנעטש 'א רָאנ ןריוּב
 -טיור ןוֿפ ץנַאלגּפָא רעד, .18 ןאט ,1887 לָאֿפי

 טעשטּפָאטעגמורא טָאה סָאװ ןעסעי ןקידרעדָא

 רעּביא סיֿפ ענרעפוק יד טימ ןעגנולקעג ןוא

 ,'רעלדנעה:לגייֿפ רעד עינומ' ,קמ ,ײןכַאילש עלַא

 קיטש ןייא ןעװעג זיא קרַאמ רעצנַאג רעד;

 -עגמורַא ןּבָאה ןשטנעמ יד רעכלעװ ןיא עטָאלּב

 ָא"ּת ,יײרוגליּב ןּברוח ,"לטרַאג ןזיּב טעשטּפָאט

 ,12 יז ,ז"טשּת

 ךיז ןּבָאה םירעיוּפ רַאּפ א. -- ךיז טימ

 ףיוא ךיז קידנטלַאה םיוק ,טעשטּפָאטעגמורַא ךָאנ

 .,עיסעלָאּפ ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב ,םורב ,"סיֿפ יד

 .שינע- 28 ז

 -צניֿפ ןיא ,ךשוח ןיא יא .װרט -- ןּפַאטמורַא

 "מורַא רימ טָאה רע, ,ןקנַארק םעד יא .שינרעט

 ןיּב ךיא זא ןעזעג ןוא ּבַײל ץנאג ןַײמ טּפַאטעג

 ,"טזָאלעגּפָא ךימ טָאה רע ןוא רעגָאמ רעייז

 ןןייד רעד| רע, .ל"רּת סעדא ,הירא רוג הׂשעמ

 ןענעקדּב וצ ןעגנַאֿפעגנָא ןזדנַאג יד) ריא טָאה

 עדנוטש לטרעֿפ א ךָאג . . . ןּפַאטוצמורַא ןוא
 רעד וצ ענשזַאװ ןֿפורעגּפָא ךיז רֶע טָאה ,ןּפַאט !

 .מ .א ,"!ךַאז עֿפײרט ַא טסיּב וד . . .' :זדנַאג



 ןעמשַאטמורַא

 ,רעליפש םירופ ַא ןופ לעצטיפש ַא ,יקסנַאקרַאש

 ןוא ןדנעל עריא טּפַאטעגמורַא, .6 יז ,1899 יינ

 -מוא ןייק טשינ יז זיא יצ ןעז וצ ןטסירּב

 .ירַאג ןוֿפ ןטׂש ,שַצאּב ,"ןירעטכארט

 .תמאּב זיא סע סָאװ ןייגרעד ןוװּורּפ :ךיוא

 םורַא ןּפַאט רימ, .ןינע ןא יא .ןשרַאֿפ ,ןכוז

 -נַײא ןוא ארֿבס ןוֿפ רעגניֿפ ערעכיזמוא טימ

 ,מי ,"ןרעֿפיצ ןוא ןטקַאֿפ טינ ןסייוו ןוא קורד

 ,ךיז ןגַײװש ןַײמ ןיא טלּבירגעג, ,1939 ,דוק

 ... זיא יצ ... ,ןעמוטש ןַײמ טּפַאטעגמורַא

 ,קוצ ,ּבור ,"ןענַארַאֿפ סֿפיירט סעּפע טשינ

 -מורא ןעמ טָאה ןגיל םעד , .1968 לירּפא-ץרעמ

 סע טָאה עמ רעּבָא ,טּפַאטעגמורא ןוא טדערעג

 ,18 ש1 1967 ,זמט ,גי ,"טמאדרַאֿפ ףרַאש טשינ

 טנַאה יד ןַײרַא קעטש ךיא; -- ךיז טימ

 ךיא !ָאטינ -- טלעג עלעטַײּב ןכָאנ ענעשעק ןיא

 ,סוממ ,"!ָאטינ --- ןטַײז עלַא ןוֿפ םורַא ךיז ּפַאט

 ןוֿפ ןיוש ךיז ּבָאה ךיא, ,'הטמ לש הֿבישיּב' -

 ןייק ךיז ףיוא ּבָאה ןוא טּפַאטעגמורַא ןָא גנַאל
 ,קסנימ סיוא ריֿפַאס .י .א ,"ןענוֿפעג טינ הריֿבע

 טימ, .35 'ו ,1881 ענליװ ,װ . ..להקה תאטח

 ,גח ,"סנטָאש יד םורא ךיז ןפאט טֿפאשּביל

 ,77 יז ,ןגעװ ענעסקַאװרַאֿפ

 .ץכע- .גנו- רעד ,ֿפַאט -

 רע .(עק- ,ןיי) רעד

 .ןעלגנירמורַא ג9 .ורט -- ןעמשאטמורַא

 טימ טעמשַאטעגמורַא ,לטעטש ךעלשּפיה ַא;

 ןוֿפ קרעװ עטסַײנ יד ,דַאנ ,"גרעּב עקידהענכה

 ,178 '} ,1931 י"נ ,|| רידַאנ השמ

 ,טײקמערַאװ טימ יַא .ורט -- ןעילוטמורַא
 / רעדיל עמערָא ענַײמ ןּבָאה סע. .טֿפַאשּביל טימ
 ךָאד / טּבעװשעג טלעװ יד ךרוד טעקַאנ-ּבלַאה
 טעילוטעגמורַא / המשנ ענַײד טימ טסָאה וד
 רעװ, .163 יז ,1910 יינ ,וצ רמ ,ײטּבעװַאּב ןוא
 דוד ,"ור רענעדַײז טימ טעילוטעגמורַא ךיא
 ,24/ ןש ,ךןעלעמייּב רעניטנעגרַא ,וָאלַאּפָא

 טנקירט ,רעסַאװ ןיא םערָאװ ַא ּפָא טקנעװש;
 ,"ריּפַאּפ-רעטליֿפ טימ םיא קידיַא ,סיוא ךיג םיא

 .װזק ךיוא -- ךיז טימ .240 יז ו כַאי
 .שינע-

 .שיניק

 םורַא טוה ןונ רע וד, .ורט -- ןלײטמורַא
 ןוֿפ גנוּבַײרשּב יד' ,"רדיוו טסע רע 'נוא טלייטג

 ,וװ שֿפ} 80:1675 גָארּפ ,'קלָאּפ ינוא זנּכשַא

 (גהֹונ) וזַא ךיז לָאז (תיּב לעּב) רעד, .1542 יּפש

 אייז זע ,טלייט םורַא דניזג םנַײז רע שאו ןַײז

 ,"...(רורמ) 'נוא ןקנוט ןַײא םוצ ליזרטיּפ
 .ג/גמק ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע

 סָאװ יד טימ ןדע-ןג ןיא קלח ןַײמ ןַײז לָאז סע;

 םיאּבג יד טימ טינ רעּבָא ,הקדצ הֹבֹוג ןענעז
 םענייא ןּביג ייז ןוא ,הקדצ יד םורַא ןלייט סָאװ

 ,וטל ,"ליֿפ וצ ןרעדנַא םעד ןוא קינײװ וצ

 יז לָאז טלײטמורַא איצֹומ יד סָאװ רעד, .ּב/ּבמ

 יד ןגיילרעדינ ןדעיֵא רַאֿפ רָאנ ,ןֿפרַאװ טינ

 תוכילה ,ָאדורּב .א ברה ,"שיט םעד ףיוא איצומ

 .ּב//גכ ,1864 רַאװגנוא ,םלוע

 .ץכע- .גנו- .רעד ,לייט-- .ךיז טימ
 .ײרע-/ .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד

 .לָאענ .ורט -- ןעלפעטמורַא
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 דל ןיא} .װטוא -- ךיז ןע(ווע)קילטמורַא
 ןרעגלַאװמורַא .ךיז ןּפעלשמורא .1 .,ןָאטינ

 -ןַײרַא ךיז ןעמ טָאה, .עולּב-שורק ךיז יא .ךיז

 ךיז ,דיוּב רעקימארעג רעד ןיא . . . טצעזעג

 רעד ,רעגיט .י ,"הלילו םמוי טעקילטעגמורַא

 .הֿבושּת:לעּב רעד ןוא קידצ

 .ןּבעל ןסאלעגסיוא ןַא ןריֿפ (ױרֿפ א ןגעו) .2

 טימ םורַא ךיז טעוװעקילט סָאװ . . . עקנַאגיצ יד,

 ךיז; .עקנַאגיצ א" ,ַאּפָא ,"ןזיוה רַאּפ עדעי

 לָאז יז טלָאװעג טינ ,ריא ןוֿפ טרעטַײװרעד

 -ַאקירעמַא יד טימ םורַא ךיז טעקילט יז יװ ןעז

 ,טכיל עקידנעקנַאצ ,ןילּבמעד .ּב ,"רענלעז רענ

 .שינע .ץכע- 162 יז ,1958 י"ג

 .ןעגנילקמורַא .װרט 8 וטוא -- ןעלעטמורַא
 ןעלעט םכח ַא ןוֿפ ןּפיל יד; .ןעלגנילקמורַא

 םישּפיט ןוֿפ ץראה סָאד ,טֿפאשטינעג םורַא

 ילשמ ,סמ ,"שרעדנַא אקוװד טניימ רעּבָא

 ,7 ,וט ,ד"עקּת

 .ןעסעטמורַא

 ,"ףןיד טלסעטעגמורַא ךימ טנלע ןַײמ טָאה;,
 ,290 יז ,1944 לַאערטנָאמ ,ןּבױל ןוא רעדיל ,סיי

 ןגָארטמוא ,ןגָארטמוא +-- .ורט -- ןהָארטמורַא
 סָאד י'ַא .סנירג טימ ןשיוק ערעװש יַא ,591 ,ךיז

 עטצעל} שיט ךאנ ןייא ךַא; .עלעדניק עקנַארק
 רֹּבָא ,טזיא טגוֿפּב ןיכַאמ וצ ןטרעסעד ,זַײּפש

 ןםילּכ ערעַײט =} ןיצַאז ףיוא ענייק זיוא ךרוד

 יסוסקול ןגעק תונקּת רעגָארּפי ,"ןיכיורּבג וצ

 ײרֿפס, ,ן343 יז ,| לֹּבי ןײטשכַאװ .ּב| ז"כקּת

 טינ טוט ןוא ןגַײװש ריא טוט םורָאװ ,תורוּת

 ,ןעשעג הּפרח ַא ױזַא ךַײא זיא סע ןעד ,ןגָאלק

 -עגמורַא ןסַאג יד ןיא ךַײא ןּבָאה םיזחֹוּפ יד
 טניואװ רענייא ןעװא .ןמוא הׂשעמ ,"ןגָארט

 טנרָאװַאּב טינ זיא טלעג ןַײז סָאװ טרָא ןַא ףיוא

 ןיא טיינעגנַײא סע טָאה רע ןוא ,תוֿבינג רַאֿפ

 רעּבָא ,זיוה ןַײז ןיא יא סע רע געמ ,דיילק ןַײז

 סָאװ רענגיל יד, ,א/ס ,2טל ,"ֿבוריעל ץוח טינ

 ערעייז טייקידרעװמוא יד םורַא ןסיררַאֿפ ןגָארט

 רעד ,אּבמ ,"טכיל ןדמערֿפ ןוֿפ םיתילט ןיא

 ,רעײיג

 עג טָאה עמ סָאװ ץלַא ןורּכז ןיא יִא

 רעטעלּב רעטרעדנוה ןורּכז ןיא יא ;טנרעל

 רעיײז :ךיא = טנ ע ה יד ףיוא י'ַא* .ארמג

 ףיוא 'ַא* .הלּכ יד ,ּבַײװ יד ןּבָאה ּביל קרַאטש

 ,םעד טימ ןעמירַאּב וצ ךי" = םישודיח

 -וֿפ ,ןקיּפסױא = ךעלרעלע ט ףיוא יא

 'ַא* (תוליכר א ךעלטנייוועג) ןטײרּפשרעדנַא

 רעייז (לָאז עמ ןַײז טרעװ) = ּפ ָא ק ןֿפױא

 ,ריא -- תונמ חלש 'א* ןצַאשּפַא ךיוה

 לָאז יַאע :הללק .תוליכ ר ןטײרּפשרַאֿפ
 ןרעװ רע לָאז = "טנעה יד ףיוא םיא ןעמ

 ,ןּברַאטש רֶע לָאז רעדָא טמיילעג

 טימ ךיז יַא .חפד +- -- ךיז ןגָארטמורַא

 טקעיַארּפ ,ןאלּפ ,הֿבשחמ ,יידיא) קנַאדעג ַא
 ךיז יַא .(עא קיטײװצרַאה) גרָאז טימ ךיז יַא ,(עא

 ךיז יַא .(עא גנונעֿפָאה ,עיזַאטנַאֿפ) םולח א טימ

 ןעגנודנעוונַײא ,סלּביארַאֿפ) תונעט (סלפמיג) טימ
 ךיז 'א .םורא ךיז ןגָארט ןע גנ ַאל ק ,(עא

 ןּבַײרטמורַא

 יַא ךיז .קנע ר ק רעטדערעגנַײא ןַא טימ

 סַאג ןייא ןוֿפ (ןֿפיולמורא ,ןענַאּפשמורַא ךיג =)

 ,ןקימ ,ןרַאמָאק, .רערעדנַא רעד (ןיא) ףיוא

 ,"םורַא טֿפול רעד ןיא ךיז תוחור יד יװ ןגָארט

 -קנַארֿפ טנַאקעג ךיז טָאה דיי א, .עקשיֿפ ,סוממ

 עשידַיי טימ סַאג רעד רעּביא 'ִא ַײרֿפ-ןוא

 רע, .'תוחול ַײרדי ,עש ,"ךעלכיּב ןוא םירֿפס

 ןַײז טימ ןגָארטעגמורַא ןרָאי עלַא ךיז טָאה

 ךעלדנח ענַײז טימ ןוא םיליהּת ףיוא שוריּפ

 יז ,'קָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ארוע-ןֿבא ףיוא

 :ןגָארטעגמורַא ץַאק יד ךיז רעמָאי א טימ , 7

 . ..ןסעגרַאֿפ ךימ עטסָאּבעלַאּב יד !ואימ ,ואימ

 !,! םילשמ ,טשא ,"!ןסע ,ךיא ליװ ןסע ןוא

 -רעד-ןיא םורַא ךיז ןגָארט סָאװ תוצילמ , ,40 יז

 ,"ךעלרעַײֿפּפמוז עקידנעשזדנָאלּב יװ ןטֿפול

 'םזינרעדָאמ-טעטיזעיגילער' ,םיוּבנריּב ןתנ ירד

 טָאה, ,ןה יז ,ּב"צרּת זדָאל .א ןֵש ,א ,ךרד ונּפו

 טימ יװ ךיא ןַײז טימ ןגָארטוצמורַא ךיז טַײצ

 ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"םעלּבָארּפ טריצילּפמָאק ַא

 ,87 יז ,ןטרעװ

 ,הלימ רעד טימ וניֿכָא םהרֿבַא יװ ךיז יַא 858

 יװ ,הרוּת רעד טימ םלוע-לשדונוּבר רעד יװ

 ,זױמ א טימ ץַאק א יװ ,ץֿפח ןרעַײט א טימ

 ,ןייּב א טימ טנוה ַא יװ ,לצעק א טימ ץַאק א יו

 יװ ,עּברָאט א טימ יװ ,ייא ןַא טימ ןוה ַא יו

 ,לוטש ַא טימ רעטכָאט סהערּפ יװ ,םולח א ןיא
 .ַאא ןלאעמשי טימ רגה יװ

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,גָארט--

 :ירע- = .(עק" ,ןיד) רעד
 ןריזילַאנַא .ןינע ןַא יַא .ורט -- ןטכַארטמורַא

 ףָאזָאליֿפ א רַאֿפ ,תמא. .ןקנַארק א יא .יא ןוא

 רע טָאה ןגעװטסעדנוֿפ / ,רעווש טשינרָאג זיא

 ,טיירדעג ,טיירדעג / רעה ןוא ןיה עקלוּב יד

 ,| רעדיל ,הלמ ,"זייּב ןרָאװעג ,טכַארטעגמורַא

 טינ ץלַא טָאה רע סָאװ זיא הלווע יד, ,220 יז

 הנותח ןעגנַאגעג זיא רע רעדייא ,טכַארטעגמורא

 ,25 וא 1964 ,זמט ,גח ,"ןיטסירק א טימ ןּבָאה

 עלַא טכַארטעגמורַא ּבָאה ךיא יװ םעדכָאנ,

 ,רעניװ .ש ,"ןַאלּפ םעד ךיא ױרטרַאֿפ ,םיטרּפ

 ,389 'ז ,1954 גרוּבסענַאהָאי ,םלעכ בזי ןיא

 .שינע .גנ- .ךיז טימ

 ױזַא .תולג ןיא יא .װחרט -- ןפַײרטמורַא

 ןצעמע יא .ףלעװ םורַא ּבַײרט שטָאכ ,טלאק

 ןוֿפ יא .לדִיי ןַײז ץירּפ רעד יװ יַא .טנוה ַא יו

 יד ןוֿפ תומשנ יד|; .ןטייװצ םוצ דיקּפ ןייא

 יג םורַא םיכָאלמ יזיּב . . . ןוֿפ ןרעװ ןםיעשר

 ,מדפ9 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"ןּבירט

 א ןוֿפ} טלַאטשעג רעד ןיא; .ּב/וט ,?ה"מּת

 ןיוש םורא ךעּבענ םיא ןעמ טבַײרט ןעשטַאילק

 ,"ןרעדנא םעד ףיוא טרָא ןייא ןוֿפ ןרָאי אמזוג ַא
 ,29 יז ,עשטַאילק ,סוממ

 = ןסַאג יד רעּביא ךיז יַא -- ךיז טימ

 ךיז יַא .קינסַאּפעטסוּפ א ,רעייגקידייל א ןַײז

 -סיוא ןַא ןריֿפ = (רענעמ טימ) ןעױרֿפ טימ

 ןיוש ךיז טָאה רעטומֿפיטש יד, .ןּבעל ןסאלעג

 ךיז 'א סעריא םוא טרעמיקעג קינײװ ױזַא

 ,לעדיימ ףיטש איד ,זמא ,"(ךיז ןעצָאלַאװמוא)

 ןַײמ ןזָאלרַאֿפ טזומעג ךיא ּבָאה , ,1876 ענליוו



 ןעמירטמורַא

 רעד' ,רַא ,"דמערֿפ רעד ןיא ךיז יא ןוא דנַאל

 ,"רעיציּפָא

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ּביײרט -

 ןיא לײח-סקלָאֿפ ןקיזָאד םעד וצ, -- רעד

 ןטסירוטנַאװַא ,סיא ןוֿפ ֿבר-ֿברע ןַא ןענַאטשעגוצ

 ןירע- .וש דש ,זּביא קז ,"סרעכערּברַאֿפ ןוא
 יד ַײּב 'ַא ןַא יװ ןַײז ךיא לָאז סָאװ ךָאנ, --

 ,םירישה ריש ,יּת ,"?םירֿבח ענַײד ןוֿפ סעדאטס

 יירעה .עקרע- 7 ,א

 .ןרעשמורַא .1 .מַא .װרט -- ןעמירטמורַא

 .ןעיינ ןקידנע ןכָאנ ןטיוצ יד ןקינײרמורַא .2

 .ןןכוק םעד יַא .ןרינרַאגמורַא ,ןצוּפמורַא .2

 ױזַא םיא טָאה , .סנגעמרַאֿפ א ןעמענוצ :גיֿפ .4

 םעד םיא ַײּב וליֿפַא טָאה רע זַא טמירטעגמורַא

 ,139 יז ,'ןיקצעלקי ,וו ַאּפַא ,"ןעמונעגוצ רעגייז

 רעד רעּביא יַא .ורט 4 װמוא -- ןטערטמורַא
 יז ןוא דרע יד יא .עקנָאל רעד ףיוא ,עגָאלדָאּפ
 טשינרָאג ןיוש טָאה להק סָאד, .ןעװעטרַאהנַײא
 ,"ּפעק סנשטנעמ ףיוא ןטערטוצמורַא ןלעֿפַאּב וצ
 ,55 'ז ,1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאקירעמַא

 עגָאלדָאּפ רעד רעּביא ןגעלעג ןענעז ןטרָאק יד,
 ,"ייז ןשיװצ ןטערטעגמורא טָאה רע ןוא טישעצ

 ,146 יז ,'קרעּבערשי ,ו סַײװ

 ןוֿפ ןרעױל .װטוא -- ןעװעטַאשטמורַא

 ןיא לָאמַא ,ןסיורד ןיא לָאמַא, .ןטַײז עלַא ןוֿפ

 ַײּב ןטרעיױל :ית| טעװעטַאשט יז ,ןסַאג יד

 ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"םורַא עלעקניו ןכעלטיא

 ,12 ד

 -ָאשט-- :5פ .דפ .װטוא -- ןעּפַאשטמורַא
 טימ) ןטערטמורַא .ןעשטּפָאשט -- ,ןעּפ
 -טכאנ ןטיור ןיא עּבָאּב יד, ,(טירט עליטש

 -ַאשטעגמורַא ליטש טָאה ,עניילק ַא ,עלעקּפָאק

 ןוֿפ ןדי ,עלרעפ .י ,"ּבוטש רעד רעּביא טעּפ

 טעשזדנַאלּבעגמורַא טָאה רע .רָאי ץנַאג ַא

 יֿפָאלש יד ןיא ןּבוטש:ץַאלַאּפ עסיורג יד רעּביא

 קַארֿפָאלש ןיא טעּפַאשטעגמורַא ,טכענ זָאל

 זנּכשַא רעדירּב ,זי ,"ךישקעטש יד ןיא ןוא

 גרַאּב ַא ןיא רעטוג טינ א סעּפעג .659 יז

 ענרעדעל ייווצ ןיא טלעטשעגנַײרַא ךיז סעטַאמש

 ,ּפַאשט -- טעּפַאשטעגמורַא ױזַא ןוא סעּפַאשט

 ןֿפױא ,|ןילּבמעד} םיוּבלטייט .ּב ,"ּפַאשט ,ּפַאשט

 ןוֿפ רעטכָאט ַא; ,150 'ז ,19233 עשרַאװ ,לעװש

 "מורא ,רעדיל ןעגנוזעג טָאה רעגערטרעסַאװ ַא

 ,"רָאה עטזָאלעצ טימ ,עסעװרָאּב ַא טעּפַאשטעג
 טעּפָאשט סָאװ יּבר ַא, .24 וא 1965 ,רַאֿפ ,שַאּב

 -ניּפש ןוא ּביוטש ןשיװצ רעמאזנייא ןַא םורַא

 ,126 'ז ,1944 ,| ןליופ ,טיי ,"סּבעװ

 'ַא ןֿפױלמורַא ךיג .הטוא -- ןגַאימורַא

 םערוטשיינש א, .רעדלעװ ןוא רעדלעֿפ רעּביא

 א יװ יא ."ןתוֿבחר עטיירּב רעּביא םורַא טגָאי

 רָאנ, .ןןירעֿפיױלמורא ןַא ךָאד זיא סָאװ} הטֹוס
 ןוא םידּבוכמ ןענעז ןגָאמרַאֿפ סעּפע סָאװ יד

 םינצּבק ענַײד טשינ ,ןטַײל ַײּב ןדִיי ענייש

 ,קישטַאקילהק רעד ,רעגָאז תמא ,יַא ןעוט סָאװ

 יד ןרעיוא יד ןיא ייז ןעגנילק, ,1886 גרעּבמעל

 ףָארטש עשיליוּפ עקידיא ןוֿפ טירט-עװעקדָאּפ

 .ורט -- ןַּפַאפמורַא
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 ,סעכיוק ענעגרָאּברַאֿפ ,סעװיר .י ,"ןליײטּפָא

 ,1941 עװקסָאמ

 ןייא ןוֿפ ןגָאי ,ןגָאירַאֿפ ,ןגָאיקעװַא --- ורט

 ןדיי יד טלָאװעג טָאה ןמה, .ןטייוװצ םוצ טרָא

 .08 ,"ןגָאלשעגקירוצ םיא יײז ןּבָאה / ,יא

 ןָא ןעמ טּביײה ,ןגָאיצמורַא ןָא ןעמ טּבייה;,

 סָאװ זדנוא טלייצרעד יז, .לֿפ ,"ןגָאלּפוצמורַא

 ...יװ ,הנותח רעד ךָאנ ןענאטשעגסיוא זיא יז

 -נַאֿפ עשיטָאטש' :טגָאיעגמורא יז טָאה עמ

 .ןרָאװעג ןֿפלָאהעג' ,יקסנילרעּב .ש ,"'עקנָארעֿפ

 -נַײא ...רעדרעמ םעד טסולגרַאֿפ ךיז טָאה;,

 טימ ,קירטש ןיא ןעױרֿפ עשידִיי ייווצ ןענַאּפש

 ןצנַאג ןרעּביא טגָאיעגמורַא ייז ןוא ,סעצייל

 ,8 אפ ,1955 ,פָאג ,"רעגַאל

 ךָאנ ךיז יא .טלעג ךָאנ ךיז יא -- ךיז טימ

 ןיא םורַא ךיז טגָאי יינש רעד, .ןדיומ (טימ)

 רע זיא ןייג ןריצַאּפש ןוֿפ, ."עכורעוואז רעד

 ןעקנירט ןוא ןסע םעד ךָאנ ,רעּבָאהּביל ןייק

 ,...תרגא רדסמ ,"םורַא טינ ךיז רע טגָאי

 רעטָאֿפ ןַײמ טָאה טָאג, ,52 יז ,1858 עשרַאװ

 טיורּבלטעּב ךָאנ ןוא / ןגָאלּפ ןָאטעג רעטומ ןוא

 יד ,יקסװַאדלָאמ לװַײֿפ ,"ַא ךיז יז ןעוט

 ץנַאג, .12 'ז ,1878 עשרַאװ ,אֹבּב ןוֿפ עטכישיג

 -עג סנייטשימ ,ףיוא רעטיוט רעד טייטש ירֿפ

 -ילװ ,ןֿפױל רעטַײװ --- ןוא םיתמה:תיחּת ,טגָאז

 ,121 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ךיז י'ִא רעט

 (עק- ןײ) רע .שינעע// .ץכעז
 .ַיײרע-

 (ךיז טניֿפעג) זיא סָאװ .יזַא -- קימורַא

 ןרילָאזיא ךיז .םינינּב עא .רעֿפרעד ע'א .םורַא

 סָאד .טייקליטש עיַא יד .טלעװ רעיא רעד ןוֿפ

 טָאה ןרָאצ סטָאג , .ךַאלּפרעּבײא עיִא .ןּבעל עיַא

 טָאה'ס ,טעטש עיַא יד ףיוא . . . ןסַאגעגסיוא ךיז

 טימ ,קעלש טימ ןעמָארגָאּפ ןּבױהעגנַא ךיז

 .4 'ז ,טײצ'םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"ןקילגמוא

 ןעילֿפ ןוא םיא ןוֿפ טיור ןעקנוֿפ ןצירּפש סע;

 -- ןָא תוֿפירׂש עדייּב ןדניצ ייז / ,יַא-דנור

 ,םי ןֿפױא ךוי ַא ,על ,"קימוטעמוא ,קיטַײזלַא

 טינ םענייק רעמ טציא ןיוש טעװ סע, .12 יז

 םענוֿפ רוטַארעטיל יד ןרילָאזיא ֹוצ ןלַאֿפנַײא

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,וש ,"ןּבעל ןַא
 עיֵא יד ןוֿפ ןקילּב עמוטש יד , .214 '/ ,9

 ,"רעטרעוו ןעירּבסױא ןעמונעג םיא ןיא ןּבָאה
 ,41 'ז ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא ,רעלגירטש .מ

 יא (עכעלדנַײֿפ) עכעלדנַײרֿפ יד --- טייקיז

 רעטנזיוט טימ יא עטיירּב א ךָאנ רע טָאה;,

 -ערשי ,ו סַײװ ."ןעזעג ןלָאט ענירג ןוא ןעמולּב

 רעד ןָא םיא טייג סָאװא .122 'ז ,'קרעּב

 ןוא סרעלייצרעד ,נש ,"?יַא רעד ןוֿפ רעטקַארַאכ

 טימ ךיז םענרַאֿפ ךיא, .348 יז ,װ ןטסינַאמָאר

 ןגעװ ןטכַארט טשינ לָאז ךיא ידּכ ,'א רעד

 ילּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ןכַאז טרעדנַא

 ,137 יז ,ֿביֿבָא

 רעקנילֿפ ַא טימ 1

 סָאד 'א .טנעה יד טימ ןעמענמורַא גנוגעװַאּב

 ןשוק יַא .ןקלַאּב ןזיּב ןּבײהֿפױא סע ןוא דניק

 םורא רָאג ךעמ יז טּפַאכ גנילצולּפ , .ןזדלאה ןוא

 ריא וצ וליֿפא ּבָאה ךע ,טשוקעג רָאנ ןוא

 ןּפַאכמורַא

 יװ ןוא, .רָאטַאיעט ,"טשינ ליװ ךע :ןגירשעג

 טנעה עדייּב טימ טסעֿפ בר םעד םורא טּפַאכ רע

 ,סוממ ,"דוס א רעיוא ןיא םיא ןעמיורוצנַײא

 ,48 'ז ,תועסמ

 ןוא ןקוקמורַא .עגר ןייא ןיא ןקילּברעד ,2

 ,טנגעג יד קילּב ןייא טימ יא .ןעזרעד ךַײלג

 ךיז ןעשעג זיא סע סָאװ ןגיױא יד טימ יא
 ןעק עמ סָאװ םעד טימ זיולּב ןריסערעטניא

 ןַײמ סָאװ דלעֿפ עצנַאג סָאד, .גיוא ןטימ יא

 ,עש ,"רימ וצ טרעהעג . ..םורַא טּפַאכ גיוא

 טּפַאכעגמורַא טָאה רע, .'תועוֿבש ףיוא סנירג/

 ןּבָאה ןשינעעשעג לָאצ ַא ןָא .םלוע ןצנַאג םעד

 -ץשטנילי ,ַאּפָא ,"עגר ןייא ןיא טנכײצעגּפָא ךיז

 ,"ילר

 יַא .שוח רעדנַא ןַא טימ ןריּפשרעד ךיג .9

 א; .ףיוה ןוֿפ ךיז ןגָארט סָאװ ןעגנַאלק יד

 -מורַא יז טָאה ךורעג רעטקיטשרַאֿפ ,רעטלַאק

 רעד ,ןיקֿביר .מ ,ײטַײז עלא ןוֿפ טּפַאכעג

 ,211 יז ,לוּבלב -טולב רעשזילעװ

 ןקידמעצולּפ א ןוֿפ ןרעװ ןעמונעגכרוד .4

 א .םורַא ןּפַאכ ןקיטײװ .רעּפרעק ןיא יוניש

 טָאה, .םורַא טּפאכ (רעטיצ ַא ,רעּביֿפ א) טלעק

 ייז ןוא גנוליקרַאֿפ א טּפַאכעגמורַא עקינייא

 ,שַאּב ,"תיעיֿבר תחדק סָאד ןגירקעג ןּבָאה

 רעּביֿפ סָאד, :גיֿפ ךיוא .ַײרָאג ןיא ןטׂש רעד

 טּפַאכ ,רוד ןקיטציא ןוֿפ הֿפגמ יד ,תונשרד ןוֿפ

 הֿבישיּבי ,סוממ ,"חוּכ ןצנַאג ןטימ םורָא ךימ

 ,'הטמ לש

 א 'א .ןּפַאכֿפױא .ןַײז סֿפוּת גנירג ,ךיג .ס

 עַײנ יד 'א .איגוס עּברַאה יד 'א .םעלּבָארּפ

 -עגנָא עלַא טּפַאכעגמורַא טָאה יז, .עיצַאוטיס

 "רעד עלַא ןזיװעגסױרַא ןוא ןגַארֿפ עטקיטייװ

 ,עמיטשירעטשרעּב ןוא -רעּברַאג יד ,"ןעגנוכיירג

 ,3 ןאפ ,1928 עװקסָאמ

 -רעּביא רעקרַאטש ַא ןוֿפ ןרעוו טשרעהַאּב .0

 ,ליורג ,דחּפ) קערש א .ליֿפעג א ןוֿפ ,גנוּבעל

 (עירוֿפ ,ןרָאצ) סעּכ ַא .םורַא טּפַאכ (עא המיא

 "א ןעק (הלודג ,דײרֿפ) החמׂש .םורַא טּפַאכ

 ,םלוע םעד יא טעװ תוֿבהלתה

 ןַא ,טֿפַאשקנעּב א .גנומיטש ַא ןגעװ זז

 ,םורַא טּפַאכ (ןטייקכעלמייהמוא) ,טייקיאורמוא

 רעדייא ,םורַא טּפַאכ טעמוא רערַאלקמוא ןַא;

 ןוֿפ םורַא םיא טּפאכ סע, ."הלדֿבה טכַאמ עמ

 ,"שדוקה-חור ןוֿפ םָארטש רענדָאמ א ןטַײז עלַא

 גנוּבעלֿפױא עסיורג ַאע .195 יז ,ןגָאלַאנַאמ ,עש

 ,יגרעּבנעסַײװ' ,שו סַײװ ,"םלוצ םעד םורַא טּפַאכ

 מורא טָאה טײקידעװַאקישט יד טָא; ,173 יז

 ךיוא רָאנ ,רעמערק יד רָאנ טינ טּפאכעג

 רעד םורַא ,שטַײט השמ ,"לטעטש עצנַאג'ס

 ,218 יז ,1929 קסנימ ,קירּבַאֿפ

 -ָאר א .גנוגעװַאּב ַא ,יידיא ןַא ןגעװ זד .8

 "מורא ןרעװ .םורַא טּפַאכ גנומיטש עשיטנַאמ

 טָאה תודיסח,, .םזיניצ ןקידנשרעה ןוֿפ טּפַאכעג

 יד, ."דנַאלסור-םורד ןיא ןסַאמ יד טּפַאכעגמורַא

 עשיטסילַאיצַאס ,עשיטסינויצ) ערענָאיצולָאװער

 ,"טנגוי יד םורַא טּפַאכ גנוגעוואּב (אא

 ןיא רֶעדָא חטש ןיא ןטיירּפשסוא ךיז .9

 ץעצנאג יד םורַא טּפאכ עימעדיּפע יד .טַײצ



 ןסוּבָאלמורַא

 םורַא טּפַאכ סָאװ ףיוה רעסיורג א .טנגעג
 טּפַאכ סָאװ ןגעמרַאֿפ ַא .םינינּב רעקילדנעצ

 לושיגנַאֿפנָא יד , .רענעטרעג ןוא רעדלעֿפ םורַא

 ,"ןרָאינרעל ריֿפ עטשרע יד ךרע ןַא םורא טּפַאכ

 ןוֿפ עילַאװכ יד, .לושקלָאֿפ עכעלטייהנייא ,מי

 ןוא רעמ ץלַא םורַא טּפָאכ גנוטָארסיױא-ןדִיי

 רֿפס ץיֿבונרּב ,קוּבניװעל .ז ,"ךעלטעטש רעמ

 ןיא| ּפַאטע רעטשרע רעד, ,524 'ז ,1953 ,ןורכז

 ןוֿפ טַײצ יד םורַא טּפַאכ {עטכישעג רעד

 ,"דעװ ןשיװטיל ןוֿפ טייקיטעט יד ,עיצַארגימיא
 ,2 ןאנ ,1948 ,ּפָאג ,רעּברַאג אנח

 ןטײרּפשעצ (גנונַײשרעד-רוטַאנ ַא ןגעו) 0

 עסיורג .םעלק א ןיא יװ ןעמעננַײרַא ןוא ךיז

 ךימ,, .דנַאל סָאד םורַא ןּפַאכ (ןטלעק) ןציה

 ,קיטֿפודקרַאטש א םורֲא גנולצולּפ טּפַאכ

 "ורכז ענַײמ ,ץרפ ,"טֿפול-ןטרָאג עקידנטסּברַאה

 !טַאהעג הנותח ּבָאה ךיאי ,תונ

 ,ןינּב ןצנַאג םעד םורַא טּפַאכ רעַײֿפ סָאד

 רעקַאלֿפ ַא ךָאנרעד ןעוט . . . ךעלדנעּפש עסַאנ,

 ,סוממ ,"לּפעט קידנכָאק א םורַא ןּפאכ ןוא . . ;

 םיא וןצ טכירק רעַײֿפ סָאד , .228 'ז ,ֿפשטניװ

 ,..סרעדנעטש יד טּפַאכעגמורַא טָאה ,רעטנענ

 א ךיוא' ,ץרפ ,"ןרעקַאלֿפ יז ,עטֿבלחעגסיױא

 : .ןּברק

 םויה-רדס רעד, .ןעמענמורַא .ןַײז ללוּכ 1

 רעד, ."ןעמעלּבָארּפ עקידרעטַײװ עלַא יַא זומ

 -נאקס עטצעל עלַא טּפַאכעגמורַא טָאה סעומש

 ,"םיטרּפ ךס א םורַא טּפאכ סָאװ ללּכ ַא, ."ןלאד

 1700 ךרעּב םורַא טּפַאכ . . . קיטסיטַאטס יד,

 ײימַאֿפ רענרעדַאמ ,יקסנעל .מ ירד ,"סעיצארעּפָא

 .128 יז ,?רָאי ,עשרַאװ ,רָאטקָאדנעיל

 "מורַא ףַײטש (ךיש ,ץכעוטנָא ןגעו) ,2

 ,.סוֿפ םעד םורַא ןּפאכ סָאװ ךיש עגנע .ןעמענ

 ריא טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ לדיילק סַײװ א;

 -שזולד .מ ,ײזדלַאה םוצ וצֿפױרַא זיּב רעּפרעק

 .9 ץוו 1969 ,רָאֿפ ,יקסוװָאנ

 .בֹּב ערעדנַא טיול ךיוא ;וּב ןטיול ,גפ ,9

 יד טּפַאכעגמורַא טָאה הֿפירׂש ענעגושמ יד;

 רָאנ טנעקעג יז ןעמ טָאה ןשעל ןוא טלעװ

 ,ןילטייצ ןנחלא ,"טולּב ןוֿפ עצנַאג ןעמי טימ

 .ןרָאטקעּפס טימ' ,ּבוטש רעשירַארעטיל ַא ןיא

 'א ,ןסירגַאּב רימ טימ ךיז ןלעװ סעילַאֿפ יד,

 ,ןליופ ןיא םיוּב ַא ,געס ,"ייװ ןַײמ ןליקּפָא ןוא

 -עגמורַא טָאה הוואּת ןוֿפ רעַײֿפ סָאד , .1239 יז

 טנערּבעג טָאה רע ,רעּפרעק ןצנאג ןַײז טּפַאכ

 ,21 ווו 1965 ,זמט ,יָאדור .פ ,"שינעטסולג ןוֿפ

 ,פאכ = .ןשוק ךיז ןוא ךיז יִא -- ך י ז טימ

 -צענערגנַא ןַא, .'ִא ןלוֿפ א טימ ןצַאשּפָא .רעד

 ,רוטסַא .מ ,". . . קיטַאמעט רעד ןוֿפ יַא רעקיד

 .שינעקה .ג1/ .אויא ,1960 ,לעװש ןֿפױא

 .ײרע-  .(עקד ,ןיד) רעד

 ןסעּבָאל-- :5פפ .װטוא -- ןֿפוּבָאלמורַא
 .ןעלמוטמורא ,ןעגנירּפשמורַא .ןעװעיאװמורַא

 א יװ (ןַײז טינ לָאז עמ ואוו) ןריֿפֿפױא ךיז

 סָאד טרעהעג ךיז טָאה; .גנוי רענעזָאלעצ

 ןציז עכלעוו ,ןעגנוי יד ןוֿפ יַא סָאד ,רעטכעלעג

 ,שַא ,"רעטצנעֿפ ערעייז רַאֿפ קנַאּב רעד ףיוא
 ,ל?טעטש סָאד
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 טגייל עמ סָאװ טימ סָאד .ז- ,רעד --- גָאלמורַא

 עק טימ ןסיגַאּב ,רענייטש ןוֿפ יַא ןַא .םורַא
 .ןדניצרעטנוא ןוא ץלָאה ןוֿפ יא םעד ןיסָאר

 -ץגמורַא ןּבָאה יז, .ורט -- ןרענַאלמורַא
 זיּב ,רָאי ּבלַאה ַא טימ ַײרד טָאטש יד טרעגַאל
 ןרעגלַאװמורַא ךיז ןרָאװעג סואימ ייז זיא סע
 רעד ,ץיװַָאלעסָאי .ל ,"גנַאל ױזַא דלעֿפ ןֿפױא

 ,41 יז ,ן"רּת ענליוו ,(דודנה) רעטלגָאװרַאֿפ

 ,ןגערּב יד ןעיינ םִַײּב יַא .ורט -- ןזָאלמורַא
 םעד םורַא טזָאל רעטסוש רעד, .ןציּפש יא
 .רעד ,זָאל -- .עלָאמס טימ לֿפיש ַא יַא .לעּבוד
 ,גנוז

 טימ .ךיז םורַא ץלַא יַא .ורט -- ןגנולמורַא
 יד ףיוא םורָא ךלמ רעד ךיז טגול, -- ךיז

 ,"ךַארּפש דנוא ןיניטש םיא םוא ׂשָאװ ןינַאמ
 יֵלעַּב תרגא ,זּביא ,שריה יֿבצ 'רּב ךונח רוחּבה

 ,1718 אנעה ,םייח

 ןוא ןיה ,רעה ןוא ןיה יַא .װטוא -- ןֿפױלמורַא
 רענעמ טימ 'ִא .רעיומ ַא םורָא יא .קירוצ

 ןֿפױקרַאֿפ יא .טעּברַא ןָא ,ַײרֿפ יַא .(ןעױרֿפ)
 ןיא ןציז ,דסח-תולימג א ןכוז 'א .ןכַאז עטלַא

 ףיוא דלַאװ ןיא יַא ,ַלרֿפ-ןוא-קנארֿפ יא טינ ,רדח

 םעד טכַאמ סָאװ הוּכ רעסיורג רעד .געיעג

 יד רעּביא םורַא ןֿפױל רעגניֿפ יד .יִא ןייטשלימ

 'הנטטושתהו' טשטַײטרַאֿפ ריטרעש .,ןשיװַאלק

 טֿפױל, :ללמ ,"םוריה טֿפַאל, ;(3 ,טמ ,הימרי)

 ןוֿפ ,ןענַײרּב וצ ןענַײרט ןוֿפ יא  ."םורַא

 .ַאא ןעניּב וצ ןענימש ןוֿפ ,ןעיסַאּב וצ ןעיסַאכ

 = פי ןַײז טכוז ןוא םורא טּפיול רע*

 ןּבָאה הנותח לָאז רע סָאװ ױרֿפ יד ,גוויז ןַײז (א

 ךָאנ ךיז טגָאי רע ,קיסַאּפש ךיוא (ּב ;ריא טימ

 טלָאװ ,'א ןעװעג טינ טסלָאװ וד ןעװ, .ןעיורֿפ

 טינ טסלָאװ ודָו "ןֿפױלסיױא ןעוועג טינ ךלימ יד

 ןגעװ הלאש ַא טימ ֿבר םוצ ןֿפױל טֿפרַאדעג

 -ץגנָא םיא טָאה ךלימ יד סָאװ לּפעט ןקישײלֿפ

 ,ןדָאש ןייק טַאהעג טינ טסלָאװ וד ללּכּב ,טריר

 ץקיד'ַא ןטײהנגעלרַאֿפ ַא ןיא ןעװעג טינ

 ,ךעלעגייא

 ןעמ ןעק ,סַאג ןיא םורַא טֿפױל ןָאה רעד זַא;

 איד, .װש ,"ןגָאלש טינ תורּפּכ ןייק םיא טימ

 ׂשַצ ...םלועּב רזֹוח לגלג ןייא זיא טומרַא

 ,"טלעװ רעד ןיא דָאר ןייא זַא םורה טֿפױל

 ףהז טימ רע . , .ל"צז ילעּב , .חכ קרּפ ,טנַארּב

 תיּבל תיּבמ ןיֿפאליג רימרה ינוא טלידנַאהיג

 טינ ןמ, .69 יז ,הג ,"טֿפַאקיג ףיוא ֿבהז ינוא

 המלש 'ר ,"הליֿפּת רנַײז ןיא לָאז ןֿפױל םורַא

 רעד, .ד"קּת טשמַא ,המלש תלהק ,ןודנול ןמלז

 םעד טימ רָאט ןעמ :טּבַײרש (שדח תיּב)

 ןּבעלק ןּבַײלּב זומ רע טרעַײנ ,יַא טינ (שמש)

 -סיוא טכיל-הכונח יד זיּב ,טכיל-הּכונח יד ַײּב

 סָאװ} עמַאמ ַאש .ג/ע ,חע ,"ןענַײז טנערּבעג

 ןצנַאג א םורַא טֿפיול סָאװ ,{דניק ריא טגייז

 ,ןעטרעגנוהעגסיוא ןַא ,עטעשטומענּפָא ןַא| גָאט

 ךיוא טרעװ ךלימ ערעגָאמ לסיּב סָאד זַא
 ,רעדניּבכוּב קחצי םהרֿבַא ,"טנערּבעגרעּביא

 םַײּב ןּפַאכ ךיז טגעלֿפ רעג .20 ןאט ,1885 לָאֿפוי

 ,"לַאג טימ ןדער ,ןעַײרש ןוא טלודעצ יַא ,ּפָאק

 ,115 יז ,תועסמ ,סוממ

 ןקעלמורַא

 ,העד'רסח א יװ ,רענעגושמ א יװ יַא 8

 ,ּפָאק א ןָא ,ךיז ןָא יװ ,זימ עטמסרַאֿפ א יװ

 ןיא עקרעװעװ א יװ ,עלעטערש א ,דש ַא יװ

 לקַײח יװ ,לּבמיצ א ףיוא זימ ַא יװ ,דָאר

 -רַאֿפ א יװ ,דירי ןֿפױא (אא היעמש ,לרעמש)

 ןלַאװק ךָאנ דניא ןַא יװ ,רעװרַאס (רעטקיטעּפש

 ןטלָאװ סעקשַארומ יװ ליפעג אזַא .אא רעסַאװ

 ,ןקור ןרעּביא ןֿפָאלעגמורַא

 .ליצ ןרָאלק ַא ןָא ,ױזַא םּתס -- ךיז טימ

 ,שינע .ץכע-ה .גנו רעד ,ףיול--

 .ַײרעד = .(עקד ,ןיי) רעד
 טעמַאס טימ יַא .ורט -- ן(עװ)עמַאילמורַא

 ַא ,שמש רעד, .ןציּפש ערעַײט טימ יא .(דֵַײז)

 טימ ...ןקור םענעגיוּבעגסיא ןַא טימ ןקז

 יװ סיוא ןעעז סָאװ ןגיוא עקידעמָאכַארט עטלַא

 םינוֿפ ,עש ,יןטיר טימ טעװעמַאילעגמורַא

 ,249 יז ,| דירַאי

 .םורַא ןגיל סָאװ רעדלעֿפ .וטוא -- ןגילמורַא
 ,ּבוטש ןטימ ןיא ןגעלעגמורַא ןענעז . . . קעז יד,

 ,"ןרירנַא טלָאװעג טינ ייז טָאה רענייק ןוא
 ,155 'ז ,1925 ענליװ ,םילשמ ,טע

 .שינע .ץכע .גנ- .ךיז טימ

 יד ןבַײר ןוא יינש טימ יַא .וורט -- ןגיײלמורַא
 ןויוה ןָאטנָא ןומ עמ, .סיֿפ ענערױרֿפרַאֿפ

 טנרָאֿפ טנעה יד 'א רעדַא לטרַאג ַא רעדָא

 רישנשיװצ א ןַײז לָאז סע ,דמעה ןרעּביא

 ,"לייט ןטשרעטנוא םעד ןוא ץרַאה םעד ןשיװצ

 ,ןרינ יד ַײּב ץרעמש א טָאה עמ זַא; .ּב/ו ,אח

 ינַײא םעד ןיא ,רעסַאװ עװָארָאּב ןעמענ ןעמ לָאז

 'א ןוא ןקירדסיוא טוג ןוא לכיט א ןעקנוט

 -רעּפש .י .א ,"ץרעמש םעד ןוֿפ טרָא םעד ףיוא

 גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט) וו םיטוקיל .גניל

 ןיא טערונעגנַײא ךיז טָאה יז, .106 יז ,ט"סרּת

 טנעה עריא טגײלעגמורַא טָאה ,רעּפרעק ןַײמ

 ,ו שג ,װָארַאטָאלָאז יה ירד ,ײזדלַאה ןַײמ םורא

 ...טײגרַאֿפ סָאװ סָאד, .199 יז ,1924 "'נ

 סנשטנעמ םעד םורָא ןטייק ענַײז םורא טגייל

 סקעז ,רעקָאר ,ר ,זּביא ןיקמורֿפ .א ,"המשנ

 ,188 יז ,1929 יינ , . ..ןרעטקַארַאכ

 .גָאל-- :ךיוא .רעד ,גייל-- .ךיז טימ
 .שינע- .ץכע- .גנוז

 טלגניר סָאװ עינל .ס' ,יד -- עינילמורַא
 ,םורֲא טמענ ,םורַא טצענערג .םורַא

 -ּפָארַא .ןּבָאשמורַא .ורט -- ןעשטפילמורַא
 ןטנעדוטס יד, .ןרעשמורַא :ָאד .ןּפוש ןעמענ

 -מורא ייז ןּבָאה טעטיסרעווינוא-ריזַאר םענוֿפ

 רעטנוא ,דַאנ ,"ךעלדנישאמ יד טימ טעשטסילעג

 .100 יז ,1966 ָא"ּת ,ןוז רעד

 -מורַא .רקוא .לס .װטוא -- ןשטעלמורַא
 -מורַא .ךיז ןּפעלשמורַא .ןֿפױלמורַא .ןעילֿפ

 ,בוטש ןיא ןציזנַײא ןענעק טינ ,'א .ןעשטּפעל

 -אור ,רעטצעזעג רעװ ,ליֿפ ױזַא טינ עטעל,

 ינָאק יד ףיוא םורֵא טינ טעטעל רע ."!רעק

 לָאערטנַאמ ,ןגָאװןרעטש רעד ,שממ ,"ןסערג

 ,30 'ז ,8

 האנה טימ יַא .דנואו יד יַא .חרט -- ןקעלמורַא



 ןריזיליּבָאממורַא

 "(ע)ֿפנח :ךיוא .רעלעט םעד יא ,לדנייּב ךעלטיא

 םעד יַא .ןֿפוא ןקידנרעדינרעד ךיז א ףיוא ןענ

 ןַא טרָאװ א ואװ ןוא, .ןטַײז עלַא ןוֿפ ריבג

 ,טַײּפשרַאֿפ ריא טָאה -- סנייר ַא ןוא סנגייא

 ,"קינָאה יװ טקעלעגמורַא טסימ עדמערֿפ ןוא

 עלעגרעּב א ןטָאשעגנַאא .294 'ז ,| װפ ,צוס

 טלקיװעג . . . ריּפַאּפ עלעטעלּב ַא ףיוא עקרַאכַאמ

 רעד טימ טקעלעגמורַא ,קירוצ ןוא ןיה סע

 סע ,ריּפַאּפ לדנדעל ענעּבילּבעג סָאד גנוצ

 .14 װ 1960 ,רָאֿפ ,ןילּבמעד .ּב ,"טּפעלקרַאֿפ

 עמ זַא;ק ,ןגינעגרַאֿפ ןוֿפ ךיז יא -- ךיז טימ

 יז רמולּכ ,ךיז טשַאװ ץַאק יד ,ּבוטש ןיא טעז

 גָאט םעד זַא ןמיס ַא זיא ,םורא ךיז טקעל

 טלעװ ,שטַאגולד .מ ,"טסַאג א ןעמוקנָא ףרַאד

 י54 יז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ

 .עק- ,ןיײ) רעה = .שינע- = .ץכעז
 ,יירע-

 ןוֿפ ןריזיליּבָאמ .ורט -- ןריזיליּבָאממורַא
 ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןריזיליּבָאמ .םורַא ןצנַאג

 ךיוא סרענלעז יַא 55 זיִּב רענעמ יא .סרעטלע

 811  .ןטיּבעג ענעמונרַאֿפ יד ןוֿפ

 ןיא ףרַאד עמ סָאװ יא .ורט -- ןכַאממורַא

 טוג , .טײקשיטַאּבעלַאּב רעצנַאג רעד ןיא ,ףיוה

 איד טָאה |ו ןרעּביא עלעכירטש ַא טימו

 ,בויא ,מהס ,"דנעװ זא טכמיג םורה סנרטצניֿפ

 המשנ יד םוא טׂשָאה טָאג אוד, .9'10 ,וכ

 ילוֿפ ליטייא זיא רד ,ּבַײל ןעד טכַאמג םורא

 ןַא טָאה סע רעוו, .ג/ּבכ ,עּב ,"ןדרע ןלַארש

 תיציצ ליװ ןוא (ןַײל) םיּתשּפ ןוֿפ תוֿפנּכעּברַא

 םעד ןיא ןעמ זומ ,זיא לָאװ סיוא סָאװ ןכַאמנַא

 ןגעװ 'ַא רעדעל לקיטש טימ קינײװעניא ֿפקנ

 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,אדורּב .ַא ֿברה ,(זנטעש)

 .שינע .ךיזו טימ .א/ח ,4

 ןוֿפ ןרעטַאמ .װחרט -- ןעװערדנַאממורַא
 "מורא .ןעלטימ ענעדײשרַאֿפ טימ ,ןטַײז עלא

 יד 'ַא ןוא ןטייװצ ןיא רעגַאל ןייא ןוֿפ ןקיש

 | ,רעטעּברַא-גנאווצ

 "מורַא ךיז .ריא .וטוא -- ןעװערדנַאממורַא
 ַײז, .ןעלגילקרעּביא .ןעװערטיכמורַא .ןהמכח

 ,טדער עמ סָאװ וצ ךיז רעה ,שטנעמ א ױזַא

 טרעה עמ ,ןיינ .סָאװ יצ טרָאװ שידיסח ַא סעּפע

 ,1870 ,מק ,שטַאגלד .מ ,יַא רָאנ טינרעמ

 ,26 ןאס

 ַא טימ סָאלש םעד יַא .װרט -- ןרעיױממורַא

 סע סָאװ טעּברַא עקיצנייא יד, .טנַאװ רעכיוה

 טֿפַאשנַאמסדנַאל רענילּבול יד . . . טריֿפעג טָאה

 -תיּב ןשידִיי ןטלַא םעד 'א סָאד ןעוועג זיא ,.,

 ןוֿפ ךוּב סָאד ןיא ,לַאטנעמולּב ןמחנ ,"םלוע

 ,598 יז ,1952 ,ןילּבול

 ,שינ .גנז .ךיז טימ

 יַײק ַא יַא ,דלעֿפ ַא יַא .ורט -- ןטסעממורַא
 םורה ליװ לַײז יד ןמ ןעװ, .ץָאלק ןקידכעל

 קיד יד 'נוא ...ןליא ַײרד ׂשע זיא ןטסעמ

 רגניֿפ ריֿפ רַאװ לַײז רד ןוֿפ טנװ איד ונייהד

 ןיסעמ ְךַא םורד, .21 ,ּבנ ,הימרי ,מהס ,"קיד

 ,ןרַאג ןייא טימ םורא (תורֿבק) ׂשד רּבַײװ איד
 ןכַאמ 'נוא ,ןּבָאה ןארד (קלח םיתמ) ילַא זד
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 לָאז (רנ) ׂשָאד זד ,לוש איד ןיא זיורד ןצרעק
 ָאד איד (תומשנ) איד וצ תלעוּת ןייא ןַײז
 ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"(םדַא תמשנ 'ה רנ) ןשייה

 ןוא סקַאװ ריא, .זי ,ז"עּת ןטיק ,וװ םייחה רֿפס
 טָאה סָאװ /דלעֿפ יא ןרַאג טימ / ,ןסיג עלָאמס
 ענייא רָאנ זיא יז / -- ןסימש וצ ָאד ןעמ
 רעד ,יקסװָארטסָא .מ .ש ,"טלעװ רעד ןיא

 טימ .42 'ז ,1884 עשרָאװ ,לַאּב ןזַארעקסַאמ

 .שינע .גנז-+ .ךיז

 -מורַא .ןעלגענ-- :פפ .ורט -- ןעלגַאנמורַא
 ךיזו טימ .ןטסאק םעד יא .לגענ טימ ןּפאלק

 .ןװיטָאמ ןוא ןזַײװַאּב טימ יַא ךיז :גיֿפ --

 .שינע- .גנוז

 ןושל-רעדניק ןיא .עזַארֿפ װדַא -- לּפַאנ םורָא
 ,155 +-- ,עלעֿפעל ןרעטנוא ווזד

 ןקעמשמורַא .חרט 4 װטוא -- ןעכוינמורַא
 "מורַא .(ָאיעּפ ןשטנעמ ןגעװ ,םייח-ילעּב ןגעװ)

 ,טנוה א יװ יַא .ןּפַאנשרעד ,ןייגרעד ןלעװ .ןכוז

 םעד ףיוא טסירדרַאֿפ םיא, .עלדַאּפ יד יא

 ,"ףיש רעד ףיוא יַא קיטציא ןַײז ןיא ,ןַאמסדנַאל
 .שינע- 19,  שו 1966 ,רָאפ ,ןילּבמעד .ב

 .עקזולּב יד ,לּברַא יד יַא .ורט -- ןעיינמויא

 איז אוט 'נוא (ןילוק רדיוו) יניׂשוטשיג םענע

 ןעד ןיא רֿפלוּפ ׂשד אוט ינוא ,ןּפיז ןַײֿפ רָאג

 ,"ןאיינ וצ לואוו םורַא דנור ׂשע אוט ינוא ןלַאּב
 טָאה ָאד רעד רנייא,, .ח"עּת טׂשמַא ,לכיּב טׂשנוק

 רונש ןייא רדוא םידָאֿפ ןייא לימרַא ןַײז ןיא

 ןמ רָאט ,לימרַא ׂשד טהיצ וצ טימ רד ןמ זד

 זא ךַײלג זיא ׂשֶע ןעד ןהיצ וצ טינ תּבש םא

 רכעל יד זד ַײז זע רדוא ,טהיצ רנייא ןעוו

 ,וטל ,"טאייניג םורה ןרעװ נוא ,טַײװ ןרעוו

 טָאה ,סנשָארג עכעלטע יד ןעמוקַאּב, .ּב/ּפ

 םייהא טקישעגקעװא . . . אנכש-םולש רעזדנוא

 יד ןלָאצמורַא לסיּב א ךיז לָאז יז . . .בַײװ םעד

 ,עש ,"רעדניק יד ֿבוט-םוי ףיוא יא ,סעכרַאּפ

 ןדַײנשוצ סָאד; ,.245 'ן ,חספ זיּב חסּפ ןוֿפ

 לוּפַאק םוצ עקליטסוא יד ןּפאלקוצ ןוא ןסַאּפוצ

 לֶא ןטימ עקוװָאטַאגאז יד יא סָאד ךָאנרעד ןוא

 ,קׂשמד .ש ,"עקליטסוא רעד וצ עװטַארד ןוא

 ןגָאלשַאּב = ּבוטש ַא 'א* 1950 ,ןרָאי ענעי ןיא

 טימ ,רעטעלּב עניד טימ ּבוטש ןוֿפ טנעװ יד

 ,סעקװָאלעש

 ,.ץכע-ה .גנוא- רעד ,ייני-

 .ירע-  .(עק- ,ןיי) רעד
 ןכוזמורַא קראטש .ורט -- ןרעטשינמוװַא

 ענערָאלרַאֿפ סָאד יא .ןטלַאהַאּב זיא סָאװ סעּפע

 א 'א ןטרָאג ןוֿפ ןטייּב יד ןשיװצ עלעטַײּב

 טיהרַאֿפ , .ןריּפַאּפ סנֿפױה יד ןיא טנעמוקַאד

 עקיציּפש ,עניילק יד ןוֿפ טרעכיזרַאֿפ ןוא

 עצנאג א טרעטשינעגמורַא ןּבָאה סָאװ ךעלדנייצ

 םעד ,יקצינטישז .ל .ה ,"ּבוטש סנדייז ןיא טכַאנ

 ,טרעטשינעגמורא םיא טָאה עמ, .לזַײה סנדייז

 רעזירַאּפ ,ײּפָאק ןַײז רַאֿפ זַײרּפ א טלעטשעג

 ןוֿפ ןלורטַאּפ יד, .1 ן ,1953 ,טפירשטַײצ

 ןוא טיירדעגמורַא ךיז ןּבָאה ַאּפאטסעג רעד

 ,רעגַארּפ השמ ,יַאטעג ןיא טרעטשינעגמורַא
 א טָאה טרעטשינעגמורַא; ,29 אְו 1961 ,זמט

 ,שינע-

 ןעמענמורפ

 א יװ ,לַײװ עדעיא ,לוד טייקטסיװ ןוֿפ ,טניוו

 ,װ המחלמ ,מּפ ,"ןּביוטש יד טגיװעגֿפױא ,הללי

 ,532 יז ,1956 יינ

 .ײרע/ .עק- ,ןיי) רעד .גנוז

 .ןעלגָאװמורַא .וטוא -- ן(עווע)דנו"ענמורַא
 ,טלעוו רעד רעּביא ױזיַא

 עמ סָאװ .רנ .משזד .ידַא -- רַאּבמַענמורַא

 ,חטש רעיַא-טשינ .קימענמורַא .ןעמענמורַא ןעק

 ,םורַא טמענ סָאװ ,1 .ידַא -- קימענמורַא

 :עטַאק עא ןוא עטיירּב א .ןעמרָאֿפ עיַאדץלַא

 ,"קידללוּכ זיא ,'ַא זיא טייקשירעגייטש, .עירָאג

 ןעק עמ סָאװ ,2 .3 אט ,אאצשו פשי ,מי
 ,טייקי- .רעצעלק עיִא .ןעמענמורַא

 טימ ןעלגנירמורַא . .װרט -- ןעמענמורַא
 -טנעָאנ ,טֿפַאשּביל ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ טנעה

 םוצ ןקירדוצ ,טנעה עדייּב טימ יא .טֿפַאש

 סָאד ,רבח ןעַײרטעג םעד יַא .ןשוק ןוא ןצרַאה

 א ןיוש םורא עלַײװ ַא ןיא , .עא דניק עּביל

 רָאג ,'א ןַא ,ןזדלאה א ךָאנרעד ,ּפאט א ,טעלג

 יב; ,43 'ז ,תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"תחא שֿפנ

 ױרֿפ עטרעמָאירַאֿפ ןַײז רע טָאה רעטרעװ יד

 ,"טילגעגנָא . . . שוק ןסייה ַא ןוא ןעמונעגמורַא
 ,רעכערּברעֿפ רעכילקערש רעד ,רערעדעל .ש

 "עגוצ ןעקדײרֿפ וצ ךיז טָאה ,, ,9 יז ,1897 ענליוו

 ,"ןעמונעגמורא יז טנַאה רעד טימ ןוא טעילוט

 טמענ יז, ,24 'ז ,'קעטָאילביּב-טלעװי ,װ סַײװ

 ןוא ךעלטנעה עריא טימ רעטָאֿפ םעד םורָא

 ירוּב .מ ,"טסורּב ןַײז ןָא לּפעק סָאד ןָא טנעל

 ןטמירקעגסיוא ןַא ךיא ּבָאה, .5 'ז ,לרוג ,ןיטש

 רַאֿפ טשוקעג םיא ןוא רעיש ןעמונעגמורַא םיוּב

 "טכַאנירעמוז' ,שָאוהי ,"דיײרֿפ

 םורַא טמענ ףָאלש רעד .גיֿפ רָאנ ,וּב װזד .2

 יז ןּבָאה דייר עסיז יד .(טנעה ענעטעמַאס טימ)

 יז ןעמענ ךייט ןוֿפ סעילַאװכ יד, .ןעמונעגמורא

 ןוא עכילקילג ,פס ,"סמערַא ערעייז טימ םורַא

 סָאד טָאה רעקרַאטש ןוא, .72 יז ,עכילקילגמוא

 ,װ גורֿפ ,"ןעמונעגמורא ףַאלש רעד עלעמייּב

 עצ א ןיוש ,עראמכ יד, ,74 יז ,1910 י"נ

 ,קמ ,"ץלַא 'א ןּביױהעגנָא טָאה . . . עטלטַאּפ

 טימ ןעמונעגמורַא טָאה עילָאּפָאט יד, .קיטנַאמ

 יבישז לזייר ,"ךאד םענעיורטש םעד טנעה יד

 ןוא ,ןעװעג . . . רעליּפשלדיֿפ א ןיּב'כ, .יקסניל

 ןוגינ ןַײמ טָאה ,ןעמולּב יד טניװ-טנװַא רעד יו

 ,ֿפי ,"ןעמונעגמורַא ןשטנעמ ןייר ןוא דלימ

 יִדְו יז טלאהק ,153 'ז ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ

 יז םענ ,ןכייהרעד ךיד יז טעװ ,ֿבושח ןהמכח

 ,סמ ,ײ"דוֿבּכ ןעגנערּבנַײא ריד יז טעװ ,םורַא

 רעַײֿפ (םַאלֿפ) א, :הללק .8 ,ד ,ד"עקּת ילשמ
 ."!'א ךיד לָאז

 רעד ןיא ןּבָאה .ןסילשנַײא .,ןַײז ללוּכ 9
 ןיא ןעמענוצמורא ךעלגעמ טינ .,ץנעטעּפמַאק

 לאירעטַאמ ןצנַאג םעד 'א ,לקיטרַא ןצרוק ַא

 ןשטנעמ גוס רעד; . ...ןוֿפ עטכישעג רעד רַאֿפ

 עצנַאג יד יא; ."לָאצ עסיורג ַא םורַא טמענ

 םורא טמענ ןעמעװ ."רעווש רעייז זיא עגַארֿפ

 טמענ ץראה עניילק סָאד, ?גנושרָאֿפסױא יד



 שירעמענמורַא

 זַא קיטכיװ זיאיס , .װחש ,"טלעװ עסיורג יד םורַא

 ,"ןסאמ ערעסערג סָאװ יַא לָאז עדנאגַאּפָארּפ יד

 ,13 ןאט ,1902 ןָאדנָאל ,רעטײּברַא רעשידיא רעד

 ןעמעננַײרַא ןוא יַא ןָאק . . . הכולמ יד, .89 יז

 -עלע עשיגָאלָאנטע ענעדישרַאֿפץנאג ךיז ןיא

 ןוא הכולמ יקסװָאדַארג .ַא ,זּביא ,"ןטנעמ

 טַײװ ױזַא ַײרד יד, .4 יז ,1906 סעדַא ,ןָאיצַאנ

 תמא ןענַאק םינינע עדנעײטשּפָא רעדנַאנוֿפ

 ןקיצנייאךייא ןַא טימ ןרעװ ןעמונעגמורַא

 -רַאֿפ , ,171 יז ,1919 י"נ ,שוװ טישז ,"ףירגַאּב

 רֶע יװ ,טָאג ןוֿפ טייקסיורג רעד ןיא ךיז טֿפיט

 עלַא םורַא טמענ ןוא ןטלעװ עלַא ןיא לוֿפ זיא

 טינ למיה םוצ לעװ ךיא, ,21 יז ,אינּת ,"ןטלעװ

 ,געס ,"טלעװ יד יא טינ ןוא ןעגנַאלרעד

 יד טימ ןעד רע ןַאק יצ, .יאניגער' ,ןעמעָאּפ

 -לַאװג ,עסיורג אזַא יַא ענַײז ךעלטנעה ענּבָארד

 ,ֿפי {2 ב םוצ ךיוא ךייש| "?טלעװ ענוװָאד

 .101 יז ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד

 ,ןצענערגמורַא .ןעלגנירמורַא .ןעמיױצמורַא .4

 טימ סאֿפ א 'ַא .טיולּפ ַא טימ ןטרָאג םעד יא

 ַא טימ 'ַא .ײמרַא ןַא טימ טָאטש יד יַא .ןֿפײר

 רעד םורֲָא ייז טמענ טַײז ןייא ןוֿפ , .םַאר

 א סדִיי אזא; ,30 'ז ,תועסמ ,סוממ ,* . ..ךַײט

 א טימ יװ ,ןעװעג ףיקמ עקַאט טָאה הֿבשחמ

 ,ץרפ ,"תומלוע עלַא ןעמונעגמורַא לטרַאג

 ,ךָאמ ןָא טסקַאװ סע זַא; .'אחישמד אתבקעי

 -טשרעּב ענרעזַײא . . , טימ 'ַא םיא ןעמ ףרַאד

 ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,"ךעל

 װָאכָאטסנעשט עקַאט זיא , .32 יז ,1900 ענליוו

 טָאה סָאװ ,גנוטסעֿפ א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ

 -ָאמ םעד ןעמונעגמורַא גניר רעקרַאטש א יװ

 ָאכַאטסנעשט ןיא ,יקצַאש ֿבקעי 'רד ,"ריטסַאנ

 ןּבָאה ןשטַײד יד, .6 'ז ,1947 י"נ די רעװ

 ךָאנ ןעמונעגוצ ןוא ץַאלּפ םעד ןעמונעגמורַא

 טקישעגקעװַא ייז ןוא ןדִיי טרעדנוה עכעלטע

 רֿפס ןיא ,רענרַאּב יכדרמ ,"תויּתחּת לואש ןיא

 ,289 'ז ,ט"שּת גרוּבסנגער ,וָאנַאשזכ

 ןַײז .ליֿפעג א ןוֿפ ןרעװ ןעמונעגכרוד .9

 -עלרעּביא ןַא ,גנומיטש ַא ןוֿפ םשֹור ןרעטנוָא

 רעטיצ ,ליורג ,טסגנַא ,המיא ,דחּפ) ארֹומ א .גנוּב

 ,גנורעטסַײגאּב) תוֿבהלתה .םורַא טמענ (עא

 -תמגע ,קיטייװ) רעצ א .םורַא טמענ (עא דיײרֿפ

 טייקענמוס ענדָאמ ַא, .םורא טמענ (עא שֿפנ

 ערעייז ןעמונעגמורַא ןּבָאה הרוחש-הרמ ַא טימ

 עשראװ ,!| ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"תומשנ

 וצ טעמּכ טֿפַאשטנַײֿפ א ,סױטשּפָא ןא, ,325 יז

 ,"ןעמונעגמורַא םיא טָאה ןריא סטכעלש םעד
 -קנעּב סיורג א, .33 יז ,יעגיל-רוטלוקי ,וו סַײװ

 -מורַא ךימ טָאה תונמחר ףיט א ןוא טֿפַאש

 -עיװ .ַא ,"לוכיֿבּכ ,הניכש רעד ףיוא ןעמונעג

 ,14 יז ,1909 גרעּבמעל ,דרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװ

 -דמערֿפ עטסיװ ַארַאס ,טכַאנַײּב טָאטשסיורג ָא;

 ,הלמ ,"רעטצניֿפ רעד ןיא םורַא טמענ סע טייק

 הװלש-טנװַא יד, .43 'ז ,1934 י"נ ,| רעדיל

 ףיוא טַאלּב א ,לה ,"קירוצ וק יד םורַא טמענ

 ,ףגער א ךָאני ,םיוּבלּפע ןַא

 יד ,דנַאטשוצ ַא ןוֿפ ןרעװ טקריװַאּב .0

 רימ ןענעז ןגיוא יד , .םורַא טמענ טייקליטש

 טָאה ףָאלש רעסיז רענדָאמ ַא ןוא ןלַאֿפעגוצ
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 -נוא' ,יקסוװָאנַאגַאק םירֿפא ,"ןעמונעגמורַא ךימ

 ,"ןימלע-תיּב ןוֿפ לגילֿפ ןרעט

 ןוֿפ רקיע םעד יַא .ןַײז סֿפוּת .ןײטשרַאֿפ .?

 ,ןתקולחמ עַײנ יד יא ןענעק טינ .םעלּבָארּפ רעד

 א יַא . ..טדער עס ןוא ליומ ַא רָאנ טָאה ריא,

 ,| עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"!טינ סָאד --- ךַאז

 חומ ןטימ 'א טנעקעג טינ טָאה רע, .202 ז

 ןוֿפ ןרעגַאל עכלעזַא ,ןרעיומ ינימ עכלעזַא
 ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד ,"תורוחס ײלרעלַא

 טוג ףרַאד ןַײד רעד, .39 'ז ,1906 עשרַאװ

 םַאזגנַאל . . . ,הרוּת"ןיד ַא ַײּב ןַײז שרֹודו רֵקֹוח

 יגנוי עכילרע ייװצ ... ,"ךַאז יד 'ַא טוג ןוא

 ןצמורַא; .17 'ז ,1921 וװָאקירטעיּפ , , .ךעל

 "וצסיוא םיא ןוֿפ ידּכ לַאירעטַאמ םעד ןעמענ

 ,"סָאּפע-טלעװ ןשידִיי םעד ןוֿפ רעדליּב יד ןטענק

 ,365 'ז ,וו ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד ;ש

 (ןייא) ַא ןיא ןעמעננײרַא .ןקילּבמורַא .8
 ענייש יד יַא .סַאלק ןיא םידימלּת עלַא 'א .קילּב

 גיוא ןטימ ןעמענוצמורא טינ* .עמַארָאנַאּפ

 זיא סע לַײװ רעדָא טַײװ זיא סע לַײװ ---

 ,לוֿבג ַא טָאה גיוא יד, .ךס ַא רעייז ןַארַאֿפ

 ןייק טינ טָאה סָאװ ךַאז א 'ַא טינ םורד יז ןעק

 ,רופּכ'םוי ,לארׂשי תיּב ט"ע רוזחמ ,ײלוֿבג

 ןוא ..,יז טייטש טָא, .92 יז ,ו"צרּת ענליוו

 טיוט םוצ ריא קילּב ןקיצרַאה ןטימ םורַא טמענ

 ךיז טגייּב, .'עּביל א ,ץרפ ,"דניק ןקָארשרעד

 םעד קוק ןייא טימ םורַא טמענ . . . רעּבירַא

 ,| ןרעטש עדנעזדנָאלּב ,עש ,"למיה ןצנַאג

 זיא שידִייתישארּב, .231 'ז ,1922 עשרַאװ

 ,גיוא ןטימ ןעמענוצמורַא טינ טײקליֿפ ַא ןעוועג

 ריא ןוֿפ ךיז טמענ . . .ךעלסיּבוצ טשרע ןוא

 .טייהנייא עויטַאלער עקיטנַײה יד ןלײשסױרַא

 ,100 יז ,4 ןש ,אוש פשִי ,װמ ,"טייקכעל

 ,שוח רעדנַא ןַא טימ ךיז ןיא ןעמעננַײרַא 9

 -מערַאװ יד) טסָארֿפ רעד .(5 ּב לגרֿפ) ןעז ןצוח

 םינוגינ עסיז .רעדילג עלַא םורַא טמענ (טייק

 גנוניוועג ןוֿפ ןצרעמש יד , .םורַא זדנוא ןעמענ

 זּביא ,"ןעמונעגמורַא קרַאטש רעייז ריא ןּבָאה

 עשראװ ,לַארענעג רעשלעגנייא רעד  םָאר

 טלעװ רעד ףיוא רעװ ךָאנ זיא , .2 יז ,ד"מרּת

 -מורַא ךימ יװ טָאה ןַײּפ ןעמעװ ןעניֿפעג וצ

 ,1927 י"נ ,ץולח רעד ,היכרּב ךורּב ,"?ןעמונעג

 רעקַאמשעג א ןעמונעגמורַא םיא טָאה'ס, .20 יז

 -גרעּב .א ,"םילכאמ עקידֿבוטימוי יד ןוֿפ חיר

 .110 יז ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמ

 ,ןעניז ןקיטסַײג ןיא 976 ּבֹּב וצ לעלַארַאּפ .0

 טלַארטשעגסױרַא טָאה סָאװ טייקמעראװ סָאד,

 ןעמעלַא ...טָאה ,םידיסח עדמערֿפ יד ןוֿפ

 ,שַא ,"ןעמַאזוצ טקיניאעג ןוא ןעמונעגמורַא
 טַײלעגנוי עשידיסח עקילַאמַא יד, .דוי-םיליהּת
 . .. ןּבעל ןשידיסח םוצ ןּבעגעגרעּביא ךיז ןבָאה

 ,"ןעמונעגמורַא ייז טָאה ריװַא רעשידיסח רעד
 -מורַא תורקֿפה יד טָאה, .חמ יז ,1957 י"נ ,ּבדל

 ןלַאֿפעג זיא טָאטש יד ןוא ַײרָאג ץנַאג ןעמונעג

 ןטׂש רעד ,שַאּב ,"טנורנּפָא ןיא רעֿפיט ץלַא
 ,טרָאג ןיא

 א, ן.ּב"טנורג רעד ךיוא} ,ןטסעממורַא ,1
 ןיא קיד ױזַא זיא רֶע ,רעטלַא ןַא רעייז ,םיוּב

 -ײרּבעגסיוא טימ ןשטנעמ ייווצ זַא גנַאֿפמוא

 ידַא -- שירעמענמורַא

 ןעלּפענמורַא

 ,50 יז ,דעצ ,ײיַא טינ םיא ןענעק סמערָא עטרעט

 ןעק עילַאט ריא ,קנַאלש רעייז זיא . , . ןילײרֿפ ,

 איד ,ןהָאסלעדוי .מ ,יַא ןטסױֿפ ייווצ טימ ןעמ

 ,7 יז ,1913 ענליװ ,עּבעיל ענעגָארטעּב

 ןצעמע ןוֿפ יַא .ןענעֿבנגאּב .ןעמענסורַא 2
 יד טימ ךעלסיֿפ יד, .טָאה רע סָאװ ץלַא

 -טנלָאשט יד ןיא ןגײלנַײרַא ךיא לעװ ךעלּפעק

 ,לגוק םעד ןוא יא ייז ןוֿפ עטעֿפ יד ,ךעלּפעט

 י ,"ןעמעשרַאֿפ טינ ךיוא ,דעומה:לוח תּבש

 -ַאילּביּבסקלַאֿפ עשידוי ,גלי ,זּביא יקצַארעמָאד

 טָאה ןריגער, ,30 יז ,עגאלַײּב ,1888 ,| קעט

 ,/ דש ,זּביא קז ,"גנורעקלעֿפַאּב יד 'ַא טײטַאּב

 ,414 יז

 טינשּפָא ןַא רעדָא חטש א ןעמענרַאֿפ 8
 ,"רָאי א יװ רעמ יא טעװ טעּברַא יד, .טַײצ ןוֿפ

 םעד ןעמונעגמורַא טָאה ָאטעג רענילּבול סָאד,

 ...יד טימ לאטרַאװק ןשידִיי םעד ןוֿפ חטש

 ןיא ,קנורט .י ,יָאטעג ןקילָאמַא ןוֿפ ךעלסעג

 דנַאלסור, .2357 'ז ,1952 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב סָאד

 ,ענַײרקוא ,ןלוּפ ןעמונעגמורא ןַאד טָאה . . .

 -נײיש .י ,"ץיצילאג וליֿפַא ןוא עיװטַאל ,עטיל

 ןוֿפ הליהק יד ,, .22 וא 1961 ,רענַאקירעמַא ,טייה

 -מורַא 1783 רָאי ןיא ןיוש טָאה זַײרק רעזדנַאס

 וװָאּבירג ךעלטעטש יד ןוֿפ ןדִיי יד ךיוא ןעמונעג

 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס ןיא רעלהַאמ .ר ,ײװָאּבָאּב ןוא

 ,182 'ז ,0

 ַא טימ ןענעכייצמורַא (עירטעמָאעג) .4
 .עינילדַײרק ַא טימ טַארדַאװק םעד יא .עיניל

 ,עיניל עקיד'ַא יד

 סַײֿפמ זיא הניכש יד ןעװ, -- ךיז טימ

 םורַא טשרע ךיז ייז ןעמענ ,לארׂשי-תסנּכ יד

 1962 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"ןעמַאזוצ ןצנַאט ןוא

 ןּבָאה ןוא ןעמונעגמורַא ךיז ןּבָאה ייז, .21 א

 ,תרשמ רעטרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טשוקעגנַא ךיז

 ךיז טָאה ןהלּכ יד|/ .54 יז ,ג"מרּת עשראװ

 ,"רעיילש ןטימ ןעמונעגמורא טשרמולּכמ טציא

 ,24 'ז ,1913 עשרָאװ ,עלעדנייש ,ןרעפלַאה י

 ריא טֿפרַאד ףיורעד רַאֿפ ןוא :לּבור ןעצ ךָאנ;

 -צמורַא ךיז ףיוא רעכעלַײל ייווצ ןטיירגוצ

 ,275 יז ,שו ּבמס ,"ןשַאװ ןכַאנ ןעמענ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא ןע- ,רעד -- םעני-

 'ַא רעטמױצענּפָא .יא רעסיורג .ןעמענמורַא ןוֿפ

 ,טסורּב רעד ןוֿפ יא .יִא ןזָאלדנע ןא ןיא

 עצנַאג ידע .ַא עכעלטֿפַאשנדַײל ַא .גנוי

 -רַאֿפ ריא ןוא 'א עצנאג ריא ןוא גנוֿפַאשרע

 ,| תועד הגוה ,ם"ּבמ ,"טוג רייז זיא גנוּפינק

 ,36 יז ,1912 ענליוו

 .שינעק .ץכעז

 ,יירע-
 .(עק- ,ןיד) רעד

 יװ זיא סע סָאװ

 ,רעמענמורַא ןַא (רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ) ַײּב

 טימ .ןעמענמורַא םַײּב ךעלטנייוועג זיא סע סָאװ

 ,טייק- .טֿפַאשדנַײרֿפ רעיא רעכעלרע

 טלּפענ עיּפָאטוא ןַא, .ורט -- ןעלּפענמורַא
 -כינעגסיוא ךַײלג ךיז טָאה יז, ."םורַא זיולּב

 יז טָאה סָאװ תורּכיש רעסיז רעד ןוֿפ טרעט

 ,| סַאלטַא חמצ ,גח ,"טלּפענעגמורַא



 ן(עװ)עשזַאטַאּבַאסמורַא

 ארומ יד .ורט -- ן(עװ)עשזַאטַאּבכַאטמורַא
 .יַא ןרַאֿפ ןֿפָארטש ערעװש .יַא טעװ עמ זַאי

 ,ךיז ןעײרדמורַא .דל .וטוא -- ןשזױלפמורַא
 יד ןיא םורֲא טעזיולס עמ זא? .ךיז ןּפעלשמורַא

 ,"ןןשאנ=| יןסַאני וצ סָאװ טינ ןעמ טָאה ,ןסַאג
 .שינע- .חש

 .=:2: 50047/6 .װרט -- ןעשזַאמסמורַא

 ףיוא ךיז יִא -- ךיו טימ .,ןעלגערּפמורַא
 ,שינע- .ןוז רעד

 ,רעּבעל, .ןוה יד יַא .ורט -- ןעילַאמסמורַא
 רָאט -- טכָאקעג טרעװ רע זַא ,ערשּכ וליֿפַא

 רעירֿפ םיא זומ עמ ןוא ,ןסע טינ םיא ןעמ

 -מורַא טָאה טָאג ןוא , .א/גּפ ,םיערז ,ייא טוג

 ,"םורַא ןוא םורַא ןוֿפ לארׂשי םעד טעילאמסעג

 ,1877 גרעּבמעל ,שטַײט ירֿבע שוריפ ,היעשי

 א עּברָאט ןַײז ןוֿפ ןעמונעגסיורא רע טָאה,

 ןֿפױא סע טעילַאמסעגמורַא ,לעֿפ-ךשריה לקיטש

 רעסעמ א טימ סע ןשירקעצ ןעמונעג ןוא רעַײֿפ

 ,זּביא ןַאמדירֿפ .ג ,ײןשקָאל יװ ,ךעלעציּפ ףיוא

 .1935 קסנימ ,ָאלַאזוא וסרעד ,װעינעסרַא .ק .װ

 .שינע  .ןוז רעד ףיוא ךיז יַא -- ך'י ז טימ

  'ַא .ןענַאֿפ יד יַא .װרט -- ןעּבָארקפמורַא
 םיא יז ןּבָאה ,, .ָאיעּפ ,ןלָאגמורַא = עדרַאמ יד
 םיא טָאה עמ ואװ ,ןַײרַא דָאּב ןיא טריֿפעג
 ןקינײרוצּפָא טעּבָארקסעגמורַא ןוא ןשַאװעגמורַא
 1964 ,רַאפ ,ַאדָאגיװ .ש ,"ץומש םעד םיא ןוֿפ
 .שינע .ץכע .ךיז טימ .ןפו

 ַא ףיוא ןזַײװנָא .װטוא -- ךיז ןתודעמורַא
 ,םינכש עלַא טימ ךיז יַא .םורַא ןוֿפ תודע לָאצ

 ןעװעג זיא רע זַא םירֿבח-ליּפש עלַא טימ ךיז יא
 ,ץַאלּפליּפש ןֿפױא

 .מט9 .+- קימורַא וזז .ידַא -- קידעמורַא

 עמ סָאד ןֿפָארטעג טינ ךָאנ ךיז טָאה סע יו,

 ױזַא ,םלוע-תיּב ןוֿפ קירוצ תמ ַא ןריֿפ לָאז

 ַא ענליװ ןוֿפ טכַארּבעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה

 ,דמא ,"ךעלטעטש עא יד ןיא קירוצ לדיימ

 -קנעש, .1868 ענליװ ,ךוזעּב רעגיטַײצנוא רעד

 םיּתּב ילעּב רַאֿפ ,ענעגייא רַאֿפ ךעלטיילק ,ךעל

 םירעיוּפ ,ןֿפוגײלעּב רַאֿפ רעדָא ,עקידלטעטש

 .38 'ז ,המלש ,סוממ ,"רעֿפרעד עיִא יד ןוֿפ

 ןֿפיט םעד ןיא ןוא גרעּב עכיוה עא יד ףיוא,

 ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ליטש ,קיאור זיא לָאט

 ,176 'ז ,1916 ןיװ ,.. .ךעלַאכערטש

 תוזע ןזַײװסױרַא ..חסא -- ןתוװעמורַא

 א יװ 'א .ןלַאֿפ ךס א ןיא ,םורַא ןוא םורַא

 ,הלגע-לעּב

 ,ט ע"י + םורַא װדַא ,ּברעװנַאק -- טעמורַא
 "נָאק ַאא 465 ,טעֿפױא ;98-297 ,טעסיוא {--
 וצ ןעמוקעגנָא וטסיּב יַא יװמ .טעי + ןּברעװ

 ןוֿפ , .יַא ואוצעגרע געװ םעד ןעניֿפעג ."?זדנוא

 ןיא טנאטסערא ןא יװ / 'א ךיא ייג עּביל רעד

 ,ןעװעג טינ זיא רעטצנעֿפ ןייק, .לֿפ ,"ןטייק

 ,"ןײגוצסױרַא י'ַא יװ טַאהעג טשינ רע טָאה -
 סיורג ןוא / יַא רע טריצַאּפש ןטרָאג ןיא, .מֿפ

 װָארדנַאסקעלַא .ח ,"טעמוא ןַײז זיא טלעוו יד יװ

 .ודַא -- טרעמורַא
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 ןַאמ / 'א ךיז ןציז;/ 251 'ז ,װ יּפנימ}

 יּפנימ| ,יקצודַאר .א ,"רעדניק ןוא ּבייו ןוא

 ֿפױוא ןעמ טָאה ןטַאט ןַײד/ {1126 7 װ

 טסכירק וד ןוא גיצ רעסַײװ א ףיוא ןעגנאהעג

 ,1969 עװקסָאמ ,ןּבעל םוצ ,סינפיק .י ,"'ַא ָאד

 ןעמענ ייז / ,ןגיוא יד . . .ןסַאג עשידִיי ףיוא,

 ןליוּפ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס ,"ַא שרעדנא ץלַא

 טרעטַײל הרוּת :ּבוס ךיוא ,73 'ז ,1945 איּב

 ןּביה / 'ַא ןוֿפ לגײֿפ יד ןוא, .װש ,יַא םעד

 "הריש תּבשי ,רַא ,"ןעגנירּפש ,ןעילֿפ וצ ןָא

 ץנליוו ,םיריש ,קמ ,ייַא םעד וצ ןַײא ךיז רעה,

 / יא ןצנַאג םעד טימ םיוּב אש .34 'ז ,0

 ,"ןעגנורדעגנַײא ץרַאה ןַײמ םָאוגנַאל טָאה

 רָאנ סַאג ןיא, .17 יז ןליופ ןוֿפ םיוּב ַא ,געס

 ,22 יו ,1948 ,ָארזע ,ןַאמסוק .ל ,י"יא ןוֿפ םיצקש

 טָאה דרָאּב ַא, .םעד + םורַא .1 -- ןעמורַא
 ,שינעדנעלּב ,ןַאמטלַא השמ ,"םינּפ ןצנַאג 'א רע

 .רעד ,םורַא ןוֿפ צמ ,2 ,1926 ץיװָאנרעשט

 / יַא צלַא ףיונוצ ךיז ןעמוק סע; .יַא עטַײװ יד -
 רעד, .לה ,ײדנַאל ןטסטַײװ ןוֿפ ,םי רעּביא ןוֿפ

 רע / ןֿפוא ןימ אזא ףיוא יװ . . .טגָאא ךלמ

 / ,ןֿפױלטנַא לייט ןטשרע ןוֿפ טלַײאעג טלָאװ

 ןטייווצ ןיא / יַא ןָא ןוא געװ ןיא שינעזַײרק ןָא

 ןַײמ ,לַאה ,"ןעמוק הׂשעמ רעד טָא ןוֿפ לייט

 ,251 יז ,1966 עװקסָאמ ,רציוא

 ָאד זיאס סָאװ ץלַא יא .חרט -- ןֿפעמורַא

 ַײברעד ןוא ךס א ןסע :ךיוא .שיט ןֿפױא

 וד, .תיּבה:לעּב ןגרַאק םעד ןדָאש ןעגנערּב

 רעד ךיז טקערש -- "רענייּב יד יא ךימ טסעו

 לָעו ךיא רעּבָא ,יַא ךימ טסעװ וד , .רעגראק

 -טסַאג ןגרַאק ןגעװ לװפ ,"ןכַאמ קנַארק ךיד

 ןוא ךס א ןּבעג ךעּבענ זומ סָאװ רעּבעג

 .המקנ' רעד טימ ךיז טסיירט

 'ַא ןטניה .טעמורַא ,םורַא וזז -- רעמורַא

 עמ, ."א ןעמ טייג ,ךרוד טינ טזָאל ענעי;ג

 והינּב, ."סיורַא טייג לוק סָאד יא יװ טנרעל

 ל"ב ,"רדיו רה ךילשירו רג רמורה ןיא טקור

 -בַאװ ,קלַאֿפ .ֿפ| ךוּב'םיכלמ (ףרָאדסרעמליװ)

 רע טיג וזַא, 265 'ז ,1939 ָאווְיי ,ךוּברייטש

 יד ןיא ן'א=| רעה םורא ףּפָארט רמרא רעד

 ןוֿפ גנוּבַײרשּב יד  ,"(לטּב לעוּפ) ןייא יװ סַאג

 369 הרוש ,וװ ש9 ,װמ} 'קלָאּפ ינוא זנּכשַא

 רנייא ׂשלֲא שממ ןיֿפַאליג רמורא ךיא ןיּב,

 ָאד טָאע .328 יז ,הג ,"טזיא העיד רסח ו"ח רעד

 ,עש ,"?עלעגײֿפ סָאד ןגױלֿפעגסױרַא זיא יא

 ,12 יז ,1922 עשרַאװ ,ןרָאיטקַא

 םעדצוחַא, .טעמורַא ווזד

 'א יװ ןעז ןלעװ {ןדיי עשיטָאטש ידו יז ןעוו

 ךיז ןלעװ ,ןעמוק גנוטַײצ רעד וצ ןעק עמ

 ,מק ,ײןרינָאּבַא ןלעװ סָאװ עכעלטע . . , ןעניֿפעג

 טימ טכַאמרַאֿפ . . .ץיז ךיא זַא; .2 ןאװ ,6

 וצ ןיוש ךיא ןעק יא יװ !דלַאװג ,ןטַארק יד

 ! שֿפ ,ןאמהעל .ש| דיל םיֿבנג ,"ןעמוק ריד
 ןוא םניח'יצחּב הרוחס ןֿפױק רע טעװ, ,{298 יז

 ,ןכַאמ הסנרפ עלעקיטש א ךיז טעװ יא ױזַא
 ,| גנני רעליואװ ןיק טשינ ַײז ,רעריומ .ז

 ,8 יז ,1911 ווָאנרַאט

 .לָאענ .װטוא -- ןעוַאּפמוװַא

 .וטוא -- ןעלטַאּפמורַא

 ןשטַאּפמורַא

 יד ןוֿפ ןלַאֿפנָא .ורט -- ןרימַארגַאּפמורַא

 ,בנו/ .לטעטש סָאד 'ַא ןוא ךעלֿפרעד עקימורַא

 ,ןעידַאּפ - ךיוא :89 .ווטוא --- ןעדַאּפמורַא
 ןצעמע םורַא ךיז ןעײרדמורַא .ןעוועדַאּפ--

 וצ ידּכ ןצעמע םורַא רדסּכ ןַײז .סעּפע רעדַא

 ןזַײװּוצסױרַא ןצעמע םורַא ןצנַאטמורַא .ןענידַאּב

 סעּפע ןָאט םַײּב ןעִימ קרַאטש ךיז .טֿפַאשּביל

 'א ,(ןייגמורא ףרַאד עמ ואוו אזא) טעּברא ןא

 םורַא יַא .(ןטּבילעג םעד) רעטּבילעג רעד םורַא

 קיאורמוא ךעלקערש ןעועג זיא רע? .ןקנארק א

 סָאװ ןוה א יװ ,טכָאקעצ טעדַאּפעגמורַא ןוא

 ,סוממ ,"רעייא ףיוא ןצעז ךיז ענסעוו ןיא ליוו

 סעּפע טעידַאּפ טַײצ עטצעל יד, .112 יז ,תועסמ

 רענעסקאװעגסיױוא רעד םורַא ליֿפ וצ עקשטעּבייל

 -רעלַא, ,11 'ז ,רזממ רעד ,שז ,"הֿבורק רעטַײװ

 ...ןרַאטערקעסרעטנוא ןוא ןרַאטערקעס ייל

 "עגמורַא ,ןֿפָאלעגמורַא ,טצרַאּפעג ךיז ןּבָאה

 קידנסיװ טינ, .299 יז ,ןמחנ רֿבח ,זיי ,"טעדאּפ

 {ןיא| . ..טעדַאּפעגמורַא רע טָאה ,ור ןייק ןוֿפ

 ןצרַאװש םעד רעּביא טנַאּפשעג . . . רעדלעֿפ יד

 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,ײּפעטס

 ןוֿפ ןגָארטעגסױרַא טָאה היֿבט, ,45 'ז ,5

 ןוא ץלַאז לטסעמ א ,רעסַאװ רעמע ןַא זיוה

 -אגרַאמ םורַא טעדַאּפעגמורַא טָאה רע .קירטש

 ,'גנילטשרע ןַאא ,טעּפ םייח ,"ןעטיר

 ַא יװ ,ץירּפ םורַא לדִיי-תיֿפי-המ א יװ יַא 8

 םורַא ןוה א יװ :ץירּפ םורַא (קיארטאּב) רעיוּפ

 א יװ ןייא ןַא טימ ןוה א יװ ,ךעלעדניה יד

 שמש ַא יװ ,הרומש:הצמ םורָא דִיי רעמורֿפ

 ,היֿפהֿפי א םורַא םירוחּב יװ יא ;ןיּבר א םורָא

 ,הלותּב ַא םורַא ןמלַא ןַא יװ

 ןטמיטשַאּב א ןָא ,ױזַא םּתס -- ךיז טימ

 .שינע-/ .ץכע- .ליצ

 ןוֿפ רוחּב ַא, .וֿפד וזז -- ןשוועקדַאּפמורַא
 ַא טימ ןוא ןקַאּב עטיור טימ ,ןצכַא רָאי ַא
 -מורַא טָאה ,עקדיקַאנ רענינירטסויל רעגנַאל
 ,". ..טשַאנעג ,עמַאמ רעד םורַא טעװעקדַאּפעג
 ,93 'ז ,. ..ךעלעשנעמ עניילק ,עש

 ןוַײרּפשמורַא

 רעד ףיוא םורַא רָאנ טצװאּפ רע; .עװַאּפ א יװ

 ,ןילדרעװס .נ ,"ןּבעל ןשידִיי ןוֿפ ךַאלֿפרעּבײא

 .16 א| 1967 ,זמט

 -צצ ןײגמורַא .1

 .ןעדַאּפמורַא וזד .2 .סעטַאמש ןיא ,טלטַאּפ

 טוט ּפָאק רעד זַא טגָאזעג טָאה ענייא ןעװ,

 ןעמונעג ךַײלג ייווצ ערעדנַא יד ןּבָאה ,ייװ ריא

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"ןליּפ ריא ןּבעגעג ,ריא םורָא יִא

 ,15 אוו 2

 'ַא .סעשטַאגנוי יד יא .ורט -- ןשטַאּפמורַא

 טָאה טניװ רעד, .ןטענקסיוא ןכָאנ ןיוש גייט

 עסַאנ יד טּפוצעג ,ךַאד ןעלכוּפ ןיא ןסיוטשעג
 עקידרעסאװ טימ ןוא ּבױש א ןוֿפ עטַאמש

 ,קמ ,"טנעװ יד טשטַאּפעגמורא טנעה עגנַאל

 .י"רעלדנעה:לגייֿפ רעד עינומ'

 ַא ,טלדיזעג ךיז טָאה עמ, -- ךיז טימ

 ?ןּבילּבעג זיא סָאװ ןוא ,טשטַאּפעגמורַא לסיב



 ןעוערדנַאּפמורַא

 ,לָאֿפי ,"הֿפיסא ןַא ךָאנ ןכאמ לָאז עמ ..,

 ,27 ןאַיו 7

 ןרעה סָאװ טירט טימ ןייגמורַא -- חטוא

 -רעסעװרָאּב יא .ךישקעטש ןיא יַא .שטעּפ יװ ךיז

 ,ליד ןרעּביא טייה

 .שינע- .ץכעז

 "מורא .ררװ .װטוא -- ןעװערדנַאּפמורַא
 ּפָארַא זיא סָאװ למעדייא ןַא יװ 'א .ןעַײמש

 .טסעק ןוֿפ

 =; .דפ .װטוא -- ךיז ןעריווינַאּפמורַא
 "עדִיי א, .ךיז ןרעגלַאװמורַא .קסתנסוט10126 ףֹוָס

 ליּבצנַאמ םעד רָאנ ,ןַאמ ַא ןָא ןיגַאּב ךיז ןעק ענ
 ילַאק .וא ,"יא ךעּבענ ךיז זומ רֶע ,טכעלש זיא

 ,11 'ז ,1882 עשרַאװ , . ..תירּב רענעטלעז ,סומ

 ןיא םורַא ןגעװטסעדנוֿפ ךיז רע טעריװינַאּפ ,
 .סעלעשעה ,"סעמשטערק ןוא ךעלקנעש

 ןריֿפֿפױא ךיז .1 .װטוא -- ןעװענַאּפמורַא
 ,ךָאט טינרָאג ןוא יא .םיעגושמ יד יװ יַא .דליוו
 טעז זיוה סָאד ןוא םורַא ןעװענאּפ רעדניק יד;
 ."שדקה ַא יװ סיוא ןיוש

 -לָצֹּב ַא ,רעשרעה ַא יװ ןריֿפֿפױא ךיז .2

 טָאה יז, .ןצעמע רעּביא ןעװעדנַאמָאק .העד
 ןעמונעג טָאה ןוא . . . טכַאמ יד טליֿפרעד דלַאּב

 ,19 | 1964 ,רָאֿפ ,"טנַאה רעקראטש א טימ יא
 .ןַאּפ ַא יװ ,קידייל ןײגמורַא .9

 ןוֿפ ןרעצנַאּפאב .ורט -- ןרעצנַאּפמורַא

 / -רַאֿפ ענעגייא יד יַא ,ןקיטסעֿפרַאֿפ .ןטַײז עלַא
 טיטעּפא רעַײא ןקיטעז ריא טליװ, .גנוקידייט

 -טידערק א י'ַא ןוא ראזַאּב םעד ןעמעננַײא ןטימ

 יז , ,?ןטכיר לָאז רעװי ,ץרפ ,י?טֿפַאשלעזעג

 ןרַאֿפעג יד ןגעק דימלּת םעד יא ןלעװ ןטלָאװ
 1959 זמט ,ןָאדרַאג .נ ,"ןּבעל םענרעדָאמ ןוֿפ

 ,30 עוו

 ,שינ .גנ- .ךיז טימ

 טימ סעצילָאּפ יד יַא .ורט -- ןקַאּפמורַא
 "מורַא ןּבױהעגנָא ןםיא| . . . ןעמ טָאה , .הרוחס
 -טװ ןוא סרעצנעּפש ,סעקילָאװ טימ ןקַאּפוצ
 ,21 וו 1959 ,גַאט ,טיי ,"רעכיט עשרעּב

 .ץכע- .גנו- .רעד ,קַאּפ-- .ךיז טימ
 - .שינע-

 ךיז ןעיײרדמורַא .וטוא -- ךיז ןערַאּפמורַא

 ןַײז ַײּברעד ןוא סעפע רעדָא ןצעמע םורַא

 ךיז יַא ,טעּברַא ןא טימ ןעמונרַאֿפ (טשרמולּכ)

 יד טקרעמַאּב קינײװ טָאה, .טסעג יד םורַא

 -עגמורַא םיא םורא ךיז ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ

 ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט השמ ,"טצרָאּפ

 ףליהעג רעטצופעג רעד, .42 'ז ,1929 קסנימ

 ןטלָאװ זַײמ יװ ױזַא ריּפַאּפ ןטימ טעשריש

 -ײזַא ןַײני ,עלרעפ עשוהי ,"טצרָאּפעגמורַא ךיז
 ,שינע-  ,ײרּֿפרעדניא רעג

 -מורַא .לָאענ .ורט -- ןעװעשטנערַאּפמורַא
 סעקרַא יד, .ןשטנערַאּפ ןעױּבמורַא ,ןעלגניר

 לָאז עמ ,ןושל-םוטש ףיוא ןטעּבעג ךיז ןּבָאה
 ,1940 קסנימ ,רעוּב ,רַאיטכעד עטָאמ ,"'ַא יז

 -מורַא .ןערָאּפמורַא .חטוא -- ןעקרָאּפמורַא
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 ,ןדָאלֿפש עלַא ןיא יא .ןעלּבירגמורא .ןכוז

 'א ןצעמע טזַאלעג טינ לָאמנייק טלָאװ ךיא,

 ךעלטנגייא סָאװ ןסיװ טינ ןוא רעּפרעק ןַײמ ןיא
 ,זמט ,טַאפ לאונמע ירד ,?ןטרָאד רֶע טוט

 ,25 וא 1

 ַא טימ ,ךיז ןערָאּפמורַא װזד -- ךיז טימ

 ןוא רעמיצ ןיא ךיז יא .לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב

 .ּביוטש ןשיװמורַא טשרמולּכ

 .ךעלטניה עדנילּב יװ יא .וטוא -- ןעזױּפמורַא
 רעיורג רעקיזיר ַא? .ךיוּב ןיא דנואו א טימ יא

 טעזױּפעגמורַא טָאה . . . ליּבָאמָאטװַא-רעצנַאּפ

 ,"רצֿפַײֿפ ןַײז טימ קידנרעמָאי רעהֿפױא ןָא
 ,1931 עװקסַאמ ,סרעּבַאיטקָא 14 ,שקַא 'דער

 טעזױּפעגמורַא םעדכָאנ ןּבָאה ןסַײנ יד, ,18 יז

 ןצנאג ןרעּביא ,רעוַײה רעּביא ,ןֿפױה רעּביא

 עװקסָאמ ,רעדירּב ײרד ,ןָאדרָאג עילע ,"ףרָאד

 .שינע .ץכע .פ38

 םַײּב ןצרַאטשסױרַא .חטוא -- ןשיוּפמורַא

 םורַא ןשיוּפ , .רעהַא ןוא ןיהַא ךיז ןגעװַאּב

 ןוא םירעיוּפ -- ןקעלֿפ עצרַאװש ןוא עיורג

 ןשיוּפ . . . טנוװַײל רעשימייה רעד ןיא סעטרעוּפ

 ץרפ ,"ןרעוּפ עטעדיילקעג שרעדנַא רָאג םורָא

 יז ,'ַָאקיצ ,,טַאהעג הנותח ּבָאה ךיא ,או

2, 123, 

 .לס .ןעילוּפ -- :ךיוא .ורט -- ןעלוּפמורַא
 ןֿפראד ךיא לעװ דלַאּב, .ןּבױטשמורַא װזד

 יד (ןּבױטשמורַא) יא ןוא עטַאמש א ןעמענ

 טינ ךיז טסָאהה .ךיז טימ ."סרעדנעטש

 ,212 יז ,1951 ,ןעמַארד ,הפ ,יַא לסיּב ַא טנעקעג

 .שינע-

 ,םידנּב יַא .ןעמולּב טימ יַא .װרט -- ןצוּפמורַא
 .טלעג ןראנסױרַא .ןענעֿבנגַאּב קרַאטש :ךיוא

 םיא טצוּפ עמ ,'םענירג' א ןַײרַא טּפַאכ עמ,

 ןטייװצ א ןיוש טרָאּפשרַאֿפ רע זַא םורַא ױזַא

 -עצנעט יד ,ַאּפָא ,"הרוחס ךָאנ ןעמוק וצ לָאמ

 עטסיזמוא ןוֿפ סרעּבָאהּביל יד, .316 'ז ,ןיר

 ,אצוו לּבִי ,"(הֿבנגּב ןסַײר) 'ַא יז ןלעװ תוריּפ

7, 

 א ןֿפור טזָאלעג טָאה רעג -- ךיז טימ

 ןייש ךיז טָאה ,יא טזָאלעג ךיז טָאה ,רעריּברַאּב

 ןוא עטייזעצ ,סיקרעזיוא .מ .מ  ,"ןָאטעגנַא

 ,106 יז ,ו"סרּת גרעּבמעל , .. .עטײרּפשעצ

 .שינע .ץכע-ה .גנו-ה רעד ,ץוּפ =

 רע .(עקי ,ןיי) רעד

 .י"א .ורט -- ןעװעשַאיּפמורַא
 ,רעמייּב סורטיצ יא .שָאיּפ א טימ

 לָאצ ַא ןֿפַאשרַאֿפ .װרט -- ןגָאלּפמורַא
 ןקיּביא םעד יװ יא ןוא ןגָאימורא .ן(שינע)גָאלּפ

 געט 'א ךיז -- ךיז טימ ךעלטנייװעג .,דִיי
 רעכיז ןַײז טינ ןוא טנַײה יא ךיז .טכענ ןוא

 ,טיורּב לקיטש םעד ןגעװ ךיז יַא .ןגרָאמ ןטימ

 -פיוא ערעדנא ןּבַאה . . . ןטנַאלאט עשידִיי יד,

 רַאּפ יד טימ ךיז 'א רעדייא ךיז רַאֿפ ןּבַאג

 ,י'סָאטעג' יד ןיא יסעקַאילדִייי טנזיוט קילדנעצ
 ,206 יז ,1919 י"נ ,שוװ טישז

 .שינע .ץכע- .גנו- רעד ,גָאלּפ -

 | | .יירעד

 ןּבָארגמורַא

 ןרעשטעלּפמורַא

 ַאכ זיא סָאװ .ידא -- שירעגָאלּפמורַא
 ךיז טגָאלּפ סָאװ ןצעמע רַאֿפ שיטסירעטקַאר
 ,טייק- .טייקרעכיזמוא עַא .םורַא

 .ןרעטנולּפ -- :פפ .ורט -- ןעטנַאלּפמורַא
 "מורַא ױזַא ןּבָאה קירטש. .ןרעטנָאלּפמורא ווזד

 זיא סע זַא רעפרעק ןצנאג םעד טעטנָאלּפעג

 ."ייז ןוֿפ ןעטנַאלּפסױרַא ךיז ןעוועג ךעלגעמ טינ

 -עגמורַא ךיז ןּבָאה חומ ןיא; -- ךיז טימ

 ןשידִיי םענוֿפ רעדליּב ענעדײשרַאֿפ טעטנַאלּפ

 ,דנַאלמיײה ןַײמ ןוֿפ ,רעגניז לדנעמ ,"טלעֿפרעד

 .שינע 1919 ןיוװ

 טימ ןעמענמורַא .ורט -- ןרעטנַאלּפמורַא
 ַא טימ ןעלקיװמורַא .ןעײרדרַאֿפ .רעטנַאלּפ א

 לצעלק א יא ,לצעלק א םורַא םעדעֿפ יא .ליונק

 -טימ טלָאװעג טינרָאג ּבָאה ךיא , ,םעדעֿפ טימ

 ... טרעטנַאלּפעגמורא ךימ טָאה סָאװ ןעמענ

 ןעגנאהעג טכיװעג ערעװש יװ זיא סָאװ ןוא

 ןיא ,עֿפָאי לדוי ,"גנוגעוואּב רעדעי ןַײמ ףיוא

 ךימ טָאה רענייק, .1929 עװקסַאמ ,ּבורג לסעק

 רענייא רע .טלדניװשעגּפָא טשינ ּבעל ךיא טניז

 .א ,"ןגיל טימ טרעטנַאלּפעגמורַא ךימ טָאה

 ,1961 ַײמ"רּפַא ,שימייה ,זּביא ,ןַאמנײטש

 רימ ןלעװ געט סקעז עצנאג, -- ךיז טימ

 ,"רָאטַאװקע םַײּב ןרעסַאװ יד ןיא יא ױזַא ךיז

 ךיז רע טָאה רָאי 14, .רעדנעל עטַײװ ,הפ

 ,"טעטש עשיצילאג יד ןשיװצ טרעטנַאלּפעגמורַא

 טרעטנָאלּפ סע, .11710 ןאנ ,1932 קסנימ ,ןרעטש

 יד טמוק סע ויּב ,רעיורג א ץענ א םורַא ךיז

 סָאװ' ,אד ,"ןיּפש עקירעיורט ערַאּבטכיזמוא

 ײז זַא ...טדערעג טָאה עמ, .?ןעד ךיא ןיּב

 ייז ,גנונעדרָאמוא ןַײרַא ןעגנערּב {םיטילּפ ידְו

 -אּב ןָא ןוא טעּברַא ןָא םורא ךיז ןרעטנָאלּפ

 ,1947 א"ּב ,דרע עטנערּבעג ,געס ,"גנוקיטֿפּעש

 ,186 יז

 רעד .שינ- .גנו- רעד ,רעטנַאלּפ --

 .ירע- = .(עק- ,ןיי)
 טימ םורַא טמענ סָאװ .ידַא -- קינַאלּפמורַא

 ,טעּברַא ױּבּפױוא עשיטָאטש עא .ןַאלּפ א
 ,טייקיד

 יד יװ ןזָאל ןוא יַא .ורט -- ןרעדנילּפמורַא
 -מורַא טוג יז טָאה רע, .טַאהעג טָאה עמַאמ
 יד ןיא ןייג טזָאלעג יז טָאה ןוא טרעדנילּפעג
 .שינ .גנו .,32 אט ,1887 לָאֿפי ,"רעזַײה

 ןוא ןײגמורַא .1 .וטוא -- ןעקסעילּפמורַא
 ,תוֿבהלתה סיורג ןוֿפ יא .טנעה יד טימ ןשטַאּפ

 -סיורא ןוא ןײגמורַא .ןעקסוילּפמורַא ווזד .2

 "לנימש , .קסוילּפ א וצ ךעלנע ,גנַאלק א ןּבעג

 קנעש ןיא ...טעילוהעג ןרעֶו . ..טָאה תרצע

 ןוא ןֿפנָארּב סַאֿפ סיורג א ןסָאגעגסיױא . . . ןוא

 ,"ץטָאלּב ןֿפנָארּב רעד ןיא טעקסעילּפעגמורַא
 .שינע- .טּפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש

 ןוא ןײגמורַא .וטוא -- ןרעשט'עלּפמורַא
 ,שטלּפ ,שטלּפ וצ ךעלנע ,גנַאלק א ןּבעגסױרַא

 .ןגער ןכָאנ סעשזול יד ןיא יא .םי גערּב םַײּב יא

 טָאה, .קרַאמ ןטימ ןיא סיֿפ עטעקַאנ טימ יא

 ַא רַאֿפ טשינ ןסַאּפ סָאװ ןכַאז ןַאטעגּפָא יז



 ןעלמּפמורַא

 ךיש יד ןָאטעגסיױא טָאה יז ,דמלמ א ןוֿפ בַײװ

 ,שַאּב ,"סעװרָאב טרעשטעלּפעגמורַא טָאה ןוא

 .23 אוו 1960 ,רָאֿפ

 ךיוא טגעלֿפ זַײװנטנעמָאמ;, -- ךיז טימ

 "רעד םעד ןיא ןעגנירּפשנַײרַא . . . המשנ ןַײמ

 ךיז טגעלֿפ ןוא גנומיטש רענעי ןוֿפ םי ןדנקיוװק

 י"ג ,וא טישז ,"ןלַאװ ענַײז ןיא יא קיטסול

 .שינ- 56 יז ,9

 ןיא ןרעכײרמורַא :ךיוא .ורט -- ןעלסּפמורַא
 "רעד דניק ַא ביוא .הלוגס ַא טימ גנודניּברַאֿפ
 ּפָא ןעמ טדַײנש ,טנוה ַא רַאֿפ ךיז טקערש
 לטניּב םעד טימ ןוא רָאה לטניּב ַא טנוה םַײּב
 קערש רעד טייג ,דניק סָאד םורַא ןעמ טרעכייר
 עטלַא ןַא) יא ןוא ןעלסּפ סע טֿפור עמ .קעװא
 ,(עטיל ,לװַאש ןוֿפ ױרֿפ

 (טימ) יַא .ורט 8 וטוא -- ןעלדעּפמורַא
 'ַא -- ריא .ךעלעכיט ,ךעלערעש ,ךעלעמעק
 -תחמׂש טימ ןוא םירוּפ םוא תונעשוה טימ

 עװערָאה ךיא, .ֿבָאּבהעשּת םוא ןענַאֿפ-הרוּת

 ייװצ ,ןוחַא .מ ,"םורַא לדעּפ ןוא קַאּפ םעד טימ

 ךאלמ רעד, .21 יז ,ס"רּת ענליו ,רעגעװש

 טָאה תורצ ךעלקעּפ טימ םורא טלדעּפ סָאװ

 טַײלילגניס רַאֿפ ןוא לקעּפ א םענייא ןדעי רַאֿפ

 י"נ ,ױרֿפ יד ןוא םייה יד ,ץילַאמ .ח ,"ייווצ

 .ירע- .שינע- 7 יז ,8

 טימ ןשטַאּפמרַא .ורט -- ןשלשטעּפמורַא
 -עג טָאה, .ךעלעקעּב יד 'א .ךעלעשטעּפ עניילק
 ... דרעֿפ יד טלשטעּפעגמורַא ,לַאטש יד טנֿפע
 ,"טסימדרעֿפ ןוֿפ חיר םעד טמעטָאעגנַײא ףיט
 | ,18 וש 1959 ,רָאֿפ ,שַאּב

 .שינע .װזק -- ךיז טימ

 רעװש ןוא ןייגמורַא .װטוא -- ןטנעּפמורַא
 -רעטרעטַאמרַאֿפ יװ ,ןֿפױל א ךָאנ יװ) ןעמעטָא

 ןּבױהעגנָא ןּבָאה ייז, .622: 40 ק2ם? ,(טייה

 ןוא ןטֿפעשעג עשידִיי יד רעּביא ןטנעּפוצמורַא

 יד ןֿפױקרַאֿפ וצ ידּכ רעזַײה עטַאװירּפ יד ןיא

 י .ש ,"ןעגנולעטשרָאֿפ ערעייז רַאֿפ ןטעליּב

 .1955 ןָאדנַאל ,ןענַאװַארַאק-רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה

 טימ ןדניּבמורַא .ורט -- ן(עװ)עטנעּפמורַא
 סָאװ תורמוח עטלַא יד, .דרעֿפ יד יַא .סעטנעּפ

 יד יװ ,יײז טימ טמױצרַאֿפ זדנוא טָאה עמ

 עריא טימ גילֿפ יד םורַא טעװעטנעּפ ןיּפש

 .שינע 16.  א ,1887 ,לַאֿפײ ,"ךעלעקירטש

 סָאװ .(קינַאטָאּב) .ידַא -- קידלטס'עּפמויַא
 ּבמָאלַאג .א .םולּב רעד םורַא לטסעּפ א טָאה

 ,156 יז ,1922 עשרַאװ ,ןסקיװעג ,שטָאּב .ג ,זּביא

 ,םולּב עיַא

 ַא טימ ןעמענמורַא .חרט -- ןעלטשּפמורַא
 ךַײלג ןעמוק רָאנ ,יא טינ .ךעלטשּפ טימ ,לטשּפ

 ימורַא טינ ףרַאד רעטכיד רעד, .טשּפ םוצ
 ,54 יז ,ן ךוּת ןיא ,גי ,"דיל א סנַײז יא ןוא ןדער

 .ךיז 'ַא ןוֿפ ןּבָאה האנה -- ךיז טימ

 יי | .שינעע- .ץכע-

 ַא טימ ן(עכָאֿפ :הטוא -- ןעלכַאֿפמורַא
 -;וֿפ ןיוש טלַאה רע; .גנוגעװַאּב-טנַאה רעצרוק |
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 טלכָאֿפ ןוא ךייה רעד ןיא טנַאה יד סנטַײװרעד

 טימ יװ עּבאגסיוא-ערטסקע . . . רעד טימ םורַא

 -ערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"ןָאֿפ-הרוּת-תחמׂש א

 .ךיו טימ .137 יז ,1916 ןיװ ,...ךעלַאכ

 | ,שינע-

 ןגעװַאב .הרט 4 װטוא -- ן(ע)כָאֿפמורַא
 וצ ,לטניװ ַא ןכַאמ וצ) קירוצ ןוא ןיה סעּפע

 (רעד טימ) יד יא .(אא טֿפַאשקרעמֿפױא ןעיצ

 ,טסגלָאֿפ ,רעטסעװש עטכעלש ,וד ןוא, .ןָאֿפ

 ענעדלָאג יד' ,ץרפ ,"רעסעמ ןטימ םורַא טסכָאֿפ

 | .טקַא .2 ,!טַײק
 ,לכיט ריא ןעמונעגסױרַאא -- ךיז טימ

 רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר .מ ,"ךיז .טכָאֿפעגמורַא

 ,גנז .197 יז ,1914 ענליװ ,לוּבלּביטולּב
 | .שינע-

 ןלַאֿפֿפױרַא .ןלַאֿפַאּב .ורט -- ןלַאֿפמורַא
 ןענַײז רעדניק יד, ."יַא זדנוא ןענעק םיאנוׂש,

 "סע טנָאמעג ןוא רעטָאֿפ םעד ןלַאֿפעגמורַא

 ןייועג א טימ םיא ןּבָאה רעטומ ןוא רעטָאֿפ

 רעטש ,ַאי ,"ןשוק ןוא ןזדלַאה ןלַאֿפעגמורַא

 ,..י ןַײרא רע טמוקע .5 יז ,1861 גיצּפַײל ,לכיט

 ,"טשוקעג ייז טָאה ןוא ןלַאֿפעגמורַא ייז זיא

 ךיז טָאה, .ּב/טס ,יסרילטעּב יוהמ השעמ' ,ּבחנ
 -עגמורַא םיא זיא ןוא ןטלַאהניײא טנעקעג טשינ

 ,51 ןש ,1870 ,מק ,"ןשוק ןלַאֿפ

 ןוא ןַײרַא רע טמוק לַײװרעד, -- חטוא

 "מורא ייז ףיוא זיא ןוא ,ָאד ןיּב ךיא :טגָאז

 ,טרָאד ,ּבחנ ,"טשוקעג ייז טָאה ןוא ןלַאֿפעג

 םורַא ןלַאֿפעגמורַא רימ רֶע זיא, .ּב/וס יז

 ,יןשוק וצ ןּבױהעגנָא ךימ טָאה ןוא זדלַאה םעד

 ןענַײז ,ןעזרעד םיא ןּבָאה ייז יװא ,12 יז ,פי

 ,"ןעניּב יד יװ םיא םורַא ןלַאֿפעגמורַא עלַא יז
 ענליוו ,האװצ סי'רעטָאֿפ םעד ,ץיװָאלעסָאי .ל

 -עגמורא ןענַײז סמערָא ענַײמ , .18 יז ,ז"מרּת

 דוֿבּכל ,ןירָאג .ּב ,"זדלַאה ריא םורַא ןלַאֿפ

 ,ןטריניגַאּפ טינ} 1999 י"נ ,...חספ'
 -לּבעמ א, .ןטַײז עלַא ןוֿפ ןלַאֿפּפָארַא :ךיוא

 ,"ןזינרַאק יד םיא ַײּב יא טינ ןלָאז'ס סָאװ ,קיטש

 גרוברעטעפ ,טײּברַארעלשיט יד ,ַאמרעּב .מ י

 ,32 'ז ,3

 ,ץכע-  .גנוז = .רעד .ל88-
 יײרע/ .עק- ,ןי) רעד

 .ןצלַאֿפּפָא +-- -- ןצלַאֿפמורַא

 -עּפעטש-ןשַאמַאק) .ורט -- ןשװעצלַאֿפמויַא
 ַא ןוֿפ ןגערּב יד ןכַאמ ןיד ,ןדַײנשמורַא (ַײר
 ידּכ ןגײּברַאֿפ ךיז גנירג ןלָאז ייז ,עװעילָאכ
 .ןישַאמ רעד ךיוא ןּפעטשוצֿפױנוצ יז -

 .שינע-

 טלקיװרַאֿפ ױזַא טקנוּפ, .ורט -- ןרינַאֿפמורַא
 ןטריליֿפָארּפ ַא יַא םַײּב ךיוא טעּברַא יד זיא

 ,"עדנור ןענַײז ןעלקניװ יד ןעװ ,. . . זינרַאק
 | ,תנֹי 97,  יז ,רעּב

 -מורַא ,ןֿפױלמורַא .וטוא -- ןעצַאֿפמוװַא
 ,טכַארטַאּבמוא ןוא שינעלַײא ןיא ןָאט .ןעַײמש

 .ץבמש .ץַאמדַאֿפ 'א ןעניז ַא ןָא יא
 | | .שינע-

 ,חילש ,חלושמ ַא יװ יַא .ונוא -- ןרָאֿפמורַא
 -(ַאי ףיוא יא .קידנטַײר יַא .ןטֿפעשעג ןגעװ יא |

 ןלַײֿפמורַא -

 .ץניװָארּפ רעד רעּביא עּפורט א טימ יא .ןדיר

 ןשיװצ ,תומוקמ עטַײװ ןיא = ךי ש ןיא יַא*

 םורא (רימ) טרָאֿפ ּפָאק רעד" .טַײל עבושח

 איד ןיא קנעּב יד ףיוא, .טלמוטעצ קרַאטש =

 ןירָאֿפ םורַא / .ןירָאֿפ םורַא רימ ןיזומ סיולק

 וצ דנוא ןיסע וצ / ,סיולק יד ןיא רימ ןיזומ

 ,דיל-םירוחּב' ,"זיוה ןייק רימ ןּבָאה ןינרעל

 ָאד רעדע .(346 'ז ,אוו לֹּבִיְו 1750 מדֿפֿפ

 רעד ףיוא טינ איז טׂשָאל טלַאה (דוֿבּכּב) םירֿפס

 ,שפע ,ןןרעגלַאװ ךיז =} ןרָאֿפ םורַא קנַאּב
 ,ב/ג ,ה"מּת ,מדֿפפ ,אּבה םלועל רשיה ךרד

 'א טחוש טָאטש רעד טגעלֿפ טַײצ-הּכונח,

 ןוא סעקינֿבושי עקידעמורַא יד רעּביא םיא טימ

 ,סוממ ,ײלֿפַאטראק ךעלקעז ייז ַײּב ןעמענֿפױנוצ

 לדרעפ א ,טעניּבַאק םענייש א, ,43 יז ,וו המלש

 ףיוא סנייש ַא לדנַאטעַאֿפ א טימ סנגייא ןַא
 ןיא ,עש ,"עקנַארק יד רעּביא ןרָאֿפוצמורַא |

 ןָאֿפאגעמ א טימ ָאטיוא ןַא; .23 'ז ,םרוטש

 טימ ןוא טָאטש רעד רעּביא ןרָאֿפעגמורַא זיא

 ןּביז ןעמ טגנעה טנַײה :ןעירשעגסיוא החמׂש

 ,"ןדיי עלַא ןגרָאמרעּביא ,טרעדנוה ןגרָאמ ,ןדִיי
 גרוּבסנגער ,וָאנַאשזכ רֿפס ןיא ,רענרַאּב יכדרמ

 .טנע ג א רעקידא .286 יז ,טײשּת

 .ץכע- .גנז .רעד ,רָאֿפ- .ךיז טימ

 ,ײרע/ .(עק- ,ןיר) רעד .שינעד

 ענעסירעצ יד יַא .ורט -- ןטכיררַאֿפמורַא
 טימ .םינינּב ענעלַאֿפעגנַײאיּבלַאה יד יַא .םידגּב
 רָאנ -- ענעסילשעגּפָא ,ענעסירעגּפָא; --ךיז
 ,1938 קסנימ ,ןרעטש ,"טינ ןעמ ליװ ךיז יא

 .3 ןאפ

 עלַא ןוֿפ ןינע ןַא יַא .ורט -- ןשרָאֿפמורַא

 "מורא ןוא טקוקעגמורַא דרע עצנַאג יד , .ןטַײז

 ריא ,טייקכיה ריא ,הרוצ ריא טשרַאֿפעג

 ,ָאסימַאש ,זּביא יקסנַאשרַא 'רד ,"ערעֿפסָאמטַא

 .בנז 52.  יז ,1902 עשרַאװ ,לאימולש ץרפ

 ,שינע-

 ןֿפױה יד רעּביא יַא .װטוא -- ןעלדיֿפמורַא
 ןָאט ןרַאֿפ ּברעװ:-טַײּברַאֿפ :ךיוא .טייהרעדנילּב

 רָאלק זיא ּב ןַײז סָאװ ,טַײצ ערעגנעל א סעּפע

 ?םורַא וטסלדיֿפ סָאװ, .טסקעטנָאק ןוֿפ זיױלּב

 ."םייהַא רָאֿפ רעדָא ןענרעל םוצ ךיז םענ רעדָא

 -ץגמורַא ױזַא םיא טָאה רע, -- חרט ךיוא

 ."ךושל ןָא ןּבילּבעג זיא רענעי זַא טלדיֿפ

 ַא םורַא ךיד וטסלדיֿפ ואװש -- ךיז טימ

 .יקסחװעשטידרעּב .י .מ ,"?קנערק ןיא גָאט ןצנַאג

 (עק- ,ןיי) רע .שינע  .ץכעז
 י ,יירעד

 יד יַא; .גיצעג סָאד יַא .ורט -- ןלַײֿפמורַא
 .לװֿפ ,"רענייּב יד וצ ןעמענ ךיז ןוא רענייצ

 ןוא עװשעדיּפ ןוֿפ ךעלקעלֿפ ןציּפש יד יִֵא;
 װציק ןשָאלַאק ןוא ךיש ,ארזיא .ע ,"סַאצּפָא
 טוג טנקירט רע זַא . . , טיק רעד, ,50 יז ,8
 ןטרַאה אזא טימ םורַא םיא ןעמ טלַײֿפ ,סיוא

 ,| רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןײײטשמַאװש ןימ

 יי ,135 יז ,'סעמעי

 ,ןכַאמ רערעלק טעּברַא יד ןַאק יוזא, :גיֿפ ךיוא

 -סגנוֿפַאש םענוֿפ ןטַאטלוזער יד יַא ,ןֿפיײללשסיױוא -



 ןרעטצניֿפמורא

 , רעקיטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"סעצָארּפ

 ,340 יז

 "ראש רעדָא רעלעדייא ןרעװ -- ךיז טימ

 .שינע .ץכעק .גנו/ .רעֿפ

 סָאד י'ַא .רעמיצ ַא יַא .ורט -- ןרעטצניֿפמורַא
 עמ זַא טרעטצניֿפעגמורַא טרעװ עמ, .טימעג
 רעצנַאג רעד ףיוא שידִי טימ לָאמש טלַאה
 ,זמט ,גי ,"טײקטײרּפשעצ רעזדנוא ןוֿפ עּפַאמ
 ,20 א 3

 .שינ .גנז .ךיז טימ

 (טלעװ עצנַאג יד) ןצעמע יַא .וורט -- ןריֿפמורַא
 ,רעּב ַא רענַײגיצ א יװ יא .זָאנ רעד (רַאֿפ) ַײּב

 וצ סעּפע 'א .ערה'רצי םעד ןוֿפ יַא ןזָאל ךיז

 .ןּברַאֿפמורַא -- ןגיוא יד יַא* ,ןֿפױקרַאֿפ

 "עג י'ַא* .טנַאװ א רילָאק ַא טימ 'ַא :ךיוא

 טימ ןענעגעזעג ךיז ןתח ַא 'ַא = ךיז ןענעגעז
 הנותח ןרָאֿפסױרַא ןרָאֿפ םיּתּב ילעּב עֿבושח יד

 זַא טֿפערט סע, .לטעטש רעדנַא ןַא ןיא ןּבָאה

 רעד ַײּב ןטסערג םעד טריֿפ רעטסדנימ רעד

 יד רעטנוא םורַא ךימ טריֿפ, .וש ,"םורַא זָאנ

 ,הניאצ ,"רימ ןא ןגיטלעוויג איז 'נוא תומוא

 םישדח ףלעװצ 'נוא תולזמ ףלעװצ ,, .א/אצק

 יד ןגיק ןינַײז איד ,טלעװ איד ןריֿפ םורַא

 ,1723 אדרויֿפ ,וו הש ,"טלעטשג םיטֿבש ףלעװצ

 .עדניה עריא טריֿפעגמורַא טָאה ןוה ַאע .ּב/ג

 "עקשטאק א ןעוועג זיא ןשיװצרעד ןוא . . . ךעל

 ידע .150 'ז ,1925 ץענליװ ,םילשמ ,טע ,"ץל

 -עגנָא ןדניק םעד| םיא טָאה . . . ןירעכערּפש

 טימ טריֿפעגמורַא לָאמ ַײרד ,עלעגייא ןיא ןגיּפש

 'דוי רעד ,"ךיוא סעּפע טגָאזעג ,רעסעמ ַא

 -שגמורַא . . ., ,71 'ז ,1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ

 עקירעדינ יד ןוא ןעלקניוװ-ּבוטש יד טריֿפ

 טימ עּבזירּפ יד ןוא עקניס טימ רעטצנעֿפ

 ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"םייל רעטיור

 ,22 'ז ,1965 עװקסָאמ

 ךיז יַא ,לדיימ ַא טימ ךיז יִא -- ךיז טימ

 טימ יא ךיז .רעזַײה יד רעּביא עּברָאט רעד טימ

 ַא טימ רָאי ַײרד, .בוטדןֿבא ןַא טימ יװ ןצעמע

 ךיז רע לָאז ךָאנרעד ,'ַא ךיז יז לָאז ןתח

 ןּבצלכ תונמחר ַא, .לֿפ ,"ריא ןוֿפ ןכַאלסיױא

 טריֿפ ,ךיז טגָאלּפ ךעּבענ יז .ּבַײװ רעַײא ףיוא

 ,סוממ ,"רעדניק ערעַײא טימ םורַא טרָאד ךיז

 ןענַאטשעגנָא טינ זיא םיא, ,50 יז ,עשטַאילק

 ,זי ,"ךעלדיימ עשירַאנ טימ ךיז ןריֿפוצמורַא
 ,67 'ז ,ןעגנולייצרעד

 ,ץכע-ה .גנוז ,רעד ,ריֿפ .-
 .ַײרע- = .(עק" ,ןיד) רעד

 ןרעטַאלֿפ ןעניּב. .װטוא -- ןרעטַאלֿפמורַא
 -ַאלֿפ לגיײֿפ עצרַאװש,, ."ןעמולּב רעּביא םורַא
 ,טייק ענעדלַאג יד ,ץרּפ ,"טניװ ןיא םורַא ןרעט

 יז טָאה ןערּב ןרעדנוזַאּב א טימ, .טקא

 ,שינע-

 -עלש יד ןשיװצ ןעלּפַאצמורַא ןוא יא ןעמונעג

 .1941 קסנימ ,קערש ,סילע .ּב ,"רעג

 ימורַא םיא ןוא קנַאדעג א ןעמענא -- ורט

 ,?טײקטּבױלגרַאֿפטסּבלעז טימ יא ןוא ןעגניז
 .51 'ז ,| ךות ,גי

 ,שינ -  .גרָאז ןָא ,ליצ ַא ןָא -- ך יז טימ

 .לָאענ .חטוא -- ןעלגילֿפמורַא

 ,זדנַאג יד יַא .וורט --- ןקילֿפמורַא
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 חטש ןצנַאג םעד יַא .װרט -- ןצנַאלֿפמורַא
 ּבָאה ןןזָארג עדליוו . . . טַאטשנַאג .רעמייּב טימ
 ,ןעמולּב ןוא ןזיור טימ טצנַאלֿפעגמורַא ךיא
 ,1882 ענליװ ,סיר דלַאװג רעד ,שטיװַאר .י .ג

 עטײזרַאֿפ ענייר ,עטוג ענַײז ףיוא, .22 יז

 ,"?רענרעד יא וטסליו ,ץרַאה ןַײמ ןיא סענרעז

 ,1884 סעדַא ,םכחה ןתנ ,גניסעל .ג ,זּביא ,ליי

 .34 יז

 .שינע- .גנוז .ךיז טימ

 ןגָארטמורַא

 ןיא ןּבָאה רימ, .ןעלגילֿפ טימ ןּבעװשמורַא ,ךיז

 -מורַא ןװערַאנ ךַײט םעד| םיא רעּביא ןגרָאמירֿפ

 ןעיולּב ןַײז ןיא טקיטולּב טציא / ,טלגילֿפעג

 ,גח ,"גנַאגרַאֿפךוז רעזדנוא ןיוש / לגיּפש
 ,9 'ז ,ןגעװ ענעסקַאװרַאֿפ

 םורַא ןעילֿפ ךעלעגיײֿפ .ווטוא -- ןעילֿפמורַא

 ןעילֿפ ןקַאזָאק, :גיֿפ טֿפָא .רעהַא ןוא ןיהַא

 םורא ןעילֿפ ןגיוא יד, ."דרעֿפ יד ףיוא םורַא

 טילֿפ לדָאנ יד , ,"ןטייוצ םוצ דליּב ןייא ןוֿפ

 םורָא טילֿפ יינש רעד, ."טנעה עריא ןיא םורא

 ּפָאק רעד" ."טניװ ןוֿפ ןעלגילֿפ יד ףיוא

 -ידנקיאורמואַאּב) ענעדײשרַאֿפ = םורַא טילֿפ

 רעד, .ךיז ןטַײּב ןייא ןיא ןטלַאה תוֿבשחמ (עק

 םירישה:-ריש ןיא ןגױלֿפעגמורַא זיא . . . ןשרד

 -ַאק רַאֿפ םיקוסּפ טכַאמעג ,רענעגושמ ַא יװ

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ 'דוי רעד ,"סעקיל

 ןיא םורא טציא ןעולֿפ רעדניק יד, ,31 יז

 רעד ןוא רעדיל םוטעמוא ןעגניז / ,טלעװ רעד

 ןיילַאפ ,60 'ז ,הריש ,סוממ ,"טלעװק םלוע

 -ימוג ףיוא ץעּפוהעי רעּביא םורַא ייז ןעילֿפ

 ןעילֿפ, ,52 יז ,היֿבט ,עש ,"ךעלדער ענעטסַאל

 -ארמג ,תויגוס עצנַאג םורַא ּפָאק ןיא רימ

 ,ָאקיצ+ ,תונורכז ענַײמ ,או ץרפ ,"רעקיטש

 זיא ּפָאק רעד סָאװ ,הרוּתרּב רעד . . ,, ,53 יז

 -עגמורַא טֿפולרחסמ רעד ןיא דימּת םיא ַײּב

 ,קָאטסָאװ ,ןעמעלַא ךָאנ ,ע גרעּב ,"ןגױלֿפ

 ןשיװצ לגױֿפרעמוז רעניש ַא יװ, .10 יז

 ןַײז 'ַא טגעלֿפ / ,עטיור ,עשירֿפ ןעמולּב

 ,הלמ ,"עטיוט רעטעלּב-םירֿפס ןשיװצ המשנ
 ,19 יז ,קרָאירינ ןיא

 ,ליצ ַא ןָא ,ױזַא םּתס -- ך יז טימ

 .שינע .ץכע- .גנוא- רעד ,ילֿפ -

 .ירע-  .(עקד ,ןיד) רעד

 ןצעמע יַא*
 ןוֿפ ןגירקסױורַא ןֿפוא ןכעלרעמוא ןַא ףיוא --

 יד| עמ, .טגָאמרַאֿפ רע סָאװ (ץלַא) םיא

 םעד םורַא טקילֿפ עמ ןוא טּפוצ ןאשידק-הרֿבח

 -ַאּב ןטכענ טשרע ןּבָאה ייז ןכלעװ ,ןנימירּב

 סעדא ,קינוּבילּכ רעניילק רעד ,ּבז ,"ןּבָארג

 עטשרע יד ןיא} רעכַײלג זיא סע, .39 'ז ,5

 יד יַא רָאג ןלמייּב טצנַאלֿפעגיַײנ ןוֿפ רָאי רָאּפ

 ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,ײןּפסָאנק

 םעד ןּבױהעגֿפױא טָאה רע, .21 יז ,1900 ענליוו

 יד ןוא ךעלטעלּב יד טקילֿפעגמורַא ,גַײװצ

 ,תולג רעד, .237 'ז ,תודוס ,ּפס ,"ךעלקעטש

 ... טָאה ,טכַארּבעג רעהַא זדנוא טָאה סָאװ

 ןסירעגמורַא ןוא טקילֿפעגמורַא זַײװכעלקערּב

 רעזדנוא ןוֿפ תודימ עשידִיי ,עטוג ,ענייש עלַא

 ןלָאצמורַא

 יד ןוא םייה יז ,ץילַאמ .ח ,"ןּבעל-עילימַאֿפ

 ,84 'ז ,1918 ייינ ,יורֿפ

 .ץץכע- ,גנוד

 .ײרע/ .(עקי

 ּפָאט םענעמייל ַא יַא .ורט -- ןטּכעלֿפמורַא
 וצ ןקירדוצ ןוא סמערָא יד טימ יא .טָארד טימ

 ןַאפ .דלעה םעד םורא סעדנעגעל יא .ךיז

 "מורא טנעה עגנַאל וצ יד . ..רעגענ רעטלַא

 .ילרעשטניל' ,ַאּפָא ,"סיֿפ יד םורַא ןטכָאלֿפעג

 ןוֿפ ןטסעֿפטנורג יד ןּבָאה ןגיוא ערעייז ןיא,

 טנַאקעג טינ לָאמנייק עיגילער רעשידִיי רעד

 רעד ןוֿפ ןצענ יד טימ ןטכָאלֿפעגמורַא ןרעוו

 רעד, .210 יז ,1912 י"נ ,וש טישז ,"האמוט

 / ,רעטיה רעד רעױט-םַאצ םַײּב ,שוּבנרָאד

 ,"טניוו םעד ךיוא טכילזַײא טימ םורַא טכעלֿפ רע
 שוּבנרָאד רעד' ,םיוּבלּפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה

 .ייינש ןלעה ןיא

 .ץכע- .גנ- .טכעלֿפ- .ךיז טימ
 .ירע- .שינעד

 ןעװעטנַארֿפ .װטוא -- ןעװעטנַארֿפמורַא
 .ןעװעטנַארֿפ ןוא ןײגמורַא .טַײצ ערעגנעל ַא
 "ּפָאק םענעדַײז ַא ןיא 'א ןעמונעג עזיירד טָאה;

 ,224 יז ,19239 ענליוו ,רעּפעינד םַײּב ,שז ,"לכיט

 .ךיז טימ

 ==00: 114560 .=77: .װטוא -- ןזײרֿפמורַא
 -מורַא .ןרעּבגעגַײרַא .ןסערֿפמורַא . ,7

 ,עּבירט יד טריּפשעג יז טָאה רעדיװ, .ןעלּבוה

 םורַא טזיײרֿפ סָאװ טייקירעיורט עקידנַאנַאכָאנ

 רזוע ,"עצנַאג ןרָאי ןיוש ,עלַא םורא ,ריא

 ,52 'ז ,1924 זירַאּפ ,| ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ

 ,ןיר) רעד = .שינעד

 ןרירֿפ רעדיילק עסַאנ יד .וטוא -- ןרירֿפמורַא
 ,םורַא

 לוש רעטלַאק רעד ןוֿפ סנטָאש יד, -- װרט

 חמצ ,גח ,ײזַײא יו ןרָארֿפעגמורַא םיא . . . ןּבָאה
 .שינע- .גנ|  .ו סַאלטַא

 ךימ טָאה ײקַאל א, .ורט -- ןגערֿפמורַא
 ךיא סָאװ ןוא ןיּב ךיא רעװ טגערֿפעגמורַא
 ץרּפ ,ָאסימַאש ,זּביא יקסנַאשרָא 'רד ,"ליוװ

 ַײב טעװ רע, .23 'ז ,1902 עשרַאװ ,לאימולש

 ,יכנָא ,"קָארט ןיא ךיז טרעה סָאװ ,יַא םיא
 .דרע ןוא לעמיה ןשיװצ

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,גערפ-- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ,רושה ךוחלּכ (זָארג) יַא .ורט -- ןֿפערֿפמורַא
 ןסיר וצ ינוא ןסערֿפיג םורַא ךיז םוא טה ׂשע,
 שֶע טה זד יגירּביא ׂשד ינוא ,ןיסיוטש וצ ינוא
 אדרויֿפ ,וװ ןופיסוי ,"ןיטערט וצ סיֿפ ןַײז טימ
 קרַאטש סעקושזיַײמ יד ןּבָאה, .א/אמ ,1
 .25 יז ,| כַאי ,"?רעמייּב יד ןסערֿפעגמורַא

 -עג .תוֿבוח עטלַא יד יַא .ורט -- ןלָאצמורַא
 ןּבעגעג םיא טָאה; -- ךיז טימ ךעלטנייוו

 ינירענ רעטלַא ,"יַא ךיז לָאז רע ,טלעג סױרָאֿפ

 װענעשעק ןילהָאצסיוא ףיוא ןתח ַא ,יקס

 ,בצק ןטימ טלָאצעגמורַא ךיז, .10 'ז ,6

 ןּבָאה רימ ןוא . . . דמלמ ןטימ ,לטיילק ןטימ

 ַאנ, ,9 'ז ןּבעלירעמוז ,עש ,"חסּפ ַא טַאהעג



 ןעמַאצמורַא

 ץלַא ןעמענ ןוא למערק ןיא 'ַא ךיז יז טעװ

 רעד ,ןהָאזדוּב .י ,"תּבש ףיוא ףרַאד יז סָאװ

 ,18 'ז ,1927 ענליװ ,טנעדיזערפ רעקשיּפמָאלג

 -מורַא ,לַאטיּפַאק לסיּב א טעװעטַארעגסױרַא,

 ךיז טָאה םיא רַאֿפ ץרא-ךרד רעד .ךיז טלָאצעג

 ,ַאקיצ' ,וװ יּבר ןוא רסיק ,שז ,"ןּביוהעג רעדיו

 .שינע .ץכע-/ .גנו 10 יז

 טימ יַא .ןעמיוצ - :89 .ורט -- ןעמַאצמורא

 ,גיס א ףיוא גיס ַא טימ 'א .ןאקרַאּפ ןכיוה ַא

 יז םערָאװ ,רדג א ןוא גנורעמ א סָאד טסייה ,

 רֿבֹוע ןענָאק טינ לָאז עמ ,טמאצעגמורא ןּבָאה

 סָאװ יד, .27 יז ,ּב ,ֿבהח ,"תוריֿבע יד ןַײז

 יד טימ ןיײלַא ךיז ןוא טסנוק יד םורַא ןעמַאצ

 ןוא עלאיצָאֿפ ןוֿפ ןטָארד עקיכעטש ,עזייּב

 ןוא קיטירק ,נש ,"ןטײקשיאיײטרַאּפ ערעדנַא

 ּבָאה ךיאע .218 'ז ,1959 א"ב ,רעקיטירק

 טרָאד טײזרַאֿפ ןוא רֿבק ןַײז טמאצעגמורַא

 ,רַאֿפ ,יקסנילכישז לזייר ,"ןזָארג ןוא ןעמולּב

 ,28 טווו 1
 .ץכע- .גנז .רעד ,םאצ- .ךיז טימ
 ,שינע-
 "מורא .רנ .משטז .װטוא -- ןעקנַאצמורַא

 ,ךיז ןגירק

 יד, .קערש ןוֿפ יַא .וטוא -- ןעלּפַאצמורַא
 ןיא ענעגנַאֿפעג ,ךעלעגיײא:םוירַאװקַא עניילק
 קידײרֿפ ןּבָאה ,סנכעלסַײװ יד ןוֿפ ץענ רעד
 ןרעױט יז ַײּב ,ןַאמ לדנעמ ,ײטלּפַאצעגמורַא

 ,252 'ז ,1956 י"נ ,עװקסָאמ ןוֿפ

 -רעּבירַא .1 .דפ .וטוא -- ןעװעלַאװצמורַא
 "מורַא .ךיז ןגָאימורַא .2 .ןדיז טַײּב ןעניר

 יֹּפָא ןרעּביא יִא ןעמונעג ּבָאה ךיא ,, ,ןֿפױל

 ַא ןוֿפ טייקלענש רעד טימ טסקעט ןטקורדעג

 ,25 וו 1964 ,רָאֿפ ,ןַאמלוש םהרֿבַא ,ײלקיצרָאטָאמ

 ןַײמ, .ןעמאצ -- :םּפ .ורט -- ןעמיױצמורַא
 טמיוציג םורה 'נוא טלגניריג םוא טָאה טנַײרֿפ

 וד, .2 ,ה ,היעשי ,מהס ,"ןטרָאג ןַײװ ןעד

 ןזיוה ןַײז ןוא םיא טמיוצעגמורא ךָאד טסָאה

 יד, .ֿבויא ןוֿפפ ,ץרפ ,י. . . םעלַא םורֲא ןוא

 ַא טייקכעלגעמ יד טמיוצעגמורא טָאה הרוּת

 .ש ,"ןּבעגוצסױרַא ןצעמע ףיוא לייטרואטיוט

 ,1934 , ... .ןפיצנירּפ דנורג עקיטכיװ ,רעצעז .צ

 עמורֿפ א ןעװעג זיא ןּבַײװ} עטשרע יד, ,57 יז |

 טימ ןּבעל ןַײז טמיוצעגמורַא טָאה סָאװ ענעדִיי

 ,28 ץווװ 1966 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"תווצמ

 ןעַײרש וצ טרעהעגֿפױא טָאה ןיילַא שטַײד רעד;

 ,געס ,"טריֿפעג ןוא ןדִיי יד טמױצעגמורַא
 ,49 'ז ,1948 י"נ ,רעטציא

 ןוא ךיז 'ַא זדנוא טסייה רעװ, -- ךיז טימ

 רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ ךיז ןדיײשּפָא

 "הרוּת יד, .94 יז ,1919 י"נ ,שווו טישז ,"?טלעו

 ךיז טמיוצ ןוא ךיז םורא רעיומ ַא טיוּב טלעוו

 ,זמט ,אֿפא ,"תרמשמל תרמשמ" ַא טימ םורַא
 | ,25 וו 2

 .שינע .ץכע- .גנו- ..רעד ,םיוצ -

 ,ַײרע// .(עק- ,ןיד) רעד

 יא .ןוה יד יא .ןרעדעֿפ יַא .װרט -- ןּפוצמורַא
 סָאד יא קילַײאעג ךיז יז טמענ . . ., .טיורּב ַא
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 ןעמש ,"שיײלֿפ עטזָאלעגרעּביא גָאטימ ןוֿפ

 .'טּפשמ סטָאג' ,קישטנַארַאה

 "טרעוו ,טלעג ןרַאנסױרַא ;ןעלדניװשַאּב :ךיוא

 סָאװ טלעג ןַײד ןוֿפ טזומעג טסָאה וד, .סלוֿפ

 רעד סָאד ןגָאז וצ רעכַײלג רעּבָא ,ןרעװנָא

 ,96 'ז ,לאל ,"טּפוצעגמורַא ךַײא טָאה רעווש

 ,ץכע  .ךיז ןּפַײנקמורַא -- ךיז טימ

 ,שינעי

 .עינילזַײרק א 'ַא .חרט -- ןענעכיײצמורַא
 רעשידִיי רעד םורַא ָאטעג ענעסָאלשעג סָאד יא,
 ָא"ת ,ץנַאס רֿפס ןיא ,?שערגַײנ לדנעמ ,"סַאג

 ,720 'ז ,0
 ,שינע- .גנו- רעד ,ןכייצ -

 ןעלגנירמורַא .לָאענ .ודט -- ןשלגניצמורַא
 ןעיירשעג ערעייז םיא ןּבָאה , ,ןֿפורסױא טימ

 ,טשינ טֿפױלטנַא ,....עינַאּפ :טלגניצעגמורא

 ריא טֿפױלטנַא ...ןטלעז ױזַא ךיז ןעעז רימ

 ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא ,רעלגירטש .מ ,"?רָאג

 ,41 יז

 טימ יא ןרעַײֿפ יא .ורט -- ןדניצמורַא
 ,גנו- .ךיז טימ ,ךעלפמעל-רעטַאעט

 ,שינע- .,ץכעז

 ימורַא .ןרעדנַאװמורַא -- וטוא -- ןעייצמורַא
 .ךיז ןּפעלשמורא .ןרָאֿפמורַא .ןייגמורא .ןעלגָאװ

 -סוא ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעּביא יא

 ָאזע .הקדצ ןַײז וצ לּבקמ טנאה א ןקערטש

 רד ןיא רָאי ליֿפ לארׂשי רדניק יד ןּבָאה

 ,"ןגיוצג םורַא ריִעׂש גרעּב םוא ךָאנ אַײנטשיװ

 אנעה ,רשיו םֹּת ,יולה והיתתמ ירּב ֿבקעי יר

 לָאז הרוּת ןַײז זד ןּבָאה ליװ י"שה, .ח"צּת

 ןםידמול יד| איז טכַאמ וזַא ,ןרעװ טנרעליג

 ןגנואוציג איז ןַײז וזַא ,טַײל ימרָא וצ יישה

 םלוע ןיא טינ ןֿפרעדיּב 'נוא ןַײז וצ םידמלמ

 ,שפע ,"םיצראה-מע יד ׂשלַא ןהיצ וצ םורַא
 .א/ו ,?ה"מּת מדֿפ9פ ,אּבה םלועל רשיה ךרדד

 טמוק ןַאמ םירָא ןייא ןוֿפ ןהיצ םורא שאד,

 ,"ִוַא האורֿפ ימרָא ןייא זלַא ררעװש םיא

 ,ןירדהנס ,'אתּתיאדמ השק ארֿבגד אלוטלטו
 םיינעו :טשטַײטרַאֿפ ללמ .א/ול ,ןויע ,(א/וכ

 םורה יד, :(7 ,חנ ,היעשי) 'תיּב איֿבּת םידורמ

 ןוֿפ דנורג ןּפיוא, .ן"עטלגַאװרַאֿפ , :יּת} "ןהיצ

 ןעיצ ןטֿפערקרוא ערעטצניֿפ ואוו ,המשנ רעד

 ןיקמורֿפ .א ,"ןזַײרק עמוטש ערעייז ןיא םורַא

 י"ג ,...ןרעטקַארַאכ סקעז ,רעקָאר .ך ,זּביא

 ,12 'ז ,9

 יד םורָא (קיסַאּפ ַא לטרַאג א 'ַא -- ורט

 עטזיולּבטנַא יד םורַא רעטסעֿפ יז טיצ, .ןדנעל

 זיא טיוה יד, .'קיּפעלק' ,זיי ,"םיא םורַא טנעה

 טסעֿפ טָאה יז זַא טנקירטעגסיוא ױזַא ןעוועג

 .װ ,זּביא .מ .ד ,"ןּברַאש םעד ןגױצעגמורַא

 ,1931 קסנימ ,עצינַאטס יד ,יקסװַאטס

 .ץכע- .גנוא- .רעד ,יצ-- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ףעּפשטשמורַא וזז .חרט -- ןעּפיצמורַא
 דרעֿפ א סָאװ זָארג ןוֿפ ךייה יד טכַײלגרַאֿפ ,
 זָארג ןוֿפ ךייה רעד טימ טעּפיצעגמורַא טָאה
 ,295 יז ,ן כַאי ,"טעזירגעגמורַא טָאה וק ַא סָאװ

 ןעװעלַאקמורַא

 .ןעמולּב טימ שיט םעד יַא .װרט -- ןריצמורַא
 וליֿפַא תוריּפ טימ םירוּכיּב יד יא טגעלֿפ עמ,

 ,םיערז ,"םינימ ןּביז יד ןוֿפ טינ ןענַײז סָאװ
 .ּב/כק

 .שינע- .גנז .רעד ,ריצ-- .ךיז טימ

 .רוגיֿפ א יַא .ורט 8 וטוא -- ןעלקריצמורַא
 .טנגעג רעזדנוא ןוֿפ לייט ַא ןעלגנירמורַא ,יִא

 ךיז טָאה ץנערעֿפנַאק רעד ןוֿפ טעּברא יד,

 עשיגָאלָאליֿפךיר יד ןיא ןטלַאה טנַאקעג טינ

 -מורַא ןּבָאה רעֿפורַאּבנַײא יד עכלעװ ןצענערג

 ,1912 י"ג ,וע טישז ,"ריא םורַא טלקריצעג

 ,119 יז

 .שינע .גנזה .ךיז טימ

 (וֿפ לײט) .ס: ,רעד -- רע)טנעצמורַא
 ידַא -- שיר'ַא ..רעטנעצ א םורָא רוגיֿפ

 מורא .רקוא .ורט -- ן(עװ)עּפעצמורַא
 ץַאלּפ א יא .טייק א טימ ןעמענמורַא ,ןעלגניר

 ,עטלמַאזרַאֿפ עלא ןריטסערַא ןוא

 טימ,, .ןעלקריצמורַא ווזז -- ןעלקרעצמורַא
 טָאה טנאה . ...רעד ןיא לֿפעל םענרעניצ םעד

 ןוא סטכעקעג סָאד טלקרעצעגמורַא ֿבר רעד

 ןוא ערענעלק ץלַא רעלעט ןֿפױא ןטינשעגסיוא

 ,קיא ,לקיּב .ש ,"ץירג ןוֿפ ןזַײרק ערענעלק

 ,ז"טשּת חסּפ

 .שינע .גנ- ..ךיז טימ

 "מורא .לס .װטוא -- ךיז ןעַײדַאקמורַא

 ,ןֿפָאלש טנַאקעג טינ טָאה רעג .ךיז ןֿפרַאװ

 טכַאנ עצנַאג ַא טעַײדַאקעגמורַא ךיז טָאה רע

 ,ןײטשדלָאג .מ ,"ךיק ןיא . . . ןַאשטּפָאט ןֿפױא

 ,1924 עװקסָאמ ,רומַא ןֿפיױא רענַאשזדיּבעריּב

 ,17 יז

 יד 'ַא .ןדימשמורַא .ורט -- ןעװַאקמורַא
 ַא טיג רע ואווק .סעװעקדָאּפ ןָאטנָא ייז ,דרצֿפ

 "מורא ץלַא טָאה טיוט רעד יװ רע טעז ,קוק

 ,"טיוט ךיוא זיא לכַײט סָאד וליֿפַא .טעװָאקעג
 ,34 יז ,שג ,{ רי

 .תויאר עטסעּב יד טימ ךיז יַא -- ך יז טימ

 ,שינעד

 ןֿפױא רעדניק יד יַא .ורט -- ןעַײטַאקמורַא

 ... טָאה ױזַאא -- ךיו טימ .ןטילש

 עלַא ךיז טעַײטַאקמורַא ... הנוי עדייז רעזדנוא

 ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד ,ֿפי ,ײןרָאי ענַײז

 ,13 יז

 יד ַײּב, .טנעװ יד יַא .װרט -- ןּכלַאקמורַא
 ךַאנ ֿבָאּבהעשּת גהנמ א זיא ןדִיי עשידרֿפס

 'א ןוא סעגָאלדָאּפ יד ןשַאװ וצ גָאט ןּבלַאה

 רעכלעװ ןחישמ דוֿבּכל זיא סָאד .רעזַײה יד

 גָאט ןיא ןרעװ ןריוּבעג הרוסמ רעד טיול ףרַאד

 דעו תיּב דמעמ ישנא תדוגא ,יֿבָאּב-העשּת ןוֿפ

 ,61 יז ,ה"כשּת חול .םימכחל

 ,ןײגמורַא .וטוא ,וזוקַא -- ןשוועל'ַאקמורַא
 ןיִּב ּבילוצ . . .הפרח רעד, .ךיז ןּפעלשמורַא

 ךיא :געװ ןכַײלג ןיא טשינ . . . ןעגנַאגעג ךיא

 "דנע ןוא ןסַאג עכעלטע טעװעלָאקעגמורַא ּבָאה

 ילגניי עמערָא סָאדד ,ץרפ ,"ןעמוקעג ךעל



 ןעװעדנַאמָאקמורַא

 "ןרט ריא ךָאנ טעװעלָאקעגמורַא טָאה הרֿפש,

 ,"ןטייווצ ןיא לקניװ ןייא ןוֿפ . , . גָאטימ םענעק

 ,12 יז ,1910 י"נ ,...הרֿפש ,ןירָאג .ּב

 טימ יװ יא .וטוא -- ןעװעדנַאמָאקמורַא
 טַײל הרֿבח יד ןּבָאה רימ טימ,, ,(ס)רענלעז

 נוא ןוא טריטשומ ךימ ,טעװעדנַאמָאקעגמורַא
 ןוא קיזצ רעד ,רעגיט .י ,?טעקרוטשעגרעט

 .הֿבושּת'לעּב רעד

 עטלוּב ןכַאמ .װרט -- ןעװעטנַאקמורַא
 סקיוועג רעסָאװ ןוֿפ . . . טּבַײרש , .םורַא ןטנאק

 ןוא זָאלג ןטימ וצ טקעד . .. ןענַײז ןעמיוז יד

 ךעלקיסַאּפ עקנילָאמש יד טימ םורַא טעװעטנַאק

 ,167 יז ,| כַאי ,"ריּפַאּפ

 ךעלטנייוועג .לואו .חטוא -- ךיז ןקַאקמורַא
 וצ טָאטשנַא ,טַײצ יד טסיזמוא ןרטּפ :ב3 ןטימ

 ךיד ןעק ךיא , .טעּברא יד ןריטָאּבַאס .ןטעּברַא

 ךיז גונעג ןיוש טסָאה ,ןטלַאה טינ רעטַײװ
 .(זירַאּפ ןיא ןּבירשרַאֿפ) "!רימ ַײּב טקַאקעגמורַא

 טימ ןזַײנשמורַא .וורט -- ןעשטַאויוַאקמורַא
 ,טרעּפמולעגמוא ןרעשמורַא .רעסעמ ּפמעט ַא
 יָארּבעג םעד יא .טיורּב לּבעל א יַא ,ךַײלגמוא

 ,טנַאװעג לקיטש ַא 'ַא ,רָאה יד יַא .קידניא םענעט

 ןעוועטוק;- :ךיוא .װרט -- ןעטוקמורַא
 יַאֿפ ערדלָאק רעמערַאװ ַא טימ ןעלקיװמורַא

 מורא ,טלקיװעגמורַא יז טָאה , .(עא עליישט

 ךיז טנעה יד ףיוא דניק ןטימ ןוא טעטוקעג

 ,זמט ,גח ,"ףיוה ןסיורג םוצ טזָאלעגקעװַא

 .שינע .ךיז טיֿמ .8 וא 1

 ליֿפ , . ., .רעצעלק יא .וורט -- ןרעלױקמורַא

 ןעמוקנַײרַא סַאֿפ םעד ןיא רעסַאװ קידעכָאק

 -עכָאק סָאד ןוא . . .'ַא סַאֿפ סָאד ןוא . . . לָאז

 רעסַאװ טלַאק טימ ןוא ןטישסיורַא רעסַאװ עקיד

 תשרפ רֿפס ,ץיװרוה יולה .מ ,"ןעקנעװשסיוא

 .ךיז טימ .ּב/ומ ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ

 .שינד

 (ַאא םעלעכ) רפ .1 .וטוא -- ןעמוקמויַא
 "ץרוק עקַאט זיא'ס, .טַײצ טימ ןעמוקסיוא

 עמ ןוא י'ִא ךָאנ רעכיז ןעק עמ רעּבָא ,קיטַײרֿפ

 ,"המוהמ ַא ןכַאמ טינ ףרַאד

 .טרָא ןקידרעירֿפ ַא וצ ןעמוקקירוצ 2
 ,רָאי ןיא טַײצ רעקיּבלעז רעד ןוֿפ ןעמוקקירוצ

 / ןימונג רָאֿפ רימ ךיא ּבָאה ְךַא םורד;
 םורַא לארׂשי הנחמ איד ןיא ליװ ךיא ׂשלַא

 ?טרָא ,גנוּבַײרשּב וניבר השמ ,"...ןימוק

 רימ ןוֿפ; ,{50 ןאפ ,קג ,קורעמש אנח| 0

 איד ןוֿפ גנוגאלּפ רהעמ ךָאנ ןאט ּבַא ןיכאמ

 טַײצ ילַא ראי ׂשד זיּב ,געט יקיטיֿפױל םורַא

 ,ג/וי ,עּב ,"טמוק םורָא

 זַאּב .ןקוקַאּב ןעזרעד .ורט -- ןקוקמורַא
 ןוֿפ ןצעמע יא .ךיז ןקוקוצ .ןעזכָאנ .ןטכַארט

 -עקניוװ עלַא ןיא רעמיצ א יַא .סיֿפ יד זיּב ּפָאק

 זיא יײצילַאּפ , .ָאד ךיז טריֿפ עמ יװ יַא .ךעל

 טעליּב סָאד טקוקעגמורַא טָאה ןוא ןעמוקעג

 ,"סעשלַאֿפ א זיא סָאד זַא . . . טנעקרעד טָאה ןוא
 לשראװ ,ו טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיבַאז .א 1

 פָארַא ...רע טָאה רעטעּפטש; .42 'ז ,7

 .ורט -- ןעװעטיקמורַא
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 ,ןעטָאּפאק} עקידתּבש יד לקעלפ ןוֿפ ןעמונעג |

 ןָאטעגנָא ןוא ןטַײז עלַא ןוֿפ יז טקוקעגמורַא

 .םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"ףוג ןרָאד ןַײז ףיוא

 טקרעמאּב סָאד טָאה עטלַא יד; .32 יז ,טַײצ

 םעד ...'א ןעמונעג טָאה ןוא פעטשרע יד

 ,1922 ץשרַאװ ,ןרָאאטקַא ,עש ,"שיט ןצנַאג

 ...טגעלֿפ ,עיצקעל רעד ףיוא קידנעייג, ,15 יז

 ואוו ,ךעלסעג עליטש . , . ןייגוצכרוד ןעמוקסיוא

 -רעּביא ,קָאר ןטלַא םעד יַא . . .טנעקעג טָאה רע

 ןַאע 'טירט עליטש' ,רַא ,"סעמַאלּפ יד ןלייצ

 ךעלטַײש טימ| ןגָאװ םעד םורַא טקוק רערעדנַא
 לטַײש ןייא ןשיװצ . ..זַא טניֿפעג ןוא {ץלַאה

 עסיורג ָאד ןענעז ןרעדנא םעד ןוא ץלָאה

 ,23 יז ,| ןשינעגעגַאּב ענַײמ ,קומ ,"ןזיולּב

 ,טכַא ןגייל ,ןטכַארטַאּב :ךיוא -- ךיז טימ

 'ַא ךיז .טלעװ רעד ןיא טלַאה עמ ואװ ךיז יִא

 ןזַײװַאּב (טינ) (ַאא טָאטש) טנגעג רעד ףיוא

 עמ זַא טמַארעראטרַאֿפ ױזַא זיא ןעמ .'ַא ךיז

 טימ 'א ךיז .ֿבנג א יװ יא ךיז .יִא טינ ךיז טעװ

 ןוא 'א טעּפש וצ ךיז טסעװ וד; .תונמחר

 ךיוא, .ל8 ,"קירוצ ןּפַאכ ןענעק טינ טסעװ

 ךיד וטסֿפרַאד טסעומש עמ סָאװ ןעמעלַא ףיוא

 ,21 יז ,ט"עקּת ,תלהק ,סמ ,"ןקוקוצמורַא טשינ

 ןוא טקוקעגמורַא טשרע ךיז רע טָאה ךָאנרעד;

 טָאה רע סָאװ טנאמרעד טשרע ךיז טָאה רע

 הׂשצמ' ,ּבחנ ,"ךָאז עדליװ א יוזא ןָאטעג ָאד

 טינ ךיז רענייק רָאט סע, .יינעהו ריגרעּבמ

 רעדיװ טמוק רע זיּב ,הרׂשע-הנומש ןיא יִא

 .א/אי ,2טל ,"'םולש הׂשוע' ךָאנ טרָא ןַײז ףיוא

 םוטעמוא ךיז / ,ןקישוצמורא ןָא טבייה עמ,

 ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,*. . . ןקוקוצמורַא

 | ,91 יז

 ,װמ ,"ַא רעקיטציאזיּב רעד, -- קוקו-
 .ץבע .32 יז ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ רעד

 ײרע- .(עקי ,ןיר) רעד .שינעז
 ,למינּפ עטניײװרַאֿפ סָאד יַא .ורט -- ןשוקמורַא

 ןיורק א יװ טָאה ןוא סיוש ןֿפױא ןעמונעג,

 ניטש .י ,"זדלַאה ןסַײװ ריא טשוקעגמורַא

 ,1922 ןילרעּב ,לקניװ ןּפרָאװרַאֿפ א ןיא ,גרעּב
 ,22 יז

 ,(ךעלדיימ) ךעלגנִיי טימ ךיז יַא -- ך י ז טימ

 ,ירע- .שינע- .ץכעז

 טימ ןּפָאטשמורַא

 , . .ץלַא ןטיירגוצ ָאד ל'כיא, .,ןּביױש יד יַא .טיק

 יד ףיוא ןטלַאּפש יד יא . , . ןּברַאֿפ יד ןריֿפעצ

 עװקסָאמ ,סּבעװנייטש ,ןַאמזַאלג ךורּב ,"טנצוװו

5, 

 טרימרָאֿפ קיטכיר| ּבנ צמ ,יד -- טײקמורַא
 טּבעלעג ךיז ןּבָאה . .,, ,{+-- טײקימורַא :זיא

 יד טצװ רשֿפא . ..ןּבעל טלא ןא ןגרָאּברַאֿפ

 ןיא ,רענכַאּב יכדרמ ,יןסעגרַאֿפ ייז ןָא יא

 ,326 'ז ,ט"שּת גרוּבסנגער ,וָאנַאשזכ רֿפס

 -וצ טסעֿפ ןוא יַא .ורט -- ןרעמַאלקמורַא
 יו ץעמ9ע; .עילַאט רעד רַאֿפ יא .ןטלאה

 םוצ ןעמוק קידנזָאל טשינ ןוא קידיַא רעטסעֿפ
 ,קרַאמ ןטלַא ןֿפױא טכַאנַײּב ,שו ץרּפ ,?(טרָאװ

 ,שינע .עגמורא ןּבָאה טנעה יד; .212 'ז ,ָאקיצ'

 ןדיײלקמורַא

 ץיּפש ןֿפױא ןוא ,ןייטש ןטלַאק םעד טרעמַאלק
 .ַא ,"ָארק א ןענַאטשעג ןיא הֿבצמ רעד ןוֿפ

 ,1909 גרעּבמעל ,דרע ןוא למיה ,ַאקרָאיװעיװ

 יד טָאה סָאװ ,גניר םענרעזַײא םעד, .17 יז

 ,טרעמאלקעגמורא טֿפַאשלעזעג עשידִיי עצנַאג

 ןיקביר .מ ,"ןצנַאגניא טקעדעגֿפױא רע טָאה

 'ז ,1914 ענליװ ,לוּבלּבטולּב רעשזילעװ רעד

 ןֿפױוא רעקנַארק ַא טגיל רענייא ןואפ ,3

 םורַא רע טרעמַאלק רעגניֿפ עטלַאק טימ ,קעד

 ,199 יז ,קרָאירינ ןיא ,הלמ ,"רעקנַא"זַיײא םעד

 ןערעזַא יד| יז ןּבָאה סָאװ ,סענסָאס יד;

 טימ ןעלקַאש ,ןטַײז עלַא ןוֿפ טרעמַאלקעגמורַא

 יװ ,יקסװָארטסָא .נ ,זּביא ,"ּפעק עקיטכעמ יד
 ,7 קסנימ ,טעװעטרַאהרַאֿפ ךיז טָאה לָאטש

 ןֿפױא רעטומ יד זיא רֶעע -- ךיז טימ

 טנעה יד טימ ךיז ןּבָאה ייז ןוא ןלַאֿפעג זדלַאה

 ,קסנימ סיוא ריֿפַאס .א ,"טרעמַאלקעגמורַא

 ,52 'ז ,1882 צענליװ ,| . . . להקה תאטפ

 ,שינ .גנז רעד ,רעמאלק--

 ןעגנַאז יַא ,טנעװ יד יַא .וורט -- ןּפַאלקמורַא
 ןוא ןקנַארק ַא יַא .רעּפַאלק םענרעצליה ַא טימ
 ןיוש ןבָאה ןּבורג יד, .ןעגנול יד ןרעהסיוא
 ,עמָאכלימ ,מּפ ,ײטּפַאלקעגמורַא סַאֿפ ַא יװ ןסקיּב
 ,94 יז ,1948 עװקסָאמ

 .גנה .רעד ,ֿפאלק-= .ךיז טימ
 .שינע-  ,ץכע-
 ,ןםערָאֿפ יד עטײרּפשרַאֿפו .וורט -- ןּבױלקמורַא

 ךיז םורַא י'ַא ךַײא ןעק רע; .סעד(ע}גַאי יד יא
 עמ! ,עש ,"ןלייצרעד ןוא לדער ץנַאג א

 ."טעילוה

 .רעטַײש םורֲא 'ַא ךיז -- ךיז טימ

 .שיגע .ץכע .גנו רעד ,ּביולק;-=

 -ללּכ ןוֿפ םערָאֿפ} .וחֿפד ווזד --- ןּבַײלקמורַא

 יא טינ וטסלָאז ןטרָאגנַײװ ןַײד ןוא , .ןךארּפש

 ןדמערֿפ ןרַאֿפ ןוא ןַאמערָא ןרַאֿפ . . . ןייר

 ,10 ,טי ,ארקיו ,יּת ,"ןזָאלרעּביא ייז וטסלָאז

 -כיזרָאֿפ ,סנקעטש טימ יא ןעמ ןעק טכורֿפ יד,
 ,דָאס ַא טצנַאלֿפ ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,"קיט

 םורַא טנעָאנ יא לָאז רע, .32 'ז ,1900 ענליוו

 -רעליטש טינ . . .ןענעװַאד עכלעװו עלַא יד ךיז

 ,גסק ,אינּת ,"טינ ןּפַאכ ןוא טייה

 םוצ; .ןָאֿפ רעד םורא ךיז יִא -- ךיז טימ

 ןּבילקעגמורַא ךיז ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ לדער

 ,וָארַאטָאלָאז .ה ,"ןַאטיּפַאק ןטלַא םעד םורַא
 ,177 יז ,1924 יינ ,ו שג

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ּבַײלק --
 .ַײרע-  .(עקד ,ןיי) רעד
 ,חסּפ וצ רעדניק יד יא .װרט -- ןדײלקמורַא

 הטיש סלַאמכָארק טָאה םעה-דחא, :גיֿפ ךיוא
 א טימ טלַאהניא םעד יא ךרוד טנגייאעגוצ ..,

 ,ח"כשת ה"ר ,קיא ,ןיטשרוּב .װ ,ײםערָאֿפ רעַײנ

 טימ 'א ךיז ןגעלֿפ רענעמ, -- ךיז טימ

 ןַײרַא ןזיוה יד ןיא רעּבלעק עּבלַאה עצנַאג

 יד ףיוא ןרָאֿפ ױזַא ןוא ןדניּבמורא טוג ךיז
 ,ליטעטש עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב .א ,"עקיײלָאק

 .ץכע-ה .גנז 67.  יז ,1926 עשרַאװ



 ןרעטעלקמורא

 יד, .ּפערט ףיוא יַא .וטוא -- ןרעטעלקמורַא
 ילַּבב רמחּב ןטעּברַא ןשטנעמ עסַאלק עמערַא

 יד ןיא םורא ייז ןרעטעלק גָאטַײּב . . . םינֿב

 ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"ןטלעק עטסערג

 ,בנו/ ,49 יז ,1898 עשראװ

 ַא טימ ןעמענמורַא .ורט -- ןעמעלקמורַא
 ...'שטַײד רעד ,םורַא טמעלק רעי ---, .םעלק

 ,מפ ,"םיא טרעהעג טינ טָאה רענייק רָאנ

 טימ ךיוא .123 יז ,1948 עװקסַאמ ,עמַאכלימ

 ,שינע .ךיז

 .ןרעמַאלקמורַא וזז .רפ -- ןרעמעלקמורַא
 ,! ץרפ ,"םורַא רעטסעֿפ םיא טרעמעלק יז,

 | ,178 יז ,ָאקיצ'

 יד ףיוא ןטַאקַאלּפ 'ַא .חרט -- ןּפעלקמורַא
 טכַארּבעג , .ןטַאקַאלּפ טימ טנעװ יד יא .טנעו

 ,עלעװייא םעניילק א ןכַאמ וצ . . .רעלומ א

 ,ץיװעל .ל ,"ןסַײװסיױא טוג ןוא ןטלַאּפש יד יא

 ,1888 ענליװ ,רעטכָאט ס'רעדַײנש םעד לאֿפר

 לב ןטָאשעצ ךיז ןּבָאה . ..רעדניקע .56 'ז

 יד טּפעלקעגמורַא ןּבָאה ,געװ ןוֿפ טַײז רעד

 קסנימ ,ןרעטש ,"ןקירּב יד ןוֿפ ןשטנערַאּפ

 ,9 ןאװק ,9

 וצּפָא ...ןּבערטש ןַײז/ -- ךיז טימ

 :ץגמורַא ךיז טָאה סָאװ ץומש םעד ןעקנעװש

 ,1912 י"נ ,וש טישז ,"המשנ רעד םורַא טּפעלק

 ,שינע- .ץכע- 258 יז

 א יא ןטכַארטמורַא .חרט -- ןרעלקמורַא
 ןתוריּתס| עכעלטע יד ןוֿפ, .ןינע ןקיטכיװ

 ןיוש ןעמ טלָאװ ,טנכערעגסיוא טָאה ריא סָאװ

 לָאז עמ ןעװ ,רֿפס ןצנַאג א ןכַאמ טנעקעג ךיוא

 ַא ןיא ,סוממ ,ןטַײז עלַא ןוֿפ יַא ייז ןלעװ
 םעד ןּפַאכּפָא טלָאװעג, ,43 'ז ,טַײציםרוטש

 טקעלּפטנַא ריא זיא'ס סָאװ סָאד יא ןוא םעטָא

 ,335 'ז ,| רעדלעֿפ עטיור ,הפ ,"ןרָאװעג

 .גנ-ה רעד ,רעלק-= .ךיז טימ
 .שינע- .ץבכץע

 םורַא פונק ַא ןכַאמ .חרט -- ןּפינקמורַא
 ןא טכיל ןסקַאװ ןייא טעה רנייא ןעװ, .סעּפע
 סקַאװ ׂשד ׂשד ןרעג טעה רע ינוא ,ןדנוציג
 ןמ רָאט ָאד ,ןנערּב רֿפ טלָאז רָאג טינ טכיל
 טמוק ןארד ׂשע ןעװ ,ןּפינק םורַא ׂשָאװ לואוו
 ,ןטל ,"רּתומ זיא שד -- טשעל רֿפ ׂשע ׂשד
 .ּב/ּפ

 'ַא .סּבעװניּפש סָאד יַא .חרט -- ןרעקמורַא
 ,טסימ סָאד 'א .ךעלעקניוו עלַא (ןיא)

 .שינע/ .ץבע- .גנו .רעד ,רעק--

 .ךיז ןעירדמוא .װטוא -- ךיז ןרעקמורַא
 .ןקור ןטימ ךיז ןעיירדסיוא .ךיז ןרעקקעװַא

 ...ןזַײװ זגֹור ןיק ןאמ םעד לוז איז,

 וצ טכיר איד ?ּבַײװ זיוּב ןייא טׂשיה שכלעוו
 ,טנַארּב ,"ןַאמ םוֿפ םורה ךיז טרעק 'נוא שיט

 ןרעק םורה רנייא ןעד ךיז לָאז איו, .ח קרּפ

 טינ ץילמ םנַײז רנייא ןעד לָאז איו רדוא

 ׂשקינ רע זד רדוא זיא טינ ךיז רע זד ןרעהוצ

 'נוא --- 'דריו ןֿפי', .א/י ,ןטל ,"טׂשעג רֿפ

 ,ג/ּפ ,הניאצ ,"ןרדינ וצ םורה ךיז טרעק השמ

 .ורט -- ןגירױקמורַא

 ידַא -- שירעגירקמורַא
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 ינוא ריט לוש רעד ןא ןיג רע לָאז ךָאנ רעד;

 וצ (שדֹוקה ןורָא) םוצ ןרעק םורַא ךיז לָאז

 ,תוליֿפּת רודיס ,שפע ,"ןיג ךיז רטניה נוא

 ןיּב ךיא :םייח 'ר טגָאז, .ג/הנ ,ח"קּת טׂשמַא

 אד יא רימ וצ ךיז טסלָאז וד ,ריד ףיוא רזֹוג

 ענליוו ,קחצי תלודג ,"םורַא חור רעד ךיז טרעק

 ,א"סקּת

 ,שינע- = .ץכעז ,גנו- = .רעד ,רעק =

 ,ךיז ןצארקמורא -- ךיז ןעינעצַארקמורַא
 טימ דימּת רע טָאה ךָאנרעד, .ריא ,לוטיּב טימ
 / ,ךעלעגייא יד טשטעװקרַאֿפ / עלעכיימש א

 -מורַא / ךעלעגייּב יו ךעלרעגניֿפ טימ ךיז ןוא

 ,הלמ ,"טֿפרַאדַאּב טָאה עמ ואװַא טעינעצארקעג

 .עקירעמא ןיא יץנונַאּבב טשטרַאמ ןעמ ױזַא יוו'

 יד ןוֿפ ךעלּפעק יד יַא .ורט -- ןעניױרקמורַא
 ןיורק יד, .ליּפש יד ףיוא ןריֿפ סָאװ רעדניק

 ,םירישה ריש (ומא ול הרטעש) ןַײז טעװ

 סָאד -- 'ַא םיא טעװ רעטומ ןַײז סָאװ |11 ,ג

 רעד ...סָאװ הרוּת רעד ןוֿפ ֿבתֹּכ רעד זיא

 ,"ןםכח:דימלּת| ח"ּת םעד טסיירגרעד ןוא טּבייה
 ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,זּביא סידנַארּב .ל .א ֿברה

 ,34 'ז ,1843 סָאי

 -ַאּבמורַא ,ןגירקנַײרא

 יא .ןֿפוא ןקיטַײז ַא ףיוא ,טקערידמוא ןעמוק

 .שינע .הרוחס ענעטַאּברַאֿפ יד

 ּתַא"ירה ןוֿפ ךיז יַא .וזק -- ךיז ןנירקמזרַא
 יד טָאה ...רעּבַײװ יד ןוֿפ עדעיג .טג ןזיּב

 ..+ ןַאמָאר םעד ... ןגירק טלָאװעג עטשרע

 -מורַא ךיז ןּבָאה ייז ןוא . . .'טַאקָארּפי ףיוא

 "רעד ,נש ,"רערעדנא רעד טימ ענייא טגירקעג

 עקניל יד; .92 'ז ,| ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצ

 עשידנוּב יד טימ ןעמַאזוצ ןּבָאה . . . רעטעּברַא

 קיּבייא ךיז טגעלֿפ עמ עכלעװ טימ ,רעטעּברַא

 .8 ,"שרַאמ , . . ןייא ןיא טקינײארַאֿפ ךיז ,יא

 ,6-5 ןאנ ,1948 ּפָאג ,סמער

 ,ץכע- .רעד ,גירק--

 ,שרע- .(עקי ,ןיי)
 רעד .שינעד

 ַײּב יװ זיא סָאװ

 ןעּפעשטוצ יַא ןַא .םורַא ךיז טגירק סָאװ ןצעמע
 ,טייק- . ךיז

 "וצ ןרַאֿפ ףָאטש יא .װרט -- ןדַײרקמורַא

 טינ ןטַײצ עקיטנַײה ןעק עמ יװ, ,ןדַײנש
 ,ןכַאז תילכּת ןענרעל וצ דניק ןייק ןטיּברַאֿפ
 -רַאֿפ ןוא זַײרק א יַא טינ ייז ןעמ ןעק ױזַא
 ,1870 ,מק ,"טינ טָאד ןוא ןרעל סָאד :ןּבַײרש
 .שינע/ .גנ- סא

 רעזדנוא םורַא יַא רעד .ז- ,רעד -- זַײרקמורַא
 רעסיורג ַא רָאֿפ טמוק רוטַאנ רעד ןיא, ,לזדניא

 יד ןוא שטנעמ רעד :שינעיירדידָאר א יװ יא

 יד ,זַאג רעיוונליוק סױרַא ןעמעטע םייח-ילעּב

 סױרַא ןלייט ןוא ןַײא םיא ןּפַאז ןסקיוועג

 ןיא ןַײא ןעמעטע סע ןכלעװ ,ףָאטשרעיױז

 .ד ,"יח:לעּב רעד ןוא שטנעמ רעד דצ רעייז

 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטָא ,זּביא גרעּבכָאה

 ,180 'ז ,0

 .וטוא 8 ורט -- ןזַײרקמורַא

 .ורט -- ןציײרקמורַא

 .וטוא -- ןכירקמורַא

 ןכירקמורַא

 .ןזַײרקמורַא ווזד .1 .וורט -- ןעלוַײרקמורַא

 ריא זַא, .סקַא ריא םורַא דרע רעד ןוֿפ יַא סָאד

 ךַײא ךיא לעװ ,הׂשעמ יד ןעֵיצ יוזא ץלַא טעװ

 רעדייא ,'א גנאל טליװ ריא זַא ןַײז דשֹוח ןזומ

 ןיא, .27 ןש ,1864 ,םק ,"קסע םוצ טמוק ריא

 ןימ אזַא ןסָאג יד ןיא םורַא טלזַײרק . . . עשרַאװ

 ענעדײשרַאֿפ ןלייה וצ גנודניֿפרע ןַא :העדֹומ

 'ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרּפ ,"ןטײקנַארק

 ,4 טקנוּפ

 ץלַא ןוֿפ רָאה יד יַא .ןקָאל ,ןזיורק ןכַאמ .2

 ,ןטַײז

 .שינע .ץכע .גנ- .ךיז טימ

 ןענעכײצמורַא

 ןרָאֿפמורַא .סעּפע םורַא זַײרק א ןכַאמ .זַײרק א

 ...םכח רעד; .דרע עצנַאג יד יא .זַײרק ןיא

 לָאז רענייק זַא ייז םורַא טזַײרקעגמורא טָאה

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ייז וצ ןטערטוצ ןענעק טינ

 ַא טשרע -- ןגעלעג זיא רע יװ ןוא , .'םכחמ

 ,טזַײרקעגמורַא םיא לָאמ ַײרד טָאה רעּברַאּפש

 ,373 יז , װּפ ,צוס ,"טרעדינעג

 לוַײלק רעדעי ןוא ןינמ רעדעי, -- ך יז טימ

 -- טצענערגעגמורַא ,טזַײרקעגמורַא ךיז טָאה

 ,ץרפ ,"!טייקשידִי עטכע ,עתמא יד זיא יז

 ,ץֵכָעִה .גנוה ,יטרּפו ללּכ' ,יעלעקניװ ןַײמ'

 ,שינעד

 "מורַא) ןדניּבמורא

 -ירָאה ,ץיירק א ןוֿפ םערָאֿפ רעד ןיא ,(ןעיירד

 -מורא ךימ טָאה עמ, ,לאקיטרעװ ןוא לַאטנַאז

 ,טעװַאקעג ,ןדנואװ עקיטולּב ןיא טציירקעג

 ,ָאקיצ ,עמעַאּפ ןוא רעדיל ,ץרּפ ,"ןדנוּבעג

 עסַײװ סָאד טקַאּפרַאֿפ עילָאװַאּפ טָאה יז , ,339 יז

 "מורא סע יז טָאה ןײלַא ,לשיוק ענעטכַאלֿפעג

 ,ןילּבמעד .ּב ,"קירטש ןקיד א טימ טציירקעג

 ,11 'ז7 ,רעטירד ַא ןוא יײװצ

 ,21/ ןעמלצמורַא ךיז -- ךיז טימ

 .שינע-  .ץכעז

 ןוֿפ רעכעלטיא, .1

 םורֲא טכירק סָאװ / גנאלש יד ןעק ןשטנעמ

 ,הריש ,סוממ ,"גנאל זיא ןוא ךיוּב ןפיוא

 םורא טכירק סָאװ למערעװ א וליֿפַא, ,83 יז

 ,ַאמצרַאװש ריאמ ברה ,"השודק ךיז ןיא טָאה

 -ץעגושמ א טימ טָאטש . .. ַא; ,5 וא 1964 ,זמט

 -ץגמורא סיֿפ ןוא טנעה ףיוא זיא סָאװ םענ

 -עגנַײא ןַא זיוה א םורַא דָאר א ןיא ןכַארק
 54 'ז ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ,הלמ ,"םענעלַאֿפ

 "עג ןעװעדנַאמָאק = ּפָאק ןֿפױא ןצעמע יא"
 .ןצעמע רעּביא ןקיטלעװ

 -רָאקעגנַײא ,טייהרענעגיוּבעג ןײגמורַא .2

 א ןגעװ) ןעזױּפמורַא .ךיז ןרַאשמורַא .טעשט

 / ןיילא סנגעװרעטנוא סוֿפ וצ ,, .(ןשטנעמ

 סעטָאלּב ןיא / ,ןייג ןזומ וצ ךעּבענ רֶע טגעלֿפ

 ,טע ,"ןכיזוצּפָא הסנרּפ ןַײז / ,ןכירקוצמורַא
 זיא עמַאמ יד, ,84 'ז ,1925 טנליװ ,רעדיל

 -נַײא ,ךעלעקניװ יד ןיא ןכָארקעגמורַא סעּפע

 ,'גרעּבנעסַײװ' ,שו סַײװ ,"טייהרעטעשטרָאקעג

 סרעלעק יד ןיא םורַא ָאד ךירק ךיא קרע 68 יז
 םַאּב ,גרעּב ,"רעמעדיוּב ףיוא . . . ךיז עּפַארד . . .



 ןצירקמורַא

 ןיּב ןיגַאּב ןופ; .18 'ז ,,סעמע' ,ו רעּפעינד

 ןיא ןכָארקעגמורַא רע זיא טנװָא ןיא טעּפש

 -נעקנַאצ ,ןילּבמעד .ב ,"ְךיִש עשרענלעז ערעווש

 ,305 יז ,1958 י"נ ,טכיל עקיד

 .גיפ ללּכּב .טינ ףרַאד עמ ואוו ןײגמורַא .9
 ןַאמ א ןָא ןציז טשינ רָאט לּבַײװ גנוי ַאע

 עשידיי ןשיװצ 'א לָאז ּבַײװ גנוי א טרפּבו

 ,"םיגדו-רׂשּב א רַאנ ךָאד זיא ןעמ ,ןטַאקָאװדַא

 ,1898 עשרַאװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א

 ןוא םורא רעדיװ טכירק ןַאמ ריא, .85 יז

 .5 ע 1967 ,זמט ,גח ,"עצינוװָאּביל ַא טכוז

 ךימ ּפַאכיכ ...7 ןױשרַאּפסנאמ א ליװ סָאװ,

 רימ ןכירק תואּפ יד . . . ןגיוא ענעצַאק . . . ףיוא

 ,ץרפ ,"םערעװ יד יװ םורַא ץרַאה ןֿפױא

 ,עטַאװעמּת טכַאמעג ךיז טָאה ןיז|ן, .ירעטסעוושי'

 -לעוו ,ןקילּב סיכדרמ טשינ טײטשרַאֿפ יז ךַײלג

 -שירּפ עקיאורמוא יװ ריא ףיוא יַא ןגעלֿפ עכ
 -- ךיז טימ .דרע ,ןרָאק .ה לחר ,"סעשט

 .ליצ ןָא ,יוזַא םּתס

 ,שינע- .ץכע- .ננז- .רעד ,ךירק--

 .ַירעד = .(עקי ,ןיד) רעד
 טרָא ןַא .סנכייצ יַא .ורט -- ןצירקמורַא

 ןעמ טָאה טניט טימ טצרַאװשעגּפָא זיא סָאװ

 זיא ,קיניײװעניא ןוא קיניײװסיױא טצירקעגמורַא

 ,"תויתוא ןּבילּבעג ןטצרַאװשעג םעד ןוֿפ אליממ
 .שינצ .ץכע/ ,גנ/ .52 יז ,װ ישס

 ןוֿפ ךס א ןּבױרַאּב .ורט -- ןריֿפַארמורַא

 -טעטש עקימויַא יד ןוֿפ ןדִיי יד יא .םורַא םעד

 ,21/ .ךעל

 ןוא הי ,19 ,משטד .וטוא .כרַא -- ןֿסַארמורַא
 .ןָאט וצ סָאװ יא .ןהצעמורַא ..רעטעּפש

 ןֿפרַאװ ןכרוד ןעמיטשַאּב ,ןֿפערטמורַא .װרט

 םורַא ןסיל ינוא טַאר וצ איז ןגניג וזלַא, .לרֹוג

 -ךליש' ,"רעװ ןליורע וצ רנייא רכלעװ ןיטַאר

 ייטכישיג יגיליוצרוק 'ינוא ימַאצלעז רעגרוּב

 ,{480 יז ,ווװ עװַאָ}

 ,ַא ריא ,ןּב ,ופד וזז .װטוא -- ןטַארמורַא

 טימ י'ַא ךיז -- ךיז טימ .ןריֿפ וצ ךיז יװ
 ,גנז רעד ,טָאר- .דנַײרֿפ

 ןעניּב יד יװ יא .װסוא -- ןעיָארמורַא
 ,ךיור ןטימ ןייגקעװא ךַײלג לָאז סע רעװ . . .,

 א יװ דרע רעד ףיוא 'א ךָאנ לָאז סע רעװ

 ,"ןריּפַארק ןײלַא טעװ רע זיּב ,טנוה רעטגָאיעג
 .ךיז טימ .1211962 ,זמט ,רעגַארפ השמ

 ,שינע-

 -ֿפױא ,ןעמיורמורַא .ורט -- 1 ןעמַארמורַא

 ,ךיז טימ  ,ןרעמיצ יד יַא .םורַא ןוֿפ ןעמיור

 .יירע- .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .גנוד

 טימ ןעמענמורַא .ורט -- עג ןעמַארמוװַא

 ןעמַאר רָאה עדנָאלּב ידא .רעדליּב יד יַא .םַאר ַא

 ,זּביא ןיקמורֿפ .א ,"ןרעטש םענַײֿפ םעד םווַא

 ,1929 י"נ ,... ןרעטקַארַאכ סקעז .רעקָאר ר

 ,שינע- .גנ/ .78 יז

 -מורַא .ןֿפױלמורַא .וטוא -- ןעלּפמַארמורַא
 .רענעגושמ ַא יװ יא .ןעַײמשמורַא .ןרעדַאלֿפ

== 
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 -- הנותח רעד ךָאנ ןיוש זיא ןעמ זַא ןוא,

 םַײּב ,שַא ,"?'ַא ליֿפ יוזַא ןיוש ןעמ זומ

 ,טנורגּפַא

 .ןעלצנַאר- :99 .וֿפד וזד -- ןצנַארמורַא

 :ךיוא .ךַײט ןרעּביא יַא .ווטוא -- ןרעדורמורַא
 ןקריװ .למוט א ןכַאמנָא .ןעװעדנַאמָאקמורַא

 רעד ןיא 'א .'א טינ לָאז רע ,ןצעמע ףיוא

 עלעגניי דנָאלּב קירָא-ײרד א, .טֿפַאשלעועג

 ,"ליד םעד ףיוא טרעדורעגמורַא ָאד טָאה סרעייז
 -ףג, ,1928 עשראװ ,ןדוי גרַאּב ,ןירג לאימחרי

 ,שַאּב ,ײזַײמ טרעדורעגמורַא ָאד ןּבָאה ךעלנייוו

 ,7 א 1966 ,רָאֿפ

 ,שינ .גנז .ךיז טימ

 ןצעמע יַא .לּבעמ סָאד יא .ורט -- ןקורמורַא

 איד .רערעדנַא רעד ףיוא עיציזָאּפ ןייא ןוֿפ

 ןדרעװ ליגױֿב איד ןּברעטש דלעו םעד ףיוא

 ןמ טרעװ ןנַײד איד לא ינוא / ,ןקולֿפּפ וצ

 ,150 זרעֿפ ,ךוּב םיכלמ ,"ןקור םורה

 לָאז רעטירד א זא טוג זיא סע, -- ךיז טימ

 יד ידֹּכ ,ךָארּב ןוֿפ לעטש יד ןטלאהרעטנוא

 ךיז ןלָאז ןטנַאה רעד ןוֿפ} ןלייט ענעכָארּבעצ

 ,| דנוזעג טַײז ,ּבעילטטַאג .מ 'רד ,"א טינ

 ,62 'ז ,1902 עשרַאװ

 טימ יַא .ןעמױזמורַא .ורט -- ןעלשזירמורַא
 ןעמ טגעלֿפ סעצינדָאּפס עשירעּבַײװ , .ןציּפש

 ןוֿפ ןעזעגסױרַא טָאה עמ סָאװ ןציּפש טימ יַא

 ."רעדיילק יד רעטנוא

 יּפס טימ ּבַײל סָאד יא .ורט -- ןֿפַײרמורַא

 ןכָאננ ךעלקעלֿפ יד םורַא בַײר ,אנ, .סעטיר

 םעד לעװ ךיא ןוא ,ןליוז ןיא ייז ןּפַאלקנַײרַא

 למהרֿבַא ,ריֿפַאש .ּב ,ײןקַאנקֿפױא לוויטש ןטייווצ

 ,25 'ו ,1911 סעדא ,רעטסוש רעד

 ןּבַײר טנװָא ןוא גָאטרַאֿפ עלַא -- ךיז טימ
 טימ עפורג רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד םורַא ךיז
 -מיג טימ ךיז ןעמענרַאֿפ ןוא רעסַאװ ןטלַאק
 קסנימ ,כַאװ רעד ֿפַא ,זױהנַײװ .נ ,"קיטסַאנ

 רעד ןיא, .ךיז ןעײרדמורַא :ךיא 2
 ,ןּבירעגמורַא ךיז טָאה ןרעו . . .ואו ,אינסכַא
 ,"ךיז טלציװעג ןוא ןסעגעג ןוא ןעקנורטעג .,,
 .52 ' ,1900 י"נ ,...םיקיזמ איד ,ןירָאג .ב

 .שינע- .ץכע- .גנוז
 עמ, .+-- ןדערמורַא וזה .דל -- ןדײרמורַא

 עלא ןגעװ ןריטוקסידרעּביא ןוא יא טגעלֿפ

 ןיא ןעמעננָא זומ עמ עכלעװ ןעלטימסָאמ

 ,זעג9פ ,"עגַאל רעַײנ רעד טימ גנאהנעמַאזוצ
 .1 ןאט ,1948 זירַאּפ

 .שינע- .ץכע- ,גנו- /.רעד ,דייר--

 טעטש רעּביא יַא .װזוקַא .וטוא -- ןויײרמורַא

 :טשטַײטרַאֿפ חרוא .םוחּת ןוֿפ ךעלטעטש ןוא

 ריא טעזַײר; :(10 ,דל ,תישארּב) 'הורחסו'

 ּבָאהכ. .ן"ןענירד טרעקרַאֿפ, :יִּת) "םורַא

 -עגקירוצ ןוא / טלעװ עצנַאג יד טזַײרעגמורַא

 םורַא רע ּביוא, .ל9 ,"הלּכ ןַײֿמ וצ ןעמוק

 ,"ךיײרגניק ןַײז ןוֿפ טעטש איד ילַא ןיא טזַײר
 .ּב/דל ,ראש

 ךיז ןסַײרמורַא

 ,ץכע- .גנו/ רעד ,זייר ;-

 .(עק- ,ןי-) רעד

 רעד רעּביא יא .וזוקא .װטוא -- ןטַײרמורַא

 טמוק סע יװ ױזַא; ,טנגעג עצנַאג יד 'ַא ,טנגעג

 ךעלּבַײװ יד ןסעגרַאֿפ / ,םירוּפ רעקילייה רעד

 ױזַא זיא סע ,ןעניימ ייז / .םירוסי ערעייז ןָא

 רעכעטרַאֿפ יד ףיוא ןעוט ייז / ,ןטַײצרַאֿפ יו

 רדנעס 'ר ןוֿפ דיר יד ןונ איז ָאד; .לֿפ ,"יַא

 'נוא ןטַײר םורַא ליװ רע זד / טרעהיג ןּבָאה

 'רֹּב ןרהא ,"טרעװש ןוֿפ ןֿפױק ּפָא ןידוי יד

 ח"מּת גָארּפ ,ןבוא ןופ דיל אַײנ ןיש ןייא ,ףסוי

 "יסח ץניא, .12161ש1. 1937, אפ 2, ם. 22
 ךעלמידיסח רימ ,יא ךַאא ףיוא רעמלעװ םיד

 ,"ןיטַאװ ןוֿפ לָאשַאּפ -- ץע ןוא ןּבעל רעמלעוו

 ןטירעגמורַא זדנוא ףיוא טָאה הּפרח,, .רָאטַאיעט

 .ּב ,"לגָאה ןקידנטָאּפש ןוֿפ שטַײּב רעטנוא

 עטַאל עקילָאמַא יד' ,גורק רעלוֿפ רעד ,ןיּפַאל

 ןרעּביא יא רעמָאיעג רעד טעװ סע; .'עלעג יד

 ,52 'ז ,תורוד ,גח ,"רעּביױט א רענוד ַא יװ ךַײט

 "עדנַאמָאק ןזָאל = ּפָאק ןֿפױא יא ךיז ןזָאל*
 ,ןקידיילאּב ןזָאל ;ךיז רעּביא ןעוו

 רעדיילק עקיצומש יד; .ורט -- ןרעּכײרמורַא
 רעדנוזַאּב ַא ןיא יַא . . . ןעמ ףרַאד זַײל יד טימ

 זּביא ,שטיװָאנכַאי .ל ,"לּבעװש טימ לרעמעק

 טימ .17 יז ,1921 סעדַא ,קניירק עדנקעטשנָא -

 ,תםנ- .ךיז

 יד יַא .ּביױטש םעד יַא .ורט -- ןקינײרמורַא

 ןטוג א רעיײז טַאהעג רע טָאה תמאּב; .סקיּב

 עמ ,ןסקַאװרַאֿפ ןעװעג ךָאנ זיא סע רַאנ ,ּפָאק

 ,שטיװַאר .י .ג ,"טקינײרעגמורַא טינ ךָאנ טָאה

 דוֿבּכל, .17 'ז ,1883 ענליװ ,סיר דלַאװג רעד

 ןטָאשַאּב ןוא טקיניירעגמורא ןעמ טָאה ֿבוט-םוי

 קינײװעניא עלעּביטש סָאד ןוא דמַאז ןלעג טימ

 ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק .א .י ,"טסַײװעגסיױוא
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 טימ ןֿפרָאװרַאֿפ ױזַא זיא סע, -- ךיז טימ

 . . .דוס ןוֿפ ,זמר ןוֿפ סעטַאמש ,שורד ךעלקיטש

 רַאֿפ ידוי רעד ,"א טינ ןיוש ךיז ןעק עמ זא

 רע .גנו/ .58 יז ,1881 עשרַאװ ,חספ

 .(עק" ,ןיי)

 יד ןוֿפ (ןגַײװצ) טכורֿפ יַא .וורט -- ןפַײרמורַא
 ןוֿפ עטרַאה סָאד יא .עטָאּפאק יד יא .רעמייּב

 טמוק םיא זַא טגָאז ֿבתּכ ןסטחֹוש םעד}, .טיורּב

 טמוק סע זַא רָאנ ,המהּב רעד ןוֿפ ךעלקיטש יד

 םעד זַא ,םורַא ױזַא םיא רע טסַײר ,סקָא םוצ

 ,תחלשמ ,ליי ,"טשינרָאג ןיוש טבַײלּב ֿבצק

 | ,26 יז ,ן"לרּת רימָאטישז

 ,ךיז ןגירקמורַא .חזק -- ךיז ןסײרמורַא
 םורַא ךיז ןסַײר ןוא ןּביױט יד יװ ןּבעל ייז,
 לֿפעל ַא רעּביא 'ַא ךיז .לװֿפ ,"ץעק יד יװ

 שדוח ןיא, .(רעוזענ יד רַאֿפ ךיז יא .סטכעקעג

 ,חש ,"ןסיּב ןרעּביא םורַא ךיז ןעמ טסַײר ןסינ

 -מורַא ןצנַאגניא ךיז ןּבָאה רעדיילק ערעזדנוא,

 רימ .ןרָאװעג טלױוֿפעצ ךיש ערעזדנוא ,ןסירעג

 -- ענעשעק ןיא ,טעקַאנ-רעטומ ןּבילּבעג ןענַײז

 טָאה ריא , .' ..תֿפי ןוא םשי ,סוממ ,"קידייל

 עטַאט רעד ןוא ּפעק יד ַײּב ןסירעגמורַא ךַײא

 ,שינע-



 שירעסַײרמורַא

 ,ץרפ ,"טַאהעג רעצ סיורג ןוֿפרעד טָאה ...

 ךיז ןסַײר ןייז|, .ווירּב .1 ,'הנח תרמ השאהי

 סָאװ ךעלרעּפמַײװ ערעיוז רַאּפ א רעּביא םורַא

 .מ ,"ןטרָאג סנדייז ןיא ןסירעגּפָא ןּבָאה ייז

 .20 'ז ,עיװַָאזַאמ ןופ ןכַײט יד ַײּב ןיטשרוּב

 .(עק- ,ןיר) רעד = .שינע- = .ץכעז
 ,יירע-

 יַאכ זיא סָאװ .יזַא -- שירעפַײרמורַא

 -נַײא עיַא .רעסַײרמורַא ןַא רַאֿפ שיטסירעטקַאר

 ,טייק- .טײקטרַאּפשעג

 װזד .ץיצילַאג-ןטימ ,גמ .ורט -- ןעיײרמורַא
 .ןעיָארמורַא

 טֿפײר טֿפַאשגנע אזַא; .װרט -- ןֿפײרמורַא
 ,שטיװָאסַאנַאי .י ,"ןצרַאה םעד ַײּב םיא םורַא

 "מורא טָאה תוֿבהלתה א, .לטעטש ןיא ּבוטש ַא

 ,ןַאמ סַאמָאט ,זּביא מי ,"ץרַאה ןַײז טֿפיײרעג

 טֿפײר קערש, .1920 עגיר ,רעגערק ָאינָאט

 ,קוצ ,ינטורקָא .י ,"ןֿפײלש ענַײז םורַא טלַאק

 ,1956 'טּפעס

 א סיוא טדַײנש, ןע  ,רעד -- גנירמורַא

 טימ . ..ןכַײלג ךיז לָאז רעכלעװ ריּפַאּפ סַאּפ

 ,41 יז | כַאי ,"זָאלג ןוֿפ יא םוצ גנעל ןַײז

 טָאטש רעד ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ךייה רעד ןוֿפ;

 וװעלק ,ןישַאמ-שטנעמ ,סלרעּב .ט ,ײיַא ריא ןוא

 "ַאּבנזַײא רעריּביס רעסיורג רעד, .7 יז ,7

 "ךרע םענוֿפ יַא לטרעֿפ א קילדעװ ךיז טיצ געוו

 ,װעינעסרַא .װ ,זּביא שטיװָאניּבַאר .ּב ,"ךעלַײק

 זיולּב, -- ? א .1930 װעיק ,עגײטט רעד ןיא
 טריֿפמואירט ןטייקירעװש טימ ליַא םעד ןיא

 ,9 אוו 1966 ,זמט ,גי ,"טעָאּפ רעד

 ןסַײרסױרַא ךיז .ןעי ,יד --- גנולננירמורַא
 ךס ַא? .רעכַאמנצנוק םעד םורַא יא .יַא ןַא ןוֿפ

 .א ,"'ַא רעייז ןוֿפ רילָאק םעד ןּבָאה לגיײֿפ

 רעשידַי רעד, .15 א 1961 ,רָאֿפ ,ןָאזּבוקַאי

 קלָאֿפ ַא ןוֿפ סַאלק ַא זיא , , . טַאירַאטעלָארּפ

 ...ןיא ןסַאמ עטקַאּפמָאק ןיא טּבעל סָאװ

 ,װ ורמוא ןיא ,וָאקַאװטיל .מ ,""ֵא רעשרעיוּפ

 םיא זיא יא ןיא זיא רע זַא, .1926 עװקסָאמ

 ,1948 עװקסָאמ ,עמָאכלימ ,מּפ ,"רָאלק ןזעװעג

 ןטײקנדײשרַאֿפ רעטנזיוט ןַײז ןענעק, ,41 יז

 וצ געװ רעד ,װמ ,"'ַא רעװיטקעיּבָא רעד ןיא

 ַא ןיא טקנוטעגנַײא . .,, .38 'ז ,טנגוי רעזדנוא

 י .ּב ,ףקלָאװ ןימ א ןיא ,יא רעקיטכרָאֿפ

 ,1211 'ז ,1931 י"נ ,{ עטיל ןיא ,יקצָאטסָאלַאיּב

 יד 'ַא .אנוׂש םעד יַא .ורט -- ןעלגנירמורַא
 (ַאא רעסַאװ ,רעַײֿפ) הנּכס יד .םורא דנור דרע

 "מורא ךימ ןּבָאה תורצ ענַײמ , .םורַא טלגניר

 .לֿפ ,"סַאֿפ ַא שזרַאנדעּב א יװ יױזַא טלגנירעג

 םיא טעװ טָאג ןיא ךיז טרכיז רֿפ ׂשָאװ רד,

 יא טעװ רע. .ּב/גּפק ,2 הח ,"ןילגניר םורַא דסח

 ןוֿפ . ..לוטש א ףיוא . .. .ןציז וצ םיקידצ יד
 ײרֿבע טימ תומדקַא רדס ,"רענייטש-טנעמיד

 ,ּב/ו 'ז ,הי .19 ּבײהנָא ?גרעּבמעל ,שטַײט

 ןעגנערּבֿפױא ןקידצ םעד| םיא ןלעװ םיכָאלמ,
 .נ .נ ֿברה ,יַא םיא ןלעװ שדוקהיינֿפוא יד ןוא

 ,69 יז ,טײרּת רימָאטישז ,ןויצ-ירעש רֿפס ,רֿבונה
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 ןוֿפ ,טנערּבעג לעה ןוז יד טָאה ירֿפרעדניא,

 ןּבָאה ןוא לגיײֿפ-םי ןזיוװַאּב ךיז ןּבָאה ץעגרע

 .ןלעװָאנ ,ָאריּפַאש .ל ,"ףיש סָאד טלגנירעגמורַא

 ,ןשָאלעגסיוא ןוא טלַאק ןענַײז ןגיוא ענַײד,

 ךיד טלגניר סָאװ טלעװ יד ריד זיא דמערֿפ . . .

 ָאטעג רעדא .ןגיוא יד ףיוא ּבייה' ,למ ,"םורַא

 -קרַאטשרַאֿפ א ךרוד טלגנירעגמורַא . . . טרעװ

 -על .ז ,"ייצילָאּפ רעשיסורסַײװ ןוֿפ ךַאװ רעט

 ,587 'ז ,1953 ,ןורּכז רֿפס יץיֿבונרּבי ןיא ,קוּבניװ

 םורַא טינ ךיז ןילעװ רימ, -- ךיז טימ

 ןַײז זיּב הדועס רעד וצ ןיצעז 'נוא ןיליגניר

 .11 ,זט ,א לאומש ,מהס ,"רעה לא ןמוק ןסדודו

 טַאהעג טָאה . ...עיגילער עשידִיי עצנַאג יד,

 וצמורַא ױזַא יװ :ןיז ןוא קוקסוא ןייא רָאנ

 רעלַאנָאיצַאנ רענעגייא ןַא טימ ךיז ןעלגניר

 ,15 'ז ,1919 י"נ ,א טישז ,"?ערעֿפסָאמטַא

 .(עק- ,ןיר) רעד .שינע .ץכעי
 .יירע-

 רעטניװו .װֿפד חזז .װרט -- ןעגנירמורַא
 ןעַײרש / ,'ַא טָאטש יד טוומעג ךיא ּבָאה

 םעד / ,ןרעיוט עלַא ַײּב ענגָא ןוא ענזָארטס

 ןיִּב ןוא / ןעגנוזעג ךיא ּבָאה ונלדאל םעַײנ

 ,ןַאמרעּביל םייח 'ר ,"ןרױרֿפעג ןרָאװעג רעיש

 .4 ,אוװ ּפשִיי ,ירָאוטרעּפער ןשינחדּכ ןוֿפי

 ןעמונרַאֿפ טציא ןענעז תוחוּכ-טּפוה ערעייז,

 -לעו רעװעשטרַאּפ ןוא רעװַאדָאלװ יד יַא ןטימ

 ,23 וו 1963 ,רָאֿפ ,וָאלרעּפ .י ,"רעד

 ןשרעה ,ןריגער .1 .װטוא -- ןריגערמורַא
 ענעמונעגנַײא יד רעּביא יא .טַײצ ערעגנעל א

 ,ןטיּבעג

 -עיֵאװ ,ןעװעדנַאמָאק-(מורַא) .עיצילַאג ,דפ .2

 ןריגער ןוא -- ענעסקַאװרעד ןיוש, .ןֿפיטש ,ןעוו

 ןוא ןעגנירּפש ,ןצנַאט ןגעלֿפ רימ , ."םורַא ךָאנ

 סָאד טגעלֿפ ייה םעניא יא ןתעּב .ךיז ןרעלָאק

 ןוא ןכַאל קיזהנושמ לסקיש עקיגיוא-יולּב

 ןרָאי ןופ ורמוא ןיא ,קַאז םהרֿבַא ,"ןעשטיווק

 ,336 יז ,א"ּב

 ,ןשרעהַאּב ךיז ןענעק :ךיוא -- ךיז טימ

 ױװַא גהנמ רעד ןיוש זומ, .ןטלַאהנַײא ךיז

 רעּבַײװ עקילייה ערעזדנוא זַא ,ןריטסיזקע

 ןלוש יד ןיא רוּפיּכ םוי-הנשה:שָאר ךיז ןלָאז
 םוי רעשירעּבַײװ רעד ,ןײטשֿפײלש .מ "יא

 .5 יז ,?רָאי ,עשרַאװ ,רוּפּכ

 טימ ןעלגנירמורַא .חרט -- ןעלדערמורַא
 יא .רענדערןסַאג םעד יא ,(ןשטנעמ) לדער ַא

 .רעכַאמנצנוק םעד

 ,לדער א ןיא ךיז ןעײרדמורַא -- ךיז טימ

 א ףיוא ןענַאטשעג זיא קושז רעסיורג ַא;

 -מורא ךיז טָאה רעטייווצ ַא . . . ,למייּב -עדגאי

 .'דלַאװ ןיאי ,ַאפָא ,"ילרעמושז ַא טימ טלדערעג

 .שינע- רעד ,לדער --

 יװ רעסעּב שידִיי-ללּכ רַאֿפ} -- ןדערמווַא

 -מורַא ,ןסעומשמורַא .1 .װרט ןןדײרמורַא

 ארומ ןָא יא .ןינע ןַא יא תוכירַאּב .ןריטוקסיד

 רעד ןוֿפ גנולעטש יד יא .ןעגנוריֿפ עקיטציא יד

 -כיװ ליֿפ ּבילוצ טרעדָאֿפ הׂשעמ יד, ,ײטרַאּפ
 ,סוממ ,"ןרעװ וצ טדערעגמורַא ןכַאז עקיט

 ןצנַאשמורַא

 סָאד טדערעגמורַא רימ ןּבָאה, ,73 יז ,וו המלש

 .םחנמ ,עש ,"תוֿפּתוש ןסָאלשעג ןוא טֿפעשעג

 קַאה ןרעטנוא טדערעגמורַא, ,138 יז ,לדנעמ

 ןוֿפ השודק יד ,ןּבעל ןוֿפ השודק יד טיירּב ױזַא

 ןּבָאה רעּבַײװ יד ,, .יחוּכיװ רעד' ,ווז לֵַא ,"טיוט

 רעד' ,רַא ,"םיׂשעמ סטָאג 'א ףיט ןוָאלעג ךיז

 ,'רוּביצ

 קידיײל עלַא ןענעז גָאט םעד, .ןדערַאּב .2

 -רעקעּב .ש ,ײיַא םענעי טַײצ טשרע טָאה עמ ןוא

 41 יז ,ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ רעַײרט ,ןַאמ

 יא ָאד ךיז ןלעװ רימ רעדייא , -- ךיז טימ

 רימ ףיוא רענייק טלָאז ריא ,ךַײא ךיא טעּב

 ,הקדצּב רּבדמה ,יאלּפ ,"ןּבָאה לּביארַאֿפ ןייק

 ,28 יז ,ּב"נרת עשרַאװ

 .שינע .ץכשה .גנוז+ .רעד ,דער--

 רימ ןסייוו ןַא ןוא ןשינערָאװַאּב עלא ךָאנ;

 יקלָאֿפ סָאד' יװ ןייגרעד וצ ידּכ זַא עלַא ךָאד

 -םולש ַײּב ןענרעל רימ ןֿפראד ,טדערעג טָאה

 ןיי רע .2 ,אאצ פשיי ,מי ,"ןעמכילע

 .יירע- = .(עקי
 ןוא תוסנכה עלַא יַא .ורט -- ןענעכערמורַא

 ןָאטעגנַײרא ךיז יז טָאה, .ןינע ןא 'א .תוָאצוה

 ןענעכערַאּב ,ןענעכערסיוא ןיא ,ןענעכער ןיא

 ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,ײןשינעֿפרעדַאּב עריא יא ןוא

 ,43 יז ,1924 וירַאּפ ,וװ ערטסַאילַאכ

 ןעמוקעג רֶע זיא תּבש ףיוא, -- ךיז טימ

 גָאט ןטימ קיטנוז ןוא ,יַא ךיז ,ןעורסיוא ךיז

 השמ  "ןרָאֿפעגקעװַא רעדיװ רע ןיא ךַײלג

 .גנו- .1926 ץיװָאנרעשט ,שינעדנעלּב ,ןַאמטלַא

 ,שינעי

 יַא .ערָאק יד יַא ,ןרעמ יַא .ורט -- ןּפָאשמורַא
 טוג ךיז -- ךיז טימ .רעטלומ ַא ,ןַאֿפ ַא
 .שינע .ץכע .ג1/ .דָאּב ןיא יא

 .ןעַײטַאש-- :5פ .וטוא -- ןעיַאטַאשמורַא

 ןיא / יא טסעװ וד ןעװ, .ךיז ןּפעלשמורַא

 ןעַײרֿפ ןטימ / ךיז ןעײרֿפ ןוא למיה ןעַײרֿפ

 עשידוי --- יריש ,רָאג ,". . .םעַײנ א רָאג ןּבעל

 ךעלטנייװעג .,70 'ז ,1889 עשרַאװ ,רעדעיל

 ןוא קסנַאשּפַאר ןיא ןציז לָאז יז, -- ךיז טימ

 ,ןירָאג .ּב ,"ענליװ ןיא ךיז יא לָאז רע

 ,ןעלגנירמורַא .חרט -- ןענעטַאשמורַא
 טָאה דלַאװ רעד, .ןטָאש א טימ ןקעדמורַא

 ,םיטילפ ,גח ,"טנטָאשעגמורַא םייהעג זדנוא

 ,112י7

 -יל'ַאש -- :פ9 .ורט -- ןעװעיל ַאשמורַא
 -טערּב רעדָא רעטערּב טימ ןגָאלשמורַא .ןעוו

 טעוװילַאשעגמורַא ןעמ טָאה הװקמ יד, .ךעל
 ,"הוקמ ןיא ןעמ טייג ױזַא ןוא ,רעטערּב טימ
 זיוה סָאד טעװ רעמוז, .8 ןאֵנ ,1886 ,לַאֿפוי
 ,"טעװעילַאשעגמורַא ןוא טעװעקניטעגסיוא ןַײז
 ,דלעֿפ ןֿפױא זיוה ַא ,טעפ םייח

 -מורַא .ןּבָארגמורַא .ורט -- ןצנַאשמורַא

 ,לַאװ (דמַאז א טימ ןעלגנירמורַא .ןקיטסע8ֿ

 יד לָאז רע ,ןדלוג 500 ןעַײל םיא לָאז רע,
 ױלה .מ ,"ג"דא 'א ,ןרעסעּבסיוא רעדלעֿפ

 ,1866 רָאװגנוא ,יכדרמ תשרפ רֿפס ,ץיװרוה -

 .א/גל



 ןעלקָאשמורַא

 קרעװ טימ ךיז ּבָאה ךיא ןוא; -- ךיז טימ

 עג גרעּבנַײװ ,טיוּבעג רעזַײה !טצנאשעגמורַא

 ,4 ,ּב ,,תלהקי ,זּביא ,ץרּפ ,*!טצנַאלֿפ

 ךיא לעװ ךַײא; .װרט -- ןעלקַאשמורַא
 םורַא טלקָאש עמ יװ ,תולג ןיא ןּבַײרטמורַא

 ֿבקעי יר ,"ןקיניירוצסיוא ידּכ ּפיז א ןיא האוֿבּת
 ,נ"רּת ענליװ ,(ארקיו המכח ילשמ ,אנּבודמ

 | .א/בכ
 רענייא יא קענעּפ ךיז טעװ; -- ךיז טימ

 םענוֿפ סַאּפךוא-טסוּפ רעד ,רע -- ןײלַא

 ,32 יז ,'סעמע' ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"לטעטש

 -מורַא --- וטוא -- ןעװענַאטַאלרַאשמורַא
 טסעװ וד; .ךיז ןּפעלשמורַא .סַאּפ-ןוא-טסוּפ ןייג

 ,עקַײטלוה אזֲא טימ טכַאנ עצנַאג יד רימ ַײּב
 .עקשיֿפ ,סוממ ,"!'ַא עקּבארד אזַא טימ

 ,ןקעװצ עטכעלש טימ טלעג ןרטּפ .1 --- װרט

 .דניװשמורַא .2 .עינַאװערָאה סנטַאט םעד יא
 ,סנשָארג רָאּפ עטצעל ענַײז םענעי ןוֿפ יַא .ןעל

 -רַאֿפ א םורַא דרע יִא .ורט -- ןוַאשמורא

 ,ןייגמורא -- ךיז טימ .למייּב טצנַאלֿפ

 ךיז טָאה עינומ , .טייהרעליטש ךיז ןעיײרדמורַא

 א ןיא ץעגרע ... טראשעגמורא םוטעמוא

 -לניײֿפ רעד עינומ' ,קמ ,"לדלעו ןעװעזָאירעּב

 ןשיװצ 'א ךיז שטַײד םעד טעז רע, .ירעלדנעה

 ,215 יז ,1956 י"נ ,| המחלמ ,מפ ,"םיתמ יד

 ןגעלֿפיס עכלעוו םורַא ,רעקיזומ ןוא רעלטסניק,

 .י .ש ,"םיריֿבג עשידִיי ענעמוקעגֿפױא יד 'א ךיז

 ,1955 ןָאדנַאל ,ןענַאװַארַאק-רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה

 טמיווש (קערד) טסימ ,, .וטוא -- ןעמיװשמורַא

 עלעייט ַא טעז עמ זַא, .װש ,"ןּביױא ןוֿפ םורַא

 ;"ןמיס רעטוג א סע זיא ,ייט זָאלג ַא ןיא יַא

 ,רעסַאװ רעמע ןַא ןיא יא יורטש א טעז עמ זַא;,

 .סענָאּבַאּבַאז ,"ןמיס רעטכעלש ַא סע זיא

 םוריה םי ןיא םיעשר יד ןראו ךיוא וזַא;

 ,הניאצ ,"ןדרָאװיג טיטיג זיא רע יא ,ןמיווש

 ןיא שוח ןצנַאג ריא ןַײרַא טגייל ןיז|, .ּב/גס

 דוֿבּכל ץלַאמש ןיא 'ַא לָאז רע ,טנלָאשט םעד

 עשראו ,בהזה לגע ןןרעטשנעגרָאמ .א ,"תּבשה

 א יװ םורא טמיוװש הנֿבל יד, .30 'ז ,8

 ירעקַא .ה ,"ךַײט ןעיולּב ַא ןיא עקשטַאק עסַײװ
 ,13 עוו 1968 ,זמט ,ןַאמ

 ,ןטייקיטוגהילּכ ןיא יא ,סוחי ןיא יַא :גיֿפ ךיוא

 -עגמורַא ןטרָאד ןצראה םַײּב םיא זיא סעּפע,

 -עקנעּב ,ןַאמטלַא השמ ,ײשינעקנעּב א ןעמואווש

 ןעלמוט ךיז = 'א* 1926 ץיװָאנרעשט ,שינ

 ךיז רעטנַאלּפ ,םורַא טינ םיווש , .ליצ םוש ןָא
 ,"!סיֿפ יד רעטנוא טשינ

 .האנה ּבילוצ ,יוא םּתס -- ךיז טימ

 ןי) רער .שינע/ .ץכעה  .גנוז

 ' .ַײרע - .(עקי
 -עװ ןעלדניװשַאּב .ורט -- ןעלדניװשמורַא

 ריד, -- ךיז טימ .רָאנ ךיז טזָאל סע ןעמ -

 -- תעגושמ סָאד ּפָאק ןיא םורַא ךיז טלדניווש
 יד ,ל"הי ,"עיצַאלימיסַא טסייה ךַײא ַײּב סָאװ
 ,גנז/ 18 יז ,ץ"רּת עשרַאװ ,ו ןטסינָאלַאק

 יי ,שינע-
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 ,םורַא ןּבעװש ןּבלַאװש .וטוא -- ןּבעװשמורַא
 "ליטש א .ןריזַאטנַאֿפ = סנקלָאװ יד ןיא יא*

 רעסַאװ ןטימ רֶע זיא טצעי, .םורא טּבעװש טייק

 השּבי רעד ףיוא גנַאל טשינ טשרע ןוא ,רָאּפ ַא

 םורַא ןטּבעװש איז ינוא , .לֿפ ,"טּבעװשעגמורַא

 טכַאנ יצנַאג יד טָאטש איד ןוֿפ ןיסַאג ילַא ןיא

 ,ןוֿפיסוי ,טלָאװ ןָאט איז ׂשָאװ ןהעזּב וצ

 / 'א טעװ המשנ ןַײוע .אעק ,1743 טׂשמַא

 ,רעדיל ,טע ,ײןּבעל קיּבייא למיה ןיא טרָאד ןוא

 טּבעװש ּפָאק רעשידִיי א, .51 יז ,1925 טנלי

 ןיק ,ףוג ןייק .ַאטינ .ןטֿפולרעדניא םורַא

 ,'הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,"ףוג ַא ןוֿפ עינַאװז

 טלעװ רעד ןוא ריא ןשיװצ טָאה ץרַאה ןיא,

 ,"ץירּפ ןגנוי ןוֿפ טערטרָאּפ רעד טּבעװשעגמורַא
 .ךגיוא עטזָאלעגּפָארַא ,ץרפ

 / המשנ א ןטרָאד סנצעמע, -- ךיז טימ

 טגנעה / ,טלעװ רעד ףיוא ךיז םורא טּבעװש

 גנילרעטעמש ַא-טָא/ ,לטעלּב א ףיוא טענָא ךיז

 .רעד ,ּבעווװש = .ןזירּפַאק ,געס ,"דלעֿפ ןיא

 ,שינע- ,גנוז

 ידּכ ךיז ןעײרדמורַא .וטוא -- ןדנעוושמורא
 ,(טֿפעשעג ַא ,עפורג א ןיא) ןעײרדוצנַײרַא ךיז
 ךָאד יז טעװ, .ןעגנוי-עליואו (םורַא) טימ יִא
 -שזארטס =|} סעקאידרעּב ןייק טימ יַא ןענעק טינ
 .ךיז טימ .סעלעשעה .י ,"ן?סעקינ

 .וֿפד חזז .װטוא -- ןרעדנעװשמורַא
 ,ליצ ןטמיטשַאּב ַא ןָא ןײגמורַא .ךיז ןעײרדמורַא
 סַאג ןיא ּבָאה ךיא סעלַא גָאט ןטירד םעד ףיוא;
 רעד טָא ןגעקטנַא רימ טמוק ,טרעדנעװשעגמורַא

 ליּבַײװ עיַארטעג ַא ,ןהָאזדוּב .י ,"גנוי רעשלאֿפ

 ,53 'ז ,1892 צנליװ ,ןּבעלח

 ןטימ טניװ רעד, .װורט -- ןעקנעװשמויַא
 ןזָאלּבוצמורַא ייז ןזיװַאּב טינ ךָאנ ןּבָאה ןגער
 ּפעק"ןודלעֿפ רַאּפ א טימ יז ןכַאמ ןוא יא ןוא
 ,ָאקסיצנַארֿפרַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד ,"רעצריק

 א -- ךיו טימ .125 'ז ,1930 עשרַאװ
 ,שינע- .רעסאוו טלַאק טימ ךיז

 םורַא ןרעּבױשעצ .װרט -- ןרעּפױשמויַא
 ךליו טסקַאװ סָאװ לדרעּב א; .םורַא ןוא
 ,"םינּפ סָאד םורַא טרעּבױש

 ןוא ןײגמורַא .װטוא -- ןרעּפלָאטשמורַא
 ןיא ןטלַאה ,ןעּפעשטרַאֿפ ךיז ,ךיז ןעקיטָאּפס

 רעּביא םורַא רעּפלַאטש ךיא, .ןלַאֿפ (םִַײּב)

 .י ,"ךשֹוח וצ ךׁשֹוח ןוֿפ גרַאװכורּב ןקיזדלעֿפ
 .ןעניגַאּב ןיא טירט ,קינַאמ

 ,סוחי ןטימ יַא .חטוא -- ןריצלָאטשמורַא
 טָאה םויה יהיופ ,רעדניק ענעטָארעג יד טימ

 טריצלָאטשמורַא דוֿבּכּב ּבלעװעג-דלָאג . . . ןיא

 ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"שידק סרעגערטרעסַאװ םייח

 ,49 יז ,1885 ווענעשעק ,ןתנוהיו דוד תֿבהַא

 ,גנוד

 ןוא ןײגמורַא -- װטוא -- ןעלמַאטשמורַא
 הרוּת:רֿפס ַא ןגָארטמורַא .ַײּברעד ןעלמַאטש

 העישוה םילד רזוע' :יַא טײהרעטמעשרַאֿפ ןוא

 :קידנעלמַאטש ןרזחרעּביא רדסּכ -- חרט  ,ָאנ

 .שינע .ףןצרַאה .ןֿפיט-ט:ט ןוֿפ קנַאד-דיד ַא'

 .וטוא -- ןֿפיטשמורַא

 ןלעטשמורַא

 (ילרעּפעטש-ןשַאמַאק) .וורט -- ןֿפמַאטשמורַא

 ןלייט עטשרעּבייא עלַא ןיא ךעלעכעל ןקַאהסיוא

 רעדָא ,סעקװעלָאה יד ןסמַאטשמורַא .ךיש ןוֿפ

 ןסמַאטשסױא ה"ד ,סעקסָאנ ןוא סעװשישּפ

 ,ךעלכעל

 רעד ןיא ןיּב ךיא; .וטוא -- ןײטשמורַא
 ןעד םוא רמז ילעּב יד ןנעז ,טזעװיג ּבוטש

 מדֿפֿפ ,ינשה טוח ּתיוש ,"ןידנטשיג םורַא שיט

 ןעזעג ןַאמ ןטלַא ןַא ןּבָאה רימ , .{ןו שה 9

 ןוא ,ןענַאטשעגמורַא םיא ןענעז סקעז ןוא ןציז

 ֿבוֿבל ,םשה הׂשעמ ,"טדערעג ייז טימ טָאה רע

 .ּב/ז ,ב"כרּת

 ךיז ןּבָאה עא יד -- קידנעייטש--
 .ןקָארשרעד

 ,ליצ ןלעיצעּפס א ןָא ,ךיז ױזַא -- ך יז טימ

 ,שינע- .ץכע- .גנוא- רעד ,ייטש'-

 ערעײז ןוֿפ סיֿפ יד ַײּב ,טניה; -- רעד

 יד וצ טעקװַאהעג זייּב ןּבָאה . . . . ,סעטצירּפ

 ,10 עוו 1960 ,רָאֿפ ,ןילּבמעד .ּב ,"יַא

 טַײצ ערעגנעל א
 ַא טמוק סע זַא, .ןֿפיטש (רעטרע עכעלטע ןיא)

 יד טֿפיטש ,טנַײש ןוז יד ,ירֿפרעדניא תּבש

 ,לטעטש ַא ,טַײװ ,"םורא סָאג ןיא הרֿבח

 ענַײמ ןיא טָאהס, .26 'ז ,'עגיל-רוטלוק'

 לכלַארטש ַא טֿפיטשעגמורַא / רָאה עקידנענייוו

 רעדניק ידע .41 'ז ,| װּפ יצוס ,"לועה א יװ

 טרָאד ןּבָאה ייז / ,ליטש ךעלגרעּב רעטנוא ןגיל

 ןעמוק ייז / .ענסָאיװ ןיא טֿפיטשעגמורַא

 טימ ןגיוו ןוא / ליד םעד טייהרעטיוט ןעלּבַארג

 סעמַאמ רעד ,גח ,"סענסָאס יד ןוֿפ ןציּפש יד

 | ,13 יז ,האװצ
 .ךיז טימ

 .(עק- ,ןיי)
 .ץיכע-

 .יירעד
 רעד = .שינעד

 טימ ןקעּב ַא רע טמענ, .ורט -- ןלעטשמורַא
 סרעטכַײל סקעז םורַא טלעטש ןוא . . . רעסַאוו

 ,1882 עשרַאװ ,ַאנידע ןיסעצנירפ ,"טכיל טימ

 טסואוועג ןטלָאװ םלועה-תומוא יד ןעװ, ,2 יז

 טָאה שדקמה-תיּב רעד ןוא ןּכשמ סָאד טוג יו

 טלעטשעגמורַא םיא ייז ןטלָאװ טלעװ יד ןָאטעג

 ,אמוחנּת ,"םיא ןטיה ןצנַאש טימ ,ןטַאמרַאה טימ
 טכַאנַײּב םעצולּפ , .גנק ,ו"מרּת עשרַאװ ,תומש

 סמנורג טלעטשעגמורַא ַאטסירּפ רעד טָאה

 ,"ּפענק עקסטַאדלָאס טימ םילרע טימ ּבוטש

 ריא טָאה למיה רעד, .18 ןאט ,1887 ,לָאֿפי
 טָאה'ס ןוא ,טלעטשעגמורַא טכיל טימ טעּבנטױט

 -ֿברעמ עצנַאג סָאד טנערּבעצ ךיז ןעמַאלֿפ טימ

 -רעּביא יד, .יגנאגרעטנוא-ןענוז' ,שָאוהי ,ײדלעֿפ

 טלעטשעגמורַא ךַײלג ןרעװ ןןדִיי| ענעּבילּבעג

 סע ןוא (יײצילָאּפ-קירּבַאֿפ) יןצושקרעוו' יד ןוֿפ

 סָאװ ןעיורֿפ ןעייר עסיורג ןיוש ךיז ןרימרָאֿפ

 .מ ,"ןַאּב רעד וצ טריֿפעגקעװַא ךַײלג ןרעוו

 ,1947 י"נ ,ןדי רעװָאכָאטסנעשט ןיא ,רינשוק-

 ,221 יז

 ןגָאז ןוא דומע םורַא ךיז יַא -- ךיז טימ
 .רעטָאֿפ ןקנַארק ןוֿפ טעּב םַײּב ךיז יַא .שידק
 -עגמורַא ךיז ןּבָאה ןּבראג ערעַײא ,עז ןוא,
 ,"ּברַאג ןַײמ וצ טקוּבעג ךיז ןּבָאה ןוא טלעטש
 םורַא ךיז .ןּבָאה- ייז ןוא, .7 ,זל ,תישארּכ ,יּת



 ןקעטשמורַא

 ןוֿפ טָאּפשעג ןּבָאה ןוא טלעטשעגמורַא רימ

 .86 'ז ,1878 ץענליװ ,גָאט ןייא ןוא טנזיוט ,"רימ

 רימ ךיז ןּבָאה רעּבַײװ הרֿבח עצנַאג ַא;

 -הלּכ רַאֿפ} טלָאװעג ןּבָאה ןוא טלעטשעגמורַא

 יד ןטכעלפעצ ןוא ןטכעלֿפֿפױא רימ ןסנקעדַאּב

 ,1913 עשרַאװ ,עלעדנייש ,ןרעּפלַאה .י ,"רָאה

 ,8 יז

 ,שינע .ץכע- .גנו- .רעד ,לעטש =
 .יירעד

 = ןרעדעֿפ טימ יַא* .ורט -- ןקעטשמווַא
 ,ןרַאנּפָא סואימ ,ןכַאמ קזֹוח ,ןצעמע ןוֿפ ןכַאלּפָא

 עֿבט יד טַאהעג טינ טָאה ןיז|, -- ךיז פימ
 טימ ךיז יא ,סעטַאמש טימ ךיז ןעגנעהַאּב ..,

 .ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"יײײלרעלַא סעטכָאמש

 ,שינע- .ץכע- .גנוז

 סָאװ טכיל .װרט 6 װטוא -- ןלַארטשמורַא

 ,םורא טלַארטש סָאװ לכיימש ַא .םורַא טלַארטש

 טלַאטשעגינָאטרַאֿפ ריא טרעװ ,זיא יז גנוי יװ,

 ריא יא טמענ ןעניגַאּב רעד ןעװ / ,רעגנִיי ךָאנ

 .81/  .ףוגינ רעסַײװ רעד' ,לה ,יּפָאק

 ,שינע-

 .רעטוֿפ טימ דגּב א יַא .ורט -- ןפַײרטשמורַא

 רעדעל ןוֿפ ןטנַאק יד יא ,רילָאק א טימ לעֿפ יַא

 רע .. .יוג רענדָאמ ַאק .ןזַײא-ךַײרטש ַא טימ

 ףרַאד שטנעמ רעד סָאװ . . . זערַאז טנעקרעד

 לָאמ ַײרד יַא ןרַאֿפ ןדליג א רָאנ טמענ ןוא ןּבַאה

 ןגָאז ןוא רעגניֿפ עכעלטע טימ ּפָאק םעדו

 טנַאה רעד טימ יװ סע זיא ,{ךורּפש ַא ַײּברעד
 ,267 יז ,1931 'װָאס ,ו ַאי ,"ןעמונעגקעװַא

 רע, :גיֿפ .לַאש ַא יַא .ורט -- ןקירטשמורַא

 "נַײרַא ,הֿפונח טימ טקירטשעגמורַא םיא טָאה

 'טסקלָאֿפ ,ץרּפ ,ײץרַאה ןיא םיא וצ ךיז טעֿבנגעג

 "מורַא םיא טָאה רעדיו הנמלא יד, .ןטכישעג

 רעטסעװש ריא יװ ןגַײװש ריא טימ טקירטשעג

 ,בנז 29,  או 1963 ,זמט ,גח ,"ןדייר ריא טימ

 .שינע-  .ץכש-

 "מורַא .ןֿפרַאװמורַא .ורט -- ןעּכישמורַא
 רימ טימ טָאה עמ ,, .=:11/2: םזעספינע ,ןפוטש

 ,רעגיט .י ,"טרָא וצ טרָא ןוֿפ טעּבישעגמורַא

 ךעלטנייוװעג .הֹֿנושּתלעּב רעד ןוא קידצ רעד

 ייװצ ןשיװצ ץַאק א יװ ךיז יַא -- ךיז טימ

 ךיז טעּביש לקנעי, .ךלימ (טימ) ךעלרעלעט

 ,רעקצעמ .י ,"םיצקש יד טימ םורַא רעדיװ ןיוש

 ,.רעדלעֿפ סנדייז ןֿפױא

 טיש ,ןגילֿפ ןּפַאכ טסליװ, .וורט -- ןטישמורַא

 טוג ךיז טָאה שטנעמ רעד, .װש ,"רעקוצ םורַא

 -רַאֿפ ךַײט רעד טַײצ רעכלעוו ןיא טסואוורעד

 ַא טימ ןּבױהעגנָא רע טָאה ,רָאי עלַא טקנירט

 ה"יח ,"סעגערּב יד ךיוה 'א רעירֿפ טַײצ

 ,ה"נרת עשראו ,ןעדנעּבַא רעטניװ ,סעדלעז

 טיש ,טוג ןיוש טציז םיוּב רעד זַא, .10 יז

 ןעמ יװ ,רעללעװ .מ ,"לגרעּב סָאד םורַא ןעמ

 ןעמ טָאה, .29 יז ,1900 ענליװ ,דָאס א טצנַאלֿפ

 טיש ...סטכעקעג א םערַאװ ןטלַאה טלָאװעג

 ,ו| ּפשֶיי ,ײלּפעט סָאד קיסירּפ ןטימ םורַא ןעמ
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 ,בנ- רעד .טיש .- ,םי גערּב םַײּב

 (עק- ןי) רע .שינע .ץכעז
 ,יירע-

 טימ .ןלָאגמורַא .מַא .װרט -- ןוויישמורַא
 ךיז טָאה ןוא רעּברַאּב םוצ קעװַאפ -- ךיז
 ,...םיקיזמ יז ,ןירָאג .ּב ,"טװײשעגמורַא
 ,46 יד ,1900 יינ

 יד יַא .לּפע ןַא 'ַא .ורט -- ןלײשמורַא
 .ןלעטָאֿפ ןוֿפ רעדעל 'א .טנעװ יד ןוֿפ סעציּבָא

 טעּברַא סמענייק ןָא ,ךיז ןוֿפ -- ךיז טימ

 ,הנווּכ רעדָא

 א טימ םלוע םעד יא .חרט -- ןֿפישמורַא
 ןּבָאה ןטַאדלָאס ןוא ןטנַאיצילָאּפ , .סקיּבנישַאמ
 ןיא ןטלַאהעג .. . ןקריצַאּב-רעטעּברַא יד ...
 טימ 877 ןט ,1932 קסנימ ,נרעטש ,ײיַא ןייא
 .װזק --ךיז

 ,רעזַײה יד ןיא ןַײּפש יַא .װחרט -- ןקישמורַא

 ןעמ ואװ טקישג םורַא לַארינעיה טָאה יז,

 -עלַאּב ,"טָאה ןימונג ןיהַא אדוהי ןיכלָאז ןייא

 'עג=} גנוראַײֿפ ןילעװ איז, ,232 'ז ,שינרעג

 םורא םיינע ידּכ . . .ץיקה ימיּב ןיֿפאק (ץליה

 1726 ,דּפ ןורּכ ,ו"הא תלהק סקנּפ ,"ןקיש וצ

 "מורא טָאה, ,{120 יז ,אאאווו לֹּבי ,ףסָא .ׁשֶו

 ,סמ ,"...ןטעּברַאֿפ וצ ןדיימ עריא טקישעג

 "מורא ןָא טּביה עמ, .3 ,ט ,ד"עקּת ילשמ

 ,טע ,", . . ןקוקוצמורַא םוטעמוא ךיז / ,ןקישוצ

 -- ךיז טימ .91 יז ,1925 ענליװ ,רעדיל

 ,תונמ-חלש ךיז יא .ווזק

 ,ןיי) רעה .שינע- .ץכע-ה .גנוז

 .ײרע- .(עקד

 .ןעּפאלש- :פפ .וטוא -- ןעּבַאלשמורַא
 יא 'ַא .טייקירעװש טימ קידנטערט ,ןײגמורַא

 טימ ךעלטנייוועג .סעטָאלּב ןיא 'א .יינש ןרעּב

 ףיוא טעּבַאלשעגמורַא ךיז ןּבָאה יז, -- ךיז
 ,זמט ,רעקיטש .מ ,"הֿפיח ןוֿפ ןסַָאג יד

 ,26 וע 4

 -טערּב טימ טנעװ יד יַא .ורט -- ןגָאלשמורַא
 טימ לטנַאמ א יא .טנַאװעג טימ לּבעמ יא ,ךעל

 אוד, .ךיז י'ַא ,ב ןטימ ךיוא .כרֲא  .ץלעּפ

 ,ןּבָאה רהָאֿפ טשינ האורֿפ ןַײד טימ טׂשלָאז

 ,ןויע ,ײןגָאלש וצ םורַא ריא טימ טינ ןּכש-לּכמו

 ,ב/המ

 ךיז .ןגירקמורַא ךיז .חזק -- ךיז טימ

 ךיז .השורי רעד רעּביא 'א ךיז .שטעּפ ןּבעג

 ךיז .רעדניק עדליוו יװ יא ךיז .םיצקש טימ יא

 ,טנגעג-לייא ןוא -טֿפַאנ א רעּביא יִא

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,גָאלש =
 .יירע-

 -ייַּב, .ןעּבַאלשמורַא ווזז -- ןעּפַאלשמורַא
 רעטניה ןיילַא רענייא םורַא רע טעּפַאלש גָאט

 !הֿפיגמ תעשּבי ,ץרּפ ,"טָאטש רעד

 .ןעזיולסמורא ווזד .וטוא -- ןשנעזױלשמורַא
--+ 2183, 

 -מורַא .לס .וטוא -- (ךיז) ןעיַאילשמורַא
 -קיצנייא ןוא זײװכעלרַאּפ ןּבָאה, .ךיז ןּפעלש

 .װרט -- ןרעדַײלשמורַא

 ,וטוא -- ןכַײלשמורַא

 .װטוא -- ףיז ןעַײלשמורַא

 .װרט -- ןפילשמורַא

 ןסילשמורַא

 ןוֿפ רעטעּברַא ליֿפ יד ךיז יַא ןּבױהעגנָא זייוו
 ,67 יז ,'קָאטסָאװ' ,וט גרעּב ,"קירּבַאֿפ

 םּתס ןײגמורַא .וטוא -- ןרעד|נָאילשמורַא
 יד רעּביא יא .ךיז ןעיירדמורא .ליצ א ןָא ,ױזַא

 ַײרד ןוא געט ַײרד, .טייהרעטלמוטעצ ןסַאג

 ,"ןסאג יד רעּביא טרעדנַאילשעגמורא . , . טכענ

 טימ 254 'ו ,1939 צנליוװ ,רעּפעינד םַײּב ,שז

 ךיז טרעדנַאילש וויטָאמָאקָאל רעד, -- ךיז

 א ןָא עיצנאטס רעד ַײּב ןסלער יד רעּביא םורָא

 ."קלָאט

 טרעגלַאװ גָאטַײּב, -- ןעווערד'"ַא :ךיוא זד
 ,טֿפָאּפ עמ ןוא טסערֿפ עמ ,ּבוטש ןיא ךיז ןעמ

 ,"םורא ךיז ןעמ טעװערדנַאילש טכַאנַײּב ןוא

 --ךיז טימ ,117 יז ,דרע עליטש יד ,סורּב

 ךָאד טסעז וד ?ןעװערדיַא ָאד ךיז וטסעװ סָאװ,

 רעד ,רענידָאג .ש ,"ךיז טקע ןּבעל סָאד זַא

 ,179 יז ,1933 עװקסַאמ ,וו סקיּב ןטימ שטנעמ

 ןּבָאה ּפמוז ןרעּביא, .וטוא -- ןעּפַאילשמורַא
 -רעדנַא ,סנ ,"טעּפאילשעגמורַא טניה-רעגעי יד

 ,19 יז ,ּפ"רּת וועִיִק ,ךַאלהׂשעמ סנעס

 טימ ןֿפרַאװמורַא

 טינ ןעניימ רימ , ,ּבוטש ןוֿפ ןכַאז יד יִא .חוּכ

 -וצמורַא טכער ַא טָאה . . .שטנעמ רעד זַא . . .

 ,"סַאג ןיא קידנעייג ,סיֿפ יד טימ םילּכ ןרעדיללש

 ,. ...ןפיצנירפ דנורג עקיטכיװ ,רעצעז .צ .ש

 ,89 יז ,1934 י"ג

 ,גנ| .רעּביֿפ ןיא ךיז יַא -- ךיז טימ

 ,שיצ

 -רעליטש ןײגמורַא

 ְךַא .םורֲא ךַײלש ךיא , .טקרעמַאּב םיוק ,טייה

 דניװשעג ףיוא טּפַאכ / לגיּפש רעטקלעװעגּפָא

 רעדייא, .סודַײנ ּבייל ,ײטלַאטשעג עמַאזנייא ןַײמ

 ,ָאטעג רעד ןיא ןדַײל יד ,ןַײּפ יד טניגַאּב'ס

 ,! המחלמ ,מּפ ,"טנינַאּב יַא טיוט רעד רעדייא

 ןּבָאה ןסַאגיָאטעג יד רעּביא, ,285 'ז ,1956 יינ

 ַאדיא ,"ןשטנעמ עטקיטייװעצ טכַײלשעגמורַא

 יּבול ןוֿפ ךוּב סָאד ןיא ןײטשקילג-טרָאּפָאּפַאר

 "גסַאג, -- ךיז טימ 402 'ז ,1952 ,ןיל

 ,"ףיוה ןרעּביא טכַײלשעגמורַא ךיז ןּבָאה ןעױרֿפ

 ,118 יז ,ןמחנ רֿבח ,זיי

 "מורא װזד

 בָאה ױזַא, .עש ַײּב טֿפָא .ָאיעּפ .ךיז ןעיאילש

 ילּבעג ,ךיז טעַײלשעגמורַא טַײצ עצנַאג יד ךיא

 ,רה ,"טאהעג טינ ךָאנ גָאט ןטוג ןייק ,טעוװעד

 .שינע  .יהרוׂשּב ערעטצניֿפ אי ,םייל

 םעד יַא ,טנעמיד םעד יַא .וורט -- ןֿפַײלשמורַא
 ןַא ןיוש ןעמ טּבייה, .רעטקַארַאכ םענעגייא
 -עג ענרענייטש עקידרעירֿפ יד ןֿפַײלשוצמורַא
 סינושארה םֶדָא ,יקסוואירדוק ,זביא ,"גַײצ

 ,30 יז ,1896 עשרַאװ ,תורוד

 ךיא .ךיא ּבעל -- טָא זיא, -- ךיז טימ

 ,"טייהרעקניליטש םורַא ןײלַא ךיז ףַײלש

 ,3 ןאנ ,1928 קסנימ ,נרעטש

 ןי) רע .שינע .ץכע- .גנוז

 .(עקד
 עלַא ןוֿפ ןסילשרַאֿפ



 רעגעלשמורַא

 .ןרעיוט ןוא ןריט עלַא יַא .ןעלגנירמורַא .ןטַײז

 טָאה סָאװ . . .סָאד טֿפושיּכרַאֿפ טגיל ןטרָאד,

 -שינעקנעֿפעג טימ יװ חומ ןַײז ןסָאלשעגמורא

 סקעז ,רעקָאר .ר ,זּביא ןיקמורֿפ .א ,"טנעו

 ,161 '} ,1929 י"נ , . . , ןרעטקַארַאכ

 .שינע .ץכע/ .גנה .ךיז טימ

 ,רעד

 .ןי  .ןגָאלשמורַא +- -- רעגעלשמורַא
 יי .עק-

 "מורא וזז .װטוא -- ןרעדנעלשמורַא
 'א .ךיז ןּפעלשמורַא .ןרעדנַאװמורַא .ןרעדנָאילש

 טימ ךעלטנייװעג .ןסאג עמערָא יד רעּביא

 "ןוא-טסוּפ 'ִא ךיז .םותי ַא יװ יַא ךיז -- ךיז

 -עסירעגּפָא ןא טרעדנעלשעגמורַא ךיז ,, .סָאּפ

 יו ןלױפ ,טיי ,"רעטמולחרַאֿפ ַא ןוא רענ

 "מורא ןּבָאה רעטעּברַא ענַײז ןוֿפ רעטנזיוט;,

 יד ףיוא ןוא ןסאג יד ןיא ךיז טרעדנעלשעג

 גָאטַײּב, .369 יז ,יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"ןגעװ

 טרעדנעלש טכאנַײּב ןוא ןגעיעג-דרעֿפ יד ףיוא

 ,ןיטשרוּב .מ ,"ןעעֿפאק יד רעּביא םורַא ךיז ןעמ

 .עקק .שינ 6 יז ,לרוג

 א ,ןעמ טגָאז ןטוג ַא, .ורט -- ןּפעלשמורַא
 ןּפעלש ןטוג א; ;"(םורַא) ןעמ טּפעלש ןטכעלש

 (םיריזח) טניה, :הללק .װש ,"םורַא טניה יד

 ןֿפ ה טו ס א יװ יא ;"'א םיא (ןלָאז) ןגעמ

 רָאט ןעד לָאז ןמ} .,(ןרעדנַא םוצ םענייא

 דרעֿפ איד ןוֿפ ץנעװש איד ןַא ןדניּב רטכעוו

 ףיוא ןיּפעלש םורַא לָאז םיא ןמ ׂשד ינוא

 ןעמ, .הע ,ראש ,"ןיסַאג ינוא ןיקרַאמ איד ילַא

 יד גוא ,ןיּפעק נוא ןלטרעֿפ ןָאטיג ייז טָאה

 ןיא י'ִא ןָאטיג ייז ןּבָאה םיריזח איד נוא טניה

 טנערּב ןעלהּכלמ ַײּב, .ןמוא הׂשעמ ,"ןיסָאג יד

 ךיז ףרַאד יז רעּבָא ,טנעה יד רעטנוא עקַאט

 רעד עינומ' ,קמ ,"ערעדנא טימ יא טשינ ךָאד

 "רעד ךיז ןּבָאה םיצירּפ יד, .'רעלדנעה-לגיײֿפ

 םורֲא םיא טּפעלש עמ ןוא ,םיא ןגעװ טסואוו

 ,"לַאּב וצ לַאּב ןוֿפ ןוא ףיוה וצ ףיֹוה ןוֿפ

 יד, .142 ') ,1940 ווָצָיִק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא

 ןוא . ..הרהט ןָא תמ ַא יװ ןגעלעג זיא ָאטעג

 א טּפעלשעגמורא ףוג ןַײמ ףיוא ּבָאה ךיא

 .15 'ו ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ץראמכ

 ערעטצניֿפ יד רעּביא ךיז יא -- ךיז טימ

 -ּבלַאה ַא .דמערֿפ רעד ןיא ךיז יא ,ןסַאג

 ךיז יא .ּבוטש רעד רעּביא יא ךיז רעטמיילעג

 רע טָאה ןּבלןַאװה רעדע .ינומש וצ ינוּב ןוֿפ

 ןטשומ יז . ..זד טגידניז רֿפ ןוניֿבָא םהרֿכַאו
 ריֿפ תולג ןיא רדניק ןַײז . . . ןפעלש םורַא ךיז

 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"רָאי טרדנוה

 ,ןקיטיײװ יד ךיז ןסעגרַאֿפ ןדִיי, .ּב/הנ ,1

 יד ייז ןעניד סע ןמזילּכ םורַא ךיז ןּפעלש . .,

 ילסיװַײס ןיא יז, .26 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,ײסיֿפ

 ןוא טנגעג רעד ןיא טמשרַאֿפ טכעלש ןעוװעג

 ןריציֿפָא טימ ןָא רָאא ןצרעֿפ ןוֿפ ךיז טָאה

 רעטּבערגרַאֿפ א ןיא ,גרעּב ,"טפעלשעגמורַא

 םורַא ךיז טּפעלש יז, .17 יז ,יקָאטסָאװי ,טָאטש

 ,ןַאמ םענעמוקטנַא ריא ןכוז ןליוּפ רעּביא
 ןיק טשינ ןענעז רעטרעװע .װ ןליופ ,טיי

 םּתס םורַא טשינ ךיז ןפעלש ייז ,סעגַאידָארּב

 .וטוא -- ןצנומשמורַא
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 ה"ר ,קיא ,אפא ,"טשינ ןעװעסַאּפעטסוּפ ,יױזַא

 ,.ז"כשּת

 (עק-ד) רעה .שינע .ץכע- .גנז
 .יירע-

 ןכַאל ןוא ןייגמורא

 יזע .תונװּכ עניירמוא ןזַײװסױרַא ,טַײשרַאֿפ

 רענרעה טלעטשעגוצ ,ןסקַאמ ,םיא יאדװַא טָאה

 עלַא טימ טצנימשעגמורַא ,סערייא-סעניוּב ןיא

 ,23 טו 1972 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"רעדירּב-עטוג

 יד) ןינע םעד 'ַא .װחרט -- ןפעומשמורַא
 ,סוא עשז טרעה, .,(תונעט יד ,םעלּבַארּפ

 -- סָאװ חוּכמ ָאטשינ זיא ןסעומש !ךעלרעדניק

 ,"ןןרָאװעג} טסעומשעגמורַא ןיוש זיא טלעװ יד

 .ךיז טימ .17 יז ,'קָאטסָאװי ,גנַאגּפָא ,גרעּב

 .רע/ .גנו- רעד ,םעומש --

 ,לטסנידרַאֿפ א םורַא יַא .װטוא -- ןעַײמשמורַא
 הנוי יװ יַא .הנותח א ףיוא רעװרַאס ַא יװ יא

 "וחמ ענװַאלג יד יװ 'א .דירי ןֿפױא (םחורי)

 ןּבָאה , ,היֿפהֿפי א םורַא יַא ,ןצנַאטמורַא .עטתנּת

 ... סרענלעק עטקַארֿפַאּב יד טעַײמשעגמורַא

 ,"רעלעט ןוא ןצַאט יד טימ טרילגנָאשז קיצנוק

 .5 עװקסָאמ ,סּבעװנייטש ,ןַאמזַאלג ךורּב

 ןוא רעמ םורא ןעמ טעַײמש ןסַאג רעד ןיאן;

 ,"ןסַאג ערעדנַא יד ןיא יװ טנװָא ןיא רעטעּפש

 סָאװע .214 יז ,,סעמע' ,וװ רעּפעינד םַאּב ,גרעּב

 טנעה עטכַײל .רעגעלש א ?ןעװעג ךיא ןיּב

 עגמורַא טַײז א ןָא עלעטיה ןטימ .טַאהעג

 טָאה ןיציּבר יד, .טרעקעל שריה ,לה ,"טעַײמש

 "ניק ןוא סעמַאמ . . . יד םורַא טעַײמשעגמורַא

 ,60 'ז ,1956 ,ןעלצרַאװ ,ָאמַײס המלש ,"רעד

 .(עק" ,ןיי) רע-  .שינעד
 יד 'ַא .ןװיוא םעד יא .ורט -- ןרימשמורא

 םור ןייא רימש ,(ֿבלח) םענ, .ןסיורד ןוֿפ ּבוטש
 טרעװ ,ןיטש טימ איד ןיא ץנַאװ איד זָאל יגוא |

 רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"ןיג רֹּבירֲא טינ איז

 -עגמורַא טָאה יז, .'ס ,ז"עת ןטיק ,וװ םייחה

 יז טכלַאקעגסיוא ,ןסיורד ןוֿפ ּבוטש יד טרימש

 ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"דנַאנַאכָאנ לָאמ ייווצ

 ןענעק רע טעװ, .22 'ז ,1965 עװקסָאמ ,דרע

 עטקיטָאלּברַאֿפ עלא ,'א רעדער יד / רימ ַײּב

 ,| רעדיל ,הלמ ,ײןשָארג ןּבלַאה א רַאֿפ / ריֿפ

 ,96 'ז

 .ןלייא עקידעקעמש טימ ךיז יא -- ךי ז טימ
 .שינע .ץכע- .גנוז רעד ,רימש--

 .ןרינָאיּפשכָאנ ןוא יא .ורט -- ןקעמשמורַא
 ןעמ טָאה רעלדָא ןַא; .חיר ןשרענלעז םעד יא

 ןגיל ןּבילּבעג רע זיא ,....טעגרהרעד טנַײה

 סצירּפ םעד ...ץומש ןיא ,טולּב ןיא ןטרָאד

 "עג ,קשח טימ טקעמשעגמורַא םיא טָאה טנוה

 עטצעל יד דנואװ רעד ןוֿפ ,ןקעל ןעמונ

 ןעמוקא .138 יז ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ ,ײסנּפָארט

 ךימ יא טעװ . ..ריזח א ןייג וצ לָאמַא טעװ

 רימ ןוֿפ ןרעקּפָא ךיז ,'א ,ץיונש רעּבָארג ןַײז

 ןֿפױא סנטָאש' ,טייצ ,"תומוערּת עשריזח טימ

 ןדיי ןּבָאה רעטצנעֿפןענָאגאװ יד ןוֿפ , .ייינש

 טקעמשעגמורַא ,ּפעק יד טקעטשעגסױרַא . . ,

 פָארַא סוֿפ א טַאהעג ארומ רעּבָא ,ןטַײז עלַא

 .ורט -- ןרָאנשמורַא

 .ורט -- ןערָאנשמורַא

 ןריצַאּפשמורַא

 ,רעטירד ַא ןוא יײװצ ,ןילּבמעד .1 ,"ןלעטשוצ :

 ,30 יז ,1943 יינ

 לָאמ עכעלטע טסַײמש רע, -- ךיז טימ

 יילרעלּכ ןוֿפ יא ךיז טזָאל רע יַאמלה {לדוּפ םעדֶו

 .ץכע- .גנו- .יטָאטש-טלַא ,זיי ,"טניהנסַאג

 ,שינע-

 .ןעלטעּב ןוא ןײגמורַא

 ,רעטלֹוּב ךָאנ .ןוַײּפש ןכוזמורַא .ןעלטעּבמורַא

 -סעװ ,ןגילֿפ ,ןעניּב, .ןרערָאנש -- :רעֿפרַאש

 'א ןגעלֿפ ןטקעזניא םינימ ערעדנַא ןוא ןּפ

 סָאװטע ןעמוקַאּב וצ לַארעּביא ןוא םוטעמוא

 ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד ,סקַאז .ש .א ,"גראוונסצ

 ןי רע .שינע/ .ץכע- .גנו
 .ירע/ .(עק-

 יסיוא ,ןכוזמורַא

 ןערָאנש סרעריּפשסיוא, .ןעװענָאיּפשמורַא .ןקוק

 -ַאנשעגמורַא טָאה הלגע:לעּב רעד, ."םורַא ָאד

 . ..טנַאה ןיא שטַײּב רעקידנכַאֿפ רעד טימ טער

 ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"ןעניױשרַאּפ טכוזעג טָאה רע

 ןּבילּברַאֿפ ןענַײז טָאטש ןיא , ,44 יז ,יקַאטסָאװי

 ,"ןערָאנשוצמורַא ןוא ןקערשוצנַא ןראדנאשז יד

 .19232 ועִיק ,קירטעּפ ןוא סַאיל ,ָאקטיװק .ל

 .שינע-  ,ץכע-
 ןגַײװצ עטרַאדרַאֿפ יד יַא .ורט -- ןדיַײנשמורַא

 ,שוּבלמ א ןוֿפ ןטיוצ יִא .רעמייּב יד ןוֿפ

 .ןרענעלקרַאֿפ .ןעמיוצנַײא .ןצענערגַאּב :ךיוא

 ,סעיצקנוֿפ סנצעמע יא .גיניק ןוֿפ טכַאמ יד יַא

 זיא סָאװ רעד . . ., .ָאטעג ןוֿפ ןצענערג יד 'א

 סָאד ןטינשעגמורַא יוזא ןוא הלימ ןגעק ןעװעג

 ,"קידכעלַײק וצ ןרָאװעג זיא'ס זַא םוטנרַיי
 ,192 יז ,'ןיקצעלק' ,רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא

 ןוא יא רעד ןֿפורעגנָא ןרעװ םיׂשעמ עטוג יד,

 ןָא ךיז ןטלאה עכלעװ רענרעד יד ןקַאהמורַא

 .דנק ,אינּת ,"םיירוזַא ןיא

 א ןוֿפ יַא .יא רעקיצנוק .ז" ,רעד -- טינש--

 .שינע .ץכע .גנו .עדער רעגנַאל

 עטײװ יװ יא .װטוא -- ןרירעמעשמורַא

 ךעלהאירּב עקידנעילֿפ עניילק יד, .ךעלרעַײֿפ

 -קנַארֿפ דלַאװ ןיא טרירעמעשעגמורַא ןּבָאה

 ,םנ|- .19 יז ,דרע עליטש יד ,סורּב ,ײַײרֿפ-ןוא

 טימ) ןײגמורַא -- וטוא -- ןענַאּפשמורַא
 רע, .קירוצ ןוא ןיה ןענַאּפש ,(טירט עסיורג

 רָאק ןרעּביא 'א ןעמונעג ןוא קעװַא . . . זיא

 עװקסַאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"רָאד

 1950 גנילירֿפ ןקיּבלעז ןיא; .124 'ז ,5

 "צמורַא עיזאקָא ןַא טאהעג רָאנ ךיא ּבָאה

 רעזירַאּפ ןיא ןלַאגַאש טימ דנַאנַײּב ןענַאּפש

 ,80779 ןט ,קג ,צוס ,יטסנוק ענרעדָאמ ןוֿפ ייזומ

 ,15 יז

 קידנעייג ,קידנענאּפש ןעלגנירמורַא --- װזוקַא

 טנַאקעג טלָאװ שטנעמ א, .טירט עסיורג טימ

 םורַא דרֶע יד לָאמ 9 יִא ןּבעל ןַײז ןוֿפ ךשמ ןיא

 ,3 טווו 1954 ,זמט ,ןַאמנַײֿפ .ַא ,"םורַא ןוא

 .הנו .רעד ,ןַאּפש-=- .ךיז טימ

 ןיהַא ןריצַאּפש ,1 .װטוא -- ןריצַאּפשמורַא

 רעּביא םורַא ןריצַאּפש ךעלרָאּפ, .קירוצ ןוא



 ןרַאּפשמורַא

 -ןריצַאּפשמורַא, ."לטעטש ןוֿפ סַאגטּפױה רעד

 ענַײמ ןוֿפ רעגטרעג יד ןיא רעה ןוא ןיה קיד

 ,"..,סױרָאֿפ רדסּכ קידנקוק ןוא תונורכז
 ,406 'ז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,גרעּבניטש .א

 טנװָא ןיא, .טַײצ ערעגנעל ַא ןריצַאּפש .2

 סױרַא טריצַאּפשעגמורַא גנַאל עדייּב יז ןּבָאה

 ,39 'ו קָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב ,"טָאטש רעד

 ,ןשינעגרָאז ןָא ,ןגינעגרַאֿפ ּבילוצ -- ךיז טימ

 ,גנ/ רעד ,ריצַאּפש -

 ייװצ טימ למייּב ַא יַא .ורט -- ןרַאּפשמורַא

 יד ,טױלּפ םענעכָארּבעצ םעד יא .רענעקעלֿפ

 ,טנאוו עקידנלַאֿפנַײא

 טַײצ ערעגנעל א .װטוא -- ךיז ןרַאּפשמורַא

 ןעמעװ רַאֿפ ךיז יִא .ןינע ןַא ןגעװ חוּכיװ ַא ןריֿפ

 .שינע-  .ץכע .ןעמיטש לָאז עמ

 ,סעקליּפש טימ יַא .װרט -- ןע(י)ליּפשמורַא
 יּפענק טימ ךעלעזייה יד יא ,סעקליּפשרעכיז טימ

 ַא טימ רָאה ענייש עריא טעיליּפשעגמורַא, ,ךעל

 ,| ןטפירש ,וָארַאטָאלָאז .ה ,"עקייסיק רעסטַײװ

 .48 יז ,1924 לינ

 ןרָאֿפמורַא ,ןײגמורַא .1 .ורט -- ןליּפשמורַא
 רעד ףיוא 'א .םינוגינ-הנותח יא .ןליּפש ןוא עא

 עקיבלעז יד יא .ןוגינ ןקיּבלעז םעד עקנירעטַאק

 ,עסעיּפ

 ןעניװעג רדסּכ ןוא (ןטרָאק ןיא) ןליּפש ,2

 ךעלּפענק ןיא יא ,ןטַאדלָאס יד יא .עּפורג ַא ַײּב

 ,ךעלגנִיי-רדח יד

 ,סעּפע ןעניװעג וצ ןטעלּפ ןֿפױקרַאֿפמורַא 2
 .עא ָאידַאר ַא ,רעגייז ַא יַא

 .רנ .משטד .ןגעװאּב קיאורמוא -- וטוא

 ןֿפױא ןריּפַאּפ יד םורַא זעוװרענ ןליּפש טנעה יד,

 טליּפשעגמורא ןּבָאה ענַײז ןגיוא יד, ."שיט

 רעד ,ןיקֿביר .מ ,ײלָאמעלַא יװ רעקיאורמוא

 ,303 יז ,1914 ענליוו ,לוּבלּב-טולּב רעשזילעוו

 ץַאק א יװ 'א ךיז -- ך י ז טימ ךעלטנייוועג

 .ןדַארַאּפ עשירעטילימ טימ יַא ךיז .זיומ א טימ

 ןּבעל :ךיוא -- (ױרֿפ) לד יי מ א טימ יַא ךיז*

 -נײא ךיז ןּבָאה רעדניק עניילק יד, ,ריא טימ

 ןענעז ןוא לצעק ןטימ ךיז קידיא טרעטַאמעג

 ,ןטֿפירש ,טַאטשלעדע .ד ,ײןֿפָאלשעגנַײא קַאמשעג

 טשינ ךָאד ןענַײז ייזע ,22 'ז ,1906 טשרַאװ

 -- טשינ ךָאד ןָאק עמ ,רעדניק-םּפולמ ןייק

 טימ יװ ייז טימ יא ךיז --- טשינ רָאט עמ ןוא

 .1960 ץרעמ ,קוצ ,רעטסיירט .ל ,"סעּפוּפ

 ףיי) רע .שינע- .ץכע-ה .גנוי

 .ַײרע  .(עקי
 טימ דיר 'א :ךיוא .ורט -- ןעניּפשמויַא

 .טייקערטיכ טימ חֹומ סמענעי יא .ךעלהמכח

 -מורַא (ןּביױלג םעד} םיא ןּבָאה רָאי רעטנזיוט,

 ןּבָאה סָאװ םיגהנמ ןוֿפ ּבעװעג א טימ ןענוּפשעג

 ןיא טייקנּבױהעג ןוא טייקסיורג קינײװ ױזַא
 טָאה טעמוא, .107 יד ,1940 י"נ ,װ רַאק ,"ךיז

 ןַײז ןוא ןעמָאנ {ןַײז} ...'א ןעמונעג ךיוא

 .'טפשמ סטָאג' ,קישטנָארָאה ןועמש ,"דניזעגזיוה

 / ןכוז ןעמולּבנרַאק טייג דניק סעװרָאּב ַא;

 עריא טָאה טכַאנ יד טייהרעליטש זיּב . . .

 ,"ןענוּפשעגמורַא קיד ןדייּב זדנוא םורַא / ןכוט

 .ורט -- ןבַײרשמורַא
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 םורַא טניּפש הנֿבל יד, .יןעגנורעניארע' ,שָאוהֹי

 ,"טכיל ןּברָאטשעג טַײװ ַא טימ םיקחרמ יד

 ,2 וו 1960 ,גָאט ,טיי

 רעדָא ליונק-םעדעֿפ רעד, -- ךיז טימ

 טניּפש םערָאװידַײז רעד עכלעוו טימ . . . ןָאקָאק

 .ס ,"סנדַײז ער יד טלַאהטנַא ,םורַא ךיז

 ,244 'ז ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ

 ןי) רע .שינע .ץכע- .גנז
 .ירע- .(עק-

 ַא .רעמיצ ןרעּביא יַא .װטוא -- ןזַײרּפשמורַא
 ַא יװ יא ,ןטרָאגנַײװ ןיא ןטאט םַײּב יװ ,קיאור

 "בָא . ..2 .ףָאלש ןכָאנ תּבש תיּבהילעּב רעטסוי

 עּבָארג :יײרשעג ַא טימ ּבוטש ןיא יא ןּביוהעג

 יהמשנ טסיה סָאװ ,ץרפ ,"םיחצור ,ןעגנוי

 ...רעטעװ ןייש ַא טלעטשעג ךיז טָאה סע;

 עגמורַא טָאה ןוז ענערַאּבעגרעדיװ א ןוא

 ,"דיירֿפ ןוא טײקמערַאװ טימ . . .. טזַײרּפש

 עשרַאװ ,קירּב ענירג יד ,זלעֿפנעזָאר םהרֿבַא

 טזַײרּפש ליֿפנ .ןלַאטש ןשיװצ עקנָאל א, ,4

 ,"זָארג ייז טגנַאלרעד ,סעקילורק ןשיװצ םורַא

 .91 יז ,1962 ָא"ּת ,םיליֿפנ ,8י

 ,האנה טימ ,ױזַא םּתס -- ךיז טימ

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,זַײרּפש =

 זָאה ַא יװ יַא .װטוא -- ןעגנייוּפשמורַא

 רד שדקמ ריד ןיּב ךיא :טגָאזיג , .ןצנַאטמורַא

 טנוא ,ױרֿפ ןַײמ ינוא הלּכ ןַײמ טשיּב וד ,טימ

 טנוא ןעגנורּפשיג םורַא טנוא טשוקיג איז טָאה

 ,ינשרגה תדובע ת"וש ,"גיטסול טַײז -- ןֿפוריג

 ףיוא ךַאז ...רעמ 263 ,| שה| 1699 מד

 טיה איד טימ ןיֿפַא איד איװ רמייּב יכוה איד

 ,ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,"ןגנירּפש םורה

 טלָאװ סָאװ ןײלַא טגָאז ,ןתמא-רעד-ןיא, .26 יז

 ףיוא יװ יא טשינ ּביוא ,ןָאט וצ ןּבילּבעג םיא

 טימ .יייװצ עקיּבײא יד' ,לה ,"ןליוק עקידוז

 .האנה טימ -- ךי ז

 .רעד ,גנירּפש --

 .שינע- .ץכע-
 .יירע

 ןוא יַא .לקַאשָאל א ,עלעּבלעק ַא יװ ,(לזעה)

 ,גנו-  .גנורּפש -
 .(עק- ,ןיי) רעד

 עקיצנייא סָאד יַא ,1
 ,ןטַײז עדייּב ןוֿפ ריּפַאּפ לקיטש

 עלַא יא .ֿבתּכּב ןּבעגרעּביא .ןּבַײרשַאּב .2

 רעדעֿפ ןַײמ, .טעז עמ סָאװ ץלַא יַא .םיטרּפ

 סנרעטלע יד ןבַײרשוצמורַא ָאד ּפָא ךיז טגָאז

 טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיגַאז .א .ב ,"טסגנא

 םיא ףיוא רימ ןּבָאה, .23 ינ ,1887 עשראו ,וו

 ץעזעג ןטיול ץלַא --- ןיקסמעז םוצ טגנַאלרעד

 ,"םיׂשעמ ענייש ענַײז עלַא ןּבירשעגמורַא ---

 ,1906 עשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ יד ןוֿפ השעמ יד

 ערעזדנוא 'ַא סע טלָאז ריא ןעוו ,ייוו יוא, ,25 יז

 שטָאכ ןוֿפרעד טלעװ יד טלָאװ רשֿפא ,תורצ

 .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ ,הּפ ,"טסואוועג

 "רעּביא .ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןּבעגרעּביא .2

 סָאװ, .רעטרעװ ענעגייא טימ יא ןוא ןענעייל

 עשטַײד סױדנַאל טימ ךיז ןעמ טיג הצע ןַא רַאֿפ

 טכַארטרעד ךיז ןּבָאה רימ . . . ?ןעגנושטַײטרַאֿפ

 וצמורַא טסקעט רעקיטש עצנַאג :סָאװ טָא וצ

 ןורָא

 ,1938 ,לּבי ,"רעטרעװ ערעדנַא טימ ןּבַײרש

 ,473 .מונ

 ,דָאר ַא 'ַא .עיניל ַא טימ ןזַײרקמורַא .4

 ַײּב) .לקריצ ַא ,(עיניל זַײרק ַא ,לוגיע ןַא

 טַײז א ןָא טנעה יד ןּבײהֿפױא, (קיטסַאנמיג

 יז טימ יא ןוא ןעלסקַא יד ןוֿפ ךייה רעד ףיוא

 ,5 א ,1932 ענליוו ,זעגֿפ ,"ןזיײרק עטיירּב

 רענייא ןעװ, -- שינע/ .ץכע- .גנוז

 עלַא יד םיא ןלעװ ,זיא דמלמ א סָאװ טינ סייוו

 ,טייצ ,ֿפלעה טינרָאג ןשינעײרדמורַא ןוא ן'א

 יירע- .(עק- ,ןיד) רעד 11 1 1958 ,זמט

 ןסענױרַא} תונורַא ,סיָא :צמ .רעד |ןרָא) -- ןורָא

 ,ןטסַאק' .שדוק-ןורָא .1 .אא 10 ,הכ ,תומשכּכ
 ןיא ןעייטש סע ואו רעמלַא רעקילייה .הֿכיּת

 ןוא תורוּת-רֿפס יד (זיולק ,שרדמ-תיּב) לוש

 ןרעּביא תכֹורּפ רעד .השודק-ישימשּת ערעדנַא

 ַײּב יִא םעד ןכַאמרַאֿפ ןוא ןענעֿפע .יַא (ןֿפיױא)

 ןוא יִא םעד ןענעֿפעֿפױא .תוליֿפּת עסיוועג

 +- (שדוקיץַא םעד ןטַײרֿפױא .ןַײז ללּפתמ

 טינ -- יא םעד ןיא תורוּתירֿפס ןעייטש,,} ,7

 ,194 'ז ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"ןטינשעצ

 םענוֿפ ךעלריט עדייּב ךיז ףיוא ןכַאמ םַאזגנַאל,

 ,1911 ,ו שג ,אד ,ייָא

 עמ ואװ ןטסַאק 'םיתמ .תמ לש ןורָא .2

 ,לדנורָא :ֿפקֿפ .הרוֿבק וצ תמ םעד ןַײרַא טגייל

 טכַאמ ןמ זד (תֿפרצ) דנל ןיא גהנמ רעד זיא,

 רע ןעװ (םידיסח) איד ןוֿפ שיט םעד זיוא

 ,המורּת ,הניאצ ,"רֿבק ןַײז ןיא יא ןייא טּברעטש

 ןיא ךימ טגיל ןוא רהטמ ךימ טַײז, .ג/הע

 רשֿפא} .242 הׂשעמ ,טׂשמַא ,ּבמ ,"יַא ןייא

 רשֿפא !םיכירכּת ףיוא טנװַײל טימ רֶע טלדנַאה

 ךָאד, .יהֿפגמ תעשּב ,ץרפ ,"!תוניָא רע טכַאמ

 ,טנַאװעג-ןטיוט ַא . ..שוּבלמ ןַײז ףיוא טקוק

 רכזי ,שַאוהי ,'ָא םענוֿפ דיילק ַא ,לטיק ַא

 / ןגָארט יא ןַײז ןעמ טעװ ליטש, .יןּברוחל

 ןַא ףיוא ,רֵא ,"ןגָאז ןעמ טעװ םיחֿבש ןייק ןוא

 דנעװשרַאֿפ ימ עצנַאג . . . ןַײמ , ,'טיוט סנַאמערָא

 . י..עקנילּבערט ןיא ,לה ,"תועָא ףיוא ךיא

 ןוא דמַאז יִא םעד ףיוא ןיוש טפראו ןעמ,

 רַאֿפ . ..םש-לעּב והילא 'ר, .על ,"רענייטש

 זַא האוצ ַא טזָאלעגרעּביא רֶע טָאה הריטּפ ןַײז

 יא ןַײז ןריֿפכרוד טעװ עמ ןעװ ,טיוט ןַײז ךָאנ

 עכעלטסירק ןוא רעטסיולק ןשיסור םעד ַײּברַאֿפ

 לָאז ,רענייטש ןֿפרַאװ ןּבײהנָא ןלעװ סענַאגילוכ

 יַא םעד ןלעטשּפָא רָאנ . . . ןֿפױלטנַא טינ ןעמ

 ,םלעכ ּבזי ןיא ,קיניװ .ע ,"ןייטש ןּבַײלּב ןוא

 ןענַײז ס'ִא יד; 184 'ז ,1954 גרוּבסענַאהָאי

 םירֿבח ןוא דנַײרֿפ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןגָארטעג

 ןיא ,"םלועיתיּב ןֿפױא זיּב עטעגרהרעד יד ןוֿפ

 "אט, ,174 'ז ,1947 י"ג דיי רעװָאכַאטסנעשט

 ןיִּב ןֿפָאלעגכָאנ / יִא ןַײד טימ ןטילש ןכָאנ ,עט

 / ןורּכז ןַײד ץעגרע ןגָאױצנָא / ידּכ ,ריד ךיא

 ,צוס ,"יינש יװ סַײװ סעזוּב ןיא ּביוט א טימ

 ,14 יז ,ו וּפ

 רַאֿפ רעמלַא (עינַאריא רערעטיּב טימ) .8
 .עא ץנעדערק ,םירֿפס ,םישוּבלמ

 "נילק יד, .שינעטלעהַאּב (ךַארּפש-םיכנג) .4

 ."יָא ןיא ןענעז סרעג



 ָאדנורא

 ןוֿפ סקיװעג רעסַאװ .ס' ,רעד -- ַאדנורַא

 .ךעלגנעטש עטסוּפ טימ ןרָאד החּפשמ רעד

 .טערעשט ,2 +-- ,ריאַא ןימ א .גת(6((4

 ,211040 מז

 .רעד ןסירבַאה) ...) -- תירּב(ה)"ןורַא
 רעד .יּת ,ידנוּב ןוֿפ יִא .ַאא .6 ,ג ,עשוהיככ

 יד ןעװעג ןענַײז סע ןכלעוו ןיא יַא רעקילייה

 טָאג זַא טגָאזעג תודע ןּבָאה סָאװ יתוחול ינש'

 :8פ ,לארׂשייינּב יד טימ דנוּב ַא ןטינשרַאֿפ טָאה

 7 ,ד ,עשוהיכ? ןמעשַאה ..,} 'ה תירּב'ַא

 ןיא רעד ןוא, .יּת ,"דנוּב סטָאג ןוֿפ יַא;ע

 ןגניג טָאג ןוֿפ יִא םעד ךָאנ ,גניג . . , רילמַאז

 ,מהס ,"תורֿפוש טימ ןיזָאלּב טנוא םינהּכ איד

 ןכַאז ןעצ ןרעקמוא ה"ּבקה טעװ, .9 ,ו ,עשוהי

 ,שדקמה-תיּב ןרעדנַא ןיא ןעגנַאגעגּפָא זיא סָאװ

 ,לכור תקֿבַא זּביא ,ײ.,.,םיבורּכ ןוא יַא םעד ונייהד

 טעּבעג ןוֿפ ןקורדסיוא 24 יד, ,1814 ?װָאלקש

 טָאה רֶע תעּב טנָאמרעד טָאה ךלמה המלש סָאװ

 ןיא תוחול יד טימ יא םעד טכַארּבעגנַײרַא

 -תיּב רעד .107 'ז ,תוכרּב ,"םישדק-ישדק

 יד ןעװעג זיא ןטרָאד סָאװ --- םישדקה-ישדק

 ןוֿפ ץרַאה סָאד זיא סָאד . . .יִא רעד . . . הניכש

 ,ג"כרּת ,רימָאטישז ,צונ ,"טלעװ רעצנַאג רעד

 (1 ,ול ,תומש) 'ןורָאה תא לאלצּב ׂשעיוי .א/גר

 םעד ךָאנרעד ןוא יִא םעד טשרעוצ סָאװרַאֿפ,

 הרוּת ןגעוו ןגרָאז ןעמ לָאז טשרעוצ -- ?ןּכשמ

 ,ןַאמדַײז ללה ,"םינינּב ןגעװ ךָאנרעד ןוא אֿפוג

 םעד ַײּב רעּבָא רימ רעװש, .18 ווו 1966 ,זמט

 .ילאומש ןוא ילע' ,שָאוהי ,"תוחול יד ַײּב . . . א

 .רעד ןשעדױקאַאה)ךרָאו -- שדוק(ה)"ןורָא
 .ךנּת ןיא לָאמ ןייא ,ןשדוקיָא ,'ק-תוניַא :צמ

 .אא/ּבל תּבש ; 33 ,הל ,ב םימיה ירֿבדככ
 .יּת ,יַא רעקילייה,, .טייקיליײה ןוֿפ יִא רעד .1

 אב ָאד ןענַײז ,םייח-חרוא ,ךורע-ןחלוש ןיאְו

 זיא ענַײז השודק יד .יקייַא ןגעו םיניד ערעדנוז

 רעד ןוֿפ רענעלק ןוא תסנּכ תיּב ןוֿפ רעסערג

 טצינשעג ןעװעג טֿפָא .ןג ,ּב ,הליגמ} הרוּת-רֿפס

 ,ןסמיזעג יד .ץלַאה טרַאס ןלעיצעּפס א ןוֿפ

 -ורּכ) ןעגנוריצַאּב טימ ,ןגייּבסױא טימ ןזינראק

 ,סדודןגמ ,ןשריה ,ןטרעּפמעל ,ןּבײל ,םיֿב

 יד ןוֿפ ןעמענ ,סּפיוא ,ןעגנאלש ,'סיתיוש'

 ןַא טימ ןעגנַאהרַאֿפ ,('דכו םיטֿבש ףלעװצ

 תוליֿפּת לייט א ַײּב ן.תכֹורּפ םענעטֿפָאהעגסיױא

 ןייטש טגעלֿפ דיגמ רעד .יק"ַא םעד ןעמ טנֿפע

 טנֿפע ןעמ ןעװ ,ףיוא טייטש עמ .יקיַא ןרַאֿפ

 ,יקיַא םעד

 םעד ןסַײרֿפױוא* .יק"ַא ןיא ןענײװנַײרא

 -הלוח ַא רַאֿפ ןַײז ללּפתמ ןוא (487 +--) 'ק"ַא

 א ,הרצ א תעּב ,דליל-השקמ א ױרֿפ א ,ןּכוסמ

 ןלַאֿפוצ .יק"ָא ןוֿפ ךעלריט יד ןלַארּפּפױא .הריזג

 א ,הנעט ַא ַײּב יק"א ןיא תורוּת:-רֿפס יד וצ
 טינ ןוא יקיַא ןרַאֿפ ןלעטשקעװא ךיז העיֿבּת

 ןיא ּפָאק ןטימ ןכירק ,ריא* .ןעמענסױרַא ןזָאל

 קיליײה , ,טײקמורֿפ טימ ןּבַײרטרעּביא = יקיָא

 םענ שטָאכ ,(םימש-ארי ,דיסח ,קידצ ,םורֿפ)

 ,'ךתקדצוי א, .ייקיָא ןיא ןַײרַא םיא לעטש ןוא

 ןיא ערה:רצי* ,יק"ַא ןיא םיא טלַאהַאּב שטָאכ

 ;םימשיארי א ַײּב לגנַארעג קיטסַײג = יק"יַא

 ,שיטַאֿפמֶע .הווצמ א ןיא טלקיװעגנַײא הריֿבע
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 ןָאק ךיא; :ןּביילג םיא לָאזימ ליװ רעצעמע ןעוו

 "א ןעד ןמ טָאה, ,"'ק-ַא םייּב ףיורעד ןרעװש
 ןהעזיג םורַא ןיריד 'נוא ןָאט ףיוא ןיזומ 'ה

 ייּכ' ,"ןיא ןַײרד ןיכאז ןיכלָאז ןוֿפ זיּפע ּבוא

 'פש ,װ שֿפ} '1669 םד'תלילע רעצעמ ןגעװ

5,. 

 יד -- 'ה"ִא ןעד ןיא ןיא ןּבירשיג זָאװ;,

 זַא ןכמ קיטכד ןא ןשטנעמ ןנייא יד םיקוסּפ

 ,{8 ,זט ,םיליהּת| "'דימּת ידגנל 'ה יתיושי'

 ןעד ,ָאד טינ רַאװ ('ה"ָא) ׂשד רֹּבַא; .א/י ,וטל

 ,"ןיגרָאּברֿפ שד טָאה ...(ה"ע איבנה הימרי)

 יד רֶע טמענ אוז, .ּב/ּבי ,1764 אדרויֿפ ,ןוֿפיסוי

 'נוא ה"א ןעד זיוא {הרוּת:-רֿפס| ת"ס יגילייה

 ,הג ,"טרעװש 'ינוא םירָא ןַײז ןיא איז טמענ

 -רעדינַא ךיז טָאה ןםּבמר רעד| רע; .תונורכז

 סיורג טימ טָאה ןוא יקייַא םעד רַאֿפ ןֿפרָאװעג

 ןרעל ,טלעװ רעד ןוֿפ רַאה :ןטעּבעג ןייוועג

 ,י"רת בוֿבל ,תואלֿפנ ירוֿפיס ,"הרוּת יד ךימ

 טייטש יּבר רעד . ... ירדנילּכ וצ רוּפיּכ םוי;

 "ורּפ ןיא ןּבָארגעגנַײרַא ּפָאק םעד ,/ק"ָא םִַײּב

 עשראוו ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,"תכ

 טלעטש ןע;צֿפױא טימ טייג סָאװ רעד, .9

 ,ףסא .ש ֿברה ,יײקַָא ןוֿפ ןוֿפצ ןיא ךיז

 ,תסנּכה'תיּב ,יאזיימריווּב הרוּת תחמׂש יגהנמי

 טרעװ ארמג רעד ןיא , .ז"שּת ירשּת ,ָא"ּת

 רעד ןוא ןדִיי ןַײנ זַא ןּב/זמ ,תוכרּב| טגָאזעג

 ףסוי ֿברה ,"ןינמ א וצ ףרטצמ ךיז ןענַײז יק"ַא

 טרָאדע .23 ןװ 1968 ,זמט ,קישטיײיװָאלָאס ֿבוד

 ןּבילּבעג זיא יק"ַא רעד ןענאטשעג זיא'ס ואוו

 טָאּבעג ןטשרע ןוֿפ יכונא . . . טרָאװ ןייא . .,

 עֿבורח' ,זמט ,גח ,"תורּבדה תרׂשע יד ןיא

 תסנּכה תיּב ןיא תעּב, .19 שוו 1968 ,'ןזיולק

 םעד הלעמל ןעמ טנֿפע ,'ה"ַא םעד ןעמ טנֿפע

 ידע ,454 יז ,ן"ישּת י"נ ,ּבדל ,"'ד תירּב"ןורָא

 ןוא יק"ַא ןיא רעװעג טכוזעג ןּכָאה ןקאזָאק

 ןיּבַאר' רעד זַא רעכיז ןסייוו יז זַא טרעלקרעד

 ּבזי ןיא ,שילַאק .א ,"ןָאיּפש רעשטַײד ַא זיא

 ,200 יד ,1968 ָא"ּת ,קצָאװטָא

 ןוֿפ תוֿבוט תולעמ יד טריזילָאּבמיס .גיפ .2

 א טנכײצַאּב .ןיּברר ,דיסח ,קידצ| רטֿפנ ַא

 .העּפשה רעשילַארָאמ ַא טימ טייקכעלנעזרעּפ

 ןּבָאה ?יּבר טכַאמ סָאװ ןעז ןעמ טקיש ןעמעוו,

 "עג יוזַא ןרע1 טָאה . . . ארּפק-רּב טקישעג ייז

 ךיז ןּבָאה טַײלױדרע יד טימ םיכָאלמ יד :טגָאז

 םיכָאלמ יד ןּבָאה ,'ק"ָא םעד רַאֿפ ןטלַאהעג

 :טגָאזעג םיא וצ ןנּבר יד ןּבָאה . . . ןעועג חצנמ

 אוהו םלוע יכרד ,"?ןּברָאטשעג יּבר ןעד זיא

 ףיוא הֿבצמ יד, .1866 ענליװ ,םייח רצוא

 ,"ה"ָא זנגנ הּפי :טצירקעגסיוא זיא סע רעכלעוו
 ,15 וו 1968 ,זמט ,ןַאדרָאג ןסינ

 טָאה ןהּכה אזוע זַא, .תירּבה"ןורָא וזד 2

 טרירעגנָא טָאה ןוא טנַאה ןַײז טקערטשעגסיוא

 םיא ןיא ןענעז תוחול יד סָאװ 'ה"ָא ןיא
 רוזחמ ,"ןּברַאטשעג דלַאּב רע זיא . . . ןגעלעג

 .א/ל ,1832 עטיװַאלס ,הנשה-שארל

 ַא .ןָאנּבױא רעד ,רעד -- לקניוו-'ק-'ָא
 סטכער טנַאװחרזמ רעד ַײּב טרָא קידוֿבּכּב

 עמַאס ןיא טָאטש א .יקיָא ןוֿפ סקניל רעדָא
 יװקייָא

 רעטנורַא

 טקירד .טלטרעצרַאֿפ .פקפ .סָאד -- ל'ק" ַא
 ,דיחידןּב א וצ רקיִֵעּב) טֿפַאשּביל עקרַאטש סיוא

 ."?וטסיּב ואו ,סנַײמ ל"ק"ָא, .'דכו הדיחייתּב

 סָאד ,רענַײד טישכּת רעד .זיא טָאק :ריא ךיוא

 ,"עצינעמַאּפ יד סיוא סיג םענ ,סרעזדנוא ליקייַא
 םענ שטָאכ -- קיליײה, .ו ֿבוט'םוי דוֿבּכל ,עש

 -גייװעג -- ?ליק"ַא ןיא ןַײרַא םיא לעטש ןוא

 ,קיסַאּפש ,ריא ךעלט

 שינעײרדרַאֿפ עקיסַאּפש -- ?שטעליוקד א
 רעשטעװקקנַאּב .רוחּב-הֿבישי ,רענרעל :3 ןטימ

 רָאנ טקוק ,טינ טשלח ,יּברג .(שירעגנויליואוו

 -עליוקײָא רֶעַײא ,לדיחידןּב . . .רעַײא ,רעהַא

 ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,"לשט

 א רע טָאה טנַאה רעד טימ, .ידַא -- קידד
 ,"ןָאנּבױא ןקידשדוק"ורָא םוצ ןָאטעג ךַאמ
 ,87 'ז ,1965 א"ּב ,םוּבנרָאד ןוֿפ טכיל ,לָאמ

 ,טייקי-

 רעצרַאװשי ,רעד ןךעשיוכ . . } -- ךשוח"ןויִא
 ןטסַאק-םיתמ .1 ,ןטיײקצרַאװש ןוֿפ יִא} .יָא
 ,ןנימ-רּב ַא ןַײרַא טגייל עמ ןכלעװ ןיא

 טימ ןדניּב ךיז לָאז סע טזַײרגרַאֿפ ןוויּכּב .2

 -קעװַא ךימ ןלעװ הלּבח-יכאלמ יד, .ךשוח:ירה

 ,מק ,ליי ,ייחייָא ןןרעטניה =} ןרעטנוא ןעקסַאט
 ,26 ןַאנ ,7

 עסיונ ..| -- ויָאׂשֹונ תא אשונ ןורָא
 טצינעג .א/הל ,הטוס22 .חּת .ץַאז |װָאסיױנ סע

 -עגניי ,ןרעל, .ןדִיי טצישַאּב הרוּת יד :3 ןטימ

 ,יינ יא ינ יא לַײװ טנוזעג ןַײז וטסעװ ,הרוּת ,על

 ;-- .רעד ןסעמ לעש ..| -- תמ לש ןורָא
 ןסעמַאהיַא| -- תמה"ַא :ךיוא .חֹּת .23 ןורָא

 זיא יִא ןַא ןיא תמ ַא ןַײז רֿבקמ| .א/גי ,הטוסכ2

 ,ןּברָאטשעג זיא ףסוי זַא; .גהנמ רעטלַארוא ןַא

 ןיא יִא ןַא ןיא ןרָאװעג ןָאטעגנַײרַא רע זיא

 ןעמ טָאה ױזַא .26 ,נ ,תישארּב :יּת ,"םירצמ

 .לארׂשיימכח יד ַײּב ךיוא ןעװעג גהונ ךיז

 ןעמ טגעלֿפ ימ יש יא םעד ,{(א/טי ,תוכרּב)

 ,(ּב/זכ ,הדינ) ןייטשלמרימ ןוֿפ ,ץלָאה ןוֿפ ןכַאמ

 ,ןייטש ןוֿפ ךיוא ,(א/גי ,הטוס) לַאטעמ ןוֿפ

 ףרַאד עמ רָאנ ,האנהּב רוסָא זיא ימ יש י'ִא רעד

 ,(גי ,תוחמׂש) ןענערּברַאֿפ םיא

 טלַאֿפ ,1 2416: םסז-טמ0סז .ודַא--רעטנורַא
 -נַא ,ּפָארַא .'ַא ּברעװנָאק ןטימ 3 ןיא ףיונוצ

 רעד ןיא ,רעקירעדינ ףיוא ,ּפָארַא ףיוא .רעד

 -גרַאּב ,ןטנוא זיּב ,ּפָארַא ןּביױא ןוֿפ גנוטכיר

 ,רעּבירַא טינ ןעק עמ זַא, .ּפָארַא-םָארטש ,ּפָארַא

 גָאט ןייא טמוק רעדיוו ןוא,, .חש ,"יַא ןעמ זומ

 ןא ןזיּב ךוה זיא ןאמ רעכילטעג רעד ׂשד

 רדיװ טייה ךוה ןַײז ןוֿפ רע טרידינ ,למיה

 -רַאֿפ טַײצ יד ךיז ןָאק סע, .ּב/י ,עּב ,"רדנורַא

 ריד סָאד קילּבנגױא םעניילק ןייא ןיא ןרעק

 ןוא טלעג קילעזטַײל ןַײד ןעמונעגקעװַא טרעו

 ,ריװַאּפ .א ,זּביא ,'יַא ּפָאק ןַײד ןוֿפ דובּכ ןַײד

 בר, .ּב/הי ,ה"סקּת װעקלָאשז ,םלוע תוניחּב

 ,עש ,ייַא ּפָאק םעד טֿפרַאװרַאֿפ ןזח רעד ךלמ

 ךיוא רֶע טָאה; .ףַײז אנקמ ןעמ געמ םיאי

 םענעגייא ןַײז ףיוא 'ַא ןקוק ןּביױהעגנָא סעּפע



 רעמנורַא

 .12 ךט ,ןעגנולמַאז ןיא ,רעלימ ךורּב ,"ןטַאט

 עמ ױזַא ,ףרַאש ןוא ךיוה רע טָאה ןאד ןוא,

 -עמלַא ןוֿפ טרעלקרע ,ןרעה טרָאװ סעדעי לָאז

 רעד ,ןַאמרהע .ה .נ ,זּביא ָאריּפש .י ,יַא רעמ

 'ן ,ה"ּפרת עשראװ ,טדַאטשלכימ ןוֿפ םשילעּב

 ןעװ / סיוא רעכוז-רצוא ןַא יװ עז ךיא, .2

 י"נ ,ו רעדיל ,הלמ ,ײיַא ּפָאק ןטימ יוזַא ייג ךיא

 יַאלגרעּב גנוגעװַאּב עקנילֿפ א; ,38 'ז ,4

 -נומ ןוֿפ קנוֿפ ןדעי ןשָאלרַאֿפ שימרוטש טָאה

 239 'ז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"קנאדעג ןרעט

 עיריס ןוֿפ טּפעלשרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,הֿפגמ א;

 ה"ר ,קיא ,ןֿפג .א ,זּביא .ש .י ,ַא לילג ןייק

 ,ו"טשּת

 ןרָאלרַאֿפ ,טרעצעגּפָא ,טראדעגסיוא .דל .2

 א ,ןרָאװעג םערַא ,ןרָאװעג רעקיניײװ .תוחוּכ

 'ַא ,דנ א ט ש ןטוג ןוֿפ ּפָארַא ,ןרָאװעג דרוי

 יז יװ עז ,טעזסיא יז יװ עז, .דמטמ ןוֿפ

 רעד ,דמַא ,"א טנאװ ןרעצ טנוא יװ זיא

 יד ןיא; ,1869 עגנליװ ,סענרַאז יד ןיא םשילעּב

 םוא טייג רע / ,'א רעװש ןַײד זיא רָאי ַײרד

 -- יריש .רָאג ,"רעטנומ לָאמנייק ןוא זייּב

 רימא ,87 'ו ,1889 עשרַאװ ,רעדיל עשידוי

 רע ןוא ,לּבור טנזיוט ייווצ . , , םיא ַײּפ טמוק

 טנזיוט ייוװצ ןייק טשינ טָאה . . .יַא טנַײה זיא

 ,1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאקירעמַא ,"ןשָארג

 'א ךס ַא ךיוא זיא םזיטאנַאֿפ ןןַײז|, ,111 יז

 ,ןּבעלכ ךַאז עיַאדּכ ַא ,ןהָאזדוּב .י ,"לָאמא ןגעק

 ןוא עגנַאל א זָאנ ידע ,19 'ז ,1913 ענליו

 'דער ,"'ַא ףיוא ץיּפש א טימ ךיז טקידנערַאֿפ

 עװקסָאמ ,טַארַאֿפ ןוֿפ געװ רעד ,בז ,שקַא

 ,124 'ז ,2

 ,ןעמוקרעטנורַא ,ןייגרעטנורַא :טַײברַאֿפ .3

 ןוֿפ רעטנורא ,ןעמענרעטנורַא ,ןלַאֿפרעטנורַא

 'ַא ,ףיורא ,טָאג ,רָאנ רימ ףלעה, .ַאא ןעניז

 זיא םיא ַײּב, .װש ,"ןייג ןיילא ןיוש ךיא לעװ

 :טרעקרַאֿפ לטרעװ סמלוע םעד ןעמוקעגסיוא

 ,סוממ ,"רעּבירַא ןעמ זומ ,יַא טינ ןעק עמ זַא

 רעד} . ...ןעמוקעגנַײרא זיא , ,103 יז ,ֿפשטניװ

 ,םרוטש ןיא ,עש ,"א לטיה סָאד זיא -- ןיוג

 ןיא / ןעלגילֿפ ןדַײז טימ טכַאנ עליטש , .20 יז

 ןַײשרעּבליז ןיא טָאה / יא גרַאּב סהליש ףיוא

 ,"דעומ-להֹוא םעד טקעדעגנַײא / סנטָאש ןוא

 ןיש זיא ןוז יד, .'לאומש ןוא ילע' ,שָאוהי

 ,"טרעקעגמוא ךיז ןּבָאה רימ ןעװ ,יא ןעװעג
 עשרַאװ ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ ,אד

 .261 'ז ,0

 טינ ךיז ,ףוס עמאס ןויּב = יא ויִּב ןײג

 ןליּפ ש* .העינמ םוש ןייק רַאֿפ קידנלעטשּפָא

 .טַאה עמ סָאװ ץלַא קידנלעטשנַײא = 'א ויּב

 יד ןרעװנָא ןזיּב = 'א זיּב ךיז ןגָאל ש*

 ןוֿפ 'א* .עא ןרעװ טקיטולּבעצ ,תוחוּכ

 ףרעװ עגושמ ,ןעניז ןוֿפ ּפָארא = ןצניז

 = לער א רעד ןוֿפ ,קר אמ ןוֿפ יא*

 טינ ,עלָאר א ןליּפש ,קיטכיװ ןַײז ןרעהֿפױא
 ךיז ,ןריסערעטניא ךיז לָאז עמ זַא ןַײז טרעוו

 םעד טימ רעדָא ןשטנעמ םעד טימ ןעמענרַאֿפ

 "ה ענעגָאלשעגּפָא ןַא ןַײז רע טעװ, .ןינע

 רעשיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ 'ַא ןוא !הנעש

 הלילח ּביוא ןוא , ,27 טוו 1964 ,רַאֿפ ,"ענערַא
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 טג עמ ,קילגמוא ןייק טשינ ךיוא זיא ,טשינ
 ,1 | 1967 ,זמט ,ײקרַאמ ןוֿפ יַא ןוא --- ךיז

 (ן9)לגיל ֿפ ,גיוא סנצעמע רעטנוא יַא*

 רעד רעטנוא ןעמוקרעטנורא רעדַא ןַײז = טנעה

 ןייא טַײצ, ,ןצעמע ןוֿפ (עא תושר ןיא) החגשה

 ןוֿפ טנעה יד רעטנוא יא רצח רעזיד טזיא רָאי

 ,9 יז ,1875 ,רסומ ירופיס ,דמא ,"רׂש םעַײנ א

 יסיורג עלארעּביל סָאד זיא 1346 רָאי ןיא,

 ןוֿפ ןעלגילֿפ יד רעטנוא יַא עטיל םוטנטשריֿפ

 ,1948 א"ב ,ּפָאג ןיא ,רעּברַאג אנח ,"םיור-חסונ

 ,8 ןאפ

 -רעװטנאה| רעזדנוא, ,ןשיװצ :טַײּברַאֿפ .4
 -עגנַײרַא ךיז ןּבָאה ייז יא סָאװ ןייאראֿפ-רעק

 איד, .(ענװָאק) דייר ,"ןשטנעמ עקיטַײז טּפַאכ

 ןזעװג ןנַײז ׂשָאד ... (הלודגה תסנּכ ישנַא)

 ןנַײז רטנורַא ואוו (םינקז) גיצנַאװצ 'נוא טרדנוה

 ןבא ,"(יכאלמ ,יירכז ,יגח :םיאיֿכנ) ןזעװג
 ,א/ד ,1766 ץצמ ,לארׂשי

 יא !יַא :ןֿפורסױא ןיא טצינעג .וז -- רעטנורַא

 עטסטֿפָא יד ,ּפָארַא לגרֿפ .ּברעװנָאק -- רעטנורַא

 :לשמל ,13 ,װדַא י'ַא װזז ,1 :ןענַײז ּבּב
 ,ןטיגרעטנורַא ,ןכערּברעטנורַא ,ןגײּברעטנורַא
 -רעטנורַא ,ןעגנעהרעטנורַא ,ךיז ןשטילגרעטנורַא
 ,ןעמענ

 -רעטנורַא : לשמל .רעטנוא ןוא ּפָארַא .2
 -רעטנורַא ,ךיז ןענעבנגרעטנורא ,ןעגנערּב

 -נורַא ,ןעלקַײקרעטנורַא ,ןָאטרעטנורא ,ןֿפראוו

 ,ןשטיינקרעט

 רעטניה ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא .רעטניהַא) .9

 ,ןעײרדרעטנורַא ,ןייגרעטנורַא :לשמל .סעּפע

 ,ןֿפױלרעטנורַא ,ןצעזרעטנורַא

 -רעטנורַא ,ךיז ןקוּברעטנורַא .קירעדינ רָאג .4

 ,ןטַײּברעטנורַא ,ןעײרדרעטנורַא ,ןגייב

 -רעטנורַא .ןטָאּברעטנורַא ,רעקינײװ (רַאֿפ ,ס

 .ןזָאלרעטנורא ,ןכאמ

 ,ןעשטרוּברעטנורַא .קידנליוו-טינ ,רָאלקמוא .6

 ,ןגָאזרעטנורַא .ןעלּברַאּברעטנורַא

 ,ןשַאװרעטנורַא ,ןדָאּברעטנורַא .ןֿפַאשּפָא .?

 .ןטָארּברעטנורַא ,ןטשרַאּברעטנורַא

 -סעֿפַאּברעטנורַא ,ןעיױּברעטנורַא .רעגרע ,8

 ,ןהכָאלמרעטנורַא ,ןקיט

 -ערּברעטנורַא ,ןכערּברעטנורַא .ףוס ןזיּב .9

 ,ןרימשרעטנורַא ,ןענ

 ןּברעװ ןוֿפ פב רעדָא ןּברעוו !
 סָאװ רעטנורַא ּברעװנָאק ןטימ
 םַאטש .- טנכיײצרַאֿפ טינ ןרעוו
 ענעדײשרַאֿפ יד ןוא ּברעװ ןוֿפ
 -נורַא ּברעװנָאק ןוֿפ ןטַײטַאּב
 .=- רעט

 -ֿפיוא .ןעלכַאֿפױא .וורט -- ןעלכארעטנורַא

 ,טײרגעגנָא זיא סָאװ ,ָאד זיא סָאװ ץלא ןסערֿפ

 א יװ יא .שיט ןֿפיױא טייטש סָאװ ץלַא יא

 -םַײּפש יד ןיא עטיירגעגנַא סָאד יַא ,קירעשייה
 .ןרעלעק יד ןיא ןוא סרעל

 -רעּביא ןרעקַא םַַײּב .ורט -- ןרעקַארעטנורַא

 ןטַײּברעטנורַא

 -עגנָא ןיא סָאװ סָאד רעטנורַא ףיוא ןרעקא

 -דליװ ץלַא יא ,חטש ןטרעקַאעצ ןֿפױא ןסקאוו

 .ךעלעמילּב יד יא .ןזָארג

 ןכַאמ עילַאק .חרט -- ןטעּפרַארעטנורַא

 ּמָארַא ףיוא ןייג לָאז סע וצרעד ןריֿפרעד ,ןזָאל

 א 'ַא .טעּברַאעגֿפױרַא רעירֿפ טַאה עמ סָאװ

 -- ךיז טימ .,גנומענרעטנוא ןַא ,טֿפעשעג

 ליֿפ וצ ןוֿפ תוחוּכ ןרעװנַא ,רעכאוש ןרעװ

 ןוא טאטשראװ םעד ןטעּברַאֿפױרַא ,ןטעּברא

 ,בנ/ יא ךיז ַײּברעד

 פָארַא ןדָאּב ןטימ .ורט -- ןדָאּפרעטנורַא

 ךיז טָאה סָאװ דורּב םעד יא .ןֿפַאשּפָא ,ןשַאװ
 ,ןסעגעגנַײא

 ןֿפױקרַאֿפ םַײּב .װרט -- ןטַאּפרעטנורַא
 ןזיּב 'ַא .זײרּפ ןרענעלק א ץלא ןגײלרַאֿפ
 יד לַײװ ,ןגילוצ ןוא יַא .ןטסָאקטסּבלעז'
 ,ןלױֿפ וצ ןָא ןיוש ןּבייה תוריּפ
 ןעמַאּב .וטוא -- ךיז ןעימַאּברעטנורַא

 ,ךיז ןטעּברַארעטנורַא װזד .ףוס ןויּב ךיז

 ןצינַאב .חרט -- ןציני ,ןצֹונ ַאּברעטנורַא
 ןוֿפ טייקיצונ יד ןָא טרעװ סע זיּב ,גנַאל ױזַא

 זיא סָאװ ָאטיוא םעד יא .ןישַאמ א יא .ךַאז א

 ,גנז/  .מיק 150,000 ןרָאֿפעגסיױא ןיוש

 ןויּב ןרַאנסױרַא .ורט -- ןערַאּברעטנויַא

 ןוא ףּתוש ןטינעג ןייק טינ ןגירקנַײרַא .ףוס

 "ַא םיא

 ןטשרַאּב :ךיוא .ורט -- ןטשרַאּברעטנורַא
 ןַײז טינ לָאז סצ ןכַאמ ,ןֿפַאשּפָא ַײּברעד ןוא

 ?'א קעלֿפ אזא ךיוא ןעמ ןעק .ּביוטש יא .רעמ

  ןעיוגוצ) םַײּב .װרט -- ןעױּברעטנורַא

 עקַאט, .רעמעװקַאּבמוא ,רעסואימ ,רעגרע ןכַאמ

 -רעטנורא רעּבָא ,לרעמאקכאד א טױּבעגֿפױרַא

 .רעד ,יוב--  ."ןינּב ןצנַאג םעד טיוּבעג

 ,גנוא-

 ַא טגייּב יג .1 .ורט -- ןגיײּפרעטניױא
 רעטסנרע ךימ טקוק ,ּפַאק םעד רעטנורַא לסיּב

 טקנוּפ ,ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרפ ,י. . .ןָא

 רעטסעװש ןַײד ףיוא טנֿפע רעּבַא םיוק} 8

 ןַײמ קידנגַײװש ךיא זומ ןַאד / ,ןגיוא עריא

 -רַאװ ,קרָאייוינ ןיא ,הלמ ,ײןגײּברעטנורַא ּפָאק

 (רע)קירעדינ ןכַאמ .2 .166 'ז ,1927 צש
 ,ןקירדרעטנוא .8 ץלָאטש ,דוֿבּכ סמענעי יא
 ,רעקלעֿפ עקימורַא יד יַא .קינעטרעטנוא ןכַאמ

 ,תוכולמ

 םי ןיא ,טכַאנרעמוז יד, .1 -- ךיז טימ
 / :ןגױּבעגרעטנורַא ךיז ףיט טָאה / ,טּבילרַאֿפ

 םוק / ,םי רעצלָאטש ןַײמ ,םי רעדליװ ןַײמ

 ןוא ןוז ,שַאוהי ,"ןגיוא ענעדלָאג יד רימ שוק

 ןּבעגרעטנוא ךיז ,2 .ילגיּפש-רעסַאװ' ,לּבעמ

 .שינע .ץכע- .גנוה .רעד ,גייּב -

 -רעּביא ,ןטַײּבסױא .ורט -- ןטַײברעטנורַא

 ,סערולש ףיוא ךיש 'א .סרעגרע ףיוא ןטַײּב

 ואו ןטרַאד סרוק ןלעיציֿפָא ןטיול ןרָאלָאד יא

 ,םייּב-- .ןלַאֿפ ןייא ןיא טלַאה עטולַאװ יד
 .שינע- .ץכע- .רעד



 - ןשטַײּברעטנורַא

 ,ןגָאארעטורַא .חרט -- ןשטַַײּפרעטנורַא

 סָאװ ךעלגניי יד יַא .שטַײּב א טימ קידנגָאלש

 ,דָאס ןיא םיא וצ ףױרַא ןענַײז

 ,ןטנוא ןּבַײלּב .1 .וטוא -- ןּבַײלּברעטנורַא
 .גרַאּב ןֿפױא ףױרַא ןענַײז עלַא ןעו ,לָאט ןיא יִא

 ןלעװ עקירעּביא יד, ,קילעטשרעטניה ןּבַײלּב ,2

 -נורַא השוּב ַא ןַײז ךָאד טעװ'ס ,ןײגכָאנ ןיוש

 "רעד ,םיײה ןַײמ ,רוּבמַאט ףלָאװ ,"ןּבַײלּבוצרעט

 ,52 'ז ,1940 טעגיס ,ןעגנולייצ

 -ורַא חזז .חרט -- ןעלטשרעּברעטנורַא
 ,לטשרעּב ַא טימ רעּבָא ,ןטשרַאּברעט

 ןוֿפ גַײװצ א יא .װרט -- ןפערּפרעטנורַא
 ףוה ינדליג איד טכערּב לגיּפש ןילייא, .םיוּב

 רֿפ ינוא רטנורַא רדיוו ןדרעֿפּפ ןַײז ןוֿפ ןוַײא

 ,7 יז ,ה"צת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,"איז טפיוק

 יד ,הלואג יד יא .1 -- ןעגנערּברעטנורַא
 טײקמורֿפ ןַײמ ןוא טייקסטוג ןַײז; .העושי

 רימ ןיטנוק איו, .לװֿפ ריא ,"ןחישמ יַא ןענעק

 טגנערּב :טרעװ ןיגָאז רע זד ןׂשיװ ןיּבע אוז

 ,תישארּב ,ץילּב ,"ריטנוריה טימ רידורּב ראייא

 רע טָאה ןלֿבַאט רנייטש ייווצ ינוא, .6 ,גמ

 ,רוזחמ ,"טנַאה רנַײז טימ טכַארּביג רטנורַא

 .ּב/חס ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש ,ינש קלח

 ןיא טָאה איז רעװ טינ ׂשייװ ןהמשנ יד| איז,

 ,ּב/גכ ,עּב ,"טבַארּביג רטנורַא ףוג םעד

 ַײּב קוסּפ א יא ,רוקמ ןבושח א ןוֿפ ןריטיצ .2

 רעד ןיא אּתגּולּפ ַא ַײּב הנשמ א יַא .חוּכיװ ַא

 םעד רעטנורַא טגנערּב שרדמ רעד, .ארמג

 ,"קוסּפ

 -ןַײרַא ,החגשה סנצעמע רעטנוא ןעגנערּב .9

 -עגרעטנורא; .תושר סנצעמע ןיא ןעגנערּב

 ערעייז רעטנוא תומשנ עדנעזדנָאלּב יד טכַארּב

 ,ַאדור .פ ,"ןוקיּת ַא ןּבעגעג ייז ןוא ,לגילֿפ

 ,10 אוו 1961 ,זמט

 א רַאֿפ ןצעמע ןעגנערּב .ןעגנערּבּפָארַא .4

 "ערג ַא ןוֿפ --- עיצקנוֿפ ,תוחילש רעלעיצעּפס

 'ַא ףרענעלק א ןיא טרָא ןרעקיטכיװ ,ןרעס
 ףיוא עּפורט יד יִא ,עשרַאװ ןוֿפ רָאטקעל םעד

 ןײארַאֿפ-רוטלוק רעזדנוא טָאה סָאד , ,ןלָארטסַאג

 ."ןיקסװָאלטישז ירד טכארּבעגרעטנורַא

 וצ ךיז ןריֿפרעד ,ןרעדינּפָארַא -- ך יז טימ

 ,הגרדמ רערעקירעדינ א

 ,בנז .רעד ,גנערּכ --

 .(עק- ,ןיד)

 ןוֿפ ,טעּב ןוֿפ יַא ./ .װטוא -- ןייגרעטנורַא
 יא לָאז ןסע סָאד ,ןעקנירט לסיּב א .רעגעלעג

 / יֿבוקַאא רעדרעמ רעד טָאה טקישעגפיורַא,

 ןגניג ךָאנ רעד ,, .ל8 ,"יַא םיא וצ לָאז עלהרוֿבד
 ,לגיפש ןילייא ,"רטנורה רמייּב איד ןוֿפ ןיֿפַא יד

 רזעילא יּבר זַא דלַאּב ױזַא , ,27 'ז ,ה"צּת גָארּפ

 לעטש ןַײז ןוֿפ רע טייג יוזַא ,טרעהרעד סָאד
 הׂשעמ ,"םיא טזדלַאה ןוא טשוק ןוא רעטנורַא

 ,ּב/ד ,ּב"כרּת ֿבוֿבל ,םשה

 רעד .שינע-

 א = (ןע)לגילֿפ סנצעמע רעטנוא יַאי .2

 ,תושר סנצעמע ןיא ,ץוש ,החגשה סנצעמע רעט
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 טינ טָאה ןוא טלעג ןייק טָאה סע רעװ ןוא;

 עסיורג סדלישטָאר רעטנוא יַא קילג סָאד טַאהעג
 ,רעּבעװ .מ ,"לגילֿפ עניילק סנויצײֿבֿבוח רעדָא

 ,1891 עשרַאװ ,רעטײּברַאדלעֿפ רעשידוי רעד
 ,3 יז

 ןוֿפ / רעטנורַא טייג עטַאט רעד, .גיֿפ
 ַא ףיוא גנונֿפָאה ןיא / םַאר רעקידלקניװ ןַײז
 ,לה ,"םָאל סקחצי ןוֿפ סנ א ףיוא / ,לוק-תּב

 ןַײמ ןוֿפ עדַאלַאּב ידד ,...עקנילּבערט ןיא

 ,יטערטרַאּפ סנטַאט

 -סיוא ,ןכַײװּפָא ,טַײז ַא ןיא ךיז ןעײרדּפָא .4
 ןענעק לָאז ןגָאװ רעד ,געװ ןוֿפ יא .ןכַײװ
 ,רשיה'ךרד ןוֿפ יַא .ןרָאֿפכרוד

 יַא ,לטימ-רעקרַאֿפ א ןוֿפ ןגַײטשּפָארַא .
 ,ףיש ןוֿפ ,ןַאּב ןוֿפ יא .ןגָאװ ןוֿפ ,דיוּב ןוֿפ
 לָאז ,טיג סוֿפ וצ ןמ ןעװ, .ןַאלּפָארע ןוֿפ

 ףרדה-תליֿפּת ןמ ןעװ ,ןאייטש גינייוו ןייא ןמ
 ,טוט ןטַײר רעדָא ןרָאֿפ רֹּבָא ןמ ןעװ ,טגָאז
 חיׂש רֿפס ,"ןיג וצ רטנורַא טינ ןמ טכיורּב
 ,המדקה ,ז"צּת אדרויֿפ ,הדׂשה

 ,לחומ טַײז, ,ןײגסױרַא ,תויקנ ףיוא ןייג .0
 ."א ףרַאד ךיא

 טניואװ סָאװ) ןצעמע וצ ןעמוקנַײרַא .7
 ךיא ,, .טָאטשרָאֿפ ןיא רֿבח םוצ יא .(רעקירעדינ
 ....ןהעזיג שנעמ רינעש ןייק גאט ןַײמ לַא בָאה
 ריד ליװ ךיא ׂשָאד ןגנַאג רטנורה ןיּב ךיא
 .א/אב ,ןטל ,"ןגאז

 ,טנוזעג ןיא ןעמוקרעטנורַא ,ןלַאֿפ .8

 ןרעװ ,ןגעמרַאֿפ ןיא ןעמוקרעטנורַא ,ןלַאֿפ .9

 ,דרוי ַא

 ,זַײרּפ ןיא ןעמוקרעטנורַא ,ןלַאֿפ ,0

 ,(עא ןקעלֿפ) ןדניװשרַאֿפ ,ןעמוקרעטנורַא 1
 סָאד סָאװ ,ּפעט טנערּב עמ ואו רעטרע יד יװ,
 יד ,יֿבּכרה .ג .ש ,"'ַא סלַאמינ ןָאק טײקצרַאװש
 .11 יז ,1911 ןָאטסָאּב ,קַאה ענעהילעג

 -רעטנורַא .עּפורג ַא ןשיװצ ךיז ןענעכער .2

 ,ףירגַאּב םענײמעגלַא ןַא ,ללּכ ַא רעטנוא ןלַאֿפ

 םורֿפ-טינ טרָאס רעד, .םיִלֹוע עלַא רעטנוא יא

 ,"ןוֿבָאיּתל רדג םעד רעטנוא רעטנורַא טייג

 ,6 'ז ,ּב"נרּת עשראװ ,הקדצּב רּבדמה ,יאלפ

 ןייק ,עדנַאש ןייק ןטינ} ךַאז ןייק זיא טרָאד;
 רָאנ טייג סָאד ןעװ ,קירעדינ {טינ| זיא טעּברַא

 ,"יסענזיּב' טרָאװ ןקיצנייא םעד רעטנוא רעטנורַא

 ,7 'ז ,1903 י"נ ,...עניורק ענחַאי

 (עק- ןי) רע .שינע- .גנוא-

 ,יירע-

 טקעטש ןידרע איד, .ורט -- ןפינרעטנורַא
 רַאֿפ וצ זיא איז ,תודוסי ילַא ןוֿפ ןטימ ןיא

 שאד ןיכַאז יגילמׂש יכילריטַאנ יגיריּביא ׂשד

 ׂשאד ןיכָאז יגיִלְמׂש יכילריטַאנ יגיריּביא ׂשד

 איז ןיטיש ןינעק ןיטלַאהּב טינ תודוסי איד

 ,ג/די ,עּב ,"ריטנורַא ריא וצ זלא ןיסיג רדָא

 ןוֿפ רעצעלק יַא .ורט -- ןשטילנרעטנורַא
 ןעק ןעמ, -- ךיז טימ ךעלנייװעג  .גרַאּב
 ןוא ּבַײל ןוא ּפָאק ןכערּבעצ ןוא יא ןָאד| ךיז
 ענליװ ,סודרוה ירוּפיס ןדמא| זּביא ,"ןּבעל

 טזָאלעגרעטנורַא

 יד טָאה ּפָאק ןוֿפ גינעק םַײּב, .18 יז ,3
 .וװ רעדיל ,הלמ ,"טשטילגעגרעטנורַא ךיז ןיורק
 .שינע- .גנז  .רעד ,שטילג -

 ןעגנולקעג טָאה'ס,, .וטוא -- ןעילנרעטנורַא
 סע טָאה יצ . . ./ ?ןעמעװ ןוֿפ ?ןענַאװנוֿפ . . ,

 "רע סחרזמ ןוֿפ / טילגעגרעטנורַא ןעניגַאּב

 ןוא ןוז ,שָאוהי ,??טכיזעגעמַאלֿפ ןדנכַאװ
 .?גיז ַאי ,לּבענ

 ךעלערערט יד יַא .ורט -- ןטעלגרעטנורַא
 טימ ,דייר עסיז טימ :ךיוא ,למינפ סדניק ןוֿפ

 .עא זגֹורּב ,סעּכ סמענעי 'א ,ןֿפַאשּפָא הֿפינח

 ,שינע-

 ןוֿפ סעּפע יַא .הרט -- ןענעבנגרעטנורַא
 טניװ רעד, -- ךיז טימ .רעמיצ ןטשרעּביײא

 ינַײא ןוא טעֿבנגעגרעטנורַא עגר עלַא ךיז טָאה

 ,ץרפ ,"ּבַײל ןֿפױא סייוש םעד םיא טרירֿפעג

 ,81 יז ,'ןיקצעלק' ,ןטכישעג יטסקלָאֿפ

 -רעוו עטשטַײטעגסיוא-טינ ַײּב
 םעד +- עגרעטנורַא טימ רעט
 ּברעװנָאק ןטימס וויטיניפניא
 ןוֿפ ווימיניפניא םעד רעדָא
 .ּברעװ-םַאמטש

 רעד, .רַאפ ,דא -- ןןגױּבעגרעטנורַא
 טימ ןדנַאטשעג הנשה שָאר ןַא זיא (ל"רהמ)
 הליֿפּת טָאה רע זַא ןיגיוּבג רטנורַא ףּפָאק ןַײז
 ,ּב/ז ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"ןָאטג
 ,"ַא גנוצ ץיּפש רעד זיא . . . ןס} גנאלק םַַײּב;
 ,טייקקה .טייהרע- 2.  יז ,אאו ּפשֶוי ,יאי

 ַא טריֿפ עמ, .רַאּפ ,ידַא -- ןדנובעגרעטנורַא
 טנזיוט ,"ַא טנעה יד קירטש א טימ ןַאמנגנוי
 ,טייהרע- 28 יז ,1878 ענליװ ,גָאט ןייא ןוא

 .ורט -- ןּבעגרעטנורַא
 .קַאז ןלוֿפ םעד

 ,זַײרּפ ןוֿפ יא .ןענעכעררעטנורַא .2

 ןוֿפ קַאלשרעטנוא םעד יַא .ןעײנרעטנורַא 9

 ןּביוא ןוֿפ יַא .1

 ,שוּבלמ

 -רעירֿפ ןוֿפ רענעיַא .רַאּפ ,ידַא -- ןּבעגעג-
 .טייקק .טייהרע- .חקמ ןקיד

 -רעּביא, .רַאּפ ,ידַא -- טיירדעגרעטנורַא

 א טימ רעֹּבָא ,ּפמָאל ןייא ןענערּב טזָאלעג

 רע, .שורּפ רעד' ,רַא ,"טיונק ץַא קרַאטש

 לגילֿפ עיֵא טימ ףוע ןַא יװ ךָאנ ךיז טלגנַאר

 שיטניה ,קינלַאכופ דוד ,"טחוש ןוֿפ טנעה יד ןיא

 ,טייהרע- .28 יז ,1927 עשרַאװ ,טולּב
 ,טייקד

 טָאה עמ, .רַאּפ ,ידַא -- ןעגנַאהעגרעטנורַא

 ןצנַאגניא ןיוש ןרעסַאװ ןוֿפ} ןעמונעגסױרַא םיא

 -ץגּפָא ,שו סַײװ ,יּפָאק םעיַא ןַא טימ לעג
 ,טייהרע- .ףסיוטש

 -טג- :םפ .רַאפ ,ידַא -- טוָאלעגרעטנורַא
 (ןייטש) ןּבַײלּב" .ןקָאז עַא .ןגיוא עיַא .ןזָאל
 -ָאטעג יד, .ןרעװ טמעשרַאֿפ = ןזיוה עיַא טימ

 ּפעק עא טימ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז רעײגַײּברַאֿפ

 רֿפס ןיא ,רעלהַאמ .ר ,"ןדִיי ןצלָאטש םעד



 ןלַאֿפענרעטנורַא

 .טייהרע .819 יז ,0 ,ץנַאס

 = .טייקז
 ענעַא .1 .ראפ ,דא -- ןןלַאֿפעגרעטנורַא

 ...רעצעמע יװ טליֿפרעד רע טָאה, .רענייטש
 ,"סעציילּפ ענע'ַא ןיא ןקַאנ ןַײז ףיונוצ טדימש
 .ףלָאװ רעד' ,לה

 ןַײז .(רןעטקירעדינרעד א ,טומ ןָא ןּבילּבעג .2
 ַײּב 'ַא ױזַא ריא טַײז סָאװרַאֿפ , .'ַא ךיז ַײּב
 ,"?ןעמַאזקע םַײּב ןלַאֿפעגכרוד טַײז ריא סָאװ ךיז
 ָאײּת ,(קסנילָאװידַארגָאװַאנ) ליהװז ,רעלימ .ש

 ,166 יז ,ּב"כשּת

 ,טלעג ןרָאװעגנָא טָאה סע רעװ -- (ר)ע'ַא
 ,טייק- .טייהרע

 ,ןרָאֿפרעטנורַא .רַאּפ ,ידַא -- ןרָאֿפעגרעטנורַא
 ,"ןטֿפעשעג ענעיַא טימ םידיגנ ענעזעװעג , :ךיוא
 .48 יז ,1930 ענליװ ,עמַאשז רעטעֿפ ,שז

 .לעֿפ ענעיַא .ראפ ,ידא -- ן|גױצעגרעטנורַא

 ָא"ּת

 ןעד ףיוא טַײטיּב ׂשד -- ןגוציג רטנורַא;

 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,"םלוצ ןטשרטנוא

 .א/ב ,1

 תואּפ יד, .רַאּפ ,דַא - טמעקעגרעטנורַא
 קודצ ,"'ַא ּבלַאה ןוא רעצריק ןרָאװעג ןענַײז
 .156 'ז ,1952 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב סָאד ןיא ,רעֿפעֿפ

 ,טייהרעד-

 טנעװ יד, .רַאפ ,ידַא -- טלשירקעגרעטנורַא
 ,זמט ,גח ,"קניט ץיַא םענעגנורּפשעגּפָא ןטימ

 25 ש/ 2

 -דָא רענעַא .רַאפ ,ידַא -- ן|סָאשעגרעטנורַא
 .תוריּפ ענעיַא .ךַאד ןוֿפ ךעלּב קיטש יא ,ןסַײר
 ךַאד רעד ,לזַײה עטלַא עניילק ַא, .טנעװ ענעיא
 "-עװש יד עקַײח ,ןהָאסלעדוי .מ ,"יא-בלאה ןיא

 ,טייק- .טייהרע- .ז יז ,1927 ענליוװ ,עלעּב

 דָא ענעיַא .רַאּפ ,ידא -- ןופָאשעגרעטנורַא
 .טייהרע  .רענעיא ןַא יװ ןֿפוױל .רעל

 יַאֹּב .(שירחוס) .װרט -- ןריטַאדרעטנורַא

 םעד יַא .עטַאד רעקידרעטעּפש ַא ףיוא ןעמיטש

 .בנ/  .רעטעּפש שדוח א ףיוא לסקעוו

 סָאװ ןצעמע ןצוד .חרט -- ןצודרעטנורַא
 רעּבָא זיא רע, .טצריאעג רעירֿפ טָאה עמ
 :רעטנורַא םיא טָאה עמ ןוא דרוי ַא ןרָאװעג
 ,"טצודעג

 ןוֿפ יַא .הרט 8 װטוא -- ןׂשגנידרעטנורַא
 לטירד-ייווצ זיּב טֿפלעה ַא ןוֿפ יַא .(חקמ) זַײרּפ

 (ןוֿפ) יא .האוֿבּת עקירעּביא יד יא .זַײרּפ ןוֿפ

 עמ ןעװ, .ירעמיראּב רעד ןוֿפ יא .דלַאװ םעד

 ןינע םעד ןוֿפ 'ַא לסיּב שּפיה ַא וליֿפַא לָאז

 ךָאנ טּבַײלב ,עקירעמא ןיא העּפשה עשידִיי |

 ... סולֿפנַײא רעשידַיי רעמ ךס א רעּביא ץלַא

 ,14 וא 1956 ,טיײצ ,"ואוושרעדנא יו

 (עק- ןײ) רער .שינע .ץכעז
 | ,ַײרע-

 "נעל ךרוד .חרט -- ןריטַאּבעדרעטנורַא
 -ּבָארּפ א ןֿפַאשּפָא ,ןקיטַײזַאּב ןריטַאּבעד ןרעג !

 ,גנ/ .עא הלאש ,ןינע ,םעל
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 ןוֿפ סעּפע יַא .1 .ורט -- ןעיירדרעטנורַא
 'ַא .ּפמָאל ןוֿפ טיונק םעד יא .טרָא ןרעכעה ַא

 .ּפָאק םעד

 -נורּפשעגֿפױא זיא ןרע}ע .ןקירדרעטנורַא .2

 ,טנעה יד טיירדעגרעטנורא ריא טָאה , ...ןעג

 -לַײה .ל .ח ,"ןעגנולקעג ןּבָאה ןשוק ַײרד ןוא

 ענליוו ,"... גנודליּב עשידַאמטנַײה איד ,ןירעפ

 ,13 יז ,ו"נרּת

 ןעײרדרַאֿפ ,ןקירדרעטנורַא ,ןעגנידרעטנורַא .2

 .סעּפע ןוֿפ טרעװ םעד ,זַײרּפ ַא

 'ַא .םלוע (ןשיװצ) ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 רע- .שינע- .ץכע-  .סיֿפ יד ןשיװצ ךיז

 יײרע-  .(עק- ,ןיד)

 'ַא .חװד חזד ..מטפ -- ןעגנירדרעטנורַא
 ,ןדרַאדנַאטס-ןּבעל=} 'רעדנעטס-סנּבעל' םעד

 א .ורט -- ןקירדרעטנורַא לקעד ַא יא .1

 ,"טײקטליֿפעגרעּביא יד רעטנורַא טקירד סָאװ
 .28 '} ,1938 'צצד ,רוטלוק ידי ,רעּפנַײװ .ז

 .ןרענימרַאֿפ טייהרעטנאלּפעג ,דלַאװגרעּביא .2

 עכעלטסַײג עלַא דלַאװג טימ ןקירדוצרעטנורַא

 {!ןיד ןוֿפ תוקדצו םינינע עכעלרעּפרעק ןוא

 יטופ רעד ,ילאנתנ' ,"םזינויצ ןרעטנוא קלָאֿפ

 ,32 'ז ,ד"סרּת ֿבוקירטעיּפ ןעװייא רענרע

 -יטכיוו יד רעטנורַא טקירד רע ןעװ ,טרעקרַאֿפ ,

 לַאטיּפַאק סיוא ךָאד רע טּפַאלק ,תולג ןוֿפ טייק

 עַײנ סָאד ,גרעּבדלָאג .ּבא ,"עעדיא ןַײז ריֿפ

 .47 יז ,1911 רַאונַאי ,י"נ ,ןעּבעל

 זַא וצרעד ןריֿפרעד סעיצַאניכאמ טימ .2

 סעיצקַא יד יא ,ןלַאֿפ לָאז (טרעוװ) זַײרּפ רעד

 ,ןלַאֿפ לָאז ןעזנָא סמענעי ,יא .עזרעּב רעד ףיוא

 רע .שינע .ץכע-  .גנוז

 :2יפ ךױוא .חטוא -- ןעלגָאהרעטנורַא
 -נורַא טלגָאה סָאװ טֿפַאשרענגעק ןוֿפ שזַארַאּב;
 1963 ,זמט ,ןָאדרָאג .1 ,יּפָאק ןַײז ףיוא רעט

 .שינע .גװ

 ןטלַאה ןװיּכב .ורט -- ןטלַאהרעטנורַא
 יירעדינ ,לּפַאטש ןרעקירעדינ א ףיוא ןצעמע

 .טנידרַאֿפ רענעי יװ הגרדמ רעלַאיצַאס רערעק

 .ןדִיי םעד ,טועימ ןלַאנָאיצַאנ םעד יא

 .ץכעע .רעד ,טלַאה- .ךיז טימ
 ,שינע-

 -רַאֿפ .(שירחוס) .וורט -- ןעלדנַאהרעטנורַא
 ,טסָאקעג ןײלַא טָאה סע לֿפיװ רעלעוולעוו ןֿפױק

 .רעכַאמ-שוילעּפַאק סיוא ןרֿפװ ןוא יא

 ןגַײװצ יא 1 .װרט -- ןקַאהרעטנורַא
 ןשרד םעד ןקַאה ןוא ןַײרַא ןעייג םיאנוׂש יד;

 הׂשעמ ,"לעוש רעד ףיוא רעטנורַא ּפָאק ןַײז

 ...ןסקואװ עקיטַײז רעּביא ןעד יצ, .ןמוא

 ,"?'א םיוּב םעד טסּבלעז ...ןעד רימ ןלָאז

 .18 'ז ,1912 ענליװ ,| תועד הגוה ,םיּבמ
 -רעדניליצ םעַײנילגָאּפש םעד טקַאהעגרעטנורַא;

 1963 ,רָאֿפ ,ַאדָאגיװ .ש ,"ּפָאק ןַײז ןוֿפ טוה

 3 ווו

 ףיוא הרוחס יד יַא ,זַײרּפ א ןרענעלקרַאֿפ .2

 : | ,לטירד א |

 ןֿפרַאװרעטנורַא

 ןוא לָאמַאטימ .ןריטָאלַאּב םַַּב ןֿפרַאװכרוד .2
 ןקיטכענ םעד יַא .ןצעמע ןרעדינּפָארַא לַאטורּב
 | ,ךלוילּכ

 רע .שינע .ץכע- .ךיז טימ

 ,יירעד

 ךרוד .װטוא -- ךיז ןעװערַאהרעטנורַא
 ,טנוזעג סָאד ןרעװנָא עינאוערָאה רערעװש

 .װטוא -- ןֿפלעהרעטנורַא
 ,ןגַײטשרעטנורַא ,ןייג

 .סעילוק יד טימ יַא ךיז

 .(עק" ,ןיד) רעד

 שעװ יַא .חרט 8 װטוא -- ןעגנעהרעטנורַא
 טגנעה עּברַאט ענרעדעל א .קירטש א ףיוא

 ןיא ריא טגנעה סע, .לסקַא ןוֿפ רעטנורַא

 ,"רטנורה זָאנ רעד זיוא ןלדנּפָארט =| ליּפערט

 ןמ ןעװ, .18 יז ,ה"צּת גָארּפ ,לגיפש ןילייא

 לָאז ,טערּברהטמ ןעד ףיוא טגָארט תמ ׂשד

 ,ןטלַאה ךוה יד ןיא תמ ןוֿפ דנעה יד רנייא

 שויּב ןיא רעװ ,ןגנעה רטנורַא טינ יז ׂשד

 ,םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"תמ ןעד רֿפ

 ,...ניד ךעלטנעה, .א/ט .,א"נקּת ךַאּבצלוז

 סָאד ןוא טסורּב רעד ףיוא םיא טגיל סנייא

 -רׂשני ,סוממ ,"רעטנורַא ךַאװש טגנעה עטייווצ

 רעטנורא טגנעה סָאװ גנַאלש ַא, ,13 יז ,'םיֿפ

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"גַײװצ ַא ןוֿפ

 .ךיז טימ ,59 יז

 -נוא (ײרעדַײנש) .ורט -- ןטֿפעהרעטנורַא
 ןיא עקװעשדָאּפ יד יַא .ןּבעגרעטנורַא ,ןעיינרעט

 ,דגּב א

 -עלַא ןוֿפ יא .1 .חרט -- ןֿפרַאװרעטנורַא
 טּברעטש שנעמ ןייא ןעװ ,י"שה טזול ,, ,ּפערט

 וצ ,ןֿפרַאװ רעטנורַא ןרעטש ןַײז ןגיּבלעז םעד

 טינ ןוא ןינַײז טכענק רונ איז ולַא ןזַײװ

 ,"ךיוא ןשנעמ יװ ןיג רֿפ ןזומ ינוא ןרעה

 ,םייח ילעּב תרגא ,זביא ,ל"גס ךונח רוחּבה

 טלעג סָאד ש"חמי עטנָאג יו, .ג"עּת אנעה

 רעטסנעֿפ םוצ יז רע סיל ,טָאה טַאהיג להָאװ

 הׂשעמ ,"עללַא ןיּבראטש יז .ןיֿפרַאװ ריטנורַא

 עדנלַאֿפ יד טשינ טקרעמַאּב רענייק, .ןמוא

 טֿפרַאװ טכַאנ יד סָאװ דלָאג םעד / ,ןרעטש

 רשפאי ,סענורטס ,געס ,"םוהּת ןיא רעטנורא

 ."רעטצעל רעד ךיא ןיּב

 יד יַא .ַײּבעג ַא ןעמענעצ ,ןֿפרַאװעצ .2

 ,סַאג עצנַאג א יא .עּפולאכ

 ּביוא ןוא, .זַײרּפ ןוֿפ ןעמענרעטנורַא .2

 ךָאנ תוריכׂש יד ןֿפרָאװעגעטנורא ןטלָאװ יז

 רע טלָאװ ,ךָאװ יד לּבור 7-6 זיּב לשמל ,רערעמ
 ,"ןעמונעגוצ ייז סיװעג ןרעּבעגטעּברַא רעדו
 .8 'ז ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש יד

 -ער ַא יא .ןצעזרעטנורַא .ןעמענרעטנורַא .4

 י"שה, .קלָאֿפ דמערֿפ א ןוֿפ ךָאי םעד יא .גנוריג

 ָאד איד ,ןֿפרָאװיג רטנורַא םיכלמ ןּביז טָאה

 ,יעסמ ,הניאצ ,"תומוא ןּביז רּביא טצעזיג ןַײז

 | ,ג/וכק

 טּבײה,, .הלודג רעד ןוֿפ יא .ןרידַארגעד .9 |

 ןענָאק ךימ לָאז רע ידּכ ,ףיוא רעִירֿפ ךימ רע

 -רעטנורַא ןֿפלעה

 -- ךיז טימ ךיוא

 ,שינע- = ,ץכע-



 ןשַאװרעטנורַא

 ..קעוֿבצ רעד ,ָאריפש .װ ,"'א רעֿפיט

 ,131 'ז ,6

 סעדַא ,.

 יד ךיז רעטנוא יא .קינעטרעטנוא ןכַאמ .0

 ןוא םירעיוּפ עַײרֿפ יד 'א .תונידמ עשינכש

 ,ענעגיײאּבַײל יז ןוֿפ ןכַאמ

 יז טנַאה ןייא טימ, .חוּכ טימ ןעמענמורַא 7

 םערָא ןרעטנוא ,טּפַאכעגנָא עילַאט רעד ַײּב

 ריא טימ ןֿפָאלעגקעװַא ןוא ןֿפרָאװעגרעטנורַא

 טימ שטנעמ רעד ,רענידָאג .ש ,"ּבוטש רצד וצ

 ,.48 יז ,1928 עװקסָאמ ,ו סקיּב רעד

 טיג לָאמ ןייא ,, .ןרַאּפשנָא .ןֿפרַאװרַאֿפ .8

 ,תוֿבבלה תבוח' םעד סעּכ טימ קור א לקנעי

 ןעלנָא םעד ףיוא ּפָאק םעד רעטנורַא טֿפרַאװ

 ,"טיֿפוס םוצ ןגיוא יד טצַאלגרַאֿפ ןוא קנאּב ןוֿפ
 ,'טסימיסעּפ לקנעי ,ץרּפ

 -ץגירטסרעטנוא .ןעיינרעטנוא (ײרעדַײנש) .9
 .ןעוו

 ּפָאק ןטימ ריר א טימ, ,ןֿפרַאװרעּבירַא 0

 עטיור יד ןֿפרָאװעגרעטנורא קירוצ יז טָאה

 ,לגנִיי עקנַארק סָאד' ,ץרפ ,"רָאה עילַאֿפ

 "עג, .ךיז ןעַײרֿפַאּבסױרַא ,ןעלסײרטּפָא 1

 ןֿפרַאװּוצרעטנורא ידּכ תוחוּכ עלַא טימ טעּברַא

 ירד ,זּביא ,ָאריּפש .י ,"רעלַאֿפנָא ןַײמ ךיז ןוֿפ

 ,טדַאטשלכימ ןוֿפ םש לעּב רעד ,ןאמרהע .ה נ

 ,144 יז ,ה"פרּת עשרַאװ

 'א ףןַאּב א רעטנוא ךיז יא -- ךיז טימ

 ,הנּכס ,רַאֿפעג א רעטנוא ךיז

 ,גנז  .רעד ,ףרָאוו-

 .ַײרע- .(עק- ,ןיד)
 ןשַאװ ךרוד .1 .חרט -- ןשאורעטנורַא

 ,ןשטנואוועג טינ זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב

 ,דיילק ןוֿפ ןקעלֿפ יד ,רעּפרעק ןוֿפ עטָאלּב יד יַא

 ןדעי ךיז ןדָאּב סָאד זַא טגָאזעג ןּבָאה ערעדנא;

 ,"ביל ןוֿפ טײקטעֿפ יד רעטנורא טשאװ גָאט
 .8 א| 1962 ,רָאֿפ ,יקסװַאּבוד 'רד

 -קעװַא לָאז סע ןכַאמ ,ןעקנעװשּפָארַא .2

 -רעטנורַא ןָאק . . . םיוּב ןיא טסענ א, .ןצײלֿפ

 ,זמט ,גצּב ,"ןגער סוג ַא ןיא ןרעװ ןשַאװעג

 'א הלילח ךָאנ ןעק רעסיוועג סָאד, .8 ץוו 3

 ,"ךַײט גערּב עמַאס םַײּב עלעקזַײה סָאד

 ןַײּפש עטרַאה ַא ןעגנילשרעטנורַא ןֿפלעה .2

 טנלָאשט םעד 'א .קנארטעג ַא ןוֿפ ּבָאגוצ א טימ

 ּביל רעקרָאי-וינ ןּבָאה ןזַײּפש יד; .סאוק טימ

 טרָאװק ןָאילימ ריֿפ עּפַאנק טימ ןשַאװּוצרעטנורַא

 רע .שינע-

 ךױוא .9 1962 ,זמט ,ַאּבזיא .ש ,"ךלימ

 ,ןֿפנַארּב קנורט ןטוג ַא טימ תורצ יד יא :גיֿפ

 ןי רע .שינע// .ץכע- .גנוז
 .(עקד

 ַא ךרוד .לָאענ .חרט -- ןחוּכיױװרעטנורַא
 -ולּכ ַא יַא .ןֿפַאשּפָא ,ןקיטַײזַאּב חוּכיװ ןרעגנעל
 ,לּביארַאֿפ ןטסיומוא ןַא יַא ,םעלּבָארּפ עטשרמ
 .עא שינעדנעטשרַאֿפמוא ןַא

 טימ .םעדעֿפ יַא .ורט -- ןעלקיװרעטנורַא
 םעד| סמענעי ןוֿפ ךיז טָאהס, -- ךיז
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 ןיא ,לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי ,"טלקיוװעגרעט

 .שינע .גנו .ידלאו

 ןוֿפ סּבעװניּפש יַא .װרט -- ןשיװרעטנורַא

 ןּבױוטש םןענעּבילּבעגרעּביא ןםעד|/ .טיֿפוס

 ןוֿפ ןליט עטסכייװ יד טימ רעטנורא טשיװ

 ,טײּברַארעלשיט יד ,ןַאמרעּב .מ .י ,"טנאה

 ,45 'ד ,1913 גרוּברעטעּפ
 ,ןץכעע .רעד ,שיו- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ידּכ רערעװש ןגעװ .ורט -- ןכעװרעטנורַא
 ,ּפָארַא ףיוא ןלַאֿפ לָאז ןלָאשגָאװ יד ןוֿפ ענייא

 ךיוא .ןגעװּוצרעטנורַא ףיוא לָאװ ןצענַאּב

 רעמ טימ רעדָא רעקרַאטש ןרעװ ,ןַײז :גיֿפ

 םעד רעטנורא טגעװ טאאדידנאק ןייא , .העּפשה

 ףיוא 'יא לָאז . ,,טכיװעגכַײלג יד, ."ןטייווצ

 ,5 וש 1963 ,זמט ,"טַײז סמירצמ

 ,שימנַײרַא ןָא ,ךיז ןוֿפ -- ך י ז טימ

 .שינע- ,ץכע-

 ָאיטקַא) .1 :ךיוא .װרט -- ןגָאורעטנורַא
 יץזָארּפ רעד ףיוא ןַײז ךיּפלמ טינ (שיר

 ,סערעטניא ןָא (ע)לָאר ַא ןליּפשכרוד ללכּב .2
 .ןַײז וצ אצוי רָאנ

 ,ןכירקּפָארַא .װטוא -- ןעלטַאזרעטנורַא
 זומ עמ ,לטָאז ןוֿפ ןעגנירּפשּפָארַא ,ןײגּפָארַא

 'ַא ןֿפלעה ריא

 -רעטנורַא  .כרַא .װוטוא -- ןקַאזרעטנורַא

 ןּביז יטׂשרע איד 'נוא, ,ןלַאֿפרעטנורַא ,ןעקניז

 ןיגעק (תומה ךאלמ) ןוֿפ טרעװש רעד זיא געט

 טקַאז ינוא ;ךוה איד ןיא טכיריג ףוא איז

 רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"רעטנורַא ׂשַײװ רכויּב

 ,ּב/ּבמ ,ז"עּת ןטיק ,וו םייחה

 רע יװ, .ָאנד ןויּב יַא .ורט -- ןּפװרעטנורַא
 ךיז טנגעזעג ,ןַײװ רעכעּב םעד רעטנורַא טּפוז

 קידנעלכיימש סיוא טייג ןוא םידימלּת יד טימ

 1969 ,רַאֿפ ,ןרָאקדלָאג .י ,"םירוסי ענַײז ןיא

 .שיגע .ץכע- .1צוװ

 ןכַאמ טשינ וצ .חרט -- ןעלדיזרעטנורַא
 -נורַא טלדיז ענעדליקרַאמ יד, .ןעַײרעלדיז טימ

 ,"ןֿפױק סעּפע ריא ַײּב טמוק סָאװ יד וליֿפַא רעט

 .ַײרע .(עקד) רעד .שינע- .ץכעז

 -ּפָארַא .לָאענ .חטוא -- ןרעּבלױרעטנורַא
 טשטנעּבעג . . , ןּבָאה רימ,, .רעּבליז יװ ןענַײש

 -עגרעטנורַא טָאה סָאװ טכיל עקיטכַאנַײּב סָאד

 .1 שוװ 1969 ,זמט ,גי ,"דרע רעד ףיוא טרעּבליז

 ,ןוגינ ןטלַא ןַא יַא .וחרט -- ןענניזרעטנורַא
 ענַײז, .גנַאזעג ַא יװ ןקריװ --- .חטוא ךיוא
 -רעטנורַא שממ ןּבָאה םישוּבלמ עטרעטלערַאֿפ

 ,גנוד

 ,21 1953 ,שַאֿפ ,רה ,"םיא ןוֿפ ןעגנוזעג

 .שינע-

 א ןיא יא 1 .װטוא -- ןעקניזרעטנורַא
 ,"א ןעק ךיא ,ןגַײטשֿפױרא ןעק ךיא , ,םוהּת

 ,1911 י"נ ,עזַארּפ ןוא עיזעָאּפ ,רעװָאשװָאּב י

 טקניז ןרעלדָא רעד| רע ןעװ רָאנע .212 1

 םעד טסַײרעצ ןוא ,ןכייה יד ןוֿפ רעטנורַא

 .ז"טשּת חסּפ ,קיא ,"לגענ ענַײז טימ לגױֿפ-גניז

 ןגָאטרעטנורַא

 ןיא רעדָא לַאיצָאס ןרעדינּפָארַא ףיט 2

 רעייז , ,טײקמערָא ןיא יא .ןטרעװ ןוֿפ לּפאטש

 ןיא טַײהַײרֿפ רעשיטסיכרַאנַא ןוֿפ ףירגַאּב

 "סיליהינ ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןעקנוזעגרעטנורַא

 ,ח"ישּת ה"ר ,קיא ,ןַאמרעקוצ .ּב ,"רקֿפה ןשיט

 ץלַא רעטנורַא טקניז רַאלָאד ןוֿפ טרעװ ןרעד};

 ,"טסקַאװ עיצַאלֿפניא יד ןוא רעמ ןוא רעמ
 ,14 אוו 1966 ,זמט

 ,ןעקניזרעטנורַא -- װטוא -- ןצעזרעטנורַא
 רעד ךיז טָאה, .ןעמוקרעטנורַא ,ןגַײטשרעטנורַא

 טָאה ץילּב א ןוא טנקלָאװרַאֿפ קרַאטש למיה

 ,"ןּברק םעד טנערּברַאֿפ ןוא טצעזעגרעטנורַא
 ,13 וצ 1962 ,זמט ,סקיזַײא .ט

 ,ןקירדרעטנורַא ,ןעגנערּברעטנורַא .1 --- ורט
 ןדיי יד יװ ױזַא, .ןַײז הזֿבמ ,ןכאמ רעקירעדינ
 סָאדלַא 'ַא ןיוש ןעמ ףרַאד ,ןטימעס ןענַײז
 ,14 עו 1957 ,זמט ,טייצ ,"ללּכּב עשיטימעס

 ַא טימ ,ץעז ַא טימ) ןֿפרַאװרעטנורַא .2

 ,לעטש א ןוֿפ ,ןָארט ןוֿפ יַא .ןצעזּפָארַא .(קַאנק
 רימ ,גינעק םעד ןוֿפ טכַאמ רעמ רימ ןּבָאה ָאד,
 רעדעי וצ םיא ןענָאק רימ ןוא ףױרַא םיא ןצעז
 ,6 | 1961 ,רָאֿפ ,טַאּב ,"'ַא טַײצ

 ,ןַײז שיײֿבמ ,ןקירעדינרעד ,ןרידַארגעד .9
 ,ןַײז ליּפשמ

 ךָאד טרַאװ עמ, .רעכעלעמַאּפ ןכַאמ 4

 ,"!ןּפמעט יד רעטנורַא טצעז וד . . . ריד ףיוא

 ,ספינש רעד ,װָאּבעלג .א ,זּביא יקסרימַאּבויל .י

 ,1922 עװקסָאמ

 ,רעסעמ ַא רעּפרעק ןיא ןטנוא ןצעזנַײרַא .ס

 טינ / ךיוה רעד ןוֿפ טָאה ןרעװ .ליוק ַא

 ןכעלּבַײל ןַײז ןוֿפ / ךיוּב ןרעטנוא יא טנעקעג

 ,194 יז ,וװ רעדיל ,הלמ ,"רעדורּב

 'נוא גיניק םעד גָאז/ .1 -- ךיז טימ

 לוטש ןרעַײא ןרדינ ריטנוריה ךַײא טצעז :ןגיניק

 ךילרעה םרעיוא ןוֿפ ןורק יד ןעד ,דרע איד ףיוא

 ןטּפיוה=} טּביה םרעַײא ןוֿפ ךַײא זיא טייק

 ךיז ןעמ זומ יאדװַא, ,18 ,גי ,רירעש ,"ןלַאֿפיג

 ץנַאג םעד טימ רֿבח ןרעװ טושּפ ןוא יַא יאדווּב

 ,םימוחנ ירֿבד ,ןהֹּכ םייח ,"קלָאֿפ ןקירעדינ

 ףיוא רעטנורַא ךיז טצעז ןוא , .1883 טשערַאקוּב

 ,17 וו 1967 ,זמט ,גח ,"עטרעמוארַאֿפ א לקנעּב א

 ַא ןיא) ץעוּפָא ןַא ןזָאל ,ךיז ןצעזּפָא .2
 -לַאק| ןצלַאז עזיד ןוֿפ עקינייא , ,(טײקיסילֿפ
 םוצ רעטנורַא ךיז ןצעז ןםויזענגַאמ ןוא םויצ
 ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"רעסַאװ סָאד טכַאק עמ ןעװ קעד
 ,53 'ז ,1920 י"נ ,עימעכ

 ,גנו- = ,רעד .ץ'עז --
 .(עקז ,ןיד) רעד

 ּפָא ןכַאמ לטּב .װרט -- ןקזוחרעטנורַא
 ןכַאמ ךרוד סעפע ןוֿפ ךיז ןעַײרֿפַאּב ,ןֿפַאש
 יד יַא .עא ןעגנונַאמ ,תונעט סמענעי יַא .קזוח
 ,ןשינעמעלק

 נָא טכירעגמוא .װטוא -- ןגָאטרעטנורַא
 ןוֿפצ ןיא ָאד ןענַײז טכענ יד, .ןגָאט ןּביײה
 ןגייל וצ ךיז ןזיװַאּב טינ ןּבָאה רימ ,עצרוק
 ."טגָאטעגרעטנורַא ןיוש טָאה סע יװ -- ןֿפָאלש

 ,שינע- .ץכעז



 ןעלדאטרעטנורא

 ,ןקירעדינרעד .װרט -- ןעלדַאטרעטנורַא
 ,גָאלשרַאֿפ א יַא .ןעלדַאט ןטימ ןכאמ טשינ וצ

 ,טַאדידנַאק םעד יַא

 ןגײלרעטנורַא .1 .ורט -- ןַָאטרעטנורַא

 טלעװ יד טָאה ה"בקה זַא; .ןקעטשרעטנורַא

 טנַאה ןַײז ןָאטעגרעטנורא רע טָאה ,ןֿפַאשַאּב

 ןגיוצעגסיוא טָאה ןוא דוֿבּכה-אסּכ םעד רעטנוא

 ,לכור תקבַא רֿפס ,ריכמ ,"חישמ ןוֿפ המשנ יד

 ,10 יז ,1850 גרעּבמעל

 םענ, .ןעמיושרעטנורַא .ןעמענרעטנורַא .2

 ןעד אוט ,ןירעװ םירַאװ םיא זָאל 'נוא קינוה

 .ּב/כ ,רוס ,"רעטנורַא םיוש

 ,ןגָאלשרעטנוא .ןּבעגרעטנוא .ןגיילרעטנוא .2

 לָאז לטנַאמ רעד ,עטַאװ 'יא .ןרעטוֿפרעטנוא

 .רעמערַאװ ןַײז

 דיי רעכיוה רעד טלאה, -- ןצנַאטרעטנורַא

 / ,עינלעק רעד ןוֿפ רעטנורַא טצנַאט ,סיוא טשינ

 ,! שג ,טיצ ,"גרַאּב ןֿפיױא ןֿפױל ךיז טזָאל

 .'עמץָאּפ עשירעטָאזע' ,19232 עשרַאװ

 .רעד ,ץנַאֿמ- .ךיז טימ
 ,שינע- .ץכע-

 יייװ ןריסקַאט .ורט -- ןריסקַאטרעטנויַא
 םעד יַא .ןלָאצ ףרַאד רעדָא ןעק רענעי יװ רעקינ
 ,הנז- .ךיז טימ .דיגנ

 נורַא .לס .װרט -- ןעשטשַאטרעטנורַא

 'א טמענ די רעטלא רעד ןוא , ,ןּפעלשרעט

 ןוֿפ 'סעלסיּפפ טימ סנטסַאק (ןגָארטרעטנורַא)

 סי רע טמענ לוק ךיוה ַא טימ ןוא ןגָאװ

 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה ,"הרוחס ןַײז ןעַײרש

 ,19 שוו 9

 ,ךיז ןקוטרעטנוא .וטוא -- ןכטרעטנווַא

 טנַײה טָאה . . . ןירַאמּבוס , .ךיז ןעקנוטרעטנורַא
 ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןרעטנוא טכױטעגרעטנורַא
 ,"טעקַאר יסירַאלַאּפ ַא ןסָאשעגסױרַא טָאה ןוא
 .ע/ .גנו/ .14911963 ,זמט

 -רַאֿפ םַײּב .ורט -- ןשטַײטרעטנורַא

 םעד ןרענימרַאֿפ ןשטַײטסיױא םַײּב ,ןשטַײט

 ןוֿפ גנורעלקרעד יד יא .טייקיטכיוו יד ,טרעוו

 .תוריג ץעַײנ ןוֿפ הנּכס יד יא .רעטסינימ

 רעד .שינע/ .ץכץע-

 ַא יװ ןהנעט ..וטוא -- ןהנעטרעטנורַא

 טימ יא .רעקינעטרעטנוא ןַא יװ ,רענעלַאֿפעג

 טשינ וצ ןעימ ךיז תונעט טימ .װרט .הענכה

 יד ,לָאקָאטָארּפ םעד 'ִא .ןכַאמ לטּב ,ןכַאמ

 .ףָארטש

 .אׂשמ ערעװש ַא יא -- ןגָארטרעטנורַא
 יד ןוֿפ ליֿפ ףיוא ןזייל . . . רעסַאװ ןעמָארטש,

 ,"םי ןיא רעטנורַא סָאד ןגָארט ןוא ןלַארענימ

 טימ .,53 יז ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס

 שיט א ףיוא ןעייטש סָאװ ןכַאז יד; -- ךיז

 ןטסדנימ םעד ןוֿפ ןגָארטעגרעטנורַא ךיז ןטלָאװ

 ןעוֶו עלעטניװ א ןוֿפ זָאלּב ןטסדנימ ןוֿפ ,ריר

 י"ג ,קיזיֿפ ,עפסַאק .ּבא ,"ןגנוּבַײר יד טינ

 ,37 'ז ,6

 -ּפָארַא .לָאענ .וטוא -- ןעמױרטרעטנורַא

 ,םנוד

2001 

 וצ ןעמיורט רעירֿפ .ןעמיורט יד ןיא ןרעדינ

 א סעּפע זא 'א ךָאנרעד ,טעָאּפ רעסיורג א ןרעוו

 .עגוצ עכעלטע יד ןקורדּפָא לָאז טּפירשטַײצ

 .רעדיל עטקיש

 תוריבע יד יַא .ורט -- ןעלפײרטרעטנורַא
 יד, ,רעמייּב יד ןוֿפ ןטכורֿפ יד יא ,ךילשּת וצ

 -נורַא טכאנ יד זַײװכעלסיּב טלסיירט טֿפַאשדנַאל

 עשידַיי יד; .ףןגרָאמ:רעמוז' ,שָאוהי ,"רעט

 רעטנורַא ךיז ןוֿפ טלסיירט דנַאלסור ןיא המשנ

 ,ָאדרָאג .נ ,"תויכלמ דוּבעש ןוֿפ ּביוטש םעד

 ,10 שו 1971 ,זמט

 .רעד ,לסיירט-= .ךיז טימ

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד

 ןיצידעמ יד יא .ורט -- ןעקנירטרעטנורַא

 ןַײװ רעכעּב םעד 'א .ןעמירקרַאֿפ טינ ךיז ןוא

 .שינע .ץכע- .ָאנד ןזיּב

 רעטנורַא טֿפירט סע .וטוא -- ןֿפירטרעטנורַא
 ךעלרעי-רָאי לָאז רֿבק ןַײמ ףיוא, .עילעטס ןוֿפ

 ,125 'ז ,1927 יינ ,װ שטניװ ,"רערט אזא יִא

 ענַײז ןוֿפ רעטנורַא טֿפירט קינָאה, :גיֿפ ךיוא

 ,גנו-

 ."ןפיל

 ,שינע-ה .ץכע- ,גנוה .רעד ,ףירט =

 םעד ץָא .ורט -- ןעּבושטרעטנורַא
 רָאה יד יַא .םינּפ ןֿפױא ןלַאֿפרעטנורַא ּבושט

 ,ןגיוא יד ןלעטשראֿפ שממ ןוא

 ,ןּבַײרטרעטנורַא ךיג .ורט -- ןגָאירעטנויַא

 רימ ןיא ןעניואו ?ןּכילֶע ,ונ, ,ןסיױטשרַאֿפ

 א ,רעטצעל רעד ןוא . . .?ןױשרַאּפ ריֿפ ןיוש

 -עגרעטנורַא עלַא טָאה רעכלעו רענוואד-החנמ

 סּפיּפ ןייק ןלָאז ייז ןוא ןוויוא ןרעטניה טגָאי

 טימ .ןלטּב רענעגושמ רעד' ,ץרפ ,"ןֹּבַעג טינ

 .שינע- .ץכע- .גרַאּב ןוֿפ יא ךיז - ךיז

 ,ןעמוקּפָא .וטוא .לָאענ -- ןעלֿבירעטנורַא
 ןוא יַא .לֿבֹי א ןרעַײֿפ םַײּב ךיז ןרעטַאמנָא

 ,טעּברַא רעכעלטנייוועג רעד וצ ןעמענ ךיז קירוצ

 א סנצעמע ןריֿפכרוד ןליוװרעדיװ א טימ .װרט

 ,רָאי קיצעּביז ענַײז 'ַא .יײליּבוי

 ןקידנערַאֿפ .חרט -- ןבוט"םוירעטנורַא
 "וה ךס ַא טימ ,ימ טימ) בוט-םוי א ןעװַארּפ

 יד ןיוש קעװַא; .חסּפ ןרעַײט םעד יא .(תואצ

 ןוא ,תוּכוס טֿבוט-םויעגרעטנורַא ,םיארונ-םימי

 עלעדיל ןיא יװ רעקרַאטש ךָאנ טֿפַײֿפ תולד

 ."יירּב ףַאי

 ,ךיג ןעמענרעטנורַא .וורט -- ןּפַאפרעטנורַא

 'א* .שיט ןוֿפ סעּפע 'א .הֿבינגּב ןעמענוצ

 זיא ןעמ זַא ןענימ = תילט ןרעטנוא טָאג

 רע; .ןענװַאד ןטימ םלוע-לש-ונוּבר ןגעק אצוי

 עקנישער יד ןּפַאכוצרעטנורַא ןזַײװַאּב טגעלֿפ

 יד טימ .םעזוּב ןרעטנוא ןסקעּבעג-רעקוצ א =ן

 ןוא ךעלציּפ וצ טּפוצעגסױרַא רע טָאה רעגניֿפ

 ,סקירּב .י' ,"תיזּכ א טלייטעגנַײא םענייא ןדעי
 ןלָאז ייז ,ייז טעװעטַאשט עמ, .2 ,אעוו פשוי

 טעקַאּפ ןיא סעּפע ןזָאלרעטנורַא רעדָא יא טינ

 ,רַאֿפ ,"קידנלָאצַאּב טינ ,ןַײרַא ןענעשעק=|

 ,8 ץוו 1

 ןזַאלרעטנורַא

 א ףיוא ןייגוצ ,ךיז ןּפַאכוצ ,1 -- ךיז טימ
 -רעמוז,, ,(טרָא ןרעקירעדינ ַא ןיא) טַײצ רעצרוק
 נָאק ןייק רעטנורַא טֿפָא ךיז רע טּפַאכ טַײצ
 ,12 1 1968 ,רָאֿפ ,"דנעלַײא

 רעצרוק א ףיוא ןרָאֿפרעּבירַא ,ןרָאֿפוצ .2

 ,חסּפ ףיוא ןעמַאמ-עטַאט וצ ךיז יַא .טַײצ

 -נורַא ,ןכירקרעטנורַא ,ךיג ןײגרעטנורַא .9

 .סעּפע רעטניה רעדָא רעטנוא ךיז ןענעֿבנגרעט

 -עגרעטנורַא ןעזעגמוא טעמּכ ךימ ּבָאה ךיא,

 טימ ךימ ּבָאה ןוא עּבור יד רעטניה טּפַאכ

 ,"ןזעוועג היחמ ךַאֿפנײא {ןטײקמערַאװו . . . רעד

 ,/ רערהעליטַאװירפ רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ

 ךעלהיח עניילק רָאג , .28 'ז ,1898 שטיּבָאהָארד

 רעטנוא םיירצימ יד טּפאכעגרעטנורַא ךיז ןּבָאה

 ,"טיוה יד יז ןוֿפ ןסיּבעגּפָא ןוא םישוּבלמ יד

 ןרעו, .27 טקנוּפ ,ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרּפ

 רעטנוא טּפאכעגרעטנורא עלעצעק א יװ ךיז טָאה

 למהרֿבַא ,ריֿפַאש .3 ,"ערדלַאק רעטקילֿפעצ רעד

 זיא רֶע רָאנ, .21 'ז ,1911 סעדַא ,רעטסוש רעד

 -עגרעטנורַא ךיז רע טָאה םתסהדךמ .,רעּבירַא

 רענייק זַא ,דיוּב רעד רעטניה ,ןטניה ןוֿפ טּפַאכ

 ןעװא .25 או 1960 ,זמט ,טיי ,"ןעז טשינ לָאז

 ,רעטיר טימ יװ ןסַײמש ןעמונעג טָאה ןגער רעד

 א רעטנוא טּפַאכעגרעטנורַא לענש ךיז יז טָאה
 :לרעּפ ָאקרוּב .ה ,"לכעד םענעטנװַײל-טרילָאק

 ,14 אוו 1962 ,זמט ,ייטש

 .חטוא -- ןעּפָאילכ" ,ןעּפַאילכרעטנורַא
 ,ךליה ַא טימ ןסיגרעטנורַא ,ןסַײמשרעטנורַא

 רעזייּב א ןוֿפ יװ . . . ןסָאגעג טָאה ןגער סוג א,

 ,זּביא ןירּבַאק .ל ,"טעּפַאילכעגרעטנורַא טנַאה

 ,1913 י"נ ,| װג ,ײֿפיֿפ ןילַײרֿפ ,ןַאסַאּפָאמ

 5 יז

 .ןענעֿבנגרעטנורַא .ורט -- ןרעּבַאלרעטנורַא
 רָאנ טסוט וד זַא, .טוג טינ טגיל סע סָאװ יִא
 .לװֿפ ,ײַא ריד ןוֿפ ןעמ טעװ ,ןרּבד

 ןצעמע ץָאל .1 .װרט -- ןזָאלרעטנורַא
 .ןגײטשרעטנורַא ,ןעמוקרעטנורא ,ןייגרעטנורַא

 ןוֿפ רישזַאסַאּפ א יא .לקנעּב ןוֿפ דניק סָאד יא

 טמענ לָאמצנעד , .רעטצנעֿפ ןכרוד יא .סוּבָאטױא

 ןוא / ןעלגילֿפ ענַײז ףיוא םיא לגױֿפ רעד

 /.ןעלגיה ןוא ןרעסאו ,ןלָאט רעּביא םיא טגָארט

 םיא רע טזָאל ,לייה א וצ ןעמוק ייז זַא ןוא

 זיא סָאװ ,קאהסיוא עמאס םַײּב / רעטנורַא

 סֿבקעי ,אֿפא ,"טלעטשרַאֿפ ןיטש ַא טימ

 ,.137 'ו ןטלעצעג

 ,ןעמוקרעטנורַא ,ןײגרעטנורַא לָאז סע ןכַאמ .2

 יד 'א ,ךיז) ןעלקַײקרעטנורַא ,ןרעדינרעטנורַא

 טגעלֿפ עמ, .קירטש א ןּבױא ןוֿפ יא .ןזיוה

 רָאג רעמ ןיא 'א ױזַא ןףיש ןוֿפ עטיוט יד| יז

 ןקערשנַײא טינ לָאז עמ ,עינַאמערעצ םוש ןָא

 ,1865 ץנליװ ,םיה ייא ,זמא ,"עקידעּבעל יד

 לָאמ לֿפיו ןיוש ןעמ טָאה גנַאהרָאֿפ םעד,
 ,! ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"ןזָאלעגרעטנורַא

 ךיז סע ּבָאה ךיא יצ, .209 'ז ,1922 עשרַאװ

 -רעטנורַא רימ ןעמ טָאה ,טשינ יצ טנידרַאֿפ

 -נַײרַא ןוא ךעלמינוּתחּת ענעסירעצ יד טזָאלעג

 ,טי ,"םעזעּב א ןוֿפ לטיר א טימ טעקציֿפעג



 ןענעכטאלרעטנורַא

 = צֹנעש עק ןיא א" 9.  וא 1961 ,זמט

 .(הֿבינגּב ,טײקשלַאֿפ טימ) ךיז רַאֿפ ןעמענוצ

 לָאז עמ ריא טליװ סָאװ, ,ןֿפרַאװרעטנורַא .2
 ,"?ּפערט עלַא ןוֿפ יַא ןוא חֹומ םעד ןטעלּפ ךַײא
 'ז ,1922 עשרַאװ ,ו ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש

2, 

 ןַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא) ןרעדינּפָארַא .4

 ןעמעשרַאֿפ ךיז = ןגיוא יד 'ַאֹ"  (רֿבא

 ;קידלוש ןליֿפ ךיז (א = ּפ ָאק םעד יַא*

 -רַאֿפ (א = ז ָאנ יד 'א* .טומ ןרילרַאֿפ (ב

 ךיז (ּב :ןגָאלשרעד ןרעװ ,טומ םעד ןריל

 = טנע ה יד יַאֹ* .ןדירֿפוצמוא ןַײז ,ןרעגרע

 יד 'ַא"* .ןָאט טינ ךַאז ןייק ןעק עמ זַא ןליֿפ
 ,טומ ןרילרַאֿפ = (ן ע) לגילֿפ

 א 'ִא .ןענעכעררעטנורַא ,ןרענעלקרַאֿפ .8

 א ןרעַײטש יד ןוֿפ יא .זַײרּפ ןוֿפ סנשָארג רָאּפ

 ,לטירד

 .שטַאּפ א יא .ןגָאלש .ּפאלק ַא ןעגנַאלרעד 0
 טָאה (ּבַײװ) עטלא ןַײמ ,, .ךיוּב ןיא עצכֹוּב א 'א

 -רעטנורַא ךיוא ריא ךיא ּבָאה ,טנַאלעג טשינ

 לַײװ ,ישטַאּפ ַא יא :עקַאט טגָאז עמ , ,"טזָאלעג

 זיא ןעמ ןעוו ,רָאנ ןעמ ןעק ןגָאלש ןוא ןשטַאּפ

 ןוא לגנְי ,זּביא מי ,"ןטייװצ ןרַאֿפ רעסערג

 ,1929 ,לדיימ

 לג יי א ןַא י'ַא .ןקירטש םַײּב ןזָאלּפָא .1

 .ןרעלעמשרַאֿפ ןוא

 וצ סעּפע ידּכ; .ןרעװנָא ,ןליּפשרַאֿפ .8

 / .װש ,"ַא סעּפע ןעמ זומ ,ןעניוװעג

 'א .ּפערט יד ןוֿפ ךיז 'ַא .1 -- ךיז טימ
 ךיז טוָאל ןַאלּפָארעא רעד, .גרַאּב ןוֿפ ךיז

 טָאה הקֿבר ןוא, ."דלעֿפילֿפ ןֿפױא רעטנורַא

 ןעזעג טָאה יז ןוא ןגיוא עריא ןּבױהעגֿפױא

 טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה יז ןוא ,קחצי םעד

 ,64 ,דכ ,תישארּב ,תחח ,"למעק םעד ֿפָא ןוֿפ

 רעטקַאד רעד יװ טקרעמַאּב טינרָאג טָאה רע;

 רע ןוא ,טנַאװ יד יװ ןרָאװעג ךיילּב זיא . ..

 -לעדוי .מ ,"לוטש ןוֿפ ןזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה

 ,7 ענליוו ,רַאטקַאד סלַא רזממ רעד ,ןהָאס

 -ורַא ךיז טזָאל טעמוא טימ גרַאּב ַא; ,29 יז

 ,רעקידעּבעל רעד ,"המשנ ןרעד| . . . ףיוא רעט
 ךיז ,ןרעדינרעד ךיז 2 .1811952 ,שאֿפ
 םוצ זיּב ךיז יא .(קידתווינע ,קידהענכה) ןגייּב

 ןרעװ רעגָאמ ,ןרעצּפָא .0 .טיורּב ןעלטעּב
 .תוחוּכ ןרילרַאֿפ

 .שינע-ה .גנז  .רעד ,זָאל--

 -רעטנורַא .חרט -- ןענעכטַאלרעטנורַא
 א ןסייה ןיוש ןוא ןשָארג ַא רַאֿפ יַא .ןענעחקל
 ,בנג

 לטפמ ,ןרעדינרעד .חרט -- ןכַאלרעטנורַא
 םוצ ,טָאֿפאשע םוצ טייג רע, .ןכַאלּפָא ךרוד ןַײז

 קסּפ םעד טרעה ןוא / ,רעטנומ ,םענַײז לרוג

 טכַאל ןוא / ,ןטסעֿפ ןיא ,ןקידריװ ןיא טומ ןיא

 ,"רעטנורַא סַאה טימ טַאררַאֿפ ןוֿפ טָאּבנָא םעד
 'טרעקעל שריה' ,ווו לַא

 ןװיּכּב -- לָאענ .װרט -- ןּבױלרעטנורַא
 -"רעד-ןיא ידּכ ,ןּביױל ןּבירטעגרעּביא קרַאטש
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 -עסיררַאֿפ םעד יִא .עטרעקרַאֿפ סָאד ןָאט ןתמא

 ,רעוט-ללּכ םענ

 ןטסקעז ןוֿפ יַא .וטוא -- ןֿפױלרעטנורַא
 ךַאּב ןייא וצ ןכילגיג זיא הרוּת איד, .קָאטש

 ,וטל ,ײטֿפױל רטנורַא ןּבוא ןוֿפ איד ריׂשאוו

 .ּב/אנק

 ןטכַאמרַאֿפ םעד יַא .1 -- ןגײלרעטנורַא
 רעסַאװ ןּפָארט ַא יא .םערָא ןרעטנוא רוזחמ

 -נוא ןמוקיֿפַא םעד יא ,ּפָאקסָארקימ ןרעטנוא

 -סיוא ךיא ּבָאה קידנליװו טינ, .ןשיק ןרעט

 טגײלעגרעטנורַא ןוא טנאה ןַײמ טקערטשעג

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"וכרי תחּת יאומשא םעד

 ןגָאװ ןוֿפ ןָאה םעד ןעמונעגּפַארַא; .176 יז

 .א .מ ,"טעּב ןוֿפ ןסוֿפוצ טגיילעגרעטנורַא ןוא

 יקלַאֿפ .דוי ,יאטיל רעד ןוֿפ רעדליּב' ,סעקצַאש

 ןּבָאה ךימ, ,170 'נ ,1888 וועִיק ,| קעטַאילביּב

 ּפָאק ןטימ טגיילעגרעטנורא םענעדנוּבעג א ייז

 א טָאה עדנוקעס עדעי ןוא ןַארק א רעטנוא

 עמַאס ןֿפױא ןָאטעג ףירט א רעסַאװ ןּפָארט

 יַאטסנעשט ןיא ,רענשוק .מ ,יּפָאק ןוֿפ ןטימ

 ,228 'ז ,1947 י"נ ,ןדִיי רעװָאכ

 ןרעדינרעד ךיז ,ןגייּב ךיז -- ךיז טימ

 רעצלָאטש רעד ,סקָא רעזדנוא , ,(קידהענכה)

 -כעמלַא םעד ךיז טגייל / ,רעטנוזעג רעד ןוא

 ,97 יז ,הריש ,סוממ ,"ועטנורַא טָאג ןקיט

 .שינע .ץכע- .גנו- רעד ,גייל --

 ,ןענעײלּפָארַא .1 .ורט -- ןשנעײלרעטנורַא
 ,ןּבירשעגנָא ךיוה ,ןּבױא זיא סָאװ םעד ןופ

 ,ךיג .2 .טַאקַאלּפ ןוֿפ 'ִא .עא טקורדעגנָא

 ןַא ןוֿפ ןײטשרַאֿפ .8 .ןענעיילכרוד גנירג

 ןכעלײרֿפ םעד ןוֿפ יא .םינּפ ןוֿפ קורדסיוא

 ךיא, .עא לכיימש ןוֿפ ,ןגיוא יד ןוֿפ ץנאלג

 ,"ץגַארֿפ יד ןּפיל עריא ןוֿפ יַא טנעקעג ּבָאה

 .28 4 1965 ,רַאֿפ ,גרעּבסנעגער .ס

 -רעטנורַא .ורט -- ןעוועילגַאמרעטנורַא
 ,לגַאמ א טימ ןעגנושטיינקעצ ,ןשטיינק ןסערּפ

 ןוֿפ ןשטיינק יד יַא (קיסַאּפש) .ךעלַײל ַא יַא
 ,םינּפ

 ןגײלרעטנורַא ,.1 .ורט -- ןּכַאמרעטנורַא

 תואּפ יד טכַאמעגרעטנורַא ּבָאה ךיא, .רעטניה
 ...טֿפױקעג ךימ ּבָאה ,ןרעיא יד רעטנוא
 ,3 ,'הנח תרמ השאה' ,ץרפ ,"םידגּב עשטַײד
 ַא קידעמעש ךיז טָאה ןיז|, .ןַאמ ןוֿפ ווירּב
 ,סַײװ ,"טכַאמעגרעטנורַא רעיוא ןרעטניה קָאל
 ,קעטָאילּביּבטלעװ' ,טסעק ףיוא םעדייא םוצ

 ,112 יז

 ןוֿפ יא .ןענעכערּפָארַא ,ןעמענרעטנורַא .2

 יִלַא רֹּבָא טׂשומ ריא, .זַײרּפ םענעּבירשרַאֿפ

 רטנורַא ןּבוא ןוֿפ רֿפיצ ןייא ריא ןעװו להָאמ

 ןטקנוּפ הכילטע ,טּבַײרש ץטנערעֿפיד ןעד ןּבענ

 טימַאד ,ןכַאמ רטנורַא רֿפיצ ןגיּבלעז ןעד ןוֿפ

 תכאלמ ,ץילדייא .ז .מ ,"ןַײז הצֹוט טינ ךַײא ריא

 0 .ּבצ ,ה"לקּת גָארּפ ,תבשחמ

 ,ןצעמע וצ לוטיּב ןזַײװסױרַא .ןכַאמ לטֿכמ .9

 א א .טנ א ה רעד רעטנוא יַא* .סעּפע וצ

 ןעמעלא ,שטנעמ רעטכעלש ַא זיא רע, .לודג

 טּבילג רענייא סָאװ, ."רעטנורא רע טכַאמ

 ןרעדינרעטנורַא

 ךיז רע רעק רעמ ץלא ,םזינויצ ןיא רעמ

 רעטנוא תולג םעד ןכַאמוצרעטנורַא ןּביולרע

 ,ןעבעל עַײנ סָאד ,גרעּבדלָאג .בא ,"טנאה רעד

 ,1910 רַאונַאי ,יינ

 גונעג טינ ,שינעלַײא ןיא סעּפע ןכַאמ 4

 ךיז ןֿפױלסױרַא ןוא טעּברַאמיײה יד יא .טוג

 ,ןליּפש

 יד יַא .עא ןּבַײרּפָא ,ןקעמסיוא ,ןקינײרּפָא .ס

 - ןקעלֿפ
 "נורַא ךיז ,ןקוררעטנורַא ךיז -- ךיז טימ

 רעדניק יד ,טעּב ןרעטנוא יא ךיז ,ןרַאשרעט

 .ןעניֿפעג טינ םיא ןלָאז

 .שינע .ץכע- .גנו רעד ,ךאמ--

 .יורע- = .(עק- ,ןיד) רעד
 ךס ַא טימ .לֵאענ .ורט -- ןרפומרעטנורַא

 ,ןצעמע ַײּב ךירטש ןטכעלש ַא ןֿפַאשּפָא ןרסומ
 טסניימ , .ןרעכייר סָאד יא .תוליגר עטכעלש ַא
 ."?רוּכיש םעד יַא ןעק עמ זַא

 ֿפױא .װטוא---ךיז ן(עװ)הכַאלמרעטנורַא
 םעד ןרילרַאֿפ ,הכאלמ-לעּב רעטוג א ןַײז ןרעה

 ;ךיז יַא ןוא טעּברַא רעד וצ סערעטניא

 -רעטנורַא .װרט 8 וטוא -- ןקשנמרעטנורַא
 ןדיי ואװ יא רימ וטסנעק, .ןטניה ןיא ןשוק
 ונחיש ףיוא שינערעהוצנָאו "טורעג ןּבָאה
 ,ן26 ,גל ,רּבדמּב ,יתחֹּתּב

 זיא, .ֿברעמכ2 .וטוא -- ןֿברעמרעטנורַא
 ןיוש טֿבועמ רימ רעּביא ןוז יד זַא סָאװ

 ,66 'ז ,1936 י"ג ,ּפַאש ןיא געט ,"רעטנורא

 ךיז ןערַאּפ ךרוד .װרט -- ןצחרמרעטנורַא

 -עכעטש א ןוֿפ) ןעַײרֿפַאּב ךיז דָאּבציװש ַא ןיא
 ןיא ,שזירק ןיא ןשינעכעטש יא .(קיטייוו א ,שינ
 ,סעשזירק יד

 'ַא .גרַאּב יַא .םעד + רעטנורַא -- ןרעטנורַא

 ןטימ ןרָאֿפ סָאװ = ךייט יַא ןוֿפ ןֿפיש ,םָארטש

 ,םָארטש

 טימ ןקירדרעד .װרט -- ןע(י)דונרעטנורַא
 ,שינע- תושלח זיּב יַא .ןעידונ

 ןצנ .ןצינ-- :89 .ורט -- ןצונרעטנורַא
 םעד טרילראֿפ סע זיּב ליֿפ ױזַא ,גנַאל יוזַא

 ,ץיװ ןקיּבלעז םעד יא ,ןישַאמ יד יא .טרעוו

 ,הׂשעמ עקיּבלעז יד

 ןוֿפ יַא , .װטוא -- ןרעדינרעטנורַא
 ןוֿפ 'ַא .חלמה-םי םוצ יא .םירצמ ןייק ןענּכ

 ןייא זיא ,ןדייר וזַא ןונ איז איו; .םיוּב

 ןעד טָאה ינוא טרדינג רטנור םיוּב ןוֿפ גנַאלש

 ,הדׂשה חיׂש רֿפס ,יןַײז תיממ ןילָאװ ןאמ

 גנוג . . ..(וניּבר השמ), .ה קרּפ ,ז"צּת אדרויֿפ

 יד רטנורה ןרדינ טכַאמ 'נוא למיה םוצ ףיוא

 ,"(תועובש) שאד גאט ראַײֿפ םא הרוּת יטניוקג
 ידע .ּב/חצק ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ

 איז ןמ לַײװ טרירמרַאמ 'נוא טאַײרש (המשנ)

 .ּב/גכ ,עּב ,"למיה ןוֿפ טרדיניג רטנורַא טָאה

 / רעטנורַא למיה ןוֿפ זיא ךאלמ רעקיטכיל ַא

 / טרעדינעגרעטנורַא ןוא ןעלגילֿפ עסַײװ ףיוא

 ןעמערָא ןַײז ןיא רעטצנעֿפ ןרעטצניֿפ ןכרוד



 ן(על)כעּבענרעטנורַא

 "רעגערטרעסאװ רעד המלש 'רי' ,למ ,"לּביטש

 רעטנורַא ןרעדינ סָאװ ,ןכַײט ענעֿפַאלשרַאֿפ, -

 -ללעװ עשיװטיל ענרומכ יד ןוֿפ שיטַאמגעלֿפ

 .11 .} ,עיסעלַאּפ ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב ,סורּב ,"רעד

 עשידיי ערעזדנוא . , , טנקירטרַאֿפ יװ, .גיֿפ ,2

 "גיגנוי רעד טשינ ןעװ ,ןעזעגסיוא טלָאװ טלעװ

 ן(ט"שעּב לארׂשי 'ר| ּפוקָא ןוֿפ למותי רעק

 -ץגרעטנורא טָאה למיה קיטש א ןעמעװ ךרוד

 ,זמט ,ןָאדרַאג .נ ,"דרע רעד ףיוא טרעדינ

 ,10 אוו 9

 -רעקרַאֿפ ַא ןוֿפ ןגַײטשּפָארַא ,ןײגּפָארַא .9

 טָאה טרוֿפקנַארֿפ ןיא, .ןַאלּפָארע ןוֿפ יַא .לטימ

 ינוצרעטנורַא ייז טזָאלעג טינ . ..לשומ רעד

 ,זמט ,סוקרַאמ .9 ,"ףיש רעד ןוֿפ ןרעד

 ,30 או 2

 .ןרעדינרעד .רעקירעדינ סעּפע ןכַאמ --- ורט

 'א .תוֿבישח ,ןעזנַא סנצעמע ןקירדרעטנורַא

 .דרוי םעד יִא ,ןטלעטשעגנָא םעד ,ןטמַאאּב םעד

 .ַָאוינ-רוטלוק םעד יִא

 וצ יַא ןופ רַאֿפעג יד, .תנ6- .ךיז טימ

 ,גָאט ,לה ,"טייקניימעג וצ ,טייקידייל רעשיניצ

 רש/ .שינ .611

 -רעטנורַא .ורט -- ן(על)כעּבענרעטנורַא
 .(לןכעּבענ ַא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןקירד

 -רעטנרַא .1 .ורט -- ןעמענרעטנורַא

 ןּביוא ןוֿפ ןעגנערּב ,ןגָארטרעטנורַא ,ןעגנערּב

 ןוֿפ ךוּב ַא יַא .םיוּב ןוֿפ לגניי םעד יַא .ּפָארא

 עקידחסּפ יד יא .עצילַאּפ רעטשרעּבייא רעד

 ,ֿבנג םעד ףרַאד עמ זַא; .םעדיוּב ןוֿפ םילּכ

 ,"הילּת רעד ןוֿפ רעטנורא םיא ןעמ טמענ

 לזיא םנַײז ןוֿפ זַײּפש ןיׂשע זד רע יא, .װש

 יטוג רד טּברעטש לַײװ יד ,טמענ רעטנורַא

 ךיא, .ד/טכ ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןַאמ םירָא

 שטָאכ ,הנּתמ עטסנייר יד ןּבעג זיולּב ייז ליוו

 ,געס ,"הנֿבל יד םיור ןוֿפ רעטנורַא ייז םענ

 ןוֿפ טמענ רע" .65 יז ,1948 י"נ ,רעטציא

 קילײה טינ זיא ךַאז ןייק = רעטנורַא חּבזמ

 ' ,םיא ַײּב

 ,לטימ-רעקרַאֿפ ַא ןוֿפ ןגילטשּפָארַא ןֿפלעה .2

 טימ ןַײז קיֿפליהַאּב ,ןעמוקנָא םַײּב ןענעגעגַאּב)

 .ןַאלפָארע ןוֿפ ,ןַאּב ןוֿפ יא ,(ןטעטילַאמרָאֿפ

 ךימ טלַאה . . . ,יז טַײרש ,אּבֲא, .למעק ןוֿפ יִא

 ,"לזייא ןוֿפ ךימ רעטנורַא םענ ,ארומ ּבָאה'כ ,וצ
 ,37 יז ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,ןַאמדירֿפ ֿבקעי

 ןעמוקנָא םַײּב עקירעמא ןיא טײרּפשרַאֿפ רעייז

 ּבלאװש לסינ ייז טָאה טרָאד , .ןטנַארגימיא ןוֿפ

 טעמּכ ,זייווקיצנייא ,ןעמעלַא ןעמונעגרעטנורַא

 עדנעזנָאלּב ,עש ,"ןגָארטעגּפָארַא טנעה יד ףיוא

 טָאה ןטלמונַא, ,50 יז ,1922 עשרַאװ ,וו ןרעטש

 רעד ןוֿפ טָאה רֶע / -- םולח ןיא יז ןעזעג רע
 ענעדלַאג יד ,הלמ ,"ןעמונעגרעטנורַא יז ףיש

 ,79 יז ,ערַאּפ

 -ֿפױרַא טַאהעג טָאה עמ סָאװ ןעמענּפָארַא .9

 -כַיײל יד יא .ןזַײּפש יד שיט ןוֿפ יא .טלעטשעג

 ,ןעמענקעווזַא| ליװ הרידק יד ןעמ ןעוו, .סרעט

 יד לארׂשיל רוסָא זיא ,ןריר ןליוק יד ןעמ זומ
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 .א ברה ,"תּבש םוא ןעמענוצרעטנורַא הרידק
 ,ב/ול ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב

 זַאּפ .ךיז ףיוא טגָארט עמ סָאװ ןַאטסױא .4

 ,טיוה ןסַײרּפָארא :ךיוא ,ןלײשּפָא :ךיוא לעלַאר

 יד י'ִא ,טוה םעד ,ןשָאלַאק יד ,ץלעּפ םעד 'א

 יד 'ַא .ערַאק יד יַא .לַאּב ןכָא עקסַאמ
 יאדוװַא, .ןלוקַאּפש יד יַא .טיוה ענעּברָאטשעגּפָא

 ןוא טרעלקרעד שונייּב טָאה . . . סע ךיז טלייש

 יד ענַאנַאּב רעד ןוֿפ ןעמונעגרעטנורא קיצנוק

 !רעלעֿפאקָאר ןוא דלישטָאר' ,רֵא ,"טיוה עּבָארג

 טָאה ,טּפַאכעגּפָא םעטָא םעד טָאה יז יװ םיוק,

 -ַאֿפ ערעװש יד ךיז ןוֿפ ןעמונעגרעטנורַא יז

 ,29 ש 1960 ,גָאט ,סקַאװנײטש .9 ,"עליישט

 ,רוֿבּכ ןּבעגּפָא = ןצעמע רַאֿפ לטי ה ַא יַא*

 -רַאֿפ ּבָאה ךיא ,לחומ רימ ַײז , .ןריטקעּפסער

 רַאֿפ לטיה סָאד 'ַא ךיא ףרַאד טציא זַא ,ןסעג

 ,20 ינ ,1910 י"נ , . ..הרֿפש ,ןירָאג .ּב ,"ריד

 'א .טכיש עטשרעּבייא ןַא ןעמענּפָארַא .פ

 רּתֹומ רָאנ זיא ןענןעטעמס יד, .למיש םעד

 עמ ןעװ ,ךלימ יד ןוֿפ תּבש ןעמענוצרעטנורא

 ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב .א ֿברה ,"ןסע ךַײלג לי

 ,ןטרָאק יד טשאטעגרעּביא טָאה ןידוי, .ּב/גמ

 טָאה ןוא ןעמענוצרעטנורא ןעינַאֿפ ןּבעגעג טָאה

 ,י"נ ,ליפשנטרַאק ,ןיקנילּב .מ ,"טלייטעגסיוא

 םעניילק םעד סָאװ ,ךעלגנעהריֿפ , .88 יז ,?רָאי

 טימ ןעמ ןָאק ייז ףיוא טלַאֿפ סָאװ ,ּביוטש

 ענעהילעג יד ,ֿבּכרה .ג .ש ,"יַא רעדעֿפ ןייא

 ,11 יז ,1911 ןָאטסָאּב ,קַאה

 דילג ַא ןגעװ) .ןעמענוצ ,ןעמענקעװַא 6

 .(רעדילג יד ןוֿפ עיצקנוֿפ א ןגעו ,רעּפרעק ןוֿפ

 ןוֿפ סוֿפ םעד 'א ,עילַאט ריא ןוֿפ טנַאה יד יא

 ןוֿפ ןקילּב עריא לענש טָאה ערַאלק, .לַאדעּפ

 ,תוילגרמ םירֿפא ,"ןעמונעגרעטנורַא ןקַאסיא/
 ,21 יז ,1894 עשרַאװ ,ןרעטלע ענענוֿפעג

 "רעק ןוֿפ סעּפע ןעמענּפָארַא .ןריטוּפמַא .7
 (ףָארטש א יװ) רעוא ןַא ,טנַאה א יַא .רעּפ
 יד ןוֿפ סעמלעּב יד יִא טעװ עיצַארעּפָא יד,

 ,"תמא ןוֿפ ןַײש םעד ןעזרעד ןלָאז ייז ,ןגיוא

 י"נ ,ה"ר ,לארׂשי תיּב ,וּב לּכ רוזחמ ןסֿפלַא)
 םירױטקַאד ןבָאה טשרעוצ, .55 'ז ,?רָאי

 ,"סוֿפ יד 'א ןֿפרַאד םיא טעװ עמ זַא טניימעג

 ענליװ ,רָאטקָאד סלַא רזממ רעד ,ןהָאסלעדוי .מ

 א ןעװעג יז זיא םעד רעסיוא, .11 'ז ,7

 זיור ַא ,ןדײררַאֿפ רענייצ ,ןירעשוקַא עּבלאה

 -וצרעטנורא רעניה ןוֿפ ץעפיּפ א ,ןּבַײרטרַאֿפ

 ענליו ,...שידק רעד ,ּביַאט .ד .י ,"ןעמענ

 ןַײז טסַײמשרַאֿפ ראה א ןעװ, .5 'ז ,טײמרּת

 רַאה םעד טמוק ,טיוט םוצ טכענק ןשידלי-טינ

 ,"ןעמענוצרעטנורַא דרעװש ַא טימ ּפָאק יד
 ,37 'ז ,1912 ענליװ ,ו תועד הגוה ,םיּבמ

 םעד ןעײרדרַאֿפ :ךיוא = ּפָאק םעד ןצעמע יַא*

 .ןעלמוטרַאֿפ ,ּפָאק

 ,ןטסּברַאהרעטנורַא .דלעֿפ ןוֿפ ןדַײנשּפָארַא .8

 ןעשַאּפ סע ,רעדלעֿפ ןענַײז םורַא, .ןטשרעג יִא

 םעד רעטנורא ןעמענ םירעיוּפ ןוא ,רעדניר ךיז - 

 ,142 יז ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"ייה

 -רעטנורַא ,ןגעזרעטנורַא ,ןקַאהרעטנורַא .9

 ןעמענרעטנורַא

 ץענעסקאועצ יד יא .קירעביא זיא סָאװ ןדַײנש

 .ןגַײװצ

 זיא סָאװ ןגָארטרעּבירַא ,ןריֿפרעּבירַא .0

 ןעו , .טלעצעג א 'א ,קילַײװטַײצ טלעטשעגֿפױא

 ןעו ןוא :'א סע םיול יד ןלָאז ,טיצ ןּכשמ סָאד

 ,ןלעטשֿפױא סע םיול יד ןלָאז ,טור ןּכשמ סָאד

 ,51 ,א ,רּבדמּב ,תחח

 ,רעיומ ַא ןוֿפ טנַאװ ַא יַא .ןסַײררעטנורַא 1

 -רעטנורַא רעזַײה טֿפָא ןרעװ ָאד, .הֿברוח יד יא

 ,"ץַאלּפ ןּבלעז םעד ףיוא טיוּב עמ ןוא ןעמונעג

 .16 א 1938 ,גָאט

 ןוֿפ ,טעּברַא ןַא ןוֿפ ןצעמע ןעמענקעװַא ,2

 קעװא טינ זיא רע, .לעטש א ןוֿפ יַא ,ןטסָאּפ ַא

 -עגרעטנורא םיא ןּבָאה םיתּבילעּב יד ,ןײלַא

 סע, ."ריסַאק רעד ייז ַײּב ןַײז ןוֿפ ןעמונ

 "רעטנורא ןוא סרעקַײרטס יד ןעמוקעג ןענַײז

 .מַא ,"סּבעקס יד ןעמונעג

 ןוֿפ ךופיה) .ןענעכעררעטנורַא .ןרוסיח .9

 א ןוֿפ לָאצ ערענעלק א יא .(ןּבעגוצ ,ןגיילוצ

 ,לּבור רַאּפ א גנונעכער ןוֿפ יא .רערעסערג

 טינ ,דייר ענַײז ןיא ןַײז הנשמ טינ רָאט רע;

 ,"טדערעג קיטכיר רָאנ ,'א טינ ןוא ןגיילוצ

 ,(ם"ּבמר) רסומ תחכֹות ,ץיװַאלעסַאי .7 .י

 'סקעדָאקק רעַײנ רעדעיק .טי ,ו"לרּת ענליוו

 ,"א רָאנ ,ןּבעגוצוצ טשינרַאג טמוק םיגהנמ ןוֿפ

 טָאה ןרעןע .17 ןוװ 1961 ,זמט ,גרעּבסלדייא .ד

 ןוא םידיחי ןוֿפ ,הליהק רעד ןוֿפ טלעג ןסירעג

 ,"תוריכׂש ענעגייא יד ןוֿפ ןעמונעגרעטנורא ךיוא
 ,15 וא 1968 ,זמט ,גח

 םעד 'ַא .ןשַאװניײר ,סעּפע ןוֿפ ןעַײרֿפַאב .4

 'טולּב ןקיטולּב םעד ןעמענוצרעטנורַא, .דשח

 ,רָאֿפ ,ןעפ .א ,ײקלָאֿפ ןשידִיי םעד ןוֿפ לוּבלּב

 ,7 ווו 5

 ,סעּפע רעטנוא ןגײלרעטנורַא ,ןטלַאהַאּב 0
 ,לויטש יד רע טמענ דלַאּב, .ןקעדרעּבירַא

 ײז טמענ ןוא עטַאמש א ןיא ןַײא ייז טלקיוו

 למהרֿבַא ,ריֿפַאש .ּב ,ײרעטנורַא ָאטלאּפ ןרעטנוא

 א טיג רע, .31 'ז ,1911 סעדַא ,רעטסוש רעד

 ןוא טנַאװ רעד ןוֿפ עלעדיֿפ סָאד ּפָארַא םענ

 סע טמענ ,ןַײרַא עלעּברָאט םיניא סע טגייל

 ,"פָארַא טייג ןוא םעזוּב ץרעטנוא רעטנורַא
 "מיה עליטש רעטנוא ,ןםימואּת דוד =} דיסח

 רעד ןוֿפ ךעלגנִיי, ,73 יז ,1921 עשרַאװ ,ןעל

 "ונעגרעטנורַא ןּבָאה סעטאט ןעמעוװ ,קנַאּב"רדח

 ,"ןצנעכוד ןתעּב םיתילט ערעייז רעטנוא ןעמ
 רעטנוא יַא* 17 טו 1966 ,זמט ,סקַאװניײטש .ּפ

 ,687 +- פיז ַא

 רעּביא ןשרעה .תושר ןיא ןעמעננַײרַא ,0
 "רַאֿפ רעד רעטנוא 'א .ןצעמע רעדָא סעּפע

 -ַארטסינימדַא רעד רעטנוא יא . . . ןוֿפ גנוטלַאװ

 יד ,ענעגייא) רעטנוא 'א* ...ןוֿפ עיצ

 ן17 ב +-| ךיז .רעטנוא אי .טנע ה

 ןרָאװעג ייז ןענעגעה .טנ א ה רעד רעטנוא יא
 ןּבָאה םירחסמ עלַא ,ןּברָאדרַאֿפ . . . ןוא ץלָאטש

 ,"ןעמונעגרעטנורַא טנעה ערעייז רעטנוא יז

 עשרַאװ ,קינדנו ענ רעד ,דדונה ,ןיקװילס .ש .ח|

 יװ 'המּכחתנ הֿבה' ַא ןכַאמ, .,52 'ז ,ג"נרּת

 ,תוקדצ עלַא םזינויצ רעטנוא ןעמענוצרעטנורַא



 ןעּפַאסרעטנורַא

 יד ןוֿפ תוחומ עלַא ,תוחוּכ ץלַא ,תוגהנה עלַא

 ,ןעװייא רענרעטופ רעד ,ילאנתני' ,"תוליהק

 ,46 יז ,ד"סרּת ֿבוקרטעיּפ

 יטַאּפ .ןעמערישַאּב .ןטיהַאּב .ןצישַאּב .

 רעד רעטנוא 'ַא* .ןריטקעטַארּפ .ןריזינָאר

 .תיל ט ןרעטנוא יַא* .עלָא ּפ (רענעגייא)

 -גיל ֿפ יד רעטנוא 'ַא* .ךיז רעטנוא יא

 לָאז ןַאמ רענייש רעד ןוא, 712 +- (ןע)ל

 יז 'ַא ,זיא רעגייטש רעד יװ ,ןייגוצ שטָאכ

 רַאֿפ וינעצומ-וינעצוק ,ךעלעגילֿפ יד רעטנוא

 .45 יז ,תומהּבה רֿפס ,סוממ ,"הרוׂשּב עטוג ַאזַא

 .ףירגַאּב םענײמעגלַא ןַא ןיא ןעמעננַײרַא ,8

 א ןצעזעג רעטנוא יא .ללּכ ַא ןיא ןסילשנַײרַא

 -עג סָאד, .רוטַאנ רעד ןוֿפ ןעגנונַײשרעד ךס

 טּפיוהרעּביא ךיז טזָאל ןגיילסיוא עכעלטנייוו

 װעשטידרַאּב ,17 ,"םיללּכ רעטנוא 'ַא טינרָאג

 ,המדקה ,ט"כרּת

 ,תוכַאלמ ענעדײשרַאֿפ ַײּב) ןטסעמסיוא ,9

 ןלעטשַאּב םַײּב סָאמ א יא .(יײרעדַײנש ַײּב צעּפס

 רָאּפ ַא ןלעטשאּב םַײּב סָאמ א יַא ,רעטינרַאג ַא

 ,לוויטש

 .ןריֿפַארגָאטָאֿפ ,דליּב א ,עיּפָאק ַא ןכַאמ 0
 "עה טערטָאּפ ןטסנעש םעד ַײּב רעלַאמ ןייא,

 "עג םוצ רעסַאװ ךיוא רע זומ ןעמענ רעטנור

 ןרָאלָאק עלַא ןיא טרעװ יז . . .ןעמענ ךיורּב

 -ַאמ עלַא וצ ןוא ןּברַאֿפ עלַא וצ טכיורּבעג

 ןטלַא ןַא ןוֿפי ,ֿביר| (28 ווירּב ףוס) "ןלַאירעט

 11 ,אאע ּפשִי ,'רעלעטשנווירּב

 לָאז ,טרעװ ןַײז חויר ןעװ; -- ךיז טימ

 ױלה .מ ,"ַא חויר ךיז ןתונ רעד טשרע

 ,1866 רָאװגנוא ,יכדרמ תשרפ רֿפס ,ץיװרוה

 ּפעק יד ערעדנא יד ענייא ךיז ןלעװ ייז, .א/זכ
 ,עּביל עכילצרעה עכילקריװ ַא ,סֿפלַא .ב ,"'א

 .42 'ז ,1901 ענליװ ,וו סֿפלַא הׂשעמ

 .שינע-/ .ץכע-ה .גנוה  .רעד ,םענ--

 עשיטסילַאטיּפַאק ידע -- (עק- ,ןיי) רעד
 שטניװ ,"רעיֵא עשיטילָאּפ יד ןוא רעמענרעטנוא

 .יירע- 298.  יז ,1920 יינ

 ,ןעּפָאט- :59 .וטוא -- ןעּפַאפרעטנורַא

 ,גרַאּב ןוֿפ יַא ,קידנעּפַאס קרַאטש ןײגרעטנורַא

 "ארטסרַאֿפ .ורט -- ןריכַארטסרעטנורַא
 רענעלק (ךס א) זיא סָאװ עמוס א ףיוא ןריכ

 יד 'ַא .ןינּב םעַײנ םעד י'ִא .טרעװ רעד יװ

 ,הנו- .רעדליּב ערעַײט

 ַארטס טיפ .װרט -- ןעשַארטפרעטנורַא
 שטַאגנוי םעד יא .ןעמוקוצּפָארַא ןעגניווצ ןעש

 ,םעדיוּב ןוֿפ

 ןלָאצַאּב םַײּב .ורט -- ןקוליסרעטנורַא
 ,לטרעֿפ א רשֿפא יא .ןוּבשח ןוֿפ ןעמענּפָארַא

 -ֿפױרַא ןוֿפ ךופיה .חרט -- ןעליפרעטנורַא
 ,ןלערק יד 'א .ןעליצֿפױרַא ,ןעליס

 -עכערּפָארַא .ורט -- ןעלּכה"ןפרעטנורַא
 ,ןוּבשח א ןוֿפ ,לּכה-ךס א ןוֿפ ,עמוס א ןוֿפ ןענ

 ,גנ/- .טנעצָארּפ ףניֿפ יַא

 ןרילוקעפס .װרט -- ןרילוקעּפפרעטנורַא
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 .סעיצקַא יד יא .ןלַאֿפ (לָאז) טעװ טרעװ רעד זַא

 רע" .גנ- .ךיז טימ .,ןריּפַאּפ-טרעװ יִא

 -רַאֿפ ןצנַאגניא .חרט -- ןקידנערעטנורַא
 יװ קידװעגרָאז ױזַא טינ ןוא) ךיג ףיוא ןקידנע
 זומ עמ ןוא ֿבוט-םוי ֿברע זיא'ס , .(ּבײהנָא ןיא
 ,ףנו- יא טעּברַא יד

 ןרעֿפטנע .װרט -- ןרעֿפ(ט)נערעטנורַא
 'ַא .ןרעװ וצ רוטּפ ידּכ סעגַארֿפ עלַא ףיוא
 .רעד ,רעפ(ט)נ19-  .וירּב עלַא (ףיוא)
 ,בנו-

 ץלַא ןסעֿפוא . .װרט -- ןֿפערעטנורַא
 ןוֿפ םילכאמ עלַא 'ַא .טיירגעגוצ זיא סָאװ

 טסַײר עמ סָאװ ןסעֿפױוא ,2 .שיט ןכַײר
 ןטַאמָאט יַא .םיוּב ןוֿפ לּפֶע עכעלטע י'ַא .ּפָארַא

 ,ןטרָאג ןוֿפ

 ןכַאמ .1 .װרט -- ןרינעמַאוקערעטנורַא

 םעד 'א .ןעמַאזקע ןַא ַײּב ןלאֿפכרוד לָאז עמ

 ןײלַא ךיז -- ך יז טימ . . ,ףיוא טַאדידנַאק

 ,ןעמַאזקע ןַא ַײּב לַאֿפכרוד א ןיא ןקידלושַאּב

 -ַאוקע עלַא ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז ,ןכַאמכרוד .2

 ,תםנב/ .סנעמ

 שטעּפ טימ .1 .װרט -- ןשטַאּפרעטנורַא
 טימ ןֿפַאשּפָא 2 .רעטנורַא לָאז עמ ןעגניוװצ
 -"רעטנורַא .9 .הּפצוח סלגנִיי םעד יַא .שטעּפ

 ֿפיוא םעד 'א לסיּב א, .ןקירעדינרעד ,ןקירד

 ,גצּב ,"טכַאמ רעייז ןוֿפ רעכנעּפ םענעזָאלּבעג

 רע .שינע-  .פ שו 1967 ,זמט

 -רעטנורַא .1 .װרט -- ןעקרָאּפרעטנורַא
 ,ןטנוא ןוֿפ ןכוז .2 .ןסױטשרעטנורַא ,ןּפוטש
 ,ךיז קידנעקרָאּפ ,טכעלש טעּברַא ןַא ןָאטּפָא .9
 ןעניֿפעג (לוטיּב טימ ,קיסַאּפש) -- ךיז טימ
 יא .דמעמ ןרעקירעדינ א ןוֿפ רַאּפ ַא ךיז רַאֿפ
 .שינע- .רעטכַָאט סרעדעּב ןטימ ךיז

 אצוי ןוֿפ ,ךיג .1 .װרט -- ןרטּפרעטנורַא
 .טעברַאמייה יד יַא .ןָאט סעּפע ןקידנערַאֿפ ,ןגעוו
 ךיג ףיוא ןרעװ רוטּפ .2 גנולעטשַאּב ַא יַא
 "ץטניאמוא יד ,קינדונ םעד י'ַא ,ןצעמע ןוֿפ
 .ךיז טימ .בורק ןטַײװ םעד ,טסעג עטנַאסער

 ,שינ-

 ַא ךרוד .װרט -- ןעל()ּפל(י)ּפרעטנורַא
 ,הלאש יד יא .ןכַאמ טשינ וצ ,ןֿפַאשּפָא לוּפלּפ

 ןוֿפ תונעט יד 'א .םעלּבָארּפ עקיטכיו ַא יִא

 ךיז טָאה רע; -- ךיו טימ .טנענָאּפָא

 ןינע רעד זיא םעד ןוֿפ ןוא טלופלּפעגרעטנורַא

 ."ןרָאװעג רערָאלק טינ

 ןכַאמ .לָאענ .װרט -- ןרינַאלּפרעטנורַא
 ,לּפַאטש ןרעקירעדינ א ףיוא ןעװענַאלּפ ,רענעלּפ

 -רעטנורַא ָאד טָאה עמ, .םענרַאֿפ רעקיניײװ טימ
 ,(י"א) דייר ,"םזילַאיצַאס םעד טרינַאלּפ

 ןגערצײלֿפ ַא, .וטוא -- ןעּכילּפרעטנורַא
 ,"ןעמַארטש עקילָאצנָא ןיא 'יִא ןעמונעג טָאה
 ,90 יז ,דרע עליטש יד ,סורּב

 טימ ןעװַארּפ .ורט -- ןעװַארּפרעטנורַא

 ,תודועס-שלש א יַא .זיא-טינייוו ,דַארַאּפ ןּפַאנק ַא

 ,יײליּבוי ַא יַא

 ןלַאֿפרעטנורַא

 ,לסערּפ ַא טימ .1 .ורט -- ןֿפערּפרעטנורַא
 'א ףןעגנושטיײנקרַאֿפ ןֿפַאשּפָא ,ןזײאסערּפ ַא

 ,טכַאמעג עילאק טָאה לעזעג רעד סָאװ

 'א .גנומיטש סמענעי יא .ןקירדרעטנורַא .2

 -רעקרעװטנַאה ןוֿפ דילגטימ םענעסיררַאֿפ םעד

 ,ןײארַאֿפ

 -רעטנורַא יװ יױװַא -- ןעלטשּפרעטנורַא
 .ןעל(ו)ּפל(יוּפ

 יד ןוֿפ יַא .1 .װטוא -- ןלַאֿפרעטנורַא
 טציז סע רעװ, .ןַײרַא טנורגּפָא ןיא יַא .ּפערט

 ןטשרעמוצ ךיוא טלַאֿפ ןָאנּבױא ןגָאװ ןֿפױא

 טלַאֿפ רעד -- טגַײטש ךיוה רעװ, ,"רעטנורַא

 ןיש ןייא  ,סוקיזומ דוד ַײּב) .װש ,"רעטנורַא

 ןקילג, .ןו שֿפ ,,טַײל שקרעװ דנה יד ןוֿפ דיל

 ךעלדנער , ."הנֿבל רעד ןוֿפ רעטנורַא טינ ןלַאֿפ

 טינ למיה ןוֿפ ןלַאֿפ (ךעלכיק ,סעקשעּפמַאּפ)

 ןוֿפ רעטנורא טינ טלַאֿפס* .װש ,"רעטנורַא

 א סנצעמע ,הּביס א םעד רַאֿפ ןַארַאֿפ = למיה

 ןוֿפ) רעטנורַא ןלַאֿפ ךעלקערּב רָאנ*  .הנװּכ

 רע שטָאכ ,הקדצ קינײװ טיג רֶע = (שיט ןַײז

 ןייא ףיוא גיטש . . .לגיּפש ןילייא, ,ךַײר זיא

 ,"ןילַאֿפיג . . .רטנורה זיא רע רעּבָא . . . םיוּב

 טלַאה ָאדע .26 'ז ,ה"צּת גָארּפ ,לגיפש ןילייא

 רע שאד רטַײרק איד ןָא טׂשַאֿפ ,שנעמ רד ךיז

 יגיטֿפיג רֿפ יד אַײּב טלַאֿפ רטנורַא ץנַאג טינ

 רטנור ןייא רע זיא ָאד, .א/טמק ,ןטל ,"תויח

 ׂשֲאד ךיז טָאה העש ןייא לָאװ 'נוא ,ןלֿפג

 1797 מדֿפֿפ ,חיּב ת"וש ,"טלזעלּביג . , . ריׂשַאװ

 ןענעק לָאז עמ . ..לוטש רעכייוװ ַאע ,ןו שהְו

 ןלַאֿפוצרעטנורַא דנטכריֿפ טינ . . . קיאור ןציז

 ,ו"לרּת ץנליוו ,עקרָאיטקַא יד ,דמא ,"םיא ןוֿפ

 ןיוש / ןלַאֿפעגרעטנורַא לָאמ ןייא ןיּב ךיא,

 עמ / ,טנעה יד ןיא ּפמָאל ַא טימ אקווד ןוא

 רעדיל ,הלמ ,"טנעקרעד םיוק םעדכָאנ ךימ טָאה

 ,124 יז !|

 ןצרַאה ןוֿפ רעטנורַא טלַאֿפ ןייטש ַא* .גיֿפ ,2

 ,ןשינעמעלק ןוֿפ ,גרָאז ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב ךיז =

 ןַײמ טלַאֿפ גנַאלק ןָא ןסַאלעג, .הרצ ַא ןוֿפ

 ;זירּפַאק ,געס ,ײרעטנורַא טנורגּפָא ןיא עֿפרַאה

 רעניילק א ,ריר ַא זיולּב , .24 יז ,1921 עשרַאװ

 רעטנורַא טלַאֿפ סע ןוא -- סיוטש רעכעלרעניא

 -עסקאװעגנָא-תורוד'רַאֿפ רעד שנאלאווא ןַא יו

 ,13 א 1961 ,זמט ,גרעּבסלדייא ,ד ,"ּביוטש רענ

 טָאה רע = רעטנורַא טלַאֿפ ן ר ע ט ש ןַײז*

 ,לזמ ןייק רעמ טינ

 -גונַײשרעד רוטַאנ ןגעו) ןעמוקרעטנורַא 9

 טלַאֿפ לּפענ א .רעטנורַא טלַאֿפ יינש רעד .(ןעג

 יד, .טכַאנַײּב 'ַא טעװ יוט רעד .רעטנורַא

 ,רעטנורַא טלַאֿפ ןרוּפיּכ-"םוי ןוֿפ} טכַאנ עקילייה

 ,שָאוהי ,"לוֿפ ןרעװ קערש טימ רעצרעה יד
 .ןטׂש הׂשעמי

 ןַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא) ךיז ןזָאלּפָארַא .4

 עמ = רעטנורַא ןלַאֿפ טנ עה יד* ,(רֿנא

 ַאד ןעק עמ זַא טליֿפ עמ ,טומ םעד טרילרַאֿפ

 ,ןֿפלעה טינ ,ןָאטֿפױא טינ ,ןָאט טינ ךַאז ןייק

 / יןלעֿפ יד טקעד סָאװ יינש םוצ ךַײלג,

 ,שָאוהי ,"רעטנורַא דרָאּב עסַײװ ןַײז טלַאֿפ

 רעטנורַא טלַאֿפ ּפ ָאק רעד" .יומחנ תּבשִי



 ןרָאֿפרעטנורַא

 -רַאֿפ קרַאטש ויא ןעמ = (טסורּב רעד ףיוא)

 טינ הצע ןייק ךיז ןעק עמ ;טכַארטרַאֿפ ,טגרָאז

 ,ןּבעג

 עמ סָאװ סעּפע ןגעװ) ךיז ןשטילגּפָארַא .9

 םַײּב ןלַאֿפ ךעלזייה יד, .(ךיז ףיוא טגָארט

 טלַאֿפ תילט רעד ןעװ, ."רעטנורא עלעגנִיי

 -כָאנ רֶע זומ ,ןצנַאגניא םענייא ןוֿפ רעטנורא

 ןיא זיא תילט ןוֿפ ןעװ וליֿפַא ןכַאמ הכרּב לָאמַא

 ,ָאדורּב .א ֿברה ,"סעּפע ןּבילּבעג טנאה יד

 רעד" .ּב/וט ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה

 ךיז טסיװרעד עמ = רעטנורַא טלַאֿפ ר ע יי ל ש

 ,ןטלַאהַאּב ,ןלױהרַאֿפ ןעװעג זיא סָאװ סעּפע

 תוקֿפס עלַא ,ןרעװ טשינ ,ןדניװשרַאֿפ .0

 טָאה סָאװ םעד ַײּב רעּבָא, .רעטנורַא ןלַאֿפ

 רעטנורַא ןלַאֿפ ,טַײװ טעז ןוא חֹומ ןוא ּפָאק

 תיּב ,וּב לּכ רוזחמ ןסֿפלַא| ,"תוישק עלַא

 ,53 יז ,?רָאי י"נ ,ה"ר ,לארׂש'

 יד) ץיה יד .רעקינייװ ןרעװ ,ןלַאֿפּפָא ./

 (הרירק יד) טלעק יד .רעטנורַא טלַאֿפ (המימח

 זיּב רעטנורַא טלַאֿפ רוטַארעּפמעט יד .יַא טמענ

 סָאד .רעטנורַא ןלַאֿפ ךַײט ןיא ןרעסַאװ יד .לונ

 ,רעטנורַא טלַאֿפ רעסיוועג

 ,הגרדמ רעלַאיצַאס רעד ןוֿפ ןרעדינרעטנורַא .8
 זיּב 'א .עא ןעזנָא ,ץנַאלג ןקידרעירֿפ ןרילרַאֿפ

 זיא טַײצ רעקיטצעי רעד ןיא , .טיױרּבלטעּב וצ

 ןצנַאגניא רָאג טָאטש עלוֿפטכַארּפ עסיורג יד

 עדנעצנעלג עקירָאֿפ ריא ןוֿפ ןלַאֿפעגרעטנורַא

 ,קינדנו ענ רעד ,דדונה ,ןיקווילס .ש .ח ,"הגרדמ

 .50 יז ,ג"נרּת עשרַאװ

 ,שזַארוק ןוֿפ ,טומ ןוֿפ יא .טומ ןרילרַאֿפ .9

 טסיּב וד סָאװ . . . טינ ילש הנומאּב סייוו ךיא;

 זַא ,ךיז טכַאד רימ ?ןלַאֿפעגרעטנורַא ױזַא ָאד

 יװ טלעװ עּבלעז יד ןּבַײלּב רָאג ...טעװ סע

 ,9 ןאפ ,1890 ,לָאֿפיי ,"רעירֿפ

 זיא לָאמ ןייא , ,ןעמוקנָא טכירעגמוא .0

 ודנוא ַײּב ןענישרעד ןטַײצ-ןחסּפ רעטעֿפ ןַײמ

 למיה ןוֿפ יװ סעפע זיא רע ,םייה רעד ןיא

 ירוּכזי ןיא ,םיוּבנענעט .ש ,"ןלַאֿפעגרעטנורַא

 ,370 יז ,1954 גרוּבסענַאהָאי ,םלעכ ךוּב

 ,טכַאמ ַא ןוֿפ קיגנעהּפָא (ןרעװ) ןַײז ,1
 רעדָא רעד רעטנוא 'א .העד א סנצעמע ןוֿפ

 ןַײז .ףָארטש א רעטנוא 'א ,עיצקידסירוי רענעי

 63 רָאי ןיא,; .תוסּפורטיּפַא סנצעמע רעטנוא

 רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא לארׂשי-ץרא זיא קיֿפ

 ןלַאֿפעגרעטנורַא ענדָארג זיא 1795 ןיא, ."םיור

 ןיא ,ןורֿפא .י ,"טכַאמ רעשיסור רעד רעטנוא
 ,2 ןט ,1948 ,ּפָאג

 גנוקריוו רעד רעטנוא יַא .ןרעװ טקריװַאּב ,2

 ןרָאװעג לשכנ ךיוא רֶע זיא יצ, .הֿביֿבס רעד ןוֿפ

 ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא ןוא

 ךיוא, .3 ,אאו פשִיי ,קַאּבַאר .א .א ,"?שילגנע

 זַא ןָאכיסּפ םעד ןלַאֿפעגרעטנורא זיא . . . רע
 .מ ,"יניסמ הרוּת ןימ א זיא עיֿפַארגָאטרַאזָאװיי

 זיא טנגוי יד, .1961 'טקָא ,שימייה ,ןַאמסָארג
 רעטנורַא יז טלַאֿפ אמעט-יַאהמ ןוא ,טרילָאזיא

 -רעדמוא ןוֿפ העּפשה רעכעלדעש רעד רעטנוא

 ,21 שוװ 1963 ,זמט ,ןייטשיולּב .א ,"ענעסקאוו

 ,אֿפא ,"ךיא גניז יַא םוצ, -- רעד ,לַאֿפ =
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 .שינע .ץכעע .העיקש ענעדליג

 .(עק- ,ןיד)

 נורַא ןעמַאזוצ ןענעז רימ, -- ןרָאֿפרעטנורַא
 ,"עקשזָארד ןייא ףיוא ןַאּב רעד ןוֿפ ןרָאֿפעגרעט
 ,17 יז ,1922 עשרַאװ ,חילש רעד ,רעללַאֿפ .י

 יד ןוֿפ ןּברַאג יַא .1 .ורט -- ןריֿפרעטנורַא
 .עא רעדעס יד ןוֿפ תוריּפ ,רעדלעֿפ

 דרעֿפ יד י'ַא .רעטנוא ןעגנערּב ,ןריֿפ .2

 רעטנוא 'ַא* .טנגער סע ןעװ לכעד ַא רעטנוא

 ןַײמ ּבָאה ךיא,; .ןכַאמ הנותחה = הּפוח א

 "נורַא ךימ טָאה עמ ןוא ןרױלרַאֿפ ץנַאג ןליוו

 טָאה עמ סָאװ הפוח ַא רעטנוא טריֿפעגרעט

 רעד ,סיקרעזיוא .מ .מ ,ײלַאש ַא ןוֿפ טכַאמעג

 ןוא , ,12 יז ,1898 שטיּבָאהָארד ,רערהעלטַאװירּפ

 רעטנוא ןריֿפ ךימ לָאז עמ ןעמוקעג זיא סע זַא

 ןַײמ טריֿפעגרעטנורַא ןעמ טָאה ,הּפוח רעד

 ּבָאה ךיא סָאװ גונעג טינ ןוא ,האל רעטסעוװש

 יד ריא ןעװעג רסֹומ ךָאנ ךיא ּבָאה ,ןגיוושעג

 ,לארׂשי תיּב ,וּב לּכ רוזחמ |סֿפלַאָו ,"םינמיס

 ,141 יז ,?רָאי יינ ,וו ה"ר

 -ךרד ןוֿפ יַא* .טַײז א ןיא ןריֿפּפָארַא 9

 םיא טָאה ענעסאלעגסיוא ןַא ױרֿפ ַא, .רשיה

 ,ץיװָאלַאז .1 ,"געװ ןכַײלג ןוֿפ טריֿפעגרעטנורַא

 'א רעדניק יד ןעמ טעװ . . ., .8 או 1962 ,רַאֿפ

 ןיא ,שטיװַָאלװַײֿפ .א ,"געװ ןשידִיי םעד ןוֿפ

 .143 יז ,ָא"ּת ,ֿביצולז ךוּב'רוּכזי

 ןוֿפ טָאה טנַײה ןוא, -- ןרעטַאלֿפרעטנורַא
 ,לטעלּב| עטצפצל סָאד / לגַײװצ ןטשרעטנוא

 טרעטַאלֿפעגרעטנורַא / ,ענעּבילּבעג-קיצנייא סָאד

 ,םיוּב טסּברעה רעד' ,שָאוהי ,"דרע רעד וצ

 טילֿפ ןוא יּפיציּפיציפיצ , -- ןעילֿפרעטנורַא
 ןטײרגעגנַא םוצ ךַײלג {לגױֿפ רעד| רעטנורַא

 ,123 ,ָאקיצ' ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ,ץרּפ ,"קילג

 ןליטש א ןוֿפ ןעלגילֿפ ענעדלָאג ףיוא יװ ןוא,

 עלעדייא םיא וצ ןגױלֿפעגרעטנורַא ןענַײז ךאלמ

 י"ג ,ןטֿפירש ,טַאטשלעדע .ד ,"רעטרעוװ עסיז

 א ןָאטעג סע טָאה גנילצולּפ, .364 'ז ,5

 ךַאד ןקידנענערּב א ןוֿפ טָאה'ס ןוא ,קַאנק

 ,"ץלָאה עקידנענערּב קיטש א ןגױלֿפעגרעטנורַא'
 .שטיטַאימעס זיּב קסירּב ןוֿפ ,ןַאמסַײװ .מ

 ץלַא ןסערֿפֿפױא .װרט -- ןפערֿפרעטנורַא
 ןייא טוה לגיּפש ןילייא , .טײרגעגנָא זיא סָאװ

 ןסיּפש :?תועט| טיּפש ןעד ןוֿפ ןָאה ןטארּבג
 ,ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,"ןיסערֿפיג רטנורַא
 ,4 יז

 ,שינע- .ץכש- .רעד ,םערפ .-

 ,ײרע- .(עק- ,ןיד)

 -סעטַאר) ןלָאצ םַײּב .ורט -- ןלַאצרעטנורַא
 סע יװ סעמוס ערענעלק ןּבעג שיטקַאֿפ (זַײװ
 ךָאנ ןוֿפ, .טכַאמעגּפָא ,טדערעגּפָא ןעועג זיא
 ןעמונעג ֿבוח-לעּב רעד טָאה עטַאר רעטירד רעד
 ."רעמ ןּבעג טינ ןעק רע זַא הנעט רעד טימ יִא

 ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא .װדַא -- וצרעטנורַא

 -ינ ןוא רעקירעדינ ,רעטנורַא ףיוא ,רעטנורַא

 ןוֿפ ןטשרע םוצ רֹׂשַאװ ןטיש 'נוא, ,רעקירעד

 לואו ךלַײל זד זיִּב אוצ רעטנורַא ןָא ּפָאק ןעד

 רעי

 רע-

 ןעילוקרעטנורַא

 .ש ,"זיא ׂשַאנ
 ,ט יז ,ז"עּת ןטיק

 ,ןעמענרעטנורַא .1 .װרט -- ןעיצרעטנורַא
 -רָאֿפ םעד יַא .יצ ַא טימ ןַאטסיױא .ןעוצּפָארַא

 ךיא, .סעקשטנעה יד ,קָאררעּבײא םעד יַא .גנַאה

 גיינ ַא ,טוה ןַײמ ןגיוצעגרעטנורא ךַײלג ּבָאה

 יגרמ .א .י ,"טלמַאטשעג ןוא ּפָאק ןַײמ ןָאטעג

 ,12 װ 1962 ,רענַאקירעמַא ,תויל

 ענַײז טימ , .ןסַײרקעװַא ,ןּפַאכרעטנורַא .2

 ,טָאגּפָא םעד ןעמונעגנָא רע טָאה טנעה ענעגייא

 ,"חּבומ םעד ןוֿפ רעטנורַא יצ ַא םיא ןּבעגעג
 ,השמ ,שַא

 ףיוא ןּפעלש ,ןעוצ ,ןּפעלשרעטנורַא .גיֿפ 9

 -למרימרַאֿפ ךרוד גרעּב ןעלכיימש ױזַא , .ןטנוא

 "נורא טנורגּפָא ןיא ייז טָאה רעװ / ,ןגיוא עט

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"?ןגיוצעגרעט

 ,71 יז ,1962 י"נ

 ,ןרוסיח ,ןענעכעררעטנורַא ,ןעמענרעטנורַא 4

 ,טרָאּפסנַארט ןוֿפ תואצוה יד ןוּבשח ןוֿפ יַא

 יצדינ ףיוא ןליּפשסיוא רעדָא ןעגניזסיוא .ס
 ,רענעט ערעקיר

 ןָאט .(ילרעכַאמ-םיּתּב ,ליּבָאנרעשט) לקָאל .0
 -רַאפ םעניד טימ ןעלקיװמורַא ןוֿפ טעּברַא יד

 טײטשַאּב סע עכלעוו ןוֿפ ךעלצעלק ריֿפ יד טעמ

 זַא ױזַא ,שאר-לש ןוֿפ (סוֿפד רעד) םערָאֿפ יד

 ,תושרּפ יד רַאֿפ םיּתּב ריֿפ ךיז ןדליּב סע

 ,ץכע- .גנוא- .רעד ,יצ-- .ךיז טימ

 .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד

 טימ .לסעֿפ א יַא -- ןעשטַאקרעטנורַא
 רעד ךיז טָאה רעטצנעֿפ ןטסטַײװ ןוֿפ,-- ךיז
 -ַאקעגרעטנורַא ןיוש לַארטש-טנװָא רעטצעל
 ,67 יז ,1924 יינ ,ו שג ,וָארַאטַאלָאז .ה ,"טעשט
 טעשטַאק ןוא סיוא ָאד ךיז טשטילג רענייא טינ,

 ,/ םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ

 ,קׂשי ,ןַײרַא טעּבכַײט ןיא רעטנורַא ךיז
 ,201 יז , ...ךַאילש

 ןכַאמ םַײּב .װרט -- ןרילוקלַאקרעטנורַא
 -סױרָאֿפ רעַירֿפ ןוֿפ ןענעכעררעטנורַא ןוּבשח

 עמוס יד) 'ַא .האצוה רעדָא הסנכה רענעעזעג

 ,הנ/ .ןעגנורעַײטשַאּב יד (ןוֿפ

 ַא ךרוד .1 .ורט -- ןריניּפמַאקרעטנורַא

 -מוא יא .טרעװ םעד ןרענימרַאֿפ עיצאניּבמָאק

 "מָאק (ליּפשכָאש) .2 .ןעגנונָאמ עטקיטכערַאּב

 ,בנוי .טַאמ ןּבעג ןזיּב יא .ףוס ןזיּב ןריניּב

 "רַאש) ךרוד .ורט -- ןרירוקנַאקרעטנורַא
 טֿפעשעג ַא (ןוֿפ) ןסױטשסױרַא ץנערוקנַאק (רעֿפ
 ןטֿפעשעג-ךוש ערעדנַא עלַא יַא .(גנומענרעטנוא)
 ,גנ/  .סָאג רעד ןוֿפ

 -עררעטנורַא .ורט -- ןשטעווקרעטנורַא
 א טימ ,גנוגנערטשנָא ןא טימ ןרוסיח .ןענעכ

 'ַא ָאד טעװ עמ זַא ,סיוא ךיז טזָאל , .גנואימַאּב

 סָאװ עמוס רעד ןוֿפ רַאלָאד ןָאיליּב ןּבלאה א

 ,זמט ,גצּב ,"ןטעּבעג טָאה . . . טנעדיזערּפ {רעדֶו
 ,שינע .רעד ,שטץעווק-- - .29 ווו 3

 סָאװ טינ רעמ טָאה רע. -- ןעילוקרעטנורַא
 דרעֿפ עטסיװרַאנ ייװצ יד רַאֿפ ןּבָאה וצ ארומ



 ןעמוקרעטנורַא

 ןוֿפ יא םיא ןלָאז ייז זַא . . . ןַאּפשעג ןַײז ןיא

 ,26 אוו 1963 ,זמט ,גצּב ,"עינלעק רעד

 טינ ןעמ זיא טירש ןדעי ַײּב, -- ךיז טימ

 ,דמא ,"טכולש ןֿפיט א ןיא ךיז יא . . . רעכיז

 .שינע/ 1878.  ץענליװ ,עכוטרַאק

 ןעמוק .ןײגרעטנורַא .1 -- ןעמוקרעטנורַא

 ןעו, .ןגיטש יד ןוֿפ יַא .רעטנורַא ןּביױא ןוֿפ

 זיא / ,ןעמוקעגרעטנורַא םיא וצ זיא עלהרוֿבד

 .לֿפ ,"ןיטש סנטַײװרעדנוֿפ ןּבילּבעג יז

 ,ןּבָאה גיטינ םיא איז ןעו ןגער איז טּביג . . .,

 ,! הח ,"טַײצ ריא ףיוא ןמוק רטנורַא זד 'נוא

 (איֿבנה והילא) רֶע טָאה לָאמ ןייא , .ּב/אמ

 (תומשנ) איד ןזַײװ ךָאד םיא לָאז ןטעּבעג

 ןוֿפ (הלעמ לש הֿבישי) רעד ןוֿפ ןמוק איז ןעוו

 םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"רטנור ןייא למיה

 זיא טַאלג ןצנַאגניא רָאנ? .ּב/חי ,ז"עּת ןטיק ,וו

 ןוֿפ קידיא .ןעגנַאגעגּפָא טינ ךעּבענ ריא סע

 ,"טשטילגעגסיוא עמאמ ןַײמ ךיז טָאה םעדיוּב
 ,1 וא 1961 ,רָאֿפ ,ןַאמרעּביל .ח

 -נורַא טמוק ןעלװָאט-רעכיּב יד ןוֿפ , .גיֿפ .2
 רַאֿפ טּבַײלּב ןוא ירעמורק רעד עקשיֿפי רעט
 ,1956 ,רעדיל ,רעשטַאימוש רתסא ,"ןייטש רימ

 ,23 יד

 ןלַאיצַאס ןיא ןלַאֿפּפָארַא ,דרוי ַא ןרעװ .9
 ,הלודג ןוֿפ ,עיציזָאּפ ןוֿפ ,דנַאטש ןוֿפ ,דמעמ

 רֶע טעװ ןעגנַאגעגּפָארַא רע זיא,, .תורישע ןוֿפ

 ,תוכרּב ,זּביא דניקלַאז ריד ,"הלודג ןַײז ןוֿפ יא

 ,200 יז ,ןא/זנ)

 -סיוא .רעגָאמ ןרעװ .טנוזעג סָאד ןרילרַאֿפ .4

 ןוא יא .ּבַײל ןוֿפ יַא .םינּפ ןוֿפ יא .טכעלש ןעז

 .טעּברַא רעד ןוֿפ ךיז ןגָאזּפָא ןזומ

 -ןורַא .עיצקעּפסניא ןַא טימ ןעמוקּפָארַא .5
 ַא ןוֿפ (עיצקורטסניא ןַא) ןרעװ טקישעגרעט

 נָאק ןוֿפ יַא .טמא ןא ןוֿפ ,ןטמַאַאּב ןרעכעה
 ןעמוקעגרעטנורַא זיא . . . ןרָאיַארַאֿפ , ,רָאילָארט
 ,"עינרעּבוג קינלַאשטַאנ ןוֿפ עינַאסיּפדערּפ ַא

 ,34 ןאפ ,1887 ,לָאֿפי |

 ,שינע-  .ץכע- .רעד ,םוק-

 ,רעטצנעֿפ ןוֿפ יִא .1 .װטוא -- ןקוקרעטנורַא
 ,לדרעּב ץיּפש ןרַאֿפ ןָא רימ רֶע טמענ ךָאנרעד,

 לָאז ךיא ,ּפָאק םעד טימרעד רימ קידנּבעג יצ ַא

 טָאה עטַאיצַאֿפ יד , ,146 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,י"יא

 רעטנורַא טקוק ןוא ןגיוּבעגרעּבירא קראטש ךיז

 עצרַאװש עטלַא ןַא ךיוא -- ןכַײלגסנַײז ףיוא

 -נילא ,עטרַאדעגסיױא עטלַא ןא ףיוא -- ,הֿברוח

 סָאװ ,ץרּפ ,"ענעדיי עקידרעטיצ .,ענעגיוּבעג

 -סעיַאמ יװ ,ריא טקנעדעג, .?ענעדִַיי א ףרַאד

 ,ךייה רעד ןיא ןענַאּפש טגעלֿפ ריא / שיטעט

 ןוא ןיילק לטכיל א ףיוא / שיטעּפש 'א ןוא

 ןּבלאה א טימ , ,92 יז ,1908 יינ ,וו רמ ,"?ךיילּב

 -עגיוצעצ ןיא טמירקרַאֿפ / ,םינּפ ןקיציּפש ןוא

 ףיוא רעטנורַא הנֿבל יד טקוק / ,ליֿפָארּפ םענ
 סמענייק ןיא ,...ןּבלַאה ַא טימ' ,לה ,"רימ

 -עטלעהַאּב ןוֿפ רעטנורַא ןקוק רעזַײה,, .דנַאל

 .1 א 1964 ,זמט ,אֿפא ,"גרַאּב-למרּכ םעניא ןשינ

 רע, .ןצַאשגנירג ,ןַײז לזלזמ -- ףיוא יִא .2

 פָאק ןשיטַארקַאטסירַא ןצלָאטש ןַײז טימ טָאה

2000 

 רעגנויי רעצנַאג רעד ףיוא טקוקעגרעטנורַא

 ,73 יז ,! ךות ,גי ,"רוטארעטיל

 .שינע/ .ץכע- רעד ,קוק-

 ןּבָאה רעכעטסַאּפ יד, -- ןעלקַײקרעטנורַא
 םענוֿפ ןייטש םעד טלקַײקעגרעטנורַא טשינ

 ,שטַײטײרבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,םענורּב

 ,שינע .ךיז טימ .28 יז

 ןוֿפ ןגָאלק -- װטוא -- ןגָאלקרעטנורַא
 .ןגָאלקַאּב קרַאטש --- ורט .ּפָארַא ףיוא ןּביױא
 יד םיא טָאה ,ןרָאװעג קנַארק זיא רע זַא
 טָאה רע זַא ,טגָאלקעגרעטנורַא יוזַא החּפשמ
 ,"טעּברַא רעדעי ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז טזומעג ןיוש

 -ענרעטנורא .1 .ורט -- ןּפַאללרעטנורַא
 .ןּפַאלק ךרוד ןרעטנימרעד .ּפַאלק א טימ ןעמ

 ,רעטעמָאמרעט םעד יא

 יַא .ןרענימרַאֿפ ,ןרענעלקרַאֿפ לָאמַאטימ .2

 ידע .ןַײרּפ ַא 'ַא .ןטסנידרַאֿפ יא .תוריכׂש

 טנער יד טּפַאלקעגרעטנורַא טָאה ץנערוקנָאק

 ,גרוּבסנעגער ,ײרעזַײה-טנעמטרַאּפַא ערעדנַא ןיא

 | ,31 ע 1965 ,רַאֿפ

 .שינע/ .ץכע- .גנו- רעד ,ּפַאלקי=

 -רעטסיולק יד, .חטוא -- ןעגננילקרעטנורַא
 גייל , ,"גרַאּב ןוֿפ רעטנורַא ןעגנילק ןקָאלג

 ,םערָאֿפ .ל ,ײעֿפָאק ךָאנ יא לעװ ךיא ןוא ,וצ ךיז

 .שינע- .23 א 1960 ,רָאֿפ

 'ַא .װחקַא 6 וטוא -- ןרעטעלקרעטנורַא
 טזָאלרַאֿפ סָאװ ,ךלמדןּב א יװ ןוא , .םעדיוּב ןוֿפ

 רע טרעטעלק ,סעילאס עכעלגיניק סרעטָאֿפ םעד

 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,פי ,"גרַאּב ןקידלאו רעטנורַא

 .שינ- .גנוה .דד יז ,7

 ןשטייגק .1 .ורט -- ןשטיײנקרעטנורַא
 ליֿפ וצ ןגייל טינ .2 ,ןגיײּברַאֿפ .רעטניה ףיוא |

 ,שטיינק--= .טרעװ םעד ןרענעלקרַאֿפ ,טכַא

 .שינע- .גנו רעד

 װחזז ..זפ .װרט -- ןעינדַארקרעטנורַא
 .ןענעֿבנגרעטנורַא

 ןוֿפ רענוד ַא, -- וטוא -- ןפַארקרעטנורַא
 ,"דרע רעד ףיוא טכַארקעגרעטנורַא טָאה ןייטש

 ,148 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח

 טָאה רעטּפָאקילעה רענאקירעמא רעסיורג ַא;

 ,"דלעֿפײלֿפ םעניילק א ףיוא טכַארקעגרעטנורַא

 | ,8 ש 1967 ,רַאֿפ

 טימ ןקַאהרעטנורַא ,ןּפאלקרעטנורא -- חרט

 .עיציזַאּפ עטקיטסעֿפרַאֿפ א יא .ךַארק א

 ,גםנוי .רעד ,ךַארק--

 ןוֿפ סעּפע יַא .1 .חרט -- ןגירקרעטנורַא
 ,ךייה רעד

 םעד (ןוֿפ) יא .רעקינייװ רַאֿפ ןגירק .2
 ,זַײרּפ

 םעד, .ןטלַאהַאּבסױא ,ןעגנערּברעטנורַא 9

 ךיילק ןרעטניה ןגירקעגרעטנורא רע טָאה קסיּפ

 ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"עמַאד ערעטלע ןַא ןוֿפ

 ,27 יז ,1924 וירַאּפ ,וו ערטסַאילאכ

 -נסע) ןעגנערּברעטנורַא ,ןעגנילשרעטנורַא .4

 .וטוא -- ןפירקרעטנורַא

 .ורט -- ןעקנערקרעטנורא

 .ורט -- ןקוררעטנורַא

 ןקוררעטנורַא

 {ןדַײס =| ןעד ַײז, .ןגָאמ ןיא (קנארטעג ,גרַאװ

 ,ןּבעג ןקנירט םיא לָאז ןמ טגָאז {ססוג רעד}| רע

 ןיא חּכּב ךָאנ רע ׂשד ןּבעג םיא ןמ גַאמ ןעד

 רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"ןגירק רעטנורא ןעק ינוא

 ,א/ד ,ד"נקּת ךאּבצלוז ,םייחה

 רעײז ךיז רע ןעק ךיא; -- ךיז טימ

 יד ןוֿפ ןלַײזטנורג יד רעטנוא יַא קיצנוק

 ןיא ךיז טליּפש עמ ןעװ ,ףיוה ןיא ןרעמַאק

 טשינ םיא לָאז רענייק זַא ױזַא ,שינעטלעהַאּב

 ,33 יז ,יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"ןעניֿפעג

 ןרעטנוא יִא .1

 רעטנוא ןכָארקעגרעטנורַא ןענַײז ןייז|, .טעּב

 ןדליװ א טימ ןֿפָאלשעגנַײא ןוא ןגעװ יד

 .י ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד ,"ףָאלש ןטענילכרַאֿפ

 'א* .1925 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,לעּבַאּב

 טיירג ,ןיילק ןכאמ ךיז = לג ענ יד רעטנוא

 רעד רעטנוא 'א* ןענעֿפנח ,ןעניד וצ ןַײז

 קינעטרעטנוא ןַײ = עצינדָא ּפ ס סבַײװ

 ,ּבַײװ רעד

 -רעטנורַא ,ןעמוקרעטנורַא ,ןײגרעטנורַא .2

 ,ךעלעמַאּפ ךיז ןעװערעקרעטנורַא ,ןרעטעלק
 ןוא זָארטש ןוֿפ 'א ,ןַאּב ןוֿפ יַא .קידנכירק

 סָאװ ,קישטנַאמרעגני א; .ןעשזדנָאלּברַאֿפ

 טינ ,רשיה-ךרד ןוֿפ רעטנורַא לָאמטֿפָא טכירק

 -מוא ןַײז ּבילוצ רָאנ ,עשר א זיא רע לַײװ

 ,29 א 1964 ,רַאֿפ ,ץיװַאלַאז .1 ,"טײקיטכיזרָאֿפ

 .ַײרעה = .(עקז ,ןיד) רעד = .שינעד
 ךרוד ןֿפַאשּפָא

 יד יא .ּבַײל ןוֿפ סטעֿפ סָאד 'א .ןעקנערק

 .ןזירּפַאק יד ןוא טײקטעװעלַאּבעצ

 רעדָא רעטנוא .1
 א טימ ןגײלנַײרַא ,ןקורנַײרַא סעּפֶע רעטניה

 .עטָאּפאק רעד רעטנוא תילט םעד יא .ּפוטש

 א סעּפע רעטנורַא יז טקור לדיילק ןרעטניה,

 ,סוממ ,"ןֿפיר טימ ,סעטַאמש טימ גרַאּב

 ןַײרַא ןגייל ...רעּבַײװ יד, .92 'ז ,ֿפשטניװ

 ןכַאמ ןוא . . . ןצייהוצנַײא ןוויוא ןיא ץלָאה סָאד

 לדניק ןייא יא ןלָאז ייז ידּכ עדַײּבעג א יװ ױזַא

 "םוי ןוויוא ןצנַאג םעד רעּביא ןענערּב לָאז סָאד

 רֿפס ,לעהיא ק"קד םױּבלטײט .מ ֿברה ,יֿבוט

 ,ה ןמיס ,ֿבוט-םוי יניד ,?רָאי ?טרָא ,רוהט ןיעמ

 -רעטנורַא ייה ןרעטנוא רע טָאה ןטילש ןיא,

 ַאזיטרַאּפ ,װעל .מ ,ײרעּבָאה רעמע ןַא טקורעג

 סָאד} טלקיװעגנַײא , ,1948 עװקסָאמ ,נגעװ רענ

 סע ןעמ טָאה ,לכעטשיט סַײװ א ןיא ןגייט

 ןיא ענערעּפ רעד רעטנוא טקורעגרעטנורַא

 רֿפס ןיא ,גרעּבדלָאג שטידרַאּב עיװליס ,"טלּב

 ,343 יז ,1961 ָא"ּת ,קצול

 ּבילוצ , ,ןשטעװקרעטנורַא ,ןּפוטשרעטנורַא .2
 ןּבײהֿפױא לָאמַארַאֿפ רעכַײלג ְךָאד זיא םעד

 ,"םעדָאֿפ םעד יא ןוא םעדעֿפ עקימוא . . . עלַא
 ּפמָאל רעד ,, ,40 יז ,1928 וװעיק ,גַײצ ,ארזיא .ע

 ,"טקורעגרעטנורַא זיא טיונק רעד ,טרעכייר
 -רעּביא רעד ,יקסװַאטס .װ ,זּביא רענידָאג .ש

 | - ,1932 עװקסַאמ ,ךַארּב

 רעד וצ ּפַאכ א ךימ ךיא וט, -- ךיז טימ

 רעסעּב רעטנורַא ךיז קור ,ענעשעק-םעזוּב

 ,סוממ ,"קערש ןיא ץיז ןוא .ןגַײװצ יד רעטנוא



 ןסַײײררעטנורַא

 ןעּבטמ יד| יז טגייל עמ, 104 יז ,עשטַאילק

 ,ךָאל א זיא טרָאד ןעװ ןוא ,ענעשעק ןיא ןַײרַא

 ,ןַײרא עװעילָאכ ןיא רעטנורַא ךיז יז טקור

 ,1913 י"נ ,| חג ,ןאסַאּפָאמ ,זביא ַײרּבַאק ל

 .4 יד

 ,רעד .ץכע- = .רעד ,קור-

 ,עּבמָאלּפ ַא יַא .1 .װרט -- ןֿפַײררעטנורַא

 ,סיר א טימ ,יצ א טימ ןעמענרעטנורַא 2

 טנַאװ ןוֿפ יַא .ןסַײרּפָא ,קידנסַײר ןּפעלשרעטנורַא

 אֿביקע יּבר; .רעריֿפ ןקידרעירֿפ ןוֿפ דליּב סָאד

 ןוֿפ שײלֿפ סָאד םעק ענרעזַײא טימ ןעמ טָאה

 ,הניחּת תועמד ירעש ,"ןסירעגרעטנורַא ּבַײל

 ןוא ףָארטש סטָאג טמוק, .י יז ,י"רּת יולסערּב

 רעדיילק ענעדלָאג יד רעטנורַא ייז ןוֿפ טסַײר

 ,ןשטנעמ עמערָא יד ןקינַײּפ סָאװ יד ןוֿפ}

 ערעייז ןוֿפ סױרַא דלַאװג טימ ייז טּפעלש

 -נעגרַאמ .ַא ,"תומלצו היצ םוקמל ןענַאלאס

 סע, .37 'ו ,1898 עשרַאװ ,בהזה לגע ןרעטש

 ןעמוק ךיוא רימ וצ / ןסעּכ רעד טניװ רעד טעװ

 טימ םיוּבסנּבעל ןוֿפ / 'ִא רימ ןוא / דלַאּב

 ץעטצעל יד, .208 'ז ,1908 י"נ ,| רמ ,"דלַאװג

 ןיוש לעװ ךיא ... / ןסירעגרעטנורַא הזוזמ

 ,געס ,"ןסיװ טינ ,ןעמוק טינ לָאמנייק טרָאד

 ,113 יז ,1948 י"נ ,רעטציא

 ןוֿפ רעטעלּב יד טסֿפרַאדַאּב וד, .גיֿפ 9

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"יַא םיורט ןַײד

 = ..+ןוֿפ עקסַאמ יד 'ַא* 56 'ז ,1962 י"נ

 ךיא, .קעוֿבצ םענוֿפ עקסַאמ יד יא .ןריקסַאמעד

 לעטש ןוא רקש םענוֿפ עקסַאמ יד רעטנורַא סַײר

 גנולײטּפָא עטכַא ידי ,ץרפ ,ײלַײז-דנאש םוצ םיא

 ,'םונהיג ןיא

 ןשימָאנַאקע םעד יא .ןריניאור ,ןרעטשעצ 4
 טָאה רעסיװעג סָאד , .סיֿפ יד רעטנוא ןוֿפ ןדָאּב

 ץצנַאג ךיוא ןוא ןקירּב יד ןסירעגרעטנורַא

 ףיוא ייז ןטכינרַאֿפ ןוא ןגלָאֿפרַאֿפ , ."םינינּב

 -סָאמ ערעייז עלַא 'ַא ,טירט ןוא טירש ןדעי

 עװקסָאמ ,נגעװ עשינַאזיטרַאּפ ,ועל .מ ,"ןעלטימ

 יא ןעמונעג טָאה . . .טכַאמ עשיליוּפ יד, ,8

 עשידִי רעטרעדנוה ... ןטֿפעשעג גניר םעד

 -שיש .ה ,"טיורּב ןָא ןּבילּבעג ןענַײז תוחּפשמ

 ,123 יז ,1948 גרוּבסענַאהָאי ,םלעכ ּבזי ןיא ,רעל

 רעד ןיא|} ךָאנרעד ךיוא ןּבָאה רעמיאַארַאק יד,

 ןוֿפ ןסירעגרעטנורא ןטֿפַאשרעהײצַאנ ןוֿפ טַײצ

 םעד היסנּכ רעקָארט רעד ןוֿפ רעיוט םענרעזַײא |

 ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,לָאירוא .מ ,"דוד-ןגמ
 ,207 יז

 תונורסח ףיוא ןזַײװנָא ,ןריקיטירק ףרַאש .5
 יַא .גלָאֿפרעד ןייק ןוָאלרעד טינ םעדכרוד ןוא

 טלָאװ ױזַא ּביוא ,, .עסעיּפ יד ,גנולעטשרָאֿפ יד

 !ןּבַײרש ןרעהֿפױא טֿפרַאדעג גנַאל ןיוש ךיא

 -רעטנורַא רימ ןוֿפ ןטעַאּפ ערעסערג טָאה עמ

 רעד ןעװ, .65 'ז ,ורּביה ,ַאּפַא ,"!ןסירעג

 טסַײר רע ןעװ ןדירֿפוצ טשינ זיא רעקיטירק

 ןֿפױא ןָא סע טֿפור עמ יװ ,ךוּב ַא !רעטנורַא

 ןטוג ַא וצ ןכילגעג רע זיא ,ןושל ןרָאגלואוו
 ,נש ,"דימלּת ןַײז טֿפָארטשַאּב רע ןעװ ,רערעל

 ,126 '} ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק

 ןַאלּפ-רעבַאיטנעס רעד, ,ןריטָאּבַאס יװַאס .0

 .שינע-
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 -עגרעטנורַא זיא ןעגנוטײרגרַאֿפטױרּב יד ןוֿפ

 רעד ,יקסװַאטס .װ ,זּביא רענידָאג .ש ,"ןסיר

 ,1932 עװקסָאמ ,ךָארּברעּביא

 ןַא ןוֿפ יא .רעד ,םיײר-- .ךיז טימ

 'א רעד ךרודא -- 2גנ// .ןַאלּפ ַא ןוֿפ ,טעּברַא
 זיּב ןריטסעװניא ןייז} ןלָאז ,לוש רעייז ןוֿפ

 ,"שרדמה תיּב א ןיא רַאלָאד טנזױט 15 ַא
 .שינע- .ץכע- 13 או 1962 ,זמט ,ןַאמרָאלק

 יא רעזייּב -- רעד

 (יוװ) זיא סָאװ .ידַא -- שירעפַײררעטנורַא

 עא .קיטירק עיִא .רעסַײררעטנורַא ןַא ןוֿפ

 ,טייק- .טעּברַא

 ןעד (ולכיהע .װטוא -- ןעניררעטנורַא
 רימ . . . רדנעל ילַא ןוֿפ טַײל יגולק ילַא ןיטנעק

 ךרוד יז ׂשד ןיכַאמ וצ ריטסנעֿפ למיה םעד ןיא

 ירדנַא רימ ןיכַאמ ןיניר רטנורַא ריטסנעֿפ יד

 ,םלוע תוניחּב ,זּביא ריװַאּפ .א ,"ןיטֿפערק

 ,ּב/ל ,ה"סקּת װעקלַָאשז

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 עלַא יד טָא; .װחטוא -- ןענעגעררעטנורַא
 -רעטנורַא טינ ןּבָאה ןרַאלַאד עטכַײל עלענש

 ,זמט ,גצּב ,"למיה ןוֿפ . , . ןםיא} ףיוא טנגערעג

64 !1 11, 

 ױזַא ןֿפראװרעטנורא ,ןסיגרעטנורַא -- חרט

 ןגױלֿפעג ןענעז סרעּבמַאּב, .טלַאֿפ ןגער א יװ

 ןענָאט טנגערעגרעטנורא ןוא קירוצ ןוא ןיה

 ,זמט ,"לגנָאשזד ןטכידעג ןֿפױא סעּבמָאּב-דניצ

7 | 29, 

 רעכיוה רעד ןוֿפ יַא .ורט -- ןדעררעטנורַא
 .ן צ ר א ה ןוֿפ ךיז יא --- ך יז טימ .עדַארטסע

 א ןגעװ טלדנַאהעג רָאנ ָאד ךיז סע טלָאװ;

 עדייּב ןכלעװ ןיא ,יועמשמּכ וטושּפ' יגָאלַאיד'

 .ל .ד ,"ןצרַאה ןוֿפ רעטנורַא ךיז ןדער םידדצ

 ,30 ע 1965 ,זמט ,רעלקעמ

 ןוֿפ םַאגלַאמַא סָאד , .ורט -- ןּבַאשרעטנורַא
 ןטַאלּפ}-רעּבליזקעװק} יד ןוֿפ ןַאד טרעװ דלָאג

 טרעװ רעּבליזקעװק סָאד ןוא ןּבָאשעגרעטנורַא

 ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"דלָאג םעד ןוֿפ טלײטעגּפָא

 יװ ,דייר רימָאלע .111 'ז ,1920 י"נ ,עימעכ

 .ןטלעצעג סבקעי ,אֿפא ,ײיַא ,םיוּב א ןוֿפ ערָאק

 .שינע-ה .ץבע- .גנו-

 רעקינײװ ןצאש .ורט -- ןצַאשרעטנורַא

 ,לעמעג ןוֿפ טרעװ םעד יַא .(הנווּכ א טימ)
 ןףי) רע .שינע .ץכע- .גנז
 .ײרע .(עקד

 ָאמרעט םעד יַא .װרט -- ןעלקַאשרעטנורַא
 ,ןצעמע ןוֿפ ךיז ןעלסײרטּפָא :ךיוא .רעטעמ
 רעכיג סָאװ, .ֿבושח רעקינייװ ןכַאמ םעדכרוד
 ןשידיי א יװ יא |ןָארַאּב םעדְו םיא טעװ עמ
 רעד רַאֿפ ןַײז סע טעװ רעטניזעג ץלַא ,רעריֿפ
 ,8 עו 1962 ,זמט ,גי ,"עדניימעג רעשידִיי

 .גנ- רעד ,לקָאש- .ךיז טימ
 .שינע-

 :רעטנורַא .װטוא -- ןעכרָאשרעטנורַא
 ,דײלק ןדַײז ַא ןיא יא .קידנעכרָאש ןרעדינ
 .שינע-

 .ורט -- ןרעטשושרעטנורַא

 ןסיומשרעטנורַא

 עקידנענערּב יד יַא .ורט -- ןרַאשרעטנויַא
 ,ןטלַאהאּב ןוא ןעמענרעטנורא :ךיוא .ןליוק

 -רעטנורַא ןּבַאה סָאניסַאק סקעז, .ןַײז םילעמ

 ןטיֿפָארּפ יד ןוֿפ רַאלָאד ןָאילימ סקעז יטראשעג

 עלַארעדעֿפ ןלָאצ סָאד ןדַײמוצסױא קעװצ ןטימ

 .28 אוו 1966 ,זמט ,"ןרעַײטש-טֿפנוקנַײא

 ,םנוד ,רעד ,רַאש = .ךיז טימ

 (עקק ןײ) רע .שינע .ץכעז
 ,יירע-

 ןוא רעניד .1 .װרט -- ןֿפרַאשרעטנורַא
 .זיּפש ַא יא .גערּב א ,ץיּפש א ןכַאמ רעֿפרַאש

 טלַאֿפ סָאװ רעסעמ ַא יַא .ףרַאש סיוא ןכאמ .2

 ,הנ/ .טנעה יד ןיא רעדניק יד וצ ןַײרַא

 טימ ןענכדש .ורט -- ןענכדשרעטנורַא

 סנטַאט ַא יַא .דמעמ ןרעקירעדינ א ןוֿפ ןצעמע

 ,לרעטכעט סרעדעּב ןטימ דניק א

 ,םָארטש ןטימ יִא .וטוא -- ןעמיוושרעטנורַא
 נורא ןעמוקעג ךעלעמַאּפ ןענעז ןרערט ייווצ

 ,זּביא דַאנ ,"ןקַאּב עריא ןוֿפ ןעמיוושוצרעט

 ,1919 י"נ ,סע עז ךיא יװ ,גרעּבנעטלַא .ּפ

 ,שינע-ה .גנו- רעד ,םיווש = .,120 יז

 םַײּב| טָאה רע, .װטוא -- ןּבעװשרעטנורַא
 טּבעװשעגרעטנורַא ןדרע רעד וצ ןרעדינּפַארַא
 ףניֿפ יװ רעקינײװ טקנוּפ ַא ףיוא רעסַאװ םוצ
 ךיוא .17 ע 1963 ,זמט ,"ףיש רעד ןוֿפ לַײמ
 ,ןעמיורט עכיוה ןוֿפ יַא :גיֿפ

 סע ןעק עמ, .װרט -- ןעקנעװשרעטנורַא

 רעד לָאז, .לװֿפ ,יַא טינ ןרעסַאװ ןּביז טימ

 תעשּב יװ ,געט קיצרעֿפ יּבשטָאכ ןייג ןיוש ןגער

 ,"טלעװ עצנַאג יד 'ַא לָאז רע ןוא ,לוּבמ םעד
 :גיֿפ ךיוא .2011968 ,זמט ,ןַאמרעקַא .ה

 זַא ,טקעדעגֿפױא ןרעװ זומ עסואימ סָאדלַא;

 עמ זַא טעדַאינעגנַײא ױזַא סע טרעװ --- טשינ

 ,"ַא טשינ ןרעסַאװ ןּביז טימ ןיוש סע ןָאק

 .טייצ

 .שינע-  .ץכע- .ךיז טימ
 ןוא ךיג

 םעד יא .טעּברַא ןימ רעדעי ןָאטּפָארא טכעלש

 .לקיטרַא-ּביול ַא יא .טערטרָאּפ ןטלעטשַאּב

 ַא ףיוא יַא .וטוא -- ןרעּפלָאטשרעטנורַא
 -נורַא טרעּפלָאטש רעילַאטס רעד ןעװ ,, .עילוק

 ןכרוד ןייג ךיז טזָאל ןוא שרדמה-תיּב ןוֿפ רעט

 ,31 1964 ,זמט ,גח ,"רעיוט םוצ ףיוה

 -נּביוא ןוא ךיג .װרט -- ןרידוטשרעטנורַא

 סָאװ ןעמַאזקע ןרַאֿפ יא .ןרידוטשכרוד קיֿפױא

 -עס ןצנַאג ןוֿפ ךשמּב טזָאלעגכרוד טָאה עמ

 ,רעטסעמ

 יַא :גיֿפ ךױא .װרט -- ןּבױטשרעטנורַא

 ךיא לעװ טײקיכַאװ ןַײד, .תורוד ןוֿפ ּביוטש

 ןטלעצעג סֿבקעי ,אֿפא ,ייַא

 -סָאמסָאק יד יַא .ורט -- ןפױטשרעטנורַא

 לָאז עמ טֿפור רעװא .הנֿבל רעד ןוֿפ ףיש

 ןזָאל ןוא / ןרעטש ןֿפױא לּפמעל ַא ןדניצנָא
 ,וװ רעדיל ,הלמ ,"יַא ןטנורגּפָא עטסֿפיט ןיא ךיז

 -כיוה:רוטלוק רעקילָאמַא רעייז ןוֿפ, .125 יז



 ןּפומשרעטנורַא

 ןסיוטשעגרעטנורַא רעּבַארא יד ןענַײז טייק

 ,"טייקנענַאטשעגּפָא ןוֿפ הכרעמ רעד וצ ןרָאװעג

 ,םיוטש = .1972 ינַאי ,קוצ ,טיוהשריה .י

 .שינע- .גנוה רעד

 ךָאנ ּבָאה ןךיא|, .װרט -- ןּפוטשרעטנורַא
 "רעד ,טיירדעגרעּביא לָאמ ייווצ עלעסילש סָאד

 ַײב יורטש ןרעטנוא ףיט לטסעק סָאד ךָאנ

 ,טע ,"טּפוטשעגרעטנורַא טעּב ןיא סנּפָאקוצ

 טָאה עמ ןעװ, .403 'ז ,1925 ענליװ ,עלעקרעס

 ,קנַאּב רעד רעטנוא סָאד טּפוטשעגרעטנורַא

 ,"ןלַאֿפרעֿפַא טגעלֿפ סע זא ןֿפערט ךיז טגעלֿפ

 עשראװ ,ליטעטש עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב -ַא

 טרעװ םוינַארואא :גיֿפ ךיא .,31 'ז ,6

 ,"ןָאנּבױא םעד ןוֿפ טּפוטשעגרעטנורַא ךעלעמַאּפ
 .קכע .ךיז טימ .21 עוװ 1963 ,זמט

 ,שינע-

 ױזַא זיא רֶע יו, .וטוא -- ןגַײטשרעטנורַא
 ןוֿפ רע טעזרעד ,סנגעוורעדרעטנוא ןטירעג

 ױזַא ,געװ םעד ףיוא טגיל שטנעמ א יװ ןטַײװ

 טכוזַאּב ןוא . . . דרעֿפ ןוֿפ רעטנורַא רֶע טגַײטש

 ,רעּב םעד טימ לאירזע 'ר ,ץיװָאלעסַאי .ל ,"םיא

 ךיא , .13 'ז ,1892 ענליוו ,הֿבושתילעּב םייח יר

 / ,ןצלמיה עטסכעה יד וצ ןגַײטשּפױרא לעװ

 ,"טלעװ רעד ןוֿפ ןכַײט עטסֿפיט יד וצ 'א

 רעד, ,11 'ז ,1911 י"נ ,װג ,רעװָאשװָאּב יי

 ןסייהעג רימ טָאה סוּבָאטױא ןוֿפ רָאטקודנָאק

 ,2 א 1965 ,רָאֿפ ,םערָאֿפ .ל ,יָאד יַא

 טָאה סֿבקעי עיזיװ יד, .רעד ,גייטש--

 םעד ןֿבקעי ןוַײװ וצ ,טײטַאּב ןייא ךָאנ טאהעג

 עג ,אפא ,ײַא םעד ןוא למיה םוצ גַײטשֿפױא

 .גנ/ .32 יז ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארט

 .שינע-

 -רַאֿפ ,ןֿפרַאװּפָא .וורט -- ןעמיטשרעטנורַא
 םעד ,יאּבג םעד יא .ןעװעקלַאגרַאֿפ ,ןריטָאלַאּב
 ײטרַאּפ עקידנשרעה יד ,ןײארַאֿפ ןוֿפ רעציזרָאֿפ
 ,עא

 .ןארק ןרעטנוא יַא .ורט -- ןלעטשרעטנורַא
 םוצ ןלעטש ךיז לָאז רע ,םענעגנודעג ַא יא

 טימ ןעמוס יד| ןעלֿפּכ טינ וטסלָאז,, .וויזירּפ

 ,הרוש רעד רעטנוא יא ייז וטסלָאז רָאנ ,ןלונ יד

 תֿבשחמ תכאלמ ,"תוא ןייא טימ טקורעג

 ,ןה"לקּת גָארּפ ,ץילדייא .ז .מ ןוֿפ קורדרעּביא}
 ,27 'ו ,1874 ץנליוו

 נה רעד ,עטש- .ךיז טימ

 (עק ,ןי) רע .שינע/ .ץכעי
 .יירעד
 ןקוררעטנרַא .װרט -- ןקעטשרעטנורַא

 אוד םענ ךָאנ רעד, .שַאט ןיא יא .ןטלאהַאּב ןוא

 איד 'נוא . ..ןיגיל טוט טימ רד ןיא יד הצמ

 ,רדנוזּב ןמוקיֿפַא וצ ןירָאװּב אוט טֿפלעה טשערג

 איד ןןןשיװצ רדיװ קלח טשנעלק ׂשָאד ינוא

 ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,ו הׂש ,"רטנורַא קעטש תוצמ
 .שינע .ךיז טימ .ּב/ט

 -רעטנורַא .כרַא .ורט -- ןצרעטשרעטנורַא
 ןַײד ןוש וד ןעװע .ןסױטשרעטנורַא .ןֿפרַאװ

 ,טכילֿפ רילדָא רד זילַא טׂשכמ ךוה וזַא רטׂשענ

2208 

 ,"ןצריטש ריטנוריה ןנַאד ןוֿפ ךיד ךיא ליוװ ךֹונעד
 ,16 ,טמ ,רירעש

 ןרעלדנעה-ןרָאק רעד| רע סלַא; -- ךיז טימ

 ןיגָאלשיג ּבָא זיא ןירָאק זָאד שד טָאה טרעהעיג

 טיצרעטש 'נוא ךַאד ׂשָאד ףיוא רע גניג , .

 ירּב והילא ,"ּברוטש ינוא רטנורַא ןטׂשּבלעז ךיז

 ןקחצ דימלת ,זּביא םינטוק תחֿפשממ ןזח רזיל

 .ח"עּת טׂשמַא ,ירסומ

 ַא יװ ,קיטכיל, .וטוא -- ןלַארטשרעטנורַא
 דרערד ףיוא ןוז יד טלַארטש / ,לַאּפָא רעסיורג

 ךָאני ,1914 ,רעדיל ןוא עטכידעג ,רה ,ײרעטנורַא

 .ןגער א

 'ַא .ןקוררעטנורַא .חרט -- ןּבישרעטנורַא

 -ףיירט ןצעמע יא .טעּב ןרעטנוא לטסעק ַא

 טימ .ןרסמ ןֿפױל ןוא דנַאּבַארטנָאק יא .לוסּפ

 ,בנ- .ךיז

 -נישזָאר) ןּפָאה 'ַא .ורט -- ןטישרעטנורַא

 טקעטש ןידרע איד, ןתח ןֿפױא (סינ ,סעק
 יגיריּביא שד ׂשלַא . . , תודוס ילַא ןוֿפ ןטימ ןיא

 טינ תודוסי איד שאד ןיכַאז יגילמיש יכילריטאנ

 וצ זלַא ןיסיג רדָא איז ןיטיש ןינעק ןיטלַאהּב

 .ךיו טימ .ג/די ,עּב ,"ריטנורַא ריא
 ,שינע- .ץכעז

 ,םיוּב ןוֿפ ערָאק יַא .חרט -- ןליײשרעטנורַא
 שינעשזדנַאלּב ןַײד ןוֿפ ןֿפרַאד טינ טסלָאז,

 ןוֿפ זומ עמ סָאװ שײלֿפדליװ יװ / ,ןלייצרעד

 ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"יַא ּבַײל

 ,81 יז

 ַא ןוֿפ ןצעמע יִא .װחרט -- ןֿפישרעטנורַא

 ןעװ ,ןּביױא ןוֿפ יַא .ןלַאֿפּפָארַא לָאז רע ,םיוּב

 צנייק זיא סע, .םיוּב ַא ףיוא זיא רעסיש רעד

 עדנאּב עטנֿפָאװַאּב ענייא ןֿפַײרגוצנָא טייקיניילק

 ןוֿפ סָאװ ,(גרעּב) עגריּבעג עקידלַאװ ןיא

 -רַאֿפ ַא רעטנורַא טסיש םיוּב טכידעג ןדעי

 ,1878 ענליוװ ,עכוטרַאק ,דמא ,ײדנַײֿפ רענעגרָאּב
 רעה .שינע- .גנוז

 טָאג טָאה סָאװּוצ, .ורט -- ןקישרעטנורַא
 ,טלעװ רעד ףיוא המשנ יד טקישעגרעטנורַא

 ןיא ןזעװעג ךיוא רעירֿפ ךָאד זיא יז רעמַא

 ןדהַא השמ 'ר ,"טרָא טוג ץנַאג ַא ףיוא למיה

 ,1898 עשראוו ,,שֿפנ יכרּב ,אװַאקילמ ןַאמקעלג

 ןַײז ַײֹּב ןיטש ריֿבג םוצ םוק ךיא תעּבע

 ,ךיק ןיא רעטנורַא ךימ טקיש הריבג יד . . . ריט

 ,וָאנַאּבילק .ה ,"הרוֿבק-םוקמ ןַײמ זיא טרָאד

 -טשַאּב ,, .20 'ז ,1908 ענליו ,ליגייֿפ ענדולּב יד

 ןענַײש וצ ןלעװ רימ !טייקיטכיל ןוֿפ רַעֿפ

 ףיוא ןלַארטש ערעזדנוא ןלעװ רימ ,ןרעהֿפױא

 ןּבעל סָאד םיא טסעװ וד ּביוא ,'ַא טינ דרע רעד

 ךיא ןוא, .יטיוט סוניּבר השמי ,שָאוהי ,"ןעמענ

 ןעמ לָאז ןוא לארׂשי ןוֿפ טָאג םוצ ןֿפור לעװ

 ןוֿפ רעַײֿפ א 'ַא טעװ סע טָאג רעכלעװ ,ןעז

 ,סקיזַײא .ט ,"ןּברק םעד ןרעצרַאֿפ וצ למיה

 ,13 וצ 1962 ,זמט

 ,שינע- .ץכעה ,גנו-

 ,ןּפַאלקרעטנורַא ,1 .ורט -- ןגָאלשרעטנורַא
 -נורַא ,ןעמוקרעטנורַא לָאז סע ןּפַאלק ,ןגָאלש
 .ןלַאֿפרעט

 .וזוקַא -- ןֿפָאלשרעטנורַא

 .ברַא -- ןדנילשרעטנורַא

 ןדנילשרעטנורַא

 סעקנָאל יד ףיוא, ,ןקירדֿפיונוצ ,ןסערּפנַײא .2

 ןוא ענירג-עָארג ענערָאװעג-ךייוו ןגעלעג ןענַײז

 טָאה יינש רעד עכלעװ ,רעטעלּב ענירגןיורּב

 יװ ,גרעּבנעטלַא ,זּביא דַאנ ,"ןגָאלשעגרעטנורַא

 ,91 יז ,סע עז ךיא

 טימ געװ ןוֿפ יַא .ןכַײװּפָא לָאז עמ ןכַאמ .9

 טינ זיא םימכח ערעסערג, .זַײװנָא ןשלַאֿפ א

 טלציװ -- . ..דייר ןוֿפ ךימ יא וצ ןעגנולעג

 ןַא ןיא רעטַײװ ןיוש טיצ ןוא . . . ךיז ןרעו

 ,233 יז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"ןָאט ןשירָאטַארָא

 ןוֿפ יא .דמעמ סנצעמע ןכַאמ רעקירעדינ .4

 ,טייקנּביוהרעד

 רע זומ, .ןגיײּברעטנורַא ,ןזָאלרעטנורַא .9

 רטנורַא םינּפ ןַײז זומ ןוא ןַײז הדומ ריד

 .ּב/חכ ,ןויע ,"ןגָאלש

 טרעװ םעד יַא .זַײרּפ םעד ןקירדּפָארַא .0

 .,.טכענקבַײל ןענעזעװעג} יד, .רַאלָאד ןוֿפ

 ןוא טעּברַא ףיוא ןעגנודרַאֿפ ןדִיי ַײּב ךיז ןּבָאה

 רעטריציֿפילַאװק-טינ רעשידִיי ןוֿפ ןיול םעד

 ,ןעגָאּבנלענעצַאק .א ,"ןגָאלשעגרעטנורַא טעּברַא

 ,349 יז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא

 ,שינע- .גנו/ .רעד ,גָאלש--

 ןוא ןֿפָאלשנַײא

 ןַײז וצ ןעװעג זיא הנװּכ יד ןעװ ןֿפָאלשכרוד

 -רַאֿפ עצנַאג יד 'ִא ןוא רעדימ ַא ןעמוק .ךַאװ
 ,גנולעטש

 יַא .ךָאי םעד יַא .ורט -- ןרעדַײלשרעטנורַא
 .ץגרעטנורַא ךעלדנע טָאה יז, .'יינַאריט' יד

 טָאה סָאװ טסאל עדנקירד ערעווש יד טרעדַײלש

 יע רמ ,"ןסיװעג ןטקעלֿפרַאֿפ ריא טסערּפעג

 / ,ךיג ױזַא דש א יװ, .229 יז ,1910 יינ

 ,"ךיז ןוֿפ לקער סָאד טועדַײלשעגרעטנורַא

 ,111 'ז ,1927 עשרַאװ ,קרָאיוינ ןיא ,הלמ

 א ףיוא טגיילעצ רעַײֿפ א טרעװ טכַאנַײּב,

 םעד ןוֿפ ּפָארַא טניר טולּב זיּב . .. / ,גרַאּב

 ןיא טרעװ םַאלֿפ רעד / -- קרַאק םענרענייטש

 שטנעמ רעד ,גח ,"טרעדיללשעגרעטנורא טנורנּפָא

 ,146 יז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ

 רעד ,רעדַײלש- .ךיז טימ
 .שינ-

 ,בנוד

 יא" ליפ א יַא .ורט -- ןעננילשרעטנורַא
 טשרמולּכ ,ןריגַאער טינ :ךיוא = ליּפ ערעטיּב ַא

 ,סטכעלש סעּפע (ּביל) טוג רַאֿפ ןעמעננָא

 רוסָא זיא טָאה ןצרעמש (ןמיוג) ןיא רעװ;,

 רֶעּבָא ,תּבש ןעַײּפשוצסױא ןוא ןעלגרָאגוצסיױא

 ,ָאדורּב .א ֿברה ,"רּתומ זיא ןעגנילשוצרעטנורַא

 טמענע .א/ס ,1864 רַאװגנוא ,םלוע תוכילה

 ךיז לעװ ךיא . .. ןייּב םעד ,רימ ןוֿפ וצ םיא

 רע ,א טינ םיא ןעק ךיא ,ןגרעו םיא טימ

 ,1908 י"נ ,וװ רמ ,"תרגרג ןיא רימ טייטש

 יד ןוא ןדער וצ ןָא טסּבײה ודע ,107 ח

 זדלַאה ןיא רענייּב יװ ריד ךיז ןלעטש רעטרעװ

 ,יַא טינ ,ןעגנערּבסױרַא טינ ייז טסנעק וד ןוא
 ה לװ ע ןַא 'א* .20 יז ,1920 י"ג ,וו שטניװ

 ,קיטיײװ ןייק ןזַײװסױרַא טינ ,ןריגאער טינ =
 .עא גנוקידיילַאּב א יא :ךיוא

 "רעטנורַא ווזד



 ןּפעלשרעטנורַא

 . . . ןטלה דוֿבּכּב יּבר ןַײד טׂשומ אוד,, .ןעגנילש

 טינ אוד טׂשֿפרד טכיקופש לסיּב א טימ וליֿפַא

 ׂשטׂשומ ןוא ןהאַײּפש שיוא רעדָא ןקוּפש שיוא

 ,א/ּבמ ,ןויע ,"ןדנילש רטנורַא

 ,לוטש ןוֿפ יַא .ורט -- ןּפעלשרעטנורַא
 ןיג ףונַא ליוו ןהמשנ יד| איז ןַאװ, .עא לקנעּב

 יד =| איז ןֿפרַאװ ,גירעּב ישלמיה יכֹוה איד ןיא

 ינוא רטנורַא רדיװ רדינ איד ןיא ריא ןםיקיזמ

 דניוושג ריא טֿפּפולש :טגָאז ןןטׂש רעד =} רע

 ,עּב ,"רטנורַא ךַײלג ןיֿפּפולש איז 'נוא רטנורַא

 טרעװ, :ה"סקּת װעקלָאשז ,ריװַאּפ ַײּב| .ּב/זכ

 גנילצולּפ ךימ , ,ןײטּפעלשעגרעטנורא ךַײלג יז

 -עגרעטנורא / למיה ןטעּביז ןֿפױא ןָארט ןוֿפ

 ןוא ןעמולּבי ,שָאוהי ,"דרע רעד ףיוא טּפעלש

 "ירעדינ ַא וצ ןעגנערּב .גיֿפ :ךיוא .'רענרעד

 יד י'ִא .דמעמ ןקיטסַײג רעדָא ןלַאיצָאס ןרעק

 יוליִצ םעד 'א .ןענרעל ןוֿפ ,לוש א ןוֿפ הגרדמ

 ןצלַאטש םעד 'א .טינשכרוד-רעטלע ןַײז וצ

 טּפעלש רע; .רעשרעה ןרַאֿפ הֿפינח וצ טעָאּפ

 טרענעלקרַאֿפ רע ,ךיז וצ ןטָאכיקדןָאד רעטנורא

 ,ץכע-  .רעד ,ּפעלש = 135,  יז ,1 רָאק ,"םיא
 .שינע-

 ןרעגנעל א ךרוד .ורט -- ןפעומשרעטנויַא
 ןוא תונעט סמענעי יַא .טשינ וצ ןכַאמ סעומש
 ןוֿפ יַא ךיז -- ךיו טימ  .ןעגנודנעוונַײא
 ,ןצרַאה

 ןעלכיימש -- וטוא -- ןעלכיײמשרעטנורַא
 לוטשרעטָאֿפ ןֿפױא ןציז .ּפָארַא ןּבױא ןוֿפ

 'ַא ןוא

 .ןעלכיימש ןטימ ןקירדסיוא סעּפע ,1 -- ורט

 ,"המכח טלכיימשעגרעטנורַא ןרעטש ןּבַאה'ס;

 לטּב ןעלכיימש טימ .2 .ּפעטס ,אפא

 -רעטנורַא טָאה ןגרָאמירֿפ רעקינוז ןייא,, .ןכַאמ

 ,"תורצ עקיטֿפול ,עשידניק עלַא טלכיימשעג

 ,27 | 1961 ,קיא ,גי

 -רעטנורַא :ךיוא .װרט -- ןֿפײמשרעטנורַא
 יד ןוֿפ יא טעװ טניװ רעד רעדייא, .ןֿפרַאװ

 ,"טעקאנ ןזָאלרעּביא ייז ןוא רעטעלּב יד רעמייּב
 ןוָאס ,78 'ז ,שטטטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 ןרענעלקרַאֿפ .ןצעזּפָארַא = עירָאגעטַאק א יַא*
 -םרוד ַײרד לָאמ א ןעילוה רע לָאז, .תוריכׂש

 טעװ ,עירָאגעטַאק א יא םיא רימ ןלעװ ,דנאנַא

 םיא רימ ןלעװ ,ןעװעסַאּפעטסוּפ לָאמַארעדיװ רע

 ,זּביא יקסרימַאּבויל .י ,"ןַײז חלשמ ןצנַאגניא

 ,1932 עװקסָאמ ,ספינש רעד ,וָאּבעלג .ַא

 -נורַא .1 :ךיוא .ורט -- ןצלעמשרעטנורַא
 למיה ןיא ןעד איז ןטנעק , .סטעֿפ ןּבעגרעט

 רטׂשנעֿפ איד ךירָאד טנעק אד זד רטׂשנעֿפ ןכַאמ

 ירדנַא ןרדינ רעטנורַא רעדָא ןצלעמש רעטנורַא

 שאַײנ ןייא ןכַאמ רימ ׂשיוא 'נוא גנוטֿפערק

 ,ןצלעמש ךרוד ןֿפַאשּפָא ,2 .,ג/זט ,עּב ,"אַײּביג

 -רעטנורַא .1 .װרט -- ןדיינשרעטנורַא
 -עטש זיולּב , .האוֿבּת יד יִא .קידנדַײנש ןעמענ

 / ףעגנַאז ןוֿפ ךעלטשער יד ,ןעיורטש עקיכ

 ,"ןעגנַאגרַאֿפ -- רעמוז ַא ,ןטינשעגרעטנורַא
 ,106 יז ,1948 י"ג ,רעטציא ,געס
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 רעקינייוו ,רענעלק .לייט ַא ןעמענרעטנורַא .2

 טנעה יד ךיז ןלעװ טנַײה, ,תוריכׂש יא .ןכַאמ

 'ַא םייּב ןעלסיירט ױזַא טינ . . . עקנַארק יד ַײּב

 ,...ךַאילש ,קׂשי ,"טיורּב עיצרָאּפ רעד ןוֿפ

 ,275 יז

 רעד ןוֿפ יא .ןקירעּביארַאֿפ .ןרָאּפשּפָא .2

 ןַאמ ןַײמ סָאװ יטלעג:לּבײט' םעד ןוֿפ , .האצוה

 -רכׂש רַאֿפ יא ןענָאק סעּפע ךיא לעװ רימ טיג

 ,3111961 ,זמט ,ןרעטשנעגרָאמ .מ ,,"דומיל

 ,שינע- .,ץכע- ,גנוזז

 רעד ןוֿפ קומ ַא יַא .ורט -- ןלענשרעטנורַא
 ליא ןוֿפ ףּפמָאל יד ףיוא ׂשָאװ ןכוצ רּבָאג .זָאנ

 לָאװ ןעמ געמ ןבוט-םוי םוא}| זיא טנערּב רֿפ

 .ד/ּבנ ,חע ,"ןילענש רטנורַא

 ךיא ּבָאה עלַײװרעד, .ורט -- ןרעשרעטנורַא
 סערּפ א ךיז ןוא ןֿפױל ןעמונעג קיטסַאה רעייז

 ,ּביָאט .ד .י ,"לרעּפ יד יַא טסורּב ריא ַײּב ןָאטעג

 .שינע- .8ד יז ,ט"מרּת ענליוװ , . . . שידק רעד

 "רעד טָאּפש ךרוד .ורט -- ןטָאּפשרעטנויַא
 -לַאהסיורג םעד 'א .ןכַאמ טשינ וצ ,ןקירעדינ
 ,גנ- .רעד ,טָאּפש - .תונעט יא .רעט

 ,שינע-

 'א .גיֿפ ךוא .װטוא -- ןשַײּפשרעטנורַא
 םערוט-לֿפײא םעד, .ןקילג עטשרמולּכ עלַא ףיוא

 טָאה טסילַאטיּפאק רעד ןכלעװ ,זירַאּפ ןיא

 -רעטנורַא סנקלָאװ יד ןוֿפ םוא טיוּבעגסיױא

 םיא ןדיילק עכלעװ ,טנעה יד ףיוא ןעַײּפשוצ

 ,"טלעק ןוא ץיה ןוֿפ םיא ןצישַאּב . . . ןוא
 .רעד ,ַײֿפש--= .297 יז ,1920 י"נ ,| שטניװ

 .שינע-

 -ץּפס טימ .ורט -- ןרילוקעּפשרעטנורַא
 יד 'א .זַײרּפ א ןֿפראװרעטנורַא (ס)עיצַאלוק

 טימ .עטולַאװ עקנַארק יד 'א .ןריּפַאּפ-טרעװ

 ,גנ- .ךיז

 םָארטש רעד, .װטוא -- ןעננירּפשרעטנורַא
 ,"רעטנורַא לָאט ןיא טגנירּפש ןוא טכַאל . ..

 ,ץכע- .רעד ,גנורּפש :- .ַאהטַאװַאַײה ,שָאוהי
 ,שינע-

 ןּבַײרשרַאֿפ .ורט ןּבײרשרעטנורַא
 .עדער עצנַאג יד יַא שיּפַארגָאנעטס ,ןּבַײרשּפױא
 -לוֿפּכ עכלעזַא ןריֿפכרוד טגעלֿפ רעטָאֿפ ןַײז,
 ןרוטַארָאלָאק עטריצילּפמָאק-טסכעה ,עקידהנומש
 -מוא זיא סע זַא ,םעטָא ןקידנּפַאכרַאֿפ ןייא ןיא
 ףיא ןּבַײרשוצרעטנורַא ייז ןעװעג ךעלגעמ
 .15 וא 1963 ,רַאֿפ ,ַאדָאגיװ .ש ,"ןטָאנ

 ןי) רֶע .שינע/ .ץכע-ה  .גנו-

 .ַײרע- = .(עק-
 ןוֿפ ןעַײרש -- װטוא -- ןעַײרשרעטנורַא

 ןוֿפ רעטנורַא טַײרש סע .ּפָארַא ףיוא ןּביױא
 יד טנֿפע יז, ."ןײארַאֿפ ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןָאֿפ
 טינ לָאז יז ריא וצ רעטנורַא טַײרש ןוא ריט
 ךַאװש א ךעּבענ טָאה יז לַײװ ,ױזַא ןֿפױל
 ,1910 י"נ ,ןטרָאק ,יקסװערַאטָאלָאז .א ,"ץרַאה

 .5 יז

 -רַאֿפ .ןּבַײרטּפָארַא ןעַײרש טימ -- װרט

 רורָא

 ןצעמע יא .ןֿפרַאװּפָא יירשעג ַא טימ .ןעַײרש

 ,גײלרַאֿפ םעד יא .ענוּבירט רעד ןוֿפ

 ןי) רעד .שינעה  .רעד ,יירש--

 .ַײרע- .(עקד
 ןקערשנַײא ןטימ .ורט -- ןקערשרעטנורַא

 ןוֿפ 'ַא .רעטנורַא לָאז עמ ,וצרעד ןעגנערּב

 ,שינע- .םעדיוּב

 סע ןדניצרעטנוא .ורט -- ןעֿפרשרעטנורַא
 ןוֿפ ןעַײּבעג עלא 'א .ןענערּבּפָא ןצנאגניא לָאז

 .שינע- .ףיוה

 ,ּב/גי ,תוּבותּכ 2 .םיסורַא :צמ .רעד -- פֹורָֿא
 ַא טסנקרַאֿפ טָאה סָאװ ןתח .'רעטסנקרַאֿפי

 ,ריא טימ טַאהעג הנותח טינ ךָאנ ןוא ױרֿפ !

 רישכמ .(ַײרעּברַא) ס: ,יד -- עקנַאפורַא

 .רעדעל ןיא ךעלעטניּפ עניילק ןסערּפוצנַײרַא

 ,תוּבותּכ 2 תוסורַא :צמ .יד {צסורַאְו -- הפורא
 הלּכ א .!עטסנקרַאֿפי .א/הֹע ,ןישודיק ;ּב/גי

 יז טָאה ןַאמ א סָאװ ױרֿפ א ,הּפוח רעד וצ זיּב

 הנותח טינ ךָאנ טָאה רעּבָא ןעװעג שדקמ

 ןטָאּברַאֿפ זדנוא טָאה רע ןוא , .ריא טימ טאהעג

 ,"תואוׂשנ יד טכאמעג ריּתֿמ ןוא תוסורַא יד

 ןַא ןוֿפ ןיד םעד טָאה יא .ןתוכרּב-עבש יד ןוֿפו

 לָאז איו :רימ וצ רע ךארּפש ָאד , .שיא-תשא

 טגָארו ָאד .טינ ןָאק ךיא ?ןיכמ דנע ןייא ךיא

 ןַײמ זיא איז :רע טגָאז ָאד ?םורַאװ :ןיא ךיא

 יּפש ,| שהְו 1599 ןילּבול ,ל"שרהמ ּתיוש ,"יַא

 יױזַא זיא לארׂשי תסנּכ טימ ךרּבתי-םשה, .0

 יו ישס ,"הסורַא ןַײז שדקמ זיא ןתח א יװ

 ןוֿפ ןעמוק סָאװ ןֿפיש, .םעד ףױרַא -- ןֿפורַא
 ,176 'ן ,דרע עליטש יז ,סורּב ,"ךַײט 'א

 ןטיול טגיילעגסיוא ,טעֿפױרַא וזד -- טעֿפורַא
 ַא לסקַא ןַײמ ףא גָארט ךיא , ,דיײרסױרַא

 רע / ,רעסיורג א רעֿפיטש ַא / ,דניק א רעֿפיטש

 ,רעדיל ,לַאה ,"לֿפוג ןקיכוּפ טימ / יַא טרעטעלק

 ,12 יז ,1922 וװעִיק

 7 ,טמ ,תישארּבכ? .םירורַא :צמ ,רעד -- רֹורא
 ,די 'ר, .רענעטלָאשרַאֿפי ,ןטלָאשרַאֿפי .ַאא

 ,הריֿבע רעד ףיוא ןַײז רֿבוע טעװ ריא ּביוא

 טעװ ריא זַא --- 'ַא ןַא ןּפַאכנַײרא ריא טעװ

 זיא . . , ףלַא יד, ."ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןּבָאה

 ,טלעװ יד ןרָאװעג ןיֿפַאשַאּב טינ ריא טימ טרַאֿפ

 ,"יַא טרָאװ סָאד טנעיילעג טרעװ ריא טימ לַײװ

 יַא םעד ןָא טינ טלָאמעד טייטש, .א/טמ ,2צנ

 ןּברק םעד טימ ןדניּברַאֿפ וצ ךיז ,חצור םעד

 ,3 או 1961 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ,"םדהילאֹוג יצ

 ןזָא יק םָאּפַא ...} -- זע יּכ םּפַא א
 ןטלָאשרַאֿפפ ./ ,טמ ,תישארב22 .חֹּת .ץַאז

 טָאה סָאד| יּת ,"קרַאטש זיא רע לַײװ סעּכ רעייז

 ןוא ןועמש ןיז ייוװצ ענַײז ןגעװ ֿבקֵעי טגָאזעג

 ךָאד טסיײװ ריא ,ךיז טקיאוראּב ,דִיי יר, ,ןיול

 ןייק וצ טינ טמוק סעּכ ןוֿפ -- יע 'ּכ יא יִא

 ,"טנוזעג

 יול רעשַא ...} -- םיקי אל רֶשֲא 'ַא
 הרוּתה ירֿבז תא :טֿפלעה עטייװצ} ,{םיקָאי

 .ץַאז ןסױזַאה ערױטַאה יירויד סע -- תאזה

 ןַײז לָאז ןטלָאשרַאֿפ ,26 ,וכ ,םירֿבדק .חֹּת



 הרורַא

 רעד ןוֿפ דייר יד סיוא טינ טגלָאֿפ סָאװ רעד

 "תיּב סָאװ הרהזַא ןַא ןוֿפ ףוס ,יהרוּת רעקיזָאד

 :םרח ןיא ןגײלנַײרַא טעװ רֶע זַא טנרָאװ ןיד

 -סיוא טינ טסעװ וד ּביוא . . . ןענערָאװ רימ,

 רעד ןלַאֿפ ריד ףיוא טעװ ןיד-קסּפ םעד ןגלָאֿפ

 ,31 טו 1965 ,זמט ," ..,"י יל יִא יַא ןוֿפ ןיד

 ,ןסערורַא1 תורורַא :צמ .יד ןערורַא| -- הרורא

 טנכייצַאּב .ענעטלָאשרַאֿפ .אא 17 ,ג ,תישארּבככ

 סָאװ עטעשר ַא ,תעשרמ א השא ןַא ֿבור יּפ-לע |

 בַײװ א 'א ןאק .ןרָאי יד ןאמ םעד טייגרעד

 סָאװ, .װש ,"רוּכיש א רַאֿפ ןַאמ םעד טכַאמ

 רימ טיג ..,. ?טרעדױלּפ 'ַא יד סָאװ ךַײא טרא

 ,"?הּבלּכ אזַא ןוֿפ רוטּפ ןעמ טרעװ יװ הצע ןַא
 עשראו ,רעדנעזַײר רעד ,ןיזרד ןיזר הלגמה

 טסיּב וד ?ןדער ריד טימ ךיא לָאז סָאװ, ,2

 .א ,"א ןַא טסּבַײלּב וד ןוא יא ןַא ןזעװעג

 ,1885 עשראו ,עטעּבַאג יד עלעסעפ ,םיוּבסונ

 סָאד ןעמוקַאּב ןשרדילעּב א טָאה טרָאד, ,31 יז

 יד ,עטתינולּפ ןַײז ןוֿפ שינעמוקסיוא עכעלרע

 יד טנייװ יז, ,29 יז ,טַײצ:םרוטש ,סוממ ,"'ַא

 סיוכרוד םיא טלַאה ןוא / ,ץלא טליש ןוא ,יַא

 ךיא זַא אלימ, .227 'ז ,| לַא ,"יירשעג ןיא

 ּבַײװ א ,עלייּב ַא ךיא ּבָאה -- הרוצ יד ץרַאװש

 ןוא רערָאנש רעד' ,םילשמ ,עליכדרמ 'ר ,ייא ןָא

 .'איֿבנה ןהילא

 ,רעגייטש ןוֿפ ךירטש רעטכעלש רעייז .גיֿפ

 ןָא ךיז ןַאמרעד ךיא, .עיצוטיטסניא שטכעלש

 .ג .א ,"ןלציל אנמחר ןָאגרַאשז רעד ,'א ןַײמ

 .16 יז ,1894 עשרַאװ ,ןעשקָאל ,ןןַאמשירֿפ דודְו

 טָאה סָאװ רעטומ יד ןענָאק רשֿפא טליװ ריא;,

 טגניווצ סָאװ ה"ד| ?קינּפורק םעד זדנוא ןריוּבעג

 'א יד זיא סָאד ןםערָא ךיז ןזַײּפש וצ זדנוא

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"ץעסקַאט יד

 ,17 יז

 .עזַארֿפ {(םָאיַאה) םיויַאה רורָא -- םויה רורָא
 ,'גָאט רעד ןטלָאשרַאֿפ .14 ,כ ,הימריקק .חּת

 ןרעיױדַאּב ,הטרח ,סָארדרַאֿפ ןוֿפ קורדסיוא ןַא

 "דכו שינעעשעג ,ךאז רענעגָאטעגּפָא ןַא רַאֿפ

 ּבָאה ךיא סָאװ העש יד זיא ןטלָאשרַאֿפ ,'ה יָא;

 ,7 אוו 1967 ,זמט ,גח ,"ןדייררעּביא טזָאלעג ךיז

 רמז? .חּת .עזַארֿפ |ןָאמָאה . . .} -- ןֿפה רורָא

 -רַאֿפ .םירוּפ טגניז עמ סָאװ יֿבקעי תנשֹושי

 הללק א יװ טצינעג} .ןמה (ןַײז לָאז) ןטלָאש

 רעד לָאז !'ה יא; ן.לארׂשייאנוׂש ןדעי רַאֿפ

 -התימ א ןּפַאכנַײרא קינומש-חמי רעשישטַײד

 .סױרַא דרע יד םיא לָאז ,'ה יַאע ."!הנושמ

 ."!ןֿפרַאװ

 ּוא . .} -- יכדרמ ךורבו ןמה רורָא
 :ּב/ז ,הליגמ טױלכ2 .חֹּת .ץַאז {....ךורָאװ

 יד| ,יכדרמ טשטנעּבעג ןוא ןמה ןטלָאשרַאֿפ

 ךיז ֿבייוחמ ריי א זיא םירוּפ זַא טגָאז ארמג

 קוליח םעד ןסיװ טינ לָאז רע זיּב ןרוּכישנָא

 'ה יִא ןוֿפ ןסיװ טינ* .ן'מ יו 'ה יִא ןשיװצ

 רעד, .רוּכיש טוג ןַײז (ַא = 'מ י'ּב ויּב
 .רוּכיש ןעקנירטוצנָא ךיז קידלוש זיא שטנעמ
 םעד ןסיװ ןענעק טינ רע סאד זיּב םירוּפ ןא
 ,שטיּברטמ ןרהא י'ר ,ייימ יו 'ה יא ןשיװצ ןוּבשח
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 םעד ןײטשרַאֿפ טינ (ּב ;:ּב/ל ןרהא חצמ רֿפס

 קיטש אק .סטכעלש ןוא סטוג ןשיװצ קוליח

 קוליח םעד טינ רע סייוו רָאי ץנַאג ַא -- הטוש

 טסואוועג טינ ּבָאה ךיא, ,"ימ יו 'ה יִא ןשיװצ

 טעלפ רעד ,דמא ,"מ יּב ןוֿפ טינ ,'ה יִא ןוֿפ

 ,20 ז ,1872 ענליוו ,תּבש ףיוא

 ךיז -- װטוא .טהרורַאעג ,הרורַא -- ןהרורא
 ןטלעש רדסּכ -- װרט .הרורא ןַא יװ ןריֿפ

 טלַאה ןַאמ םענעגייא םעד ,ליומ שיטניה אזַא;

 ."'ַא ןייא ןיא יז

 װעכױש ... -- המהחּב םע בכוש רורָא
 -רַאֿפפ .21 ,זכ ,םירֿבזכ? .ץַאז {עמייהעּב םיא

 זייּב .'המהּב א . . . טימ טגיל סָאװ רעד ןטלָאש

 א רעייז טָאה סָאװ ןַאמ א ןגעװ קיסַאּפש רעדָא

 טגָאזעג ךָאד זיא םיא ףיוא ,, .ּבכַײװ עשירַאנ

 -- ןהמהּב לֹּכ םע :טסקעט ןיא| יּב יע יש א

 תרוצּב המהּב עתמא ןא ךָאד זיא שירּבָאד ןַײז

 ,4 וש 1965 ,זמט ,יַאדור .9 ,"שטנעמ

 2400: ס{פג00260 .כרַא .װרט -- ןּפװרַא
 .ןעלּבירגסױא .ןשרָאֿפרעד .ןעניֿפעג ןוא ןכוז

 ,בויא) יּתרֿפחוי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןכוזרעד

 וד ינוא -- א"ל , . . . ןּברג טלוז 'נוא ,, ;(18 ,אי

 "מורא ךיז טסעװ ןוא' :ית} "ןכאוזרא טלוז

 .ץיזקוק

 .חּת .יד ןןענָאװלַאה ײזרַאו -- ןונֿבלהיזרַא
 יןונֿבל ןוֿפ ןרעדעצ' .ַאא 15 ,ט ,םיטֿפושכ2

 יֵלֹודג ,םשײשנַא ֿבורײּפ-לע טנכייצַאּב :גֿפ

 רעלטסניק ,רעטכיד עטנענימָארּפ ךיוא .לארׂשי

 ןענַײז 'ה"א עשירארעטיל ערעזדנוא , ,'דכו

 עג ,ץרפ ,"טינ ןסקַאװ ייז רָאנ ,ןייש רשפא

 יַאּב ה"א ןעװ, .266 'ז ,ןעיידיא ןוא ןעקנַאד

 ,הרוּתירֿבד ןעילֿפ וצ ןָא ןּבייה ,ךיז ןענעגעג

 ,זמט ,ןָאדרָאג ןסינ ,"םיׂשוריּפ ןוא םישודיח

 ,17 א 5

 .ידא ,עװָאכעשזרָא :פ9 -- עװָאכעיזרָא
 ,ץלָאהנסונ ןוֿפ זיא סָאװ .=:2: 01700םסשש

 רעד ןוא ןטעּב 'ַא ערעַײט ףיוא ןֿפָאלש יז,

 ,"יורטש קַאז א ףיוא ךעּבענ טגיל ןדמל רעגולק

 ,1898 עשרָאװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א

 9 יז |

 יד זיא, .קינעסרַא +- .רעד -- קינעורַא

 ךס א ןעקנירט רע לָאז ,'א ךרוד גנוטֿפיגרַאֿפ

 רע לָאז ךיוא ,יײא ןוֿפ רעּבלעג טימ ךלימ

 זיוה רעד ,םילוח אפור ,יייט-שיּבייא ןעקנירט

 .?רָאי ן?ֿבוֿבל| ,רטקָאד

 ,סינ ןוֿפ ןֿפנָארּב .זעלק .ס' ,יד - עשויִא
 ,קנַארטעג רעשילָאהָאקלא רעדעי

 "נסונ .:22: 017608 .סע- ,רעד -- ךעשזרָא
 טימ ץלָאה ןרוטילָאּפ םַײּב, .ץלָאהסונ ,םיוּב

 יִא ןטרָאס עקינייא . . .יװ ןרילָאק עלעדייא

 ,121 יז ,רעּב ,". . . (ץלָאה-סונ)

 .עװָאכעיזרַא +-- .2ל ,ידא -- עװַאכעשורַא

 .ןעשזריה .:22:1266 .וטוא -- ןְשׁשזרַא

 .זעלק .טעשזרָאעג ,עשזרָא .ורט -- ןעשזיֵא

 טראפ

 יז ריא טיג ןעד סָאװרַאֿפ , .ןעקנירט ,ןרוּכיש

 ןוא קיטש ןייא ןיא ןציז ןלָאז ייז ?טיורּב

 "רעד ,ןצָאלג יד טימ ןערטָאמס ןוא ךַײא ןגעק

 ,ךוטקעד ,גּבא ,"?יֵא טוג ןענעק ייז סָאװ רַאֿפ

 ,52 יז ,1876 עשרַאװ

 ךעלנייוװעג ,יד ןיכרָאּפײכרָא) -- יהרּפײהרַא
 .דפ ןיא טײרּפשרַאֿפ ,סיּפיַא :ךיוא .צמ זיױלּב

 :ישר| 'םיחרוא עקידנע;לֿפפ .א/אס ,תוּבותּככּכ

 ןעייג ןוא . . . תּבש רעּביא ךיז ןטלַאהרַאֿפ סָאװ

 "נַאוװ ,סרעלגָאװ ,יהרוּפ-יחרוא :89 .ןקעװַא

 רעּביא סרעייג ,סרעּפעלש ,טַײלעמערָא עקידנרעד

 טרעהיג ּבָאה ךיא זד ןשיװ אייז ןימ , ,רעזַײה יד

 לָאז זיוה סטָאג , ,37 יז ,ּבגָארּפ ,"יּפ "א המּכמ

 ,ץרפ ,ייּפַא רַאֿפ ּבוטשּֿפָאלש ןייק ןַײז טינ

 ַײרד ןוֿפ זיא ןויוא רעד; .ייאּבג ןנחוי 'ר'

 ןוא קנעּב טימ טלעטשעגמורא ןעוװעג ןטַײז

 ,"'ּפ"ָא ,רעייג-הנידמ טקיטכענעג טרָאד ןּבָאה'ס

 טוג; ,180 'ז ,1963 י"ג ,םת לפמיג ,שַאּב

 עדמערֿפ יד ןכַאמ סע םינּפ רעסָאװ ןּבעג גנוטכַא

 ,טיי ,"הרוצ סנתח ןֿפױא ןקוק ייז ןעװ ,יּפיַא

 ,23 או 1957 ,גָאט

 ןיא רעירּפ טָאה סָאװ יּפַא רעד , .צא ךיוא ןז

 .ּב ,"םיריידנואוו יילרעלּכ . . . טלייצרעד שילָאּפ

 יו ןעמונעגֿפוא .,29 צווו 1964 ,גָאט ,רעלסער

 -רַאֿפ סָאד, :ןשטנעמ עירָאגעטַאק ערעדנוזַאּב ַא

 . ...ןמיס רעטכעלש א זיא יּפיַא םענוֿפ ןדניווש

 ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג ,ײללּכּב שטנעמ ןימ ןרַאֿפ

 ,164 יז ,1954 י"נ ,ךוּביגָאט

 יד ןוֿפ רענייא .סע" ,רעד -- קינ'ּפ" ָא

 טכיררַאֿפ ןעמ טָאה שרדמה-תיב סָאד, ,יּפיֵא

 -סַאּפ טינ לָאז יּפַא ןייק ןוא ןסָאלשעגּפָא ןוא

 רעשידוי ,רעדַאּב םשרג 'דצר ,ײזיוה סטָאג ןעדוק

 יַא םּתס , .ּב"ערּת גרעּבמעל ,רַאדנעלַאקסקלַאֿפ

 טשינ ןעװעג טַײצ-רעמוז רקיערעד ןענעז סעיּפ

 "ָאה לאיחי ,"לטעטש םעד ןיא טסעג ענעטלעז

 .עלעשיֿפ יר ,רעֿפ

 ןיויאקינייּב ץַאכרע) -- יּפַּכ ןויקנב ץיחרא

 שַאװ ךיא' .6 ,וכ ,םילהּתכק .חּת .ץַאז ןיַאּפַאק

 :ב ןטימ טצינעג .יּת ,יטנעה ענַײמ טייקנייר ןיא

 א זיא'ס ,רצעוושיכ;, ,קידלוש טינ ןיִּב ךיא

 ."יּכ יּב יא :לוּבלּב רטושּפ

 ,רעגייטש .1 2176: 211.ן" ,(יד) רעד -- טֹרַא
 "רעד .יא אזא ףיוא .יַא םעד ףיוא .ךרד ,ןֿפוא

 .ן'א ענעדיישראֿפ .יִא רעדעי ףיוא סעּפע ןכיירג

 טעװ סָאד 'א רעסָאװ ףיוא ןסיװ וצ רעוװוש,

 טָאה ןרָאֿפ ןקיטַײצרַאֿפ יַא רעד, ."ןּבעגנַײא ךיז

 'א רעקיטכיר ַא ."ןטיּבעגמוא ןצנַאגניא ךיז

 יכלוז רַאֿפ גנוגָאוקנַאד ןַײמ ּבָאה ךיא, .ןּבעל

 טגיליג ּפָא ןיניא ןַא החרט 'ינוא דוֿבּכ יׂשורג

 ףיוא יד ינוא טנעקיג ׂשע ךיא ׂשילא טוג אוז

 -יג ׂשֶע רימ יא ןעשטַײט=|} ישטיט יגיטכיר |
 ן'ַא הכילֿפעה הנַײז .296 'ז ,הג ,"טָאה טנרעל

 רֹּביא ץרעה ׂשטרַאצ ׂשנַײמ ןיּבָאה טלעֿפג רימ

 ,ד"צּת טׂשמַא ,בהז ןושל ןשרַאמ ףסוי ,"ןינואוו

 תולג ןוֿפ} טזיילעגסיוא ה"ּבקה טָאה, ,10 יז

 ,טייהרעליטש רָאנ ,םיתֿפומ טימ טינ ןלֿבּב

 רעד, .ּב/המ ,צונ ,ייַא ןעמערָא ןַא ףיוא רָאג



 טרַא

 ןָאק עמ טרַא רעכלעוו ףיוא טרעלקרע ...ללּכ

 יכדרמ ,"הרוחס א ףיוא טלעג סױרַָאֿפ ןּבעג

 רָאװגנוא ,יכדרמ תשרּפ רֿפס ,ץיװרוה יולה

 ןזעװעג םייקמ הווצמ יד טָאה . . ., .ב/'ד ,6

 ,ןייטשנעטכיל לליה יר ,"טרַא עטסנעש יד ףיוא

 וד, .ּב/גנ ,ה"ּפרּת רַאמטַאס ,װ תוׂשעל תע

 'ַא ןשידיי םעד וצ ןעניואװעגוצ ךיז טסלָאז

 ןּבָאה ּביל, .32 יז ,'תֿפי ןוא םשי ,סוממ ,ײןּבעל

 ױזַא זיא סע ןוא ,ןַא ײלרעלַא ףיוא ןעמ ןעק

 יָאק רעשידוי ,ּפס ,"ןענעכערוצסיוא ייז רעווש

 זַא ןײטשרַאֿפ וצ םיא טיג, ,155 יז ,טסינָאל

 ױזַא ךיוא 'ַא רעכעלטנרָא רעד ףיוא ןָאק רע

 רעדָא לארׂשי תונויער ,ןײטשנרַא לארׂשי ,ןּבעל

 -עגסיוא זומ, ,1893 סָאי ,טלעװ עטרַאנעג יד

 עשימָאנָאקע-טינ יד ױזַא יװ יא יד ןרעװ טשרָאֿפ

 ,174 יז ,1912 יינ ,וװ טישז ,"ןקריװ ןרָאטקַאֿפ

 "ריװ רעכעלדעש רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ענליו ,זעגפ ,ײןּבעל יַא ןקידנציז א ןוֿפ גנוק

 ןקידנֿפָאלש א ןוֿפ יַא יד ןעד זיא , .3 ןאפ ,9

 .א/ד ,אמק אֹבּב ,"?ןקידעש וצ

 .'ַא ןייא ףיוא ,קימרָאֿפנײא .,רינַאמ .ןָאסַאֿפ .2

 ,ןזיוה) רעדיײלק יא רעַײנ א .טסנוק יא ןַא

 טזָאלעג ךיז רע טָאה סנטשרע, .(עא ךעלעטיה

 רעד ,ןדמַא ,יַא ןשינּבר םעד ףיוא ןדיילקסיוא

 ןדער 'א אזא טימ .16 'ז ,1864 ענליװ ,ןחדּב

 ןעמ טּבַײרש 'א רעזיד ףיוא, .ןרָאצ ןֿפורסױרַא

 ׁשֹּב ןעמינָאנַא ןַא ןוֿפ ,"ליו עמ יװ ןדעי םענייא

 ּפשִיי ,ֿביר| ,?1812 גרעּבמעל| ,רֿפוס טבש

 -ץלַא ןיא עריטַאס ענייש ץנַאג א; ,{21 יז ,אאש

 עקיטַײצרַאֿפ ןוֿפ רעגייטש םעד ףיוא יא ןשירָאג

 ,עיזַאשזרוב יד ,ּבמָאלָאג ןסינ יֿבצ ,"םירֿפס

 זנּכשַא חסונ -- 'א רעסָאװ ףיוא , .1906 עשראװ

 רימ , .193 יז ,1910 י"נ ,װ גורֿפ ,ײדרֿפס רעדָא

 ןַא ףיוא טקינייאעג טינ ךָאנ ךיז וליֿפַא ןּבָאה

 שטניװ ,"רעטרעוו ןגיילסיוא ןוֿפ יא רעמרָאֿפינוא

 ,243 יז ,1927 יינ ,שוו

 יד .הרוחס ן'א ענעדײשרַאֿפ .טרָאס ,ןימ .9

 דַײּפש עטכַײל .ןענַײװ ןיַא ערעַײט ןוא עטוג

 טימ רעכיּב 'א אזא טינ ןֿפױק רימ, .ןיַא

 -סיוא רעּביא טמענ, ."רעדליּב עשיֿפַארגָאנרַאּפ

 ענעדישראֿפ ןשטנעמ ענעגנודעג ךרוד ןריֿפוצ

 יד זיא יז ַײּב, .48 ןאמ ,1865 ,מק ,"טעּברַא ץ'א

 יײז לַלֹּב ןיא לדיימ סָאד ,.. ..טלעג ךאזטּפױה

 יד ,ל"הי ,ײןמוקיֿפא טרַא ןא ,ךַאזנּבענ א רָאנ

 .158 'ז ,1901 עשראוו ,עטּבילרעֿפ עטנַאקעּבמוא

 ןיא ליײטנַײא רעטסקידמיטרּפ ,רעטצעל .4

 םינימ ןגעװ טדער עמ, .עיגַאלַאָאז ןוא קינַאטָאּב

 טנכיײצַאּב ןימ טרָאװ סָאד .ןשינעֿפעשַאּב ןיַא ןוא

 .8200108 טנכײצַאּב יא טרָאװ סָאד ,םסמט5
 "עג רימ ןּבָאה ןשטיװַאנמלק .ז טימ ןעמַאזוצ;

 רָאי ןיא ךָאנ 'א ןוא ןימ רעטרעוװ יד ןעמונ

 ןוֿפ ךוּבנרעל םעד טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ,8

 ,"עגיל-רוטלוק רעד ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא ,קינַאטָאּב
 ןיוש זיא'ס, .93 'ו ,3 ,אצוצ פשִיי ,במָאלָאג .ַא

 ןןסקיװעג-חולמ| ןיא יד ןעוו ,טַײצ יד טַײװ טינ

 עקינימנייא ערעייז טימ ןטֿפעהַאּב ךיז ןלעװ
 ײטשילארׂשי ,"החּפשמ-חולמ רעד ןוֿפ םיֿבורק

 ןייא, :ןשטנעמ ןגעװ ךיא .,29 ש 1958 ,עמ

 ןעד .ןרדנַאװ ןרעג ןהאוט ןרדנַא ןעד טימ עשר
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 םוצ ןמוק טרָא ןייא ףיוא יא ַא טימ יַא ַא
 .ּב/ונ ,ןויע ,"טרָאֿפ ןטשעּב

 .8406: 011 .רעטרע :צמ .סָאד 8 רעד -- טרָא
 ןֿפירגַאּב טנורג ייװצ יד .םיור .חטש-טלעװ .1

 ַײרד יד .גנוגעװַאּב רַאֿפ י'ַא .טַײצ ןוא יִא

 עטרעֿפ יד יװ טַײצ .יִא ןוֿפ ןעגנוטסעמסיוא

 ַא ןוֿפ יִא רעשירטעמָאעג .יִא ןוֿפ גנוטסעמסיוא

 ...טכַײל ָאד וד תומוקמ ןנַײז ׂשע, .עיניל

 לטייא רָאנ זיא זד ןיטרָא לייט ןייא 'ינוא

 .ד/ו ,וצנ ,"שנרטצניֿפ

 ןצעזאּב וצ יַא גונעג .חטש רעַײרֿפ ,תוֿבחר .2

 ןטײרּפשוצסיױא יִא ןאראפ .רעטנזיוט רעטרעדנוה

 ןוא ןלַײמ טרָאֿפ עמ !טרַא ַארַאס, .טנעה יד

 א, ."סיױרַא טינ טזָאל ּפעטס רעד ןוא ןלַײמ

 :ב ןטימ| ווש ,ייָא טיירּב א טכַאמ טרָאװ טוג

 ,ןםדָא לש וּתעד הֿביחרמ

 רַאֿפ װט .חטש ןיא טקנוּפ רעטמיטשַאּב .5
 -עגּפָא .ץַאלּפ רענעזיװעגנָא ךעלטקניּפ .םוקמ

 .ץַאלּפ רעטצענערגעגּפָא ,רעטלייטעגוצ ,רעטלייט

 ןלעטשרעּביא .יִא רעדנַא ןַא ףיוא ןגיילקעווא

 ןֿפױא ןּבַײלּב .רעטרע ערעדנַא ףיוא לּבעמ סָאד

 ןזָאלרַאֿפ ןענעק טינ .יֵא םענעגייא ןֿפױא ,ןקיּבלעז

 םוצ רעטרע .יִא ןוֿפ ךיז ןריר (טינ) .יִא ןַא

 יא סָאד (ןרעלעמשרַאֿפ) ןטיירּבסיױא .,ןריצַאּפש

 עמ ,ןצנַאט ךיז טליװ סע; .עקנַארק יד רַאֿפ

 טָאה רע, ,"טרָא ןייא ףיוא ןײטשנַײא טינ ןעק

 ןעיונעג םעד ןוא טַײצ עכעלטקניּפ יד ןּבעגעגנָא

 יַא ןַא ףיוא ןייג ."ןֿפערט ךיז טעװ עמ ואוו יִא

 ואװ יִא סָאד, .טֿפעשעג קיטיינ א ןכַאמוצּפָא

 עלא יד ןקרעמנָא ."ןענַאטשעג זיא לגיװ ןַײמ

 .רעמייּב ןצנַאלֿפרַאֿפ ףראד עמ ואו רעטרע

 ריא טלָאז יִא ט כ ע לש ןןייק ףיוא , :הכרּב

 -עּביילג א טימ תוכיישּב| "(ןטערט) ןייטש טינ

 ןוֿפ לרֹוג םעד ןַײז עירכמ ןעק יִא ןַא זַא שינ

 סאנ א ןצעמע ןוֿפ ןזָאלרעּביא* ,|ןשטנעמ ַא

 םעד ףיוא, .ןגָאלשעצ ללּכּב ,ןקיטולּבעצ = יִא

 ןוֿפ טולּב סָאד טקעלעג ןּבָאה טניה יד ואוו יִא

 ,"טולּב ןַײד ךיוא ןקעל טניה יד ןלעװ ,ןתוֿבנ

 ןזלעֿפ רקרןא|טש ןייא , ,19 ,אכ ,א םיכלמ ,יּת

 םונַײז ןוֿפ ןסיריג שיוא טרעװ ָאד זד וליֿפא

 ,מהס ,"ךיוא טגיטכירֿפ גיּבלעז רעד -- טרוא

 רַאֿפ טזיא . . ,טײקידײרֿפ ןַײז, .18 ,די ,ֿבויא

 ,הג ,"ריטרוא יניגעליג ּפָא ילַא טכוז רע ,ןיגנַאג

 , . . טרוא ןגיּבלעז םִא הליֿפּת טעט רע, .280 יז

 לָאז סע, .ּב/וט ,וטל ,יָאד טגיטכענ רּביא רע

 טכַאנ ןוא גָאט סָאװ י'ִא םעד וצ ןגָארט םיא

 ןעװ, .יםכחמ הׂשעמ' ,ּבחנ ,"ףיונוצ ךיז ןעמוק

 עמ ואוװ יִא םעד ןוֿפ ןרעּבלײיא טמענ רענייא

 ,ּב/צ ,םיערז ,". ..ייז טלַאה

 לעטש עטוג ,ץַאלּפ רעקיטכיר ,רעקיסַאּפ 4

 "א ןקירעהעג ןֿפױא ןגיילקעוא .סעּפע רַאֿפ

 יד ואװ טרָא ןא ףיוא רָאנ הרוחס יד ןלעטשוצ

 -רעּביא ןא .ןרעװ טנגערַאּב טינ ןעק הרוחס

 ןֿפױא טינ זיא ךאז ןייק ןוא ּבוטש ןיא שינערעק
 וצ םינינע יד ןגעװ יִא רעד טינ זיא סע, .יֵא

 ,לקיטרַא םעד ןיא ,ָאד, ."חוּכיװ ַא ןריֿפרַאֿפ

 ."עגַארֿפ רעד ןגעװ ןּבַײרש וצ י'ַא רעד טינ זיא

 ןצעמע רעֿפטנע ןַא -- "!יַא םעד ןֿפַארטעג טינ,

 זַא טַײדנָא ןַא טימ ,טנָאמ סָאװ ,טעשארטס סָאװ

 טרָא

 םעד ןֿפָארטעג , ,םיא רַאֿפ ארומ טינ טָאה עמ

 הָעֹוט ךיז ,טעשזדנָאלּברַאֿפ טסָאה ,ריא -- "!יִא

 ןקיטכיר ןֿפױא םיא זיא ּפָאק רעד" .עא ןעװעג

 ,ןטכַארט ןעק רע ,טגָאז רע סָאװ סייװ רע = יִא

 -- "*'ַא ןקיטכיר ןֿפױא טרָאװ עקיטכיר סָאד,

 קירעּביא ןַאע .דייר עגולק רַאֿפ ּבױל ַא יװ

 -רַאֿפ 8 ןילכַײר .װש ,'יַא ןייק טינ טָאה טרָאװ

 אמייא ןיא; :(1 ,ה היעשי) ףרקּבב טשטַײט

 טימַאד, .ן"לגרעּב א ףיוא, :ית| ."אטרוא

 העידי ןייק טעה רֶע ןיגָאז ןינעק לָאז רנייק ׂשד

 ןיגָאלשיג ןהָא קסּפ רזיד לָאז ,ל"נה לּכ ןמ

 רעצעמ ןגעװ י"ּכ' ,"ןיטרָא ילַא ןא ןירַאװ

 ןינעז . . ., .1276 יּפש ,ווװ שֿפ} 1669 ,'םד-תלילע

 ןוא (תע לכּב דימּת) אייז ןוט וצ גידלוש רימ

 ןיא} ריטרע ילֵא ינוא (םוקמ לכּבו) טַײצ ילַא

 .א/ט ,2 הח ,"ן"ןצאלּפ ילַא ןיא) :1 הח

 טליוװרע זיוא ךַא ךיז טָאה ןרעטכָאט סחּתֿפיו;

 ןּבעל ריא לָאז טַײצ ריא איז ואוו ,טרוא ןייא

 ,1723 טׂשמַא ,לארׂשי תיּב ,"ןגנערּב רַאֿפ גנןַאןל

 ןוא טדיז סע ,טכָאק סע ,טשיור ָאד, .ג/די

 ,"ןייטש וצ ריד רַאֿפ יִא ןייק זיא ָאד ,טנערּב

 קילּבנגױא ןייא ןיא, ,25 'ז ,1908 י"נ ,| רמ

 ,זי ,"ַאד ןיא יִא ריא זַא טליֿפרעד יז טָאה
 ,68 יז ,1956 י"נ ,ּבלַאק עשָאי

 ןוֿפ ןרעדינּפָארַא .טרָא-םַאטשּפָא .רוקמ .9
 .ןלָאט יד ןיא ןצעזַאּב ךיז ןוא יִא ןקידרעיורֿפ
 ןעמוק סע ןענַאװנוֿפ יִא םעד ןּבעגוצנָא רעװש
 זַא ןקנעדג זומ ינוא . . ., .רעמיאַארַאק יד רעהַא
 ןּפָארט ןגידקניטש ןייא ןוֿפ ןמוקיג זיא רע
 ,חע ,"טרוא קיטעלֿפ םוא ןייא ןוֿפ זיא ינוא
 רע טגנערּב ןןָאט| הֿבושּת ןַײז ךרוד, .ּב/חי
 ,"יַא רהיא וצ הניכש רעד ןוֿפ העּפשה יד קירוצ
 ּפָארַא ףרַאד יז תעשּב ,המשנ א; ,394 יז ,אינּת
 ןענעגעזעג ןָא ךיז יז טּבייה ,ףוג ןיא ןעמוק
 י"נ .בדל ,"תומשנה-רצ'א ןיא יִא ריא טימ
 .טסק יז ,זיישּת

 ,ייר רעטשרע רעד ןיא יַא ןַא .ץַאלּפציז .0
 ךיז .יָא ןקיּבלעז ןֿפױא ןציז .עשזָאל א ןיא

 רעצרוק א ףיוא ,טרָא ןגנע ןַא ןיא ןעטסָאמנַײא

 ןֿפױא ןּבַײלּב ךָאד ןוא קיאורמוא ןציז .קנַאּב

 ןרעּביא זיא סָאװ ןעלנָא ןֿפױא ךיז ןרַאּפשנָא .יִא

 א ןא ןצעז ךיז ןוא יִא ןַא ןעניֿפעג .ָא
 ןוֿפ ןָאט ּביײה ַא ךיז .שיט גערּב םִַײּב ,ןָאנּבױא

 ךיז ןּפַאכֿפױא .רענעסָאשעגרעטנוא ןַא יװ יִא

 ןּב ָא ה .םוידיזערּפ םוצ ןֿפױלוצ ןוא יִא ןוֿפ

 (טינ) 114 ּב ןטימ ךיוא) ערעּפָא רעד ןיא יָא ןַא
 ןטערטּפָא 4 ב ןטימ ךיוא| יִא ןֿפױוא ןַײז

 לא רעמ ןענעק טינ* .ןרעטלע ןַא יִא םעד

 ,קיאורמוא רעייז ןַײז = יִא ןֿפױא ןציז
 ,טרָא סָאד ןזָאלּבּפָא* .טגערעגֿפױא ,זעװרענ

 םעד טיג עמ רעדייא ּביוטש ןזָאלּבּפָא ה"ד

 שממ ,ץרא-ךרד סיורג ןזַײװסיױרא ,ץַאלּפציז

 ןוֿפ יִא סָאד ןענערּב- .ןצעמע ןרעטעגרַאֿפ

 ןַײז ,ןדַײל ןצעמע ןָאטנָא ,ןֿפדֹור = ןצעמע
 ןוא טסנרע --- "יא ןרַאֿפ ּפָא לָאצ , .החיצר אלמ

 טינ רָאט עמ, ,{13 ,7 ּבּב טימ ךיוא| קיסַאּפש

 ,ןּב/אל ןישודיק טױל} ,ייַא סנטַאט ןֿפױא ןציז

 קידנלעטשסיוא ,יַא ןַײז ןכעלטיא ּפָא טיג יז,

 רעד , רָאה עיורג ַא ,סוממ ,"ליװ יז יװ יז



 טרַא

 ּבײהנָא יִא ןַײז ףיוא ןסעזעג זיא לאיחי יּבר

 ,דיי-םיליהּת ,שַא ,"שיט

 ,טגיל עמ ,טייטש עמ ואוו לעטש ,ץַאלּפ ,

 דָאּב ןיא יִא ןַא .קילַײװטַײצ ךיז טניֿפעג עמ

 'ַא ןייק ָאטינ .קנַאּב רעטשרעּבייא רעד ףיוא

 א ףיוא יִא ןַא .טנעװ יד ַײּב ןייטש וצ ןליֿפַא

 ,טכאנ יד ןֿפָאלשוצכרוד שרדמ-תיּב ןיא קנַאּב

 םעד ףיוא הנושמ-התימ א ןעמעננַײא ךיא לָאז,

 ןייק טינ טגָאז עמ זַא ךיז ןרעווש םִַײּב --- "'ַא

 .עראנ רעטשרעּבייא רעד ףיוא זיא יִא ןַײז .ןגיל

 ,טנשקערַאֿפ ןַײז :ךיוא = יִא ןוֿפ ןריר טינ ךיז*

 -נַײא ןענעק טינ .הרשּפ א ףיוא ןייגנַײא טינ

 (טינ) ,{15 ,14 ּבּב טימ ךיוא| יַא ןַא ףיוא ןייטש

 איז רע, .61 טימ ךיוא -- יִא ןוֿפ ךיז ןריר

 טינ זיא ָאד ׂשד י'ִא ןייא ףיוא טוט ן{הליֿפּת ידו

 רנייא :טיג וזַא טרָאװ ךירּפש ׂשד ןעד ,ןייר

 ןייא טָאה ינוא טיטש הוקמ איד ןיא ָאד רעד

 ןַײז ןיא טּבַײלּב רעד ,טנה איד ןיא ץרש

 יריש ,השמ 'רּב ביל הדוהי 'ר ,"דנַאטש ןיטשרע

 רֿפ זיא םילַא טימ חרק, .1697 טׂשמַא ,הדוהי

 ןא ןגנג ןַײא זלַא זיא ָאד ,ןרָאװיג ןדנולש

 -- ןזנטשיג ןַײז אַײרד יד ואװ ,טרוא ׂשָאד
 ,מהס ,"ןנירד ןטימ ןּבילּבג רֹּביא ןזיא שָאד

 ןיִּב ךיא סָאװ עקיצנייא סָאד, .1 ,ּבֿמ ,םילהּת

 ןּבעג םיא ןעק ךיא סָאװ זיא ןָאט וצ דנַאטש ןיא

 ,סוממ ,"רעגעלטכאנ ףיוא טרֵא א רימ  ַײב

 ןַא יװ ךיז טָאה עשטלאס, .162 'ז ,ֿפשטניװ

 ,ּפס ,"ַא ריא ןוֿפ טּפַאכעגֿפױא עטירּבעגּפָא
 .145 'ז ,תודוס

 -נעטשַאּב טּבעל עמ ואוו ןטרָאד ,טרָאנױאװ .8
 ןוא ןעלגָאװמורַא .טַײצ ערעגנעל א רעדָא קיד

 ,ָא ןֿפױא ןּבַײלּב .יִא ןייק ןעניֿפעג ןענעק טינ

 טסעװא .רעטרע ענעסעזעגנַײא ,עטמערַאװעגנָא

 טעװ / ,טרָאװ טוג ַא עלעטניה םעד ןּבעג

 יַא ןַײז ףיוא, .לֿפ ,"טרָא ןַײז ףיוא ןזָאל ריד רע

 א ןזָאלרַאֿפ ןגעקו וש ,"ךיוא ןייטש ַא טסקַאװ

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןןרירגימע ןוא טרָאניױאוו

 -- אטרוא ימריא יּב, :(8 ,ז ,ילשמ) יהניּפ לצאי

 ריא ןּבעל  :יּתו "הנוז לש התניּפ 'מולּכ

 ערעזדנוא רַאֿפ דניצא ןשטניװ רימ, ,ן"לקניוו

 לקיטש א סעּפע יװ רעמ טשינ רעדירּב עמערָא

 רעייז ןֿפורנַא ןענעק סע ןלָאז ייז סָאװ יִא

 סָאד, .23 'ז ,...הלוגס א ,סוממ ,"סנגייא

 ךיז ןּבַאה סָאװ םידיסח עּפורג ַא ןעװעג ןענעז

 םעד ןוֿפ ,עכסישּפ ןוֿפ טרעקעגמוא סָאװרָאנ

 ךיוא .דוייםיליהּת ,שֵא ,"ןיּבר רעייז ןוֿפ יִא

 -סיוא ךיז טָאה יאחוי ןּב ןועמש יּבר, :גיֿפ

 ןטרָאד לָאז רֶע סָאד ,טרָא קיליײה ַא טליײװרעד

 טָאה יִא סָאד ןוא ,םידימלּת ענַײז טימ ןענרעל

 ,ה"לרת ענליװ ,רשיה ֿבק ,"ַארדיא ןסייהעג
 .ּב/דס

 .הנידמ ַא ןוֿפ ,דנאל ַא ןוֿפ לייט .לטעטש .9

 א ןעגנַאגעג ןיא יַאץענערג רעזדנוא ךרוד;

 ןיא רעמוז ןרָאֿפקעװַא .?עדנַאּבַארטנָאק עסיורג

 -ענסַאס ַא טניֿפעג עמ ואװ רעטרע-עשטַאד יד

 ערענעלק יד ןוֿפ ךיז ןּבַײלקרעּבירַא .דלַאװ

 עטיל ןיא יַא רעד .ןַײרַא םוקמ ןיא רעטרע

 ,ךילָאװ ןייק ןעמוקעג זיא דמלמ רעד ןענַאװנוֿפ

 רע סָאװ יא ןַא ןכַאמ ריד ןטָאג} ךיא לע.
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 ,13 ,אכ ,תומש ,'ת ,"ןענירטנַא ןיהַא לָאז

 רעד ןיא טורּב םוטנמוא טׂשע ןמ -- לשמ,

 /,טלַאֿפיג טינ טרוא ןייא ריד ןעװ םורד / ,טלעוו

 ריד טליג זע / ,טרוא רדנַא ןייא ןַא ךיצ ָאז

 ריא ןעװ . ,,, .טכוצ ,"טרָאד ׂשלַא ָאד ליֿפ ָאז

 ןישאיײטרַאּפ ןיא ינוא טעה םינייד ישאייטרַאּפנוא

 טמוק עמ זַא; .118 יז ,הג ,"טיטּפשמ טרוא

 טרעװ ןטרירגימע טָאה עמ ןיהואוו} יִא ןֿפױא

 עטניא ענַײז ןיא ןגיױצעגנַײרַא רענייא רעדעי

 ,דנַאלמייה 'װַאס ,'קייטסימ רעדי ,עש ,"ןסער

 ןיא ןגעלֿפ סָאװ םידיגמ יד ןשיװצ,, ,2 ןאװק ,1

 ,"ןגָאז רסומ יא וצ יִא ןוֿפ ןרָאֿפמוא טַײצ רענעי

 ָאד ךיוא טָאה ריא , ,436 'ז ,ז"ישּת י"נ ,ּבדל

 ןיא טליפשענּפָא ךיז טָאה סע סָאװ סָאד טליֿפעג

 -ֿבורח רענעי ןוֿפ רעטרעיץניװָארּפ ערעדנַא יד

 ,49 'ז ,װעשטָאלז ּבזי ןיא ,"טלעװ ענערַאװעג

 ,םורַא רעשיזיֿפ .קילּבסיוא .עמַארַאנַאּפ ,0

 ןיא .ןעמולּב ןוא רעמייּב טימ יִא רענייש א

 ךָאנ, .רעטרע ענייש גונעג ריא טניֿפעג גרעּבעג

 ןיוש רע טרַאװ / טייגרעטנוא ןוז יד רעדייא

 ,רעדיל ,טע ,"טרַאה ןוא יא ליטש א ףיוא

 / ,טרָאד זיא ןּבעל סיז ַא, .58 יז ,1925 ענליוו

 ןוא גרעּב ,רעסַאװ / !'ַא ןייש א רַאֿפ סָאװ

 ןיא דוי רעד ,גּבא ,ױלָאמוצּפָא רָאנ / ןלָאט

 ,ַא סָאד דלַאּב טקיזַײא ָאד; .{| שה) ,ֿבעיק

 'ּבעֿפ ,קוצ ,שטעיקָאל השמ ,"טנגער סע רָאנ יו

 רעליטש רענייש א ןיא ןענוֿפעג ךיז טָאה, ,6

 ןעװעג זיא ןוא דלַאװ ןטכידעג א ןיא ,טנגעג

 :טָא ּבזי ןיא ,"טסעג רַאֿפ יַא-סגנואיצוצ א

 ,103 יז ,1968 ָא"ּת ,...קצָאװ

 -עשרי .שרדמ-תיּב ןיא ,לוש ןיא טָאטש .1
 תקולחמ א .טנַאװחרזמ רעד ַײּב יִא ןַא ןענ

 ׂשע רעװ זַא; .שרדמ-תיּב ןיא יִא ןַא רעּביא

 / ,הנשה שאר רעדָא םירוּפיּכ םוי גָאט לַא

 / ,טרָאװ ןייא טֿפּפוה רּביא רנייק ריא זָאד

 ןייא ףיוא ןלוש רעד ןיא ןציז ןּבַײלּב ינוא

 זַאש .א/אל ,1686 מדֿפֿפ םילשמ רֿפס ,"טרוא

 -עגנָא ךיז רע טָאה ,טלעג ןעמוקַאּב טָאה רע

 טרָא ןַא ךיז טֿפױקעג :ונייהד ,ןעלדייא ןּביױה

 ,ןענַאמַאר-דנעגוי ,עש ,"ישילש תּבש ,חרזמ ןיא
 ,69 יז

 יַצנ) טֿפַאשלעזעג רעד ןיא עיציזָאּפ .2
 ,(תוֿבישח טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ ַאזַא ךעלטנייוו

 !יִא ןַא טמענרַאֿפ רע* .יִא ןכיוה ַא ףיוא ןַײז

 רעטרע עכיוה יד .שטנעמ רעֿבושח א זיא רע =

 םעד ךָאנ, .ןזַײרק-סגנוריגער יד :ךעלטנייװעג =

 "רַאֿפ םעדייא רעטסטלע רעד טָאה הריטּפ סניּבר

 ןֿפױא שטנעמ רעקיטכיר רעד .ײיַא ןַײז ןעמונ

 טינ זיאי'ס ואוו טרָאד טשינ ךירק, .יִא ןקיטכיר

 עמ ןעװ ,ּפָאק רעד טלדניװש סע; :;"'ַא ןַײד

 ךייר ןוא יִא ןַײד סייוו, ;"ּפָארַא יִא ןוֿפ זומ

 טינ שרעדנַא ליװ יז, .װש ,"טרָאװ ןייק טינ

 רעטָאֿפ ריא קירק ןרעקמוא לָאז עמ זא רָאנ

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"טרָא ןַײז ףיוא רסיק םעד

 יַא ןַײז ןסיװ ףראד רעדעיא .'ינעהו ריגרעּבמ

 -ָארעזיל .א .י ,"ּפָאק ןרעּביא ןכירק טינ ןוא

 ,1918 דַארגָארטעּפ ,לַאװק ןטלַא םנוֿפ ,שטיװ

 ,ךיז ןטלַאה סיורג ןוֿפ ךיז טמענ תובצע, .21 יז

 ןיא רעּבירעד ןוא יִא ןַײז טינ טנעקרעד רע סָאװ

 טי טרָא

 ןיא רע סָאװרַאֿפ ,ץרַאה ןֿפױא טכעלש םיא

 ,50 יז ,אינּת ,"קידצ ןוֿפ הגרדמ א ןיא טינ

 יךשרעדנַא .ערעדנא יװ שרעדנַא ןַײז זומ רע,

 רעד ןיא יִא ןַא םיא טיג סָאװ סָאד זיא טייק

 "װאס ןיא רעבטרש ידי ,נש ,"רוטארעטיל

 ,382 יז ,1958 י"נ ,דנַאלסור

 רעד .דנַאל ַא ,טָאטש א ,עּפורג ַא ןגעװ ךיוא

 ןוא .17 ןוֿפ ַײרעקורד ןיא םאזרעטסמַא ןוֿפ יִא

 ןעװעטאר ןיא קרַאמענעד ןוֿפ יִא רעד .ה"י .8

 רעטייװצ רעד ֿברע, .טַײצײצַאנ רעד תעּב ןדִיי

 א ןעמונרַאֿפ וָאכָאטסנעשט טָאה המחלמ-טלעוו

 טייקיטעט רעשימָאנָאקע רעד ןיא יִא ןסיורג

 ַאטסנעשט ןיא ,יקצַאש ֿבקעי ,"ןןלױּפ} ןוֿפ

 .9 'ז ,1947 י"נ ,ןדיי רעװַאכ

 .ָארויּב ,טלַאטשנַא ,עיצוטיטסניא ,טמַא .9

 ןייגקעװא .יַא:רידוטש ןַײמ .טֿפעשעג .,לַאקָאל

 רַאֿפ ןּבַײרשרַאֿפ וצ ךיז יַא-סגנורירטסיגער ןיא

 ןיא ײװדָארּבטסיא 175 ףיוא, ,ןקיליװַײרֿפ א

 רעטרע יד ןעװעג גנַאלךרָאי ןענַײז קרָאידוינ

 יִא רעד , ."סעיצַאזינַאגרָא-רעטעּברַא לָאצ א ןוֿפ

 טָאה ךיוא , ."ענימג רעד ןיא זיא טעטימָאק ןוֿפ

 סָאד ןעוצנַײא טעװ הרוצ עַײנ א זַא טֿפָאהעג יז

 יַאניּפרַאק .א ,"ןתונוז-תיּב א ,טֿפעשעג :ָאדו יָא

 ,7 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײב ,שטיװ

 ,לעטש ַא ןּבָאה וצ ,ןטעּברַא םוצ ץַאלּפ ,4

 -סיזירק עקיטציא יד ןיא יִא ןא ןגירק וצ רעװש

 ,לעזעג ַא רַאֿפ ,גנילרעל א רַאֿפ יִא ןַא .ןרָאי
 ןַײמ רַאֿפי .עא רעטעּברַא ןטינעג א רַאֿפ

 וצ ןעװעג גנירג זיא ןַײל' ןַײמ ןיא ,יּבַאשזדי

 ,ונוצרּכ אלש ןָאטעג טָאה רע; .י"'ֵא ןא ןגירק

 ,"ןּבעגעג יִא ןייק {םיא| ...טָאה רע הי"ד

 ןליֿפַא ןטַײצ עטסעּב יד ןיא , .4 ןאַנ ,1887 ,לָאֿפיי

 טנעקעג טינ שדוח ַא יװ רעמ ךיז רע טָאה

 -ריטָאקיַאּב רעד' ,רֵא ,"ָא ןַא ףיוא ןטלַאהנַײא

 .'רעט

 ןלעטש ךיז .טסניד ַא רַאֿפ לעטש .צעּפס ,8

 ןיוש זיא יז; .יִא (ן)טוג ַא ןגירק .יָא ןַא ףיוא
 ןַײמ, ."ַא ןַא ףיוא ןצנַאגניא ןעועג טציא

 גנוקנערק גונעג טַאהעג טָאה רעטסעוװש עמערָא

 םענוֿפ קעװַא יז זיא ףוסל ןוא קיטײװצרַאה ןוא

 יַא רעד (ןעק) זיא ןייש וצ זיא ןעמ זַא; ."יָא
 ריא טעװ טָאג זַאא .װש ,"ןייועג טימ (ןַײז)

 -קעװַא ,יִא ןטוג םעד ףיוא ןלעטש ךיז ןֿפלעה

 ,"ןשָארג עכעלטע ןגָאלשֿפױנוצ ןוא טַײצ א ןעניד

 רעטכַאט ערעטלע יד, ,228 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 א טאהעג טָאה יז .'ַא ןַא ןָא ןּבילּבעג זיא

 ,"רעדניק ןָא קלָאֿפרַאּפ א ַײב לעטש עליואוו

 ,עסואימ ןייק טינ, .יּבוטשרעלעק ןיא' ,ץרפ

 ,ךאלמ .ל ,"יָא ןַא ףיוא ןַײזנַײא טשינ רעּבָא ןעק
 ,11 יז ,1922 עשראװ ,לַאֿפּפָא

 ,ךוּב ַא ןוֿפ ךיוא ןוא ,רֿפס ַא ןיא לעטש .0
 .טריטיצ עמ ןענַאװנוֿפ טרָא ,טֿפירשטַײצ ַא

 רּבהמ רעד ךיוא טגָאז יִא ןקיּבלעז ןֿפױא

 ,טסיאייסע ןרָאלק ַא ַײּב יִא לקנוט א . ...זַא

 ןרעמ ליו רג; .א"שרהמ םַײּב טרָא רעּברַאה א

 טוג זיא רעד םירצמ תאיצי ןוֿב ןאייל וצ
 ,"ןיטרוא ליו ןיא ןגז םימכח ןיד| יװ זַא ,גידלוה

 לֹּבִי ,סילטיימ ֿבקעיו ה"י .16 ,,עשויו שרדמי

 ׂשצ ואוו ןטרוא ןעד ןא ןײלַא, ,ן281 יז ,אווו



 טרָא

 לקנוט ןטסקעט ןיא קיניײװעניא ==| םינּפ םיא

 ,ןוֿפיסוי ,"זיא ןזעוװיג ךילטנעטשרובנוא 'נוא

 ןּביילג לָאז ןתח רעד ידּכע .ּב/ד ,1661 טׂשמַא

 יד ןּבעלּפָא ןעמ ףרַאד ּבַײװ םעד טימ זַא

 רעטרע ךס א ןוֿפ ןעגנורדעגסיוא רע טָאה ,טלעװ

 "ילקילגמוא ןוא עכילקילג ,90 ,"הרוּת רעד ןוֿפ

 טשּפ עלעקיטש א ךָאנ . . . ןטשרוד, ,115 יז ,עכ

 עּבראה א ףיוא ץוריּת א ךָאנ ,יָא ןּבראה ַא ןיא
 ,רעקידניז רעד ,שטיװָארעזיל .א .י ,"אישק

 ,10 יז ,1919 רַארגָארטעּפ

 םזימעֿפיײא .רֿבא ןַא ןוֿפ לייט רעדָא רבא ,7
 ,ךרַאּפ ,ריוושעג ,הּכמ ,עליק ,רעקיוה ;טָאטשנַא

 לטרע ןַא* .יִא טקיטײװעגנָא .יַא קידקיטייװ ַא

 רעּפרעק ןיא יִא ןַא ןגעװ :ךיוא = דסח ןוֿפ

 ַא ַײּב טָאה רעדָא ןָאט וצ ייװ ףיוא טרעה סָאװ

 ,ןקיטייוו ןייק טֿפאשרַאֿפ טינ לָאמנייק ןקנַארק

 ָאד טָא זיא עיצַארעּפָא רעד ךָאנ םישדח רַאּפ ַא;

 םיא טעװ, ."דסח לש לטרע ןַא ּבַײלרעטנוא ןיא

 רע . ..רעדָא ןא ןענעֿפע רעטרע עכעלטע ןיא
 רעד ,דמַא ,"טולּב טימ ןרעװ טצײלֿפעגּפָא לָאז

 ןגעװ ךיוא שימינָאטעמ 1895 ענליוו ,ןַאטלוס

 'ַא ןשיטעטסעמוא ןַא רעייז ןיא , .שוּבלמ ַא
 .עגוצ טינ לָאמנייק זיא דגּב א םענַײז ןוֿפ

 ,144 יז ,1908 י"נ ,וװ רמ ,"טציליּפש

 ךיא, .ןַאגרָאןעױרֿפ רעכעלטכעלשעג .8

 רעד ןשנעמ םעד ּוּביא ןרדנואו ךימ זומ

 ןוֿפ גנַאג זיוא םעד ,יִא םעד ןוֿפ טזיא ןרָאּביג

 םיא רעהַא ואװ ,טולּב ינוא |ןירוא=} ריׂשַאוו

 גרוּבמוה ,םינינפה רחבמ ,ײלָאז ןעמוק (הואג)

 יז ,ױזַא ןַײז ףרַאד גוצּפָא רעד, .ּב/ּבנ ,ט"צּת

 םורא ןוא יִא סָאד ןשַאװמורַא טוג ךיז לָאז

 ַא ןגייל ןוא דמעה רָאלק ַא ןוטנָא ןוא יִא םעד

 יד ןכַאמ לכיט םעד טימ ןוא . . . ךעלַײל רָאלק

 עשרַאװ ,םלוע רדג רֿפס ,ןהֹּכ .מ .י ,"הקידּב

 ַא טָאה יזע :שירעגנוילױאוװ .,31 יז ,ּב"ורּת

 געמ -- סע גָאז ךיא זא ןוא ,יִא ןקַאמשעג

 טניימעג , :שינערעהוצנָא ןא ."ןּביילג רימ ןעמ

 רעד וצ -- ןֿפָארטעג יא םעד ןיוש ּבָאה ךיא זַא

 ףסוי ,"טדערעג ריא טימ דלַאּב ךיא ּבַאה ךַאז

 ךיא ּבָאה טליּפשעג ,קיזומ ןוא טסקעט ,שַאח

 .?רָאי ,גרעּבסָאלש קורד ,ענליוװ ,ןטרָאק ןיא

 ץטייוװצ יד :ךיוא .עטנעצַאלּפ סָאד זיולּב 9

 ,טר עב ,טערעּבעג ,ןכוק-רעטומ ,טֿפלעה

 טאהעג ןיוש טָאה ןירעניװעג יד, .אילש :חּת

 םיא טָאה עמ ,ןֿפָארטעג ךיז טָאה סע, ."'ַא סָאד

 זַא ,יִא סָאד ןעמענוצסיורא תדלוי א וצ ןֿפורעג

 ַא ןיא ןרָאֿפעגסױרַא דָארג זיא עּבָאּב טָאטש יד

 ּבָאה ךיא, .יהֿפיגמ תעשּבי ,ץרפ ,"ןַײרַא ףרָאד

 ךיז טָאה ,לָאטיּפש . . . ןיא טריֿפעגּפָא יורֿפ ןַײמ

 ןּבָאה ןכָאנ טָאה ץּבָאּב יד זא ןזיװעגסױרַא

 יד טקיטֿפיגרַאֿפ ןוא יַא לקיטש א ןסירעגּפָא

 ,11 ךאפ ,1924 ץנליוו ,זעג9 ,"ןירַאטעּפמיק

 .ר ע כי װ  ידַא ןטימ ,ןטניה טָאטשנַא ,0
 יּפָא טמעטָא רע, .יִא ןכייוו ןיא ןסַײמשנַײרַא

 א ןיא לדיימ םעד פינק א טיג ןוא טקַאהעג

 ,םָאנָאקע רעד' ,שג ,קינלָאר ףסוי ,"יַא ןכייוו

 :ידַא יד טימ .תורֿבקה תיּב ,םלוע-תיּב .1

 ןֿפול .רעקילײה ,רצטוג ,רענײר

 םוצ ןעמוק .דלעֿפ ןטסעמ יא םענייר ןֿפױא
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 ןֿפרַאװסױרַא* .לולא שדוח ןיא יִא ןקילײה

 "סיורא = ('ָא םענייר ןֿפױא) יִא ןייר א ףיוא

 סע ףרַאד עמ לַײװ ,םלוע-תיּב ןֿפױא ןֿפרַאװ

 רעייז זיא סע} ,ןצונ ןייק טינ טגנערּב סע ,טינ

 לָאז יִא (ןןטוג ןייק ףיוא :הללק .עא סואימ

 ןיא ןגיל לָאז רע = (ןטערט) ןייטש טינ רע

 .דרֶע רעד ףיוא (ןטערט) ןייג טינ ןוא דרע רעד

 רעד זיא . . .הריטּפ סדיגמ ןסיורג םעד ךָאנ;

 ,ַא ןקילייה םעד ףיוא ןרָאֿפעגכרוד . . . יּבר

 רעזדנואק .א/י ,1875 גרעּבמעל ,םידיסח להק

 סעלַא :'ַא קיליײה שידִי א יװ זיא רוטַארעטיל

 ,שינעעזרַאֿפ א ,עלֿפנ א ,תמ ַא -- וצ סע טמענ

 רימָאטישז ,תחלשמ סַאד ,ליי ,"ּבלַאקנומ ַא

 ...טעטש עלא ןיא ןלײטּפַא; ,8 'ז ,ו"לרּת

 .8 א 1881 ,לָאֿפִיי ,די ,יַא קילייה א ףיוא דלעֿפ

 ...ןענעגעזעג ךיז יז ליװ לָאמ עטצעל סָאד;

 ,םירישה-רישי' ,עש ,ייָא ןקילייה ןטימ

 ,ַא ןטיירג םוצ ןעמוק ,רֿבק = ידַא יד ןַא יא

 רע לָאז ןגילרַאֿפ, :הללק .יִא לקיטש ַא ןֿפױק

 סָאװ רֿבק ןיא ןרעװ ןּבָארגַאּב --- יַא ןיימ ןיא

 ,רימ רַאֿפ טמיטשַאּב זיא

 ,טָאטשנַא ,םוקמּב -- ןוֿפ טרָא ןֿפױא 2

 טָאטשנַא ,עיצאוטיס ןַײמ ןיא --- יִא ןַײמ ףיוא

 ה"ד| "רצוא ןא ןוֿפ יִא ןַײמ טסיּב וד, .רימ

 טכוז רצוא ןַא לַײװ ,דרע'רד ןיא ךיד ּבָאה'כ

 ןֿפױא שטַאּפ א ןּבעג .ןדרע רעד ןיא ךָאד ןעמ

 יִא ןַײמ ףיוא רערעדנַא ןא, .רעֿפטנע ןַא ןוֿפ יִא
 ,םּת לּפמיג ,שַאּב ,"יירשעג א טכַאמעג טלָאװ

 םעד ץרַאה ןַײמ ור ןעקנעש, .10 יז ,1963 יינ

 ךָאד ךיא ּבָאה סרעדנַא ןייק .םענעטילעג-ליֿפ

 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ ,לַאה ,ייָא ןַײז ףיוא טינ

 ,151 'ז ,6

 ןא ןָא ,ףֹּכיּת ,ךַײלג -- טרָא ןֿפױא 2
 ןֿפױא טלעג עצנַאג סָאד ןלָאצּפָא .רעלקרעּביא

 ןסילש םַײּב ,הרוחס יד ןלעטשוצ םִַײּב -- יא

 -הּפצוח אזא ךָאנ שטעּפ ןּבעג ;עא ךַאמּפָא ןַא

 = 'ִא ןֿפױא ןענעק ,ןסיװו* .רעֿפטנע ןקיד

 ןקוקנַײרַא ןֿפרַאד טינ ,ןטכַארטכָאנ ןֿפרַאד טינ

 יװ דלַאּב, .רֿפס רעדנא א ןיא ,שוריּפ ַא ןיא

 רעד טגָאלש / ,טרַאװ א סיורא טדער רענייא

 ,לדוי ,סוממ ,'"יֵא ןֿפוא םיא ּפַא רעטייווצ

 -רעטנוא ךיז טעװ סע ךַײא ןוֿפ רעװ, .120 יז

 יִא ןֿפױא זומ רעד ןרירוצנַא לדיימ סָאד ןייטש

 ,ע"רּת לשימעשּפ ,ךלמה ןתח ,"ןרעװ טעגרהעג

 ןיא טקַאּפעגנַײרַא עלא ייז טָאה עמ, ,40 יז

 "עג טשינ ןּבָאה סעמַאמ ןעװ .סענַאגַאװ-טסַאל

 יז ןעמ טָאה ,רעדניק ערעייז ןּבעגּפָא טלָאװ

 ןדי רעװָאכָאטסנעשט ,ייָא ןֿפױא ןסָאשרעד

 ,202 יז ,1947 י"נ

 ןטה ןונ; .ףרַאש יד ,ץיּפש יד .כרֵא 4

 איז / .דניװשיג ןרַאװ איד ןדלעה קלמע ׂשע

 לָאװ / .דניזיג שדוד רעה ףיוא רעז ןגולש

 רטרעװש ריריא טימ ןדוי איד ךיז ןטראיוו
 טנמינ ןגניר ןליהעטש יטרַאה ׂשיוא / .טרוא

 ,169 ץּפָארטס ,ךוּבילאומש ,"טרָאװ ןייק טרוה

 ןטשרע ןטימ ןטֿפעהֿפױנוצ ןוֿפ תואמגוד

 יַא ;טַײטַאּבײַא :רעניױאוװַאּבײָא :טרָא --- לייט

 -יטריּבעג-יָא יד, -- קיטריּבעגײָא :;תיּבה-לעּב

 יד ...טרעצעגסיוא ןענַײז סָאװ רענלעז עק

 ידַא -- שיטּפָאַאטרַא

 .ז- ,רעד .ידַא -- ל'ַאנָאגַאטרַא

 ידַא -- שינעגָאטרַא

 .ידַא -- שיט|ענעגָאטרַא

 שיטענעגָאטרַא

 ןַאמדירֿפ .י ,"עקיטריּבעגײַא יד דצמ רַאֿפעג

 ;1935 קסנימ ,טענגַאמ ,סרעדנעס .כ .ר ,זּביא

 סעקרעציזקרַאמ יד סָאװ טלעג -- טלעגיָא

 -עג . , ,, .סָאּבעלַאּב קרַאמ םעד ןלָאצַאּב ןגעלֿפ

 רֶע . . .סעקּפוקעשּפ עמערָא יד ןשיװצ ןעגנַאג

 ןעװ יחהמ-רבא ןסעגעג טושּפ יז ןוֿפ טָאה

 עּבלַאה ןייא יגיָא ןַײז ןטלַאהעגֿפױא ןּבָאה ייז

 עשראו ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"העש

 -רעּביא ןַײז; -- שינעעשעגײַא .118 'ז ,8

 וצ גנַאגוצ רעכעלטרַארעסיױוא ןוא רעכעלטַײצ

 ,קיװייל .ה ,נש ,"ןשינעעשעגײַא ןוא טַײצ

 סָאװ געט ייװצ יד; -- הלועּפהיַא ;453 יז

 ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא ןוא ןעגנאגעג זיא םהרֿבַא

 רֿפס ,יקסװָאנַאי המלש ,"הלועּפה"ֵא םעד וצ

 ;ךַאז"ַא .30 יז ,ּב"ערּת עשרַאװ ,קחצי תדקע

 -- ןעמָאנײַא ;גהנמ"ָא :עגַאלָא :טיײקרעכיזדַא

 ןעמענײַא עשינעמור ןיא זיא 1 זַאלסיוא רעד,

 ,"גנורעכײװרַאֿפ רַאֿפ ןכייצ רעד יװ רעמ טינ

 .1 ,אעצוו פשדי ,רעטכעש .מ

 לייט ןטייװצ ןטימ ןטֿפעהֿפױנוצ ןוֿפ תואמגוד

 עג ,טרָאניױאװ ,יַאןװַאד ,יַא-טלַאהֿפיוא :טרָאז

 ,טרַאציז ,טרַאלמאז ,יִא(ס)טֿפעשעג ,ָא-טכיר

 טרָאצוש ,טרָא-רוק ,יַא-(גנוןקישרַאֿפ ,ָאנריוּבעג
 .ןוזָאא

 ןעמָאנ ןשיסור ןוֿפ תוֿביּתישאר .רעד -- טרַא

 -סודניא ,הכַאלמ רַאֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ

 090160ע980 ;ןדִיי ַײּב טעּברַאדרע ןוא עירט
 28סנמססיזמגסנזעזצ 'ימצתג (סמסקע 68-

 גרוּברעטעּפ ןיא ןֿפַאשעג .0668 8 2000עע)

 ,סרעוט-ללּכ עשידִיי עּפורג ַא ןוֿפ 1880 ןיא

 -ךײא טימ טייקיטעט ןַײז ןּביױהעגנַא יַא טָאה

 -ַאּברעּביא ןוֿפ תוכָאלמ-לעּב עשידִיי ןענעדרָא

 עלַארנטעצ יד ןיא בושייה-םוחּת ןטרעקלעֿפ

 .סעינרעּבוג עשיסור

 קרַאטש טייקיטעט ןַײז יַא טָאה טלָאמעד טניז

 דנַאּברַאֿפ א 'ַא זיא טנַײה ןוא טײרּפשעגסיױא

 עלַא ףיוא רעדנעל 238 ןיא ןטֿפאשלעזעג ןוֿפ

 ,ןטנעניטנַאק

 לָאצ ַא ןוֿפ לײטידנַאטשַאּב רעטשרע -- "ַאטרַא

 "ירג ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ןעמזילאנָאיצַאנרעטניא

 ,טושּפ ,קיסעמלגער ,טוג ,קיטכיר ,ךַײלג ,שיכ

 -רָאנ א טָאה סָאװ
 .ןעז יַא ןַא .ןגיוא עדייּב טימ היאר עלַאמ

 טֿפַאש סָאװ

 ,קידלקניוװ-טכער זיא סָאװ סָאד .ןעלקניוװ עטכער

 יַא רעלַאטנָאזירָאה רעד .עיניל עיִא

 -- ליגָאלָאכיסּפ .1
 גנולקיװטנַא ןוא גנולייה עקיטכיר יד טיג סָאװ

 עויטקעֿפעד ןוֿפ ,ענענאטשעגּפָא-קיטסַײג ןוֿפ

 -- עיגָאלָאיּב .2 .סַאלק רעיא ןַא .(רעדניק)
 ,.וחד וחזד

 -- עיגַאלָאיּב .1

 טרַא ןוֿפ ןוא ןימ ןוֿפ גנולקיװטנא יד סָאװ

 טימ םּכסהֹּב ,עיניל רעכַײלג א ןיא טייג

 .תודוסי עטמיטשַצּב-ןיימעגלַא

 ָאּפיה א ףיוא טיה סָאװ --- עיגָאלָאיצָאס .2

 ןוֿפ ןיגרעּבירַא םַײּב םזילעלַארַאּפ ןשיטעט



 םַארגָאטרָא

 זומ , .רעקידרעטַײװ א ןיא עידַאטס-רוטלוק ןייא

 ןיא םזילַאטיּפַאק ןוֿפ גנַאגרעּבירַא רעד ןעד

 -- םיֹז ."?רעיֶא יא אקװד ןַײז םזילַאיצָאס

 ,רעד

 ןוֿפ גנודניּברַאֿפ .ןע .יד -- ם'ַארגָאטרַא
 בַײרש רעקיטכיר רעד ןיא תויתוא רָאּפ ַא
 ַא ןֿפַאש ןוא םענייאניא ןעמוק סָאװ ךַארּפש
 ,1930 ,לוש עינ יד ,מי .עיצַאיצָאסַא-עז

 .גילסױא {- .ס: ,יד -- עױֿפַארנַאטרָא
 ןוֿפ גיילסיוא םענעמונעגנַא ןרַאֿפ םיללּכ םוכס

 םַײּב תויתוא ןצינ וצ קיטכיר דומיל .ךַארּפש

 זע, .לַאניגירָא ןוֿפ יִא יד ןזַאלרעּביא .ןּביײרש

 ךילגעמ זע םעד ןדניֿפ רנייא ךיוא ךיז יטלָאז

 יֿפַארגָאטרָא דרעװ ואו ?יכַארּפש ישדוי ןיא

 והיתּתמ ןּב השמ ,זּביא ,"?טזיא קיטַאמַארג ךָאנ

 ,ךורע ןדע רֿפסו ךורע הֹּתֿפּת רֿפס ,ליסַאקמ

 טינ דיחי א ןעק, .|2:1 ,אוצ לּבײ| 1777 ץצמ

 -רעּביא ןריֿפכרוד ןוא קידהמלשײנַא ױזַא ןעמוק

 ,רעטכעש יכדרמ ,"ַא רעד ןיא ןעגנושרעדנא

 רענייא אזא, ,1968 לירּפַאץרַאמ ,לעװש ןֿפױא

 לָאז ןעמ ןעוועג הכוז טינ טלָאװ רֶע סָאװ . . ;

 ץענוּבירט ענעגייא ןַײז רעטציא טָאה ,ןקורד םיא

 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"ָא צנעגייא ןַײז ןוא

 ,425 'ז ,ו| רעקיטירק

 רענעי רעדָא רעד ןגעװ תולאש , .ידַא -- שיד
 םירֿבח ליֿפ ַײּב ןרעװ גיילסיוא ןיא גנורעדנע
 -דנַאטש (הליחמּב) ןרענָאיצולָאװער' ןוֿפ טזיילעג
 סיוא טעז סע יװ ױזַא טסילשַאּב עמ .טקנוּפ
 סיוא טעז םירפח עקיזָאד יד ַײּב . . . ירעקנילי
 א יװ טיּבעג םעד ףיוא טײקיטכיזרָאֿפ עדעי
 רעד ,ַאקרָאיװעװ .א ,"םזיועשנעמ רעיא ןימ
 רעד, .1926 עװקסָאמ ,שידיא ןוֿפ גיילסיוא
 עַײנ יד ,מי ,"ץעג רעקיּביײא ןַא זיא ךלומ רעיא
 ןּבעג הצע ןייק ךיז ןעק ךיא, .1930 ,לוש
 -רּפ ץיִא ענעדײשרַאֿפ יד ןעוּבוצנַײרַא ןיהואוו
 פשיי ,װמ ,"ףלא ןעמוטש םעד ץוחַא םיט

 ,2 ,אוא

 ןֿפױא טסילַאיצעּפס .ן- ,רעד -- ף'ַארג--
 ךעלגעמ ,רנ ,רעלֿפַארנ - ךיוא} .יַא ןוֿפ חטש
 ן.ּב"לוטיּב טימ זיולּב

 ,רעטקָאדךײצ .{ ,רעד -- טנ ַאדָאטרָא
 -ןייצ ןוֿפ טיּבעג ןֿפױא החמומ ,גָאלָאטַאמָאטס

 ידַא -- שי .יד ,עי- .רוטקורטס

 ףיוא זיא סָאװ .ידַא -- שיטעּפָאדַאטרַָא

 .ןטַארַאּפַא עיִא

 יּפָא טינ, .וווד +-- .רנ .ידַא -- סק'ָאדָאטרַא
 ,לּפי ,"םוטנדִיי ץיא ןוֿפ רָאה ַא ףיוא ןטערט
 ,ןטסיסקרַאמ עיָא .22 ןאי ,5

 .רעקיּביילגטכער .ן  ,רעד -- סק'ַאדָאטרַא
 ןצעזעג יד ַײּב גנערטש ךיז טלַאה סע רעװ

 .הטיש רעדָא הנומא ןַײז ןוֿפ םיגהנמ ,ןעגנוריֿפ

 -אנַאיצידַארט רעטנעװקעסנָאק ןוא רעגנערטש

 יּפַא ןוא םייוניש ןייק טינ טזָאלרעד סָאװ טסיל

 -לעטשעגנַײא (רעירֿפ-תורוד) רעד ןוֿפ ןעגנוכַײװ
 .םעטסיס רעט
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 ,הטיש רעכעלטלעװ א עגונּב (א -- לעיצעּפס
 ;'ַא רעגנערטש ַא ,טסיסקרַאמ ַא

 עשיסקָאדָאטרָא 6- -- ןטסירק עגונּב (ּב

 | ;ךריק
 טלאה סע רעװ .רעמורֿפ א -- ןדִיי עגונּב (ג

 "סנּבעל יד ןוא ןּפיצנירּפ יד ַײּב גנערטש ךיז

 סע רעװ ,םוטנדִיי ןלענָאיצידַארט ןוֿפ ןעגנוריֿפ

 יד טימ ,הכלה רעשידומלּת רעד טיול טּבעל

 .ןטעטירָאטױא עשינּבר ערעטעּפש ןוֿפ ןּכָאגוצ

 ףוס טשרע ןעמוקעגפיוא ןדִיי עגונּב יט רעדו

 -יּכשמ ַײּב ה"י ,19 ןיא טײרּפשרַאֿפ ךיז ןוא ,8

 עמורֿפ ;דנַאלשטַײד ןיא סרעמרַאֿפער ןוא םיל

 ןעמונעגרעּביא רעטעּפש ייז ןוֿפ ןּבָאה ןדִיי

 ןּבָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד זיּב .'ט םעד

 סָאד טצינעג טינ עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןדִיי עמורֿפ

 טימ וליֿפַא ןוא ןטלעז ךָאנרעד ךיוא ןוא טרָאװ

 ןיא ןזַײרק עלַא ַײּב טײרּפשרַאֿפ .ןליוורעדיװ א

 |.עקירעמַא

 ןטסינויצ ןשיוצ ,עַײרֿפ ןוא ןיֵא ןשיװצ ןֿפמַאק

 גנורעדָאֿפ יד .ןיֵא יד ןוֿפ ײטרַאּפ יד .ןיָא ןוא

 שטָאכ ,ןַאמרעגנוי רעשידגנתמ א? .ןיֵא יד ןוֿפ

 רע טקוק הזילּכילע ,'ַא רעקרַאטש א זיא רע

 לקיטש א ,ארזע-ןבא לקיטש א ןָא לָאמא טרָאֿפ

 ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"ג"ּבלר

 ""ךל תוׂשצל תע' גנוזַאל רעד רעטנוא, ,140 יז

 םידיסח יד ַײס ,ןיֵא עלַא טרירטנעצנָאק ךיז ןּבָאה

 יד ןקינירוצסיוא ידּכ . , . םידגנתמ יד ַײס ןוא

 ,שטיװָאלעװַײֿפ .א ,"'האמוט' רעד ןוֿפ ןטסענ

 ,150 'ז ,7171970 ָא"ּת ,װעשטָאלז ּבזי ןיא

 גנוטכיר ,עּפורג ,ללּכ .ּבנ צמ ,יד -- ץֹיד
 ןזיא) טגיזעג טָאה עיֵא יד .ןסקַאדָאטרַא ןוֿפ

 -סקלָאֿפ עטושּפ .ןלאו יד ַײּב (ןלַאֿפעגכרוד

 עייַא יד .עייַא רעד וצ וצ ןעייטש סָאװ ןשטנעמ

 רעד -- םיוּבנריּב ןתנ 'רד .ךיז טריזינַאגרָא

 ַאֹּב סָאװ עיַא יד .עיָא רעד ןוֿפ גָאלָאעדיא

 ,ןסַאמ עשידִיי יד טשרעה

 ,שיסקָאדָאטרָא וזז .ידַא -- לַאפקָאדָאטרַא
 ןוֿפ ןּפיצנירּפ יד ,הטיש רעד עגונּב צעּפס

 יַאיצָאסײָא .טלַאהניא ןיא ןַא טימ .ןסקָאדָאטרַא
 -עגסיוא .סרערעל עא .לַאנַאיצַאנײַא .שיטסיל

 ךיז טָאה סע, .עילימַאֿפ רעיא ןַא ןיא ןסקַאװ
 ,35 רָאי א ןַאמ ַא ןוֿפ ערוגיֿפ יד ןזיװַאּב

 רעד ,ןײטשַאלּב רזוע ,"עימָאנַאיזיֿפ עיִא ןַא

 טינ ,ןטסיניצ ערעדנא; .1896 ענליװ ,ןהּכ

 עמורֿפ יד סומזינויצ ןוֿפ ןּפוטשּפָא קידנליװ

 ענעגיא עסַאמ א ןוֿפ ךיז ןגאזטנא . . . ןדִוי

 -זינוטרָאּפָא רעיֵא רעד זיא סָאד --- ןעגנורעדָאֿפ

 ,1902 ןָאדנַאל ,רעטיײּברַא רעשידיא רעד ,"סומ

 א ןעװעג טלָאמעד זיא רע; 92 'ז ,12 אש

 -טּפש . . . עקניּבָאקאי א יז ,טַארקַאמעד:לָאיצָאס

 עיִא ןַא יז ןוא טעדַאק ַא ןרָאװעג רע זיא רעט
 ,נעסע .מ ,רודַאש .מ זּביא ;"עקשטיװעשלָאּב

 יד נענַאטשטנַא זיא'ס נעװ עכַאּפע רעד ניא

 ,17 יז ,1932 רימָאטישז ,ײטרַאּפ

 ,ַא יא ךיז ןיא ןקינײארַאֿפ יז , .טייק-
 -נייא ,מי ,"םזיאערּבעה םעד טימ םזינויצ יא
 ,1922 ,לושקלַאֿפ עכעלטייה

 ַאֹּב ..., .רנ -- טייקשי- .רנ -- שיד

 שיֿפרָאמַאטרַא

 -רַאֿפ ,גינּפָא ןטכער . . . ןיא ןעמעלַא קידנדלוש
 רעטשרמולּכ רעייז טימ ןגיוא יד קידנדנעלּב
 ,4 א ,1937 וועיק ,טסעמרַאֿפ ,"טײקשייָא

 ָאטרָא ןוֿפ זיא סָאװ .ידא -- שיטקַאדַאטרַא
 עיִא .סקָאדָאטרָא ןַא ַײּב (יװ) זיא סָאװ .ןסקָאד

 ףיוא תּבש ןטיהּפָא ,ןטכיש ,ןזַײרק עיִא .עדניימעג

 .רעדנעל-ֿברעמ יד ןוֿפ ןדִיי עיִא .ןֿפוא ןיִא ןַא

 -םורד יד ןיא טָאטש א ןוֿפ ֿבר רעיא רעגנוי רעד

 לוש עויטאװרעסנָאק יד ןעלדנַאװרַאֿפ ,ןטַאטש

 יַאכ ןלענָאיצידַארטייָא ןא ןגירק .רעיֶא ןַא ןיא
 הנּכס ַא הלּכׂשה רעד ןיא ןעזרעד .רעטקַאר

 רעגנעהנָא עא יד וליֿפא , .םוטנדיי ןיָא ןרַאֿפ

 -רעּביא טזומעג ןּבַאה םזיסקרַאמ ןטלַא םעד ןוֿפ

 ,וװ טישז ,"ןעגנוטסעֿפ ערייז ןוֿפ ךס א ןּבעג

 ןטלַאטשנאךרעל עיִא יד, .173 יז ,1912 יינ

 ןוֿפ ןוא טַײצ רעד ןוֿפ קורד ןרעטנוא ןענַײז

 -ייא ןלוש רעמ ןרָאװעג םוירעטסינימ-סגנודליּב

 י"ג , עטיל ןיא ,רעגרעּב ףסוי ,"םירדח רעד

 ַארּפרערעל עשיאערּבעה יד; .228 'ז ,1

 ,"טנעה עִא ןוֿפ סיורַא ךיז טשטילג עיסעֿפ

 יד ןיא וצרעד, ,30 עוו 1959 ,זמט ,ןָאדרַָאג :נ

 ןטנעמעלע ַײרד ןיא טלייטעצ אֿפוג עיסקָאדָאטרָא

 ,"םינּבר עיִא ןוֿפ ןדנַאּברַאֿפ ערעדנוזַאּב ריֿפ טימ

 ,טייקקה .27 או 1966 ,זמט ,גצּב

 -טסירק יד .יד -- ךריק עשיטקָאדָאטיױַא
 רעשימיור רעקידחרזמ רעד ןוֿפ ךריק עכעל

 יד ךיוא .ךריק עשיטנאזיב יד ,עירעּפמיא

 רעד --- שָאר רעד .ךריק עשיסקָאדָאטרַא-שיכירג

 ריִא רעד וצ .,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךרַאירטַאּפ

 -נטסירק רעייז סָאװ רעקלעֿפ עלא ןרעהעג 'ק

 ןשרעה סע ואוו ןטרָאד, .ץנאזיּב ןוֿפ טמוק םוט

 (ענװאלסָאװַארּפ) עיִא יד ןוא םוטנװַאלס סָאד

 ןָאדנָאל ,רעטיײּברַא רעשידיא רעד ,*, . ,עכריק

 ,28 יז ,14 ןאװפ ,2

 ,ץמָארד- :ךיוא .ןע- ,רעד -- ם'ָארד|ַאטרָא
 געװ רעטסצריק ,רעטקעריד ,רעכַײלג .ס' ,יד

 -- שי- .ןַאלּפָארע ןַא ןוֿפ רעדָא ףיש ַא ןוֿפ
 .ידַא

 עקיטכיר יד טָאה סָאװ .ידַא -- שי|נָאטַאטרַא
 -סיוא ,רעטרעװ עיַא .גנונָאטַאּב ,גנוריטנעצקַא
 ,םזי- .ןקורד

 טסקַאװ סָאװ .טַאּב .ידַא -- שיּפָארטַאטרָא
 .ןסקיועג עיִא .לַאקיטרעװ רעקינײװ רעדָא רעמ
 ,םזיד

 עיּפַארגַאטַאּפ .1 .ידַא - שיטַאמָאוכָאטרָא
 ,ןרילָאק יד רעּביא קיטכיר טיג סָאװ --
 יּבגל ויטיסנעס זיא סָאװ --- עיגַאלַאיזיפ .2

 ,טיור וצ ץוח ,ןרילָאק

 יא? .247 ,שטוטס ,ןע- ,רעד -- ץ'ַאלָאטרַא
 החּפשמ רעד ןוֿפ לגױֿפגניז .11016014מ08 .לכ2
 ַא טימ ,ןרעדעֿפ עיורג-לעג טימ ,60

 ןיא טּבעל .סיֿפ עטיור ןוא לּבָאנש ןגנַאל

 ,עקירֿפַא ןוא עיזַא ,עּפָאריײא

 יד טָאה סָאװ .ידַא -- שיֿפרָאמַאטרָא
 ןוא ןטייקכיוה ןוֿפ עּפַאמ עיִא .םערָאֿפ עקיטכיר

 ,טייק- .גנוריגָאלַאטַאק עיִא .ןעגנורעדינ



 שירטעמַאטרַא

 ןרַאֿפ זיא סָאו .ידַא -- שירטעמַאטרַָא
 ,ןטַארַאּפַא עיֶא עכעלטקניּפ צַײנ .ןטסעמ ןקיטכיר
 ,טייק-

 וצ טנעמורטסניא .ן' ,רעד -- 9 ַָאקסָאטרָא
 ןַא ןוֿפ רוטקורטס עטסקיניײװעניא יד ןשרָאֿפ
 יד ןקוקַאּב עא סָאד .ידא -- שי .גיוא

 ,ןגיוא

 -סורַא עקיטכיר סָאד .יד -- עיּפ'עַָאטרַא
 םענעמונעגנָא ןוֿפ ,ןקיטכיר ןוֿפ עידוטש .ןדער

 רעּביא ,ךַארּפש ַא ןוֿפ ןעגנאלק יד ןדערסױרַא

 עלַאקָאל ןוא עשיטקעלַאיד ענעדײשרַאֿפ יד

 עשידִיי יד ןעיוּב .יִא עשיללּכ יד .ןדיישרעטנוא

 טינ, .טקעלַאיד ןשיװטיל ןוֿפ דוסי ןֿפױא יִא

 ,עיֿפַארגָאטרָא ךָאנרעד ןוא יִא רעירֿפ ןעוועג

 סע; ."טושּפ ןוא שיגָאל ןעװעג טלָאװ סָאד יו

 רעזדנוא ןיא זַא ןטכַאדסיוא טנַאקעג ךיז טָאה

 ...ןַײז ץלַא ןוֿפ רערעװש טעװ טײקנֿפרָאװעצ

 "ידי ץנעמונעגנָא ןַא ,עטלעטשעגנַײא ןַא ןֿפַאש

 ידַא -- שי .2 ,אצוו פשִי ,מי ,"יֵא עש

 ,טפיד

 -עּפס .רג22 יא? .ן- ,רעד -- ר'עּפָאטרָא
 "עג ךעלֿפעלסוֿפ יד, .עידעּפָאטרָא ןיא טסילַאיצ

 'סוֿפטַאלֿפי ךיז טֿפור סָאד ,ךַאלֿפ ןענַײז ןרָאװ

 -טרכַא ענַײמ ףַא ןיסעלעט עמַאיז ,"ךיַא יד ַײּב

 רעד ןוֿפ גַײװצ אש .עידה 1968 עװקסָאמ ,סע
 ךיז טמענרַאֿפ סָאװ טֿפאשנסיװ רעשיניצידעמ

 -טוח ,ןעקנעלעג ,רענייּב ןוֿפ גנולייה רעד טימ

 .ּב ֿבקעי .רד ,ײללּכּב טעלעקס ןטימ ןוא הרדשה

 ;ךיוא ,י"ג ןּבעל וצ ןוא טנוזעג וצ ,ןעלג

 - שי .עי|סקַארּפָאטרַא :ךיוא .קיד
 ,ךיש עא .עיגרוריכ עיִא .ןטַארַאּפַא עיִא .ידַא

 "גיק עכַאװש רַאֿפ קיטסַאנמיג עיַא ערעדנוזַאּב,

 ןיוש טרעהעג סנקור עטמירקעגסיוא טימ רעד

 ןט ,1924 ענליװ ,זעג9פ ,"רעטקַאד-לוש םעד וצ

 עטנדרָאעגנַײא-טוג . . . יד ןיא, .עגַאלַײּב ,

 ץיא ןוֿפ ןעגנוטכירנַײא ענעדײשרַאֿפ רעטרערוק

 ,ץַאמ שריה ,"ןטצניּבַאק עשינַארטקעלע ןוא

 עשרַאװ ,ןליופ ןיא קיטסירוט ןוא רעטרערוק

5, 

 ,עיפעָאטרָא ווזד טעמּכ .יד -- עיױגָאֿפָאטרָא
 ןֿפױא ךיז ןרירטנעצנָאק ןרעדנוזַאּב ןטימ רָאנ

 -- ׁשי- .רעדנוזַאּב גנַאלק רעדעי ןוֿפ דיירסיורא

 יסורַא ןשיװצ דיישרעטנוא רעשיַא רעד ,ידַא

 יֿפיונוצ א יװ רעדָא גנַאלק ןייא יװ שט ןדער

 ,ש+-ט ןוֿפ סָאג

 רעשימעכ .סָאד -- פרעַַײז"רָאֿפסַאֿפַאטרַא
 -רעֿפ םַײּב טצינעג .עיזאנמיג-לאער רענליוװ ,'ט

 -לַאנָא וצ םעט ןכעלרעיוז א וצ טיג ,ןריזיליט

 .ןעקנַארטעג עשילָאהָאק

 ידַא -- שירָאֿפסָאֿפָאטרַא
 ,סרעַײז-רָאֿפסָאֿפָאטרַא ןוֿפ ךיז

 .עירטעמָאעג .ס' ,רעד -- רע)טנעצַאטרַא
 -וקידנעּפרעּפ ַײרד יד ךיז ןדַײנש סע ואוו טקנוּפ

 -- ׁשיר- .קעַײרד ַא ןוֿפ ןטַײז יד וצ ןרָאל

 ,ידֲא

 יענימ .רג22 יא? .ן' ,רעד -- זַאלקַאטרַא

 טמוקַאּב סָאװ
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 "עג ,שַאטָאּפ ןוֿפ ןייטשלזיק םייל .עיגָאלַאר

 "עג .רילָאק ןזָאר רעדָא ןסַײװ ַא ןוֿפ ךעלנייוו

 -טּפיוה .ןלארענימ-זדלעֿפ עפורג רעד וצ טרעה

 םַײּב טצינעג .רוטַאנ רעד ןיא שַאטָאּפ ןוֿפ לַאװק

 | .ללעצרַאּפ ןטעברַאסיוא

 .ג22 יא? .ז ,רעד -- ל'ָאזערקַאטרַא
 ןוֿפ רעדָא עלָאמס-סקָאק רעיור ןוֿפ טקודָארּפ

 ןטעּברַאסױא םוצ טצינעג טרעװ .,ןליוקנייטש

 עשיטסַאלּפ רַאֿפ ףָאטשיור .ןעלטימ-עיצקעֿפניזעד

 .ןטקודָארּפ

 רעקיטרָא רַאֿפ תר .וַאס .ן- ,רעד -- םריווטרָא

 זיא טָאטש יד, .יטעטימָאק רעכעלטֿפַאשטריװ
 רעשילוּפ רעד ןוֿפ ןעװעג טֿבורחרַאֿפ ךָאנ

 ןייק טַאהעג טינ טָאה יִא רעד ןוא עיצַאּפוקָא

 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ ,"טלעג

 ,42 'ו ,9

 ןיא .=:77: 810548 .ןע- ,רעד -- ןאוימר'ַא
 -רַא סָאװ רעטסַײמ ,הכאלמ-לעּב ,ךַײרקנַארֿפ

 ןַײז ןוֿפ ףליה רעד טימ רעדָא ןײלַא טעּב

 ,החּפשמ רענעגייא

 קרַאמ .722 ייאכק .ּבנ צמ ,רעד -- םזיטרַא
 -שירעלטסניק ,הכָאלמ ַא ןיא טֿפַאשהירּב .ּבװ

 טימ טרירוקנָאק רענייא ,, .טעטיזָאוטריװ ,טייק

 ןַא ,טעּברא ערעקיליּב טימ רענייא ,ערעסעּב
 יא ,קַאמשעג רעמ טימ --- רעטַײװ רערעדנא

 םעד ןיא, .ףליה רעַײא זיא סָאװ ןיא ,ץרפ

 סעּפע ןעװעג זיא יַא ןלעוטקעלעטניא ןקיזָאד

 עשידוי ןעגעװ ,נש ,"סשיגַארט סעּפע ןוא סנייש

 ןויװַאּב ךיוא טָאה יז; ,176 'ז ,װ רעּבַײרש

 ,ץנַאט ,ליּפש ןיא 'ַא ריא ןוֿפ רעכעֿפ ןצנַאג םעד

 ,26 וט 1962 ,זמט ,סירוי .ש .א ,"קימימ ,גנַאזעג

 ,1825 +--} ןלייטרוא .כרַא .ורט -- ןליײטרַא
 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר ,ןַײז רזוג ,ןלייטוצ

 איי ,יטליטרַא טרװא :(1 ,ּב ,רּתסא) 'רזגנ'

 .ןײןרָאװעג רזגנ, :יּת "טרישּב

 רַאה םוכס  .ל22 ייאככ .יד -- עי|רעליטרַא
 ןטעקַאר ןוֿפ סרעריצנַאל ןוא ןענָאנאק ,ןטַאמ

 ןוֿפ גנונעכייצַאּב עקידללוּכ .ײמרַא ןַא ןוֿפ

 .ייז טימ טנֿפָאװַאּב .,,ןעגנולײטּפָא-רעטילימ

 ,ַאטּפולײטנַא ,סָאשיַא ,רעַײֿפיא ,יַא-קנַאטײטנַא

 יָאטַא .יַא:טינעז .עיזיוויד-א ,קלָאּפ-יא ,דרעֿפ-א

 ןוֿפ גנוקעד רעד רעטנוא ןטערטּפָא .יִא עשימ

 רעטכידעג רעטניה ךַײט ןרעּביא ןריֿפרעּבירַא .יַא

 טנזיוט ַא טרָאד לּכה-ךס ןַארַאֿפ , .ילרעסישייא

 ,"ןטרָאס עלַא ולוכו יַא ,עטָאכעּפ -- םינווי ריֿפ

 ךיז גָאט ויּב, .152 'ז ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ

 -גערּב .ש ,"יַא ןוֿפ ןלייט ךָאנ ףיוא ןסױטשעגנָא

 ,1931 סעדַא ,| עיצולַאװער ןוא גירק ךרוד ,ןַאמ

 "אוואק ,'א ךָאנרעד ,רעײגסוֿפ ךָאנרעד, .245 יז

 ,96 יז ,1947 א"ּב ,דרע עטנערּבעג ,געס ,"שירעל

 וצ , .חוּכיװ ַא ןיא ןטנעמוגרַא עקרַאטש .גיֿפ

 רַאֿפ טֿפַאשנסיװ ןוא רוטַארעטיל ,טסנוק ןטלַאה

 "סיזקע רעד ןוֿפ טסניד ןיא יא רערעװש רעד

 יז ןוא עיגָאלָאעדיא רעשהכולמ רעקידנריט

 סמישזער ...ַא ןוֿפ ןטייק ןיא ןדימשנַײא

 ,30 וש 1948 ,שַאֿפ ,רעקָאר .ר ,"ןסערעטניא

 .ןרענוד = 'א עשילמיה

 טקַאֿפיטרא

 יא רעטנכייצעגסיוא ןַא .ז- ,רעד -- טסיד

 יד םאוגנַאל ןעמוק סע, .ידא -- שיטסי-

 רעיא טצירק ךיז טַײװ ןוא / ןָא סעגר עטרַאגעג

 ,217 יז ,1956 י"נ ,| המחלמ ,מּפ ,"רענודעג

 ידע .רנ .שירעליטרא וזד .לס -- יקסיז
 ןטיּפָא טכַאמ סָאװ רענעשזניא ןַא ןוֿפ ןטעּברַא

 ,1869 ,מק ,"רעװעג יקסייא ןרעסעּברַאֿפ וצ

 ,רעַײֿפ 'א .רעװעג יִא .ידא -- שי .20 ןט

 .ףירגנָא רעיא

 סי ,עק- ,ןיי :נװ .{ ,רעד -- טפיטרא
 ,רעלטסניק .1 722 ייאכ? .ךעלנעמ יװ טֿפָא
 זיא רע .טיּבעג ןשירעלטסניק א ףיוא רעטסַײמ

 ,חטש ןַײז ףיוא יא ןַא

 ךיוא ,רָאיטקַא ןטריטנעלַאט א ןגעװ טֿפָא .2

 ןרעדעי ןגעוו ללּכּב ,רעגניז א ,רעצנעט ַא ןגעװ

 "טסנידרַאֿפ א .םלוע ןַא רַאֿפ ףיוא טערט סָאװ

 יא רעד רעקימָאק רעד .עניּב רעד ןוֿפ יא רעלוֿפ

 רע, .יַא ןַא רָאטַאטיצער א .טעלַאּב ןוֿפ ןייַא יד

 ...'ַא ןטמירַאּב ןרַאֿפ ןּבעגעגנָא ךיז טָאה

 ,"טלעװ רעצנַאג רעד ןיא טמשעג טָאה סָאװ

 סעדא ,ןרעטש ןעגרָאמ רעד ,ןנַאמרעקעּב ןועמש

 -עגּפָא קרַאטש רעייז . . . טָאה ּבלַאװש ,, ,4

 ,עש ,ײטשערַאקוּב ןוֿפ 'א ןגנוי םעד . . . טּביול

 ,198 'ז ,1922 עשרַאװ ,| ןרעטש עדנעזנַאלּב

 ,ןירעגניז ַא ,ןירעליּפש עטמירַאּב ַא טרעװ ןיזו,

 ,197 יז ,תודוס ,פס ,ײזיַא ןַא ,ןירעצנעט ַא

 רעדָא רעלָאמ ַא רַאֿפ ךיוא טצינעג .2
 רַאֿפ ,טעָאּפ א רַאֿפ טצינעג טי נ | רָאטּפלוקס
 רעטמיטשַאּב א ןגעװ ןדַײס ,ללּכּב רעּבַײרש א
 .ןיַא ןַא ןוֿפ ןעמַארג יד :לשמל ,טֿפַאשנגיײא

 טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ הכָאלמ-לעּב ַא .4

 ,טייקטלצניקעג

 ןַא זיא רעג .רעכַאמ-לעטשנַא ,רערַאנּפָא .9

 רע ."טעּברא ןוֿפ סױרַא ךיז טיירד ןוא יִא

 .ריטרעזעד ךיוא ."קיטש עלױֿפ טכאמ ,יַא ןא זיא

 רעד ףיוא דיי א .1 -- 'ַא? .ןושליָאטעג 0

 קילגנַא ,קימעדַאקַא ,רָאטקַא ווזד ,טַײז רעשירא

 ןדיי סָאװ ןוֿפרעד ךיז טמענ ןעמָאנ רעד .ַאא

 יד טזומעג ןּבָאה טַײז רעשירא רעד ףיוא

 ףיוא 'א ןַא יװ עלָאר א ןליּפש טַײצ עצנַאג

 סָאּפַאק עשטַײד יד ןּבָאה ױזַא .2 .ענעצס רעד

 ןֿפיױא טגָאלקעג ךיז טָאה סָאװ ןדִיי ַא ןֿפורעג

 רע ,ןטעּברַא טינ ליװ רע טסייה'ס :טנוזעג

 אוא ףיוא .ןקנַארק א ןוֿפ עלָאר יד טליּפש

 ,מולּב| 2 ,חלֿפ ,"םחרל רוסא ןעוװעג זיא םענייא

 | 1 ,אצוו ,פשרי

 ןַא טימ .ןעגנוכיירגרעד עיא .ידַא -- שיד

 "עג ןיא רימ רַאֿפפ .לוש עא יד .ןערּב ןיֵא

 םעד טימ ,עלעדיימ קיניזטכַײל א טשינ ןענַאטש

 ,עלַא ןלעֿפעג וצ קשח םעד טימ ,ךיז ןעמירק

 ֿבקעי ,י!ןיינ . ..ץעקעלּב יזץַא םעד טימ . . ,

 שזדָאל ,רעטומ רעגנוי רעד ַײּב ,ןײטשדלַאג

 ןַא ,ןרעמערַאװ א . ..ןּבַאה זומ רע, ,2

 ,ךעלשטנעמ ןַײז זומ רע ,סערעטניא ןרעמיטניא

 ,319 יז ,1960 י"נ ,שֵא םולש ,נש ,"'ַא רָאנ טינ

 יטסניק  .ל22 ייאכ2 ,ן" ,רעד -- טק'ַאֿפיטרַא
 ןכעלריטַאנ א ןוֿפ ךַאז עטכַאמעגכָאנ ךעל



 לַאיציֿפיטרַא

 ףכעלריטאנ ָאד ןענַײז ייזומ ןיא .טקעיּבַא

 ,ן'ַא ןוא ןטקעיּבַא

 ,לכ2 ייאכ2 .ידַא -- לעיי ,ל'ַאי|ציֿפיטרַא

 עשיטסַאלּפ .ךעלריטַאנ טינ ,ךעלטסניק זיא סָאװ

 ,טייק- .ןלַאירעטַאמ עא ערעדנַא ןוא

 -עג .1 .דל ןיא טֿפָא ,משטד .ידַא -- קיטרַא
 ףיוא ךיז טריֿפ סָאװ ,שירעֿפיטש-טינ .טצעז

 ןטלַאה ךיז .ליטש .טרינילּפיצסיד .טוג ,קיאור

 ןגָארטעגרעּביא ,, .דניק א וצ -- "!'א ץיז ,, .יא

 ,"ַא ןוא ליטש ,דלודעג טימ טײקּבָארג ריא
 ,17 יז ,סײ"רּת ענליו ,רעגעװש אייװצ ,ןוחא .מ

 רעייז ןוֿפ תחנ טַאהעג ןּבָאה עמַאמ ןוא עטַאט,

 "ניא סָאד ,רַא ,"ַא ױזַא ןעוװעג זיא סָאװ דניק

 ,'זיוה עטנעגילעט

 -טינ ַא .קידצרא-ךרד .קיסַאּפ ,קידנעטשנָא .2

 "א טינ יא סָאװ סעּפע ןעגנַאלרַאֿפ .טרָאװ יא

 'א ןוא קיטכרָאֿפסטָאג ןלָאז ייז סָאד ,ייז ןרעל,

 רעַײנ ןייא רעדָא תרגא רדסמ ,יןַײז (ץרא-ךרדּב)

 ץעטלַא יד, .28 'ז ,1858 עשרַאװ ,רעללעטשֿפירּב

 ןיוש טייג ... טעיָארטסעגרעּביא . . . רעזַײה

 אנעשוה ַא ,"רע'ַא לסיּב א וצ טצעי טרָאד

 ,1895 סעדַא ,םלוע רעססעדָא ריֿפ לעטעלּב

 טלַאמעד ךיוא ןלעװ תויח עדליװ יד וליֿפַא;

 ןרעּפליײה .ש ,"ןרעװ יא ןחישמה:תומי ןיא)

 'ז ,ט"סרּת עשראו ,טֿפַאשנעסיװ ןוא עיגילער

 טֿפָארטשעג ןאמ רעד יז טָאה -- יא ַײז, 3

 ,זיי ,"זדנוא ףיוא ןקוק ןשטנעמ -- דניק א יו

 -רַאװש ,יִא עשז ץיז , ,454 יז ,יזנּכשַא רעדירּב

 ,6 יז ,טּבעלעגײח ,דָארּב ,"טנוה רעצ

 ןַײא ןייש ,רדס ןטוג א ןיא זיא סָאװ .9

 יד ןיוש / 'ַא ןגיל רעלעט יד ףיוא , .טנדרָאעג

 ,281 יז ,1908 יײנ ,ו רמ ,"עטלייצעגסיוא רעייא

 יִד טכיירגרעד טָאה רסומילעּב א דלַאּביװ,

 -עגמורַא ןייג וצ ןרַא טינ לָאז םיא הגרדמ

 ןוא יא ןָאטעגנָא ןייג אליממ רע געמ ,. . . ןסיר

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"טּפינש א טימ

 -רַאֿפ ןוֿפ סיוא טעז סָאװ ,יװ זיא סָאװ .4

 'א ואו ןטֿפעהֿפױנוצ ןיא --- םינימ ענעדייש

 עשרעּבַײװ ע'ַאיליֿפ ,לייט רעטייװצ רעד זיא

 ,סנווא עשירטקעלע עיאסקעז .ךעלעטַײב

 | ,'ַא-הׂשעמ

 ,'ַא טימ ןוא ץרא:ךרד סיורג טימ -- טייקיד

 ,ַא ,(עּביל-ןשטנעמ) טעטינַאמוה יד יװ לשמל,
 ענליװ ,?עקניֿפ עזיור ,זדמא ,"טײקכעלֿפעה

 'א א רַאֿפ סָאװ טימ טעז, .24 'ז ,ד"לרּת

 הֵׂשעמ ,סֿפלַא .ּב ,"טקנירט ןוא טסע רעדעי

 , . .ייז ןֿפרַאד ָאד, .31 'ז ,1901 ענליוו ,וו סֿפלַא

 :רַאװ רזוע ,"'ַא טימ ןוא טסנרע ןטכַארטוצ

 ,27 'ן ,1924 'וירַאּפ ,| ערטסַאילַאכ ,יקסװַאש

 רעטצנעֿפ יד רעטניה ןטלאטשעג עקידנטָאש יד;
 טײקטרעטַײװעגּפָא יד רעמ ךָאנ ןקרַאטשרַאֿפ

 ,"געװ םַײּב רעזַײה יד ןוֿפ יַאהׂשעמ יד ןוא

 ,1925 ץװקסָאמ ,סּבעװנייטש ,ןַאמזַאלג ךורּב

 ןטמיטשַאּב א ףיוא זיא סָאװ .ידַא -- קיֿטרַא

 רעיא .ֿבשֹוּת ,רעניואוונַײא רעיא .רעגיה .טרָא

 רעיא ,םיצולח ןוֿפ ץוּביק ןיֵא םוצ ןרעהעג .ֿבושי

 ןעמוקסיוא .טלעג יַא .טכַאמ עיִא ,טעטימָאק
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 ענעּבילּבעג ,עיָא לייט ַא; ,ןטֿפערק עיִא יד טימ
 ,סוממ ,ײןּבַײלּב טזומעג ןּבָאה סָאװ עכלעזא ןוא

 ןעו ...קנעּבקלַאֿפ עא יד, .88 יז ,װ המלש

 ןרעכיז גונעג א ךיז רעטניה ןּבָאה ןלעװ יז
 -לַארטנעצ עשידיא יד ,ײ; . , רַאּפשּפָא ןלעיצנַאניֿפ

 ןוֿפ ןרוּפש יד, .1920 ענװָאק ,עטיל ןיא קנַאּב

 סָאװ רַאוטרעּפער ןשירעמזעלק ןרעטלע םעד

 ןעגנוטכישנָא עיִא ךס ַא טימ . . . טנַאקעג ןּבָאה

 'ערעּב .מ ,"טַײצ רעזדנוא וצ זיּב ןּבַײלּברַאֿפ

 ,קיזומ-סקלָאֿפ עלַאטנעמורטסניא עשידוי ,יקסוװָאז

 קידנצענערגַאּב ,עיזעטסענַא עיַאק ,1927 וװעיק

 םעד טריּפמערק ,דלעֿפ-עיצַארעּפָא סָאד סױרַאֿפ

 ןייק, .8 ןאמ ,1940 זירַאּפ ,זעג9 ,"רָאטַארעּפָא

 טכער סָאד טַאהעג טינ טָאה . . . דִי רעדמערֿפ

 ןָא טָאטש רעשיווטיל א ןיא ןענעדרַאוצנַײא ךיז

 ,רעצינשיװ .מ ,"להק ץיָא ןוֿפ שינעּבױלרעד רעד

 ,168 יז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא

 ,םורּב ,ריטרעזעד .סע" ,רעד -- שט"ַאקיטרַא
 .126 'ז ,דרע עליטש יד

 .לכ2 ײא22 .סס ,יד -- עיצַא|לוקיטרַא
 +- ,ןרילוקיטרַא ןוֿפ סעצָארּפ רעדָא טקַא .1

 .ודחד

 דיר יד ןגעװַאּב סָאד -- קיטענַאֿפ ,2

 -סיױרַא סָאד .ןדער ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ןענַאגרַא

 ןֿפױא ןוא רָאלק דייר ןוֿפ ןעגנַאלק יד ןעגנערּב

 "אֹּב ןוא גנוסַאּפוצ ןימ רעדעי .ןֿפוא ןקיטכיר

 יא -ןעגנַאלק .ַײּברעד ןענַאגרָא דייר ןוֿפ גנוגעוו

 -רַאֿפ ןוֿפ יַא .יַא (עגנירג) ערעװש .יַא ךַארּפש

 -מַאטש סָאד ןרירוק, .ןשיר ןוא ןדמל ענעדייש

 עשיטסַאנמיג עלעיצעּפס ךרוד ןעמ ףראד ןעל

 עקיטכיר יד ןעלקיװטנַא ןלָאז עכלעװ ןעגנוּביא

 -ךייר םענוֿפ ןעמזינַאכעמ יד ןוֿפ טייקיטעט

 ,זעגֿפ ,"'ַא ןוא םיטש ,םעטָא ןוֿפ טַארַאּפַא

 .16 ןא ,1921 ץענליוו

 ןלייט ייװצ ןוֿפ גנוטֿפעהֿפױנוצ -- טָאּב ,9

 ןטלָאּפשעצ ךיז ןּבַאה סָאװ סקיװעג א ןוֿפ

 .ןטלַאּפשעצ ךיז ןענעק רעדָא

 אב רעדעי -- עיגָאלָאיזיֿפ ,עימָאטאנַא 4

 ,דילג ַא ןוֿפ לייט רעדָא דילג א ןוֿפ גנוגעו

 ,ַאיַײק .יַא"טכעלשעג .ַא םערַא .יַא-ינק

 רעד ןיא ןלעטשנַײא סָאד -- קיטסיטנעד ,9
 ,ןייצ עשלַאֿפ עיציזַאּפ רעקיטכיר

 (םעטסיס =) ןָאֿפעלעט ַא ןלעטשנַײא סָאד .0

 ,רָאלק ךעלגימ יװ דייר ןּבעגוצרעּביא

 סָאד ,רוטקעטיכרַא ןיא -- טסנוק ןיא .7

 יָשִצ ,ןלייטעצ עטסעּב -וװיטַאלער סָאד ,עקיסַאּפ

 .ןויטָאמ עשינַאטקעטיכרַא טיול ךַאלֿפ ַא ןרעדילג

 עויטוקעסנָאק עטלוּב סָאד -- קיזומ ןיא

 ,רָאטיזָאּפמָאק א ַײּב ןעגנאלק ןעגנערּבסױרַא
 -ורטסניא ןַא ףיוא רעליּפש ַא ,רעגניז א ַײּב
 ,טנעמ

 סָאװ ןַאגרָאדײר .1 .ן ,רעד -- רָאטַא-
 ,לשמל ,ןּפיל יד ןוא גנוצ יד .ןגעװַאּב ךיז ןעק

 רעשינַאכעמ -- קיטסיטנעד .2 .ץיָא ןענַײז

 ,רענייּבנקַאּב יד טריטנעזערּפער סָאװ לטימ

 ןייצ עשלַאֿפ יד ןַײרַא טלעטש עמ ןיהואוו
 ידַא -- שירָאט-

 .לכּכ ייאלק .ןע- ,רעד -- לקיטרַא

 לקיטרַא

 ,טרילוקיטרַא ,ריל" .ורט -- ןרילוקיטרַא
 דניק םַײּב ךַארּפש עטכעלש יד, .װֿפד - ,1

 יד ןדערסױרַא ןענעק טינ םעד ןוֿפ ּפָא טגנעה

 "רילוקיטרַא רענעי רעדָא רעד ןוֿפ ןטנַאנָאסנָאק

 ,11 ןש ,1924 ענליװ ,זעגפ ,"עּפורג

 ,רָאלק יידיא ןַא ,קנַאדעג א ןעגנערּבסױרַא .2
 ןעגנערּבֿפױנוצ .רדס (ןשיגָאל) א ןיא ,ףרַאש
 .תונויער ערעדנוזַאּב םעטסיס ַא ןיא

 רעדָא ךירטש ןטמיטשַאּב ַא ןּבײהסױרַא .2

 ַא ןיא ,טסנוק ןוֿפ קרעװ ַא ןיא טֿפַאשנגיײא

 'ַא ןעקנַאדעג םעטסיס ַא ןיא רעדָא קנַאדעג
 -לקנוט סָאד יא .ןעמיטשוצ סָאד ,גָאזּפָא םעד

 ,גנו- .םזילאעדיא ןשיֿפָאסָאליֿפ םעד יִא ,עיולּב

 רע'ַא .דייד עיַא .רַאפ ,ידַא -- טרילוקיטרַא
 טֿפעהַאּב ןענַײז טקעסניא ןוֿפ סיֿפ יד, .גנַאלק
 ןענַײז ןוא רעּפרעק ןַײז ןוֿפ ּפמור םעד וצ
 יש ,"עדעי רעדילג עכעלטע ןוֿפ טרילוקיטרַא
 ,119 יז ,1921 י"נ ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב רעד ,םולּב
 ןעניֿפעג שרדמ ןוא הדגא ןוֿפ ערעֿפס רעד ןיא;

 רעד ןוֿפ גוצ ןשיטסילאסרעווינוא . . . םעד רימ

 ,"ַא רעמ ןוא רערָאלק םיאיֿבנ יד ןוא הרוּת
 ,טייק- ,43 יז ,1953 י"נ ,טלעװ ןוא דיא ,נירג

 -טֿפירש 1

 -נוזאּב א ףיוא עזָארּפ ןיא גנולדנַאהּפָא עכעל

 ןוֿפ לייט רעקידכיורַאֿפ א רעדָא עמעט רערעד

 ,ךובלמַאז לַאנרושז ,גנוטַײצ א ןיא יִא ןא .ךוּב ַא

 -טֿפַאשנסיװ ,רעשיטסיצילּבוּפ .עידעּפָאלקיצנע

 -ידעמ ,רעשיטסילַאנרושז ,רערעלוּפָאּפ ,רעכעל

 יָאליק ,רעגנַאל .יַא ַאא רעשיטילָאּפ ,רעשיניצ

 -ניא ,רעװַאּברַאקס ,רעקילַײװגנאל ,רעקידרעטעמ

 'ַאטײל .א אא רעקידנגָאז-ליֿפ ,רעטנאסערעט

 -ער .יַא-עיצקַאדער ,יִא רעלעירָאטידע ,ןרנ}
 רעשיטירק .יא-ּביול .יַא-טּפיוה ,'א רעלענָאיצקַאד

 -ייא ןיא ןּבַײרש .יא-ם(ע)ראלַא 'ַא-ריֿפנַײרא .'ִא

 יא .א-גנטַײצ א טבַײרש עמ יװ ,שינעל

 "א קיֿפױאנּבױא ןַא .קיסעמ"א רעּבַײרש

 -אטס) יא רעזיד טָאה, .גנוטכארטַאּב עקיטרַא

 ילּבוּפ םעד ַײּב ןענוֿפעג לַאֿפַײּב סיורג (אקייט

 -ליװ ,טסינַאיּפעטרָאֿפ רעד ,דמא ,"(דָארַאנ) םוק

 ךרוד טנַאקַאּב . . . ליּכׂשִמ שיא ןַאק .1878 ענ

 ,1870 ,מק ,"מק ןיא ןוא ץילמה ןיא ןע'ַא ענַײז

 דניצַא ןענעז ןעלקיטרַא ןוא םירֿפס ליֿפ, ,41 ןאס

 רעּביא ןשטנעמ עטנרעלעג ןוֿפ ָאד זדנוא ַײּב

 ַא ,סוממ ,"עגַאל רעשידיי רעקיטציא רעד

 ןוֿפ רָארוקָארּפרעּבײא רעד, .4 יז ,...הלוגס

 םעד רַאֿפ . . .סעצָארּפ א טכאמעג טָאה טסעּפ

 ןַא טקורדעג לַאנרושז ןַײז ןיא טָאה רע סָאװ

 ,1882 ,לָאֿפיי ,"ןראגנוא עטשידיירַאֿפ סָאד יא

 'זיא רעװעשרַאװ ןוֿפ רַאטקַאדער רעד, .44 ךא
 ןע'ֵא גנַאג ןַײז טקַאהעגרעּביא טָאה טילעַאר

 -ץנמורַא, .'קימעלָאּפי ,ץרפ ,"םזינויצ ןרעּביא

 זיא , , .טעטינומיא ןגעװ עגַארֿפ עצנאג יד ןעמ

 ,"'ַא ןכעלטירטוצ ןצרוק א ןיא רעװש רעייז
 | ,6-5 ןאנ ,1923 ענליוו ,זעג9 ,שצ

 ףיעס ,טקנוּפ ,לטיּפַאק ,לייט ,ףַארגַארַאּפ .2
 .עא לעֿפַאּב א ,ארוק-לוק א ,ךַאמּפָא ןַא ןוֿפ

 -רעּביא .טקַארטנַאק ןוֿפ ןעיַא רַאּפ א ןטַײב



 קידלקיטרַא

 .ייסע ןוֿפ ןעא עצרוק עכעלטע זיולּב ןּבַײרש

 טכער טינ טעה רנייא זד ןטכוד איז ןעװ,

 =} ט"ורל ןַײז הלגמ איז ׂשע ןלוז . . . ןּבעג

 םיאּבג ןעד טימ איז 'נוא {םיֿבוטו םישארל

 שיוא ריֿפ רד לוז ןמ ,ולעֿפמּכ ןסנק ןיא ןילוז

 טּבַײרש ךַא, .קקּת ,"ןלוש ילַא ןיא יא ןעד ןֿפור

 טׂשגנעל ךַײא רימ איװ יַא ןגירָאֿפ ָאד ףיוא

 רד טָאה ָאד, .31 יז ,ּבגָארּפ ,"ןּבָאה ןּבירשיג

 ,ןמונגשיוא יא יטשרע איד סואילוקריא רסיק

 רֿפ לָאז אינַאּפש זיוא םידוהי איד ילַא רע שד

 המּכסהּב םּכסֹוה ..., 30 'ז ,ראש ,"ןיגָאי

 תונקּת ,ײ, . .טגאז שכלעװו ו"כ יַא םוא . . . תחא

 .א"מקּת ,םדרטׂשמַאּב םימותי ילדגמ הרֿבחהמ

 "עלטע ןוֿפ סַאלקטרָאװ רערעדנוזַאּב .מַארג ,9

 טמוק יַא רעד .תונושל לָאצ א ןיא רעטרעוו עכ

 סָאװ רעטרעװ יד טימ) וויטנַאטסּבוס א רַאֿפ

 יִצ סקיֿפערּפ א זיא רעדָא (םיא וצ ךיז ןעוצ

 רע ּביוא) יא רעד .ויטנַאטסּבוס ןוֿפ סקיֿפוס ַא

 -ַאמַארג ןֿפױא ןזַײװ ןעק (רענייא יװ רעמ זיא

 רעטמיטשַאּב ןייא רָאנ ךיז טֿפערט סע .ןימ ןשיט

 ,(שיזיײצנַארֿפ ,לשמל) ייווצ ,(שילגנע ,לשמל) יַא

 -מי טש ַא ּב :שידִיי ןיא ,(שטַײד ,לשמל) יירד

 ,יד -- ךעלּבַײװ ,רעד -- ךעלנעמ ,יִא ר עט
 -- םינימ עלַא רַאֿפ לָאצרעמ ,סָאד --- לַארטײנ

 רַאֿפ א --'א ועטמיטשַאּבמוא ;יד

 לָאצרעמ ןיא .(ןא גנָאטֿפיד רעדָא לַאקָאװ ַא

 ןַארַאֿפ .יִא רעטמיטשַאּבמוא רעד טדניװשרַאֿפ

 ּפערפ ַא ןוֿפ .ןייק -- יַא רעװיטַאגענ ךיוא

 ,ץלעמשֿפונוצ א ןרעװ ןעק יא ןטמיטשַאּב ןטימ

 .םענוֿפ = םעד ןוֿפ ,ןֿפױא = םעד ףיוא :לשמל

 ַא ןוֿפ טרָאס ,ןימ ,ןֿפױקרַאֿפ םוצ ךַאז .4

 .ַא-טרָאּפסקע ,יַא-טרָאּפמיא ,'א-ךיורּבעג ,הרוחס

 .יא-סוסקול .יַא-עדָאמ .יַא-טנַאיװַארּפ ,יַאדזַײּפש

 .יַא-םוסנָאק .יַא-קנעדנָא .יַא-ךיורּברַאֿפ .יַאןָאזעס

 רעַײנ .יא רעטרינַאיצַאר .ךיורּבעג ןטשרע ןוֿפ יַא

 יוצמה, ."!עלע'א ןא סָאד זיא, .קרַאמ ןֿפױא יַא

 ,". . .ברעו יתש וּב הׂשענש . . ,יַא םירחוסה ןיּב
 קלח ,הלעי הדוהי ּת"וש ,דַאסַא הדוהי ֿברה

 .ּב/וג ,זעק הלאש ,ג"לרּת גרעּבמעל ,העד הרוי

 ךיז סיוא ןלַאֿפ ייז יװ זדנוא טרעדנואװ סע;

 ,14 ןט ,1868 ,מק ,ַא םעד ןטסעמוצנָא

 ןיא ןּבַײלּברַאֿפ 'א רעדעי ףראדַאּב ךעלטנגייא,

 ,ּבמָאלָאג ןסינ יֿבצ ,"ןַײרּפ ןטמיטשַאּב ןַײז

 לשַאמ-רעדעלא ,1906 עשרַאװ ,עיזַאושזרוּב יד

 ידו לעֿפ עכעלטנייװעג ןוֿפ ןכאמ סָאװ סענ

 רַאֿפ לכיּבטנַאה ,ךַאלואװ ,"זעַא . .. עטסנעש

 ,43 'ז ,1922 דַארגָארטעּפ ,| טעּברַאסיואירעדעל

 ישידַיי, .טרעװ ַא רעדָא ךַאז ַא ןגעו ריא ,8

 םרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"'ַא ןַײז ךָאד זיא סָאד ,טייק

 ץנַאג ַא רַאֿפ אּבה-םלוע טינ טיג, ,8 יז ,טַײצ

 סע רעװ רָאנ םענייא םעד טיג עמ / ,דניזעג

 םושּב טינ ןעמ ןעק יא םעד טימ / .טנידרַאֿפ

 טינ ,ןעקנעש טינ ,ןכאמ ןטֿפעשעג / ןֿפוא

 ,רעדיל עשידוי -- יריש ,רָאג ,"ןֿפױקרַאֿפ

 ךיא ּבָאה טלָאמעד ןוא ,, ,95 'ז ,1889 עשרַאװ

 סָאװ יא אזַא זיא תודיסח זַא טגַײצרעּביא ךיז

 ןַא זיא תורישע, .קי ,"ןייגסיוא טשינ טעװ

 ,"א ךעלרעֿפעג ַא זיא'ס רעּבָא ,ךַאז עמענעגנַײא
 ,428 יז ,זישּת יינ ,ּבדל

 .װדַא -- זַײװלקיטרַא

 יזַא -- סריטרַא

 .כרַא .ידַא -- ךעלטרַא

 .ידַא -- ךעלטרָא

 ,1929 ,לָאענ .חטוא -- ןטרא
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 רעדָא טימ זיא סָאװ .ידַא -- קיד|לקיטרַא
 עקידנדער ַא, .1 3 ,לקיטרַא ןוֿפ רעגייטש ןֿפױא

 עיא ןא --- ,םיא ַײּב עטסגרע'ס זיא'ס סָאװ ,ןוא

 ןוא רעדיל עא יד : ןּבַײרש ץנַאג ןַײז ןרָאװ . . .

 םיא ַײּב ךָאד ןענַײז --- . . . ןקיטירק ענעריּפַאּפ

 ןיא ,ַאקמיּב לשיֿפ ,"םויו םוי לכּב םיׂשעמ

 א ןגעװ ַאיעּפ -- עקסישט- .טַײצ רעזדנוא

 ָאעּפ -- ץנישט- .1 ב ,'א םענעגיוצעצ

 ָאעּפ -- קיטרַא .ּבֹּב ץלַא טימ יא ןגעװ

 ,1 ּב ,א ןגנַאל א ןגעוו

 ןכָאנ לקיטרַא ןייא

 ימָאק םעד ןדעומורַא יא ,זַײװכעלסיּב ,ןטייווצ

 .סיוא .ןעלקיטרַא גנַאג ַא ןיא ןינע ןטריצילּפ

 "ַא סעצילַאּפ יד ףיוא הרוחס יד ןפױקרַאֿפ

 רעװשיּב ןַײמ ֿבתּכּב ךיא ּבאה הז ֿבגאו . . ,,

 ,הג ,"ןיּבעג טימ ׂשַײװ שלקיטרא ׂשלַא ךַא ןניא

 ,390 יז

 ןיא זיא סָאװ ,קיאור

 ןירוה ןוֿפ קרַאמ ןעד ףיוא איז ,, .גנונעדרָא

 ,זּביא ,טדאטשמרַאד ףסוי יר ,"ןיטרַאװ טריטרַא

 .א/טק ,ל"קּת אורסלרַאק ,השמ תרוּת

 יַארַאכ2 טיאכ2 ייאכ? ,ן ,רעד --- ק'ָאשיטרא

 'טשיטרא :;(שיזיײצנַארֿפ ןוֿפ 99 .שיּב
 החּפשמ רעד ןוֿפ ,סקיװעג-ןטרָאג ןוא -דלעֿפ

 ןיא רעטעלּב עטעלָאיװ-ךעלנירג טימ .ס0ץח88

 ןעמ טסע ּפָאק-ןעמולּב םעד .זיור ַא ןוֿפ םערָאֿפ

 וצ ּבָאגוצ א יװ רעדָא ךיז רַאֿפ סנירג ַא יװ

 ,תוכרּב ,"ןיא ןענעז ןימיר, .ןזַײּפש ענעדיײשרַאֿפ

 ,"רענרעדײא ,םירדרדה . . . המהֹּב לכאמ, .ּב/מ

 א וצ טלעטש ןעמ, .א ,ז ,תיעיֿבש ,טעיּפ

 יָאסַאֿפ ... עװקורּב . . . ןוא ןוה ענעטינשעצ

 ןַארֿפַאש .3 ,"...'א ןשינַאּפשיה ... סעיל

 רענעי יװ, .94 'ז ,1930 עשרַאװ ,ךוק עשידוי

 יװ טסואװעג טינ טָאה סָאװ . . . רעלצניװַָארּפ

 ,279 יז ,יּבר ןוא רסיק ,שז ,"'ַא ןַא טסע ןעמ

 ןוא עיולּבלעה ןוא עטעלָאיװ סָאד םעצולּפ ,

 ,"ןענַאירוּב ןוא ןעלטסיד ,ןיַא ןוֿפ ענעדלָאגניג

 ,77 'ז ,48 ןאפ ,קג ,זּביא ליזיימ ;ג

 ,ןייש ,שירעלטסניק

 ןּבעגעגסױרַא ןשרַאמ ףסוי טָאה א"עּת רָאי ןיא,

 ןּביז -- ןיטכישיג יכילטרַא יניש עטנַאקַאּב יד

 ,ןָארעמַאקעד סָאישטַאקָאּב ןוֿפ ןעגנולייצרעד

 ,אווו לֹּבִיי ,יקצַאש .י ,"ׂשידָיי ןיא טצעזעגרעּביא

5, 

 .טרָא ןַא וצ ךייש זיא סָאװ

 -גגייא עיִא .עיֿפַארגָאּפַאט עיִא יד .ןסערעטניא עיַא

 ַאד ןעק עמ זַא זמרמ ןענַײז סָאװ ןטֿפַאש

 םילשורי ןטלַא ןוֿפ, -- טייק- .טֿפַאנ ןעניֿפעג

 סָאד . ..יװ ןיּבילּברַאֿפ טשינ רעמ טעמּכ זיא

 .ש ןליופ ,טיי ,יָא ריא ןוֿפ דליּב עזיולּב

 ןייא ףיוא ןּבַײלּב

 וטסעװ ואוו ןוא ןַאּפש ןַײד זיא ןיהואוו, .טרָא

 ,193 יז ,| וּפ ,צוס ,ײ?יֵא

 .שיזעטרא :ךיוא .ידַא -- שינַאיזעטרַא
 (ןגעװ) ןוֿפ זיא סָאװ .21665108 ,1922 ייאככ

 ,ףיט ץנַאג טּבָארג עמ סָאװ -- םענורּב א

 .חָאס .לָאענ .װרט --- ןריזילעטרַא

 ןריזילעטרַא

 סָאד ןוא דרע רעד ןיא ןַײרַא ףיט טרעיוב
 ,םענורּב רעיַא .טעּפמָאּפעגסױרַא טרעװ רעסַאװ
 .ןרעיוּב עיַא סָאד .רעסַאװ יַא

 62: 201609 =2 .ן ,(יד) רעד -- ל'עטרַא
 עּפורג עטריזינַאגרָא .1 .שירעטָאטכ2 .8כיעסנזפ

 ןעמַאזוצ ךיז ןעגנידרַאֿפ סָאװ סרעטעּברַאצרַאװש

 עלא טלָאצַאּב ןגירק ןוא טעּברַא ןַא ןריֿפוצכרוד

 ןשטנעמ ןוֿפ טײטשַאּב עּפורג יד ּביוא) ןעמַאזוצ

 זיא ענערָאֿפעגנעמַאזוצ ןוֿפ רעדָא סעילימַאֿפ ןָא

 .סיוא 'ַא ןַא ,קידתוֿפּתושּב ןסע סָאד ךיוא

 ,טרָאּפ א ןיא ןֿפיש ןדָאלוצנָא רעדָא ןדָאלוצ

 ןסעא .דלַאװ ןוֿפ לייט ַא ןקַאהוצסיוא יא ןַא

 ,מק ,". . . עמערָא ןוֿפ יַא ןיא ןשטנעמ 130 רַאֿפ

 ,21 ןאַפ ,9

 ןיא ןטעּברַא סָאװ תוכאלמיילעּב עפורג ,2

 ,רעטרע ענעדײשרַאֿפ ןיא רֶעדָא טַאטשרַאװ ןייא

 ןוַײרּפ עקיּבלעז יד ןעמענ וצ ּפָא ןכַאמ רָאנ

 ייור יד תוֿפּתושּב ןֿפױק וצ ,טעּברַא רעד רַאֿפ

 תוכאלמיילעּב יד ןריזינַאגרַא .עא ןלַאירעטַאמ

 רעטקָאד רעה ראג .יַאיריצודָארּפ .ן'א ןיא

 וצ ןדניּב ךיז ןלָאז רעדַײנש עלַא זַא טניימ

 סָאװ ןיא' ,ץרפ ,"ןִא ןרעװ ןלָאז סע ,ןצֿפוֿפ

 -ַָאק ןוא ןיֵא ,ןטֿפַאשלעזעג , .'ףליה רעַײא זיא

 סוטַאטס ןטקיטעטשַאּב א ןּבָאה ןֿפרַאד ןוויטקעל

 וצ טכער ןּבָאה ייז ןכלעװ טיול ,ךַאמּפָא רעדָא

 ,"תוירחַא ךיז ףיוא ןעמענ ןוא ךיז ןריטידערק
 יסקלָאֿפ ַא ןוֿפ . ..ךוּב טנַאה ַא ,ןרעּפלַאה .ּב

 ,11 יז ,1922 ענליוו ,קנַאּב

 -ילעּב ןוֿפ וויטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ .'װָאס ,9

 חַאס רעקיטרָא רעד ןוֿפ טריזינַאגרָא ,תוכאלמ

 ןיא טײטשַאּב יַא םענוֿפ אֿפוג ךוּת רעד, ,טכַאמ

 יד טרָאּפעגּפױנוצ . . . טרעװ םיא ןיא סָאװ םעד

 עטַאװירּפ יד טימ טֿפאשטריוו . . . עוויטקעלָאק

 רָאטנַאק .א ,"סעקינטריװלָאק יד ןוֿפ ןסערעטניא
 ,םזינינעל ןגעװ ןסעומש ;יקסניּפרַאק .וװ ,זּביא

 טנלע טעװעכינ'ס ןוא , .261 יז ,1934 עװקסָאמ

 .א ,"א רעטּביױוטשעצ רעדעי ןיא/ טעּברַא יד

 .,109 'ז ,1936 ,ןכַאװ עקידכעלַײק ,קירַאכ

 דילגטימ א זיא סע רעװ .סע- ,רעד -- קינד

 ,סע- ,רעד ,קישטש" -- זד  .לעטרַא ןַא ןוֿפ

 ךיז ןעמוק ןַארָאטסער-קנעש ןסיורג םעד ןיא,

 ,טרָאּפ ןוֿפ רעטעּברַא ,ןסָארטַאמ . . . ףיונוצ

 עיגרוטיל ענרעדָאמ ,יקסװָאקנימ סחנּפ ,"סע'א

 סעדָא ,דנַאלססור ןיא ןגָאגַאניס ערעזנוא ןיא

 ָאס -- רעלעטרַא -- זז .9 יז ,ע"רּת
 ,רנ ,לָאענ

 .'ַא ןַא (וצ ךייש) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיד

 ,םיכוסכס עיִא יא ןא (ַײּב) ןיא יװ זיא סָאװ

 ידַא - עני .טייק- .טעּברַאנעמַאזוצ עיַא

 ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו יא יד, .רנ ,לס ,ּבוס ןוא

 ,רַאי ןליוה ןֿפױא טּבעלעג ןּבָאה עצינַאטס ןוֿפ

 יד ,יקסװַאטס .װ ,זּביא .מ .ד ,"ןטלעצעג ןיא

 ,1931 קסנימ ,עצינַאטס

 -ינַאגרָא

 יד ןוא . . ., .לעטרַא ןַא ןיא תוכָאלמ-ילעּב ןריז
 ,ץעלערטס .ָא ,"טריזילעטרַא ןענַײז רעדַײנש

 אב רעייז, ,1933 עװקסַאֿמ ,עיצקורטסנַָאקער

 -טנַאה עלעודיווידניא לָאצ יד ךָאנ זיא קידנטַײד



 .עיזימעטרַא

 זיא ךעלטעטש ךס ַא ןיא ,לטעטש ןיא רעקרעוװ

 א ןוֿפ רעקינײװ ךָאנ לַײװרעד טריזילעטרַא

 ,"ןרַאטסוק ןוא רעקרעװטנַאה עלַא ןוֿפ טֿפלעה
 ,1932 וועיק ,לטעטש נגעװ ,ץישֿפיל .ש

 ןוֿפ סקיװעג .טָאּב .סי ,יד -- עיזימעטיַא

 -עג ענעקורט ןיא טײרּפשרַאֿפ ,2146011812 ןימ

 :ךיא .ךעלַײקּבלַאה ןקידנוֿפצ ןוֿפ ןטיּב

 לָאז יַא ,טױרקייא ,טֿפַאזיַא .עיסימעטרא

 רוס ַײּב ,ןטֿפַאשנגײא-לייה ענעדײשרַאֿפ ןּבָאה

 יװ ןעמונעגנָא ןעװעג .ּב/טכ ,ּב/הכ טנָאמרעד

 "רדס םעד טינ ןּבָאה סָאװ םישנ רַאֿפ האוֿפר א

 .ַאא תוֿפשכמ ןגעק הלוגס ַא יװ ,םישנ

 -רעטַאעט רעטעּברַא, ןוֿפ ת"ר .רעד -- ף"עטרַא
 רעטַאעט 'ידיא ,גַײװצרעּבליז .ז +--| "דנַאּברַאֿפ

 רעטעּפש טַײצ א, ,ן92 'ז ,1931 ייינ ,ו ןַאקיסקעל

 -ַאמַארד-יטַײהַײרֿפ , יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא סָאװ עידוטס-עשיט

 רעװָאכָאטסנעשט ,רעלהַאמ .ר ידער ,"'א ןיא

 .צווװ יז ,1947 י"נ ,ןדיי

 ָאיּב ,2 .טקַאֿפיטרַא וזד ,1 -- טק'ַאֿפעטרַא
 -ַאּפערּפ עשיּפָאקסָארקימ ןיא ןרוטקורטס .עיגָאל
 ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ףיוא ןעמוק סָאװ ןטַאר
 סָאװ רעּבָא ,ןטַארַאּפערּפ עקיזָאד יד ןטיירגוצ
 ,ןעמזינַאגרָא עקידעּבעל ןיא טינ טניֿפעג עמ

 לָאצ א ןוֿפ לײט רעטשרע -- "ַאירעטרַא
 .ןעמזילאנָאיצַאנרעטניא

 ןוֿפ גנוּבַײרשַאּב ,גנושרָאֿפ -- עיֿפַארג'ַא

 :סעירעטרא

 -עטרַא ןַא רעּביא עיצַארעּפָא -- עימָאט'א
 :עיר

 וצ יא ךַײש זיא סָאװ .ידַא -- ז ַאנעװ'ַא
 :ענעװ ַא וצ יא עירעטרַא ןַא

 -עטרַא עלָאמש .ן- ,רעד -- 7 ָאירעטרַא

 :עיר

 ,עיגָאלָאיגנַא ןוֿפ גײװצּפָא -- עיגָאל'ַא
 ךיז טמענרַאֿפ סָאװ ,ןסעֿפעגטולּב ןגעװ ערעל

 ;סעירעטרַא ןרידוטש טימ

 ןַא ןוֿפ גנודניצנָא .ן- ,רעד -- טירעטרַא

 ,עירעטרַא

 ָאלַאטַאּפ סָאד .ן- ,רעד -- ז ָארעלקס'8
 יד ןוֿפ ןרעװ רעטראה ןוא רעקיד עשיג

 "וצ םעד ןרענימרַאֿפ סָאװ ךעלטנעװ-עירעטרַא

 ,ןשטנעמ ערעטלע ַײּב יַא רעד .טולּב ןוֿפ סולֿפ

 -טנעו יד . . .יַאק .ךרַאמ ןֿפױא טקריװ סָאװ יַא

 ,טעװעטרַאהרַאֿפ . ..ןרעװ ןרעדָא יד ןוֿפ ךעל

 י"רעלעמש ןרעװ ןרעדָא יד ןוא טכלַאקרַאֿפ

 ,ןּבעל וצ ןוא טנוזעג וצ ,ןעלג .3 ֿבקעי ירד

 ,י"נ

 -טולּב .1 .רגככ ייאככ .ס" ,יד -- עי|רעטרַא
 ץרַאה ם ענו 8 טולּב סָאד טויֿפ סָאװ סעֿפעג

 עמינָאנַא .רעדילג ןוא ןענַאגרָא ,ןּבעװעג יד וצ

 "א טרַאנָאמלוּפ ,'ַא עלַאיכנָארּב ,יַאילסקא ,יִא

 טולּב סָאד ןטלַאהרַאֿפ .סי'ַא יד ןוֿפ םעטסיס יד

 טעמּכ טריסלוּפ יַא יד , .יַא יד ןדניּברעּביא ןוא

 ױזַא טונימ ַא ןיא טיג ןוא ץרַאה ןטימ ךַײלג

 ,ןיֿפדרָאמ .ד ,זּביא ,"ץרַאה סָאד לֿפיװ ּפעלק ליֿפ
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 ןוֿפפ .1898 ןילרעּב ,ןעּבעל ןוֿפ ערהעל איד
 :ץגּפָא יד ,טולּב א יד טרעװ רעמאק ןקניל

 ,"עטרָאַא ןיא טעּפמָאּפעגרעּבירַא ,טולּב עטשירֿפ
 סָאװ ןרער יד, .6 ןאט ,1924 ענליוו ,זעג9פ ,שצ

 סָאד ןצרַאה םענוֿפ ,עיצנַאטס רעד ןוֿפ ןגָארטעצ

 -שנעמ ,סלרעּב .ט ,"ס'א ןעמ טֿפור טולּב ענייר

 ,27 יז ,1927 וועיק ,ןישַאמ

 .ַארחסמ .םָארטש-טּפוה ,געװטּפױה .2

 ןעימַאּב . . .ַײכנַאש ןוֿפ סיַא יד, .יַא-רעקרַאֿפ

 לדנגער ןעיורג ןרעטנוא וויטקניטסניא ךיז

 .ּב ,"ןעזסיוא ןקידסחוימ רעייז ןטלַאהוצנַײא

 געטש רעד ,ןייטשניּבור וועיל ,זּביא קַאשרַאמ

 ,1934 עװקסָאמ ,ןעַײרומַאס יד ןוֿפ

 ,עירעטרַא ןַא ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- ?/ַאי-
 ןיא| רעמאקרעטנוא רעד ןוֿפ, .טולּב ליַאיַא

 עצרוק א ןָא ךיז טּבייה ןשַארֿפ ַא ןוֿפ ץרַאה

 ףיוא ךַײלג ךיז טגַײװצעצ סָאװ ילּכ עכעלטיור

 זיא סָאד .עקניל א ןוא עטכער א :ןגַײװצ ייווצ

 231 יז | כַאי ,"םַאטש רע'א רעד

 ,טריזילַאירעטרַא ,ריז- .ורט -- ןריזילַא-
 טולּב לַאיֲא ןיא טולּב שיזָאנעװ ןעלדנַאװרַאֿפ

 .ןעגנול יד ןיא ףָאטשרעיױז ןעגנערּבנַײרַא ןכרוד

 -ַאב רַאלּפַאק רעדעי -- לעי :ךיוא ידַא
 א ןוא ןלעיַא ןַא ,ינק ייווצ ןוֿפ . . . טייטש

 ,211 ן6 ,1920 עשרַאװ ,זַאט ,"ןזענעװ

 ןעמ טֿפור רער עקיזָאד יד, -- שילַאיד
 ,ךעלטנעװ עריא ןוֿפ יוּב ןטיול ענעוװ-ןעגנול

 ןייק טינ . ..ךיו ןיא יז טגָארט רעּבָא טולּב

 ,סלרעּב .ט ,ײשילַאײַא ,סנייר רָאנ ,שיזָאנעװ

 ,1927 וועִיק ,ןישַאמ-שנעמ

 רענלַאײַא רעד, .רנ .לס -- ענלַאי- :ךיוא
 ײּברַאדנַאל רעד ,"ךעלרעֿפעג זיא ץרוטשיטולּב

 ענליװ ,גנַאגרָאי .2 ,ןטסינַאלַאק רַאֿפ חול ,רעט

 .184 'ז ,2

 1426: .כרַא .ּבב צמ ,יד -- לינצ(ט)רַא
 ,רעדירּב הּביל; .גנולייה .האוֿפר - .4120016 -

 הגיטֿפערג רדוא הלֿפּת הכילּביל הזיד טֿפױק

 ןיא טינ איד המשנ 'נוא ףוג רַאֿפ אײנצטרַא
 איד לַײװ זיא ןזעװיג קורד ןשטַײט םעכלוז

 הכילּביל ,לאומש ןּב ןרהא ,,"טייטש טלעװ

 .טַאלּב-ררעש ,1709 אדרויֿפ , . ..הלֿפּת

 רַאֿפ ת"ר .הָאס ןע' ,רעד -- ם'ַאקטרַָא
 ןייא ןריזַאנַאגרָא זומ עמ , ,טעטימַאק רעקיטרַא
 -נוא עטַאװירּפ יד ןוֿפ רעטעּברַא עלַא רַאֿפ יא
 ,עמיטש רעּברַאג יד ,"טָאטש ןיא ןעגנומענרעט
 ,6'7 אַ ,1925 עװקסָאמ

 .רגכ2 ייאככ .טָאּב .ן- ,רעד -- רָא ּפסָארטרַא
 א ,ײשיל ַא ,(12358 +--) עגלַא ןַא ןוֿפ רָאּפס

 לרינש ַא ןוֿפ םערָאֿפ ןיא טמוק סָאװ םָאװש

 .ןלערק

 =02: .לֵאָאז . ,רעד -- ד ָאּפָארטרַא

 -הרדשה-טוחנָא ןוֿפ עילימַאֿפ .211םזסת0 1.8

 -עשַאּבםי ןוא ןטקעסניא ,ןשינעּפעשַאּב עקיד

 ןוֿפ טײטשַאּב רעּפרעק רעייז סָאװ ןשינעֿפ

 רעד ,ןיּפש יד .ןלייט עכעלגעװַאּב ןוא ןעגניר

 ןרעהעג לטסַאנ סָאד ןוא קאר רעד ,ןָאיּפרָאקס

 ןרַאֿפ ארומ ןייק טשינ ןּבָאה ןיַא יד, .ןיַא יד וצ

 .ברַא .חרט -- ן(ע)ַײרטרַא

 .כרַא .חרט -- ןעקנערטױא

 .עיצילַאג ,וימ .ן- ,יד -- טֿפַאשטיױִא

 קישטרַא

 ,"ףליה ןַײז ןיא טשינ ךיז ןקיטיינ ןוא שטנעמ
 יז ,1931 י"נ ,ןבעל ןוֿפ םיױּב רעד ,םולּב .ש

 יזַא --ל'ַאא 0

 :5פ .רג22 ייא?? .ן" ,רעד -- (פי)|טירטרַא
 טײקנַארק ,גנודניצנָא .,םזיטערטרא ,םזיד
 יניא ןוֿפ ךיז טמענ סָאװ ןעקנעלעג יד ןוֿפ

 -עטלע,, .םייוניש עשילָאּבַאטעמ רעדָא סעיצקעֿפ

 ןוא םזייַא טימ ֿבוריס עטרעװשַאּב ,ןשטנעמ ער

 רעסעּב ךיז ןליֿפ ןגעװ-םעטָא יד ןוֿפ ןטײקנַארק

 ירוק ,ץַאמ שריה ,"ןענײלּפ-דלַאװ יד ןיא

 ,1935 עשראוװו ,ןליוּפ ןיא קיטסירוט ןוא רעטרע

 ,(סי)טירטרַא ןוֿפ טדַײל סע רעװ -- רעקיז

 .שיטערטר :ךיוא .ידַא -- ש'י-

 -בינר ,ןלייצרעד

 (7 ,ו ,םירֿבד) 'םּתננשוי טשטַײטרַאֿפ 8 ןיל

 .ן"ןֿפרַאשנַײא, :יּתו *"ןײרטרַא טלוז וד 'נוא,

 ,םילהּת) יומכ הרּפסאי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 הרּפסַא רמולּכ ,ֹוזַא ןיירטרַא ליװ ךיא; ;(15 ,גע

 .ן"יוזַא ןדער לעװ ךיא, :יּת| "רֿבדה

 'הנינשלוי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר -- גנוז

 ןושל . . . יאגנוייָארטרַאצ נוא,, :(27 ,חב ,םירֿבד)

 8 ןילכַײר ,ן"טָאּפש א רַאֿפי :ית| "רוּפיס

 ןיא; :(14 ,אכ .רּבדמּב) 'רֿפסּבב3 טשטַײטרַאֿפ

 .ן"ךוּב םעד ןיא , :יִּת| ,"רּפסיו יל ,אגנַײרטרַא

 ,ןעקנערטרעד
 ,ולק ,םילהּת) 'רעינוי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר
 -עגנַײרַא, :ית) "אטקנירטרא רע 'נוא, 15
 .ןײטלסיירש

 .לטעטש

 רעשיֿפַארגָאעג רעטמיטשַאּב .טנגעגמוא ,טנגעג

 ונתנידמּב ןטֿפַאשדרָא עררהעמ ןיא, .חטש

 הריוג ,"ןעסעװיג הנעתמ םידוהי יד ןעּבָאה

 ןעוו, .ן2:1 ,אוצ לֹּבִיְו ה"י .19 ּבײהנָא ,יּבּבעה

 יד ואװ יִא ןַא ןיא ןעשעג זיא האוולה יד

 רעד ואװ יִא ןעד ןיא סלַא זיא רעקיליּב האוֿבּת

 ךיורּב ,טרעװ טרעדָאֿפעג האוֿבּת רעּביא הוול

 יד יװ זַײרּפ טיול ןלָאצוצוצ רָאנ הוװל רעד

 ןעשעג האוולה יד ואוו יִא ןעד ןיא טליג האוֿבּת

 תשירּפ רֿפס ,ץיװרוה יולה .מ ֿברה ,"טזיא

 ןַײז טינ לָאז רע, .ז/גמ ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ

 ןוֿפ ןוא רעדירּב ענַײז ןשיװעצ ןוֿפ ןטינשרַאֿפ

 .ד ,'תור' ,זּביא ,ץרפ ,"יֵא ןַײז ןוֿפ רעיוט

 סָאד ,ןתּבש-יללחמ יד| ייז ןגָאז ץיִא ךס ַא ןיא,

 עצנאג יד ףיוא הסנרּפ יד טיג תּבש רעד

 ןועמש ֿבל ,תוילגרמ ףלָאװ ןועמש י'יר ,"ךָאװ

 םַײּב יַא ןַא זיא סָאד , ,1923 60526010108!ש

 א םוהּת א ןיא ץעגרע / ,טלעװ רעד ןוֿפ ףוס

 טימ טשינ ןעמוקוצ טשינ ןעק עמ ואוו / ןֿפיט

 ,?ןֿפיש ןייק טימ טשינ וליֿפא ןוא / ןַאּב ןייק
 ,190 'ז ,דנַאלװילק ,עװַאּפ ענעדלָאג יד ,הלמ

 .=8: םמינא .סעקי ,רעד -- קישטרַא
 ,(לטָאז ןוויטימירפ א ןוֿפ לייט רענרעצליה) .1

 ,לטָאז ,לטָאז א ןוֿפ ןקעטש רעקידוװעגיײּב

 יד ,לסימָארעק ןטימ רעגערט-רעסאוו יד ...,

 טימ רעגערט יד ןוא סעיא יד טימ םיֿבצק
 ,שטיװעלומש .י ,"ןדנעל יד ףיוא קירטש יד

 ,םירעיוּפ יד, .חװד װזד .2 ,4 או 1962 ,רָאֿפ



 קישטרָא

 ,"ַא םַײּב רעװ ,לשיד םַײּב רעװ ,ןּפעלש ייז
 .הבושת'לעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י

 =:2: .װֿפד +- .סעקי ,רעד -- קיׂשטרָא
 .סע02ע8: 04: סקיצעגא; 2: םסקיצמעס

 -עגנַײא ןקעטש ,גנָארד רעּבָארג רעטצינשעג .1

 םוצ טקיטסעֿפעגוצ ,ןקע עדייּב ןיא טּברַאק

 .דרעֿפ יד ןוֿפ ינק יד יװ רעכעה לסיּב א ןגָאװ

 ןוֿפ קירטש יד ןגױצרַאֿפ ןרעװ ןּבראק יד ףיוא

 טָאה סע זַא ארומ ּבָאה ךיא, .דרעֿפ ןטנַאּפשעג

 ,עסקַאט יד ,סוממ ,"ַא רעד ןסירעגּפָא ךיז

 רעד וצ סעיֶא טימ טנַאּפשעגוצ טָאה , .49 יז

 ןוא דרעֿפ ענעּבילּבעגרעּביא יד הלֿבנ רעשירֿפ

 טשרעע .ידרע' ,ןרָאק לחר ,ײדלַאװ ןיא טּפעלשעג

 ןַא טלעטשענּפָא רע טָאה קירוצ ךָאװ א טימ

 ןרענלָאשז יד ןדנוּבעגוצ . . . עיצינומא טימ זָאּבָא

 ,רַאיטכעד עטָאמ ,"דרעֿפ יד ַײּב סעיֶא יד ןיא

 ןענַײז ןטַאדלָאס ייװצ, ,1936 קסנימ ,רעיוּב

 -עטַאק ןעמונעג סעיִא טימ ןוא ןגָאװ ןוֿפ ּפָארַא |

 :עֿפעשַאּב סטָאג ,רעקצעמ .י ,"דרעֿפ סָאד ןעוו

 ןיוש ןענַײז דרעֿפ יד, .10 יז ,1958 י"נ ןשינ

 ךָאנ טקידנערעד שטייל ןייא זיױלּב ,טנַאּפשעג

 םעד ףיוא ףיילש א ףיוא ןגיײלרַאֿפ וצ לדנעמ

 י"נ ,סרַאלגומש ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"ףיורַא יֵא

 ןּבעג ןוא יִא םעד ןעמענרעטנורַא .235 יז ,6

 | ,ּפעלק

 רע יִא ַארַאס רָאנ עז, .גנוי-רעּבָארג .גיפ .2

 ןוַײװסױרַא = יִא השרּפ ןענרעל* ."!זיא

 טזָאלעג טשינ . , . ךיוא טָאה היֿבוט , .טַײקּבָארג

 -לַאטש יד ןוֿפ ןושל-הנעמ עטסָארּפ'ס ןרעה

 רעד ןיא טנרעלעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ןעגנוי

 ,1956 'טּפעס ,קוצ ,ינטורקַא .י ,"יָא-השרּפ

 ַא יװ טעב א לב ןקעטש רעטקַאטעג 9

 ,גנוצופַאּב

 ,לטרַאג .4

 ,לוטשּבעװ ןוֿפ לייט .8

 -עגנַײא זיא סָאװ .ידא -- עוװָאקישטרַא
 ןדנוּבעגוצ ןגָאװ ןוֿפ טיירּב רעד ןיא טנַאּפש

 יִא יד? .עװָאציּפשַאנ ןוֿפ ךוּפיה .טַײז ַא ןיא

 ןיא ןייג ןגעלֿפ סָאװ סעקעשָאל יד יצ דרעֿפ

 .טז ,", . ,לשיד

 =?1:: .טעשטרָאעג ,עשט- .וטוא -- ןעשטיַא

 -מוא טימ ןענייוו .ןעמורּב ,ןעוער .עץעיצפיעפ

 ךיז ןוא ףלעװ טימ עיַאטס א, .תולוק ערָאלק

 ןוא ןסַײר םיא רעּביא ךיז / :ןעיָאר ןוא ןעיֵאר

 הֹּפי ,ןעלמיה סטַאג רעטנוא ,רה ,"ןעיָאװ ןוא יִא

 | ,"רּבקנ

 ,שודקה ירַא +- -- י רַא

 ,ּבכ ילשמ?? ןסעיָארַא) תוירַא צמ ,רעד -- ירא
 .רעקיטֿפערק ,רעקרַאטש :28 .ּבײל .ַאא 3

 רעּביא ,ץרפ ,"תויֲא יד יװ דרעֿפ עטמױשרַאפ,
 .יקעּבַאט קעמש ַא

 עשיכירג| .בנ צמ .רעד -- םעדַאֿפעגדַאָירַא
 ןּבעגעג טָאה ענדַאורא ןיסעצנירּפ יד .עיגָאלָאטימ

 לָאז רע ידּכ םעדעֿפ לכלַײנק ַא ןסואעזעט

 ,ןטניריּבַאל ןוֿפ ןעװעטַארסױרַא ךיז ןענעק

2019 

 ןרעטנָאלּפוצסױרַא ךיז לטימ רעשירעזַײװגעװ

 רערעװש א ןוֿפ ,עיצַאוטיס רעטלקיװרַאֿפ א ןוֿפ

 ,םינינע טניריּבַאל ןימ רעדעי ןוֿפ ,םעלּבָארּפ

 רימ ןכלעװ טימ יֿפַא ןַא זדנוא ןּביג יז,

 ןוֿפ טניריּבַאל םעד ןיא ןריטנעירָא ךיז ןענָאק

 ,141 יז ,1912 י"נ ,וװ טישז ,"ןטקַאֿפ-לצנייא יד

 טניריּבַאל ןיא יֿפַא רעד יװ ךנּת רעד' ךוּב ןַײז;

 סױרַא טַאהעג טשינ ךָאנ זיא ןכַארּפש יד ןוֿפ

 1958 ,גָאט ,טייצ ,יָזַײש רעקיטכיל רעד ףיוא

 ,14 א|

 יֵצַאּב ..:211:011090 .'ט קיזומ -- ָאוָאירא
 טימ קיזומ ןליּפש רעדָא ןעגניז וצ - גנונעכ
 .שיטעטַאּפ ,ליֿפעג

 רַאֿפ ןעמָאנ .1 ,טכ ,היעעשיכ -- לאירַא
 יד טלעטשעגֿפױא יא ןיא טָאה טָאג, .םילשורי

 ןוא הלעמ לש םילשורי ,גח ,"תלֿפונה דוד תּכוס

 ןעמָאנ :ךיוא ,16 יז ,ה"כשּת ,הטמ לש םילשורי

 ,825 ,לאירוא :לגרֿפ .שדקמה'תיּב ןרַאֿפ

 תועּבטמ טימ ליּפש -- עקשער ןוא ל'ָאירָא
 רעסָאװ ףיוא ןֿפערט טֿפרַאדעג טָאה עמ ואוו

 ּפָאק-יר ,רעלדָאײָא| ןלַאֿפעג זיא עּבטמ יד טַײז

 ליּפשטרַאזא ןא ןוא ליּפשרעדניק ַא ,(ךלמ ןוֿפ

 .ענעסקאוורעד ַײּב

 'גניז רעקירילָאקליֿפ .ס- ,יד -- עלָאירַא
 -עג ,(1028 +--) עלעויא ןַא וצ ךעלנע ,לגױֿפ

 .011011426 עילימַאֿפ רעד וצ טרעה

 .ןרעטש ןוֿפ עיצַאלעטסנָאק רעד -- ץ'ָאיֹרָא
 סָאװ זיר ַא רעגעי א עיגָאלָאטימ רעשיכירג ןיאָו

 זיא ןוא טייטעג םיא טָאה סימעטרַא ןיטעג יד |
 ןטייק יד ןדניּב וטסנעק, ,(ןרעטשעג א ןרָאװעג |

 ןליסּכ| יִא ןוֿפ קירטש יד רעדָא ןרעטש ןּביז ןוֿפ
 ,ה ,סומע ןיא| ,31 ,חל ,ֿבויא ,יּת ,"ןכַאמ זיול

 .ןןרעטשייַא 8
 עכעלטסירק ּבנ צמ .רעד -- םוינ|ַאירַא

 ,עירדנַאסקעלַא) סױרַא ןוֿפ טעדנירגעג ,עטקעס

 זיא סוטסירק זַא טלַאה סָאװ (ה"י ,4 ּבײהנָא

 טעג יד טנקײלרַאֿפ ןוא טָאג ןוֿפ לייט א טינ

 ןסוטסירק טנעקרענָא רָאנ ,טייקינייאַײרד טכעל

 ןומדקה םדָא ןימ ַא םענעֿפַאשַאּב טָאג ןוֿפ יו

 -שטנעמ ַא ןיא ןשטנעמ ןשיװצ ּפָארַא זיא סָאװ

 ךריק עכעלטסירק עלעיציֿפָא יד .טלַאטשעג ךעל

 ,המרח דע יא ןוֿפ סרעגנעהנָא יד טֿפדֹורעג טָאה

 יד זיא טנגעג רעזדנַאס רעד ןיא אקווד, |

 טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ןעװעג יא ןוֿפ הריֿפּכ

 רפס ןיא ,רעלהַאמ .ר ,"עטכַאלש רעד ןשיװצ
 ,36 יִז ,ץנַאס

 שינ .יַא ןוֿפ רעגנעהנָא .רעד -- רענ-
 ןעגנערּברעּבירַא .װרט -- ןריזינ- .יזַא --

 | ַא םוצ

 ןסעֿבױכרָאה ןייּב .. } -- תובוחרה ןיּב ירַא
 יד ןיא ביל ַא ,123 ,וכ ,ילשמכ? .חֹּת .עזַארֿפ

 עמ ןעװ קַאילוֿפ רעד טגָאז סָאד .יּת ,ןסַאג

 רעלױֿפ א :ב ןטימ טצינעג .ץעגרע םיא טקיש

 ,ןייג וצ קשח ןייק טינ טסָאה וד עזיכ,, .ץוריּת
 .י'ה יּב יא . . .יאדװַא

 טרעהעג סָאװ .ידַא -- שיטימעפיָאירַא

 רעּבירַא

 יד, ,ןטימעס וצ יא רעירַא וצ יא קיטַײצכײלג
 ,המשנ עשירַא קיטש ַא . . . זיא ךַארּפש עשידִיי
 "וצ ןוא ךיז ןיא ןעמונעגנַײרַא ןּבַאה רימ סָאװ
 זַא ױזַא ,המשנ רענעגייא רעד טימ ןסָאגעגֿפױנ
 רָאנ ,עשיטימעס ןייק טינ רעטציא ןיוש זיא יז
 ,145 יז ,1919 י"נ ,וא טישז ,"עיסייַא ןַא

 טצינעג .1 .2:06:םסצ-טטסזוודַא -- רעּפירַא

  ,רעגנעל ,רעכעה :ךיוא .ר 9 מ ב טנורג ןטימ

 א טינ ןעק עמ זַא; .רעטלע ,רעקירעיודעגי

 ,"(רעטנורַא ןעמ זומ) םורַא ןוא םורַא ןעמ טייג
 ,"א ןעמ זומ -- 'א טינ ןעק עמ זא; .װש

 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא רעּביא ךיוא סע טיג עמ} .װש
 רעטשרעּבייא רעד סָאװ, ,ןרעקצָאק לדנעמ י'ר

 .רעיליא השנמ 'ר ,"יא ןיוש רֶע טיג ,טיג

 ענעדלָאג ןסאילימ-לימ ָאד זיא סעדַא ןיא,

 ,סוממ ,"גונעג 'ַא ַאד זיא טלעג . . . ךעלדנער

 לָאז טייקכעלרעניא ןַײז, .7 יז ,טטצ'םרוטש

 "א ןוא לוֿפ טֿפַאשּביל טימ טליֿפעגנָא ןַײז

 םוצ ךיוא ןטײרּפשרַאֿפ ךיז טעװ סע ןענאװזיּב

 ,"לייט ןוכעלרעּפרעק ,ןקידתושממ :ָאד} ןקניל
 /  .אניז ,אינת

 יַא ּברעװנָאק ןטימ ּברעװ ַא טַײּברַאֿפ .2
 נא טמוק ,ןכּב .גנוגעװַאּב ַא טנכייצאּב סָאװ

 -רעּבירַא ,ןעמוקרעּבירא ,ןייגרעּבירַא :טָאטש

 -רעּבירַא ,ןע;לֿפרעּבירַא ,ןרָאֿפרעּבירַא ,ןֿפױל

 -כרוד ךיז םיא וצ יא ןיּב ךיא, .עא ,ןעמיווש

 ,"ץצנערג יד 'א ןענַײז רימ, ."ןסעומשוצ

 ,"'א םימ םעד רעּביא רָאנ -- !װאל(ּב) ,ידוהי

 ןגָאװצ ןגעװ .רדנ א ךיז ןּבעג ןגעװ ריא} לװֿפ

 טנרָאװ ,ןַײז וצ םייקמ רעוװש זיא סָאװ סנױזַא

 טעװ עמ זיּב רָאנ :רעֿפטנע רעד טמוק -- ןעמ

 א ןופ סױרַא טעװ עמ ה"ד ,רעסַאװ סָאד יא

 טֿפױל ,לעװש יד יַא זיא רע סָאװ םיוק, .{הנּכס

 ,"םעטַא ןייא ןיא רָאג ןגעקא םיא ןרענעיו . . .

 ןיק 'ַא טעװ רע, .200 'ז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 ,גרעּב ,ײלסינקַאנק ןֿפור םיא וטסעװ ,דנַאלסיוא

 עקיזָאד ידע ,437 יז ,'סעמע' ,װ רעפעינד םַאּב

 צלֲא רַאֿפ / רעּביל רימ ןענַײז ייז ,ךעלטעטש

 ,רעטציא ,געס ,"'ַא ןיּב ךיא סָאװ רעדנעל ליֿפ

 -רוטש ןיא יא לָאמניײא רימ טַײז ריא, .91 יז

 ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ףאלעג ןדליװ ןשימ

 | ,73 יז ,רעַײֿפ

 טנכערעגסיוא ,ןּברעװ יד טָאטשנַא טמוק .9

 ןַא טימ יצ ,ּב- טי צ ַא טימ רעּבָא ,2 ּב םַײּב

 ֿבוט-םוי רעד .ךיז ןגעװַאּב ץוח ,3 ןימ רעדנַא

 "א ויא (עא ,םיארונ-םימי ,דעומה-לוח ,חסּפ)

 ןייק ןוא יא זיא (עא ,ךָאװ ,העש) ט ַײ צ יד;

 עגר עסייה יד ."ָאטינ לַײװרעד זיא טַאטלוזער

 זיא (עא ,עינָאמעגעה ,העד) טכַאמ יד, .יא זיא

 ןשטנעמ סאלק ,עּפורג) הכולמ רעדנַא ןַא וצ יַא

 ךלַאּב טעװ (טײקֿפַאלש) טייקנַארק יד, ,(וזַאא

 עמ = "א ןעמ ןעק םיא רעּביא;* ."יא
 'א זיאס .םיא טימ ןענעכער טינ ךיז ףראד |

 ןרעּבא טל עק א 'א זיאס,* .הרוסמּב

 ןסיװרעד רעדָא ,ןעזרעד ןוֿפ ,דחּפ ןוֿפ = "בַײל

 ףיױוא 'ַא* ."ךאז רעכעלקערש א ןגעװ ךיז
 .סיוא ןיילַא ןּביהנַא = ט ס עק רענעגייא

 ןוֿפ ךמס ןֿפױא| החּפשמ יד ןוא ךיז ןטלַאהוצ|

 סרעװש ןַײז ןוֿפ ּפָארַא טייג סָאװ םעדייא םעד



 רעּכירַא

 = "ףמשטערק יד 'ַא סוֿפ ןייא טימ,, .ןטסעק

 ַא ןיא ןלעטשּפָא ךיז ,ךיג ןרָאֿפ ןסהלגע-לעּב

 יד, .עלַײװ רעצרוק א ףיוא רָאנ עמשטערק

 ,"ַא זיא ץירּפ ןרַאֿפ תיֿפי-המ ןעגניז ןוֿפ עלָאר
 ןריוּבעג זיא רע .109 'ז ,םרוטש ןיא ,עש

 "רָאג זיאס ןוא ןתודימ עטכעלש טימ| ןרָאװעג

 ,אינּת ,"םיא ןוֿפ קעװַא טשינרָאג ןוא יא טשינ

 ןיש ןאמעינ רעד טגָארט לַײװרעד, .70 יז

 ,געס ,ַא רעטניװ רעד זיא לַײװרעד / ,סעִירק

 יּבר רעלעטימ רעד, .27 'ז ,ןליוּפ ןיא םיוּב ַא

 סניּבר ןלעטימ םעד זיא . . . ,איׂשנ ןרָאװעג זיא

 ,"קדציחמצ םוצ 'א ןורָאה-תחיתּפ ףיוא הקזח
 .וכר ,ז"ישּת יײנ ,ּבדל

 ּברעװנָאק ןטימ ּברעװ ַא טָאטשנַא טמוק 4

 סע ּכ רעד .ךרוד ,ַײּברַאֿפ ,קעצװַא

 ,לֿפעג רעדעי ןגעװ ךיוא יֹוזא .יַא זיא

 טדערעג טָאה עמ, .גנוּבעלרעּביא ,גנומיטש

 וצ יא ןעמ זיא . . . טייקנייש ןוא טסנוק ןגעװ

 יטש ךיא, ,234 יז ,תודוס ,פס ,"ןעױרֿפ ענייש

 ןטוג ןיא / ןּבעגוצרעּביא ךיז רעטֿפעלּפעג ַא

 רָאנ / -- ,ןּבעגרַאֿפ וצ קילג םעד ןוֿפ תושר

 ,"ַא טינ דרָאמ ןוא ןּברוח רעּביא טינ ןעק'כ

 ,טשינ ּביגרַאֿפ ,...עקנילּבערט ןיא ,לה

 ,ןּברק-שטנעמ

 ּברעװנָאק ןטימ ּברעװ א טָאטשנַא טמוק .9

 ,2 ב םַײּב טנכערעגסיוא ןּברעװ יד ץוחַא ,יַא

 א ,ףוג ןיא טנוזעג א -- ףיורא עלעדמעה א,

 א ,ּפָאק ןיא טנוזעג ַא -- ּפָארַא עלעדמעה

 ,"רעדילג עלַא ןיא טנוזעג ַא -- יַא עלעדמעה
 ןַא ףא לדמעה רעדנַא ןא ןַאטנָא םַײּב לדיל

 .עלעֿפוע

 =- ,פערפ ,רעּביא לגרֿפ .פערפ -- רעּפירַא

 ,יװ רעמ :ּב'טנורג ןטימ טמוק .1 3

 -וּכ יד 'א ןטעּברא .יװ רעסערג ,יװ רעכעה

 'א ןעמענרעּביא .ס ַא מ רעד 'ִא ןּבעג .תוח

 ,צ ב ט רעד יא .לרעַײרד א יא ,ח ק מ םעד

 ןדער .915 ,עֿבט רעד רעּביא 4-- רוטַאנ רעד

 ,רערעה ןרַאֿפ ךעלדנעטשרַאֿפמוא = ּפ ָא ק ןיֵא

 קידנענעכער טינ ךיז = ּפָאק סנצעמע יא ןָאט

 ןוא םורֲא טָאה החּפשמ רעזדנוא , .םיא טימ

 זיא, ,"ןשטנעמ טרעדנוה 'א טלייצעג םורַא

 ארֿבס ַא זיא סע ,ןוּבשח:לעּב רעסיורג א לדנעמ

 ַא ,רַא ,"תרוּבשּת 'א זיּב שזַא ןעק רע זא

 ןרעו . . . :טגָאז ריסאק רעד, .יעטַאט רעקידחסּפ

 ,גרעּב ,"לרעַײרד א יַא ןעמונעגרעּביא ןיוש טָאה

 רעמ ּביוא, ,221 יז ,סעמע' ,ו רעּפעינד םַאּב

 ,סנ ,"סיוא טינ ןעמ טלַאה -- סָאמ רעד יא ןוא

 ,1948 י"נ ,רעּבשַאמ החפשמ

 ןיא טֿפַאש ןוא בט ַײצ א טימ טמוק .2

 סָאװ רעטרעװ רעדָא טרָאװ ןטימ ןעמַאזוצ ,ץַאז

 ,גנומיטשַאּב טַײצ ַא ,ּפערּפ רעד טימ ךיז ןדניּב

 ַײרד 'ַא .עא רָאי א ,ךָאװ א ,תעל-תעמ א 'ֵא

 ,ֿבירעמ ,החנמ 'א .רָאי קיצנַאװצ 'א .ןכָאװ

 ץַא .ןענעייל םעד 'א שרדמ-תיּב ןיא ןעמוק

 רוחּב רעטלַא ןַא ,טלַא רָאי 21 רעּביא = וויזירּפ

 ןיא טסניד-רעטילימ ןוֿפ רעטַײרֿפַאּב א רעּכָא)

 לדיימ ַא = םישולש יא .(דנַאלסור ןשירַאצ

 ןַא רעטכָאט א, .רָאי 230 ןוֿפ רעטלע זיא סָאװ

 'א ,ןרָאי יד ןיא טכער ןיוש ,ענעסקַאװעגרעטנוא

2020 

 לָאמַאטימ ןוא ,, .ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"קיצנַאװצ

 ךרוד / גָארט ןקידמערוטש א ךיז ןּביג רימ

 ןוא טכאנ 'א -- עלעקנוט רעדלעװ עסיורג

 ,42 יז ,| װפ ,צוס ,"גָאט

 ןַא טֿפַאש ןוא ּב"ט ר ַא ןַא טימ טמוק .9

 ,טנגעג) טָאטש רעצנַאג רעד יַא .גנומיטשַאּב-טרָא

 .(גרעּב יד) גרַאּב םעד יא .ןגערּב יד יא ,(טלעו

 סע, .לעטשּפָא ןַא יא .(טנעװ יד) טנַאװ ַא יא

 ןוא / טלעװ רעד יא / רעטניװ רעד ךיז טקור

 ,"טלעק ןוא ןטניװ טימ / םלוע םעד ּפָא טקערש

 טָאה רעּבָא ןקלָאװ םעד, .ירעטניוו' ,רעדיל ,רַא

 -טנװָא ןוא גרעּבױטָאש יא ןצנַאט ךיז טסולגעג

 י'ןינ ןיא ךוטסַאּפ ַא ,רעגנינַײװ דירֿפ ,"רעּבירג

 ,גרעּב יד ןוֿפ ןעלסקַא יד י'ַא .1951 י"נ ,קרָאי

 טעװעטַאשט גיוא יולּב ןַײז טימ רמוש א יװ

 ,1956 ,רעדיל ,רעשטַאימוש רתסא  ,"תרנּכ

 .114 יז

 - עמ םענעגָארטעגרעּבירַא ןַא טימ טמוק .4

 יד 'ַא תוֿבוח .טרָא ןוֿפ ֹב ןשימינָאט

 ץֵא (עא תובוח ,גרָא) תורצ .ןורעיוא

 'ַא ךָאנ ךַײלל .זדל ַאה ן'א טַאז .ּפָאק

 ַא טרעװ עמ, .ןסע םוצ ןעמענ ךיז הנּתשנ-המ

 ןעמ ןומ טֿפָא ןוא ןרעיוא יד 'א ֿבוח-לעּב

 ,צלא ,"ןשטנעמ . . . עניימעג וצ ןעַײל ןעמוקנָא

 רעּביא; ,59 'ז ,1865 ענליװ ,םייח תחכות

 ןוא רעּכיא ,תויח עקילייה ןוא םינֿפוא ,םיֿפרׂש

 ,ןיהַא ,ןיהַא . . . זיּב 'ַא ןוא לעטשּפָא ןַא ןָא ,'ַא
 ןַאטנָא ןלָאז רימ, .יץק' ,ןורטטמ ,טייצ ,"וצניהַא

 / גנודיילקאּב רעקיליײה ןיא דיל שידִיי רענדנוא

 ,"ּפעק עלַא יַא סע ןּבייה וצ ןוא סע ןרעּפכַא וצ
 ץעקיּבײא יד' ,םיוּבלּפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה

 ,"ייווצ

 -עגֿפיױנוצ ןוֿפ לייט רעטייוצ רעד זיא .2

 ײַא...טימ יא ...רע ּביא :ּפערפ עטצעז

 טימ טַײװ יד לַײמ א .יא ּפ ָא ק ןרעּביא טעּברַא

 רעד ךָאנ :שהלגע-לעּב ןוֿפ} יא לצימ ש א

 לצימש א ןּבעג וצ ןעמוקסיוא ךָאנ טעװ לַײמ

 א ןַײז :ּביטַײצ וצ יִא ב"טרָא ןוֿפ .ןדרעֿפ םעד

 א טימ :ךיא .יִא לצימש א טימ קיצכַא רָאי

 ,ןעגנאלק ןיא טייקכעלנע רעּביא| יא קישטימס

 ,ןטלעוװ-רעמזעלק ןוֿפ

 :ןענַײז ּבּב עטסקיטכיוו יד .ּברעװנָאק -- רעּפירַא

 -רעּבירַא :לשמל .סעּפע רעּביא ןוא ןּביױא ןוֿפ .1

 .ןּבעגרעּבירַא .ךיז ןשטילגרעּבירַא .(ךיז) ןגייּב

 -נעהרעּבירַא .ןּבייהרעּבירַא .ךיז ןעּפַארדרעּבירַא

 -רעּבירַא .ןֿפרַאװרעּבירַא .ןסקַאװרעּבירַא .ןעג

 "ירַא .ןגָארטרעּבירַא .ןציזרעּבירַא .(ךיז) ןעלקיוו

 ,ןרָאֿפרעּבירַא .ןעמענרעּבירַא .ןגיילרעּב

 :לשמל .רערעדנַא רעד ףיוא טַײז ןייא ןוֿפ .2

 ,ןענעֿבנגרעּבירַא .ןײגרעּבירַא .ןעגנערּברעּבירַא

 ,ןצעזרעּבירַא .ןעלגעזרעּבירַא .ןרעדנַאװרעּבירַא

 ,(ךיז) ןּפַאכרעּבירַא ,ןגָאירעּבירַא .ןּבַײרטרעּבירַא

 ירַא .ןעמענרעּבירַא ,ןגיײלרעּבירַא .ןֿפױלרעּבירַא

 .ןעלקעּפרעּב
 ןַא יװ רעמ .סָאמ רעסיוועג א ןוֿפ רעמ .9

 -רעּבירא :לשמל ,רעירֿפ יװ רעמ .רערעדנא

 ,(ךיז) ןסיגרעּבירַא ,ןטיּברעּבירַא .(ךיז) ןטעּברַא

 ,ןסקַאװרעּבירַא .ןקירדרעּבירַא .ןּבעגרעּבירַא

 ןעשזדנַאלּברעּבירַא

 ירַא .ןּפַאכרעּבירַא .ןגעװרעּבירַא .ןעײװרעּבירַא
 -רעּבירַא .ןשימרעּבירַא .ןכַאמרעּבירַא .ןּבעלרעּב
 .ןענעכעררעּבירַא .ןעמענ

 "ירַא .ןעיײרדרעּבירַא :לשמל .רעּביא ווזד 4
 ירַא .ןֿפױלרעּבירַא .ןגעװרעּבירַא .ןסקַאװרעּב
 ירַא .ךיז ןעמענרעּבירַא .ןעײנרעּבירַא .ןּבעלרעּב
 ,ןסילֿפרעּבירַא .ןרָאֿפרעּב

 רעּכירַא םימ ןּברעװ יד ַײּב
 ןוא ּפמיא ןזיװעגנַא טינ ןרעוו
 רעּביא טימ ןּברעװ יד - .רַאּפ
 .ּברעװנָאק רעדנַא ןַא טימ רעדָא
 ןרעוו רעּבירַא טימ ןּברעװ יד
 יד ןיא זיולּב טשטייטעגסיוא
 -טנורג ַײרד יד ץוח ןעוו ,ןלַאֿפ
 .ּבּב ערעדנַא ךיוא וצ ןעמוק כב
 עכלעוו רעּבירַא טימ ןּברעװ
 יד ;- ,טנכיײצרַאֿפ טינ ןרעוו
 ןוא ןּברעװו יד ןוֿפ ןעמַאטש
 .=- רעּבירַא ּברעװנַאק

 רָאנ ,רעּבירַא וזד -- רעּפירַא ןוא רעּבירַא
 סָאװ תורוחס .אליעלו אליעל ,רעשיטַאֿפמע

 ןרעװ ןשטנעמ, .יַא יא יא קרעמ עלַא ןָא ןליֿפ
 אלימ .וצ טינ ךָאד טמוק דרע ןוא רעמ קר

 ,"ַא יא יא סעקטַאדָאּפ ,תוֿבוח ןָא ךיז טּביױלק

 ,1906 צשראװ ,רעדירב רעיֿפ ןוֿפ הׂשעמ יד

 ,20 יז

 ךיוא .לגַײװצ ַא יַא .װרט -- ןגיײּפרעּבכירַא
 'א .עּפורג רענעגייא רעד וצ ןצעמע יא :גיֿפ

 = טַײז רעדנַא ןַא ףיוא ןק ע טש םעד

 ,..טצװע .גנוניימ עטרעקרַאֿפ א ןעמעננָא

 ףיוא ןעּפ עשירעטלאטשעג ןַײז יא רעכיג ןרעו

 ,"גנוּבַײרשַאּב רעשיטסילַארוטַאנ ןוֿפ טַײז רעד

 ,385 יז ,ו שיּב

 -עגוצ קיטכיזרָאֿפמוא זיא יז, -- ךיז טימ

 -רעּבירַא ךיז טָאה ןוא ,ףיש גערּב םוצ ןֿפָאל

 ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא ןוא גערּב ןרעּביא ןגיוּבעג

 ןטָאדקענַא ענײש ,רעגַאז אַײנ ןוֿפ ג"לעז ,"םי

 ןסיורד ןיא , . . רעּבירַא ךיז טגייּב , ,1892 ענליוו

 םעד קוק ןייא טימ םורַא טמענ . . . סיורַא

 ,231 יז ,| ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,"למיה ןצנַאג

 ,ןגיוּבעגרעּבירַא קרַאטש ךיז טָאה טַאיצַאֿפ יד,

 ךיוא -- ןכַײלג סנַײז ףיוא רעטנורַא טקוק ןוא

 ףרַאד סָאװ' ,ץרּפ ,"הֿברוח עצראװש ,עטלַא ןַא

 רעּבירַא םיא רעּביא ךיז טגיײּבס, .'ענעדיי א

 ןיז} . . . ,טכַאנ יד -- ּבַײװ עָאלּביס ,{םי ןרעּביאְו

 ,79 יז ,ָאטסיֿפעמ ,גצא ,"ןַײא םיא טליטש

 .שינע- ,ץכע- .גנז- .רעד ,גייּב --

 .דפ .װרט -- ןעווע- ,ןרי|גַאלּברעּבירַא
 -רעּבירַא .,ןֿפַאלּברעּבירַא .ןעװערטיכרעּבירַא

 רעד ןוֿפ רעריֿפנָא םעד 'א .ןצעמע ןגַײטש
 ,עדנאּב

 .חקַא 6 װטוא -- ןעשזדנַאלּברעּכירַא
 "מוא ןַא רעּביא יא .דלַאװ ןטכידעג םעד יא
 "עג יד ןוא, :גיפ ךיוא .טנגעג רעטניואווַאּב
 -רעּבירַא טינ טַײצ עצנַאג יד ןּבָאה ענַײז ןעקנַאד
 ,"ןטרָאג ןוֿפ ןַאקרַאּפ ןרעּביא טעשזדנָאלּבעג



 ןֿפָאלּברעּבירַא

 ןילרעּב ,לקניװ ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ןיא ,גרעּבניטש .י

 ,שינע- 6 יז ,2

 זַא ,ןגָאז ןָאק עמ, .ורט -- ןֿפָאלּברעּבירַא
 ... ףָאלּב ןיא טרעהרַאֿפ ךיז ןּבָאה ַײרד יד

 עדנעזנַאלּב ,עש ,"א טעװ ...ןעמעװ רעװ

 ,173 יז ,װ ןרעטש

 ןגיוא יד טימ יַא .וטוא -- ןעלצנילּברעּבירַא
 ןשֲא םולש ןגעק ןרָאצ רעד, .םירוחּב יד וצ

 טָאה רע סָאװ ,ןוֿפרעד . . . ןעמונעג . . . ךיז טָאה

 יד וצ טלצנילּבעגרעּבירַא קרעװ ענַײז טימ . , ,

 .24 וא 1961 ,רָאֿפ ,בוש .ד ,"םייוג

 ןייק העידי יד יַא .ורט -- ןצילּברעּכירַא
 -רעּבירַא ןטכעג ןיוש ּבָאה ךיא, .עקירעמא

 ֿבוטילזמ רעזדנוא ןעדירֿפ ןוא ריד טצילּבעג

 רעד, .38 ןא ,קג ,פד ,"תוכרּב ערעזדנוא ןוא

 טצילּבעגרעּבירא ךָאנרעד זיא לַאנגיס רעטלַארוא

 גנַאג ןיא ןזָאלקעװַא לָאז רֶע ,רעהַא ןרָאװעג

 "סָאק=} סייּפס רעד ןיא לשיט-יירד ןדנור םעד

 יד ןיא ןעגנילק ןּבײהנָא לָאז רע ,לדָאנןסָאמ

 ,22 וצ 1962 ,זמט ,"ןקָאלג עשיטוַאגיג

 .ןַאקרַאּפ ןרעּביא יא .וטוא -- ןקילּברעּבירַא
 קוק ַא ןוא ןעמוקרעּבירַא ,ןײגרעּבירַא :ךיוא
 טעװ .ןייגקעװַא זומ ךיא ,הנכש עּביל, .ןָאט
 ."?ןכַאמ רעדניק יד סָאװ ןעז וצ 'א ריא

 -וקעגֿפױא םעדו, .ורט -- ןרעפעּברעּכירַא

 ןשידִי םעד ןוטכָאנ . ..קינײװ זיא ןםענעמ
 רעדָא ףַארג םעד ןוטכָאנ זומ רע ,ןיינ . , . ריֿבג
 ךָאנ רעּבָא ,ןוטכָאנ ןײלַא טינ ןוא ;טשריֿפ םעד
 .ךיז טימ ,49 ןפ ,1887 ,לָאֿפי ,"םיא יא

 ,גנו-

 -דָארּב -- :89 .װזוקַא--ןעשזדָארּברעּבייַא
 ..יעמערטש עדנעסַײר, .ּפמוז םעד יא .ןעז

 רָאג רעדָא ןעמיװשרעּבירא ייז זומ עמ סָאװ

 ,זמא ,"רַאֿפעג סיורג טימ ןעזדָארּברעּבירא

 טָאהיס;, .18 '1 ,1878 ,ךוזעּב רעגיטַײצנוא רעד

 זַא ,טכַאדעגסיוא ן|רוּכיש םעד =} םיא ךיז

 ןדִיי יד ןוא ,םירצמ ןוֿפ סױרַא רע טייג דניצַא

 ארומ ןּבַאה ייז ןוא ףוס-םי םעד י'א ןֿפרַאד

 ,1956 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,"ןעגנירּפשוצנַײרַא

 ױזַא;א : ט = צ עגונּב ךיא .100 יז ,14 אט
 ערעװש עלַא יטעשזדָארּבעגרעּבירַאי . . . יז טָאה

 ,16 וװ 1958 ,רָאֿפ ,ןַאמלעטייק .י ,יןטַײצ

 ,שינע-

 יד טסַײר רע .װורט -- ןעמורּברעּבירא
 רעיורט ריא טימ יַא ליוװ ןוא . . . ענורטס עּבָארג
 .שינע- 162 יז ,| טייצ ,"סַאג עצנאג יד

 רעד, .םוהֹּת ַא יַא .ורט -- ןקירּברעּבכירַא
 ענעּבױהעגסױרַא טימ לוֿפ זיא חטש רעצנַאג

 ןענַײז סע ןוא ןטנורגּפָא עֿפיט ןוא ןזדלעֿפ

 -רעּבירא ידּכ ןעגנוגנערטשנָא עסיורג קיטיינ

 דיישרעטנוא-ךייה ןסיורג םעד רעּביא ןקירּבוצ

 ,1962 ילוי ,3 ןאפ ,וננרק ,"חטש ןקיזַאד ןוֿפ

 ,גנו-

 ןוא ּבַײװ יד 'ַא .ורט -- ןעגנערּכרעּבירַא
 טגָאז ןוא, .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ רעדניק יד

 ןע- ,רעד -- גנַאגרעּכירַא
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 רע יװ / ףירגַאּב ןייק טשינ ּבָאה ךיא זַא

 םיא טָאה סָאװ / ,ףיש רעד ףיוא ןטילעג טָאה

 ענעדלַאג יד ,הלמ ,"רעהַא טכַארּבעגרעּבירַא

 'םלועה' רעד זיא רעטעּפש , .15 'ז ,ערװַאּפ

 ,ּפָאג ,"ענליו ןייק ןרָאװעג טכַארּבעגרעּבירַא

 ךימ ןעמ טָאה לָאמנייא; .34 'ז ,8 א ,5

 "יואו רעד ןיא םיא וצ טכַארּבעגרעּבירא ךיוא

 ,362 '} ,11:1970 ָא"ּת ,װעשטָאלז ּבזי ,"גנונ

 .גנזה .רעד ,גנערּב- .ךיז טימ
 .(עק- ,ןי) רעה .שינע .ץכעז

 רעדָא טקַא .1

 רעדֶו, .גנאגרעּביא .ןײגרעּבירַא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןקיסילֿפילג ןיא . . . דנַאטשוצדזַאג ןוֿפ יא ןסדרע

 -רוטַאנ רעכעלנייוועג א טימ ךיז טזָאל ,דנאטשוצ

 ,! תועד הגוה ,ם"ּבמ ,"ןרעלקרע גנונַײשרע

 -- {יוװ יא ןגעװ ללּכ רעד , .43 יז ,1912 ענליוו

 ...ןענַײז סָאװ רעטרעװ ףיוא רָאנ לח זיא ןָאו

 2 ,אצ ּפשיי ,מי ,"ןרָאװעג טצינעג טיירּב

 -רעּבירַא לטימ ,רעּבירַא טייג עמ ואוו טרָא .2

 "וצ טָאה עמ, .לקירּבגנַאג ,טערּבגנַאג ,ןייגוצ

 ןטכַײלַאּב וצ ידכּב ,עקדַאלק יד טכַאמעגטכער

 ,16:15 ןאנ ,1948 ,ּפָאג ,יַא םעד

 -רעּביא לגרֿפ .װזוקַא 6 וטוא -- ןיגרעּבירַא

 רעּביא רעדָא ךרוד ןגעװַאּב ךיז .1 892 ,ןייג

 -שרעדנַא ,טַײז רעדנא ןַא וצ ןעמוק ןוא סעּפע

 יַא .ךַײט םעד יַא .קירּב א יא .סאג יד יא .ואוו

 רעּביא יא .ןרעדנַא םוצ טרָא םענייש ןייא ןוֿפ

 / ,ךַײלג ןגױצרַאֿפ ענילַא ןַא טימ, .םי םעד

 יא, .לֿפ ,"!'א ןלעװ רימ יצ ,סייװ טָאג

 ךיא זַא / ,ןַײא ךיז ןקירט ,לרעסַאװ ,לרעסַאװ

 ןַײז, .לֿפ ,"ַא ןענעק ןלָאז ןטּבילעג ןַײמ טימ

 ארומ ךיא טלָאװ ,קירּב א ןַײז לָאז טרָאװ

 ...טָאג ןוא, .לװפ ,"ןייגוצרעּבירַא טַאהעג

 ןוא ,דרע רעד ףיוא טניװ ַא יא טכַאמעג טָאה

 ,יּת ,"טליטשעגנַײא ךיז ןּבָאה ןרעסַאװ יד

 רעד ּבילוצ טָאה דניק שידִיי א, .1 ,ח ,תישארּב

 סָאד ןײגוצרעּבירַא טַאהעג ארומ גָאט םעד אגח

 .םיליהּת ,שַא ,"ןּבעל סָאד ךיז ןלעטשנַײא לסעג

 ָאטעג טַײז ןייא ןוֿפ ןײגכרודַא ףיוא, .דוי

 רעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,ןטייװצ םוצ

 טקעמשעג טָאה יַא רעד סָאװ ,לקירּב א ךייה

 ,28 'ז ,2 ןאמ ,1948 ,ּפָאג ,"תושֿפנ-תונּכס טימ

 ןזַײװַאּב ידּכ ,ןלַײאוצ ךיז טֿפרַאדעג טָאה עמ,

 ןשטַײד יד לַײװ ,ךַײט םעד םָארַאּפ ןטימ יַא

 עטַאנ ,"געװ םעד ןדַײנשרעּביא טנַאקעג ןּבָאה

 ,297 'ז ,1965 עװקסָאמ ,דרע ןוא למיה ,עירול

 ױזַא טלָאװ שטנעמ רעד ןעװ, :2גיֿפ ךיוא |
 טעּברַא רֶע לֿפיװ המשנ ןַײז רעּביא טעּברַאעג

 םעד רעּביא יִא טנַאקעג רע טלָאװ ,ףוג ןֿפױא

 רעּביא סע טיג עמ| ,"ןּבעל ןוֿפ עלערינש ןקיניד

 ץ ענע ר ג יד י'ַאֹ* ,ןטשעּב ןוֿפ ןעמָאנ ןיא

 ןשילַארָאמ םעד ןרילרַאֿפ ,ןזָאלּפָא :ךיוא =

 ,סָאמ ,טלַאהּפָא ,םיוצ (עא ןשיגָאל ,ןקיטסַײג)

 -ָאקלא, .ןצענערג עלַא 'א .ךעלנייוועגמוא ןרעו

 רָאנ טכַאמ עמ זַא , . . . ,קיטֿפיג זיא . . . לָאה

 -רעטַײװ וצ םרוג ןעמ זיא טירש ןטשרע םעד

 .טסואוַאּבמוא םורַא ױזַא ןעמ טייג . . . ,עקיד

 א טלַאֿפ עמ ןוא ץענערג יד רעּבירַא קיניז

 ןײגרעּבירַא

 ,לַאקסַאּפ .ל ר"ד ,זּביא ,"םזילָאהָאקלַא ןוֿפ ןּברק
 ,ןטיײקנַארק ערעזנוא ךיז ןעמענ ןענַאװ ןוֿפ

 רעּבירא ןעיג ןעגנורעדליש יד, ,1912 זדָאל

 ,"טייקכעלנייוועגמוא ןוֿפ וליֿפַא ץענערג רעדעי

 ,1959 ַײמ ,שימייה ,הֿפי .מ

 ,ןצעמע וצ) ןעמוקרעּבירַא .ןעמוקוצ .ןייגוצ .2

 גָאטימכָאנ, .טסַאג וצ ןעמוקנַײרַא .(ואווצעגרע

 ַא יּבר םַײּב ןיּב ךיא , ."ריד וצ יא ךיא לעװ

 םוצ יַא ךַײא טימ ךיא לעװ ירֿפ ץנַאג ,ֿבושח

 יחבש רֿפס ,"ןסעומש ךַײא רַאֿפ לעװ ןוא יּבר

 ריא וצ ייג, .20 'ז ,?רָאי גרעּבמעל ,ל"מר

 ןיוש ךיד טעװ יז ,טשינ ךיד טכרָאֿפ ,רעּבירַא

 םיסרוֿפמה קידצהמ ארונ הׂשעמ ,"ןשטַאּפ טשינ

 ,1882 גרעבמעל ,ֿבָאנימירמ ילעדנעמ 'ר יּבר

 םיא גָאז ןוא ןלאירֿבג 'ר וצ רעּבירַא רָאנ יג,

 רימ וצ ןטעּב טזָאלעג ןייש רעייז ּבָאה ךיא זַא

 ,1925 ענליװ ,עלעקרעס ,טע ,"ןסַײּבנָא ןַא ףיוא

 (טינ) = לע װש סנצעמע יא (טינ* 342 יז

 "ןצרעּבירַא טינ ןרעװש .ןצעמע וצ ןעמוקנַײרא

 ,טיירג ןיּבכ ,טנאה ןַײמ אנ, .לעװש ןַײז ןייג

 'א טנַאה ןיא טנַאה / ,טײגרַאֿפ טכאנ רעדייא

 ,78 'ז ,ו װּפ ,צוס ,"לעװש ןַײמ

 ָאד ךיז ןּבָאה ןדיי, .טרָא ןַא ןײגַײּברַאֿפ .9

 םענייק ןזָאל ןוא -- ןסעומש טלעטשעגרעדינַא

 טייג טניװ רעד, ,76 'ז ,תועסמ ,סוממ ,י'א טינ

 טרעדַײלש ןוא רעּבירַא טעּפמיא ןקיסעּכ טימ

 ,געס ,"רעּבירג עקידמַאז ןיא לַאֿפּפָא םעד

 ,106 יז ,1948 י"נ ,רעטציא

 עתמא ןַא ןרעװ טסעװ וד זיּב , :גיֿפ ךיוא

 ךס א ןֿפרַאד ך ָאנ ןל ע װ ,עקראטעלָארּפ

 "רַאֿפ ןֿפרַאד ךָאנ טעוװס =| יא ןרעסַאװ

 ןיא ,רַא ,"ן...זיּב טַײצ עגנַאל ַא ןייגַײּב

 'טַײצ רענעי

 ןעניררעּבירַא ןוא טלוֿפעגרעּביא ןרעװ .4

 יד רעּביא 'א ,ךיז ןסיגרעּביא .ןגערּב יד רעּביא

 ,רעמ טינ סיג, .יִא דלַאּב טעװ זָאלג יד .ןגערּב

 יז טָאה עלא וצ ןוא; ."א טעװ ריּב רעד

 ןענעז ןרעסַאװ יד :ףוס םוצ טזָאלעגסיױא ץלַא

 טסיּב =} ןעגנאגעגרעּבירא טינ ריד רעּביא רעּבָא

 ריגרעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ ,"{הנּכס ַא ןיא ןעװעג טינ

 רעּבירא ןעײג ןטול ּב יד .,ןא/הל 'ז| יינעהו

 ךס א טָאה עמ ,סעּכ ןיא קרַאטש טרעװ עמ =

 רע ,רעּביֿפ רעקידנרָאצ א ,רעדליװ ַא, .רעצ

 עשראװ ,ו רמ ,"רעּבירַא ןטולּב יד רימ טייג

 ,22 'ז ,8

 -רעּבירַא .סָאמ רעסיוװעג ַא ןוֿפ רעמ ןַײז .9

 ןיא ,ןסיװ ןיא ,הרוּת ןיא ןצעמע יא .ןגַײטש

 ןטרָאּב יטיירּב רד ,טוה רמוז ןייא,, .ַאא טרָאּפס

 ןטרָאּב ינַײז טיירּב טׂשוֿפ ןייא זָאד ,טָאה

 ןנירַאד תּבש םִא טינ ןמ רָאט ָאד ,ןניג רּבירה

 טנידרַאֿפ ןּבָאה רעּבַײװ ליֿפ , .א/זס ,וטל ,"ןיג

 עלַא ייז טסייג רעּבָא וד / רעּביראד סיורג ןוא

 :טיול} .14 'ז ,תורימז ,סוממ ,"רעּבירַא טַײװ
 זַא טגָאזעג . . . ןּבָאה םיניֿבמ , .{29 ,אל ,ילשמ

 יא לָאמַא טעװ ןוא המלש-ילּכ ַא ןַײז טעװ רע

 .ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"םענַײז ןטַאט םעד

 םיֿפוט-םוי עלַא, ,(טַײצ ןגעװ) ןײגַײּברַאֿפ ,0
 ײרַא זיא ױזַא, ."ןעגנַאגעגרעּבירַא ןיוש ןענַײז



 ןסיגרעּבידַא

 א ךָאנ רָאי א) ךָאװ א ךָאנ ךָאװ א ןעגנַאגעגרעב
 ןעװ ,טרעדנואװעג ךיז טלָאװ יז, .מֿפ ,"(רָאי

 סיקרָאג' ,ץרפ ,"פעלק ןָא גָאט ַא יא לָאז סע

 ןטעװ} רוד רעצנאג א, .ילּפאטש ןטצעל ןֿפיוא

 ןוא עטגָאיעג עקיזָאד יד טָא רעדייא יא ךָאנ

 ,"סנקור יד ןכַײלגסױא ןלעװ ןדִיי עטגַאלּפעג

 .109 'ז ,ו יּבר ןוא רסיק ,שז

 ,גנוּבעלרעּביא ,ליֿפעג ןגעװ) ןרעװ טינ
 (הֿפיגמ יד ,רעּביֿפ יד) טייקנַארק יד, ,(טייקנַארק

 א טרעיד סָאװ טניװ א יװ ױזַא, ."'א טעװ

 -עגרעּבירא . ..ןםיא| רעּביא זיא ,ןּבעל ץנַאג
 ַאכ ,יקסװַאשרַאװ רזוע ,"המחלמ יד ןעגנַאג

 טָאה רע, .57 'ו ,1924 זירַאּפ ,װ ערטסַאיל

 ץלַא :םיטש רעליטש ןַײז טימ טסיירטעג זדנוא

 ןייא רָאנ .ןדִיי טשינרָאג זיא סָאד . . .יַא טעװ

 ,1961 ָא"ת ,קצול רֿפס ."ןעמ טּברַאטש לָאמ

 ןוא רעּבירא ןעיג סָאװ ןתעגושמ ,, ,499 יז

 טשינ ייז ןעק רעטקָאד ןייק סָאװ עכלעזא

 ,21 וע 1967 ,זמט ,גח ,"ןלייה

 -כרוד ןרעװ .ןּבעלכרוד .קינָאזרעּפטירד .8

 ארומ ,קערש) דחּפ ַא .ןעגנורדעגכרוד ,ןעמונעג

 םיא טייג (ליורג) רעטיצ א .רעּבירַא טייג (עא

 א ןעגנַאגעגרעּבירַא עקַאט זיא תמאּב , .רעּבירַא

 ,"רעלדיֿפ םעד ןוֿפ רענייּב יד רעּביא טלעק
 ידוי ,יאטיל רעד ןוֿפ רעדליּבי ,סעקצַאש .א .מ

 טייג סע,* 176 יז ,1888 ,1 ךִא ,לּביּבסקלַאֿפ

 טָאה סע = " ת ר ג ר ג יד רעּבירַא ןיוש רימ

 רימ טייג לַאג יד .ןסערעד קרַאטש

 ,זגור ,טייקרעטיּב טימ לוֿפ טרעװ = "רעּבירַא

 ,סעּכ

 רעדנַא ןַא (רעטנוא) ןיא ןעמוקרעּבירַא .9

 ןוֿפ יַא .(ןשטנעמ רעדָא ןגעמרַאֿפ ןגעו) תושר

 ןיא טלעג, .סוּפורטוּפא ןא וצ רעטָאֿפ ןקנַארק

 םוצ םענייא ןוֿפ רעּבירַא סע טייג ,קידכעלַײק

 ןיוש זיא טנעה ערעַײא רעּביא , .װש ,"ןרעדנַא

 זַא ,רעּבליז טימ דלָאג ןעגנאגעגרעּבירַא סעּפע

 טינ ריא טעװ עשלַאֿפ ןּבעג ךַײא לָאז עמ

 ,תרשמ רעַײרט ,ןאמרעקעב .ש ,"!?ןענעקרעד

 = 'ַא סנַײ מ לָאז* .65 'ז ,ג"מרּת עשרַאװ

 םענעגייא ןֿפױא) ןַײז וצ רּתומ טיירג ןיּב ךיא

 ,רעװנָא ןּבָאה ןיוש ךיא געמ ;(עא גנוניימ ,דוֿבּכ

 וטסעװ ,ןשָארג א רקֿפה ןיא זָאל ,'ַא סנַײד זָאל;

 ,צלא ,"ןושל ןשיטניה ןוֿפ ,ןליּב ןוֿפ ןַײז ַײרֿפ
 ,78 יז ,1865 ענליוו ,םייח תחכוּת

 רעדנַא ןַא ,םערָאֿפ רעדנַא ןַא ןעמוקַאּבכ 0
 ןכעלזָאלעצ א ןוֿפ יא סָאד .ןעזסיוא ,טלַאטשעג

 יריא ןוֿפ יַא .ןכעלזָאלעצמוא ןַא ןיא ֿבצמ

 טֿפָא טגעלֿפ טיײקיצרַאהכיײװ ריא, .יוד' ףיוא

 ,ָאטיס לװַײֿפ ,ײןליֿפעג עשרעטומ ענייר ןיא יא

 .24 'ז ,1932 װעיק-װָאקרַאכ ,רימ ןענַײז סָאד טָא

 ץלַא זיא ּבוטש-ןיד-תיּב סֿבר ןיא למוט רעד;
 ,"שטעּפ ןיא ןעגנַאגעגרעּבירא זיא ןוא ןסקַאװעג

 רעד, .143 'ז ,71:1970 ָא"ּת ,װעשטָאלז ּבזי

 םינֿפוא יא ןריּפורגרעּביא ףראד דיי רעשיװטיל

 ידּכ ,ןעגנודניּב עקיטַײטַאּב יא ,ןדערסױרַא ןוֿפ

 ןשיטקעלַאידרעּביא ןַא וצ ןיײגוצרעּבירַא תמאּב

 ,א| פשִיי ,מי ,"ןדערסיױרַא ןוֿפ רעטקַארַאכ
 | ,14 יז ה

 ,ןטייווצ םוצ ןינע ןייא ןוֿפ ןעמוקרעּבירַא .11
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 םיטרּפ ןוֿפ יא .ןרעדנַא ןַא וצ ריֿפֿפיױא ןייא זוֿפ

 רעסעּב רימָאל , ,ףירגנָא ןא ןיא יא .רקיע םוצ

 ,"אֿפוג טָאטש רעד ןוֿפ ןעגנוּבַײרשאּב יד וצ יא
 םעד ךָאנ, .14 'ז ,...ךעלעשטנעמ עניילק ,עש

 ןגעװ עגַארֿפ יד טרירַאּב ץרוק ןּבָאד רימ יװ

 -ארעטילדןָאגרַאשז רעד ןוֿפ גנורּפשרוא םעד

 ,! מעּב ,ײןכָאּפע ערעטנענ וצ יא רימ ןענעק ,רוט

 -נוזַאּב ןטכַארטַאּב וצ יא טצעי רימָאל, ,20 יז

 -רַאֿפ יד ףיוא טקריװ סָאװ טקנוּפ ןדעי רעד

 ,"גנוּבַײר ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ רעדָא גנורענעלק
 קילדעװ, .29 'ז ,1916 י"נ ,קיזיֿפ ,עּפסַאק .ּבא

 טמוק סָאװ עיציזָאּפערּפ עטריניּבמָאק א זיא רַאֿפ

 -ריטָאנ ץנַאג זיא . . .ןויטנַאטסּבוס ךס א טימ

 ןרָאי ףיוא עיגָאלַאנא יּפ-לע יא לָאז סע זַא ךעל
 - גָאט רעד וצ יַא* .,2 ,אצו פשוי ,ראא ,"ךיוא

 = (םויה:-רדס םוצ) גנונעדרָא

 -רָאג טָאה סע יװ ןריֿפֿפיױא ךיז רעטַײװ :ךיוא

 ,טריסַאּפ טשינ

 -לוק ,ןלַאיצָאס) ןייא ןוֿפ ןעמוקרעּבירַא .2
 ףיוא) ןרעדנַא ןא ןיא דנאטש (עא ןלערוט

 ץיסעֿפָארּפ ןייא ןוֿפ יַא .(רעגרע רֶעדָא רעסעּב

 (ייטרַאּפ) עפורג ןייא ןוֿפ יא .רעטייוצ ַא וצ

 -דרע וצ לדנַאהניײלק ןוֿפ יא .רעטייוװצ ַא וצ

 -רעסעּב א וצ טמַא ןקירעדינ א ןוֿפ יא .טעּברַא

 ענַאדַאמירּפ עטמירַאּב יד-ןוא-יד , ,ןטלָאצַאּב

 וצ רעּבירַא טייג ןוא עניּב עשידִיי יד טזָאלרַאֿפ

 ,װ ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"רענַאקירעמַא רעד
 .143 7 ר

 .עא ןּביױלג ,הטיש ,גנולעטשנַײא ןטַײּב ,2

 .עיגָאלַאעדיא רעדנַא ןַא וצ יא .אנוׂש םוצ יא

 ןעגנַאגעגרעּבירַא ןעמ זיא דייר-ףָארטש ןוֿפ

 ענעגייא ,עדמערֿפ טימ עדמערֿפ :ךיז ןשוק םוצ

 ענעכַארּבעצידנַאלסור ןופ ,געס ,"ץנעגייא טימ

 יָארּפ ןיא יא ריא, ,56 'ו ,1920 עשרַאװ ,ןלַײז

 שידִי א יװ רעמ טינ ךיוא זיא עיװַאלסָאװ

 ,דנַאלמייה .װָאס ,יֿברעי ,ןאמטכעש .א ,"לציּפש

 טייג טנעגילעטניא םעד ןוֿפ ןוא, .2 ןאנ ,1962 |

 ,יןשטנעמ-סקלָאֿפ םעד וצ רעּבירַא לוטיּב רעד

 ןוֿפ יִא ןָא טּבײה רע, .15 'ז ,1940 ,וו רָאק

 י"נ ,ּבדל ,"שגרהה:לכיה ןיא הגׂשההילכיה
 ,ט} יז ,2

 .רעד ,ייג-

 .(עק- ,ןיד) רעד
 .שינע-  .ץכע ,גנוא-

 ןסיגנָא ,ןסיגרעּביא .1 .ורט -- ןֿפיגרעּכירַא
 ,למיוּב םעד יַא .ילּכ רעדנא ןַא ןיא טײקיסילֿפ ַא

 א זױלּב ןַײז טינ ןעק רערעל ַאע :גיֿפ .2

 ,"רעדניק יד וצ ןסיװ ןַײז ןסיגוצרעּבירַא עקייל
 עיולּב זיא גָאט רעד, .9 אוו 1964 ,זמט ,גצּב
 ףיוא עיולּב סָאד / רעּבירַא טסיג ןוא דײרֿפ

 1967 ,זמט ,יסקידגנילירֿפי ,על ,"ענעדליג ןצַאט
| 26, 

 רעּביא ןעניררעּבירַא לָאז סע זַא ןסיגנָא .9

 לזעלג ַא יִא .רעסאו רעמע ןַא יא .ןגערּב יד

 | ,ןֿפנָארּב

 ךיז טסיג עצינומָאּפ א, .1 -- ךיז טימ

 סָאד :ּב ןטימ| -- װש ,"רעּבירַא ןיילַא ךיוא !

 עמ ּביוא ,ךיז טרעמ עטכעלש סָאד ,עניירמוא

 יד רעּבירַאא .ןסנטַײצאּב סיוא טינ סע טסיג

 ןעננאהעגרעּבירַא

 ךיז טסיג סע / גערּב םעד רעּבירַא ,ןדנַאר
 ,"געו ןיא ךיז טזָאל ןוא / ןךַיײט רעד} רעּבירַא
 .81 יז ,1940 עװקסָאמ ,ֿברעמ ןוא חרזמ ,שקַא

 / ,תרבועמ זיא ןעװעג עקעסַאּפ יד, :גיֿפ ,2

 / ,זַײרג ַא -- רעלטכיצניּב רעד ,דָאסלּפע רעד
 'ַא טיירג יװ / ,סַײװ-קיכלימ עדייב ןענַאטשעג
 -קינָאה רעד' ןַאמטױר .ש ,"תוריּפ ןיא ךיז
 סע* 3.  ןאט ,1961 ,דנַאלמיײה .װָאס ,ירעגערט
 ָאד ןיא סע = רעּבירַא (טשינ) ךיז טסיג
 א זיא רע, .טלעג ליֿפ וצ ןצעמע ַײּב (ָאטינ)
 טשינ ךיז טסיג םיא ַײּב ,רענידרַאֿפ רעּפַאנק
 טסיג סע ,סטוג סָאדלַא ןוֿפ ןּבָאה ייז, ."רעּבירַא
 ."רעּבירַא שזַא ךיז

 .שינע- .ץמכע- .גגוז

 טסילַאטיּפַאק ןייא , .ורט -- ןצנַאלנרעּכירַא
 -רעּבירַא טערַאטסעג ךיז ךיוא טָאה ןטייווצ םעד
 טָאה סָאד -- ןצנַאלגוצרעּבירַא ,ןעװעטנַארֿפוצ
 וצ ,הוואג וצ ,האנׂש וצ ,האנק וצ טכַארּבעגטימ
 םוצ געװ רעד ,סינגיא רַאסַאל ,"תונסחי עטסוט

 ,39 'ז ,1903 עשרַאװ ,קילג ןעגיּבייא

 ץעלעטילש סָאד יַא .ורט -- ןשטילגרעּבירַא

 ךעלטגייועג .גרַאּב ןוֿפ טַײז רעטייווצ רעד וצ
 טשטילג עלעגעװ רעזדנוא רעּבָא, -- ךיז טימ
 -רעדנָא טַײצ סגעװ לקיטש סָאד רעּבירא ךיז

 עשרַאװ ,{ּבז} ןּבלַאװש ןיא ,סַײװ ,"העש ןּבלַאה

 .שינע- .רעד ,שטילג-- 8 יז ,9

 -ץֿפָאלטנַא םעד יא .וורט -- ןענעבנגרעּבירַא

 יז, .ץענערג רעד רעּביא עגרָאטַאק ןוֿפ םענ

 רעּבירא ןענעבנג ןוא ןּבעל סָאד ןַײא ךיז ןלעטש

 "ץרג יד ךרוד תורוחס עשידנעלסיוא ענעדישרַאֿפ

 עשראװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"ןצענ

 ףיוא ןּבָאה סע; -- ךיז טימ .60 '' ,8

 לג ריא ןּבָאה עכלעװ ,ןשטנעמ טרַאװעג ריא

 ,1948 ,םַאג ,"טַײז רענעי ףיוא יא ךיז ןֿפלָאה

 ,42 'ז ,11 ךצי

 עמ סָאװ רעמרעוו יד -- "עגרעּכירַא
 ;- -ץגרעּבירַא םימ טינ טניֿפעג
 ןוֿפ תוא ןטשרע םעד + -עגרעּביא
 3 םעד ןעניז ןיא ןּכָאה ןוא םַאטש
 .רעּבירַא ּברעװנָאק ןוֿפ

 ןגײּברעּבירַא .רַאּפ ,ידַא -- ןאױפעגרעּכירַא

 רעיא ןַא ץלַא ךָאנ טייטש . . . {רעֶז רָאנע ,6-
 םעד ןּפַאכּפָא טינ ןעק ןוא רעדנעטש ןרעּביא

 ןרעטנוא ץעז א ןגָארקעג טלָאװ רע יװ ,םעטָא

 ,טייהרע- 14 שוװ 1964 ,זמט ,גח ,"עלעֿפעל .
 | - ,םייק- |

 בֹּב ,ןּבעגרעּבא +- ורט -- ןֿבענרעּבירַא
 .ךיז טימ = ,897 ,871 =

 .ררװ .רַאּפ ,ידַא -- טעװעילַאהעגרעּבירַא
 ץלַא רע טָאה ,רעיַא, .סָאמ יד טּפַאכעגרעּבירַא

 ."ןענואוועג רעירֿפ טָאה רע סָאװ טליּפשרַאֿפ

 -רעּבירַא רַאְּפ ,ידַא - ןעננאהעגרעּבירַא

 תוחמׂש עקירעיורט, .שעװ עא .+- ןעגנעה
 :טױט םעַא םעד ןוֿפ ןטָאש םעד רעטנוא
 ,רעקידניז רעד ,שטיװָארעזיל .א .י ,"ןקלָאװ

 : ,12 יז ,1919 גרוּברעטעּפ



 ןסקַאװעגרעּבירַא

 -רעּבירַא ראפ ,דַא -- ןֿפקַאװעגרעּבירַא
 לַײװ ,רַאֿפרעד זַא ,ןַײז ןָאק סע ,=-- ןסקַאװ

 ,ענעסעזרַאֿפ עדייּב ,'ַא לסיּב א ץדייּב ןענעז יז

 .147 '} ,ןענַאמַאר דנעגוי ,עש ,"םינתה ןָא

 רעּבירַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפרָאװעגרעּבירַא
 (ןזיוהינק) ןזיוה עיִא .טענ עיִא .- ןֿפרַאװ

 ירַא םיא טָאה עמ סָאװ רעד צעּפס -- רענעד

 ץיצילַאג חרזמ ןייק עילָאדָאּפ ןוֿפ טריֿפעגרעּב

 .סרעּפַאכ ןוֿפ ןעװעטַארוצּפָא

 ירַא ,ןגירקרעּבירַא .ורט -- ןעניװעגרעּבירַא
 ,ןעניװעגרעּביא +-- .ךיז וצ ןצעמע ןעיצרעּב

 רעזדנוא ףיוא (זַײװכעלסיּב) ןצעמע יַא .901 , ּב

 יד 'ַא .ןלושגָאט יד וצ רעדניק עשידיי יא .טַײז

 ,םזילַאעדיא ייז ןיא ןדניצנָא ןטימ טנגוי

 .ןזָאלרעּבירַא רַאפ ,ידַא -- ןוָאלעגרעּבירַא
 ,קיצומש ןענַײז ךיש ענַײז, .טזָאלעג-- :ּפ
 ,"יַא ענייא ןוא טרעשַאקעגרעטנוא זיוה ןייא
 ,149 יז ,1908 ייינ ,ּווװ רמ

 -רעּבירַא רַאּפ ,ידַא -- טגניײלעגרעּבירַא
 ךיז טָאה לחר, .(ןגארק) רענלָאק רעיא ,ןגייל

 ענעציצ ַא ,לדיילק ןציצ טכַײל ַא ןַאטעגנָא

 -לָאק ן'ַא ןַא טימ ןוא ךעלעגייא טימ עקזולּב

 ,52 'ז ,ֿבנגידרעֿפ ַא ןוֿפ ןַאמַאר א ,ַאּפָא ,"רענ

 .טייהרעז

 -רעּבירַא רַאפ ,ידַא -- ןעמונעגרעּכירַא

 גנַאג ןַײז ךיז טָאה ןושל רעדעי, .- ןעמענ
 רעדנא ןַא ןוֿפ עיֵא ,רעטרעוװ ןעמערוֿפרעּביא ןיא

 ,טייהרע .2 ,אעװ ּפשִיי ,סָאק ,"ןושל

 ,טייק-

 -רעּבירַא רַאּפ ,ידא -- טעװעצוֿפעגרעּכירַא
 לֵַאטש םוצ סױרַא ךיא ייג; .+- ןעװעצוֿפ

 טימ 'ִא ןייטש סָאד ףערט ןוא . . . דרעֿפ םוצ

 ,היֿבט ,עש ,ײץָאלק טַײז רענעי ףיוא סוֿפ ןייא

 ,"הוח'

 ןעמוקרעּבירַא רַאּפ ,ידא -- ןעמוקעגרעּבירַא
 יד ןֿפלעה .דנַאלסור-טעװָאס ןוֿפ ןדִיי עיא .-

 .ײטרַאּפ רעדנַא ןַא ןוֿפ רע'ִא ןַא .עיא ַײנ
 ,טייהרע-

 ןכירקרעּבירַא רַאּפ ,ידַא -- ןכָארקעגרעּכירַא
 ןייק טָאה ,...טַײלעגנוי עלַא רעטנוא , ,--

 עג טינ קורדנַײא ןייק רימ ףיוא רעקיצנייא

 ,רעַא ןַא רָאג ןעװעג זיא רעד : .. .טכַאמ

 עלחר ,". . .רענעי ,ףָאסָאליֿפ רעטרעלקעגרעּביא
 ,טייהרע- .1868 רימָאטישז ,ןירעגניז יד

 .ןדעררעּבירַא רַאּפ ,ידַא -- טדערעגרעּפירַא
 ,טייהרע- ,דילגטימ רעַײנ רעיא .עמעט עיִא

 טגָאמרַאֿפ טעָאּפ רעתמא רעדעי, -- טייקד
 א ,טייקיאור טניימ סולֿפרעּביא .ןסולֿפרעּביא

 ןרעװ ןֿפַאשעג טשרע ףרַאד םעד ןוֿפ ,טייק
 ,1959 'ּבעֿפ ,קוצ ,גי ,"סָאמ

 -רעּבירַא רַאּפ ,ידַא -- טלכומשעגרעּכירַא
 עכעלטע ןוֿפ ןַײװ טרָאּפסנַארט א, .ןעלכומש

 ןוֿפ ןכַאז ערעדנַא ןשיװצ רעיא ,ןענוט עסיורג

 עכעלטע ףיוא רָאנ גונעג ןַײז טגעלֿפ ,זַאקװַאק
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 רעּביא ןקַאזָאק יד טימ ,יקסװָאּבמעד .מ ,"געט

 ,?רָאי ,קשיװָאקליװ , . . .עניװָאקוּב

 ױצ םַײּב .ורט -- ןע(י)לּבַארגרעּבירַא
 ןעגנערּברעּבירַא ,ןּבײהרעּבירַא ןעילּבארגֿפױנ

 ןטכער םוצ ייה סָאד יא .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא

 .שינע- ףיוה ןוֿפ לקניוו

 רענעי ןוֿפ ןצעמע יִא .װרט -- ןפירגנרעּכירַא

 עקיציּפש יד; -- ךיו טימ .טױלּפ טַײז

 יד רעּביא ךיז טסירגעגרעּבירַא ןּבָאה סמערוט

 ןַאמ סַאמָאט ,זּביא מי ,"רעכעד עטסטנעָאנ

 ,ץכע/ .גנו .1920 עגיר ,רעגערק ָאינַאט

 ,שינע-

 ןוא 'ַא .װקַא 6 װטוא -- ןרעױדרעּכירַא

 ...ןריא} לֿפיװ ףיוא , .ןּבעלרעּבירא אליממ

 א רעדיל עריא ןוֿפ ןכַאמ וצ . . . ןעגנולעג זיא

 ריא טָאה ,ןרָאֿפַאטעמ עשירטעמָאעג ןוֿפ למעזעג

 ,"גנומיטש-טַײצ יד טרעיודעגרעּבירַא טשינ דיל

 ,26 וו 1961 ,זמט ,לקיּב .ש

 ,רעד ,רעיוד- .ךיז טימ

 .לס .װרט -- ןעניוושזדרעּבירַא
 ,ןגָארטרעּבירַא ,ןרַאשרעּבירַא ,ןּפוטשרעּבירַא
 ךיז טימ ."!זיוה א רעּבירא עגיוושזד ,ייג ;

 -רעּבירַא ואווצעגרע ךיז סעילוק ףיוא ןּבָאה, --
 ירַאּפ רענרַאמוק ,רעלזַײה .ק ,"טעגיוושזדעג
 .שינע- .8 יז ןעניוש

 ,גנוד

 אׂשמ ַא

 טקעדעגרעּבירַא טָאה, .ורט -- ןקעדרעּכירַא
 ןלָאז ןגילֿפ יד םוא ,עלײשטַאֿפ א טימ דניק סָאד

 ,...החּפשמ ֿביר ,שטיװַאר .י .ג ,"ןסַײּב טינ םיא

 םעד רעּבירא טקעד רע, ,.9 'ז ,1865 ענליװ

 םעד רַאֿפ ןרערט טסיג ןוא ּפָאק ןרעּביא תילט

 ענליװ ,! תועד הגוה ,ם"ּבמ ,"לּכל סנרֿפמו ןז

 טָאה יז ,טגָאלקַאּב ריא טָאה יז, .17 'ז ,2

 ,ןהָאסלעדוי .מ ,"לדיילק ריא טקעדעגרעּבירא

 23 '} ,1927 ענליװ ,עלעּבעװש יד עקַײח

 ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ּבָאהכ, -- ךיז טימ

 טקעדעגרעּבירַא ךיז ןוא ױרֿפ רעטיוט א ןּבעל

 ןוֿפ ךוּב סָאד ,"לכיט טקיטולּברַאֿפ ריא טימ

 ,496 יז ,1952 ,ןילּבול

 .שינע .ץכע- .גנז = .רעד ,קעד =

 ןּפַאכ םידיסח, .וטוא -- ןפיײרגרעדרעּכירַא

 ,סעצײלּפ יד ףיױא ערעדנא סָאד סנייא ךיז

 ,"פעק יד רעּביא ןגיוא יד טימ יא קידנלעװ
 .יֿבוט לזמ' ,םַײװ

 ןסעומש יי, .װטוא -- ןעגנירדרעּפירַא
 םירמוש ןוא רעטעּברַא ןוֿפ ןפורג יד לַײװ ,ַײרֿפ

 טציז טימ רעד ןיא ןוא . . .טַײװ ךיז ןעניֿפעג

 ןוא טכַאל ,טרעדליּפ רעכלעו ,םלוע רעגנוי ַא

 יד וצ יא טשינ רעטרעוו ערעייז טזָאל ןוא טגניז

 ,דנַאלמייה ןַײמ ןוֿפ ,רעגניז לדנעמ ,"רעטעּברא

 .שינע- 1919 ןיוװ

 ןּפַאכרעּבירַא .װרט -- ןעװעילָאהרעּבירַא
 םעד יא ןעילוה םַײּב ,ןליּפש םַײּב סָאמ יד

 .עקַאילוה ןטנַאקַאּב

 ,ןּבײהרעּבירַא +-- -- ןּפױהרעּבירַא

 ןּפיהרעּבירַא

 םָעטָא ןטימ ןזָאלּב .װטוא -- ןפיוהרעּכירַא

 יד ןוא רעדלעֿפ יד ןוֿפ , .רעּבירַא סעּפע רעּביא
 ןוֿפ תוחיר טכיוהעגרעּבירַא ןּבָאה סעשַאּפ
 ןוֿפ טסימ ... ,דרע רעטרעדורעגֿפױא ,זָארג
 ,24 או 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"תומהּב

 םערָאֿפ יד| ,ןּפיהרעּבירַא +-- -- ןּפוחרעּבירַא
 ,921 ,ןּפוהרעּביא +-- ן.דל ןיא זיולּב ט טימ

 ,922 ,ןפיהרעּביא 4--

 רעּבירַא ןּבײה .1 .ורט -- ןּבײהרעּפירַא

 טכייל ױזַא ךיא ןעק זיא, .ןגָארטרעּבירַא .סעּפע

 ,"טיונ ןוא ךָאי רעּביא חוּכ ןטצעל ןַײמ / א
 -רעּבירַא טָאה רע; .י?ןרָאלרַאֿפ ךיא ןיִּב ,למ

 ןיא ואו ,עיצנאטס רעד וצ קילּב םעד ןּביוהעג

 ,"ןטנעגַא הרֿבה יד ןסעועג זיא רעטצנעֿפ א

 ,1043 י"נ ,רעטירד ַא ןֹוא יײװצ ,ןילּבמעד .ב

 ןצעזרעּבירַא .ןריֿפרעּבירַא .גיֿפ ,2 .31 יז

 ןּביוהעגרעּבירא טרעװ טנעמעלע רעדנא ןַא;

 ,"טרעדנוהרַאי ןקיטנַײה םוצ רעטלאלטימ ןוֿפ

 ,27 או 1964 ,זמט ,גצב

 טינ רשֿפא סע טלָאװ רע ..., -- ךיז טימ

 טַאהעג טינ טלָאװ רע ןעװ ,ןגָארטעגרעּבירַא

 יד טָא רעּביא ןּבײהוצרעּבירא ךיז חוּכ םעד

 ןוֿפ ןעגנוּבַײרשַאּבסנּבעל ,רמ ,"ןכַאז עלַא

 ,ןֿפרַאװמוא , ,46 'ז ,1906 י"נ ,רענעמ עטמירעּב

 ךָאנרעד ןוא / ,ןּבױטשעצ ןוא ןעלדנעּפשעצ

 יינ ,רעדיל ,לה ,"ןּביוהרעּבירא ץלַא רעּביא ךיז

 ,יטניוו םוצי* ,2

 .שינע- .ץכע- ,גנו- רעד ,ּבייה--

 טריֿפ סָאװ רעֿפיש ַא :ךיוא .ס- ,רעד -- רע-

 (עק- .,ןי-) ,רעסַאװ ןרעּבירַא ןרישזַאסַאּפ
 ,יירעי

 רעקרַאטש ןכליה .חרט -- ןכליהרעּבירַא
 רעד, .םערוטש םעד 'א .ךליהעג רעדנא ןא יװ

 רעד ,טעיּבמָארטעג דליװ טָאה ,ןָאּבמָארט

 -- לטענרַאלק'ס ,טעשטיװקעג -- ןָאֿפָאסקַאס

 עלַא ייז טָאה קיוּפ עסיורג יד ןוא טעשטירעג

 -רּפא ,שימייה ,קינטַאלַאּפ .ר ,"טכליהעגרעּבירַא

 | .ךיז טימ ךיוא .,1961 ַײמ

 ,ײרעכליה ַא טימ ןעמוקרעּבירַא -- װטוא

 ןָאיצולָאװער עשיזױצנַארֿפ יד ןוֿפ רענוד רעד,

 דנַאלגנע ןיא טכליהעגרעּבירא טָאה 1830 ןוֿפ

 ,"ןסַאמסקלָאֿפ יד טגיװעגרעדנאנוֿפ טָאה ןוא

 ,13 ךש ,1902 ןָאדנָאל ,רעטייּברַא רעשידיא רעד

 רעה .שינע-ה .גנוז .רעד ,ךליה --

 דוי א טימ םערָאֿפ יד| .ורט -- ןּפיהרעּבירַא |

 רעד ןיא ענערָאּבעג ,סרעּבַײרש ַײּב ךיוא

 טמענ יז ןוא , .ןעגנירּפשרעּבירַא ,1  |.עטיל

 יד טימ טעשטּפעש יז ןוא ּפָאק ןַײמ םורָא

 דניק ןַײמ טסלָאז . . . ךאלמ-תיחשמ -- / :ןּפיל

 רע ןעװ, .רּבדמ ןוֿפ עדַאלַאּב יד ,לה ,"יַא

 ןּבעל ,עלעמָאּפ יד 'ַא םַַײּב ןטלַאהעג ןיוש טָאה

 , .. םיא ןרענעי} טָאה ,ןוויוא ןטנערּבעגנָא םעד
 מַײּב ,שטיװָאניּפרַאק .ַא ,"געװ םעד טלעטשרַאֿפ

 .1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ

 ןעגנירּפשרעּבירַא .ןענעייל םַײּב ןזָאלכרוד .2

 -מיטשַאּב א ןוֿפ ןשינעעשעג ןּבעגרעּביא םִַײּב

 רימ ןוא, .ןליֿפעג ןקירדסיוא םַײּב ,טַײצ רעט



 ןרעּפיהרעּבירַא

 ןיימ'כ ,הנקיז ןוא הצע ןוֿפ רעטלע ןיא ןענעק
 'ַא טשינ ,טײקֿפַײררעּביא ןוא טײקֿפַײר ןוֿפ
 ,355 '| ,| שיּב ,"...ןוֿפ סָאטַאּפ ןֿפיט םעד

 .מ ,"א ,רעזעל עּביל ,רימ ןזומ רָאי ריֿפ,

 ,1927 ענליװ ,עלעּבעװש יד עקַײח ,ןהָאסלעדוי

 .28 יז

 ןפיהרעּבירַא וזז .װרט -- ןרעּפיהרעּביױַא
 לָאמַאטימ סָאװ . . .סיֿפ יד, .2 3 צעפס ,(+-)

 ןרעּפיה ןוא דרערד ןוֿפ סיר ַא ךיז ןעוט ייז

 ,ןגעװ עשידרע ,לַאה ,"םיור ןוא טַײצ רעּבירַא

 רָאי טנזיוט ייװצ יד, .85 יז ,1945 עװקסַאמ

 ,אֿפא ,יײֵא טכַײל ןעמ ןעק עטכישעג-תולג

 וליֿפַאפ ,149 'ז ,שטטטײרֿבע טימ טכַארטעג

 -ויּפ יד טרעּפיהעגרעּבירַא ייז ןּבָאה רוּפיכ-םוי

 ,זמט ,גח ,"ארמג א ןיא טקוקעגנַײרַא ןוא םיט

 ,גנזי 5 וו 5

 ןרעּבא 'א -- װטוא -- ןעגנעהרעּבירַא
 ּפערט קידנעלצנור ... טניװ רעד, .רעטצנעֿפ

 /-- ןעגנַאז עקינוז יד ןוֿפ ּבעװעג ןלעה םעד ןיא

 ןוא קידלָאג ָאד ןוא / ,ןיטשרוּב ָאד ,ןירג ָאד

 ךָאנ לעװ ַא ןעגנַאהעגרעּבירַא זיא / -- לעג

 .ןייטש רעד' ,לּבענ ןוא ןוז ,שָאוהי ,"לעװ ַא

 -נאהעגרעּבירַא ןענַײז רעמייּב עטילּבעגֿפױא יד,

 עלוֿפ טימ סנקרַאּפ עקירעדינ יד רעּביא ןעג

 :רעּבַאיטקָא ,לעינַאד .מ ,"לּפע ענעסָאגעגּפָא

 ,1938 וועיק ,1רעַײֿפ

 עקעט יד יַא .ןענעקירט וצ שעװ יא -- רט
 .עציילּפ רעד רעּביא

 ,רעד ,גנעה-- ,גנַאה- .ךיז טימ
 .שינע- .ץכע-  .גנוז

 ,923 ,גָאװרעּביא וזז -- גָאװרעּבירַא

 .ןרעדנַאװרעּבירַא .וטוא -- ןעלגָאװרעּכירַא
 -עמַא ןייק יא .ןשינעלגָאװ ךָאנ ןעמוקרעּבירַא
 טָאה'ס תעּב . . . םיוּבלּפע רעטלַא רעד, .עקיר

 -עגרעּבירַא {זיאו . . . ןֿפָארטעג םיא ץילּב רעד

 ךָאנרעד ןוא ףוג-םַאלֿפ וצ ףוג-ץלָאה ןוֿפ ןֿפָאל

 ןַײז ןיא טלגָאװעגרעּבירַא ערַאמכ-ךיור א ןיא

 טימ 106 'ז ,טֿפַאשּביל ,8ֿי ,"הארמ רעטירד
 .שינע- .ךיז

 -"רעּבירַא .לס .װרט -- ןעירואוורעּבירַא
 ,ךיז וצ סעּפע יא ,ןּפעלש

 -רעּבירַא .לס .װחרט -- ןעשזַאװרעּבירַא
 .דַאנ ,"'א טינ לָאז סע ידּכ , .ןגעו

 ַא יװ ןײגרעּבירַא .חטוא -- ןלַאװרעּכירַא
 ןַײש םעד רַאֿפ , .ךיז ןעילַאװכרעּבירַא .לַאװ
 ענַײז טלַאװעגרעּבירַא ןּבָאה סױרָאֿפ םיא רַאֿפ

 רעמיש םעד רַאֿפ, :יּת} .13 ,חי ,ּתגנ ,"סנקלָאװ

 ,ן"ןעגנַאגעצ סנקלָאװ ענַײז ןענַײז םיא רַאֿפ

 -נַאו-- :59 .װטוא -- ןרעדנַאװרעּכירַא
 ַא .קרָאי-וינ ןייק ןָאדנָאל ןוֿפ יא .ןעווערד
 גנולעטשרָאֿפ רעדעי ךָאנ טעמּכ זומ סָאװ עּפורט
 ןגױא יד ןטייװצ א ןיא לָאז ןייא ןוֿפ יא
 רעד וצ עלעגיוו ןיא דניק ןוֿפ רעּבירַא ןרעדנַאװ
 ,גנז- .רעטומ רעגנוי

 ,ןּבעגרעּבירַא .ורט -- ןעלקַאװרעּבירַא

 .ורט -- ןֿפרַאװרעּבירַא
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 םעד קידנעלסיירט ,קידנעלקָאש ןגָארטרעּבירַא

 םעד יַא .קידנעלקַאװ ןײלַא ךיז רעדָא טקעיּבָא
 ,דניק עקידנכַאל סָאד יא .רוּכיש

 ךיא יװ ןכָאװ רָאּפ א ןיוש , -- ךיז טימ

 רערעדנא רעד ףיוא טלקַאװעגרעּבירַא ךיז ּבָאה

 .שינע- ,גנו- .17 טוװ 1967 ,זמט ,אֿפא ,ײטַײז

 ןיא ןצעמע יַא .װזקַא -- ןֿפקַאװרעּבירַא

 .ץגסיוא זיא רע, .גנולקיװטנַא רענײמעגלַא

 טַײװ ןוא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןסקַאװ

 עקידרעירֿפ .ענעגייא ענַײז ןסקַאװעגרעּבירַא

 א ךָאנ טָאטָא; .61 'ז ,| ךוּת ,גי ,"רעדיל

 ,רעקורד .יא ,"רעּבירַא ךימ וטסקַאװ עלעסיּב

 -רעטסַײמ רעד, .99 'ז ,1940 וועילק ,רעמזעלק

 -עגרעּבירַא . . . זיא ןעמַארג ןיא דיגמ רעטֿפַאה

 ןבָאה ייז, .291 יז ,ו שיִּב ,"טעָאּפ םעד ןסקָאװ

 זיא ןומה:רעגריּב רעשידִיי רעד זַא טליֿפעג

 -שיטנַארגימיא ןַײז ןסקַאװעגרעּבירַא גנַאל ןיוש

 .ךיז טימ 2.  וװ 1966 ,זמט ,אֿפא ,"טייק

 -לוזער רעדָא טקַא .ן ,רעד -- סקואוו;-

 רעּביא םידימלּת ןוֿפ יַא .ןסקַאװרעּבירַא ןוֿפ טָאט
 ,םַארגָארּפ רעלָאמש רעד

 סרעטכָאט רעד יַא .װזוקַא -- ןטרַאװרעּפירַא
 לצװ ךיא זיּב 'א טלָאװעג וטסָאה; .הנותח

 .שינע- 17.  וו 1967 ,זמט ,גח ,"ןּבָאה הנותח

 ןוֿפ ןֿפרַאװ .1

 הציחמ ַא רעּביא) ןרעדנא ןַא ףיוא טרָא ןייא

 ,לדנייטש א ךַײט ןרעּביא יא .(גנורעטש א רעדָא

 ַא ןיא טלקיװעגנַײא ,לטעצ ַא םיוצ ןרעּביא 'א

 ןרעּביא 'א .ןייטש א טימ ןעמַאזוצ לריּפַאּפ

 ל ק ג 9 ּב ןרעּביא יַאֹ* .ָאטעג ןיא זַײּפש רעיומ

 - ךצעל עג א ַא* ,ןסַײמשוצּפָא --

 קוק ַא ןֿפרַאװ ,ןגיוא ןֿפרַאװ ווזד (שיטעקָאק)
4 1323, 

 ּסָאצ םעד 'ַא .ףרָאװ א טימ ןגיײלרעּבירַא 2

 ןוֿפ (אׂשמ יד) לקעּפ סָאד יא .טסורּב רעד ףיוא

 יד יַא :גיֿפ ךיוא .ןטייװצ ןֿפױא לסקַא ןייא

 "ַארַאּפ .ןרעדנַא ןא ףיוא (דלוש יד) תוירחַא

 יד ףיוא םיצירּפ יד ןוֿפ האנׂש יא :ךיוא לעל

 -ֿפיוא ,ןעױּבֿפױא (א -- קיר ּב ַא 'ַא .ןדִיי

 ןענעֿפערעדנַאנוֿפ ןכָאנ (ּב :קירּב א ןלעטש

 (עַײנ) ַא ןֿפאש (ג ;קירּב יד ןזָאלּפָארַא קירוצ

 עדייּב יד ןשיװצ קירּב א 'א .גנודניּברַאֿפ
 ,טֿפמעקַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ סעּפורג

 'ַא .ןריֿפרעּבירא ,ןקישרעּבירַא ךיג ףיוא 3

 ןייא ןוֿפ הרוחס יַא .ץענערג רעד רעּביא ןצעמע

 ןָאילַאטַאּב ןשירֿפ א יַא .רעטייווצ ַא ןיא טָאטש

 ןיא ןרַאלָאד ןענָאילימ יא .טנָארֿפ (םוצ) ןֿפױא

 .עיצאלוקעפס-עטולַאװ רעסיורג א

 ,ןעיינרעּבירא .ןגייּברעּבירַא (שירעדַײנש) 4

 יא .גנַאל וצ ןענַײז סָאװ ןזיוה יא .ךעלגערּב יַא

 ַא ןיא קינייװעניא ןלָאז סע ,םעדָאֿפ םעד

 טֿפרַאװ עמ זַא, .ןטיוצ ןייק ןַײז טינ שוּבלמ

 רעד טינ ךיז טיש םעדָאֿפ םעד רעּבירַא
 ,סרעדַײנש ַײּב לודג ללּכ ַא --- ,"ףָאטש

 ַא יַא (ךיג ףיוא) ןקעדוצ ,ןקעדַאּב .פ
 ,ערדלָאק א ךָאנ יַא .ךיז ףיוא עלײשטַאֿפ

 רעדָא טֿפעשעג ןייא ןוֿפ ךיז יַא -- ךיז טימ

 .ורט -- ןזַײװרעּבירַא

 ןגעוורעּבירַא

 ַײב ךיז טלַאה ךיא, .רעטייװצ א וצ הכָאלמ

 "א טשינ רימ ןלָאז סעלָאּפ יד ,עטָאּפַאק רעד

 סָאװא .ש יז ,המלש ,סוממ ,יּפָאק ןרעּביא ךיז

 ןַא ןוֿפ ןינּב ןייא טייטש סע טקורעגּפָא רעמ

 סָאד זַא ,טנרָאװַאּב רעמ ץלא ןעמ זיא ,ןרעדנַא

 עקירעּביא יד ףיוא יא טינ ךיז טצװ רעַײֿפ

 עזעיצקעֿפניא ,שטיװָאמוקַאיל .י 'רד ,"םינינּב

 ,1907 גרוּברעטעּפ ,ַארעלָאח ןוא ןעטײהקנַארק

 טָאה םיצירּפ יד וצ האנׂש עשרעיוּפ יד , ,8 יז

 -טעטש יד ןיא ןדִיי עכַײר ףיוא 'א ךיז טנַאקעג

 ,95 יז ,'סעמעי ,וו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ךעל

 ,ץכע- .גנו- רעד ,ףרָאװ- ,ףרַאוװ-

 .ירע- = .(עק- ,ןיד) רעד .שינעד
 ןּבעג ,סעּפע ןוַײװ

 ,גנורעטש א ,הציחמ א רעּביא (לַאנגיס) ןכייצ ַא

 טשינ ןוז א טָאה סע, .לַאנגיס ןטיור א יא

 רעטלא רעד ןוֿפ רעצ םעד ןקוקוצ טנעקעג

 וא . ..ןגיל א טלייצרעד ריא טָאה ןוא ןעמַאמ

 ןזיװעגרעּבירא ןעמ טָאה ףיוה ןטייװצ ןוֿפ

 ,"טלעטשעגּפָא ןיא גנוטָארסיוא יד זַא ,סנכייצ

 ,219 יז ,1947 י"נ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 טײװ טניװ רעד, .װרט -- ןעייורעּבירַא
 עכעלטֿפאשלעזעג יד, ."ּביוטטש םעד רעּבירַא

 -עגרעּבירַא ןּבָאה סָאװ ,ןעיידיא-סגנורעלקֿפױא

 ןוא ןיו רענערָאװעג-טנעָאנ רעד ןוֿפ ט(ענייוו

 רַאּפש ַא טרעדורעצ קיטסַײג ןּבָאה ,ןילרעּב

 ,"טַײלעגנוי עשידַיי עמורֿפ ןוא עטּבַאגַאּב לסיּב

 .שינע .ךיז טימ .152 יז , שיּב

 ,רעמ ןגעװ .1 .װרט -- ןגעװרעּבירַא
 ףיוא ןעיצרעּבירא .גָאװ רעמ ןּבָאה :רערעװש

 יד רעּבירַא טגעװ אׂשמ ןייא ,, ,לָאשגָאװ רעד

 ןוֿפ רעסערג זיא הרצ ןייא =} װש ,"ערעדנַא

 רעּבירַא ןגעו ךעלטעמיר ענַײז, .ןרעטייװצ רעד

 לָאש ןייא ,ליװ רע, .לװֿפ ,"ךעלטעמיד ענַײד

 -לטימ רעד וצ ףוס א ןכַאמ ליװ רע ,'א לָאז

 ןגעװ ,וש ,"טײקידעכַאװ רעד וצ ,טייקיסעמ

 "סיוא רעסעּב זיא, ,170 יז ,| רעּבַײרש עשידוי

 ,עיצקורטסנָאק עשידיי ערעדנוזַאּב יד ןּבַײלקוצ

 טַײצ רעד טימ לָאז העּפשה עדמערֿפ יד ידּכ

 ,3 ,אצו ּפשִיי ,ראא ,"ענעגייא יד י'ַא טינ

 ןכַאמ ,הגרדמ רערעכעה א ףיוא ןלעטש .2

 טימ טקניטסניא םעד יא .רעֿבושח ,רעקיטרעװ

 ןוא ןעקניטשרַאֿפ ןגילֿפ עטיוט, .דייר עשיגָאל

 טגעװ ױזַא ,לייא סרעשימּבלַאז םעד ןעלזעלּבעצ

 ,"דוֿבּכ ןוא המכח טייקשירַאנ לסיּב ַא רעּבירַא

 ןיא טלַאטשעג עלעדנעמ, .1 ,י ,תלהק ,יּת

 ןגיואװעגרעּבירַא טָאה ןוא ןסקַאװעגרעּביא

 ןעגנולשעגנַײא םיא טָאה ןוא ,ןשטיװָאמַארּבַא

 ,רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,"ךיז ןיא

 -רעּבירַא טָאה טעטירָאטױא סקידצ םעד, ,27 יז
 ,"טָאטש ןיא ֿבר ןוֿפ טעטירָאטױא יד ןגיואוועג
 .337 'ז ,| עטיל ,ןעגָאּבנלענעצַאק .א

 ענעדיי ַא תעּב, .ןעמיטשַאּב ,ןַײז עירכמ 8
 ןוא סקיכלימ ןיא הלאש ַא ןגערֿפ םיא טמוק

 ךיז לָאמ ןעצ קיטנעק רע טעװ ,סקישײלֿפ

 ,גח ,"רשּכ ףיוא יא טעװ רע זיּב ,ןגיילרעּביא

 ,25 א 1968 ,זמט

 ,שינע- ,גנ/  .רעד ,געוו = .ץכץע-



 ןגָאזרעּבירַא

 זיא סע יװ רעמ ןגָאז .חרט -- ןגָאזרעּכירַא
 -עגרָאֿפ ןיא סע סָאװ יא .קיטכיר רעדָא קיטיינ
 ,גָאן-/ .ןריט עטכַאמרַאֿפ רעטניה ןעמוק

 ,שינע- .ץכע- רעד

 עמ סטכעקעג א יַא .ורט -- ןצלַאזרעּבירַא
 רע, .ןעמעננַײרַא ליומ ןיא ןענעק טינ סע לָאז
 ןוא ,ןצלַאזעגרעּבירַא עמצָאּפ ןַײז ןיא טָאה
 ,גי ,"ןדנואו עשידיי יד ןצלאזַאּב טימרעד
 .שינע .גנ/ .85 יז | ךוּת

 -רעּבירַא .1 .חזוקַא 8 װטוא -- ןַײזרעּכירַא
 (רעצרוק) רעסיוועג א ףיוא טרָא ןא ןיא ןעמוק
 -ילא תדוֿבע) יד ןכַארּפש ןםיירצמ יד|, .טַײצ
 ןנעק שקינ ריא ה"ּבקה זד גיטכעמ זיא (םיל

 ןזעװג רּבירַא אונ ןַײז לארׂשי (הייַאר ָאהו) ןוט
 איז ןּבָאה ןהיצ ןריא ןוֿפ גָאט ןטירד םִא ינוא
 שלש ,ינש קלח רוזחמ ,"ןמוק רעה ןזומ רדיוו
 ,א/העק ,1713 טׂשמַא ,םילגר

 טָאה עמ רעדייא רעמ טרָא ןַא ןיא ןַײז .2
 ,(טֿפרַאדעג) טניימעג

 לָאמא טעװ רע. .231 ןגעװרעּבירַא וזד 3
 .ײװָאלָאס עליסוי ,עש ,"םענַײז ןטַאט םעד יא

 ,רעטסעקרָא םעד יַא .װרט -- ןענניזרעּבירַא
 יד ןעגניזוצרעּבירַא גנירג זיא ןַאטירַאּב םעד

 ןּבָאה ןוא ןיֿבמ א ןַײז לָאז ןעד רעװ, .ָאנַארּפָאס

 טָאה -- ?הלגעילעּב א ,הרוּת רַאֿפ ץרא-ךרד

 רעד וצ שיט ןרעּביא ןעגנוזעגרעּבירַא עלערעּפ

 ,7 צ 1965 ,זמט ,גח ,"ןיציּבר רענדָארַאה

 יװ, .קידנעגניז ןעמוקרעּבירא -- ךיז טימ

 ןּבעל ןוֿפ יא טנעקעג ךיז רע טלָאװ שרעדנַא

 סקידצ ןיא ,ןָאזנעסינ .א ,"?ְןַײרַא טיוט ןיא

 .רעד ,גניז-- ,גנוז-- .823 יז ,1950 ,טירט

 ,שינע- .ץכע-

 רעד ףיוא ןצעמע יַא .ורט -- ןעלנעזרעּבירַא
 ןֿפױא ןוא, .ערעזָא רעד ןוֿפ טַײז רעטייוװצ

 -רעטצניֿפ יד רעּבירַא ךיא לגעז ורמוא ןוֿפ לֿפיש

 .רעדנַאװ ןַײד ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ .י ,"שינ

 .ךיז טימ

 רעּבירַא ןוֿפ ןעזרעד .װזוקא -- ןעזרעּכירַא

 ןטייווצ ןֿפיױא דלַאװ םעד יא .חטש ןרעסערג ַא

 ,ךַײט גערּב

 ףיוא ןצעזקעװַא .1 .װרט -- ןצעורעּכירַא

 רעד ןיא טסַאג ןֿבושח םעד יא .טרָא רעדנַא ןַא

 ,ייר רעטשרע

 ןרעכעה א ןיא דימלּת א ןריֿפרעּבירַא .2

 ,סַאלק ןטצעל ןיא יַא .הּתיִּכ ,סַאלק

 נַאע .טמַא ןרעכעה א ףיוא ןעמיטשַאּב .9

 ןיא ןרָאי עגנַאל ףיוא ייז ןצעזנַײרַא טָאטש

 ערעכעה ףיוא רעּבירַא ייז ןעמ טצעז ,הסיֿפּת

 ,12 ווו 1963 ,זמט ,אקרוּב .ה ,"ןטמַא

 יז, .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןצנַאלֿפנַײא .4

 ןוא ּבוטש ןיא סעקרעגוא טײזרַאֿפ ָאי ןּבָאה

 צנעסקַאװעגסױא יד טצעזעגרעּבירַא ָאי ןּבָאה

 ,רָאֿפ ,ןילכָאר .י ,"ןַײרַא ןטרָאג ןיא ןצָארּפש

 ,18 ןוו 2

 .ץכע- .גנו/ רעד ,ץעז-- .ךיז טימ
 ,שינע-

 .וזוקַא -- ןעמערוטרעּבירַא

 . ,רעד -- גַארטרעּפירַא

 .ורט -- ןגָארטרעּביײַא
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 .קירּב ַא י'ַא .װחקא -- ןצנאטרעּבירַא
 גנירג ףרַאד ךיא יװ דיי א זא ,סיוא טזַײװ,

 סָאװ ,טכיל עינעמשז א רעגייטש ַא יװ ןַײז

 ,ֿפ ,"רעסַאװ קידנעילַאװכ ַא רעּבירא טצנַאט

 :ךיוא 13 יז ,1960 י"נ ,ןירג חנ עדנעגעל יד

 .עלעכַײט סָאד יא .ןעגנירּפשרעּבירַא

 .ץכע .רעד ,ץנַאט- .ךיז טימ
 .שינע-

 -רעּברַא .לס .ורט -- ןעקפַאטרעּכירַא
 . .. קינדוּב א, .יֿמ טימ ןגָארטרעּבירַא .ןּפעלש

 רע רָאנ ,סקיּב רעד טימ ןֿפָאלעגוצ . . . זיא

 יװ רָאנ ,ןעז וצ טעיּפסוא טינ רעמ ןיוש טָאה

 ןרעּביא סיֿפ יד טעקסַאטעגרעּבירא טָאה רעּב 'ר

 ,15 יז ,1902 עשרַאװ ,םיתמה תיחת ,"ןַאקרַאּפ

 .שינע .ךיז טימ

 ןּבייהרעּבירַא

 טייקמוטש ןַײמ טעװ טנַײה, .םערוט ַא יװ ךיז

 ןַײד ןוֿפ טייקכעלטעג יד ןעמערוטרעּבירַא

 .רעיײג רעד ,ָאּבמ ,"טָארט ןטצעל

 רעדָא טקַא
 -רעד עמ רָאנ; .ןגָארטרעּבירַא ןוֿפ טַאטלוזער

 רעדָא גנולדנַאװרַאֿפ א ,'א ןַא ךרוד ייז טרעלק

 "עװַאּב רעקידרעירֿפ ַא ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ א

 ףרַאד עמ , .153 'ז ,1917 י"נ ,שוו טישז ,"גנוג

 יד ןעגנודניּברַאֿפ לָאצ א ןיא ןעזנַײא ךיוא

 ,עיצקורטסנָאק-תוכימס רעד ןוֿפ יא םעד ,העּפשה

 עטיירג -- בוט-םוייֿברע ןוא תּבש-ברע ןוֿפ

 ַאװער ברע :ןֿפַאשעג רימ ןּבָאה -- ןתוכימס

 ,מי ,"ןשינעעשעג עסיורג ,עַײנ ברע :עיצול

 טּבעל ןסע ןוֿפ תו כז ןיא; .3 ,אצו פשי

 ףירגַאּב ןוֿפ 'ִא רעשיטסירָאמוה} לװֿפ ,"ןעמ

 ןינע ןלעירעטַאמ אזא ףיוא תוכזּב ןוא תוכז
 .ןןסע יו

 עמ סָאװ .לָאענ ,ידַא -- ךעלנָארטרעּכירַא
 ,טײקנַארק עיַא .אׂשמ עיַא .ןגָארטרעּבירַא ןעק
 ,הרצ

 ןוֿפ ןגָארט .1
 האוֿבּת ךעלקעז יד יַא .ןטייוצ םוצ טרָא ןייא

 ןּבָאה סעקרעלדנעה יד, .רעלכַײּפש ןיא ףיוה ןוֿפ

 -ייז ןגָארטעגרעּבירא ןקנעש םוצ רעטנעענ| . . .

 ינָאק יד טימ ,ךעלכעקעל יד טימ ךעלשיט ערע

 ,לּבלּביטולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר .מ ,ײןטעֿפ

 םענייא ןוֿפ קילּב םעד יא .47 יז ,1914 ענליוו

 .ןרעדנַא םוצ

 ךָאד, .סעּפע רעּביא ןעגנערּב ,ןגָארט .2

 א / חומ ןַײמ תונוימד עסיז ןוֿפ טָאה ךימ

 ןוא / ,חנ טָאה ןטַײצרַאֿפ יװ טיוּבעג הבית

 םוצ / ,ןלעװ יד ןגָארטעגרעּבירַא ךימ טָאה

 ,"ןלעה םעד סוּפמילַא וצ ,גרַאּב ןקיטֿפוד
 ,'ברֹוח ןוא סוּפמילַא ,שָאוהי

 (ףיוא) ןיא ןריֿפרעּבירַא .ןריצַאלּפרעביא .2

 -אסּכ סָאד יא .טָאטש ,סָאג ,הריד רעדנא ןַא

 -רעדניק יד יא .עיצילאג ןייק ןסַײר ןוֿפ תונּברה

 (עא הֿבישי יד ,שרדמ-תיּב םעד ,לוש יד) םייה

 טדנעװ 1860 ַײמ ףוס, .טנגעג רעדנַא ןא ןיא

 א טימ רָאטַארוק-גנודליּב םוצ דלעֿפַײנ ךיז

 ןגָארטרעּבירַא

 ,"עשראוו ןייק לוש יד יא םיא ןּביולרעד השקּב

 ןעו; .22 '| ,1941 י"ב ,ןדיי רעװָאכַאטסנעשט

 ,טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ךיז טָאה עימעדיּפע יד

 ...א ןיא 'א טזומעג לָאטיּפש םעד ןעמ טָאה

 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב סָאד ,קנורט י ,"ןינּב ןרעסערג

 ,360 יז

 ,ןרילוקָאניא .ןצעזרעּביא .ןצנַאלֿפרעּביא 4

 ייז, ,ןליצַאּב רעּבירַא ןגָארט סָאװ ןטקעזניא

 ןוא ץנַאלֿפ ןייא ןוֿפ ערָאק יד ןַײא ןדַײנש

 רעדנַא ןַא (ןרילוקָאניא) רעהא רעּבירַא ןגָארט

 "ַארּבַא :גיֿפ ,1079 ןאמ ,1923 ,זעגֿפ ,"סקיוועג

 -ןעמ ןגָארטעגרעּבירַא קיטליגדנע טָאה שטיװָאמ

 ילוֿפ ןוא ןַײרַא ךיז ןיא ןסיורד ןוֿפ ןעלעד

 סעלעדנעמ ןיא טרעֿפטנעעגרעּביא ךיז קידנעטש

 ,רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .ּב ,"תושר

 ,28 יז

 ןעגנערּברעּבירַא ,הֿפוקּת ,טַײצ ןייא .ןוֿפ .פ

 ילֿפ א ןיא ןורּכז רעד. .רערעדנא ןא ןיא

 עגר ןייא ןיא רעּבירַא ךַײא טגָארט סָאװ ןישַאמ !
 טינ רימ ןגָארט, ."קירוצ רָאי 6050 טימ

 ןוויטָאמ יד ,ןֿפירגַאּב ענעגייא ערעזדנוא רעּבירַא

 ףיוא ה"י ,19 םעד ןיא םזיטימעסיטנַא םעד ןוֿפ

 יד .11 'ז ,1940 ,וו רָאק ,"?תורוד עקידרעירֿפ

 -נעטש וצ ןענרעלוצ ךיז ןלעװ {ןרענָאיּפ} הרֿבח

 ןיא רעטעּפש 'א ןלעװ ןוא ןילּפיצסיד רעקיד

 ,...רענַאיּפ ,יקסנישטעמ .ע ,"טעּברא רעײז

 ,6 'ז ,1929 עװקסָאמ

 ַא ,(עקידיא ןַא ,קנַאדעג א ןדנעװנָא 0
 ןַא ףיוא לעטשנַײא ןַא ,ליֿפעג א רעדָא גנוניימ

 ןַא וצ ,ןינע רעדנַא ןַא ףיוא ,ןֿפוא רעדנַא
 טֿפַאשַײרטעג יד יא .הֿביֿבס ,עּפורג רעדנַא
 רענעגייא רעד וצ זיולּב טייקנבעגעגרעּביא ןוא
 ץנַאג ןַײז 'ַא םותי א ןָאק ױזַא, .החּפשמ
 יד ףיוא טייקשימיטניא עסייה ןוא שינעקנעּב
 "ורק ןוא רעטסעװש ,רעדירּב ענעּבילּבעגרעּביא
 עלַאֿפַארטסַאטַאק יד ,ןַאסרואינש .8 ירד ,"םיֿב

 ?רָאי ןילרעּב ,תורוד עקידנסקַאװ יד ןוא ןטַײצ

 ,העד א ןעמענרעּבירא רעדָא ןּבעגרעּביא ./

 םעד טיולאע .עיצקנוֿפ עשהכולמ ַא ,טכַאמ

 טעװ עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ ּפיצנירּפ

 א רעקלעֿפ ענלצנייא יד ףיוא יא טַאטש רעד

 ,20 יז ,1919 י"נ ,א טישז ,ײטכַאמ ןַײז ןוֿפ לייט

 ןענַײז 1386 ןוֿפ גנוקינייארַאֿפ רעד קנאד א;

 עטיל ןייק ןרָאװעג ןגָארטעגרעּבירא זַײװכעלסיב

 "ירוי יד ןוא רעגייטש-הכולמ רעשיליוּפ רעד

 ,"סעיצוטיטסניא ףעויטַארטסינימדא ןוא עשיד
 ,52 'ז ,1951 י"נ ,| עטיל

 ןוּבשח ןייא ןוֿפ ןריֿפרעּבירַא (גנוריֿפכוּב) .8

 םעד יא לָאז ןקנַאּב יד|/ ןרעדנַא ןַא ףיוא
 ,"? . . . ריֿבגה ןוּבשח לע ןוּבשח ןַײז ןוֿפ טעליּב
 .113 'ז ,| עכיליירפ ןוא עמערָא ,עש

 ןייא ןוֿפ ןעגנערּברעּבירַא (קיטסיוװגניל .9

 ןיא מַארג ןייא ןוֿפ ,ןושל רעדנַא ןא ןיא ןושל

 עדמערֿפ ןוֿפ גנושטַײטרַאֿפ א, .רערעדנַא ןַא

 רֶעדַָא רענדער רעד זא סע טסייה . . . תונושל

 טגָארט רע רָאנ ,סנגייא ןייק טינ טָאה רעּבַײרש

 רָאנ םיא טװּורּפ ןוא סדמערֿפ רעּבירַא טושּפ
 ןוא טייקשידוי ,ריּב ,"שוֿבל ןשידִיי ַא ןָאטוצנָא



 ןעװעדַארטרעּבירַא

 רעטרעװ יא עגנירג סָאד, .ץ"רּת עשרַאװ ,ןושל

 רעסיורג רעד ןיא ןסאלק-טרָאװ ערעדנַא ןוֿפ

 טֿפאשנגייא ןַא קפסיילּב זיא ּברעװ ןוֿפ הנידמ

 ,2 ,אאו פשוי ,מי ,"ןושל ןשידִיי . . . ןוֿפ

 א ןייטשרעּביא ןוא ןכַאמכרוד .װזוקַא 0

 ,גנוגנערטשנָא ןַא ,ןקיטיײװ עשיזיֿפ ,טייקנַארק

 .תושוּב ןוא תוּפרח יא .ןעגנוּבעלרעּביא ערעוװש

 רניײּפ יא .רעגנוה יַא .ןקיטייװ עשיטַאמער יִא

 יד ,עיציזיוקניא יד 'א :תוסיֿפּת ןיא ןעגנוק

 טָאה ץלַא ןוֿפ רעמ, .ןרעגַאלסטעּברַא עשיצַאנ

 ריא טלעש עמ סָאװ סָאד יא טנַאקעג טשינ יז

 ןא ,...ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"ןעלטעז

 רע טלָאװ יצ ,סייוװ רעװ, .יתירּב רעטגײלעגנָא

 טסַײג ןוא ףוג ןוֿפ םירוסי עלַא יד 'א טנַאקעג

 םיא טָאה סע סָאװ תוחוּכ יד טשינ ןעװ . . .

 ,0 ,"?טייהדניק ענעיגילער-ףיט יד ןּבעגעג

 .361 '/ ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק

 "ןצרעּבירא חוּכ ןייק טאהעג טשינ יז טָאה,

 ,זמט ,םוקרַאמ .פ ,"ןעייװ ערעװש יד ןגָארט
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 ,קילגמוא ןַא ,הרצ ַא ןטלַאהסיױא .װזוקא .1

 -בַײא טינ ךיז ןוא ןּבעל רעװש ַא ןדַײלסיױא

 י"א ןעמ ןעק (תורצ) תוגאד עדמערֿפ , .ןכערּב
 יד ןעקיכ ... ,וינעמַאמ ,סיוא רָאנ רעה, .װש

 .לֿפ ,יַא רֶעמ טינ ןטּבילעג ןַײמ ןוֿפ תורצ

 -עגסיוא רימ ןּבַאה םירוסי . . . תורצ גונעג,

 הרוּת רעזדנוא רַאֿפ . . . גָאט ןקיטנַײה זיּב ןטיל

 ,"ןגָארטעגרעּבירַא ץלַא ןּבַאה רימ ה"ּב ןוא ..

 ,1893 גרעבמעל ,םולשהו תמאה רֿפס ,יאלפ ומש

 םעד וצ ןעניואװעגוצ ךיז טסלָאז וד, ,49

 וד ידּכ ,ריד ךיא טַָאר ,ןּבעל טרַא ןשידַיי

 םעד קידיא ,ןריטסיזקע זיא סע יװ ןענעק טסלָאז

 ,32 'ז ,תפי ןוא םשי ,סוממ ,"תולג ןוֿפ ךָאי

 רעזדנוא טלָאװ , . . . םולח לּפַאק סָאד טינ ןעוו;

 ,ֿפי ,ײןגָארטוצרעּבירַא טינ ןעוועג ןּבעל רענדיּב

 .9 יז ,1960 י"ג ,ןירג חנ עדנעגעל יד -

 -ץלָאט .דלודעג טימ ןדַײלרַאֿפ .וזוקא 2
 טנָאקעג טינ ןיוש טָאה ןרע; .ןַײז לֿבוס ,ןריר

 ,"םידוהיה-ררוצ םעד ןוֿפ םיֿבזּכו םירקש יד יא

 ןּבעגּפָא סָאדא .עגאלַײב ,49 ןאט ,1887 ,לַאֿפי

 ךיז ןעלכיימשרעטנוא םעד טימ . . . בוט-לזמ

 -רעּבירַא דנַאטש ןיא טינ ןיוש ךיא ןיּב . .

 108 יז ,} עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"!ןגָארטוצ

 צּפָא טיירגעגנָא ןעװעג דימּת ןענעז רימ;

 ןוֿפ ּביוטש םעד סיֿפ ערעזדנוא ןוֿפ ןעלסיירט

 רעזדנוא יא טנַאקעג טינ טָאה סָאװ ,דנאל םענעי

 יא טישז ,ײקלָאֿפ א יװ ץנעטסיזקע ערעדנוזַאּב

 ,87 יד ,1919 יינ

 ךיז .ןרָאי עגנוי יד ןיא ךיז 'א -- ךיז טימ

 ַא) םערוטש ַא .טרָאנױאװ רעדנא ןַא ןיא יא

 רעּבירַא ךיז טגָארט (המחלמ יד ,םַארנָאּפ

 ץעקיטעמוא, .(טנגעג) טָאטש רעד  רעּביא

 יד ףיוא ,ןסַאג יד ףיוא / עכיילּב ,ןלארטש

 טגָארט / הכיא ןוֿפ יװ ןוגינ א ןוא / ,רעּביטש

 גָאטַײּב תּבשי ,רַא ,"רעּבירא ואוו-טינ-ואוו ךיז

 רעּבירַא ךיז םיטש א קיאור טגָארט םעצולּפ,

 ןוֿפ יװ םיטש א -- קיאוד טינ קיכיא טינ

 רעד, .109 'ז ,1940 ,סקידלַאװ ,צוס ,"רעּבירג

 ןיא ןגָארטעגרעּבירא ךיז טָאה דיי רעקידֿבוט-םוי

 .ורט -- ןּבַײרטיעּבכירַא

 דא -- ךעלנערטרעּכירַא

2000 

 .א ,"טלעו רעקידבוט-םוי א

7 4 15, 

 אוַא וליֿפַאפ -- גנ/  .רעד ,גָארט--

 ןרָאװעג טרעטיירּבעגסיױא זיא םותי יװ טרָאװ

 ןוֿפ ןע'א יילרעלּכ ָאד ןֿפערט סע .טַײטַאּב ןיא

 .ץכע- ,3 ,אאעו ּפשִיי ,קַאינרעשט .י ,"טַײטַאּב

 :ַײרע- = .(עקי) רע- = .שינעד

 ,רָאֿפ ,סענעמ

 :פ9 .דל .החרט -- ןעװעדַארטרעּפירַא
 ,ךַײט ןרעּביא ןריֿפרעּבירַא .ןעװועטַארט -

 עלַא; .ורט -- ןריטרַאּפסנַארטרעּבירַא

 יָאֹּפ עסיורג יד ןסיגסיוא ךיז ןעמענ . . . םינכש

 .סנארט לעװש רעד רעּביא יװ רעטַײװ .עצינעמ

 רעשידוי רעד ,"רעּבירא טינ יז ןעמ טריטרַָאּפ

 טָאה עמ, .16 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ

 ָאק א ןיא . ..יִא ץרּפ טלַאטשעג יד טלָאװעג

 -טֿפירש עשידִיי ןיֿפ טלַאטשעג רעוויטקעל

 רעה .גנוז .שוו ןליופ ,טיי ,"רעלעטש

 ןוֿפ ןּבַײרט .1

 עמ, .סעּפע רעּביא רעטייווצ ַא ףיוא טַײז ןייא

 ,ךַײט ןיא טרָא ןכַאלֿפ ַא ןּבילקעגסיוא טָאה

 -מוא טרעדנוה עכעלטע יד טָאה עמ ןענאווכרוד
 ּבזי ,"ךַײט םעד ןּבירטעגרעּבירַא עכעלקילג

 ,87 'ז ,1954 גרוּבסענַאהָאי ,םלעכ

 דלָאג סָאד , ,ןטישרעּבירַא .ןסיגרעּבירַא .2

 ןיא ,עטָאלּב ןוא דמאז םעד טימ ןעמַאזוצ

 -רעּבירא ןַאד טרעװ ,ךיז טניֿפעג סע עכלעװ

 ןטאלּפ ענרעּפוק עטרעּבליזַאּב רעּביא ןבירטעג

 סָאד .רעּבליזקעװק טימ טקעדַָאּב ןענַײז עכלעוו

 ךעלקערּב יד וצ ךיז וצ טיצ רעּבליזקעװק

 .111 יז ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס ,"דלָאג

 -רעּבירַא ווזד

 עקיּבלעז סָאד ןוא) יט, -- טייק- .ךעלגָארט

 יד טּבַײרטרַאֿפ קנַארטעג סלַא (עװַאק ךיוא

 -רעטנומ רעּפרעק םעד וצ טיג ,טײקירעֿפעלש

 ,װָאלגיא .װ ,זּביא ַאריּפש .מ ,יַא ןוא טייק
 סָאװ נוא נַארַאֿפ נענַײז נעקנַארטעג ַא רַאֿפ סָאװ

 ,1922 עװַאטלָאּפ ,מזינַאגרָא מעד ײז נּביג

 .ןענַאּפשרעּבירַא .1 .ורט -- ןטערטרעּכירַא
 ,גנומַאצּפָא ןַא ,גנורעטש א (רעּביא) ןייגרעּבירַא

 םיא טזָאל רע .עיניל עטקרעמעגנָא צעּפס ַא

 םיא רעּביא טערט ןוא ,ןןקעטש םעד|} ןלַאֿפ

 ,זּביא ,"רעטַײװ געוו ןַײז ןייג וצ םוא רעּבירַא

 -רָאװ ,...ןעכדיימ עשימיַארַאק איד ,גנילרעּפש

 יד רעּבירַא טערט טָארט רעד, .24 יז ,1899 עש

 ַא* 149 יז ,1962 ,| צוס ,"ןעמיוצ עשירעֿפס

 וצ ןעמוקנַײרלא = לע װש (סנצעמע) .יד

 םיא טימ דימּת ךיז טגעלֿפ בַײװ ןַײז, .ןצעמע

 ןיּבר םוצ לָאמנייק ליװ רֶע . . . סָאװרַאֿפ ןגירק

 ,תויׂשעמ ירופס ,י"א טשינ לעװש יד וליֿפַא

 לָאמ טטשרע סָאד יא ןַײמ טימ , .1882 גרעּבמעל

 ךיא ןיּב ,זױה סרעטקַאד םענוֿפ לעװש יד

 ךיז טּפאכ סָאװ ,ץנַאװ ַא וצ ןכילגעג ןעוװעג

 רעזדנוא ןוֿפ טלַאּפש א ןיא טסַאג וצ ןַײרַא

 יד יַא* .,עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"טעּב

 -רעּבירַא) ןרָאֿפרעּברא = ץ ענ ע ר ג (םעד)

 תושר ,עירָאטירעט ,דנַאל רעדנא ןַא ןיא (ןייג

 ןוֿפ ןצענערג עטנכייצעגנָא יד יא רַאֿפ, .עא

 ןגָאירעּכירַא

 ,"ןסָאשרעד דניק ןיילק ַא וליֿפַא ןעמ טָאה ,ָאטעג

 ראֿפ , ,244 'ז ,1947 י"ג דיי רעװַאכָאטסנעשט

 קרַאטש ןעמ זיא רֿבק א ףיוא עקרק לקיטש םעד

 יד זַא טּביילג עמ לַײװ . . . ,ןלָאצַאּב וצ דיּפקמ

 -וצרעּבירַא הטילש ןייק טינ ןּבָאה הלּבח-יכאלמ

 טוקלי) דיחיה-תושר א ןוֿפ ןצענערג יד ןטערט

 יאווװ לּבי ןַאמטכער םהרֿבַא ,ײ(יחיו ,ינֿבואר

 ןעק זיא,, .הנקיז ןוֿפ ץענערג יד יִא .גיֿפ .2

 -עגּפָא רעזיול רענעי וצ / יא טכַײל ױזַא ךיא

 רעד, .?ןרָאלרַאֿפ ךיא ןיּבי ,למ ,"העש רעטגיינ

 ןוֿפ ץענערג םעד יא חוּכ םעד טָאה סָאװ

 ןוֿפ לוֿבג םעד וצ טמוק ןוא לכׂש ןקידשושימ

 א יװ טָא, .הנק ,זישּת י"נ ,בדל ,"ןּבעל-שֿפנ

 / ,טַײצ יד טָאה ןגיוצעגסיוא ךיז גרעּב ןוֿפ טייק

 ,לַאה ,"יַא יז תוחוּכךשטנעמ רַאֿפ טינ סָאװ

 ,100 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא ןַײמ

 (ַײּברַאֿפ) רעּביא ןעמוקכרודַא ,ןײגכרודַא 2

 / ,ךיוה ןסיררַאֿפ ּפָאק םעד טלַאה סע; .סעּפע

 ןוֿפ סיֿפ יד יװ ןוא / ,ןטענַאלּפ ןוא ןרעטש וצ

 יד ,שָאוהי ,"ַא םוהּת א / רעלדנַאװטכַאנ

 יד טינ . . . ןיז} ןָאק יא; .ישואי ןוֿפ עיזעָאּפ

 ןוז ריא טגיל עקשטָאװק רעד םעל טרָאד ,ּבוטש

 ,1948 עװקסָאמ ,| המחלמ ,מּפ ,"טעגרהרעד

 ,63 יז

 ַא ןכערּב רעדָא ןיד ַא ףיוא ןַײז רֹבֹוע .4

 םורֿפ קרַאטש ךָאנ זיא םלוע רעד, .ץעזעג

 "וצרעּבירַא קידנּבָאה ארומ ,טיהעגּפָא ,ןעװעג

 ,סנ ,"טינ רָאט עמ סָאװ םעד רעּביא ןטערט

 ַאזַא סטכעלש סָאד , .1943 עװקסָאמ ,סענָאּברָאק

 / ,ןטָאש רעד רָאה א ןוֿפ יװ -- סניד ןימ

 ןַײמ ,לַאה ,"ןטָארעג טינ זיא םיא יא רימ ןוא
 ,175 יז ,1966 עװקסָאמ ,רצוא

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,טָארט-- ,טערט--

 .(ןיד) רעד .שינעד
 רעדָא ןטַײר ,ןֿפױל .1 .ורט -- ןגָאירעּכירַא

 רעדָא שינעֿפעשַאּב רעדנַא ןַא יװ רעכיג ןרָאֿפ

 .רעטַײװ ןגעװַאּב ךיז ןוא סע ןכיירגרעד ,ךאז

 רעּבָא ,דרעֿפ םעד רעּבירא טגָאי טנוה רעד;

 .וש ,"טנוה רעד יװ רעטַײװ טמוק דרעֿפ רעד

 ןגָאירעד עּבַאגֿפױא-ףמַאק ַא טייטש זדנוא רַאֿפ

 9.2 קסנימ ,כַאװ רעד ֿפַא ,זיוהנַײװ .נ ,"'א ןוא

 ,ןרוֿפ יד קיד'ַא ,ןֿפױל טזָאלעג ךיז טָאה יז,

 רעד ךָאנ ענייא ןגיוצעג ךיז ןּבָאה עכלעוו

 ,דרע ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"רערעדנַא

 ,61 יז ,1965 עװקסַאמ

 ןוא, .ץנערוקנַאק ןיא ןגַײטשרעּבירַא .2

 עקיזָאד יד טעװ .,.טכַארטעג רע טָאה טֿפָא

 סרעדורּב םעד' ,רַא ,"קרָאי-וינ יַא טָאטש עניילק

 רעד ךיז טמירק ,עקירעמַא ,עקירעמַא, .יןליוק

 ,"א עקירעמַא ןלעװ רימ ,רעטיירּב רעניילק
 ,רֹומַא ןפיוא רענַאשזדיּבעריּב ,ןײטשדלַאג .מ

 עגנוי עקידתונכש יד, .14 יז ,1934 עװקסָאמ

 ןטלַאו םעד קזֹוח טימ טעװ עדַארטסָאטיוא
 ןיא ּבוטש ַא ,שטיװָאסַאנַאי .י ,"יא ןךאילש

 .לטעטש

 . ,הלעמ רעקיטסַײג ַא טימ ןגַײטשרעּבירַא .9

 םעד ןליּפש ןיא יִא .ןיבר םעד 'א .רעמ ןכיירג

 ךיז ךיא ּבָאה רָאי רַאּפ א ןיא, .רעלדיֿפ ןטלַא



 ןעגרעירלּכירַא

 "רַא ךָאנ ּבָאה ,הרוּת עצנַאג יד טנרעלעגסיוא

 ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב ,"ןטַאט םעד טגָאיעגרעּב

 57 'ז ,1887 עשרַאװ ,וש טַײצ ערעװש יד

 ןלעװ ךָאד ךיז ןלעװ סעטתיּבה-לעּב עשידִי,

 רעיײז טימ ןגָאירעּבירַא ערעדנַא יד ענייא

 ,ז"בשּת חסּפ ,קיא ,ַאקמיּב .ֿפ ,"טייקשהירּב

 .שינע .ץכע- .װזק -- ךיז טימ

 .ןגָאירעּבירַא ןוֿפ טקא .ן- ,רעד -- גָאר

 ריא טעװ יז זַא ,ןַײז רעכיז טנָאקעג טָאה יז,

 ןיא תונוחצנ ערַאּברעדנואװ ףיוא ןטַײּבסױא יִא

 ,1917 י"נ ,שוװ טישז ,"טַײצ רעטשרע רעד

 .הנ- 74? יז

 ןעניררעּברַא .װטוא -- ןעג"רעירעּכירַא
 .ןּבָאה ףרַאד ךַאז יד סָאװ םערָאֿפ רעד רעּביא
 14 אפ ,ַאֿפי

 = סָאמ יד יַאֹי .1 .חװרט -- ןפַאכרעּבירַא

 ,ףרַאד עמ יװ רעמ ,ליֿפ וצ ןּבעג ,ןכַאמ ,ןעמענ

 יװ, ,ןַײז םזגמ .קיצונ ןַײז ןעק סע יװ רעמ

 עניזַא םירחוס ליֿפ ןוֿפ זיא רעגייטש רעד

 ןוא ןֿפױק םַײּב סָאמ יד רעּבירַא ןּפַאכ סָאװ

 ןוֿפ ןוא דלָאגניג זיא סרעייז .הרוחס ןֿפױקרַאֿפ

 .3 יז ,,ףוליח' ,סוממ ,ײשַא ייז ןכַאמ סמענעי

 רע זַא ,ןעזעגנַײא ךעלרעּפמַײשַאּב טָאה רע,

 ,"סָאמ יד טּפַאכעגרעּבירַא ,ןּבירטעגרעּביא טָאה

 טַאהעג ןיוש טָאה רע, .ירעקיטירק רעדי ,רַא

 דלודעג סָאד . . . סָאמ יד טּפאכעגרעּבייַא ליֿפ וצ

 רעַײֿפ ןיא ,קירשיה .ח .ק ,"טצַאלּפעג טָאה

 ,231 יז ,1928 עשרַאװ ,טולּב ןוא

 .ךיג סעּפע ןעגנערּברעּבירַא ,ןעמענרעּבירַא .2

 ךָאנ ןעמוקעגנָא זיא , , .ןגנוטַײצ) יד ןעװ;

 טּפַאכעגרעּבירַא אֿפור רעד עלהמלש טָאה ,קצָאק

 סָאװ טנעיילעג ןוא ןעלדוד 'ר וצ ןטעזַאג יד

 ןיא ,ַאּפָא ,"טלעװ רעד ףיוא ךיז טרעה סע

 ,160 '} ,רעדלעװ עשיליוּפ

 רעדנא ןא וצ לָאמַאטימ ןריֿפרעּבירַא .3
 א ףיוא קישטנַאמרעגנוי . . . רעד טלַאֿפ , .ןינע

 רוחּבזיולק םעד רעּבירַא טּפַאכ ןוא האצמה

 ,"םלועה'תויווה ףיוא ,סעומש ןקידנעכַאװ א ףיוא
 ,ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ד

 ,27 'ד ,1931 ןיוו

 ןעמוקנָא ןוא ץעגרע ןרָאֿפ .1 -- ךיו טימ
 סָאװ טימ ,ןעגנוטיירגוצ ערעדנוזַאּב ןָא ןיהַא

 סיורג ןיא עידומ ריד ןיּב ךיא, .ךיז טכַאמ סע

 ןיהַא יא ףכיּת ךיד םשה-ןעמל טסלָאז ,שינעלַײא

 טלָאװ ךיא, ,34 יז ,פי ,"זיא דמלמ רעד ואוו

 ךיא ,יּבר םוצ װעסָאק ןייק טּפַאכעגרעּבירַא ךימ

 ,"ךַאז רעד ןגעװ ןַײז ץעיימ םיא טימ ךימ לָאז
 ליריאמ 'ר יּבר םיסרוֿפמה קידצהמ ארונ הׂשעמ

 ,1878 גרעּבמעל ,ןַאלשימירּפמ

 ,טױלּפ ןרעּביא ךיז יַא ,ךיז ןגירקרעּבירַא .2
 יד רעדיװ זיא םעד ךָאנ; .ץענערג א רעּביא

 ױזַא ויא ןוא גילֿפ רעד וצ ןעגנאגעג ןיּפש

 טּפַאכעגרעּבירַא ןיוש ךיז טָאה יז זיּב ןכָארקעג

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,ײלטעלּב םעד ףיוא לסיֿפ ןייא טימ

 הצע ןַײמ, ,ןג/כ יז} ,יתונידמ שֿבּכש ךלמּב

 ךיז יַא זיא סע יװ ןעז טלָאז ריא ןעװעג טלָאװ

 ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .1 ,"עצינארגאז

 .56 יז ,1887 עשרַאװ ,וו טַײצ

 .חרט -- ןזָאלרעּבירַא

 .װזוקַא 8 וטוא -- ןֿפױלרעּכירַא
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 ,גנ7/ .רעד ,ֿפַאכ --

 ,יירע-

 .שינע- ,ץכעד

 (שירעגנויליואוו) .ורט -- ןעילַאמכרעּבירַא
 טלָאװעג טָאה רע, .ןגירקרעּבירַא ,ןריֿפרעּבירַא

 טימ ענַאדַאמירּפ ענייש עקיזָאד יד ךיז וצ יא

 -רושמ' רַאּפ א ךָאנ טימ ,ּבלאווש רעדורּב ריא

 ,200 יז ,| ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,"'םיר

 ,ןייגרעּבירַא ןזָאל .1
 -ּפָא ןַא ,גנורעטש א רעּביא ןענַאּפשרעּבירַא

 יד יא .עיניל עטקרעמעגנַא צעּפס ַא ,גנומַאצ

 לע װש (סנצעמע) רעד רעּביא יַא* .ץענערג

 רעקסּפולג, ,(ןצעמע וצ) ןעמוקנַײרַא ןזָאל =

 ריא ןעװ ,טלָאמעד רָאנ סעקינתוזע ןרעװ ןדִיי

 רעּבירַא ייז טזָאל ןוא םכילע-םולש ייז טיג

 ,םײהַא קירוצ ,סוממ ,"לעװש רעַײא רעּביא

 רעטלא רעד זַא ,ארומ רעּבָא ּבָאה'כ, ,74 יז

 ,"ִויֵא טשינ לעװש ןַײז רעּביא רעמ ךימ טעװ

 ,218 'ז ,רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא

 -כרוד .ןײגקעװַא ןזָאל .ןזָאלקעװַא ,ןזָאלּפָא .2

 תדוֿבע) איד ןקנעדג ןטלעז םירצמ איד, .,ןזָאל

 רוזחמ ,"ןוָאל רֹּבירֲא טינ איז ליװ (םילילא

 רָאט ךיא; .א/וסק ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש

 ךימ ךיא לעװ רשּפא ,ןטונימ יד יא ױזַא טשינ

 ,"דניז ענַײמ ןוֿפ ןֿפױקוצסיױא ןּבָאה טַײצ ךָאנ
 ,170 יז ,יקרעּבערשי ,ן סַײװ

 א, .ןַײז לחומ ,ןגַײװשרַאֿפ .ןזָאלַײּברַאֿפ .9
 ּביוא ,ֿביוחמ ודצמ ףּתוש רעדעי זיא לָאמ ךס

 ןגַײװש וצ ,תוֿפּתוש יד ַײרטעג ,קיצניג זיא רע

 יד ףיוא ןלעטש טינ' ;יַא . . , ןגַײװשרעּביא . , .

 ,"טרָאװק א טרָאװ ַא ןוֿפ ןכַאמ טינ . . . יךעלסיֿפ

 ענליוו ,םיאנּת רעגידנעייװצ רעד ,רענװעל .ח ;ג

7, 

 .שינע- .ץכע- רעד ,זָאל=

 יוצ ,1

 -ןֿפױל ןעמוקרעּבירא .עלַײװ א ןַײז ןוא ןֿפױל

 ךיא יװ, .ןייגרעד וצ סעּפע טָאטש ןיא יִא .קיד

 ךיא ּבָאה ,טנעיילעגרעּביא לװירּב ןַײד ּבָאה

 -עגרעּבירא ןיּב ןוא ,המשנ יד זָאל ךיא טניימעג

 ,149 יז ,פי ,"ןייז} וצ רענעגושמ א יװ ןֿפָאל

 זיא ןעועג קנילֿפ , .קידנֿפױל ןגָאירעּביא .2

 / ,ןסיש ןגיוּב ןוֿפ לַײֿפ א טגעלֿפ / :ַאהטַאװַאיה

 םיא רעטניה יז זיּב / ,'ַא לענש יז ןאד

 ישזדַאמ ןוא ַאהטַאװַאיה' ,שָאוהי ,"ןלַאֿפ טגעלֿפ

 ,'סיוויק

 יװ ױזַא ןוא , .ןֿפױלַײּברַאֿפ ,ןֿפױלכרודַא .9

 -רעּבירַא ענימ עקיטעמוא עניילק ַא זיא טניוװ ַא

 ,שטיװַאר .י .ג ,"טכיזעג ריא רעּביא ןֿפַאלעג

 ַא; ,23 'ז ,1865 ענליו ,...החפשמ ֿביר

 ,"רעּפרעק ןַײמ רעּביא ןֿפָאלעגרעּבירַא זיא טלעק
 ,הֿבשחמ לעּב לעּפמיג ֿבר ,רעצינש .ַא ּבָאקַאי .רד

 ,4 יז ,?רָאי יינ

 טַײז רערעדנא רעד ףיוא ןעמוקרעּבירַא 4

 .ץַאלּפ םעד ,ףיוה םעד ,סַאג יד יא .קידנֿפױל

 -יסור רעד ףיוא יַא ןעמונעג ןּבָאה ןדִיי ךס א;

 סע, ,469 '1 ,1952 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב ,"טַײז רעש

 טשינ ןּבָאה רעטכעט ואו ,ןלַאֿפ ןעװעג ןענעז

 -"רעּבירַא ןוא סרעטומ ערעייז ןזָאלרַאֿפ טלַאװעג

 .חרט -- ןגײלרעּכירַא

 ןגײלרעּבירַא

 ,"טַײל עטלַא יד ןוֿפ עפורג רעד ןיא ןֿפָאלעג

 ,187 יז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס

 ַאּבמוא יװ ױזַא ךיג ןײגַײּברַאֿפ (טַײצ) .פ

 יד א געט עכעלטע יד ןיוש ןטלָאװ, .טקרעמ

 ודנוא וצ רעדניװשעג ןלָאז ןטונימ עכעלקילג

 װעשטידרַאּב ,שּב ,ןַאמדירֿפ .א .ד ,"ןעמוק

 ,35 יז ,א"גרת

 יד, .ילֹּכ א ןוֿפ דנַאר א ןעניררעּבירַא .0

 לָאמ לֿפיװ, ."'ַא דלַאּב טעװ ןוא טכָאק ךלימ

 ."?ריד ַײּב ןֿפָאלעגרעּבירא ךיוי יד ןיוש טָאה

 ןלוֿפ םעד / סוּכ ןַײד ןוֿפ סָאװ רָאנ וטסיג יצ;

 ןטַאזרעּביא ןַײד ןוֿפ סָאװ / ?רעּבירַא טֿפױל

 ,שָאוהי ,"?רעּביא טּבַײלּב קידנליװ טינ / שיט

 ץיּפָארטנַאליֿפ עטַאז'

 ,עּפורג ,ןּביױלג) דצ ןייא ןוֿפ ןייגרעּבירַא .7

 "רעמ רעד וצ יַא .דצ ןטייווצ םוצ (עא ײטרַאּפ

 טָא; .סרעקירדרעטנוא יד וצ יַא .יײטרַאּפ-טַײה

 רעּבירַא ייז ןֿפױל טָא ןוא זדנוא ַײּב יז ןענַײז

 ייז רימ ןעינאמ טָא ,עּפורט רעטייווצ א ןיא

 ,רעקורד .יא ,"רעטייװצ רעד ןוֿפ רעּביא

 .137 יז ,1940 וװצָיֹק ,רעמזעלק

 ,ֿבצמ רעדנַא ןא ןיא ןעמוקרעּבירַא ךיג .8

 ,ץילּב ַא ןוֿפ ןֿפָארטעג} םיױּבלּפע רעטלַא רעד,

 -םַאלֿפ וצ ףוגיץלָאה ןוֿפ ןֿפָאלעגרעּבירַא |זיא

 ,106 יז ,טֿפַאשּביל ,8ֿי ,"ףוג

 .שינע .ץכע- .גנו רעד ,ףיול --
 רעה .(עק- ,ןיי) רעד

 ַאכ ויא סָאװ .ידַא -- שירעֿפױלרעּבירַא
 א וצ רעֿפױלרעּבירַא ןַא רַאֿפ שיטסירעטקַאר

 ,טייק-ה .טײקשלַאֿפ עיַא .רעגַאל ,דצ ןטייוװצ

 ןייא ןוֿפ ןגייל .1
 ןעגנערּברעּבירא .טרָא רעדנַא ןַא ףיוא טרָא

 ןיא עלעגיװ ןוֿפ דניק סָאד יא .ןגָארטרעּבירַא

 ,לטעּב

 ,ןטײרּפשרעּבירַא .סעּפע ףיוא ןגיילרעּביא .2

 .ערדלָאק רעקיּברַאֿפ ַא טימ טעּב יד יא .ןקעדַאּב

 רּבָא ואװע .עקשטיר רעד רעּביא לטערּב ַא יא

 ןיא רדוא זיא סַאג ןענעֿפַָא=}| ינֿפוא ןייא

 {ךיוא=|} ְךֶא ֿבוריע רעד טֿפלעה ָאד ,ףיוה ןֿפוא

 ןקלַאּב ןייא ןןגייל=| ןגיל זומ ןמ זד זיּב ,טינ

 רד וצ טנַאװ רנייא ןוֿפ ,רּבירה סאג יד רּביא

 ,א/ּבּפ ,וטל ,"ןטַײז עדייּב ףיוא רדנא

 .ןסַײמשגַײרַא (ןוא ינק יד רעּביא ןגייל) .9

 ןואע .ןעלּבמיצנַײרא ןוא ץערוחּב םעד יא

 'א יז סעקישטשמיא ןסייהעג רע טָאה ךָאנרעד

 ,9 ןאנ ,1867 ,מק ,"ןסַײמש ןשטַײּב טימ ןוא . . .

 ,עטָאּפַאק יד ןסירעגּפָארא דיסח ןוֿפ ןּבָאה ייז;

 ,'אתנּכשמ' טכַאמעג ןוא טגיײלעגרעּבירַא םיא

 דיסח רעד ויּב ,ןעלטרַאג טימ ןסימשעג םיא

 .מ ,"ןעװעג םיּכסמ םעלַא ףיוא ןיוש טָאה

 .5 ןװ 1967 ,זמט ,רעגנוא

 סעציײלּפ יד ףיוא (אׂשמ ַא) ןגײלֿפױרַא .4

 .(ןגָארט) ןּפעלש וצ סע ידּכ (ןעלסקַא יד רעּביא)

 וצ טלעג רֿבח ןַײז וצ ןּבעגעג טָאה רענייא,

 סע ןוא ןדנוּבעגנַײא סע טָאה רעד ןוא ןטיה

 עמ זַא יוזַא) ןקור ןַײז רעּביא טגײלעגרעּבירַא

 ,א/ול ,אעיצמ אֿבּב ,"(ןענעֿבנג טכַײל סע ןעק



 ןּבעלרעּבירַא

 קיטש א ,לסימיַארַאק ַא ןענַאטשעג זיא ןּבענרעד,

 יד ףיוא יַא טגעלֿפ עמ סָאװ ץלָאה עטַאלגעגמורַא

 ,4 ,אוו פשיי ,"ןעלסקַא

 ןַא תוירחַא ןּבעגרעּביא .ןרעֿפטנערעּביא .9

 יא .ןענישאמ ףיוא טעּברַא עשיזיֿפ יא .ןרעדנַא

 יד 'ַא .ףליהעג םעַײנ םעד ףיוא טעּברַא לייט ַא

 עלַא ףיוא גנומענרעטנוא רעד ןוֿפ עקיזיר

 .ןרענָאיצקַא

 רעד ןיא םעדעֿפ יד ןּבעװ (ַײרעּבעװ) .0

 .גנעל רעד ןיא ןּבעװסיױא ןכָאנ טיירּב

 ּביוא -- :ןרע;צטכיל עטלַא יד, -- ךי ז טימ

 ךיז גיל אנ ?קלח א ריד ךָאד טמוק ,ױזַא

 ףניֿפ טימ ןַײז דּבכמ ריד ךיא לעװ ,רעּבירַא

 ,1929 עשראװ ,סּביוא תּבש ,ןַאמַײנ .מ ,"ץימש

 ,28 יז

 ,רעד ,גייל--
 ,יירעד

 ,ןרעיודרעּביא .1 .װחקַא -- ןּבעלרעּבירַא
 .רערעדנַא ןַא יװ רעגנעל ןּבעל ,ןּבעלרעּביא

 רעּבירַא טּבעל סָאװ ןטָאט ַא וצ יײװ ןוא ךָא

 ןיא רָאנ ,ןּבעל ןיא טינ טייג רימ , ."ןוז םעד

 ,קג ,'ךוּבגָאט סחישמ' ,צוס ,"ןּבעלרעּבירַא
 .81 אס

 א ,גנוריסַאּפ ַא ןגָארטרַאֿפ ,ןּבעלכרוד .2

 ףיוא קורדנַײא ןקרַאטש א טימ שינעעשעג

 טסַאג ןטסּביל ,ןטסנעש ןַײמ, .ןשטנעמ םעד

 רימ ,גָאז ,ונ . . . ןּבעג טינ טנאה ןייק ןָאק ךיא

 ,ןגעװ עשידרע ,לַאה ,ײ?י'ַא ריד טימ סָאד ןלעװ

 ענַײז סע ןלעװ יװ, ,56 'ז ,1945 עװקסַאמ

 טשינ ַא טָאה רוכּב רעייז זַא ,'א עמַאמ-עטַאט

 .ץבע- .12 וא 1969 ,זמט ,גח ,"?ןוז ןטלמעג
 ,שינעז

 ,ןעלגומשרעּבירַא .ורט -- ןעלכומרעּכירַא
 עכעלטע ןיוש ןעמ טָאה טלעג ןַײז רַאֿפ,
 -סיוא ןוֿפ טלכומעגרעּבירַא ןסקיּב טרעדנוה
 ,263 '| ,רעדלעװ עשיליופ ןיא ,ַאּפָא ,"דנַאל

 חטוא .422: {ס זם066 .מַא -- ןֿפומרעּבירַא
 יז, .ךיז ןּבַײלקרעּבירַא .טרָאנױאװ ןטַײּב --

 ןוא ןןרעמיצ=} סמור טכוזענּפָא ןײלַא טָאה

 איד ,ןירָאג .ּב ,"ףליה ןַײז ןָא טֿפומעגרעּבירַא

 וטסטכַארט יצ , ,41 'ז ,1900 י"נ ,...םיקיזמ

 ףךוט'םוי דוֿבּכל ,עש ,"?עקירעמַא ןייק יא ןגעו

 .141 יז |

 רענעי ןוא רענעי זא ,, .ןריֿפרעּבירַא -- ורט

 טָאה {רעריֿפנָא ,רעטלַאװרַאֿפ =| רעשזדענעמ

 םענעי ןוא םענעי ...ךיז וצ יא טכַאמעג

 .142 'ז || ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,י"יראטסי

 ךערּפשעג םעד יז טָאה ןֿפוא ןלוֿפטקַאט ַא ףיוא,

 .ּב ,"ןינע רעדנַא ץנַאג ַא וצ טֿפומעגרעּבירַא

 י"ג ,|| ןעגנולהעצרע ענעּבילקעג ,קיניװטָאּב

 ,95 'ז ,8

 .שינע- .ץכע- ,גנוד

 ,ךַײט יַא .םעד + רעּבירַא .פערפ -- ןרעּפירַא
 .םי יִא

 -רעּבירַא .ןרַאנרעּבא .ורט -- ןרַאנרעּכירַא

 ,ּבַײװ סמענעי ךיז וצ יא .ןרַאנסױא ךרוד ןעֶיצ

 זיא . . .טסיטרא רעטעדליּבעג רעקיצנייא רעד;

 .חרט -- ןעמענרעּבירַא

 .וטוא -- ןעשטרַאטסרעּפירַא
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 טָאה ןַאמצלָאה סָאװ . ..רעלֿפוס רעד ןעװעג

 רעגרעּבמעל םענוֿפ ךיז וצ טראנעגרעּבירַא םיא

 ,280 יז ,| ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש ,"רעטַאעט

 ,ןריֿפרעּבירַא .1

 רעדָא .סעּפע רעּביא קידנטלאה ךיז וצ ןעמענ

 ונַײהד ,(ןַײז םרוג טינ ןעמ רָאט| ןילכוא יױזיּב

 סָאד . ..טיורּב ןרעּביא ךיוי לֿפעל םעד יא

 ןיוש טסעװ וד , .זמ ,ן ישס ,"ןסיגַאּב וצ טיורּב

 טנַאה יד ןקערטשסיוא טינ רימ . , . לָאמנייק

 ,"ךַײט רעּבירַא ךיז וצ ךימ 'א ףיוא קירּב ןוֿפ

 ,56 'ו ,1928 קסנימ ,זיורּב ,שקַא

 ּבַײװ 'א ,ןגירקרעּבירַא .ןעגנערּברעּבירַא .2

 ןָארַאּב; .םייה רעטלַא רעד ןוֿפ רעדניק ןוא

 טאהעג טלַאמעד ןיוש דָארג טָאה .. , שריה

 ,רעדנעל יד ןוֿפ ןדִיי ןעמענוצרעּבירא טמיטשַאּב

 "רַאֿפ ןוא טקירדרעטנוא ןעװעג ןענַײז ייז ואוו

 ,55 'ז ,7 ןאפ ,1953 ,ּפָאג ,"טגלָאֿפ

 א יַא .עדָאמ ַא יַא .ןכַאמכָאנ .ןריטימיא .9

 קלָאֿפ א ןוֿפ רצוא רעד, .טרָאװ ַא ןוֿפ טַײטַאּב

 ,קלָאֿפ םעד ןוֿפ רעדניק יד וצ רָאנ ןרעהעג ןַאק

 ןוֿפ לייט א רָאנ ךיז וצ יא ןענַאק עדמערֿפ

 רעכעלטיא, ,144 'ז ,1912 י"נ ,וװ טישז ,"םיא

 ַא 'א גנירג טנָאקעג טָאה . . , םידדצ עדייּב ןוֿפ

 רַאֿפ קידתוֿפּתושּב ןעװעג זיא רעכלעװ ,גהנמ

 יד ,רעטסַאג .מ ,זּביא ןַאמגילעז .ר ,"ןעמעלַא

 ,19 יז ,1923 ןילרעּב ,הּבותּכ

 -רעּבירא ,ןֿפרַאװרעּבירא .ןדניּברעּבירַא .4

 ןרעּביא לַאש יד ןעמונעגרעּבירַא טָאה יז, .ןעִיצ

 טירט עקידסעּכ עֿפַײטש טימ טָאה ןוא . . .ּפָאק

 ,גרעּב ,"רעמיצ ןרעּביא ןענַאּפשמורא ןעמונעג

 ,180 יז ,'קָאטסָאװ ,גנַאגּפָא

 לֿפיװ רעמ ןעמענ .סָאמ יד ןּפַאכרעּביא .9

 ,זיײרּפ ןרעּביא 'ִא .ףראד עמ

 -נַײרַא .תושר םענעגייא ןיא ןגירקנַײרא 0

 ןוֿפ עיציזַאּפ יד 'א .טעּברא ןא ,לעטש א ןגירק

 ןצנאג םעד טנעה ענעגייא יד ןיא יא .רעציזרָאֿפ

 .תוירחא יד ךיז ףיוא 'א .ןײארַאֿפ

 ןעװעג זיא דוֿפא םעד רעּביא; -- ךיז טימ

 -עגוצ ןעװעג ןענעז יײיז ,רעדנעּבלסקַא ייווצ

 ךיז טָאה סָאד ,דוֿפא ןוֿפ לטראג םוצ טיינ

 ןהֹּכ ןוֿפ ןעלסקא יד רעּביא ןעמונעגרעּבירַא

 .זל ,וו ישס ,"לודג

 .ץכע-ה .גנוז רעד ,םעני-

 רעה .(עק- ,ןיד) רעד
 .שינק

 .לכ2 .ייא?? .וטוא -- ךיז ןּבילַאסרעּכירַא
 ,ןרעװ וצ רעטניזעג ןעימ ךיז ,ןעװעטַאררעּבירַא

 א ןיא ,ףרָאד ַא ןיא ץעגרע 'א ךיז רע טגעלֿפ ,

 ןעגנודעגּפָא רעדָא ,טכַאּפ א ,דָאס ַא ,עמשטערק

 טרָאד ןכַאמ ןוא דלַאװ לקיטש א זיא סע ואוו
 א רעטניה טינ ,ַאקשריה יֿבצ ,"עלדיווָארָאמס
 ,11 יז ,1922 ןילרעּב ,טיולפ

 -רעּבירַא
 ױזַא רעּבָא, .סעּפע ןוֿפ רעכעה ןַײז .ןצרַאטש

 טָאה ריט ַא ןוֿפ לייט רעטשרעּבייא רעד יװ

 טָאה ,ּפָאק ןַײז רעּביא טעשטרַאטסעגרעּבירַא

 סָאװ ןסיוװ טלָאװעג ןוא טקרעמַאּב . . . סע ןרעו

 ,זּביא ןַאמגילעז .ר ,"ריא רעטניה טקעטש סע

 ,שינע- .29-28 יז .1922 ןילרעּב ,עדַאידָארעה

 ןעלקעּפרעּבירַא

 ןקיײרטש ,ןקַײרטס .ווטוא -- ןקַײרטשרעּבירַא
 ידע .קיסַאּפ ,קיטיינ זיא סע יװ רעגנעל ,רעמ
 טַײצ עצנַאג יד זיא ענַײמ עיטַאּפמיס עטסלוֿפ
 רעּבָא . . . ,ןקַײרטס סָאװ סרערעל יד טימ ןעװעג
 רעד וצ ןיוש טייגרעד סע זא ,ךיא ּבָאה ארומ
 ,11 או 1968 ,זמט ,אֿפא ,"יַא ןוֿפ הגרדמ

 ןרעֿפטנע .1 .ורט -- ןרעֿפטנערעּכירַא
 רעטײװצ א ןוֿפ ןרעֿפטנע .רעֿפטנע ןַא ףיוא
 ןאּברדַא=| יםעשװָא', .גערּב םענעי ןוֿפ יַא .טַײז
 יז וצ טרעֿפטנעעגרעּבירַא םיצקש יד ןּבָאה --
 ,'קרעּבערשי ,ו סַײװ ,יסעקינמָאּפ' ןכַאמ רימ ---
 ,תושר סנטייװצ ַא ןיא ןּבעגרעּבירַא 2 .7 יז
 ,גבנ/ .977 ,371 ּבּב ,ןרעֿפטנערעּבכיא +--
 ,שינ-

 טכעלש :ךיוא .װרט -- ןעקשטַאּפרעכייַא
 "עג ךעלקריװ טָאה יז, .,ןריאיגַאלּפ ,ןריטימיא

 ךיל ריא טָאה יז סָאד ,טנכער לטניּפ זַא טניימ

 ,ןהָאזדוּב .י ,"סרעליש ןוֿפ טעקצַאּפעגרעּבירא

 .שינע- .13 יז ,1927 ץנליוו , . . .ךילפ עקטָאמ

 יד טרעװ ...., .ורט -- ן(ע)ּפמַאּפרעּבירַא
 ירַא ,טולּב עטשירֿפעגּפָא יד ,טולּבןעירעטרא

 ,1924 ,זעגֿפ ,שצ ,"עטרָאא יד ןיא טעּפמָאּפעגרעּב
 ,שינע 6 א

 ףיא געװ םעד, .װטוא -- ןעזױּפרעּבכירַא
 רָאנ ,ןעגנַאגעגכרוד טינ ןיוש רימ ןענַײז קירוצ
 ,נגעװ עשינַאזיטרַאּפ ,װעל .מ ,"טצויופעגרעּבירא

 .שינע .ץכעי 1948 עװקסָאמ

 -רעּביא זיא טינ יװ .ורט -- ןרטּפרעּפירַא
 וצ רוטּפ רעכיג סָאװ ידּכ (טעּברַא ןַא) ןקידנע
 יװ, .טעּברַא גָאט םעד 'א .(ריא ןוֿפ) ןרעוו
 -הוצמ-רּב יד רעּבירַא ןרטּפ ןרעטלע יד רָאנ
 םוצ ײנרטּפש ךורּב' רָאנ טינ ייז ןגָאז ,החמׂש
 רעד וצ ...ךיוא עקַאט רָאנ ,רוחּב-הוװצמירּב
 .11 41 1966 ,רַאֿפ ,ןירוש .א ֿברה ,"לוש

 ,ןגָארטרעּבירַא .1 .ורט -- ןעלקעּפרעּכירַא
 ערעוװש ןייק טינ ןריֿפרעּבירא ,ןעגנערּברעּבירַא

 א ףיוא טרָא ןייא ןוֿפ (קעּפעג ,לקעּפ) אׂשמ

 ןיא לַאזקָאװ ןוֿפ סענַאדָאמעשט יד יַא .ןטייווצ

 ןעמ טלקעּפ עשיליוּפ רעטרעװ, .ןַײרַא לעטָאה

 ןעייג ןוא ןעייטש ייז יװ ױזַא ,רעּבירַא טַאלג

 ,1928 ,ַאֿפי ,"ןשידִיי ףיוא ןצעזרעּביא םַײּב}

 .1 ןפ

 -ץמע) סעּפע ןעגנערּברעּבירַא ,ןריֿפרעּבירַא .2

 "ונוּבר ךַא; .ןטייווצ א ףיוא טרָא ןייא ןוֿפ (ןצ

 -רעּבירא ןַײז ךעלגעמ לָאז סע ... םלוע-לש

 סָאד טָא ,הֿבישי רעד ןיא וצניהַא ןעלקעּפוצ

 ,סוממ ,"עקַאט ךיוא ןיהַא לּבלעק סָאד ,גנידצלַא

 טָאה . ..שטנעמ רעד, ,56 יז ,יתומהּבה רֿפסי

 רעהא ןטַאגעלעד ערעזדנוא טלקעפעגרעבירַא

 ,םיֿפרׂשנ רעקוועלירתּכ' ,עש ,"ןָאגַאװ םענעי ןוֿפ

 לָאז עמ ןכַאמ .ןצעמע ןריטרָאּפסנַארט 8

 א טימ) ךיז וצ ןעגנערּברעּבירַא .ןרירגימע

 ןיק 'ַא .(לוטיּב ןוֿפ ,רָאמוה ןוֿפ םעטַײּב

 -ןיילק יד, .טַײלסדנַאל יד ,םיֿבורק יד עקירעמַא

 יַא זַײװכעלסיּב טֿפרַאדַאּב טָאה עיצַאזינָאלָאק

 -עקלעֿפַאּב עשידיי עסיורג ַא לארׂשי-ץרא ןייק



 ןלַאֿפרעּבירַא

 טימ קירוצ, ,88 'ז ,1919 י"נ ,וא טישז ,"גנור

 שוַא ןּבעל ַאזַא ןוֿפ ןכש ןַײז זיא רָאי עכעלטע

 יד ךיוא ןכיגניא ,ןֿפָאלטנַא עקירעמַא ןייק

 ,ַאריא .ע ,"טלקעּפעגרעּבירַא ןיהַא החּפשמ

 .17 יז ,1928 וועְלק ,גַײצ

 ןגעװ; .טלעװ:רענעי ףיוא ןקישרעּביא .4

 זַא ,טלייצרעד טרעװ .. . ןרעטקָאד|} ןטמירַאּב

 םַײּב טלַאה רע זַא ,טליֿפעג טָאה רע ןעװ

 ...ןקָארשעג רעײז ךיז רע טָאה ,ןּבראטש

 ךיא ּבָאה םיאלוח ּפאנק -- :טגָאזעג רע טָאה

 עלַא ךיז . . .ןלעװ ייז ?טלקעּפעגרעּבירַא ןיהַא

 ,10 יז ,10 ןאנ ,1948 ,ּפַאג ,"רימ טימ ןענעכערּפָא

 סעּפע ןריֿפרעּבירַא .ןעלגומשרעּבירַא .פ

 -"מוא יא .ץענערג ַא רעּביא לַאגעלמוא (ןצעמע)

 םענעֿפַאלטנַא םעד יא .רוטַארעטיל עלַאגעל

 -ןצנַײא יװ טסואװעג טָאה רעק .טנאטסערא

 טוג סָאד טָאה רע .רעװעג שילגנע ןעלדנַאה

 נוֿפ כעיױק רעד ,ןַאמשרָאג עריש ,"'א טנעקעג

 ,1948 עװקסָאמ ,נּבעל

 'ַא .הריד רעַײנ א ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 ןיהַא ךיז יא .ןַײרַא טָאטש ןיא לטעטש ןוֿפ ךיז

 ןּבַײרש טינ לװירּב ןיק ןעק עמ ןענַאװנוֿפ

 טימ רעּבירַא ךיז לקעּפ , .לװֿפ ,|ןּברַאטש =|

 ינעמ עניילק ,עש ,"רימ וצ רעדניק ןוא בַײװ

 ...רֿבח ןַײמ קנַאד א; .35 'ז ,...ךעלעש

 -עגרעּבירַא ךיז תועוֿבש ךָאנ דלַאּב ךיא ּבָאה

 לאינז ,"הינסכַארעלעק רעד ןוֿפ טלקעּפ

 ןַא ףיוא ןדִיי ןליװ לָאמ סָאד , .ענליװ ,ינרַאשט

 ןענעק ייז .לארׂשיץרא ןייק 'א ךיז תמא

 ,"תולג ןרעטיּב םעד ןגָארטרעּביא טינ רעמ
 ָא"ת ,(קסנילָאװ-דַארגָאװַאנ) ליהװז ,ןַאילש ןתנוי

 טגָאזעגּפָא רע טָאה רשֿפא , ,129 יז ,ּב"כשּת

 ךיז טלקעּפעגרעּבירא ןוא ןדליג עכעלטע יד

 טימ ךעטער ...טינ טסע ןעמ 'ואװ ןיהַא

 ,167 יז ,היֿבט ,עש ,"ץלַאמש

 .שינע .ץכשי .גנז
 .(עק-

 .ןלַאֿפֿפױרַא .1 -- װטוא -- ןלַאֿפרעּבירַא
 ,(ןצעמע) סעּפע ףיוא ,רעּביא ןלַאֿפ ,ןלַאֿפּפָארַא

 .סעשטנערַאּפ יד רעּביא 'ַא .יוג רערוּכיש א יו יא

 זיא רֿפוש םעד טימ שמש רעטַאװעקניה רעד,

 עשינַאקירעמַא ,"ןלַאֿפעגרעּבירא םיא רעּביא

 ,99 יז ,1895 עשרַאװ ,ןקילג

 ,ןיי) רעד

  ...!ןרעװ סע לָאז טנערּברַאֿפ , ,ןלַאֿפכרוד .2

 רעגולק א ן:ןרעֿפטנערַאֿפ ליװ רערעדנַא רעדו

 ,םיֿבנג ,ָאקמיּב .ֿפ ,"רעּבירַא ךיוא לָאמַא טלַאֿפ

 ,36 'ז ,1919 עשרַאװ

 סרעדיוג טימ רעּבַײװ, .ךיז ןגײלרעּבירַא .9

 עקיצלַאמש עקיד ףיוא רעּבירַא ןלַאֿפ סָאװ .. .

 ,רעקלַא ןוֿפ ןשטנעמ ,ןאהַאק .א ,"רעזדלעה

 ,4 יז ,1927 עװקסָאמ

 יולּב א .רילָאק רעדנַא ןַא ןיא ןײגרעּבירַא .4

 ,ןירג ןיא רעּבירַא טלַאֿפ סָאװ

 ןטַאדלָאס ןוא, .ןלַאֿפַאּב .ןלַאֿפנָא -- ורט

 ,"ּבוטש יד טרעקעגרעּביא ,ןלַאֿפעגרעּבירא ןענעז
 ,"תורצוי יד ןטיּברַאֿפ ,עש

 .שינע- ,ץכע- ,גנו- .רעד ,לַאֿפ --
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 רעּביא ןרָאֿפ .װחקַא .1 -- ןרָאֿפרעּבירַא
 רעּביא) רעטייװצ א ףיוא טַײז ןייא ןוֿפ סעּפע

 טימ טראַײנ; .(עא םי ַא ,קירּב א ,ךַײט א

 ןעד ןרָאֿפיג רּביניה ןֿבקעיו רע זיא ּבַאטש םנַײז

 ,"הרוּת רעד ןיא ןזיא ןּבירשיג ןעד איו ןדרי
 ךא ראו ָאד ינוא, .ּב/אש ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי

 ןרָאֿפ טנעק רֹּבירֲא טימ רֶע שד ףיש ןייק

 'נוא טערּב ןיילק ןייא 'נוא ןיה רע גניג ָאד

 רעד, .איק הׂשעמ ,ּבמ ,"רּבינַא טימ טרָאֿפ

 דנַאטש רעד 'נוא ןיגַײצ אַײז ןֿפיױה גיּבלעז

 ריד וצ רַאֿפ ריּביריה ךיא אוז ,ןגַײצ ךַא אַײז

 ןיזיד רּביא רימ וצ טׂשרָאֿפ ריּביריה אוד רידוא

 ,ץילּב ,"ןגידעשיּב וצ דנַאטש 'ינוא ןֿפױה

 ןעמוק'ס, .(ןייגרעּבירא :ית| .52 ,אל ,תישארּב

 -ערג יד ןרָאֿפוצרעּבירַא רעטעּברא ליֿפ רעייז

 ,128 'ז ,1947 י"נ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט ,"ץענ

 א ןיא טרָא ןייא ןוֿפ ןרָאֿפקעװַא .וטוא 2

 רעדנַא ןא ןיא ךיז ןּבַײלקרעּבירַא .ןטייװצ

 ןרָאֿפ ןדייע .טָאטש ןיא לטעטש ןוֿפ יא .טנגעג

 ָאטשינ זיא סע ואוו, ."לארׂשידץרא ןייק רעּבירַא

 םעד ןיא טרָא ןייא ןוֿפ יא . . , ַײרֿפ טכער סָאד

 -נעזרעּפ ןייק ָאטשינ ךָאנ זיא ןטרָאד ,ןטייווצ

 יד ןעלליװ סָאװ ,ןדנוּב| ,"טַײהַײרֿפ עכעל

 ווענעשז ,?דנַאלססור ןיא ןעטַארקַאמעדלַאיצַאס

0, 

 יא ,טַײצ רעסיוועג א ףיוא ןרָאֿפוצ .וטוא ,9
 ?טינ טסּבײלג, .חסּפ ףיוא ןעמַאמ-עטַאט וצ

 לַײװרעד ךיא ןיּב, .לװֿפ ,"רעּבירַא רָאֿפ ָאט

 טרָאד ּבָאה ןוא ץיװעיקנַאּפ ןייק ןרָאֿפעגרעּבירא

 רעטָאֿפ רעד ןוא עיוג יד סָאװ . . . טסעומשעגּפָא

 ,169 'ז ,פי ,"רעהרַאֿפ םעד ףיוא ןגָאז ןלָאז

 / תואצוה ףיוא ןּבָאה טֿפרַאדעג רָאנ טָאה עמ,

 ,ילוח תחיש ,גלי ,"ןרָאֿפוצרעּבירא ןיּבר םוצ

 ריא זיא רָאי קיצרעֿפ םיוק וצ ,, .ןטַײצ ערעווש'

 ירַא זיא יז .ןּברַאטשעג , . . ןוז רערעטלע רעד

 .עגטימ ,לטעטש ןקידתונכש ןיא ןרָאֿפעגרעּב

 ,קישטנַארָאה ןועמש ,"היול רעד ףיוא ןעגנַאג

 ,'טּפשמ סטָאג'

 יא ,ןרָאֿפַײּברַאֿפ (ןוא ןגָאירעד) .װזוקַא 4

 רעד ףיוא קידנלעטשּפָא טינ ךיז ,לטעטש סָאד

 ,אינסכַא

 -רעּביא ןעמוקרעּבירַא .ןײגרעּבירַא .ווטוא 8
 ,דנאטשוצ-טימעג ,דנאטש ,בצמ םעד קידנטַײּב

 ןוֿפ יא .עֿפש וצ תולד ןוֿפ יא .עא גנומיטש

 ,.רימ ןלעװ זייווכעלסיּב, .דײרֿפ וצ רעיורט

 -ַאק רעד ןוֿפ יַא ,קידנקרעמַאּב טינ ןײלַא רָאג

 -סילַאיצַאס ַא ןיא טֿפַאשלעזעג רעשיטסילַאטיּפ

 ןָאדנָאל ,רעטײּברַא רעשידיא רעד ,"ןרןעשיט

 ,116 '7 ,14 ןזפס ,2

 יַא .986 ,13 ,ורט ,ןרָאֿפרעּביא {-- .ורט 0

 .סַאג רעד ףיוא טליּפשעג ךיז טָאה סָאװ דניק ַא

 ,שינע .ץכע- .גנו- רעד ,רָאֿפ--

 .ירע-  .(עק- ,ןיד) רעד

 -ע(ןצוֿפרעּביא וזד -- ןעווע(י)צוֿפרעּכירַא
 .עש ַײּב לָאמ ךס ַא ,987 ,ןעוו

 .משטד .ידַא -- טליֿפרעּבירַא

 .חרט -- ןריֿפרעּבירַא

 ןריֿפרעּבירַא

 -רעּבירַא .חזוקַא 6 װטוא --- ןעלדיֿפרעּבירַא

 טגייל| :ַאשירג, .(ןצעמע) ןגַײטשרעּבירַא ,ןגָאי

 (ןטרָאק סרסיא:לארׂשי ףיוא טנַאה יד ףױרַא

 ןצנַאג ַא טימ טלדיֿפעגרעּבירא ןוא טרעֿפטנעעג

 .עגארש' ,סעידעמָאק ,עש ,"ןרע25=}| רעאה-ףכ

 -עגרעּבירא

 ךרוד, .טקַאּפעגרעּביא .טלוֿפעגרעּביא ,טלוֿפ

 סקלָאֿפ םעד ןגָארטעצ טַײװ ןסַאג ןוא טכַאנ

 ,17 יז ,1930 ,ןרָאעטעמ ,ןָאזנעסינ .א ,ײךײרֿפ עיִא

 לָאז עמ ןכַאמ .1

 ןוֿפ ןעמוקרעּבירַא ,ןייגרעּבירַא ,ןרָאֿפרעּבירַא

 ןוֿפ ןדי עלא 'ַא .ןטייװצ א ףיוא טרָא ןייא

 רע; .ַאטעג ןגנע םעד ןיא טָאטש רעצנַאג רעד

 ,םיא רע ןָאק יַא ןוא ,יִא טגָאזעגוצ רָאנ םיא טָאה
 דוֿבּכל ,עש ,"לֿפיש א טימ ,ליװ רע ּביוא

 "קעלֿפ ףיוא| עקנַארק ידע .48 יז ,| ֿבוט'םוי

 ,ןלָאטיּפש ןיא טריֿפעגרעּבירא ןעמ טָאה ןסוֿפיט

 ,זעגֿפ ,"רעזַײה-עיצַאלַאזיא עלעיצעּפס ןיא רעדָא

 ןכאמ = טלעוװרענעי ףיוא יא* 1 אפ ,8

 .ןּברַאטש לָאז עמ

 םעד ןיא סָאװ) טרָא ןַא ךרוד ןריֿפכרוד .2

 .ץענערג רעד רעּביא 'א .(הנּכס א ןַארַאֿפ זיא

 זַא, .םינלזג ָאד ןענעז סע ואוו דלַאװ ןכרוד יַא

 רימ ןלעװ ,'ַא םי םעד םולשּב זדנוא טסעװ וד

 'ַא ןוֿפ טעּברא ןיד|, .לֿפ ,"דעמ ןּבעג ןסייה

 רֿפס ,"טַײז רעשירא רעד ףיוא ָאטעג ןוֿפ ןדִיי

 ,463 'ו ,1961 ָא"ּת ,קצול

 ,(עא ןכַאז ,אׂשמ) סעּפע ןעגנערּברעּבירַא ,9

 יַא .אׂשמ ןדוּפ עצנַאג עלעגעװ-ּפוטש ןֿפױא יא

 םעד יא .סַאג רעדנַא ןַא ףיוא הרוּתידומלּת יד

 םעד ּפָא טלסיירטפ .טָאטשרָאֿפ א ןיא לּפמעט

 ןיא רימ וצ רעּבירַא טריֿפ טכורֿפ ּבלאה ,דָאס

 ,"...אש רָאנ ,רעכיז זיא רימ  ַײּב ,עינולק
 2 עװקסָאמ ,טֿפור ּפעטס רעד ,עירול עטָאנ

 הליהק יד טָאה ...ץַאלּפ ןקיזָאד םעד ףיוא,

 קידיא ,לוש יד ןעיוּב וצ ןּביױהעגנָא ַײנסֿפױא

 ,ןלַאירעטַאמ-יוּב עטלמַאזעגנָא יד ןיהַא טרָאד

 ,148 'ז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס רֿפס

 טָאג טָאה, .סעּפע רעּביא ןריֿפכרוד 4
 ןוא דרע רעד רעּביא טניװ א טויֿפעגרעּבירא

 רוזחמ ,"ןן|ןרעסַאװ יד ןרָאװעג ליטש ןענַײז

 ,161 'ז ,?רָאי י'נ ,ה"ר ,לארׂשי תיּב ,וּב לּכ

 רעטינעג א רענייא סעּפע דלַאּב טמוק טָא ןוא,

 ןצראווש א םיא רעּביא טעװ ןוא . . . רָאטקערָאק

 ןענַאדנוֿפ ,זַײרג ַא יװ םיא טעװ ןוא יא ךירטש

 ,ירָאטקערָאק רעד' ,רַא ,"ןֿפרַאװסיױרא

 םעד יַא .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא ןדנעװ .5

 ,טקרעמַאּב סע טָאה רענעי ןעװ ,םעד ףיוא קילּב

 ןטַײּב ןצנַאגניא = ןסלער ערעדנַא ףיוא יַא*

 'א קידנלעװ ןוא , .לעטשנַײא םעד ,גנוטכיר יד

 רע טָאה ...ךַאז רעדנַא ןַא ףיוא סעומש םעד

 קסנימ ,קירּבַאֿפ רעד םורַא ,שטַײט .מ ,?טגָאזעג

 סעומש םעד טריֿפעגרעּבירַא ןוא, .90 'ז ,9

 עקירעמַא ןיא טציא ןענַײז סָאװ ,סעמעט ףיוא
 .14 ש 1967 ,רָאֿפ ,רענֿפעש .ּב ,"לעוטקא רעמ

 ןסילֿפ ןכַאמ (ךרוד גנודניּברַאֿפ ןֿפאש) .0

 ןיא רַאואװרעזער ןוֿפ רעסאו 'א .(ןעמָארטש)

 טייקמעראװ יא .עיצַאזילַאנַאק רעשיטָאטש רעד



 ןרעטַאלֿפרעּבירַא

 'א .עיגרענע יַא .רעסַאװ סייה טימ ןרער ךרוד
 ,םָארטש ןשירטקעלע םעד

 ןַא ןיא ,תושר רעדנא ןַא ןיא ןּבעגרעּביא .7

 ןטלַאטשנא עשלהק יד 'א .עיצוטיטסניא רעדנא

 יַא .הליהק רענעּבילקעג-שיטַארקַאמעד רעד וצ

 יד יַא .ןסרוק ערעדנא ףיוא ןטנעדוטס יד

 עשלהק ןיא 'ַא, ,ײטרַאּפ רעד ןיא עכעלטנגוי

 -רעסַאװ יד ,גנוטכַײלַאּב עשיטעטש יד סנגייא

 יא רעד ,"ןעַײװמַארט ,(ןדָאװָארּפָאדָאװ) גנוטייל

 ,115 יז ,14 ןאמ ,1902 ןָאדנָאל ,רעטײּברַא רעשיד

 יד יַא .ןריציֿפיסַאלקרעּביא .,ןריּפורגרעּביא .8

 ןסַאלקטרַאװ ענעדיײשרַאֿפ וצ יןטנאירַאװניאי

 יד וצ ןטקעזניא עטריציֿפיסַאלק-שלַאֿפ יד 'א

 ,סעילימאֿפ עטקיטכערַאּב רעמ

 ןײגרעּבירַא ןֿפלעה ,גנומיטש יד ןטַײּב .9
 ןוֿפ יא .רערעדנא ןַא ןיא גנומיטש ןייא ןוֿפ

 יד ...ש .ןעגנונעֿפַאה עַײנ וצ טײקנגָאלשרעד

 טזַאל רעכלעו ,לּבעּפ ןשימיור ןוֿפ ןעגנומיטש

 ענַײז ןגעק זױרּבֿפױא ןוֿפ יא טכַײל ךיז

 .א ,"ןדִיי וצ האנׂש עשיטַאנַאֿפ וצ רעּבױרַאּב

 ,15 יז ,1947 ַײמ-לירּפַא ,םיור ,גנַאג ןיא ,ימלשורי

 ,ץבע- .גנו .רעד ,ריֿפ- .ךיז טימ
 ,ַײרע- = .(עק- ,ןיד) רע- = .שינעד
 .רעּבירַא רעט- .ורט -- ןרעטַאלֿפרעּבירַא

 ייז ךעטַאלֿפ'כ ,רעֿפרעד ,ןכַײט ,, .טרעטַאלֿפעג י-

 טרעװ ,רעּביא רעטַאלֿפ ךיא סָאװ / .רעּבירַא

 ,שינ 46.  יז  װפ ,צוס ,יןַײמ ןיוש

 ,ןצנַאלֿפרעּביא .1 .ורט -- ןצנַאלֿפרעּבירַא
 (טרָא) ןדָאּב ןייא ןוֿפ סקיװעג א ןצעזרעּביא

 ןייא ןוֿפ ןַאגרָא ןא ךיוא .ןטייװצ ַא ןיא

 ,ןטייווצ א ןיא רעּפרעק

 (ןצעמע) ןריצַאלּפרעּביא ,ןצעזרעּביא .גיֿפ ,2

 רעד זא ןע;מ ךיז ןוא טנגעג רעַײנ א ןיא

 םעניא ןעלצרָאװרַאֿפ ךיז לָאז רעטצעזעגרעּבירַא

 .ךַארּפש רעדנא ןַא ןיא רעטרעװ יא .ןדָאּב םעַײנ

 יד ןּבָארגעגסיױא טינ יז ןּבָאה רָאנ טינע

 יײז טצנַאלֿפעגרעּבירא ןוא ןעלצרָאװ עשידִיי

 ןּבָארגעגסיױא ןּבָאה ייז רָאנ ,דלעֿפ דמערֿפ א ןיא

 סָאד ןוַײּפש ןוא ןרעסַאװַאּב ןלָאז סָאװ ןלַאנַאק

 ןוֿפ ןטנעמעלע-רוטלוק יד טימ דלעֿפ עשידִיי .. ,

 ,208 'ו ,1919 י"נ ,שוװ טישז ,"דמערֿפ רעד

 רעד ןיא 'א ןעמ ףרַאד גנוֿפאש-שידיי יד;

 ,"ןלארׂשי=} הנידמ רעד ןוֿפ גנוֿפַאש-תירֿבע
 .,27 שוו 1964 ,זמט ,אֿפא

 ץשיזיגריק יד ןוֿפ ךיז טָאה רע -- ךיז טימ

 טשרושעגנַײא ,טצנַאלֿפעגרעּבירַא . .  סעּפעטס

 1961 ,שַאֿפ ,ילילגה .א ,"קמצ ןקידלארׂשי ןיא
 ,15 וא

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ץינַאלֿפ .-

 - .(עקי ,ןיד) רעד

 ןיא ןגָאירעּבירַא .חרט -- ןסַײלֿפרעּכירַא
 ךיז -- ךיז טימ .ןסַײלֿפרעּביא .טײקיסַײלֿפ

 טָאה רע, .טײקיסַײלֿפ ןיא ןעגנערטשנָארעּביא

 -רעּבירַא לסיּב ַא ךיז ,טליּפשעגרעּבירַא לסיּב ַא

 .דַאנ ,"טסַײלֿפעג

 -רַאֿפ .װרט 8 זוקַא -- ןצײלֿפרעּבירַא

 .ורט 6 וטוא -- ןסילֿפרעּבכירַא

 .חטוא -- ןעילֿפרעּבירַא

 .ורט -- ןעיצרעּכירַא
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 ,ןגערּב עדייּב רעּבירַא טצײלֿפ ךַײט רעד .ןצײלֿפ

 רעּבירַא טצײלֿפ רַאלָאד רענערָאװעג-קיליּב רעד,

 תוכרּב סניּבר םעד, ."קרַאמ-עטולַאװ םעד

 ענַײז ןוֿפ ּפעק יד רעּביא רעּבירַא ןצײלֿפ

 ןוא תודמול ריא טימ טָאה עטיל , ,"םידיסח

 ןוֿפ ןצענערג יד טצײלֿפעגרעּבירַא ךיוא תונואג

 ,ןעגָאּבנלענעצַאק .א ,"הנידמ רעשיווטיל רעד

 ,353 יז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא

 ,שינע- .ץבכע- .גנו- .רעד ,ץיילֿפ .-

 -רעּבירַא

 ,ןסילֿפרעּביא .סולֿפ ַא ןיא ןייגרעּבירא ,ןעניר

 טדָאּב רעקיטש-רטַאעט ענַײז ןיא, .ןגערּב יד יא

 ןיא רעּבירַא טסילֿפ ןוא קיזומ ןיא גנידצלַא ךיז

 .שטנעמ ןיא ,דרַאהניר סקַאמ ,זּביא ,"ץנאט

 -ןגער, ,33 '7 ,1930 לירּפַא ,י"נ ,| טֿפַאשנסיװ

 .א ,""א ויּב סנּבָארג יד טליֿפעגנָא טָאה ּפָארט

 סיוא ןעוט רימ, , ...ןהעש ןיא ,רעשטַאימוש

 ןסילֿפ ןוא / ןייּב ןוא שײלֿפ ןוֿפ םירֿבא

 ,"טרָאװ ןוֿפ טרָאניאװ םוצ םייהעג ,רעּבירַא
 ,7 יז ,1970 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,םי

 .שינע .ץכע/ .גנ-/ .ךיז טימ

 -רעּבירַא ךיז .1
 ,ןטייוװצ ַא ףיוא טרָא ןייא ןוֿפ קידנעילֿפ ןגָארט

 ןיא ןוא ןעגנורּפשעגרעטנוא זיא עקָארָאס יד;

 ,"עמרעפ רערעכעה א ףיוא ןגױלֿפעגרעּבירא

 עװקסָאמ ,לַארוא-מערָאד ֿפַא ,ןַאמלעטס ענַא

7, 

 ףיוא טרָא ןייא ןוֿפ ןגָארטרעּבירַא ךיז ךיג .2

 ַא וצ טעּברא ,עיסעֿפָארּפ ןייא ןוֿפ ,ןטייווצ א

 .רעטייווצ ַא וצ הכאלמ ןייא ןוֿפ יִא .רעטייווצ

 -רינַאלּפ עניימעגלא וצ עירעטלַאהכוּב ןוֿפ יא

 ,טעּברַא

 עקיטכיל, .ןעַילֿפרַאֿפ .ןײגַײּברַאֿפ ךיג ,9

 ןעמ זַא רעּבירַא ךעג ךָאד טסילֿפ וד !טלעװ

 השמ 'ר תּב אילעג ,"םורַא טינ רָאג ךיז טעז

 .ן6 'ז| ,?רָאי ,?טרָא ,שֿפנה ןוּבשח ,ץיסרעּפ ליז

 ,שינע-/ ,ץכע- .גנוא- .רעד ,ילֿפ--
 .נרע- = .(עקי ,ןיי) רעד
 ץרעטיש יד ןוא, .וטוא -- ןרעטיצרעּבירַא

 ןרעּביא טרעטיצעגרעּבירַא טָאה דרָאּב עסַײװ

 .שינ .148 יז ,יקרעּבערש' 1 סַײװ ,"לגירק

 רַא .1 .חרט 6 װטוא -- ןעלּבמיצרעּבירַא

 ,לּבמיצ א ףיוא ןּפַאלקרעּבירא ,ןליּפשרעּב

 ,ןטעקַאנ ןֿפױא גנוי םעד יא .ןסַײמשרעּבירַא .2

 ,טעװעג ,ליּפש-ןטרָאק ַא ַײּב) ןגַײטשרעּבירַא ,9

 ַײרד ענַײמ ףיוא טרעֿפטנעעג  ,(טסעמרַאֿפ

 לרענעצ א טימ טלּבמיצעגרעּבירַא ןוא {ןטרָאק}

 ,סעידעמַאק ,עש ,"עלַא ףיוא יװ ךַײלג ַײרד ףיוא

 .ײרע- .שינע- 255 יז ,יעגַארשי

 סעּפע ןעיצֿפױרַא .1

 םעַײנ םעד יַא .ןקעדרַאֿפ ,ןקעדַאּב ,סעּפע רעּביא

 ,ּפָאק ןרעּביא עקעד יד 'ַא .טעּב ןרעּביא קעדוצ

 ןוא ,ןָאטעגנָא ןוא ןיליֿפּת יד ןָאטעג ּפאכ או

 .מ .י ,"ּפָאק ןרעּביא תילט םעד ןגיוצעגרעּבירא

 ענליװ ,...המחלמ טלעװ איד ,ץיװָארעּפלַא

 ןטקירטשעג ַא םינּפ ןרעּביא יא; .26 '/ז ,5

 ,עיצנַאטס ןןיזנעּב = ןילָאזַאג א ןלַאֿפַאּב ןוא קָאז

 .װרט -- ןרעלַאקרעּבירַא

 .זמזא -- ןעמוקרעּבירַא

 ןעמוקרעּבירא

 ,רָאֿפ ,נַאצ ,"םָארק ַא רעדָא ,קנַאּב ַא רעדָא

 ,22 וו 2

 -ָאלמ עא ןרעּבליזַאּב ,ּברַאֿפ טימ ןקעדַאּב .2

 תועּבטמ טכַאמעג ןּבָאה ייז :ישר טכַאמ, .תוכ

 -ליז טימ ןגיוצעגרעּבירַא ייז ןוא רעּפוק ןוֿפ

 ,877 ,אווו לּבי ,ףעל .ע ,"רעּב

 'ַא .ןגיוּב םעד יא .ןעֶיצנָא קרַאטש וצ .2

 יא יד יא .סרערעהוצ יד ןוֿפ סערעטניא םעד

 .טייקגנערטש ענעג

 ךַײא זיא סע ּביוא, .ןעיצֿפױרַא .ןעלצכרוד .4

 ריא טֿפרַאד ,לדָאנ א ןעמעדעֿפוצנַײא רעװש
 ,"ףייז לקיטש טכַײֿפ א רעּביא יא םעדָאֿפ םעד

 ,27 צו 1966 ,רַאֿפ
 ךיז ןּבַײלקרעּבירַא ןֿפלעה .ןריֿפרעּבירַא .5

 רעדנַא ןַא ףיוא (טרָאנױאװ) הריד ןייא ןוֿפ

 .ץענערג טַײז רענעי ףיוא יא ,(טרָאניױאװ) הריד

 (עּפורג) דצ ןייא ןוֿפ ןצעמע ןגירקרעּבירַא .0

 ןַײמ ןיא ,טייז ןַײמ ףיוא יא .דצ ןטייווצ ַא וצ

 .עא עיצַאזינַאגרַא

 .ןעניז ןקיטסַײג ןיא ןעגנערּברעּבירַא .?

 רענרעדָאמ ןוֿפ ןעיידיא יד יא .ןסאּפנַײרַא

 ןגנוי ןוֿפ גנואיצרעד רעד ףיוא עיגָאלַאכיסּפ

 ןשידִיי ןוֿפ טכער רַאֿפ ףמַאק םעד יא .רוד

 ,ןטײהרעדנימ עטלװעַאב עלַא ףיוא טועימ

 ןַײז ןע;צוצרעּבירַא ךיז רע טעראטס ןוויּכּב

 ָאד ןגיל סָאװ עלַא יד ףיוא קנאדעג ןטרעּבױשעצ

 ,...קירּבַאֿפ רעד םורָא ,שטַײט .מ ,"םיא ןּבענ

 ,13 יז ,1929 קסנימ

 רימ ןּבָאה , .5ב ןטימ צעּפס -- ךיז טימ

 יד טימ ךיז טלָאצעגמורַא ,טֿפױקרַאֿפ הריד יד

 ןַא ןיא ...ךיז ןגיוצעגרעּבירַא ןוא תוֿבוח

 עשידִיי רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,"הֿברוח רעטלַא

 ףיוא ,ןיהַא ךיז 'ַא ןזָאל; .140 יז ,וו רעדניק

 ,10 'ז ,יקסוָאנרַאק ,זיי ,"ץענערג טַײז רענעי

 ןעגנואווצעג ןעװעג ןענעז טָאטש ןיא ןדִיי עלַא,

 רֿפס ,יַאטעג םעד ןיא ןעיצוצרעּבירא ךיז

 ,745 יז ,1970 ָא"ּת ,ץנַאס

 .שינע- = ,ץכע- = ,גנוא- = ,רעד ,יצ -
 .ןעלקַײקרעּבירַא

 רעסעֿפ יד יַא ןעמונעג ןּבָאה , .ןעשטַאקרעּבירַא

 י ,"ףירַא ףיש רעד ףיוא ןענָאגַאװ יד ןוֿפ

 ,19 וע 1970 ,רַאֿפ ,ןָאסידע

 ,ןײגרעּבירַא .1

 סעּפע רעּביא ןרָאֿפרעּבירַא ,ןזַײרּפשרעּבירַא

 רֹּבָא דלַאּב ָאזלַא .טַײז רערעדנא רעד ףיוא

 ַאד רַאװ ןמוקיג רּביניה רדנסּכלַא רעד ׂשָאד

 רּביראד רעמ טינ ןמ ׂשָאד זַײא ׂשָאד ץלָאמש רצ

 ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"טכַאמ ןיג ךָאנ ןטַײר

 טכמ ינוא ןהעז רעד ןטׂש רד טָאה זָאד, .טמ

 ןניק טלוז טינ םהרֿבא זד רׂשו םנייא וצ ךיז

 ,תישארּב ,חט ,"הירומה רה ןעק ןעמוק רּביִרה

 ןוא ןגיוא יד טנֿפע עזָאניּפש , .ישר ,גי ,ּבכ

 טסָאה וד זַא -- / :טלעװ וצ ,טכַאנ וצ טגָאז

 טסָאה וד יװ ךיא וט ,ןגײל ךיז ןסייהעג

 ךָאנ רעּבירַא רעהַא ךיא םוק יװ / ,טלעּפַאּב

 -סיוא ףרַאד'כ --- ?טיוט ןוֿפ ןרָאא רעטרעדנוה

 ןּברַאטש לָאמַאכָאנ ידּכ ,רעּביֿפ םעַײנ ַא ןּבעל -

 יצץזָאניּפשי ,לה ,"?דיײרֿפ טימ



 ןסעדנוקרץּכירַא

 .ךיז ןעיצרעּבירַא .ךיז ןעלקעּפרעּבירַא 2 |

 רעד ןוֿפ ךורּבסיױא ןטימ , ,ךיז ןּבַײלקרעּבירַא

 -עג . . .{רע} טָאה . , .המחלמ-טלעװ רעטייוװצ
 ,"עקירעמַא ןייק ןעמוקוצרעּבירַא קילג סָאד טַאה
 ישו 'ז ,1947 י"נ ,ןדיי רעװַאכָאטסנעשט

 וצ ןעמוקנַײרא ,טסַאג וצ ןעמוקוצ ,ןייגוצ 9
 לסיּב א ךיא ןיּב טָא; .עלַײװ ַא ףיוא ןצעמע
 ,"םינכש טציא ךָאד ןענעז רימ ,ןעמוקעגרעּבירַא
 ,326 'ז ,1925 ענליװ ,עלעקרעס ,טע

 א סעּפע ןּבעלכרוד .ןעמוקרעּביא .װזוקַא 4
 ,טײקנַארק יד יא .ןעמוקַײּב ןוא ֿבצמ ןרעוװש
 -מערָא ןיא ךיז ןרעטאמ ןוֿפ ןרָאי ליֿפ ױזַא יַא
 ,העיסנ עקידהנּכס ןוא ערעװש יד יַא .טייק

 אס, .ליֿפעג ַא ןּבעלכרוד ,ןּבעלרעּביא .2
 ,גנ ,"ןגיוא עריא רעּבירַא טמוק'ס טֿפַאשּביל
 ,68 'ז ,1938 יינ ,ןדיא

 "רַאֿפ ,ןײגַײּברַאֿפ (ןוא ןגָאירעד) .װזוקַא .0
 .ףרַאד סָאד יַא .ןרָאֿפַײּב

 (עק- ,ןיד) רעד .שינע- .רעד ,םוק--

 ,ןֿפלעה טָאג זָאל, .וזוקַא -- ןֿפעדנוקרעּביַא
 ,ןסעדנוק גנאל ךָאנ לָאז ןסוממ} עדייז רעזדנוא

 ,שימייה ,'װירּבב ,עש ,"ענַײז ךעלקינייא יד יא

 ,טייישּת טֿבש

 רעּביא ןקוק .1 .וטוא -- ןקוקרעּכירַא
 רעד ןוֿפ ןָא טמוק עלעסָאי, ,סעּפע ףיוא סעּפע

 יד רעּביא רעּבירַא ריא טקוק ,טַײז ןר|ערעדנַא

 ,29 יז ,1876 צשראװ ,ךוטקעד ,גּבא ,"סעציילּפ

 ןגיוא יד קיזנסַײרּפָא יז טגעלֿפ זַײװנטַײצ

 ןיא טַאלג ,ןלוקַאּפש יד רעּביא יַא ,רֿפס םענוֿפ
 ,72 יז ,װ ...המלש ,סוממ ,ײןַײרַא טלעװ רעד

 ןטייװצ ןֿפױא טרָא ןיא ןוֿפ ןקוק .2
 :פיוא ךיז רע טָאה גָאטַײּב תּבש לָאמ ןייא,

 ריא וצ טקוקעגרעּבירַא ןוא ףָאלש ןוֿפ טּפַאכעג

 ,קרעּבערש' ,ו סַײװ ,"רעּביאנגעק טעּב ןיא

 ןֿפױא ןזָאלּבעג טָאה לטניװ דלימ א; ,21 יז

 רה םוצ רעּבירַא טקוק סָאװ ,םיזירג גרַאּב

 .18 א 1967 ,זמט ,ןָאדרַאג .נ ,"לֿביע

 ןקוק ןכיוה עלַא, .ןסיורג ןיא ןטלַאה ךיז .9

 ,7 ,ה ,ט"צקּת ,תלהק ,סמ ,"ךיז רעּביא רעּבירַא

 ,סעּפע ףיוא טכַא ןייק ןגייל טינ .װזוקַא 4

 ,"תונורסח ענַײז יא רימָאל,
 .ןץכע .רעד ,קוק-- .װזק -- ךיז טימ

 .יירעד = .(עקד ,ןיר) רעד .שינעד
 -עטלַאהסױרג .יזַא -- שירעקוקרעּכירַא

 ןעמ זַא, .רעקיניצ רע'ַא ןַא .שירעמירַאּב .שיר
 שיאָאטס-שיֿפָאזָאליֿפ ןוא גולקרעּפיה ױזַא זיא
 ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"סיװעשַאּב א יװ יַא ןוא
 .חישּת רדָא

 :ערטיכרעּבירַא .װרט -- ןעלגילקרעּבירַא
 ,ךעלהָאצמה ,ךעלהמכח טימ ןגַײטשרעּבירַא .ןעוו

 רענייק ,םיא ןוֿפ סמיּבמר רעמ טינ ןעק רענייק;
 ,זמט ,גח ,"רהסמ ןיא 'ַא טינ םיא טעװ
 ,21 ו 6

 טימ ןגַײטשרעּבירַא .ורט -- ןגילקרעּבירַא
 -געק םעד ,טנערוקנַאק םעד יַא .טֿפַאשגולק
 ,טַאדידנַאק
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 ,ןּבַײלקרעּביא +- .ורט -- ןּבַײלקרעּבירַא
 ,3:1002+-- .5 ,1 בּב

 ,טרָאנױאװ ,הריד יד ןטַײּב .1 -- ךיז טימ
 זיא . . .רעלדעפ רעד, .ןַײז םוקמ הנשמ .דנַאל

 רעטקָאד א ןעמונעג טָאה ,רשֹוע ןַא ןרָאװעג . .,

 א ןיא ןּבילקעגרעּבירַא ךיז ,םעדייא ןא רַאֿפ

 .ךרָאּב יד ערָא ,ןירּבָאק .ל ,"זיוה ךיוה

 א רעּביא ךיז יא .ןגירקרעּבירַא ךיז .2

 ,רעסַאװ ןרעּביא ,ץענערג

 .שינע .ץכע- .גנו- .רעד ,ּביילק =

 רעטלַא רעד, .װחקַא -- ןעגנילקרעּבירַא
 יץגרעּבירא טָאה סע זַא ,טנייװעצ ךיז טָאה

 .ד .י ,"יירשעגיטניװ ןקרַאטש םעד ןעגנולק

 ,31 '/ ,ט"מרּת ענליו ,...שידק רעד ,ּביָאט

 .שינעע .ץבע- .װזק -- ךיז טימ

 .ןַאקרַאּפ םעד יַא .ורט -- ןרעטעלקרעּבירַא
 יױוַא ןעװעג זיא ּפָאּפ רעד ןוא; .גרַאּב םעד יַא
 טימ םיוק טָאה רע זַא ,ןסערֿפעגנָא ןוא רעװש
 .מפ ,"יַא טנעקעג םיא

 ּברעװ-םוקמּב .וורט 8 וטוא -- ןקַאנקרעּבירַא
 ןרעװ סָאװ ,רעּבירא טימ ןּברעװ לָאצ א רַאֿפ

 ,ןעגנירּפשרעּבירַא :קַאנק א טימ ןָאטענּפָא

 .ַאא ןלַאנקרעּבירַא ,ןקאהרעּבירַא ,ןּפַאלקרעּבירַא

 ײרַא .רפ .לס .ורט -- ןעינדַארקרעּכירַא
 א 'א .ןענעבנג ןיא ןגַײטשרעּבירא .ןענעֿבנגרעּב

 ,ֿנג א ןוֿפ יַא .ץענערג רעד רעּביא ןױשרַאּפ
 -- ךיז טימ .רוטּפ -- ֿבנגה ןמ ֿבנֹוגה לַײװ

 .ץאק ַא יװ ךיז יַא

 ;959 .װסא -- ןענעטספײױװקרעּכירַא

 ==12/: .ןעקש(ז)יורק-- ,ןענעקסיורק--
 רעדנַא ןַא ףיוא ןײגרעּבירַא ןֿפלעה .81805691

 ךעלטנייװעג  ,טרָאניױאװ רעדנַא ןַא ןיא ,הריד

 יּבר רעד, .ןּבַײלקרעּבירַא ךיז -- ךיז טימ-
 רע ךיוא, ."הריד רעַײנ א ףיוא יא ךיז ףרַאד

 ךיז ןעקשזיורקרעּבירַא ןגעװ ןָאטעג דייר ַא טָאה
 1957 ,שַאֿפ ,ינשטַארמ .מ ,"הנֿבל רעד ףיוא
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 ןריֿפרעּבירַא .1 .װרט -- ןגירקרעּבירַא
 ןּבַײלקרעּבירַא םַַײּב ןֿפלעה .ןעמוקרעּבירַא ןזָאל

 'ַא טציא ךַײלג םיא ןעק רע יצ ןעז ןוא, .ךיז

 1964 ,זמט ,רענליג .ַא ,"טַײז סעשרֹוּכ ףיוא

 ףיוא ןעיצרעּבירַא ,ןעגנערּברעּבירַא .2 .15װ

 'א .עפורג רענעגייא רעד ןיא ,דצ םענעגייא |

 .עיצקַארֿפ רעזדנוא ןיא רענדער ןקיאעֿפ םעד

 טַײז רענעי ףיוא ךיז יא -- ךיז טימ

 אנוׂש רעד סָאװ טָאטש רעד ןיא ךיז יא .ץענערג

 ךיז טגירק סוריװ רעד, .ןעמונרַאֿפ טָאה

 שטנעמ ןטנוזעג א ףיוא ןקנַארק ןוֿפ רעּבירַא

 ןפ ,1949 ,זעג9 ,"םינֿפוא ענעדײשרַאֿפ ךרוד

 -רעּביא זדנוא ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד ןעוו, ,0

 טשינ רימ ןּבָאה ,רעסַאװ ןרַאֿפ ןייטש טזָאלעג

 ןגירקוצרעּבירַא ױזַא יװ ,ןוט וצ סָאװ טסואוועג

 ,...קצָאװטַא ּבזי ,"טַײז רעטייווצ רעד ףיוא ךיז

 ,926 'ז ,1968 ָא"ּת

 .ןײגרעּבירַא .רנ .װחוקַא -- ןצײרקרעּכירַא

 ירַא ,לַאטרַאװק ןשינמיּת םעד ןעגנַאגעגכרוד,

 .וזוקַא -- ןֿפירקרעּפירַא

 .וחקַא -- ןרעדוררעּכירַא

 .ורט -- ןטַײררעּבירַא

 .הטוא -- ןעניררעּפירַא

 .װרט 6 חוקַא -- ןדעררעּבירַא

 ןדעררעּכירַא

 ."ךעלסעג עשיּבארא ליונק א טציירקעגרעּב

 ,.11 2 1967 ,זמט ,ןַאבזיא .ש

 .ןרעטעלקרעּבירַא

 ...טױלּפ א עקַאט ,דִיי א ןיּב ךיא יװ ,ָאי,

 .עקשיֿפ ,סוממ ,"רעּבירַא טכירק ןוא טמענ עמ
 ,שינע- ,ץכע- .גנז .רעד ,ךירק--

 ןעװעטַאר .1 .ורט -- ןעװעטַאררעּבכירַא
 ,ןרירגימע ןפלעה ךרוד ,ןריֿפרעּבירַא ךרוד

 .לארׂשייץרא ןייק יִא .עא ץענערג א ןענעבנג

 ןַײרַא ןעגנוגנידַאּב עַײנ יד ןיא ףראד עמ,

 יאאאצ לּבי ,ומ ,"רעִירֿפ ןוֿפ רעמ סָאװ יַא

 ןּבָאה יװ ,ןשרָאֿפוצסױא קיטכיוװ, .גיֿפ .2

 רעײז טעװעדנוֿפעגנַײא סלעגנע ןוא סקרַאמ

 ןּבעגעגנַײא ייז ךיז טָאה יצ ןוא קיטקעלאיד

 ,"םעטסיס רעייז ןיא יז יןעװעטארוצרעּביראי

 ךיז .ךיז טימ .98 יז ,1919 י"נ ,עוו טישז

 ,ענעגייא יד וצ יִא

 ,ןגָאירעּבירַא

 "ורעג ןּבָאה ןייז|ע .קידנרעדור ןגַײטשרעּבירַא

 -- טגײלעגנָא ךיז ייז ןּבָאה רעִירֿפַא . . . ,טרעד

 ןיטנעלאװ ,זּביא שקַא ,"יא טעװ ןעמעװ רעװ

 עװקסָאמ ,טרירעמעש מַאזנייא לגעז א ,װעיַאטַאק

8. /216, 

 -עּבירטעגסױרַא רעד, .וטוא -- ןזַײררעּכירַא

 טעּב ןוא טציז ןטײקטלַא רעּביא| רעטעּברַא רענ

 רעד ןיא רעּבירא טזַײר רע ןענאווזיּב ,טיורּב

 גרעּבמעל ,תוריכׂש איד ,ייטלעװ רעקיּביײאי

 .24 'ז ,6

 רּביא רַאװ רע 'נוא, .װזוקַא -- ןטַײררעּבירַא

 זיא אד ,רַאװ רּבירד רע אד 'נוא ןטַײר זַײא שד

 ןטנעק טינ איז ׂשד ןיצלַאמש וצ וַײא ׂשד

 .ל יז ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"ןטַײר רּבירַא

 ןעקנוזעגנַײא אמּתסמ זיא ןאמסגירק . . . רעד ,

 םיא טװּורּפעג טָאה רע תעּב ,ּפמוז ןיא ןרָאװעג

 ןגעװ תויׂשעמ ,זּביא ,קז ,"דרעֿפ ןַײז ףיוא יא

 ,50 יז ,1922 ןילרעּב ,דרע

 ןסַײררעּביא וװזד

 ןּבָאה . . . ןייז} ןעװ, -- ך יז טימ 1012 +-

 יז ןּבָאה ,ןליוק עלא ןסָאשעגסיוא טַאהעג ןיוש

 רעד ףיוא 'א ךיז לאנאק םעד ךרוד טװּורּפעג

 ,1947 י"נ דיי רעװָאכָאטסנעשט ,"טַײז רעשירַא

 .232 יז

 .בנז .רעד ,םיר;-- ,םײר =

 .שינע-
 .ץכעז

 ךַײא טעװ סָאד;

 יַא טצװ לדנעֿפ ןוֿפ ןעוו ,טעּברַא ןעגנערּבנַײא

 םענעי ןוֿפ,; .19 41 1965 ,רָאֿפ ,"גרַאװנסע

 ךישממ טָאה עמ סָאװ ןעמזירעמשטַײד םָארטש
 ןרָאי רעקיצנַײנ יד ןיא עקירעמַא ןיא ָאד ןעוװעג

 ןענורעגרעּבירַא לסיּב ַא טָאה סע ןוא וליֿפַא

 ,ןאמטכער .מ ,ײןַײרַא ה"י ןטסקיצנַאװצ םעד ןיא
 ,3 ,אצ ּפשֶיי

 ןדער 1

 טָאה לַארענעג רעייז, .חטש ןסיוװעג א רעּבירַא
 -רעּבירַא טָאה ןוא טנאה עטכער יד ןּבױהעגֿפױא
 .12 ןט ,1862 ,מק ,"טַײל ענַײז וצ טדערעג



 ןצרַאװשרעּבירַא

 טָאה ַײּברעד, .ןדער ןיא ןגַײטשרעּבירַא .2

 ,"ןדערוצרעּבירַא ןעזעג ןרעדנַא םעד רענייא
 .274 'ו ,| ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש

 -אעט רעשידיי רעד, .ןקיטַײז א וצ ןדער .9

 ײרַא ןוא 'א ןעמונעג רעטשרע רעד טָאה רעט
 ןענוֿפעג ךיז ןּבָאה סָאװ יד וצ ןעלכיימשרעּב
 ,17 שו 1961 ,רָאֿפ ,רענֿפעש .ּב ,"ןסיורד ןיא

 ןעמ יװ רעכעה ,רעמ ןדער -- ךיז טימ
 טָאה רע סָאװ ,ןעװעג זיא הרצ {ןַײז|, .ףרַאד
 י ,"טדערעגרעּבירַא ךיז רָאנ ,טדערעג טשינ
 "סור ןיא רעּבַײרש עשידיי טימ ,שטיװָאסַאנָאי

 .דנַאל

 ןריֿפרעּבירַא ..ורט -- ןצראװשרעּבכירַא

 ללּכּב טָאה ןיזן; .לאגעלמוא ץענערג א רעּביא

 םעד 'א ןגעװ טדערעג טשינ םפענייק טימ

 טמוק ןטכענ, .381 יז ,תודוס ,ּפס ,"רעטסעינד

 ןָא רימ טגָאלש ןוא 'שזרַאינוק' השמ רימ וצ

 רעּביא דרעֿפ קיצֿפוֿפ ןוֿפ עיטראּפ א 'א לָאז'כ

 ךרעֿפ א ןוֿפ ןַאמָאר ַא ,ַאפָא ,"ץענערג רעד

 ,29 יז .ֿבנג

 ריאמ; .1 .װחקַא -- ןעמיװשרעּכירַא
 ןעק רע זַא / ,ןעמירַאּב קידנעטש ךיז טגעלֿפ

 טינ ןעמַאמ ןַײז טָאה ריאמ / ,'ַא ןאמעינ םעד

 .לֿפ ,"דרערד ןיא רעגנוי א רע טגיל / :טרעהעג

 ןוא ...םי םעד 'ַא רימ ןלעװ ךָאנרעד ןוא,

 עשידיא ,עש ,"עקירעמא רעּביא עזַײר ַא ןכאמ

 טשינ רעּבָא זיא רעסַאװ סָאד , ,65 'ז ,רעּבַײרש

 ףיוא ןעמואוושעגרעּבירַא ןדִיי ןענעז ,ףיט ןעװעג

 ,שַא ,"סוגסיוא ןוֿפ געט רָאּפ יד רעטערּב
 .דוי:םיליהּת

 / ,רענייא טשינ ןשטנעמ עלַא ןוֿפ, .גיֿפ .2

 -וצרעּבירַא רעהַא / ןעמוקעגקירוצ לָאמַא זיא

 / ןטרָאּב טַײז רענעי ןוֿפ רעהַא / ,ןעמיווש

 ,רעדיל ,טע ,"ןטרָאד ןוֿפ ןלייצרעד וצ זדנוא

 ןוֿפ גנונעֿפע רעד רעּביא , ,105 יז ,1925 ענליוו

 ןיא ליטש :הנֿבל יד ךרוד ליטש טמיווש עּפָאש

 עג 'טסקלָאֿפ ,ץרפ ,"ןעמואװשעגרעּבירַא יז

 רימ יװ ,דלַאװג, .159 'ז ,ןיקצעלק' ,ןטכיש

 יד ןעמיושוצרעּבירא / קידלַאװג ךיז טסולג

 ,124 יז ,סַאג עשידיי ,צוס ,"!טכַאנ

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,םיווש --

 ,ַײרע- = .(עק ,ןיד) רעד
 רעװ, .הזחקַא 6 װטוא -- ןֿפעװשרעּכירַא

 / 'א ןענרעלסיוא יז ןעק רעװ ?ּביױט יד ףרַאד

 טָא ןיא ריא ףיוא טרַאװ סָאװ לגױֿפ-ּביױר םעד

 ,יהמלש גיניק' ,וז הלמ ,"?רעיולּב רעד ךייה רעד

 -סנּבעל עלא רעּביא יא .הנֿבל רעד וצ יא .גיֿפ

 ,ןטייקירעװש

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ּבעוװש --

 טָאה דײרֿפ יד, .וטוא -- ןעמױשרעּכירַא

 טמיושעגרעּבירא ,טלעװקעגנָא ריא ןיא ןיוש

 מעד ,ןיװעל-ךַאמּפיל ,"רעטכעלעג קיכליה א ןיא

 ןיא סָאד, .1939 עװקסָאמ ,נגעקטנַא מערוטש

 טינ טזָאל סָאװ . . . ןילּפיצסיד עכעלקילגמוא יד

 סָאד ןצײלֿפרַאֿפ ןוא 'ַא לָאז ליֿפעג סָאד זַא
 ,13 יז ,! ךוּת ,גי ,"עטנָאזעג

 .שינע- .גנז/ רעד ,םיוש -

 .הרט -- ןלעטשרעּכירַא
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 ןייא ןטַײּב -- װחטוא .1 -- ןגַײטשרעּבירַא
 ןטייװצ א ףיוא עיצַאטרַאּפסנארט ןוֿפ לטימ

 ,ףיש א ןיא יַא ןוא טרָאּפ םוצ ןעילֿפוצ

 ,ןײגרעּבירַא ,ןזַײרּפשרעּבירַא .װזוקַא .2

 פערט רָאּפ א יא .טקנוּפ ןכיוה א ןרָאֿפרעּבירַא

 ,לָאמַאטימ

 א יװ רעסערג (ןרעװ) ןַײז .װזוקַא 9
 גנוטַײצ רעד ןוֿפ שזַאריט רעד .לָאצ עטמיטשַאּב

 לָאצ יד, .טנזיוט ןעצ רעּבירַא ןיוש טגַײטש

 טרעדנוה ייװצ רעּבירַא טגַײטש סָאװ םיתינעּת

 טלָאװ רע סָאװ ...קיצֿפוֿפ ןוא ייװצ ןוא

 .אצק ,אינּת ,"ןטסַאֿפ טּפרַאדעג

 .רערעדנַא ןַא יװ רעמ ןכיירגרעד .ורט 4

 רעכַײר ,רעבושח ןרעװ .םש ןרעסערג ַא ןגירק

 -רעּבירַא טינ* .טסעמרַאֿפ א ןיא םענעי יַא .עא

 ןוֿפ ןַײז וצ רעסעּב ןענעק טינ = ןגַײטשוצ

 ,לוֿפ רוטַאנ ןוֿפ ךָאד זיא שטנעמ רעד, .םיא

 טימ ןדנוּברַאֿפ זיא ןטעּברַא ןַײז ןיא ןעװ רָאנ
 םעד יא ךָאנ ןוא ןגַײטש טעװ רע זַא גנונעֿפָאה

 ,"ןטעּברא וצ טומ םיא טיג סָאד ,םענעי ןוא

 ,...המחלמ טלעװ איד ,ץיװָארעּפלַא .מ .י

 רעדנואוו ןייק . . . זיא סע, ,39 יז ,1905 ענליוו

 -'רעּבירא ןרעדנא םעד טכוז רענייא סָאװ טשינ

 ןיא ןַאמסקַאװ .ה .צ ,"סוסקול ןיא ןגַײטשוצ

 ,1936 עשראוו ,קירַאסַאמ ןוא ל"רהמ ןוֿפ דנַאל

 רעקיטכיװ ,רעמ ,רעסעּב (ןרעוו) ןַײז .ורט .9
 ,טסקעט םעד 'א גנוצעזרעּביא רעד טימ .עא

 ענַײז רעּבירַא טגילטש סע .,ןעגנונעֿפָאה עלַא 'א

 טהנעטעג רדסּכ . . . טָאה . . . עיגילער , .תוחוּכ

 סָאד ןוֿפ העידי עסיװעג ַא טָאה יז זַא...

 ,"תועידי עלַא רעּבירַא טגַײטש סָאװ ןםעד=|}

 -ןירפ עטשרע יד ,רעסנעפס .ה ,זביא ,ןַאסירעמ

 פיירג רעד ןוא, .102 'ז ,1927 ענליװ ,ןּפיצ

 'ַא ןןירטיצ ןוא ץנַארַאמ|} ןדייּב ייז ליװ טכורֿפ

 רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"רילָאק-דלָאג ןַײז טימ

 ,24 'ז ,1947 א"ּב ,ֿביֿבַאילּת ןיא

 -ךעלרע, .ןקרַאטשרעּביא ,ןַײז רֿבוג .ורט 6

 ,"ןַאמ ךעלרעגאּב םעד רעּבירַא טגַײטש ןַאמ
 -הירּב ןָאטעגֿפױא ןּבָאה רעטכעט ליפ, .װש

 ,"רעּבירַא עלַא ייז טסגַײטש וד רעּבָא ,טֿפאש

 רעזדנוא זיא סיורג ןוא, .29 ,אל ,ילשמ ,יּת

 ,רימ ןוא / ,ןטלעװ רעּבירַא טגַײטש רע ,רעצ

 ,"ןיילק ןוא םיא ןגעקטנא דימ ןענעז רימ
 ,122 'ז ,1920 עשראװ ,| שג ,אד

 .שינע- .ץכע- ,גנו- .רעד ,גַיײטש .-

 ןלעטשקעװַא .1
 םעד יא ,ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ,ואוושרעדנַא

 ןעמוקַאּב ךיז לָאז סע תויתוא יד יַא ,שיטּבַײרש

 ,טרָאװ רעדנַא ןַא

 א רעּביא ןעגנערּברעּבירַא ,ןריֿפרעּבירַא .2
 יד יַא .טַײז רעטייװצ רעד ףיוא גנורעטש
 ,ץענערג טַײז רענעי ףיוא יא .ץענערג

 .גנ- .רעד ,עטש- .ךיז טימ
 .יירע- .שינע- .ץכעז
 עקידנעקניז יד, -- וטװא -- ןלַארטשרעּבירַא

 ,"גרַאּב ןרעּביא יַא טינ ןיוש ןעק ןוז

 ןַא טנַײשעגסױרַא עקַאט טָאה; -- װרט

 .ורט -- ןֿפישרעּכירַא

 .ורט -- ןקישרעּבירַא

 ןרעדַײלשרעּבירַא

 סָאװ ,יֿבצךןּב קחצי ןוֿפ טייקנייש עכעלרעניא

 ,"רעדנעל ןוֿפ ןצענערג טלַארטשעגרעּבירַא טָאה
 וטסֿפרַאד, .26 וע 1963 ,רָאֿפ ,ןַאמרעּביל .ח

 'א ןוא רוד א ןייז חצנמ ןּברק ןַײד טימ

 ַא'ּת ,| צוס ,"הרוׂשּב א דניקנגרָאמ םעד וצ

 ,378 יז ,3

 .שינע .גנז רעד ,לַארטש -

 .=:2: 826004486 .וטוא--ןעקעשטשרעּבירַא
 ןַא ןוֿפ יַא .טַײז רעטייווצ א ןוֿפ ןליּברעּבירַא
 ,טנָאנ ןעמוקוצ טשינ ןעק רע ןענַאװנוֿפ טרָא

 סעּפע רעּביא ןסיש -- וטוא -- ןֿפישרעּבירַא
 -כעוו-ץענערג . .. א; .טַײז רערעדנא רעד ףיוא

 רעד רעּביא ןסָאשעגרעּבירא טנַײה טָאה רעט

 ,20 וו 1962 ,זמט ,"|טסיצילָאּפ} . .  ַא ףיוא טנַאװ

 .ליצ ןוֿפ רעטַײװ ,רעכעה ןסיש -- װרט

 םזיניוװָאש רעד ןוא םזיטילָאּפָאמסַאק רעד, .גיֿפ

 ,"ליצ ןםעד=} סָאד ןסָאשעגרעּבירַא ןּבָאה

 ,118 יז ,1912 י"נ ,וו טישז

 ףיוא ןריֿפרעּבירַא .װרט -- ןעלֿפישרעּבירַא
 יד ןעמוק ןלעװ . ..טכַאנ רעד ןיא , .לפיש ַא

 ןייק ךַײט ןרעּביא 'א זדנוא ןוא סרעלגומש

 טימ .2ג וא 1962 ,זמט ,יַאדור .ּפ ,"עינעמור

 .שינע/ .ךיז

 ףיוא ןריֿפרעּבירַא

 ,ךַײט ןכרוד 'א .גערּב ןטיײװצ ןֿפױא יא .ףיש א

 ,..ןוא םילרע ייוצ ןעמוקעג ןענַײז ףוסל,

 ײז 'א ןענעק ןלעװ ייז טגָאזעג ייז וצ ןּבַאה

 ןליו ךס ַא; ןמוא הׂשעמ ,"גוּב םעד רעּביא

 / ;ןּבײלג וצ ךַײט טַײז רענעי ןָא ןּביײהנָא טינ

 לָאמַא / ןֿפיר יז טעװ עמ זַא ןרָאװ . . .

 / ןּבָאה טינ וליֿפַא ייז ןלעװ / ,ןֿפישוצרעּבירַא

 עמ זַא / ,ןּבָאלרעד וצ טסיירט רעד טימ ךיז

 ָאד ןּבָאה ייז לַײװ / ,ןטיג םוצ טרָאד יז טֿפיש

 ,106 'ז ,1925 לנליװ ,רעדיל ,טע ,"ןטילעג

 ןוֿפ שוּבלמ'ס ..,סיא וט; -- ךיז טימ

 "ירַא ךיז ןַײז רעטכַײל טעװ ,טיוה ןוא שיילֿפ

 ,בנ- .105 יז ,טֿפַאשּביל ,9ֿי ,ןֿפישוצרעּב
 ,שינעז

 ןוֿפ ןקישקעװַא .1

 רעדנַא ןַא ןיא יא .ןרעדנַא ןַא ףיוא טרָא ןייא
 ץקימורַא יד ןיא םיטילּפ יד 'א .עמרוט

 -יורג רעד ןיא םירוחּב-הֿבישי יד יא .ךעלטעטש

 ,הֿבישי רעס

 טרעדנוה זיּב ןטַאט ַא ּבָאה ךיא, .ןקישוצ .2

 ןכדש א רעּבירַא קיש ,רָאי קיצנַאװצ ןוא

 רעד ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,"רעֿפטנע ןּכָאה וטסעװ

 ,33 'פש ,1895 עשרַאװ ,ןּבז| לעגעיּפש רעשידוי

 סעיצַאקַא יד .ןעגנערּברעּבירַא .ןּבעגרעּבירַא .3
 ,תוחיר ערעייז רעּבירַא זדנוא וצ ןקיש

 ןגָאלשרעּביא וווד .ורט -- ןגָאלשרעּבירַא
 .1023 +-- .24 22 ,16 ,12 2 בּב

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,גָאלש --
 רעה .(עקי ,ןיד) רעד

 םערוטש ַאזַא, .ורט -- ןרעדַײלשרעּכירַא
 ףיוא ןטירעג זיא סָאװ ,רעּבַארַא ןַא טָאה רע זַא



 ןּפעלשרעּבירַא

 םָארטש םענוֿפ טַײז רענייא רעד ףיוא למעק ַא

 רערעדנַא רעד ףיוא טרעדַײלשעגרעּבירַא . .

 "רעטרעדנוה ּביוא, .א/וּפ ,אעיצמיאבּב ,יטַײז

 -רעּבירא ןרעו ןשטנעמ ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט

 -מיטשאּב ַא ןיא הנידמ ןייא ןוֿפ טרעדַײלשעג

 .טײצ ,ןַאמּבעיל .פ ,"הנידמ {רןערעדנַא ןרןעט

 ,61 יז ,ענליװ ,1910 רעמ ,וו ןגַארֿפ

 רעה .שינ- .גנו- רעד ,רעדיילש--
 .(עקד)

 חור רעד, .קעּפ יַא .ורט -- ןֿפעלשרעּבירַא
 טלָאמעד ךיז וצ יא לָאז רע ,ןגָארטעג םיא טָאה

 נָאלּב ,עש ,"ןעלזמילש עדייּב יד ךיוא . . ;

 ,96 יז ,װ ןרעטש עדנעז

 -כומש - :99 .ורט -- ןעלנומשרעּבירַא
 -רעּבירַא ,ןעגנערּברעּבירַא לאגעלמוא ,ןעל
 צלַאגעלמוא יא .ץענערג רעד רעּביא יא ,ןריֿפ

 א יא .ןלָארעדנַאּב ןָא ןסָאריּפַאּפ יַא .רוטַארעטיל
 ,ןרעױמ-ָאטעג יד רעּביא דניק

 .רעד ,לכומש - ,לנומש -
 ,ײרע- = .רעד

 ,רעמ ןסַײמש .1 .ורט -- ןֿפַײײמשרעּכירַא
 שטַײּב עצרוק א, .(ןצעמע ןוֿפ) רעטַײװ ,רעכעה
 ,"רעּבירַא טסַײמש עגנַאל ַא ,טינ טגנַאלרעד
 , . . ךיז ןסַײר . . . םי ןוֿפ סעילַאװכ יד ןוא, .ווש
 ,"קעד ןרעּבירַא יַא ןליוו . . . רעכעה ןוא רעכעה
 ,102 'ז ,| ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש

 רעסערג ,רעסעּב ןרעװ ,ןגַײטשרעּבירַא .2
 ,..טימ ןיײילַא ךיז ןּבָאה ייז, .(ןצעמע ןוֿפ)
 ןעמונעג ןוא . . . ןגָאלשעגכרוד תוחוּכ ענעגייא
 ןיא ןה ערעדנַא סָאד סנייא יַא ןוא ןגילטשרעּביא
 ,עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש ,"הקדצ ןיא ןה תורישע
 ,117 יז

 .ײרע/ .שינע .ץכע- .גנו

 .שינע-

 .וזוקַא -- ןריצַאּפשרעּכירַא

 .ורט -- ןעיײּפשרעּכירַא
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 טייטש רע ןעװ וליֿפַא -- לכׂש רעזדנוא יװ

 -ערג טָאה -- ןייטשנַײא יװ ןואג א ַײּב ןַײא
 ןָא זיא ױזַא ,'א טשינ ןָאק רע סָאװ ,ןצענ
 ,"טייקשירַאג עכעלשטנעמ רעזדנוא ןצענערג
 ,7 וא 1962 ,זמט ,טייצ

 טָאה יז ,, ,ןײגקעװַא ,ןײגַײּברַאֿפ ,ןייגכרוד .9
 ןַײרַא רעמיצסע ןיא טנַאּפשעגרעּבירַא ךַײלג
 ,גרעּב ,"טקוקעגמוא טשינ םיא וצ ךיז ןוא
 ,21 יז ,קָאטסָאװ ,ןעמעלַא ךָאנ

 ךיא ּבָאה ,סנטשרע, .טַײצ ַא ןּבעלרעּבירַא .4
 ךיא ןיּב תינשהו ,םישש טנַאּפשעגרעּבירַא ןיוש

 יב זיא ןּבראטש ןוא ןּבעל . . . סָאװ שטנעמ אזַא

 ,ןגָאלָאנָאמ ,עש ,"ֿבוט-םוי ןייא ץלא טַאלג רימ

 ,96 יז

 .שינע- .ץכע- .גנזז .רעד ,ןַאּפש =

 ןייגרעּבירא

 .גיֿפ ךיוא .ץענערג יד 'א .קידנריצַאּפש

 גנַאל ןוֿפ ןיוש טָאה 'עיגרעלַא טרָאװ סָאד
 ךוּברעטרעװ ןשיניצידעמ ןוֿפ טריצַאּפשרעּבירַא

 ןטרָאד ןוֿפ ןוא ,ךוּברעטרעװ םענײמעגלַא ןיא
 ,זמט ,טַאפ .ע 'רד ,"ןושליסקלָאֿפ ןיא --

7 1 15, 

 .שינע- .גנו רעד ,ריצַאּפש--

 יַא טינ םיא טסעװ, .ורט -- ןרַאּפשרעּבירַא

 ,רַאּפש-- .ךייז טימ ."ןסקָא רָאּפ ןצכַא טימ

 ,שינע- רעד

 רעכיילּב-טיוט,

 ,טלקיװעגנַײא לֵאש א ןיא ... ןַאמרעגנוי

 רעקיטש עסיורג טױלּפ ןרעּביא טַײּפש --- ןוא

 -ַאק רעד, .רעכיּב סקעז ,זַאנ ,"רעּבירַא טולּב

 רעּביא ןוא תונציל ןּבירטעג יז ןוֿפ טָאה לואַאר

 ךעלקיטש עקרַָאכַאמ ענעסיּבעגּפָא יד ּפעק ערעייז

 -רעּבירא ןסָאריּפאּפ עטײרדעגֿפױנוצ יד ןוֿפ

 װטוא -- ןעגננירּפשרעּבירַא

 ןעַײרשרעּכירַא

 .חחקא 8

 יץָאה' טינ גָאז, .סעּפע רעּביא ןעגנירּפש .1

 םעד ןעגנורּפשעגרעּבירַא טינ טסיּב וד זיּב

 ןוֿפ סעיוג עלַא ןגעלֿפ טכַאנַײּב , .װש ,"ץָאלק

 יַאק ,סנקעטש טימ ןוא . . . ןֿפױלסױרַא ףרָאד

 ץנַאט טימ יז ןּבָאה ,סעטעּפָאל ןוא סערעשט

 ףרָאד עצנַאג סָאד טרעקַאעגמורַא יירשעג ןוא

 רעטרעקאעג רעד רעּביא זַא . . . טניימעג .. .

 ,1585 ,לָאֿפִי ,"יֵא טשינ טיוט רעד ןעק עיניל -

 . .. ךיז טֿפערט עמ ואוו ,ןרעֿפס יד ןיא, .5 אט

 ןעמ טגנירּפש ,הזה-םלוע לציּפ ןטסנעלק ןטימ

 ,"יורטש א רעּביא יוװ ,רעּבירא טייקשידַיי רעּביא

 ,1 ,,טייקשידִיי ןוֿפ ּפָא ןריֿפ סָאװ ,ןגעוו' ,ץרפ

 יא* .ןוָאלסיױא ,ןזָאלכרוד .ןרעּפיהרעּבירַא .2

 'א ןזומ רימ, .ןּבראטש = טלעװ:רענעי ףיוא

 יד עקַײװ ןשיװצ םילוזלז יד טימ תוללק יד

 יד עקַײח ,"אּתגולּפ תּב ריא טימ עלעּבעװש

 יד 'א ןליװ, .28 '1 ,1927 ץנליװ ,עלעּבעװש

 וצ יז ןרעקקירוצ ןוא עטכישעג עשידיי עצנַאג

 ,30 וא 1965 ,זמט ,אֿפא ,"ןטַײצרוא יד

 ךיא , ,ןֿפױלוצ ,ןײגנַײרא עלַײװ א ףיוא 9
 ,עטתיּבה-לעּב רעד רַאֿפ ןּבָאה ארומ טשינ לָאז

 רעּבירַא גנורּפש א טנעקעג רשֿפא ךיא טעה

 ענליװ ,עלעקרעס .טע ,ײטשטָאּפ רעד ףיוא ןּבעג

 ,359 יז ,5

 (עיצַאוטיס) טרָא ןייא ןוֿפ ןייגרעּבירַא .4

 יד, ,(ךיג רָאג) קידנעגנירּפש ןטייװצ םוצ

 דנַאלסור זא טֿפָאהעג ןּבָאה ןטסילַאיצַאס עשיסור

 עשיטסילַאיצָאס יד ןיא יא לָאמ ןייא טימ טעװ

 יוטיטסנָאק ַא זיא סָאװ ,יק'ב .ּב ,"גנונעדרָא

 ,36 'ז ,1905 ווענעשז ,גנולמַאזרַאֿפ עדנעריא

 ?יַא טעװ ןעמעװ רעװ .ןגָאירעּבירַא .ס
 .רעד ,גנורּפש .- ,גנירּפש -- .ךיז טימ

 .יירע- .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעז

 -רעּבירַא .משטז .ורט -- ןטַײרשרעּבירַא
 ןעוו, .ןזַײרּפשרעּבירַא .ןענַאּפשרעּבירַא .ןטערט
 א רעּבירַא ןטַײרש ןעגנוקירעדינרעד ןוא ןדַײל

 װעיק-וװָאקראכ ,ילגנָא ןיא ,קעלַא .ש ,"ןגיּפשעג

 ,ַיּפש -- .2

 ָארטסעַאמ רעד, .װרט -- .ןליּפשרעּכירַא

 ןעמוקרעּבירַא -- וטוא -- ןקעמשרעּכירַא
 זדנוא וצ טָאה זיוה סנכש ןוֿפ, .(חיר ןגעוו)
 עטֿפמעדעג ןוֿפ חיר רעד טקעמשעגרעּבירַא
 לסיּב א טָאה רע ."רעּבירַא ןעמעלַא טליּפש סעקנָאל יד ןוֿפ רעּבירַא טקעמש סע, ."ןשײלֿפ

 ,ךעלריטַאנ ץנַאג סע זיא ,ץענערג עסיװעג
 ןּוֿפ ליֿפעג ַא ןַײז ןלָאז} עיצקַאער יד ...זַא
 דיא ,נירג ,"שואי ןוא טײקיזָאלֿפליה רעלַאטָאט

 ,234 'ז ,1953 י"נ ,טלעװ ןוא

 ןעַײרש .1 .װטוא -- ןעַײרשרעּבירַא
 ַא (ףיוא) וצ טרָא ןייא ןוֿפ ,סנטַײװרעדנוֿפ

 ,"טסַײלֿפעגרעּבירַא לסיּב ַא ךיז ,טליּפשעגרעּבירא יװ, ,ןטערטרעּבירַא .לקַאל .חזוקַא ."ייה טימ

 .ץכע- .רעד ,ליּפש-- .ךיז טימ .דאנ  ךלַאּב ,לעװש יד טקעמשעגרעּבירַא טָאה עמ
 .שינע 6 4 ּפשֶוי ,ַאּפָא /,* 63 דוּביּכ

 "רעּבירא .װרט 6 װזוקַא -- ןוַײרּפשרעּבירַא ירַא ,1 .װחקַא 6 װטוא -- ןענַאּפשרעּבירַא

 ןוֿפ ןצענערג יד 'ַא .םישולש יד 'ַא ןענַאפש .ַא .סעּפע רעּביא ןוַײרּפשרעּבירַא ,ןייגרעּב |
 ,טנורגּפָא ןא ,םוהּת א יא .ץענערג א רעּביא

 עקידנרעטיצ טימ ןוא ץרַאה קידנּפַאלק א טימ,

 םענוֿפ לעװש יד טנַאּפשעגרעּבירַא ךיא ּבָאה סיֿפ

 ילדיֿפ ןֿפױא' ,עש ,"ןדעױג םעניילק ןקיזָאד

 טעװ ,דניק א רעּביא רעּבירַא טנַאּפש עמ ּביוא,

 ןיוש טָאהמ ּבױא .ןסקאו טשינ דניק סָאד

 לג ,"א קירוצ ןעמ ףראד ,טנַאּפשעגרעּבירַא

 : ,ץכעּב

 . . . ןטנורגּפָא עטיירּב ןוא עֿפיט, .גיֿפ זד .2

 עמ ...ןוא ןעײטרַאּפ ערעזדנוא ןשיװצ ןגיל

 טישז ,"ןענַאּפשוצרעּבירא ױזַא יװ ,טינ סייוו

 טכַאנ-רדס רעד ןיא ןלָאז, ,48 'ז ,1912 י"נ ,וש

 -רָאֿפ םענרעזַײא ןרעּביא יא ןליֿפעג ערעזדנוא-

 .0 יז וו } / טקנוּפ , ,18 וש 1962 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ,ייגנַאה ||

 -לוֿפ ענעמוקַאּב יד יא .(לַארַאמ) טייקידנעטשנָא

 טצרַאשרַאֿפ יז טָאה געװ ןֿפיױא ןוא , .ןטכַאמ

 'א טֿפרַאדעג טָאה יז ןעװ ,דיילק סָאד לסיּב א

 ,18 יז ,יקרעּבערשי ,ו סַײװ ,"לרעסַאװ א רעּביא

 חסּפ םוא רעסַאװ ןסיגסיוא ןגעלֿפ םידיסח;

 .9 | 1961 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"םי םעד יא ןוא

 ןקידתוֿבחר רעּביא טזַײרּפשעגרעּבירַא ךיא ּבָאה,

 ניטש .א ,"החּפשמ רעשיווטיל ןַײמ ןוֿפ זַײרק

 ,397 יז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,גרעּב .

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,זַײרּפש --

 ,ַא ךיז קעלּפטנַא; .ורט -- ןטיירּפשרעּבירַא

 א יװ ,ןדירֿפ ןַײד / רעּביל ןַײמ ,טײרּפש ןוא
 ...המלש ,סוממ ,"!רעּבירַא רימ ףיוא ,לדַײּב

 .גנ/  .רעד .טיײרּפש -

 ...ךעלּבַײװ יד, .(גנורעטש ַא רעּביא) ןטייווצ
 ןקידנע וצ סנטַײװרעדנוֿפ טלעטשעג ךיז {ןּבָאהָו
 ,ןדיוּב רעּביא ןוגינ א טימ קידיַא ,סעומש רעייז

 ,"ץלָאה ךעלרוֿפ ןוא סעגילעט ,סעקשזָארד

 ןעשזריהעצ דרעֿפ יד, ,78 'ז ,תועסמ ,סוממ

 ףןרעדנַא םוצ רענייא רעּבירַא ןעַײרש ,ךיז

 ,"ןדיישעצ טשינ ךיז ןליװ ןוא ךיז ןענעקרעד
 | | .דוייםיליהת ,שֵַא

 -נא ןַא יװ רעקרַאטש ,רעכעה ןעַײרש .2

 ןוא לגרָאג ןֿפיױא ןסירעג ךיז טָאה רע, .רערעד
 ,...תועסמ ,סוממ ,"ןגירשעגרעּבירַא ןכעלטיא

 ( ...ןענָאק ןלָאז רימ, .וחרט ךיוא .61 יז

 'א / רעמַאה רעזדנוא ןוֿפ ּפעלק עֿפרַאש טימ
 ןוא חרזמ ,שקַא ,"ןענַאנַאק ןוֿפ ךליה םעד

 ,165 יז ,1940 עװקסָאמ ,ברעמ



 רָאטַאניגירָא

 ןעיײרש . . . תויתוא ענעלָאמעגנָא-טיור,, .גיֿפ .8
 ,זמט ,גח ,"...צרעדנַא יד ענייא רעּבירַא

 ,19 טוו 8

 ,רעד ,יירש'-- .וזקק -- ךיז טימ

 ;ַײרע ..(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעז
 יא? ,ןרַאט- ,ס' ,רעד -- רָאט)ַאניגירַא

 ,ּפָא סעּפע טמַאטש םיא ןוֿפ סָאװ רעד ..לכ2

 זיא סָאװ סעּפע ןוֿפ רעריֿפנַײא .רעניֿפעגסױא

 ןוֿפ יִא .םעטסיסילַאװ רעקידרשוי ַא ןוֿפ יִא .ַײנ

 רעַײנ א ןוֿפ יִא .םירישכמ עשירטקעלע לָאצ ַא

 ,םעטסיס

 ַײּב יװ .ידַא -- שירָאט- .ידַא -- וויט-

 ,תואצמה עשירָאטיַא ,רָאטיָא ןַא

 סָאד 1 .ל22 ייאככ .ץ" ,רעד -- ל'ַאניגירַא
 ,שיטנעטיוא זיא סָאװ סָאד .רוקמ ןוֿפ זיא סָאװ

 ןיא זיא סָאװ סָאד .טריּפָאק-טינ .טכַאמעגכַאנ-טינ

 ןַא זיא דליּב סָאד .םערַאֿפ רעקידהליחתכל

 ןגירק ןענעק רימ זַא עיּפָאק ַא סָאװוצ .יָא
 "ִא ןוֿפ עיפַארגָאטרָא יד ןטיהּפָא ?יַא םעד

 ןוֿפ ךַארּפש רעד ףיוא ,יָא ןיא סעּפע ןענעייל

 ןיילַא טינ, .גנוצעזרעּביא ןַא ןיא טינ ,רעּבַײרש

 הכלעװ ןתואוֿפר| הכילטע איד ןּבַײרשיּב וצ

 ןרַאװ ןַײז (םייחה רֿפס) יִא רמדרטשמַא םעד ןיא

 ןטיק ,װ םייחה רֿפס ,טרופקנרֿפ .ש ,"ןּבירשּב

 ָאד ןירַאװ ןימייר ירדנַא ליֿפ ךָאנ, .זנ יז .ז"עּת

 אוז ילַאניגרוא ןיא ךָאד יכלעװ ,טכַארּביג רָאֿפ

 ןינאייל וצ טינ ,ןיסערֿפ רֿפ רָאג םירעװ ןוֿפ

 יגיליווצרוק ינוא ימַאצלעז רגרוּבדיל' ,"ןיזעװיג

 םכממ יּתשקּב- 483 יז ,וװ עװַא} ייטכישיג

 ןמ ןמוקּב וצ לַאישרַא איד טזיא ךילגימ ןעוו

 ,1937 י"נ ,411151 1764 ,ּבּפ ,"קרָאיאַײנ ק"ק

 ךעלגימ טַײװ יװ ףרַאד גנוצעזרעּביא ןַא, .ן91 יז

 ,14 ךס ,ַאֿפי ,װמ ,ײיַא םעד ןרעֿפטנעּפָא

 א ןרילרַאֿפ .ַײרעקורד ַא ןיא דייֿבתּכ .2

 ןּבָאה זומ רָאטקערָאק רעד, .יִא ןוֿפ לטעלּב

 ."ןגיוא ענַײז רַאֿפ יַא םעד

 -דַָאמ ,ןכירטש עקיטרַאנגײא טימ שטנעמ .9

 א זיא דנַײרֿפ ןַײמ, .קיַאדושט .שֿפנ רענ

 טסואוַאּב ןעוועג זיא . . ., ."'ִא רעשיטַאּפמיס

 ,..טנגעג רעצנַאג רעד ןיא יִא רעסיורג ַא יװ

 ,"טייקמאזנייא רעלוֿפ ןיא רע טָאה טּבעלעג

 ןעמָאר ,ָאלַאמ רָאטקעה ,זּביא סעלעקצַאכ .ה

 ,1940 ענליוו ,סירּבלַאק

 -- דניז עיִא יד .לעניגירָא +-- .ידַא ךיוא

 ,דניז רעטשרע רעד ןגעװ ףירגַאּב רעכעלטסירק
 ץנ- :ךיוא .טייקה .תעדהיץע ןוֿפ ןסע םעד
 .רנ ,לס .ידַא --

 -וָאזירק .י .א ,לָאענ .װטוא -- ןריזי|לַאניגירָא

 ןַײז ןוֿפ לעטשנָא םעד ןכַאמפ .1925 ,'קס

 טמוק סע ןעװ יִא טינרָאג ףרַאד רע, .לעניגירָא

 ,םזי- :ךיױא .12 ש 1961 ,קיא ,גי ,"ןדִיי וצ
 ,גנוריזיד

 ןַײז ןוֿפ ךירטש .ן ,יד -- ט'עטילַאניגירָא
 ,קרעווטסנוק ַא ןיא יִא .טײקיטרַאנגיײא .לעניגירָא
 .ָא טימ ןעמענרעּביא ךיז ,ןטכַארט ןֿפוא ןיא
 םעד ףיוא יַא ןזיװעגסױרַא ןּבָאה ןזױצנַארֿפ יד,
 -דניווש ןוֿפ רעדניק עניילק ןטיהרַאֿפ וצ טיּבעג

 .ידַא -- ל'עניגירַא
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 יןעילימַאֿפ רענרעדָאמ ,יקסנעל .מ 'רד ,"טכוז

 טרצװ טֿפָאק ,130 יז ,?רָאי ,עשרַאװ ,רָאטקָאד

 -שירעלַאֿפנַײא ןַא ןוא ,טײקשירעלַאֿפנַײא יִא ןוֿפ

 ,ו ךוּת ,גי ."ימ סיורג טימ ןָא טמוק סָאװ טייק

 ןעגנואוצעג רענעמוקעג ַײנ רעד זיא, ,27 יז

 רע . . .ןעגנוגנידַאּב עדמערֿפ וצ ןסַאּפוצוצ ךיז

 ,1961 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,"יַא ןַײז טרילרַאֿפ

 ,41 יז ,27726 א;

 גײא .לֵאענ ןע- סָאד -- ַײרעלַאניגירָא
 ןוֿפ ,לעניגירָא ןַײז וצ ךיז ןעימַאּב ןוֿפ טֿפַאש

 טָאה רע, .טײקלעניגירַא ענעגייא ןלעטשסיורַא

 ןעַײרֿפַאּב טנָאקעג טינ ךיז ןּבעל ץנַאג ןַײז ךיז

 ,"ַא ןוֿפ ,...עװטסטעקָאק-רוטַארעטיל ןוֿפ

 .199 יז ,1953 י"נ ,טלעװ ןוא דיא ,נירג

 ןַא (ַײּב יװ) ןוֿפ זיא סָאװ

 ,ןעקנעד ןיא קידכיזרַאֿפ .קיטרַאנגיײא .לַאניגירַא

 .עיציזָאּפמָאק עיִא .ךיז ןריֿפ ןיא ,טסנוק ןיא

 גנַאגוצ רע'ֶא .ןֿפוא ץַא ןַא ףיוא סעּפע ןָאט

 םינמיס ץיִא .סיִא סעּפע ןגָאמרַאֿפ .הטיש א וצ

 .רעדליּב עיִא טָאטשנַא ןעגנושלעפ ,םַאטשּפָא ןוֿפ

 וטּפיוא רֶעֶא רָאג זיּב א .קרעװ עשידִיי-ָא

 ךעלטרעװ ענַײזע .ִא רעייז ךיז ןקירדסיוא

 רעד ןוֿפ רעּבָאהּביל רעד סָאד ,יָא ױזַא ןענַײז

 ןלעװקנָא גונעג טינ ךיז ןעק ךַארּפש רעשידִיי

 -מעלֿפ עכעליולּב יד, ,81 יז ,װ מעּב ,"ייז טימ

 ןעמונעגנעמאזוצ ךיז ןּבָאה . . . רעַײֿפ ןיא ךעל

 ןַא ןוֿפ יודו ַא ,ז .א ,"ןעסצד ן'יָא ןייא ןיא

 יװ ,יַא יװע ,9 'ז ,1909 עשרַאװ ,עקרעשוקַא

 ,"ןַײז טינ לָאז רע שיטסַאטנַאֿפ ןוא קרַאטשנליװ
 יד, .97 'ו ,1909 ענליװ ,1 טֿפעה ,ןעלהַארטש

 יִא ןעוועג ןענַײז קסניּפ ןיא רעטעּברַא עשידיי

 ערעייז וצ ןסָאּפוצוצ ךיז טייקטינעג רעייז ןיא

 יידְי רעד ,יקסװַאינרעשט .ע ,"ןעגנוגנידַאּב , , ,

 ,1932 קסנימ ,דנַאלסורסַײװ ןיא רעטעּברַא רעש

 -ןידַאּב עלַאיצָאס יד ןוא עטכישעג רעזדנוא,

 ןּבָאה טּבעלעג ןּבָאה רימ עכלעװ ןיא ןעגנוג

 -רָאנרעּביא זיא סָאװ קלָאֿפ יִא ןַא טריצודָארּפ

 ןטימ יִאְ .ח"ישּת חסּפ ,קיא ,ןַאמטוג .ש ,"לַאמ

 .טייקק ,ןרנ ,מַא -- הליחּתכל ּב

 .ַאא 9 ,טמ ,תישארּבכ? .ּבײל ,{עירַא} -- הירֿא
 ןעװ .ּבייל טימ ךיז טדניּב .ןעמָאנרענעמ .1
 םיא ןעמ טָאה (ע)ּביל ןסייהעג טָאה רעצעמע

 ךעלנייוועג ,ּבײלײַא הרוּת רעד וצ ןֿפורעגֿפױא

 לזמ ,2 ,ּבײלײַא :ןעוװעג ןעמָאנ רעלוֿפ רעד זיא

 ןסט .עּבטמ עשינעמור ,9 .ֿבָא שדוח ןוֿפ
 עּבטמ יד ןּבָאה ןדִיי .ייל רעטרַאה ,ייל (08104)

 ,ן430 יז ,אוצ לּביי ן} .שק יַא רעדָא 'ַא ןֿפורעג

 גַאָאש. . ן-- ? אריי אל ימ גאש הירַא
 ּבייל ַא' ,8 ,ג ,סומעכק .חּת .ץַאז | ,..יול ..,
 .יּת '?ןּבָאה ארומ טינ לָאז רעװ ,טלירּבעג טָאה

 -- יש יא, :סעיצַאוטיס ענעדיישרַאֿפ ןיא טצינעג

 אל ימ --- יירשעג ַא ןּבעג טגעלֿפ יּבר רעד זַא

 -לֹּת יד ףיוא המיא ןַא ןֿפרָאװעגנָא רע טָאה ?'י

 ,םישובלי-לעּב רעד ,הֿפי יכדרמ 'ר} ."םידימ

 ןידקסּפ ַא ףיוא ןעװעג רערעמ לָאמַא טָאה

 ל"רהמ רעד טָאה .לודגה אוויל הירַא יר ןוֿפ

 'ל ימ -- 'ש 'ַא; :טקישצג םיא וצ גָארּפ ןוֿפ

 .רעד ןשעדָאקַאה) -- שודקה ירַא

 .ןסעיָארַא -- תירַא

 נג -- אנָאירַא

 ,טריזירַא ,ריז .װרט -- ןריזירַא

 ןריזירַא

 :טרעֿפטנעעג 'םישוֿבלי-לעּב רעד םיא טָאה .=?יי

 ,ןיַויי אל ןהֿפי יכדרמ =} יײמ -- יש יַא;

 רעקילייה

 -עלטעג=} יקולאה :יראה :ךיוא .,(ּבייל) ירַא

 רעטָאֿפ ןַײז} יזנּכשַאה רעדָא ,קחצי 'ר |רעכ

 קחצי י'ר ןוֿפ ןעמָאנ .ןזנּכשַא ןוֿפ טמַאטשעג טָאה

 רעדניּבֿפיונױצ ,(1572:1524) אירול המלש ןּב

 .רעשיטקארּפ רעד טימ הלּבק רעשיטערַאעט ןוֿפ

 ןוֿפ רעֿפַאש רעד ןעוועג ןּבָאה ךיוא לָאז יא רעד

 רעד רשאּב ?טכַאל ריא , .תורימז-תּבש לָאצ ַא

 ,"ָ!ָאי רעּבָא ךָאד טגָאז יא רעד ?ןיינ טגָאז םּבמר

 ירַא רעד, .ןעקסערָאמוה ןוא ןריטַאס' ,ץרּפ

 ןיא ,רעטייל ןיא ןָא ּפָאק ןַײז טרַאּפש שודקה

 עלַא וצ ּפָא טיג . . .םולח סֿבקעי ןוֿפ רעטייל

 ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ ,ֿפי ,"םולש תורוד

 ריד ןיא סָאװ וליֿפַא ןוא, .26 יז ,1953 ָא"ּת

 -רַאֿפ טרעװ / ,שידָאמ ןוא קיטַײצטנַײה זיא

 ,זמט ,גח ,"'ה 'א ןוֿפ תילט ןטימ טלקיװ

 טמערוֿפעגסױא טָאה רעװ ןוא, ,25 ויש 5

 ...ןרָאי רעטרעדנוה רַאֿפ ןּבעל ןקיטסַײג םעד

 ,זמט ,רזש ןמלז ,ײ?יַא רעקילייה רעד טינ ּביוא

 זא טגָאזעגסױרַאֿפ טָאה יה יַא רעד, .24 וש 6

 א ןרעװ הלואג רעזדנוא טעװ רָאי םעד טָא ןיא

 אׂשת יּכ' ןוֿפ סע רע טָאה ןעגנורדעג ;עלוֿפ

 'אׂשת יּכ' ,(12 ,ל ,תומש) ילארׂשי ינּב שאר תא

 1970 ,זמט ,טיײצ ,"א"לשּת טקנוּפ טפערטַאּב

 ,30 וא

 שיליוּפכ .בנ נװ .ץ' ,רעד -- טסיווירַא

 ריֿבג רענעמוקעגֿפוא .טסירעיראק .22

 .ןעלטימ ערשּכ טימ טינ ,שינערעהוצנָא טימ)

 ,םזיז

 ,1822 .טריװירַא ,ריװ- .חטוא -- ןריווירַא
 דע םולשּב תורוחסהו, .ןכיירגרעד ,ןעמוקנָא

 ל"גס המלש 'ר ,"ןנַײז טריוװירַא יתיּב חתּפל

 םגוע .ה 'ז ,3 ֹווירֹּב ,המלש תרגא ,יוסעדמ

 ןאּכּב . . .בקעי יר ןיצקהו ףולאה הלילּב לומתא

 ןאּכּב םוי 'ח רשֿפא ןירעװ . . . ןַײז טריוװירַא

 ,|81 יז ,אאאוש ,471151 ,1761 ,ב39פ ,"ןּבַײלּב

 הכילקילג רנַײמ הריציֿפיטָאנ םזיד טימ, --- גנוד

 .ּב/ז ,ןטרָאד ,"יַא

 :89 ןיא טצינעג ,ןּבייל
 ,יַא יד יװ (םיסוס) דרעֿפ

 ןוֿפ ברעמ-םורד ןיא טאטש

 .עקירעמַאךוֿפצ ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד

 רעּבָא יַא רּבדמ ןיא ,, (.'זירַא :שידִיי ןיא רוציק)

 שטנעמ רעד ,גח ,"רענייטש יד זיולּב ןעמ טעז

 ,91 יז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ

 ןעמענוצ

 ןיא ןּבעגרעּביא סָאד ןוא סטוג-ןוא-ּבָאה שידִיי
 ,הֿפקּת רעשיצאנ רעד תעשּב ,טנעה עשירַא

 ,ןעגנוקיטּפעשַאּב ןוֿפ ןדִיי ןּבַײרטסױרַא :ךיוא

 ןכַאמ ייז ,ַאא ןטֿפַאשלעזעג ,ןטלַאטשנא-ןרעל

 יד ןוֿפ יא יד; יד -- גנ|// .ףייר-ןדִייי

 ,ןרַאסעֿפַארּפ סרעלטיה ,װמ ,"ןטעטיסרלצװינוא

 ערעייז ןריקסַאמ וצ .ידּכ ,ןשטַײד יד, ,27 יז

 "נָא טשינ לָאמנייק ןּבָאה ,תונווּכ עשינָאלװַײט

 סָאד ;ןעמָאנ ןשיגַארט רעייז ַײּב ןכַאז ןֿפורעג



 ל"זירַא

 טָאה סטוג-ןואיּבָאה רעייז ןוֿפ ןדִיי יד ןּבױרַאּב

 ,ּפָאג ,"ןגעמרַאֿפ ןשידִיי ןוֿפ יא :ןסייהעג

 יד .רַאּפ ,ידַא -- טריזירוא ,4:23 קה ,8

 .ןקירּבַאֿפ עיַא

 ,שודקה ירַא +-- .הכרֿבל ונורכז ירַא --- ל"זירַא

 .רג2 יא? .ז ,רעד -- ף'ַארג|ָאמטירַא
 טּבַײרשרַאֿפ סָאװ ןישאמנכער עשיטַאמָאטיוא
 ,תונוּבשח יד ןוֿפ ןטַאטלוזער יד עמשַאט ַא ףיוא
 רַאֿפ ןישַאמנכער .ס ,רעד - רעטעמ'א
 ,ןעגנונעכערסיוא עשיטעמטירַא

 .רג22 ײא22 .ץ רעד -- ף"ירגָאמטירַא
 ךרוד טזיל עמ סָאװ ןרעֿפיצ טימ שינעטער
 טרָא ןֿפױא תויתוא עקיסַאּפ יד ןלעטשנַײרַא
 ,ןרעֿפיצ יד ןוֿפ

 .רג22 יא .יד -- עיױטנַאמ(ָאמ)טירָא
 ןוֿפ ףערטַאּבןלָאצ םעד טיול ןגָאזסױרָאֿפ סָאד

 ,רעטרעװ ערעדנוזַאּב ןיא ,ןעמענ ןיא תויתוא

 -טיר א ץק םעד ןעמיטשַאּב .ידַא -- שיד

 .שיטנַאמ

 טינ זיא סָאװ סָאד .ס ,יד -- עי|מטירַא
 יד, .לקשמ ,גנאג ,םעטיר ןטמיטשַאּב א טיול

 יװ ןעוסיוא ...ןעק תורוש עסיוועג ןיא יא

 -םיד רענערַאֿפרעדמוא ןַא ןּבירשעג טלָאװ סָאד

 יד ,קיד -- זד .,33 יז ,װ יפנימ ,"רעט

 יא יד .סלוּפ ןוֿפ טײקיסעמכַײלגמוא עגונּב ךיוא

 שי .טגערעגֿפױא זיא ןעמ ןעװ ,סלוּפ ןוֿפ

 .יד -- טייקשי- .תורוש עשיַא .ידֵא --

 יטעמטירַא ,ריז- .ורט -- ןריןזיטעמטירַא
 ,עזַאֿפ א וצ ,דנַאטשוצ ַא וצ ןריֿפרעד .טריז

 .ןדָאטעמ עשיטעמטירַא ןצינ ןיוש ןעק עמ ואוו

 ןַא ןגעװ ןשינעגערֿפסױא ןוֿפ ןטַאטלוזער יד יִא
 ,גנורי-/ .עיצא- ןינע

 .רג22 יײאכ2 .ּבנ צמ .יד -- קיטעמטירַא
 טימ ךיז טמענרַאֿפ סָאװ קיטַאמעטַאמ ןוֿפ לייט

 "א ןגעװ ךוּב ַא .ןלָאצ עלַאער יד ןענעכער

 'ַא ןא :ןָאגרַאשז ןיא רעכיּבנרעל עטשרע יד,

 .ס" ,רעד -- רעה .18 יז ,ו מעּב ,ה"י ,18 ןיִא

 זיא) ןוֿפ זיא סָאו .ידַא -- שיטעמטירַא

 עא .טינשכרוד רעיַא .קיטעמטירַא (וצ ךַײש

 עיַא .ייר עיִא .עיצרָאּפָארּפ עא .עיסערגָארּפ
 ,גנוצנאגרעד

 -כיר רעד ןיא .2:26: םסז-!ם .װדַא -- ץ ַײרַא
 ,סױרַא ןוֿפ ךוּפיה .קיניײװעניא ןסיורד ןוֿפ גנוט

 רעלָאמש א ןיא ,'ַא ריט רעטיירּב א ןיא;,

 סיורא (רעּבָא) ,טיירּב ריט יד זיא יַא, ;"סױרַא

 רעגנירג לָאמעלַא זיא יַא, ;"לָאמש ריט יד זיא

 ןגעוו "טלעג טסָאק סױרַא ןוא יא, ;"סורַא יו

 'א טינ ןוא סױרַא טינ, ;ןטֿפעשעג א ןסילש

 .װש ,"ןַײז טינ סרעגרע ןייק ןעק

 ּברעװנָאק ןטימ ּברעװ א טָאטשנַא טמוק

 ןעמוקנַײרַא :טָאטשנַא טֿפָא רעייז .ןַײר א

 ןיא ןוא ריט יד טנֿפעעג טָאה רע; .ןײגנַײרַא

 יא .ןענוואד וצ זיולק ןיא .יַא ."ּבוטש ןיא יִא

 (וצ) לֿבָא םחנמ ,ןגערֿפ סעּפע דנַײרֿפ םוצ
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 א ןענָאמוצֿפױא ,ןַײז (וצ) הלֹוח רקֿבמ ,ןַײז

 ריד ןיא קוּביד ַא זיא ?וטסַײרש סָאװ, .ֿבֹוח

 א ןיא ןַײרַא (געמ) לָאז ה מ כ ח ןַײז, ."?'א

 ןוֿפ ןכַאלּפָא םַײּב| לװֿפ ,"עזָאק (ר)ענעגושמ

 ןעמ ןעװ רעדָא ,המכח רעטשרמולּכ סנצעמע

 לָאז, .ןלציּפש א טימ ןרָאװעג טרַאנעגּפָא זיא

 הללק ,"ץרַאה סאנוׂש ןַײמ ןא דש ַא א

 ;םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ ןסיװ טינ רע לָאזו

 ןעק רע סָאװ סנױזַא ןרעגַאּב קרַאטש רע לָאז
 טגניז ןמ ןעװ, .,{ןכיירגרעד טינ ןֿפוא-םושּב

 איד טאור אד ,טכןַאװנ אַײּב הרוּת רעד ןיא

 רָאט ער חור רדוא קיזמ ןייק נוא ןנירד הניכש

 'ַא ןענעז רימ, .טכ קרּפ ,טנַארּב ,"ןיינה טינ

 ןוֿפ טעשטומעגסיוא ןוא דימ ,אינסכא רעד ןיא

 -ץעװש, ,9 'ז ,טַײצ:םרוטש ,סוממ ,"העיסנ רעד

 ןעװ ,ץראה ןֿפױא ןרָאװעג םיא זיא ךָאנ רער

 ךיז טקוקעגמוא ןוא קרַאמ ןטימ ןיא יא זיא רע

 ,לטעטש ַא םסַײװ ,"ךעלזַײה עליטש יד ףיוא

 רעקיּבלעז רעד ןיא, ,.55 'ז ,1930 עשרַאװ

 סלארׂשי ,לחר טָאה ,רָאי ַא טימ קירוצ ,טכַאנ

 טנֿפעעצ ריט יד ןאיֿבנה והילא| רימ רַאֿפ ,ױרֿפ

 ןוא 'א ןיּב ךיא ןוא ,טנַאה רעטיירב ַא טימ

 ינילּבערט ןיא ,לה ,"שיט-רדס םוצ טנַאּפשעגוצ

 ,", , . 1944 'טכַאנ"רדסי , . ..עק

 ןקורדסיוא עשיטסירעטקַארַאכ ןיא ךיז טֿפערט

 סיֿפ ,ַא סי 8 :אמגודל ,ןעגנודניּברַאֿפ ןוא

 ןיא ,סיֿפ יד רעװש קידנּבײה ןייג = סױרַא

 ד ר ָא ב ןיא םענעי יא ;עא עטָאלּב ןיא ,יינש

 (םינּפ ןיא ,רָאה יד ןיא ,ןגיוא יד ןיא) תואּפ ןוא

 ; ...לּב ןּפַאכנָא ןוא ןגָאלש ןֿפרַאװ ךיז =

 = (טולּב ןיא רצענײּב יד ןיא יא

 םעד ןוֿפ תוהמ םצע ןיא ןעגנירדנַײרַא ףיט

 יד ןיא 'א רימ זיא ץוּביק רעד, .ןשטנעמ

 ןֿפױא קינצוּביק א ןיוש ּבַײלּב ךיא ,רענייּב

 ,עירג) ער אס ןיא 'א :;"ןּבעל ןצנאג

 א ןרעװ = טנאװע ג (...עלעג ,ענירג

 ױזַא .רידנומ ןוֿפ קיגנעהּפָא רילָאק| רענלעז

 לעטש ןימ רעדעי רעדָא טסיצילַאּפ א ןרעװ ךיוא

 ןיא 'א :ןרידנומ א טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ

 -מינּפ תוזע ,הפצוח ןוַײװסױרא = תרגרג

 טכירעגמוא = לשיד ןטימ 'א ;טייקיד

 ןסעּפע ןָאט רעדָא ןדער סנטייווצ ַא ןסַײררעּביא

 ןשקָאל יד ןיא) ת ּבש ןיא יא לשיד ןטימ

 וצ ןעמוק = (תורימז יד ןיא ,שודיק ןיא

 .רעד) ןּבעג :;ןשטנעּב טכיל ךָאנ ןיוש ןרָאֿפ

 'ַא ט נ ַא ה ןיא (ַאא ןקורנַײרַא ,ןלייצ ,ןעגנאל

 רע; .דחוש ןּבעג רעדָא םינמוזמ ןלָאצאּב =

 רָאנ ריד טּביילג רע רעּבָא ,יורטוצ עקַאט טָאה

 ןיא יִא ן"ַא טנַאה ןיא טגירק רֶע ןעװ

 ןיא יא חזז ךיוא ,ןעמוקַאּב בל = ץרַאה

 = ןכָאװ ענײל ק יד ןיא י'ַא  ;ּפָאק
 ;טֿפַאשרעגנַאװש ןוֿפ ןכָאװ רַאּפ עטצעל יד ןיא

 = 'ַא (םיו ר ע ס א װ ןיא (טלָאװ) זיא רֶע יו

 קעװַא, .דאילס םוש ַא ןָא ןרָאװעג ןדנואװשרַאֿפ

 :"רעסַאװ ןיא יװ ןַײרַא ןוא טנַארֿפ ןֿפױא
 ןגעװ טכַארט עמ = ןעניז ןיא 'א זיאי'ס

 ,תוֿבוח ןיא 'א :;סע טקנעדעג עמ ,םעד

 י} ט ָא לב א ןיא ,ה ר צ א ןיא 'א :ךיוא ױזַא

 ַא ןא ,פמוז א ןיא ,ץ עב  ַא ןיא

 ןַײרַא
 'א :עא ןטײקיוע װש ןיא ,םעלק

 ,ןדערכָאנ .ןצעמע וצ ןסאּפוצ ךיז = ן ָא ט ןיא

 הנותח רעד ךָאנ רָאי רָאּפ א טשרע ,, .ןַאטכָאנ

 ַא ןיא יַא :?ןָאט ןיא ןַאמ םעד י'ַא יז זיא
 ןיא ןרָאֿפנַײרַא (שהלגעילעּב) = לרעטניט

 טינ ר יט רעד ןיא ןעק (יז) רֶע ;עטַאלּב ַא

 ןיא 'א ;(יז) רע זיא (סיורג) קיד ױזַא = יא

 יזע .טרעגַאּב ןרעװ ,ןרעװ ןלעֿפעג = םצט

 ריא טימ ןיוש טעװ רע ,םעט ןיא יַא םיא זיא

 ,ןײגכָאנ = ט ָא ר ט ןיא יַא :"ןּבָאה הנותח

 = ןרָאי (יד) ןיא 'ַא :ןצנַאטכָאנ ,ןגָאיכָאנ
 ןעמענ וצ ,ןּבַאה וצ הנותח) טלַא גונעג ןרָאװעג

 ןיא ןּבעג ;(תוֿבייחתה עלעיצעּפס א ךיז ףיוא

 טנַאה ןיא ןּבעג :לגרֿפ} דחוש ןּבעג = יא די

 ךיז ןעמונעע = םידי יד ןיא יא :ןַא

 'א ןדייּב זיא סעּכ רעד. .ּפעלק ןּבעג ,ןגָאלש

 דּבכמ ךיז ןעמונעג טָאה עמ ןוא םידי יד ןיא

 ןטיול ,ללּכ ןטױל = יא לל כ ןיא ;"ןַײז

 ללּכ ןיא, .ךעלטנייװעג זיא סע יװ ,טינשכרוד

 א 'א :"עקיטכיצ ַא ךַארּפש ןַײז זיא 'ַא
 ג ןיא (טייהרעקידעּבעל) רעקידעּבצל

 רע :;ןּבעל ךעלקילג א ןּבעל ןּבײהנָא = ןדע
 = 'א בור ג א ןיא רעקידעּבעל ַא טלָאװ

 ;ךיז רע טליֿפ טקירעדינרעד ,טמעשרַאֿפ יוזַא

 ןיא ,ןעגנוריֿפ יד ןיא עד ַא מ רעד ןיא י'ִא

 םיש דח עכיוה ןיא יא ;(עא רעגייטש

 -נַאװש ןוֿפ םישדח עטצעל יד ןיא = (ןטאנָאמ)

 ינָאק ,ףמַאק) ה מ ח ל מ ןיא יַא :טֿפַאשרעג

 ,ןריפשרעד = זָאנ ןיא יא ;(עא טקילֿפ

 :ןעקנעדעגרַאֿפ ,ןעניז ןיא יא ןוא ןליֿפרעד

 יװ וזד -- (דרע'רד) ד ר ע רעד ןיא (יוװ) יא

 ןיא םענעי וצ סי 8 יד טימ 'ַא  ;רעסַאװ ןיא

 ןיא ןשימנַײרַא ךיז ּבָארג ,לדייאמוא = ןצרַאה

 יד ןיא יא :ןטייװצ א ןוֿפ םינינע עמיטניא

 ךיז ןוא בושח ,ךַײר ןרעװ = ןרעדעֿפ

 ןעגנירדנַײרַא = ּפ ַא ק ןיא יא :;סיורג ןטלַאה

 .ןעניז ןיא ןּבָאה ,ןעקנעדעג ,ןַײז סֿפוּת ,חומ ןיא

 יד ,קנַאדעג רעד :ךיוא ּפָאק טימ תוכיישּב

 יד ןוא -- ןַאלּפ רעד ,(ע)יידיא יד ,הֿבשחמ

 רעד ןיא יא :;ןַײרַא םיא זיא תעגושמ

 ,ןײטשרַאֿפ ןוורּפ (ןרעדָאמ) = עיגָאלַאכיסּפ

 טסלָאװ וד ןעװא .ןליֿפ ןֿפוא ,ןטכַארט ןֿפוא

 א ןוֿפ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא ןַײרַא טנָאקעג
 עשיסור ַא ןעמוקַאּב טָאה סָאװ ,לדיימ שידִיי

 "רַאֿפ טוג רעייז ךימ וטסלָאװ ,גנואיצרעזד|}

 עשרַאװ ,דוחיה ריש ,תילגרמ הידידי ,"ןענַאטש

 ,סעקירוּב) ס א װ ק ןיא יִא 49 יז ,ד"ערּת

 ַא ןיא ,הרצ א ןיא 'ִא == (לסָאר-גנירעה ,גיול

 ןיא (יו) יא = ח רוק יװ יא :טײהנגעלרַאֿפ

 ןיא יא ;ןטרָאק ןיא טליּפשרַאֿפ ץלַא ,דרע'רד

 ןגעװו ןּבעל ןיא ןקריװ ןעמונעג = טֿפַארק
 ןטימ יִא :ןעא גנונעדרָארַאֿפ א ,ץעזעג ַא

 ןּבױהעגנָא החלצה טימ = סוֿפ ןטכצר

 טֿפָא טצינעג ,טמא ןא ןעמענרַאֿפ ,ןָאט סעּפע

 ס אג ר ע ט סו ש ןיא יא ;ןשינעשטניװ ןיא

 בוא יד ַײּב ךיוא טנַאקַאּב ,טסואווַאּב ןיוש =

 -עגלַא ,טֿפאשלעזעג רעד ןוֿפ ןטכיש עטשרעט

 -צ'לאמ ש .אא ןיא יא ;ןעמונעגנַא ןיימ

 ןרעװ :ךיוא ,ךודיש ןכַײר א ןָאטעג = בור ג



 ןַײרַא

 םוכס א ןעניוועג ,טֿפעשעג טוג א ןיא ףּתוש א

 ,טלעג

 ןיא (הכרּבלזמ יד) -- איֿבנה והילא

 | ,1373 +-- 'א םעד ןיא

 ,גנומיטש ,לי ֿפ ע ג ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא

 ,ןרָאצ(מירג) ןיא ,סעּכ ןיא יא .גנוּבעלרעּביא

 ,זַאטסקע) גנורעטסַײנַאּב ןיא 'א .החיצר ןיא

 עילָאכנאלעמ א ןיא יא ,(עא תולעּפתה ,תוֿבהלתה

 'ַא ,הדּפקה ןיא ,תונשקע ןיא יא .(הרוחש-הרמ)

 ןיא ,קֿפס א ןיא יַא .תולדג ןיא יא .עיציּבמַא ןיא

 ,הריֿפּכ ןיא ,תוקיֿפס

 .ןרעװ ןעמונעגנָא רעדַא ןטערטנַײרַא טָאטשנַא

 ןיא ,הֿבישי ןיא 'א) טלַאטשנאןרעל א ןיא יא

 -רעווינוא ,לושלטימ ,עיזאנמיג ןיא ,אּתביתמ

 ןיא 'א :ךיוא ױזַא .(װזַאא שזדעלַאק ,טעטיס

 ,טמא

 ַײנ א ןיא 'א .ךיז ףיוא ןָאטנָא טָאטשנַא

 .וזַאא לצלעּפ ןיא י'ַא .ןזיוה יד ןיא יא ,לדיילק

 ןּפַאלקנָא םַײּב .ןַײרַא (טמוק) םוק .וז -- ן'ַײרַא
 -םירוּפ יד ןיא !'א :ןעגנילקנָא םַײּב ,ריט ןיא

 ןליּפש רעטאעט ערעדנַא ַײּב ךיוא ןוא ןליּפש

 יא ,יאע :רעדנוזַאּב דלעה ןדעי ןלעטשרָאֿפ םַַײּב

 םהיא ליװ 'נוא, ."ןַײמ וד יּתשו הּכלמ / יא

 / ןַײז גהֹונ לָאז לארׂשי טימ ךיז רע איו ןיגָאז

 -ײרשַאּב וניּבר השמ' ,"ןַײמ עשוהי יא ,יא ,יִא

 ,1750 ,?טרָא ,{50 ןאפ ,קג ,קורעמש אנחְו יגנֹוּב

 -- ןיא ּפערּפ זגצ ןוֿפ לייט רעטייווצ -- ןַײרַא

 ןר עיו א יד ןיא זיאס 1272 + ,ןַײרַא

 ןש ק ָאל יד ןיא לשיד ןטימ ןעמוק* .יא

 'א ר עי 8 ןיא ןייג" .ַא ת מ א ןיא .יִא

 -ץר 8 ןיא ןּבעג" .הנּכס ןימ רעדעי ןיא =
 יא (םייניש יד ,ןייצ יד ,עדרָאמ ,קונש) ר ע ס

 ֿפיױרַא ךיז = 'ַא טנעה יד ןיא ךיז ןעמענ*

 ןלָאצ* .קיטיינ זיא סע סָאװ ןָאט וצ ןעגניווצ

 ,טעּב עמ לֿפיװ ,ךס א רעיז = 'א ג ָא ט ןיא

 = 'ַא םיא ןיא זיאס לֿפי װ ןגָאלש ,ןסַײמש
 ךיא = 'א דָא ב ןיא ןריֿפ*" .ךס א רעייז

 ןיא ך ָאטש א"  .ןעלדניוװשַאּב ,ןרַאנּפָא

 ,טעּברַא ןימ רעדעי ןגעװ ךיא = 'א תּבש

 ,שַא ,"ַא טיט ןיא ןרעװ ןרױּבעגנַײרַא,
 יַא טֿפעשעג א ןיא טלעג ןקָארּבנַײרַא .עשרַאװ

 געוו ןיא ךיז ןזָאל .יַא טלעװ רעד ןיא ןֿפױלטנַא

 הּכמ ַאש :הללק .'ַא ּבכורג ןיא ןלַאֿפנַײרא .יא

 ."א סעקשיק יד ןיא ריד (ערעילָאכ ,ריוושעג)

 ןוא / 'א למיה ןיא ןײגֿפױרא ןעמ ןעק יצ,

 ,08 ,"ןַײז יױזַא ףרַאדס יצ ,טָאג ַײּב ןגערֿפ

 יד לַלװ ,ןֿפַארטעג טשינ רע טָאה ןיײילַא ךיז;

 ןיילַא המכח טימ, .לֿפ ,'ַא ריא ןיא זיא ליוק

 ןשקמ ַא; :"ַא קרַאמ ןיא טינ ןעמ טייג

 ריֿבג א וצ, :"'א עטַאלּב רעד ןיא דימּת טלַאֿפ

 ַא ןַאמערָא ןַא וצ ,לזמ רעד טעשזדנָאלּברַאֿפ

 רעכעלטיא, ;"'ַא ןטרָאג ןיא גיצ עדמערֿפ

 ךיז וצ עלעגײֿפ א יװ ,םײהַא ךיז וצ טֿפערט

 (תחֹּת) ןטניה ןיא טיג עמ זַא, ;"'ַא טסענ ןיא
 .װש ,יַא ּפַאק ןיא ךיז ןעמ טמענ ,יא

 װזז -- ב ,1 .ּברעװנָאק -- גײרַא ,ןַײרַא

 -ַײרַא ,ןֿפױלנַײרַא :לשמל ,ןַײרַא ּברעװדַא רעד

 .פפ -- לעמעטַאנַײרַא
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 -עלקנַײרַא ,ןעילֿפנַײרַא ,ןכירקנַײרַא ,ןעגנירּפש

 א ןענעכײצַאּב סָאװ ןּברעװ טימ זאא ןרעט

 ,גנוגעװַאּב

 ןוא לייט ַא טרעװ סע זַא טזַײװ .2

 :לשמל ,ךַאז רערעסערג ַא ןוֿפ קינײ װ עני א

 ,ןקַאּפנַײרַא ,ןגײלנַײרַא ,ןצעזנַײרא ,ןעױּבנַײרַא
 .וחרט ַײּב װזַאא ןרעלכַײּפשנַײרַא

 ַא טימ ןדנוּברַאֿפ טרעװ סע זַא טוַײװ .3

 "נַײרַא ,ןּבעגנַײרַא :לשמל ,ט ר ַא ןטערקנָאק

 ןֿפורנַײרא ,ןעמעננַײרא ,ןצעזנַײרַא ,ןרעגלאוו

 .ווזָאא

 עג ,ר עמ ,ך ס א זיא סע זַא טוַײװ .4

 "נַײרַא :לשמל ,ט ַײ צ ערעגנעל א טרעיוד

 ,ןסענַײרַא ,ןענרעלנַײרַא ,ןהנעטנַײרַא ,ןטעּברא

 ,װזַאא ןֿפָאלשנַײרַא

 יװ רעשיטאֿפ מ ע זיא סע זַא טזַײװ .9

 "גײרא ,ןרעױּבנַײרַא :לשמל ,ר ע פי ט ,ןַײא

 ןּבַײרשנַײרַא ,ןסַײרנַײרַא ,ןרזחנַײרַא ,ןקירד

 ,וזֲאא

 יד ַײּב ןעז ּבּכ ערעדנַא יד
 ,ןּברעװ עקידרעטַײוװ
 ןַײרַא טימ ןּברעוװ יד  ַײּב
 רעד טינ ןזיוועגנָא טינ ןרעוו
 יב .- ,רַאּפ רעד טינ ןוא ּפמיא
 ַײּב רעדָא ןַײא טימ ןּברעוװ
 .ןּברעװנָאק ערעדנַא

 ןרעוו ןַײרַא טימ ןּברעוװו יד
 יד ןיא רָאנ טשטַייײמעגסױא
 טננירד טַײטַאּב רעד ןעוו ,ןלַאֿפ
 ענעזיוועגנָא יד ןוֿפ סױרַא טינ
 -ליֿפ ייּב ןוא ּברעװנָאק ןוֿפ ּבּב
 רעד ןעוו רעטרעוו עקיטַיײטַאּב
 ןּברעוו .רָאלק טינ זיא טַײטַאּב
 טינ ןרעװו עכלעוו ןַײרַא טימ
 ןוֿפ ןעמַאטש יד {- טנכײצרַאֿפ
 ,ןַײרַא ּברעװנָאק ;- ,ןּברעוו יד

 יילנַאּב ַא יו, .לָאענ .װרט -- ןרעאנַײרַא
 / זיוה קיצרַאה ןַײד ןיא ךימ טריֿפעגנַײרַא / רעט

 ,"רעטייוצ א ןיּבככ :טרעיאעגנַײרַא ּביל ןוא

 ,121 'ז ,סקידלַאװ ,צוס

 רעתמא ןַא .'ַא יא יא ןייג -- םיױרֿא ןוא ןַײרַא
 י'נוא, .י'ַא יא יא ןוֿפ טינ טסייוו רע ,עקשעמעל

 ןעד ןוֿפ זיוה ׂשד ןיא ׂשורַא 'נוא ןירא טיג רע

 יֿפוא=} רעטכיז ףיוא זיא רֶע ינוא ,טׂשּבַאּפ

 .ּב/דנ ,רַאש ,"זיה ץנג ׂשד רֹּביא ןרעעז

 'א יא טשימעצ ןֿפױל רעיײגנַײא ןוא םישמש ,

 ,186 'ז ,1920 עשרַאװ ,ןוט'לזמ שַײװ ,"יַא

 לּבַײװ סָאד טעידַאּפעג טָאה ּבוטש םורַא;

 -לגײֿפ רעד עינומ' ,קמ ,יײַא יא יא ,עכענ

 "רעלדנעה

 ןעמענ .לָאענ .װטוא -- ךיז ןתוירהַאנַײרַא
 ןַא ןיא ךיז ןּבעלנַײרַא ,תוירחַא ןַא ךיז ףיוא
 -רעטנוא ןא ,טעּברַא ןא ןיא ךיז יא .תוירחַא
 ,גנומענ

 .ןעמעטע-
 טסכעה זיא סע, ,טֿפול עשירֿפ יד יַא .וזוקא .1

 .לָאענ .ורט -- ןקיבײאנַײרא

 .לָאענ .ורט -- ןעלדיײאנַײרַא

 ןרעקנַאנַײרַא

 עכלעװ טֿפול יד סָאד טנוזעג ןרַאֿפ קיטכיוו

 טמעטָאעגנַײרא לָאז ןַײרא ךיז ןיא ןעמעטָא רימ

 זיא סָאװ ,ןַאמדיוֿפ ףסוי ,ײזָאנ רעד ךרוד ןרעװ
 .װזוקַא .2 16,  יז ,1918 ןָאטסַאּב ,סיזָאלוקרעּבוט
 יד ןוא ןטיורּב יד יא .המשנ עשירֿפ ַא יַא :גיֿפ

 ךיז, ,טײהַײרֿפ יד יא .הֿביֿבס יד יא .תוריּפ

 ןיא טמעטָאעגנַײרַא ןוא לקניװ א ןיא טקוררַאֿפ

 ,גח ,"ןייװעג ןוֿפ גנומיטש עקימורַא יד ךיז

 טמעטַא ןוא טינ טסעגרַאֿפ, .װ סַאלטַא חמצ

 וצ טינ טסעגרַאֿפ / ,ןּברַאטש רעזדנוא ןַײרַא

 ,סַאג עשידיי ,צוס ,"םשה-שודיק ףיוא ןּבעל

 יד ךיז ןיא ןַײרַא ךיא םעטָא סָאד, .1235 יז

 טציא ךיא ּפאז סָאד/ ,ןעמאמ ןַײמ ןוֿפ ןשא

 ,בור ,"יירשעג ןוא רעטיצ ריא ךיז ןיא ןַײרַא
 .ןליוּפ ןּברוח

 -נַײרַא לָאז סע ןכַאמ .ןּבעגנַײרַא .ורט 9

 ,עטשואִיירַאֿפ ןיא ןּבעל קיּבייא יַא .ןעגנירד

 ןשידַי א ןעמעטָאוצנַײרא רעװש זיא סע;

 .טסירק ַא ןיא המשנ עשידִיי ַא ,םעטָא סנּבעל
 ,װ ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד ,נש ,"ףוג ןכעל

 ריד ןיא ןַײרַא ךיא םעטָא ליטש-ליטש, ,505 יז
 ,67 'ז .טֿפַאשּביל ,פי ,"דיל עטצעל ןַײמ

 .גנ/ .רעד ,םעטָא- .ךיז טימ

 לָאז סע ןכַאמ
 זַא טנידרַאֿפ רשֹּכ טָאה ןרע}, .קיּבייא ןרעו
 ןסיורג םעד ןיא ןרעװ טקיּבײאעגנַײרַא לָאז רע
 קיא ,גי ,"ןּבעל שידִיי רָאי טנזיוט ןוֿפ רֿפס
5, 

 טָאה רעטצנעֿפ םענעֿפָא םעד ךרודא -- װטוא

 לָאמנײק טרעװ סָאװ טכַאנ ַא טקיּבײאעגנַײרַא

 ,6 || 1969 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"גָאט טשינ

 .2ג7/ .ךיז טימ

 ,השורי עצנַאג יד יַא .ורט -- ןענעגײאנַײרַא

 רע סָאװ ,םַאר רעקיטרַאנגײא רעד ןיא ...,
 ןיא זיא סָאװ ,חסונ םעד וליֿפַא ןּבעגעג טָאה
 ,366 יז  ךוּת ,גי ,"טנגײאעגנַײרַא ןעוװעג םיא
 .גנ6/ .ךיז טימ

 ןעגנערּבנַײרא

 לחומ ןעמ טצװ םיא, .ןֿפוא ןלעדייא ןא ףיוא

 ,"דיל ןיא יא ץלַא סָאד טעװ רע לַײװ ,ןַײז
 ,גנ- .ךיז טימ .308 'ז ,ו ךוּת ,גי

 ,שינע-

 -ַײרַא .לָאענ .חרט -- ןריגירטניאנַײרַא
 ןעק יװ ,, .עגירטניא ןַא טימ ןעמעננַײרַא ,ןגירק

 .ַא ,"טייקשידַיי ןיא יא רוטלוק-טלעוו יד ןעמ

 .ֹנז 2.  אוו 1967 ,גָאט ,ּבמָאלַאג

 טימ סקָא ןצנַאג םעד יַא .וורט -- ןעלכַאנַײרַא
 ןוא ךיא :טײװצעּבלַאז ןוה יד 'א .סעטיּפיָאק יד

 ךיז טגייל ..,רעּב רעד רעדייא; .ןוה יד

 ןַײז ןיא עּפַאל רעד טימ ערָאנ ןַײז ןיא ןעורּפָא

 סע יװ ןעלכַאוצנַײרַא טוג ּביל רע טָאה ,ליומ

 .שינעה .ערדנַאפ חנ ,שז ,"ןַײז וצ רעהעג

 .רעד

 יַא .גיֿפ ,ףיש יד יַא .װרט -- ןרעקנַאנַײרַא
 ערענעלק יד ןיא אקװד, .דימלּת ןיא הרוּת
 -ַאּב ןלוש עכעלטלעוו:שידִיי יד ןּבָאה םיֿבושי



 ךיז ןרלימיסַאנַײרַא

 ןיא טֿפַאשטנעק-שידִיי רעמ ןרעקנאוצנַײרַא ןזיוו

 חסּפ ,קיא ,ײטשקילַאק .מ ,"םידימלּת לייט

 ,בנ- .ךיז טימ .,ד"כשּת

 ךיז .לָאענ .װטוא -- ךיז ןרילימיטַאנַײרַא
 עטרילימיסא יװ ךיז ןּבעלנַײרא .ןרילימיסַא ףיט

 צלַא ןּבָאה , .הֿביֿבס רעשידיי-טינ א ןיא ןדִיי

 -- רעקלעֿפ עדמערֿפ ןיא יא ךיז ןוװּורּפ ןשידִיי

 ,"שיגַארט ,ָאקסַאיֿפ א טימ טקידנעעג ךיז עלַא
 ,ףנֹו 10.  טווו 1968 ,גָאט ,ּבמָאלַאג .ַא

 ןַא ןעיצרַאֿפ ,1 -- וטוא -- ןטעּברַאנַײיא
 'א .העש עקירעּביא ןטעּברא ,טעפש טעּברא

 טכאנ רעד ןיא זיּב) טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיּב

 טינ ארומ ןייק טרָאד טָאה עמ יװ ,ךַא; .(ןַײרא

 ,גרעּב ,"ןַײרַא הנשה:שָאר ןיא ןטעּברַאוצנַײרַא

 לָאמלײיט, ,304 'ז ,סעמע' ,| רעּפעינז םַאּב

 ,ןדנוטש סטָאג' טעּבראעגנַײרא עקַאט רֶע טָאה

 ַא ןענידרַאֿפ ךיוא ןעק רע זַא ןוַײװ וצ ידּכ

 ,י"ַנ ,רענַאקירעמַא ,רעצישזרָא .מ .א ,"ראלָאד

 ,17 וו 1

 א ןָאטּפָא .טייהרעטגנערטשעגנָא ןטעּברַא .2

 סקעז ךָאנ, .טעּברַא רעד ןוֿפ לייט ןקיטנַאק

 טעּברַאעגנַײרא ךעלקערש רעייז רע טָאה רָאי

 ,אדנַאל .ַא ,"םיקסוּפ עטצעל ןוא עטשרע יד ןיא

 טלָאװ . , ,, .29 'ז ,?רָאי ,ןיו ,והילא תרדה רֿפס

 סָאד ןלָאז ןשטנעמ זַא טעּברַאעגנַײרא ןיוש יז

 ,קערש ,סילע .ּב ,"רעזַײה עלַא רעּביא ןקיוּפעצ

 ןּביג -- !הֿפרׂש ןייק . . . אֵצֹוי, ,1941 קסנימ

 "נָא ןייק דלַאּביװ זַא ,ןרעהוצנָא . . . ןדִיי ךיז

 ןיוש גונעג ןוא טינ רעדיװ ךיז טעז רעּבַײרט

 ס9 ןוא לַײװרעד אצוי זיא  ,טעּברַאעגנַײרַא

 ,2203 יז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"טינ טנערּב

 ןסיועג ַא ףיוא ןטעּברַא קרַאטש רעייז .2

 ןיא 'א .ןַאמכַאֿפ א טרעװ עמ זיּב טיּבעג

 ,טסילַאיצעּפס ַא טרעװ ןוא קינכעטיַארטקעלע

 ,הֿבינג ַא ןטיירגוצ (ךַארּפש-םיבנג) 4

 ןַײרַא .ןעניּפשנַײרא .ןּבעװנַײרַא -- װרט

 ,םעטסיס א ןיא ,גנודניּברַאֿפ א ןיא ןעגנערּב

 ןיא ןצלַאז עכעלטע ךיוא יא .םעדעֿפ עטיור יד יא

 ןוֿפ} ןטסינרעדַאמ' יד , .ףָאטש ןשיטעטניס ַא

 םזיצילָאטַאק ןיא ןליו ןךריק רעשילױטַאק רעד

 -נסיװ רענרעדָאמ רעד ןוֿפ ןעקנַאדעג ךס ַא יִא

 ,129 יז ,1912 י"נ ,וװ טישז ,ײטֿפַאש

 'ַא .ךַאֿפ םעַײנ ַא ןיא ךיז 'א -- ךיז טימ
 ךיז יא .סעּכ א ןיא ךיז יא .םזאיזוטנע ןיא ךיז

 ךיז טעּברא ןעמ רעמ סָאװע .עלָאר ַא ןיא

 ץלַא ,ךַארּפש ַא ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןַײרַא

 "לכיורטש יד ןגעװ ןעמ טרעװ טנרָאװעג רעמ

 טנרעל רעמ ץלַא ןוא סטפירשעג א ןיא רענייטש

 ,"ייז ןגעק ךיז ןענערָאװאּב וצ סיוא ךיז ןעמ
 ,2)// .1 ,אע פשי ,װמ

 ןריֿפנַײרַא .1 .גיֿפ ךיוא .ורט -- ןדָאּבנַײרא
 טָאה קינלַאשטַאנ רעד, .ןַײרַא דָאּב ןיא יװ

 ט'רע ןוא ,הרצ א ןיא יא םיא טייז זַא ןעמונַאּב

 ,שַאּב ,"זיוה-םיעגושמ ַא ןיא טקישעגקעװַא יז
 ,6 | 1967 ,רַאֿפ

 ןיא יַא .טלעג ןרטּפ .טלעג ןקָארּבנַײרַא .2
 .רעטרעדנוה עטרָאּפשעגּפָא עכעלטע .יד רחסמ

2234 

 ,ץַאלּפ םעניילק א ןענעֿפע טֿפרַאדעג טָאה רע,

 ןדָאּבעגנַײרא טָאה רע ואו ,דירי ַאוַא טשינ

 ,317 'ז ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"טנעס א וצ זיּב

 ,סעּפע ןיא ךיז ןנַאלנַײרא -- ךיז טימ

 ,הרצ ַא ןיא ,ּפמוז א ןיא ,עטָאלּכ א ןיא ךיז יִא

 -סדנַאל רעד ןיא ךיז יא .ךעלדרעֿפ ןיא ךיז יא

 ,שינע- .ץכע- רעד ,דָאּב- .טֿפַאשנַאמ

 ןשיװצ ּפָאק םעד יַא .ורט -- ןטלַאהַאּבנַײרַא
 ןרָאװעג טעדנואװרַאֿפ קרַאטש זיא, .טנעה יד
 עקַאט ןילַא רע סָאװ ,סענימ ןוֿפ דלעֿפ א ףיוא
 ,2/96 ,ח"ישּת ה"ר ,קיא ,רחש דוד ,'ַא ייז טָאה

 .ץכע .רעד ,טלאהַאּב- .ךיז טימ
 .שינעטלעהַאּב = .שינע-

 ןוא ןריֿפנַײרַא .װרט -- ןזַײװַאּפנַײרַא
 .טרעֿפוק ןיא טגיל סע סָאװ ץלַא יא ,ןזַײװַאּב
 ןיא ךיז ןזיװַאּבנַײרַא ןרע} טָאה, -- ךיז טימ
 -ַאּב .י ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד ,"טיזיוו א טימ טנװָא
 -8כ-- 1925 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,לעּב

 .שינע- .גנו רעד ,זַײוװ

 ַא טימ ןרַאננַײרַא .ורט -- ןעַאּבנַײרַא

 קַאז ןיא ןצעמע 'א .עקצַאצ ַא טימ ,לכליּפש

 .ךעלרעקוצ טימ דעדניק יד 'א .ןַײרַא (ץענ)

 ןיא (טעװַאּבעגנַײרַא) טקָאלרַאֿפ ךיד ּבָאה ךיא,

 ,דמא ,"יודיוו גָאז . . . רעלעק ןיא עדנוטש רעזיד

 טימ 36 'ז ,1875 ץענליװ ,עטייװצ איד תידוהי

 .שינע .ךיז

 נַײרַא .רפ .װרט -- ן(עװ)ערגוַאּכנַײרַא
 ַא ןיא ןרילַאק עדליוו יא .ןעלטנעטנַײרא .ןרימש

 ,טֿפעה ןיא רעטרעװ עסואימ יא .לעמעג

 רָאנ ,ןלעֿפַאּב וזז .װרט -- ןלעֿפַאּבנַײרַא

 ןצעמע וצ ןסיורד ןוֿפ ןלעֿפַאּב .רעשיטַאֿפמע

 סטיירג ,ענאר ,עשַאמ,, .קינײװעניא זיא סָאװ

 ןרעו . ..טלעֿפַאּב -- !הּכלמ הװלמ !שיט םוצ

 ,קישטנַארָאה ןועמש ,"רעטכעט יד וצ ןַײרא

 ,"טּפשמ סטָאג'

 םעד יַא .לָאענ .װרט -- ןעמעװקַאּבנַײרַא
 -ףטניא עכעלרעגריּב יד, .טסַאג ןטכירעגמוא

 וצ טמעװקַאּבנַײרַא טוג ץנאג םיא טָאה ץנעגיל

 .ךיז טימ .354 יז ,! ךוּת ,גי ,"זיוה ןיא ךיז

 ןגירקנַײרַא .1 .הרט -- ןעמוקַאּבנַײרַא

 -/ע ןגעק ךעלטנייוװעג ,טייקירעװש ַא טימ)

 ןיא ,ָאטעג ןיא) ץושּבלעז רַאֿפ רעװעג יַא .('ץעז

 ןתח א יא .דנַײרֿפ םעַײנ א 'ַא .(דרערעטנוא

 ריא טָאה; .רעטכָאט רעטסטלע רעד רַאֿפ

 ַאזַא ןעמוקַאּבוצנַײרַא ידּכ ,רעטָאֿפ רעכעלטסָארּפ

 :רַאק ,סנ ,"ןטסָאק טזָאלעג שּפיה ךיז םעדייא

 ק אז ןיא 'א* 1943 עװקסָאמ ,םענָאּב
 זיא סָאװ ,בצמ ַא ןיא ןרַאננַײרַא = ןַײרַא
 ךיז ןּבָאה, .רערַאנּפָא םעד ןוֿפ קיגנעהּפָא
 ןוא ןכנימ ןיא עלַאהריּב א ןיא טצעזעגקעוַא

 קַאז ןיא טלעװ עּבלַאה א 'ַא ייז טגנילעג'ס

 ,יתלאג ןה ,שטַאקנוממ שטַײד ןועמש ,יןַײרַא

 ,42 'ז ,1972 יינ

 רָאסעֿפָארּפ ןטמירַאּב םעד יַא .ןעמעננַײרַא .2

 רעד זיא לָאמַא, .טעטיסרעװינוא רעזדנוא ןיא

 ַא רעייז ןוֿפ ןרָאװעג רָאװעג ּבייל-השמ יּבר

 ןעקשטיּבנַײרַא
 טָאה עמ זַא דָארּב ןיא ןַאמנגנוי ןלעדייא ןרעַײט

 -ןַײרַא לַאנימירק ןיא קידלושמוא ךעּבענ םיא

 ,?רָאי ,גרעּבמעל ,?"מר יחבש רֿפס ,ײןעמוקַאּב
 ,27 יז

 ןגירקנַײרַא ,ךיז ןּפַאכנַײרא -- ךיז טימ

 .װ רעזדנוא, .ץַאלַאּפ סכלמ ןיא ךיז 'א .ךיז

 ןיא ךיז ןעמוקַאּבוצנַײרַא ךיוא ךיז טערַאטס . ..

 ןַא ןוֿפ ױדװ ַא ,ז .א ,"טלאטשנַאילײה אזֲא

 ףיוא ךיז יַאע ,69 'ז ,1909 עשרַאװ ,עקרעשוקַא

 ךִיי ַא רַאֿפ זיא ןליוּפ ןיא טעטיסרעװינוא ןַא

 ,387 יז ,קצול 'ס ,"ךעלגעממוא טעמּכ ןעוועג

 ,שינע- ,ץכע- .גנו- .רעד ,םוקַאּב -

 ןטָארד יד ןוא ןרער יד יא .ורט -- ןעיױבנַײרַא
 רעד ןיא רַאטַאמ םעַײנ ַא יִא .טנעװו יד ןיא

 -שורי יא .ךנּת ןֿפױא שוריּפ ַא ךָאנ 'ִא .ןישַאמ

 -רצלּכ יַא ,הטמ-לש:םילשורי ןיא הלעמ-לש-םיל

 "טנורג עכעלטע ןיא םיטרּפ עשיֿפַארגָאטרָא ייל

 .גי ,"ןושל ןשידִיי ןיא טייקיּבייא יא ,, .םיללּכ

 ,שינע- .ץכע- .גנוא- רעד ,יוּב =

 עסיורג רַאֿפ רעכעל יַא .ורט -- ןרעיױּבנַײרַא

 ןגױא יד 'ַא ןוא ןסע :29 ךיוא ,ןטֿפיטש

 יד 'א .ןצעמע ןיא ןגיוא יד 'א ,לסיש ןיא

 .ּפָאק ןיא סעטַאד ןוא ןטקַאֿפ עכעלטע

 ןיא 'ַא ךיז ,ןּבָארגנַײרַא ךיז -- ךיז טימ

 ןיא ןַײרַא ךיז טרעיוּב סָאװ ןעּפ א .עיצַאוטיס ַא

 סָאװ רעטרעװ .ןטלַאטשעג יד ןוֿפ תומשנ יד

 סָאװ קיטיײװ ַא .חומ ןיא ןַײרַא ךיז ןרעיוּב

 רעטצעל ַא? .רענייּב יד ןיא ןַײרַא ךיז טרעיוּב

 ,..טרעױּבעגנַײרַא ךיז טָאה שטיווק רעֿפרַאש

 ,סעדורה ,רה ,"טֿפול-"גרָאמ רעֿפַײטש רעד ןיא

 טרעיוּב שינעגַײװש סָאד , !טכַאנ עקיאורמוא ןַא

 ,9 וו 1968 ,זמט ,גח ,"ךרַאמ ןַײמ ןיא ןַײרא ךיז

 טעשטַאקרַאֿפ טָאה . . .קנוֿפמ רעשימייה רעד;

 סעילָאזַאמ טימ ןוא טנעה טימ ןוא לּברַא יד

 .א ,"דרע סנויצ-עמָאמ ןיא טרעוּבעגנַײרַא ךיז

 ,שיצ .ננז/ .,14צ 1967 ,זמט ,טייח

 -נַײרַא .װרט 8 וטוא -- ןש(ל)ּבלוּבנַײרַא
 לב וצ עכעלנע ,ןעגנַאלק ןעגנערּבנַײרַא ,ןּבעג

 רעּבָא ,טינ ךָאנ טדער עלעדניק סָאד, .לּב

 נַײרַא -- ךיז טימ ."ןַײרַא ןיוש טלּבלוּב

 -עקשטַאק יד, .ּבלּבּבלּב ןעגנַאלק טימ ןעמוק

 רעסאװ ןיא ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןּבָאה . . . ךעל

 סנעסרעדנַא ,זביא ,סנ ,"טעּבלוּבעגנַײרַא ךיז
 ,14 יז ,1920 וועיק ,ךַאלהשעמ

 ןגייּבנַײרַא .כרַא .װטוא -- ךיז ןקוּפנַײרַא
 ףיִׁש ןוֿפ ןיטרָאּב ןעד ףיוא רינייא טָאה, .ךיז

 ,טקוּביג ןַײנַא םי ןיא רעז ךיז 'נוא ןיגנַאג
 רַאֿפ רעװ נוא ןילַאֿפיג ןַײניה םי ןיא רע טזיא
 ,4 יז ,הג ,"ןןעקנורטרעד =} ןיֿפָאז

 ,טסעטָארּפ םעד יִא .ורט -- ןעשטרובנַײרַא
 ןּבעל סָאד, .גָאזּפָא ןַא 'ַא .טײקנדירֿפוצמוא יד

 ,עידָאלעמ עשינַאמרַאה ץנַאג א ןעװעג טלָאװ |

 יד ןוא יַא טשינ ןלָאז סנגָאמ עקידייל יד ןעוו

 -תינעּת' ,ץרפ ,"ןצּפערגנַײרַא עטליֿפעגרעּביא

 .שינע- .ףצקנַאדעג

 .ןענעקציּב- :;59 .ורט -- ןעקשטיּבנַײרַא

 .ןרַאננַײרא .ןראנוצּפָא ידּכ סעּפע ןקורנַײרַא



 ןגײּבנַײרַא

 ריא טלעג עשלַאֿפ ךעלקיטש עכעלטע ןֿפױק,

 שיא תשא איד ,טַאלּברעּבױז ,"ןענעקציּבוצנַײרַא

 ,90 יז ,1894 ענליוװ ,וו

 ןיא זעּב טימ לגַײװצ ַא יא .װרט -- ןגיײּפנַײרַא

 ...ןימלעיתיּב םעד ףיוא, .ןַײרַא רעטצנעֿפ

 ןַײז ןּבענ דיי רענעכָארּבעצ רעטלַא ןַא טייטש

 ּפָאק ןַײז ןַײרא טסעֿפ טגייּב רע ,רֿבק סּבַײװ

 "נעגרַאמ .א ,"טגָאז ןוא ןושל-הנעמ םעד ןיא

 ,90 'ז ,1898 עשראװ ,ֿבהזה לגע ,ןרעטש

 "גַײרַא ןוא ןוט ַא ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 ןוא רעלעק ןיא לרעטצנעֿפ םוצ ךיז יא .ןלַאֿפ

 איד רֹּבא ךיז ןעװ, .ךעלּבַײש יד ןיא ןקיוּפ

 טזַײװ ׂשד ,וצ דנַאה רעד וצ ןַײרַא ןגיּב רגניֿפ

 ,"טזיא (האנקילעּב) ןייא רניּבלעז רעד ןד
 .א/ג ,ט"נקּת ָאֿפֿפ ,דיה -תמכח ,ונילַאג .א .מ ירד

 טרֿפּב ,ןַײרַא לסיש ןיא 'ַא ליֿפ וצ ךיז טינ,

 יד ןוֿפ ןּפוז ןוא ךיז וצ לסיש יד ןגָארט טינ

 ,47 יז ,ו ישס ,"לסיש

 .שינע .ץכע .גנו רעד ,גיײב =

 ןייצ עֿפרַאש יד טימ יַא .וטוא -- ןפײּבנַײרַא

 ַא ןיא ,ךעקעל קיטש א ןיא יַא .לּפע ןיא
 למערעװ ןיא ןַײרַא טסַײּב לשיֿפ א .טיורּב ץענעּפ

 ןַײרַא רע טסַײּב; :גיֿפ .עקטנעװ רעד ןוֿפ

 ,"וירּב םעד ןיא ןגיוא ענעקָארשרעד ענַײז

 .210 'ז ,םורָא ןרָאי ןיא ,יקסּבוילעש י מ

 ןַײרַא ךיז טסַײּב קיטײװ רעד, -- ךיז טימ

 ןטלָאװ סע ףרַאש יװ ,ךַא, .לװֿפ ,"ןצרַאה ןיא

 ףיט רעגיט םעד ךיז ןסיּבעגנַײרַא / ןייצ ענַײז

 -צולּפ, .ירעמיצ עקנַארק סָאד' ,לה ,ײלגרָאג ןיא

 / לירּב רעמוטש א .ףיוא ךיא גנירּפש גנול

 ,תורוד ,גח ,"ףוג ןַײמ ןיא ןסיּבעגנַײרַא ךיז טָאה

 "עגנַײרַא ךיז ןּבָאה רעקידתונשקע ךָאנ, ,48 יז

 ידרע' ,קר ,"האוֿבּת רעד ןיא ןּפרעס יד ןסיב

 טימ ןוא ןסירעגּפָא למיה ןוֿפ ךיז טָאה ץילּב א,

 ּבַײל ןצרַאװש ןיא ךיז ןסיּבעגנַײרא ןייצ עלא

 יינוק' ,םייל ,רה ,"טכאנ רעטציירעצ רעד ןוֿפ

 .ידנעלַײא

 .שינעק .ץכע- .גנו- רעד ,םַײּב -

 =:2: .רפ .ורט -- ןעווע" ,ןרי|גַאלּבנַײרַא
 -עמירַאּב טימ ןרַאננַײרַא ..01288, 0128066

 ןַא טּפַאכעג, ,ןֿפַאלּב ,סעגַאלּב טימ ,ןעַײר

 םיא ןוא טסעק ןוֿפ ּפָארַא זיא סָאװ למעדייא

 ."תוֿפּתוש א סעּפע טימ טצװעגאלּבעגנַײרַא

 ןוֿפ (טֿפול) ןזָאלּב .1 .װרט -- ןזָאלּבנַײרַא
 רלַאּב יװ, .ןכױהנַײרַא .ןַײרַא קיניײװעניא ןסיורד

 ,"ןזָאלּבעגנַײרא רימ ןיא ןהמשנ יד| יז טסָאה וד

 ןַײרַא םיא טזָאלּב טלעק יד ןוא , .זטק ,אינת

 ,שַא ,"םישוּבלמ ענעסירעצ עטכַײל יד ךרוד

 ,!םייהַאי

 זיא רע, .ןרעטײמורטנַײרַא .ןלַאשנַײרַא .2

 . .. ערעייז ןוֿפ ןרָאװעג טּבױטרַאֿפ טשינ רעש

 יד ןיא ןזָאלּבעגנַײרַא םיא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןטָאנ

 'רעסייק ןרַאֿפ טליּפשעג' ,רַא ,"ןרעיוא

 יַא .קנַאדעג א יַא .ןַײז עיּפשמ ,ןקריװַאּב .9

 'ַא ןעמ ןעק, .םייח-חור א יא .ףמַאק םוצ טומ

 עמ יװ, ."?ןשטנעמ וצ טֿפַאשּבײל חומ ןיא

 .װש ,"סיורַא ןעמ טזָאלּב ױזַא --- ןַײרַא טזָאלּב
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 טמוק ,רעטוג א זיא עקוּת-לעּב רעד ןעוו :ךיואְו

 ןרָאװעג ןענַײז רימ , .ןםימשה ןמ לטיווק טוג ַא

 ןוֿפ ןַײרַא טזָאלּב ליװ סע רעװ ןוא םלוג ַא יװ

 -עגנַײרַא ּבָאהכ, .יגנודליּבי ,ץרּפ ,"םעטָא ןַײז

 ,צוס ,"טינַארג ןיא ןליװ ןַײמ טנַײה ןזָאלּב

 רעד ןיא 'יִא* .23 'ו ,װ קרעװ עשיטעָאּפ

 ןַײז עגֹוּפ ,ןעּפעשטרַאֿפ םיוקםיוק = האפ

 האפ רעד ןיא רעװ רָאנ םיא טזָאלּב םיוק,

 ."ךלַאּב ךיז רע טקידײלַאּב ,ןַײרַא

 ךיז טָאה לטניװרוֿפצ א* -- ךיז טימ

 ןַאמגערּב .ש ,"לּברַא ןיא ךיז 'א טגילקעג

 .19239 עװקסָאמ ,נַאמרעטוג עקמיולש

 ןוֿפ יַאג -- רע .גנוז .רעד ,זָאלּב -
 ,אֿפא ,"ןּברוח ןוֿפ שא םעד ןיא םייח חור א

 .18 וא 1966 ,זמט

 -רעסַאלּב ןעגנירדנַײרַא .וזוקַא -- ןסַאלּבנַײרַא
 טָאה לּבַײש ןקידכעלַײק םעד ךרוד, .טייה

 ןיק ףיש אי ,שַאּב ,"הנֿבל יד טסַאלּבעגנַײרַא

 .'עקירעמַא

 ןַאמ רעד, .וטוא -- ןעױלּב" ,ןעָאלּבנַײרַא
 טָאה סע ,וצגָאטרַאֿפ ןייג וצ ןעמוקעג {זיא|}

 ,שו סַײװ ,"ןַילרַא זיוה ןיא טָאלּבעגנַײרַא ןיוש

 -גַײרַא טָאה למיה רעד, 36 יז ,'גרעּבנעסַײװ/'

 ,זמט ,גח ,"ןגַײװצ ערעטיש יד ךרוד טיולּבעג

 ,2 וו 8

 -נַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא .וורט -- ןקיטולּבנַײרַא
 ןיא סָאװ םעד טימ ,טולּב טימ סעּפע ןּבעג

 "נַײרא ןענעז |שידִייו ןושל םעד ןיא , .קיטולּב

 רעטרעדנוה טקיטולּבעגנַײרַא ןוא טקיטיײװעג

 ,1960 'צעד ,שימייה ,ידער ,"ןַײּפ עשידִיי ןרָאי

 ,גנו-

 םענערױרֿפרַאֿפ ןכרוד, .וטוא -- ןכײלּבנַײרַא
 רעקיטסָארֿפ רעד טכײלּבעגנַײרַא טָאה רעטצנעֿפ

 טימ .28 א|1969 ,רָאֿפ ,טַאּב ,"ןגרָאמירֿפ

 -עגנַײרַא ךיז טָאה טכיל עירג א; -- ךיז

 .שזולד .מ ,"רעטצנעֿפ"עּפוק םעד ןיא טכיילּב

 ,םנ/ 15.  ווו 1969 ,רָאֿפ ,יקסוָאנ

 רעד ןיא טָאה יז, .װחקַא -- ןעילּבנַײרַא
 טֿפַאשגני ענעגייא יד טילּבעגנַײרַא טײקטלַא

 ײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"טײקשירֿפ ןוא

 / ּבוטש ןַײמ ןיא ןַײרַא ילּב; .7 יז ,שטַײט

 ,134 'ז ,םיטילפ ,גח ,"לּפע ןוֿפ רעמייּב יד טימ

 ןוא / רדח ןוֿפ קנַאש םעד סױרַא קור ךיא;

 ,טֿפַאשּביל ,9י ,"זעּב טימ םיוּב םעד ןַײרַא ילּב

 ,108 יז

 ףגָאלשנַײרַא .1 .װסוא -- ןצילּבנַײרַא
 'א .םיוּב ַא ןיא יַא ,ץילּב ַא טימ ןֿפערטנַײרַא

 -ֿפוא ,ןעמוקֿפױא םעצולּפ .2 .זיוה ַא ןיא/
 ךיוא טָאה םיא , ,יידיא ןַא ,קנאדעג א ןעמיווש

 ...לָאז רע זא ,קנַאדעג א טצילּבעגנַײרַא
 ,ןַאמרעטֿפעה ֿברה ,ײרעטכָאט ןַײז וצ ןֿפױלנַײרַא
 ,8 4 1961 ,רַאֿפ

 ,שינע- ,רעד ,ץילּבי=

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1 .רעד -- קילּבנַײרַא

 יד ןיא ףיט רימ יא ןַא ךָאנ, .ןקילּבנַײרַא ןוֿפ

 ,גנוד

 .וטוא -- ןקילּבנַײרַא

 .ורט -- 1 ןטעּבנַײרַא

 .ורט -- 1 ןטעּבנַײרַא

 .ורט -- ןקָארּבנַײרַא

 ןקָארּבנַײרַא

 ,...ךַאילש ,קׂשי ,"סולשַאּב רעד טמוק ,ןגיוא

 ,229 יז

 א ןוֿפ ,ןינע ןַא ןוֿפ ךוּת ןיא גנירדנַײרַא .2

 יױוַא זיא ךעלטרעװ ןוֿפ טלעװ יד ,, ,גנונַײשרעד

 ןעק טשרע ָאד לַײװ ,טנַאסערעטניא קידלַאװג

 עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא יַא ןֿפיט םעד ןגירק ןעמ

 עקיזַאד ידע .1 ,אאעו ּפשִיי ,מי ,"קלָאֿפ םעד ןוֿפ

 ,על ,"א ןרעיונעג ַא טרעדָאֿפ עלעװָאנ עניילק
 -תויׂשעמ עקיזָאד יד ךרוד, .2 וא 1962 ,זמט

 ןיא 'א ןַא ןעמוקַאּב וליֿפא רימ ןענָאק םילשמ

 דנַאטשַאּב ןכעלטֿפַאשטריװ ןקידסלַָאמַאד םעד

 ,זמט ,טיי ,"גנורעקלעֿפַאּב רעשידִיי רעד ןוֿפ

 ,30 וא 1

 ,ןקוקנַײרַא ףיט 1
 .ךוּת םוצ ,רקיע םוצ קילּב ןטימ ןעגנירדנַײרַא

 םערָאװ רעד ,שטנעמ רעכַאװש רעד ןעק יװ,

 ןסַאֿפֿפױא ןוא טָאג ןיא יִא / ,טכירק רעכלעוו

 רימ זַאק .269 יז ,1908 יײנ ,| רמ ,"טכיל ןַײז

 ...םוהּת םעד ןיא ףיט טקילּבעגנַײרַא ןּבָאה

 רעצ טימ רעצרעה ערעזדנוא טליֿפעגנָא טָאה

 ,178 יז ,1919 יינ ,שווו טישז ,"טסגנַא טימ ןוא

 א ףיוא רָאנ סעּפע ןיא ןָאט קילב א .2

 ןוא גנוטַײצ א ןיא יא .,קיֿפױאנּבױא  ,לַײװ

 ,גנוטכיר ריא ןעזרעד

 .שינע .ץכע- .גנ- .ךיז טימ

 -נַײרַא ,ןטעּברַאֿפ
 ןַײז ַײּב טעװ טכענק רעד זַא; .ךיז וצ ןֿפור
 -צצ םיא טימ ךיז רע לָאז ,ןרָאֿפריֿפ ּבלעװעג
 ןַײרַא ּבלעװעג ןיא יַא םיא לָאז ןוא . . . ןסעומש
 םיא טָאה יז, .21 יז ,פי ,"רעװקיל ףיוא
 עריא ןעוו ,ןַײרַא ּבוטש ןיא ךיז וצ ןטעּבעגנַײרַא
 ,"ןעװעג טשינ םייה רעד ןיא ןענעז ןרעטלע
 ,1885 עשרַאװ ,עטעּבַאג יד עלעסעּפ ,םוַאּבסונ .א

 ןלעװ . . . ןַײרַא םיא טעּב ?רע זיא ואוו, ,18 יז

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"ןמוזמ ַא עקַאט ןּבָאה רימ
 קירוצ ייז ןוא ןֿפַאלעגכָאנ רע זיא, ,162 יז
 ,ןַאמגרעּב .א ,"ּבוטש ןיא ךיז וצ ןטעּבעגנַײרַא
 ,12 יז .1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ רעקצָאק

 ויוה ןיא יַא ֿבוט'םוי םעד טעװ יז, .יֿפ
 ,23 וש 1961 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"ןַײרַא

 רע .שינע- .גנז

 -ןַײרַא ,ןגײלנַײרא

 נַײרַא ןדיל סָאד|ק .טנַאװעגטעּב םעניא ןָאט

 ייינש א ןוֿפ סנייר א לכעלַײל ַא ןיא טעּבעג

 רקיע ,שטיװַאר ךלמ ,"ריּפֲאּפ ןגיוּב ןרָאלק

 ,161 יז ,יּתחכש

 ךיז טָאה םורַא רעצנַאג רעד, .ךיז טימ

 עװקסָאמ ,המחלמ ,מפ ,"טעּבעגנַײרַא םיא ןיא

 ,82 'ז ,8

 -עצ ,ןעלקערּבעצ .1

 "גַײרַא ןוא ךעלקיטש ףיוא ןדַײנשעצ ,ןעלשירק

 הלח יַא .טײקיסילֿפ ַא ןיא ןקיײװנַײרַא ,ןָאט

 עלעקרעגוא ןַא יַא .ךלימ ןיא ,ךיוי ןיא (הצמ)

 ןסנירג ענעדײשרַאֿפ יא .עניװשטָאּב רעד ןיא

 עקשַאילֿפ רעד ןיא טקָארּבעגנַײרַאפ .ּפוז ןיא

 ןֿפנָארּב רעד .זיּב . . .לּבָאנק לטּפַײה סיורג ַא

 ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י ,"ןגיֹוצעגנָא טוג טָאה



 ןעמורּבנַײרַא

 = (פוז) ךיוי ןיא יא* הֿבושּת'לעּב רעד

 ,הרצ ַא ןיא ןצעמע ןרעטנַאלּפרַאֿפ

 .סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןגײלנַײרַא ,ןָאטנַײרַא .2

 יליּפמ' ןַײמ , .ןינּב ןיא לגיצ רעטרעדנוה יא

 ַא טיורּב םַארג טרעדנוה סקעז טימ ריא טעװ

 ָאליק עצנאג א 'א ןָאק רע ,ןעקויטרַאֿפ טינ גָאט
 קסנימ ,רעיוּב ,רַאיטכעד עטָאמ ,ײלָאמ ןייא טימ

 טקָארּבעגנַײרַא ּביוש רעד ןיא, .ג8 6

 .114 יז ,1948 עװקסָאמ ,המחלמ ,מּפ ,"ןגיוא יד

 עטרַאװרעדמוא ףיוא טלעג ןּבעגסיױא .2

 ןעװעלכַאטרַאֿפ ,ןרטּפ ,תואצוה עקיטיינמוא רעדָא

 "רַאֿפ ַא יא .ןעגנוריטסעווניא עקיניזמוא ףיוא

 ןעמ זומ לּביטש םעניא , .ןומטמ א יַא .ןגעמ

 ,"ךַאד רעד טניר עס ,ךעלּברעק עכעלטע יא
 טקָארּבעגנַײרַאג .82 '} ,םיהַא קירוצ ,סוממ

 ...ןציז ןּבילּבעג ןוא ...ךעלּברעק עכעלטע

 ,סעידעמָאק ,עש ,"רעייא יד ףיוא ןוה ַא יװ

 -נוה ןוא רעטרעדנוה טקָארּבעגנַײרַא .יז"הנקיי

 ןעגנומענרעטנוא ןיא ןרַאלָאד ןענָאילימ רעטרעד

 רעד ,נַאצ ,"ןטיציֿפעד זיולּב ןעגנערּב סָאװ

 .27 | 1967 ,לַאנרושז רעשידוי

 ױזַא) ןעגנערּבנַײרא .ןּבעגנַײרַא ,ןשימנַײרַא .4

 יא ,לטרעװכַײלג א 'א .ץיװ א יא .(ץריוועג יװ

 .גָאלשרַאֿפ םעַײנ א 'ַא .ןגיל א 'א ,ןטַאטיצ

 .אּתדגַא ןַא ,שרדמ ַא ,ארמימ א ,קוסּפ א 'ִא

 ןדִיי ךיז ןענַײז, .זמר א ,שינערעהוצנָא ןַא 'א

 טקָארּבעגנַײרַא . . .טסעומשעג ןוא . . . ןסעזעג

 לש הֿבישיּבפ ,סוממ ,"לטרעװכַײלג ַא לָאמעלַא

 ןַײז טלָאװעג טָאה רע ןעװע ,20 יז ,'הלעמ

 ,ךעלרעטילֿפ טימ ןצוּפַאּב ךַארּפש רעקידנכָאװ

 "רעװ עקידשדוק-ךושל טקַארּבעגנַײרא רֶע טָאה

 יד ןקריוו . . . רעמ ךָאנ, ,48 יז ,ווו מעּב ,"רעט

 רֶע עכלעוו ,לױמסקלָאֿפ ןוֿפ רעטרעװ ענלצנייא

 רעּבַײרש 'די ,נש ,"ןקָארּבוצנַײרַא ּביל טָאה

 .246 '} ,1958 י"ג ,דנַאלסורןטעװָאס ןיא

 .שינע- .רעד ,ץכעקַָארּב--

 א יװ ןעַײרשנַײרַא -- וטוא -- ןעמווּבנַײרַא
 ,דרָאּב ןיא 'א .ןעװערנַײרַא ,ןעיָאװנַײרַא ,היח
 טמורּבעגנַײרַא ןוא . . . ןגיוּבעג ךיז טָאה רע;
 םעד ןיא ,, ,19 עוו 1967 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"היח ַא יװ
 ענעקַארשעצ ַא טמורּבעגנַײרַא טָאה למוטעג
 ."המהּב

 ןקירדסיוא ,ןגָאזסױרַא סעפע ,1 -- װרט
 .ןוגינ ַא יא .קיטײיװ םעד יא .קידנעמורּב
 ןיא ,ךעלטַײד:-טינ ןגָאזנַײרַא ,ןעשטרוּבנַײרַא ,2

 ,ןיינ םעד יא .ךיז רַאֿפ רעמ ,ליטש רעד

 -ןַײרַא חוּכ טימ .1 .חטוא -- ןכערּפנַײרַא
 ,גנומוצרַאֿפ א ךרוד ,הציחמ ַא ךרוד ןעגנירד

 רעטכַאמעג א ךרוד ןעגנירדנַײרַא דלַאװג טימ

 יַא ,םָארק רעטכַאמרַאֿפ רעד ןיא יא .גנונעֿפע

 ,טָאטש רעטקיטסעֿפַאּב רעד ןיא

 ,ןֿפוא ןכעלרע-טינ ַא ףיוא ןעמוקנַײרַא .2

 רעד ןיא 'ַא; .הֿפינח רעדָא ַײרערַאנּפָא ךרוד

 עדנאש וצ ןוא 'ךל רומשאו יל רומש' הרֿבח

 עקנַארק ידי ,ץרפ ,"קסע ןצנַאג םעד ןכַאמ
 ."ןורענ

 ,לסיש ןיא יַא .ילּכ ַא ןיא ןעקײמנַײרַא .9

 .ןקעּב ןיא

 .ורט -- ןעגנערּבנַײרַא
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 טָאה עמַאמ עטיירּב א, -- ךיז טימ טֿפָא

 ןיא םיא וצ ךיז ןכָארּבעגנַײרַא ,טרעטשעג םיא

 ,עֿפָאי לדוי ,"םינּפ סנוז ןֿפױא טקוקעג ,רעמיצ

 רעד טָאע ,33 'ז ,1932 עװקסָאמ ,ףמַאק ןיא
 יד טציא ָאד סע ךיז ןּבָאה םיא ךרוד ,רעש

 'טלא רעד ןיא ןכַארּבעגנַײרַא לארׂשייירוּביג

 ,בנה .10 יז ,רעדַײלשעג ,קׂשי ,"טָאטש

 ,רעד

 ,ןגָארטנַײרַא .1
 יד 'ַא .דוּביּכ 'ַא .ךַאז א ןגָארט וצ ןעגנערּב

 רעד ןרעהעג סָאװ רעכיּב יד יא .שיט םוצ ּפוז

 יד רַאֿפ לוטש א הּכוס ןיא יא .קעטָאילּביּב

 זיא טיװעקָא, .ַאטעג ןיא רעװעג יא .ןיזיּפשוא

 לריטַאװק ּבלַאה ַא / ,רעַײט ,רעַײט טשינרָאג

 סָאד רעּביא עשז שיוט / ,רעַײרד ַא טסָאק

 ,"לריטַאװק ּבלַאה א ןַײרַא גנערּב ןוא / לריּפַאּפ

 ,ןַײז וצ ןַאמ א ןעמונעגרעטנוא ךיז טסָאה ,, .5

 .וװש ,"ןַײרַא ּבוטש ןיא טיורּב עשז גנערּב

 זד ...טגנערּב ןַײרה סג רעד ןיא ןמ ׂשאוו,

 ׂשֹע טלָאװ רע זד ןפיוק ףיוא טינ רנייק ראט

 'ַא טינ טסלָאז ןוא, .ק"קּת ,"ןֿפױק רֿפ רדיוו

 ,םירֿבד ,יּת ,"זיוה ןַײד ןיא טייקידרעװמוא ןַא |

 ןייק הּכוס רעד ןיא יַא טינ רָאט עמ, .26 יז

 -רועיּכ תמחמ ףַאשעמָאּפ רֶעדָא ילּכ עניירמוא

 .1860 עשרַאװ ,םדָא ךרד ,"הּכוסה

 'ַא .ןריֿפ וצ ןעגנערּב ,סעּפע ןריֿפנַײרַא .2

 ,ץייוו טימ ךעלרוֿפ , .ץלָאה לרוֿפ ַא לטעטש ןיא

 וׂשע סָאװ ,תוקרי-רַאש ןוא רעיא ,לֿפָאטרַאק
 טָאטש ןיא ןַײרַא טגנערּב רעֿפרעד יד ןוֿפ

 ,המלש ,סוממ ,"ֿבוט'םוי א רעטנוא ןֿבקעי

 ,118 יז

 חרוא ןַא יַא .ואווצעגרע ןצעמע ןריֿפנַײרַא .9

 יד 'ַא .ןטנַארגימיא ,םילוע 'א .תּבש ףיוא

 טָאה עמ יװ ױזַא; .אינסכַא רעד ןיא םינּתוחמ

 ענַײז ןּבָאה ,טכַארּבעגנַײרַא ּבוטש ןיא םיא

 טכַארּב ףסוי, .לֿפ ,"ןסירעצ םיאנּת יד ןרעטלע

 ןיא טילעטש ינוא ןַײניה ֿבקעי רעטָאֿפ ןַײז ךַא

 גוא טעג, .7 ,זמ ,תישארּב ,ץילּב ,"הערּפ רֿפ

 .טעג הליֿבט וצ טנַײה איורו איכלעו טגָארו

 םייה טׂשיא איז ןעװ ןַײרה איז רימ טגנערּב

 ךימ טָאה, .1243 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןמוק

 ךיא לעװ ,טלעג סטעג -- טכַארּבעגנַײרַא טָאג

 טשלָאז אוד, .םירוּפ ,לֿפ ,"!טכַאנ עטוג א ןגָאז

 ןַײד ןיא ןֿפרד ׂשַײװ הנמלא טינ רטכעט ןַײד

 ךיא ּבאה טׂשעג יכלעז, .א/זנ ,ןויע ,"יַא זיוה |

 טׂשעג יכלעז רעמ אוד ׂשד טלעװ ךיא ,ןרעג

 טימ, .ּב/מ ,וטל ,"טכַארּביג ןַײרַא טשעה

 רעצרעה ענעכָארּבעצ ןוא סיֿפ עטקאהעגרעטנוא

 עג טכַארּבעגנַײרַא ןטַאגעלעד ערעזדנוא ןענַײז

 רע, .57 יז ,עקװעלירתּכ ַײנ טלַא ,עש ,"ןרָאװ

 ... טָאג רגיטכעמלא רעד דאנג ןַײז ןטיּבג לָאז

 (לארׂשי ץרא) ןיא ןרעװ ןַײז הכוז רימ זָאד

 ,(תורימז תבש) ןוזמה תכרב ,"טכארּביג ןַײרַא

 .א/אי ,1723 טׂשמַא

 טיירג ץלַא ןכַאמ ,ֿבוט-םוי ַא ןטיירגוצ .4

 -נָא ירֿפרעדניא קיטשרענָאד .ֿבוט-םוי ןּביײהוצנָא |

 רעװש זיא ןַאמערָא םעד, .תּבש םעד יא ןּביײה

 -ןצסיוא גנירג ןוא חסּפ םעד ןעגנערּבוצנַײרַא
 .וש ,"ץמח םעד ןעמַאר

 ןעגנערּבנַײרַא

 ,גנומיטש א ןֿפַאש ,ליֿפעג ַא ןּבעגנַײרַא .9

 ,דײרֿפ יא .דנַאטשוצ-טימעג םעד ףיוא ןקריוו

 .סעּכ ןיא 'א .השודק ןיא ,תולעֿפתה ןיא יא

 -טוג יַא .הטרח ,הֿבושּת-ירוהרה ןצרַאה ןיא 'א

 המשנ עקיליה יד יװ, .רָאמוה ,טייקיטומ

 ןהמשנ ,חור ,שֿפנ :ּת"ר} ן"רג יד זַא טרעה

 םיא ןיא טגנערּב ןוא ףוג ןטימ חוּכיװ ַא ןּבָאה

 ,"ןייג וצ ךיוא יז טמוק ,הֿבושּת-רוהרה ַא ןַײרַא
 ,17 יז ,1843 סַאי ,םינוֿפס חיׂש רֿפס

 ףיוא ןַײז ע;ּפשמ .,ןטכַארט ןֿפױא ןקריװ .0

 ןיא יא .ןעקנאדעג עַײנ ןצעמע יַא .ןעקנַאדעג
 ,גנודליּב יַא .עא הבשחמ רעד ןיא ,ּפָאק ןיא ,חומ

 ןוֿפ טרַא םעד ןיא, .לטעטש ןיא טכיל ,הלּכׂשה

 ,"גנידצלַא ןעמ טָאה טכַארּבעגנַײרַא ןעקנעד

 ןערַאטס טינ ךיז לָאז . .., .22 יז ,לדוי ,סוממ

 ןוֿפ ..ייז ןריֿפּפָארַא תולוּבחּת ענַײז טימ

 הריֿפּכ רעד ןיא רָאג ייז 'ַא ןוא רשיה-ךרד

 .100 יז ,1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ ידוי רעד ,ײלײר

 טכַא רעייז ןעמ לָאז רעטכעט יד ףיוא טרֿפּב,

 ןיא ןעגנערּבוצנַײרַא ןיא רקיערעד . . . ןּבעג

 ,"הֿבשחמ עטוג יד ןוא ץרַאה עטוג סָאד יז

 -ריּבנעּביז תנידמּב) ...ילהַארטש לאיחי ֿברה

 רע, .ּב/טכ ,?רָאי ,טעגיס ,ןמוא תנומא ,(ןעג

 -נַײרַא ןוא ּפָאק ןטּפָאטשרַאֿפ א טַאהעג טָאה

 ןָא טמוק . ..ןִרַא חומ ןיא םיא ןעגנערּבוצ
 .דוי:םיליהת ,שַא ,"רעווש רעיײיז

 ,קילג יַא .סעּפע וצ ןריֿפרעד .ןַײז םרֹוג .?

 טוג ַא ןיא יַא .הרצ א ,הנּכס א יַא .הכרּב-לזמ

 ןיא יַא יז טלָאװעג טסָאה וד שטָאכ, .טֿפעשעג

 ,"הנווּכ ןָא ןָאטעג רעּבָא סָאד טסָאה וד ,הנּכס ַא

 ןיא םורֲא טילֿפ ּביטש רעד, ,72 ,רָאטַאיעט

 ךיז וצ ןַײרַא םיא ריא טגנערּב . . .טֿפול רעד

 רעַײא ּבָא טיה ,רָאטקָאד .י ,"ןעגנול יד ןיא

 טוט גיוא סָאד, .6 'ז ,1895 סעדָא ,דנוזעג

 ןַא לַײװ ,הרוֿבק רעד וצ שטנעמ םעד ...'ִא

 ,גנילרעּפש .י .א ,"ןדֲאש ליֿפ ןעק ערה"ןיע

 ,ט"טרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט) ,װ םיטוקיל

 ,78 יז

 ַא ןיא ַײנ ןיא סָאװ סעּפע ןריֿפנַײא .8
 םייוניש יא .ןּבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ,הֿביֿבס

 -סיורג יא .סעקדנַארַאּפ עַײנ יא .רעגייטש ןיא

 יִא .תושר סנטייוצ א ןיא יא .טײקשיטָאטש

 רעכיוה רעד ןיא ןצעמע 'א .תוסנרּפ עשירֿפ

 / .ןַײמ רניד ראיײרטג אוד ,עשוהי, .טֿפַאשלעזעג

 גנוטַײצ האַײנ ןייא רֿפ וטׂשגנערּב ׂשָאװ

 ,'גנוּבַײרשּב וניּבר השמי ,"?ןַײרַא ןהעידי=|

 רעד, ,ן50 ןאַפ ,קג ,קורעמש אנח} ?1750 ,?טרָא

 ןַײרַא טגנערּב סָאװ ןיד רעטסקיטכיװ רעטשרע

 ןיא ,עיגילער רעשידִיי רעד ןיא דניק שידִיי א

 םהרֿבַא ןוֿפ תירּב רעד זיא עיצאנ רעשידִיי רעד

 -עברא-דעו רעד, .44 ןאפ ,1882 ,לָאפיי ,"וניֿבָא

 תונקּת יײר ַא טלעטשעגנַײא טָאה .. . תוצרַא

 ןיא רוס לקיטש א ןעגנערּבוצנַײרַא רעדיוו

 ,שוו דש ,זּביא מי ,"ןּבעל-הליהק ןוא -עילימַאֿפ
 ,34 יז

 -נַײא טסנוק ןיא ,טעּברַא ןימ רעדעי ַײּב .9

 ןיא םעטסיס עַײנ א יא .סעּפע ןלעטשנַײא ,ןריֿפ

 צַײנ א 'א .םערוֿפ א ןיא יא .טעּברַא רעד

 רעד טרעװ טרַאד, .ליטס םעַײנ ַא יַא .םערָאֿפ



 ןענערּבנַײרַא

 ַא ןיא טכַארּבעגנַײרַא ףָאטש רענעמוקעגנָאזַײנ

 ,"המלש ילּכ ַא םיא ןוֿפ ןטעּברַאוצסױא ,םערוֿפ
 .עשטַאילק ,סוממ

 -רַאֿפ ןיא ,ןַײז הנשמ ,סעּפע ןריֿפנַײא .0

 ןעמרָאֿפ יד ליֿפ רערעדעי .ךַארּפש טימ גנודניּב

 'א ןצרַאה ןיא ןקַאּבעגנַײא םיא ןענַײז סָאװ

 ,םי ,"שידִיילַא ןשיטקעלאידרעּביא . . . םעד ןיא
 ,1928 דוק

 ץכילטסעק שאד ּבָאה 'נוא, .ןצעזרעּביא ,1

 שטַײט ןיא . . .תירּבה תוחול ינש רוציק רֿפס

 ,המדקה ,חע ,ײטכַארּבגנַײרַא ךַארּפש

 ןיא ןעמוקנָא ןענָאק וצ ףיוא ןטיירגוצ 2

 ןיא ךיד טָאה, .טעטיסרעװינוא ןיא יַא .לוש ַא

 ךיד טָאה ןוא טכַארּבעגנַײרַא לוש-רעניּבַאר רעד

 טסָאה וד זיּב סעציײלּפ עריא ףיוא טּפעלשעג

 ,117 יז ,לַאל ,"טרידוטשעגסיוא

 יַא .ןרָאּפשנַײא .טסנידרַאֿפ ,חוור ןּבעג 9
 ּבָאה רעַײט א ןוצ ןלעװ רימ, ,ןטיֿפָארּפ ,הסנרפ

 לֵסיִּב ןיש ַא ךיז ןרַאֿפ} ןלעװ רימ ,ןעמוק

 ינימ ענעי; ,13 ,א ,ילשמ ,סמ ,יַא ןגעמרַאֿפ

 ייַא קר טָאטש רעד ןליוו . . . סָאװ ,ךעלעשטנעמ
 :ריא ..עשטַאילק ,סוממ ,"ןָאט תוֿבוט קר

 ...טימ טַאהעג הנותח דלַאּב טָאה עטַאט ןַײז,

 טכַארּבעגנַײרַא םיא טָאה יז ןוא ,הנמלא ןַא

 ,1955 ,םָאג ,"רעדניק ייװצ עריא 'ןדנ' סלַא

 .8 ןא

 ןזָאלנַײרַא ךיז ,ןע;צנַײרַא ךיז -- ךיז טימ

 ןיא ,טֿפַאשנדַײל א ןיא ךיז 'א .ןינע ןַא ןיא

 .גנומיטש רעטוג א ןיא ,החיצר ַא

 ,שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,גנערב =

 ןּפַאנק ַא ןגעװ ,ריא :ךיוא -- (עק- ,ןיד) רעד
 .יירע- .רענידרַאֿפ

 טימ ןעגנירדנַײרַא .1 .ורט -- ןענערּבנַײרַא

 ,ןטכַײלנַײרַא .ןציהנַײרַא .ןעמַאלֿפ טימ ,רעַײֿפ

 ןוא רעַײש ןוֿפ ךאד ןכרוד טנערּבעגנַײרַא;

 יד ךרוד, ."האוֿבת עטלמַאזעגנָא יד ןדנוצעגנָא

 דלָאג קידרעַײֿפ טנערּבעגנַײרַא טָאה רעטצנעֿפ

 .מ ,"ןוזרעטניװ רעקידנעייגרעטנוא רעד ןוֿפ

 טָאה ןוא, .ט"כשּת ה"ר קיא ,יקסװָאנשזולד

 ןקיטנװָא ןטימ ןיא רעזייּב א טנערּבעגנַײרַא
 ,יּפָאק ַאי ,טייצ ,"רעמעד

 יד ןיא, .ןענערּב ךרוד ןכייצ א ןכַאמ .2

 -ןַײרַא ךעלרָאּפ עטּבילרַאֿפ ןּבָאה קרַאּפ ןוֿפ קנעּב

 ןענעקרעד וצ, ."ןלַאיציניא ערעיײז טנערּבעג

 ענעדײשרַאֿפ ןַײרַא ןעמ טנערּב סעדַאטס ערעייז

 .גיפ ,8 ."תומהּב יד ןוֿפ ןלעֿפ יד ןיא םינמיס

 ןַא ,סולֿפנַײא ןקרַאטש ַא ןזָאלרעּביא .ןקריװַאּב

 .עגנַײרא הלואג טָאה סָאװ רוד א, .קורדנַײא
 .העיקש ענעדלָאג ,אֿפא ,"ךיז ןיא טנערּב

 .גנ- .רעד ,ןערב- .ךיז טימ
 .שינע- .ץיכעז

 ןקָארּבנַײרַא ווז .ורט -- ןעלקערּבנַײרַא
 רענעגייא רעד רעּביא ,ןײלַא -- ך יז טימ .4-
 .ןָאטנַײרַא ךיז .סעּפע ןיא ןלַאֿפנַײרַא ךלוש

 ךיא זומ ,טלקערּבעגנַײרַא ןיילַא ךיז ּבָאה ךיא,
 עסיורג סָאד ,ןַאמרהע .ה .נ ,"ןסעֿפױא ןײלַא סע
 . ,11 יז ,ה"ּפרּת עשרַאװ ,סניװעג

 ,גנעג ,ןע ,רעד - גתנַאגנַײרַא

 ,רעד -- ֿפָאגנַײרַא

 .ורט -- ןערַאגנַײרַא

 .רעד -- םוננַײרא
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 ,רעװַאג ןזַאלנַײרַא .חרט -- ןרעװַאגנַײרַא
 זאד ךאז שאד ומילּפ ןונ אד; .,ןעַײּפשנַײרַא

 סיל ינוא טריװַאג ןיינא רעכעּב ןעד ןיא אוז רע
 .ח"ק הׂשעמ ,ּבמ ,"ןלַאֿפ ךונ רד םיא

 טקַא 1

 א ןוֿפ יא רעד, .ןײגנַײרַא ןוֿפ סעצָארּפ רעדָא

 ,סוממ ,"הצענכה טימ ןגיוּבעג ,ליטש . . , זיא ןדִיי

 ןקרַאטש א טגעלֿפ 'א ריא; .שוו יז ,המלש

 ,רַא ,"סרעטעּברַא עלא יד ףיוא ןכַאמ םשור

 גיוא ןַא טֿפרַאװ ץירּפ רעדע .הלאש עַײנ יד'

 ,סוממ ,יַא םַײּב ךַײלג ּבוטש ןיא ןדעי ףיוא
 ,119 יז ,המלש

 ,ןעמוקוצנַײרַא טמיטשַאּב זיא סָאװ טרָא .2
 -רַאװש ןוא רענדַארַאּפ .ןינּב ןיא יַא .ןײגוצנַײרַא

 ,ףיוה א ןיא יא .יַא רעצ

 טריֿפ סָאװ עקשזעטס רעדָא געװ .גנַאגוצ .9

 ןעוועג טיוט םעד רַאֿפ , .טרָא ןטמיטשַאּב ַא וצ

 ,1948 עװקסָאמ ,המחלמ ,מפ ,ײןֿפָא יא רעד זיא
 -מורַא ןּביױהעגנָא ךיז טָאה קינֿבושי רעד, .22 יז

 י"נ ,בדל ,"לסעג םעד ןוֿפ 'א םעד ףיוא ןקוק

 -אּב . . .|זיא} װָאכָאטסנעשט , .426 יז ,ז"ישּת

 םעד טָאה סָאװ גנוטסעֿפ א יװ ןרָאװעג טמיר

 ָאטסנעשט ,"עשרַאװ טָאטשטּפוה רעד וצ יא
 ,6 '} ,ןדיי רעװָאכ

 ןיא ץרַאהרָאֿפ ןוֿפ יא רעד, .גנַאגכרוד .4

 (סענַאּפַאלק) ךעלעקעד טימ זיא רעמַאקצרַאה
 װעיק ,ןישַאמ שטנעמ ,סלרעּב .ט ,"טכַאמרַאֿפ

 .30 'ז ,7

 ןכַאמ) ןּבָאה .טירטוצ .םוקנַײרַא רעטֿפָא .9

 טסלָאז וד, .ריט ענעֿפַא ןַא ןּבָאה -- יא ןא (ךיז
 ךיד טעװ יז ,ןעטנעי וצ יא ןייק ןכַאמ טינ ךיז

 ,2 ןפ ,1868 ,מק ,"ןעגנערּב תורצהילּכ וצ

 יד ןגָארטרַאֿפ ּבוטש ןיא . . .'א ןַײז טימ טָאה;

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"טַײצ רענעי ןוֿפ קנערק

 טָאה ןוא ןזַײא ןוֿפ טיילק א ןטלַאהעג, ,188 'ז

 ,'קָאטסָאװ' ,ווװ גרעּב ,"םיריֿבג וצ יַא ןַא טאהעג

 : ,80 יז

 -ַאּב הריד יד, .עיָאֿפ ,זױהריֿפ ,זױהרָאֿפ .0
 -אּב א טימ רעמיצניואו א ,'א ןַא ןוֿפ טייטש

 תוריד ןוֿפ טקעּפסָארּפ ,"לקניװיזַײּפש םענעטכיול
 ,1964 טסוגװַא ,הילאערזי ןיא

 טַאטלוזער רעדָא טקא

 -ברעמ ןוֿפ ץענערג רעד, .(ךיז) ןסיגנַײרַא ןוֿפ

 ףיוא רעטַײװ טינ סיוועג ןָא ךיז טּבײה שידלי

 ןשיטלַאּב ןיא רעקוא ךַײט ןוֿפ יַא םַײּב יװ חרזמ
 ,372 ,אווו פשוי ,װמ ,"ןַײרַא םי

 ינייא ,ןלענקנַײרא

 טַאלּב ַא ,שמוח השרּפ א 'ַא .ןענרעלנַײא ,ןרזח

 שטָאכ ,ּפָאק ןיא ןַײרַא טינ םיא טייג סע, .ארמג

 ."ךָאװ עצנאג ַא ןַײרַא ערָאג ,ןַײרַא קַאה

 סָאד --- סָאגנײרַא .1
 טצײלֿפ , .םי ןיא ךַײט ןוֿפ יַא .ךיז ןסיגנַײרַא
 םָארטש ןטיירּב ַא טימ קעװַא ןַאמעינ רעד
 ןוֿפ יִא םעד טמענרַאֿפ ,ענװָאק וצ טַײז-ֿברעמ
 -עצַאק .א ,ײ. . .ןוֿפצ וצ ףורַא ןוא עיליוו רעד
 .עטכוּב .2 .309 יז ,| עטיל ןיא ,ןעגָאּבנלענ

 ןיא ןַײרַא ךיז טדַײנש סָאװ םי קיטש .ףלָאג

 .וטוא -- ןייגנַײרֿא

 ןייגנַײראפ

 -נַײא .8 .יַא רעשינטָאּב ,א רעגיר .השּבי רעד
 .ןעיידיא עַײנ ןוֿפ יַא .סולֿפנַײא ,קורד

 ןַא ןיא ןעמוקנַײרַא .1
 'ַא .ּבוטש ןיא 'א .םיור ,חטש ןטצטנערגעגּפָא

 טימ יא .ןַאּב ןיא יִא .טָאטש ןיא יא .דלעֿפ ןיא

 ,רעטצניֿפ רעד ןיא קידנּפַאט יַא .טירט עטסעֿפ

 .רעװלוּפ טימ רעלעק א ןיא רעַײֿפ טימ יא

 .שדקמה תיּב ןיא 'א .שרדמה-תיּב ןיא 'ִא

 :ךַארּפש-םיבנג ןוֿפ -- (עּפ ַאג) טאל ב יֵא*

 ןעמ טייג יַאע .טייהרעליטש ,טייהרעמייהעג יַא

 טייג ןײגסױרַא ,ריט רעטיירּב א ךרוד ןַײרַא

 רעד ישוח, .װש ,"רעלָאמש א ךרוד סױרַא ןעמ

 ,ךוּב'לאומש ,"ןַײניה םילשורי ןעג גניג יּכרַא

 ןיא זיוה ןיא ןַײנַא ןגניג רימ , ,1468 עֿפָארטס

 ,ןַײרַא לוש ןיא טייג רע ןעװ ןוא , .ץניװ ,"ףוה

 ,"שינרעטיצ ןוא ארומ א ןלַאֿפ םיא ףיוא לָאז
 זיא {ךאד=} ךאט ןַײז רשוע ןעד, .א/זי ,2טל

 ,"זיוה םנַײז ןיא ןַײרַא ןגער ןייק טיג ,ץנַאג

 רעד רֶעירֿפ ףרַאד יא? .א/ּבי ,1743 אדרויֿפ ,הק

 ,"רערעגנִיי רעד רעִירֿפ --- ןייגסיורא ,רערעטלע

 ,אטוז ץרא ךרד תכסמ ,זּביא דניקלַאז .מ י

 א ןיא יַא :טרעטיירּבעגסױא .1878 ענליוו

 ןיא 'ַא .הנידמ ַא ןיא ,דנַאל א ןיא ,בושִיי

 -מוא טָאה הליֿפּת ןַײמ , .עא ךַײט ןיא ,רעסַאװ

 ןיהואו למיה ַא וצ ,טָאג וצ טרעטעלקעג טסיז

 ,יינש ןֿפױא סנטָאש ,טייצ ,יַא ןענעק לָאז יז

 םינֿפלוינֿפל 'ַא ,םישדק-ישדק ןיא י'ַא* .111 יז

 .עטסקילייה סָאד ןרירנָא ךיוא =

 זַא, .ךיז ןּבַײלקנַײרַא ,(ךיז) ןע;צנַײרא .2

 רעד ןיא ןַײרא ןעמ טייג ,טלעגטנַאה טיג עמ

 = הק ח סמענעי ןיא יא* .װש ,"הריד

 סמענעי ןיא יַא* .טכער סמענעי ןּפַאכרַאֿפ

 ןצעמע טימ טנַאנ ןרעװ = תומא-דלד

 ייז רָאט עמ . ..ךעלטַײל עגנוי טימ רעּבָא;

 ,"םיסרוקיּפַא ןוֿפ תומא-דלד יד ןיא יַא ןזָאל טינ

 ,88 'ז ,1899 עשרַאװ ,וװ ןטסינַאלַאק יד ,להי
 ןיא ןטכַארטנַײרא ךיז = עגַאל סמענעי ןיא א*

 ,דנַאטשוצ סמענעי ןײטשרַאֿפ ,עגַאל סמענעי

 ףָאש עטוג ליֿפ , .ץַאלּפ ,טרָא ןעניֿפעג ,8

 ןיא טייג סע, .װש ,"לַאטש ןייא ןיא ןַײרַא ןעייג

 ךס ַא ןעקלויל ,עקלוּבמַאטס רעד ןיא} ריא

 ,220 יז ,1925 ענליװ ,םילשמ ,טע ,יןַײרַא ןוטיט

 סע = איצומה רעד ןיא ןַיײרַא טייג הלח יד*

 סע זַא ,טינ טקעלק סע זא ,קינײװ יוזַא זיא

 ּב 9 ר ג ןַײז ןיא טייג רע" .ןָא טינ ךיז טעז

 ,קיד רעייז ןרָאװעג זיא רע (א = ןַײרַא טינ

 ,ףרַאד רֶע לֿפיװ רעמ טגָאמרַאֿפ רע (ּב .טעֿפ

 ענַײז ןיא טייג רע" .ןעמענרַאֿפ ןָאק רע לֿפיװ

 ,קיד ןרָאװעג (א = ןַײרַא טינ רעדײלק

 םעד ןיא י'ַא* .ֿבושח ,ךַײר ןרָאװעג (ּב .טעֿפ

 יַא* .רענלעז א ןרעװ = טנַאװע ג ןרַאש

 ,ןטסָאּפ סמענעי ןעמענרַאֿפ = ךיש סמענעי ןיא
 : ,עיציזָאּפ

 א טימ יַא .ליצ ַא טימ ןצעמע וצ ןעמוק .4

 ןרעװ רַאװעג סעּפע 'ַא .טסַאג וצ 'א .טיזיוו |

 ןַײמ ,'ַא רימָאל, .םלוע ןטימ ןעגנערּברַאֿפ יַא

 סָאװ םיא ןגערֿפ ןוא רעטקָאד םוצ ,רעטכָאט

 (זיוה) ּבוטש ןיא םענעי וצ, .79 ,"זיא ריד

 טרַאהעג רע טה, .װש ,"קידנסע יַא טינ ןעמ רָאט



 רעײגנַײרַא

 -ךַײרַא זיא ןוא ןסעגעגּפָא טָאה ןֹודָא רעד זיּב

 רַאֿפפ .טשעּב יחבש ,יןֹודָא םוצ ןעגנַאגעג

 טרָאד ןעמ זומ / ,ַײּברַאֿפ טייג עמ זיוה ןכלעוו

 ןוא ןייװעג סיורג טימ ןוא / ןטערטּפָא ,יַא
 ,"ןטעּברעּביא ןשטנעמ ןכעלטיא / יירשעג סיורג

 יד טנעלֿפ, .29 'ז ,19253 צנליװ ,רעדיל ,טע

 ךיז ןגעלֿפ ןוא ןעז יז ןעמוק ...יִא טלעװ

 ,ּבחנ ,"טייקנָאש ריא ףיוא ןרעדנואװרַאֿפ רעייז

 ,'ינעהו ריגרעּבמ הׂשעמי

 ,חוּכ ןוֿפ ףליה רעד טימ ןעגנירדנַײרַא .9

 ןרעגַאלַאּב .טפאלקעגנַײרַא ,טּפוטשעגנַײרַא ןרעוו

 דנַאל ןיא יא .ריא ןיא 'א ךָאנרעד ןוא טָאטש א

 :טגָאזיג ןּבָאה ןםילגרמ יד} איז; .אנוׂש ןוֿפ

 לארׂשיץרא ןיא ןירעװ לארׂשי דנוציא ןעו

 ןוֿפ ןיצעזּבָא שנוא השמ טרעװ ,ןיג ןַײרא

 רעַירֿפ, .א/י ,רּבדמּב ,וצנ ,"תואיׂשנ רזנוא

 ...עלעּפַארד ןיילק א ךעלעמַאּפ םיא רע טכַאמ

 רעֿפיט לסיּב ַא ןַײרַא םיא רע טייג ךָאנרעד

 ,ןגָאלש .29 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"קָאװשט ןטימ

 טייג םיא ןיא לֿפיװ -- ןעלדיז ,ןסַײמש

 .ןַײרא

 א ךרוד ,גנונעֿפע ןא ךרוד) ןעגגירדנַײרַא .0

 ּביוטש רעצנַאג רעד .ןּפַאכנַײרַא ךיז .(טלַאּפש

 ןיא ןַײרַא טייג ךיור רעד .ּבוטש ןיא ןַײרַא טייג

 ,זָאנ ןיא ןַײרַא טייג רורמ רעד .ןגיוא יד

 סָאװ ןוז רעד ןוֿפ טכיל םעד ןוֿפ לשמ ַא;

 ,90 יז ,אינת ,"רעטצנעֿפ ךס ַא ןיא ןַײרַא טייג

 -ַײרַא ,ליֿפעג ַא ןוֿפ ןרעװ ןעמונעגכרוד ./

 ,סעּכ ןיא יא ,דנַאטשוצ-טימעג ַא ןיא ןעמוק
 'ַא .טײקכעלײרֿפ ַא ןיא יא .תוֿבהלתה ןיא יַא

 טייג ...רעצנעט רעד, .הרוחש-הרמ ַא ןיא
 ,"תולעּפתה רעמ ץלַא ןיא רעטַײװ סָאװ ןַײרַא
 ,86 'ז ,| דירַאי םינוֿפ ,עש

 ןרעהוצ ךיי = ןרעיוא יד ןיא יא'

 לָאמַא ןעק . . . ןצֿפיז סָאד, .(וויסַאּפ) טכַא ןגייל

 א לָאמַא ןעק סע ,רעצרעה ןכערּבעצ ,ןריר
 ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןרעיוא יד ןיא ןשטנעמ

 ,32 'ז

 אב = (המשנ רעד) ,ןצר ַא ה ןיא יֵאֹ*

 ןַײז ןיא ןתנוהי גניג דנַאש איד, .ןרעװ טקריװ

 זַא, ,504 לֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןַײניה ץרעה

 סָאד טייג תודיסחו רסומ ךיוא טנרעל עמ

 ,1957 י"נ ,ּבדל ,יןצרַאה ןיא ןַײרַא ןענרעל

 טימ ןסעומש וצ ךס א טגעלֿפ רע ןוא, ,30 יז

 -עגנַײרַא ןענעז דייר ענַײז זיּב ןשטנעמ םעד

 ,ּבחנ ,"ןַײרַא ןצרַאה םעד ןיא םענעי ןעגנַאג
 ,'הליֿפּת לעּבמ הׂשעמ'

 ,ךעלדנעטשרַאֿפ ןרעװ = ּפ ָאק ןיא 'א*

 ןוֿפ רעטרעװ יד; .ןעניז ןיא (ןּבָאה) ןגיל .רָאלק

 חקֹוּפ ," חו מ ןיא ןַײרא טייג רסומ . ..

 טייג . ..ללּכ רעד, .ול קרּפ ,ש"ּת י"נ ,םירוע

 ןַײד ּביל ּבָאה ,ןַײרַא ּפָאק ןיא שטנעמ םעד טוג

 'א* 84 'ּפש ,רָאטַאיעט ,ײןײלַא ךעד יו דנַײרֿפ

 עכלעזַא .זָאנ ןיא ןַײרַא חזז -- זָאנ ןיא
 ,זָאנ ןיא יא ןלעװ רעטרעװ

 ,ךעלגעטגָאט ןרעוו .ֿבצמ ַא ןיא ןעמוקנַײרַא .8

 ,ןטֿפעשעג ןיא יא .ךיז ןּבעלנַײרַא .ךעלטנייוועג
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 רעכעלרעֿפעג ַא ןיא ,הנּכס ַא ןיא יא :ךיוא

 יד ןיא 'א* .עד ָא מ רעד ןיא 'א .עיצַאוטיס

 ֿבוט-םוי א ןיא 'א* .ךַײר ןרעװ = ןרעדעֿפ
 ...ןוֿפ גנומיטש רעד ןיא 'א = (תֹּבש)

 ןטיציֿפעד ןיא ,תוֿבוח ןיא ,תואצוה ןיא יא

 יז טייג טרָאד ,סױרַא טמוק הלּכ יד ןענַאװנוֿפ ,

 ױזַא ךיז טריֿפ ּבַײװ א| װש ,"ןַײרַא רעדיוװ

 זה סרעטָאֿפ ןוֿפ טניואװעגוצ זיא יז יװ

 ץונַאּב ןיא ןַײרא רעמ ץלַא ךיוא טייג ױזַא,

 -נוא לטניּפ סָאד ןלעטשקעװַאי :קורדסיוא רעד

 ,"ןיש רעד רעּביא ...ררעדָא 'דוי םעד רעט

 ,2 ןאפ ,אֿפִיי ,רז

 ,ףתוש ַא ,רעטקילײטַאבטימ ַא ןרעװ .9

 ןיא י'ַא .רעמענלײטנָא ןַא ,דילגטימ א ןרעװ

 'ַא ,ײטרַאּפ ַא ןיא ,ןײארַאֿפ א ןיא יא .תוֿפּתוש

 ,ײמרַא רעד ןיא

 -מָאק א ,לײטדנַאטשַאּב א (ןרעו) ןַײז ,0

 יֿפַאלק א ןיא .סָאמ א ןוֿפ לייט ַא ןַײז .טנענָאּפ

 טייג יאּבג רעד זַא. .סוֿפ ןּביז ןַײרַא טייג רעט

 לוש יד וא ןמיס א זיא ,ןַײרַא לוש ןיא טינ

 יאבג רעד :ריא .װש ,ןַײרַא יאּבג ןיא טייג

 ,ןלוש רעד טרעהעג סָאװ ץלא ךיז רַאֿפ וצ טמענ

 ,םַײװַײלּב ךעלנייװעג ןַײרַא טייג ּברַאֿפ ןיא ,,

 ערעודנוא רַאֿפ קיטֿפיג רעיז זיא רעכלעוו

 ענײמעגלַא ערעלוּפַאּפ ,בעילטַאג .מ 'רד ,ןעגנול

 ,14 'ז ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה

 ,ןליֿפטימ ,ןריזילַאנַא .ךיז ןטכַארטנַײרַא .1

 םצע ןיא ,ךוּת ןיא יא .ןינע ןּברַאה ַא ןיא יא
 סמענעי ןיא יא .םיטרּפ ןיא 'א .ךַאז רעד ןוֿפ

 יא .אנידד אקמועל 'א ,(ןסערעטניא ,בצמ) עגאל

 רֿפ ּבָאה ךיא , .הוצמ רעד ןוֿפ הנװּכ רעד ןיא
 םיא טימ 'נוא ץילממ ןותרוּת דוֿבּכ =| ּת"ּכ

 ,ּבגָארּפ ,"םיניד ןיא ןיגנג ןַײר ןייא טַײװ

 ןיא טײקֿפיט סיורג א ןעװעג זיא עס, .36 יז

 -סָארּפ רעד טָאה ,םימכח יד ןוֿפ המכח רעייז

 ,"תומכח ערעייז ןיא יא טנָאקעג טינ םלוע רעט

 ףיט ןַײרַא ייג, ,'סרילטעּב יזהמ הׂשעמ' ,בחנ

 ןגנערטש א ךיז טימ ךַאמ ,ןײלַא ךיז ןיא

 ךיא ּבָאה סָאװ :ךיז וצ גָאז ןוא שֿפנה-ןוּבשח

 ,"קלָאֿפ ןַײמ רַאֿפ ןוא ןיילַא רימ רַאֿפ ןָאטעג
 ,ך"צקּת עשרַאװ ,.23 ,ףלא רעד ,ןילטייצ ללה

 רעטרעוו יד ןיא יַא ןוא ןּפעלקוצ ךיז ףראד עמ,

 ,חר יז זישּת י"נ ,ּבדל ,"הרוּת ןוא הליֿפּת ןוֿפ

 רעכעלריֿפסױא ןַא ןיא יא טינ ןעק ךיא,

 ןֿפירגַאּבטנורג ַײרד יד ןוֿפ גנוכוזרעטנוא

 .ז י ברה ,"הלּבק יּפילע ןתעד ,הניּב ,המכח}

 ,ּב"כשּת ,יטיס-קיטנַאלטַא ,השרד ,קישטײװָאלָאס

 .ןרעװ טנכערעגטימ ,ןרעװ טנכערעגנַײרַא 2

 טייג קענעּפ , .ןַאלּפ ןיא ,ןוּבשח ןיא ןעמעננַײרַא

 ערעדנַא עלַא יװ טקנוּפ ןוּבשח ןיא ןַײרַא טינ

 ,סעמע' ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןשטנעמ-ךיק

 ,111 יז

 ַא ןיא יא .ןעיצנַײרַא ךיז .ןזָאלנַײרַא ךיז .8

 רּביל טׂשלָאז אוד; .חוּכיװ א ןיא יא ,סעומש

 זַא ןַײז לּפלּֿפמ םיוּכע יד ןוֿפ ןימ ןייא טימ

 איד ןיא ןאייג םידוהי ןוֿפ ןימ ןייא טימ טשלָאז
 רעטעֿפ רעד, .א/ומ ,קחצי ןויע ,יןַײרַא םיכרד

 ןיא ןיײגוצנַײרַא ןעלעקנַאי טימ ןּביױהעגנָא טָאה

 .ורט -- ןֿפיגנַײרַא

 ןסיגנַײרַא

 רעד ןוֿפ הדגה יד ,יקסװַארַאמַאמ .א ,"סעומש ֹא

 טינ ןעייג רימ ןוא , .1908 סעדַא ,טַײז רעקניל

 סָאד לֿפיװ ףיוא תוריקח עטַײװ ןיא ןַײרַא

 "קייטסימ רעד ,עש ,"טכערעג זיא לטעטש
 .97 'ז ,2 ןש ,1961 ,דנַאלמײה ,וָאס

 זיִּב ךיז ןעוצ .ןלַאֿפנַײרַא ,ןסילֿפנַײרַא 4
 סוגנַײא רעגיר ןיא ןַײרַא טייג עניוװד יד . . , וצ

 ןונֿבלטנַא ןוא ןונֿבלה רה;, .םי ןשיטלַאּב ןוֿפ

 ברעמ וצ חרזמ ןוֿפ םענייאניא עדייּב ךיז ןעַיצ

 ,װָאקלַאמ .ַא ,"ןוכיּתה םי ןיא ןַײרַא ןעייג ןוא

 ,13 יז ,1894 עשרָאװ ,תמא ךרד רֿפס

 זָאל, .טלַאטשנַאןרעל ַא ןיא ןעמוקנָא 9

 ָאד ןוא םייה רעד ןיא ןּבַײלּב רעסעּב רע

 ףיוא קיטיינ זיא סָאװ הרוּת יד ןענרעלסיוא

 א ,סוממ ,"טעטיסרעווינוא ןיא ןייגוצנַײרַא

 ךיז טָאה רדח ןיא קידנעייגנַײרא, .'רָאה עיורג

 תויׂשעמ-ירוּפס יד טימ טּפַאזעגנָא דניק סָאד

 ,ןישּת י"נ ,ּבדל ,"הרוּת רעקיליײה רעד ןוֿפ

 ,זצק יז

 .ּבּב ענעדײשרַאֿפ טימ קינָאזרעּפטירדד ,0

 , ...ןיא ןַײרא טייג הכרּבילזמ א ,הכרּב ַא

 'עווָאנאהעלי . . . ןַײרַא טייג ףושיּכ א ,הללק ַא

 טייג ןךיז ןרעמ ןוֿפ סנ רעד .איבנה והילאְו

 ןיק ןָאק םדָאױּב רעד ןעדק . ...ןַײרַא
 ןיא טוט תוטש חור רעד ןעד אייז ןָאט הריֿבע

 ײז זיא סָאװ ןגעװ ןוֿפ, .א/ז ,ןויע ,"יא םיא

 טסניד םעד וצ טייקטסולג סָאד ןעגנַאגעגנַײרַא

 ,349 יז ,3 הח ,"רעֿפעשַאּב םעד ןוֿפ

 רעד .עק- ,ןיי :נװ .סי ,רעד -- רעײגנַײרַא

 -זיוה ןצנַאג םַײּב, .ןַײרַא טֿפָא טמוק סָאװ

 זיא ...ס'א עדמערֿפ ַײב ךיוא יװ . . . דניזעג

 ,המלש ,סוממ ,ײטּבילַאּב רעייז ןעוװעג עלהמלש

 -רעדּפָא דלַאּב ריא ןּבָאה רעגניצ עזַײּב, ,24 יז

 א וצ 'א רעטֿפָא ןַא ןעװעג ןיּב ךיא זַא ,טלייצ

 1966 ,'וירב לטניּב' ,רַאֿפ ,"הנמלא רעגנוי

 ,22 עווו

 יסילֿפ ַא ןָאטנַײרַא .1
 ןיא רעסַאװ 'ִא .עא םערוֿפ א ,ילּכ א ןיא טייק

 ,םערוֿפ ַא ןיא ַײלּב םענעצלַאמשעצ יַא ,ּפָאט א

 ;"ןַײרַא טינ ןעמ טסיג ךעלעֿפעש ייוװצ ןיא,

 "וצנַײרַא םענורּב ןיא רעסַאװ םניחּב זיא סע,

 .װחש ,"ןסילֿפ וצ ןײלַא טינ טמוק סע זַא ןסיג

 ןקנירט וצ ןַײװ ְךַא טכאנ יזיד םיא רימ ןזָאל;

 וצ ךיד טשגיל ינוא ,טׂשיג ןייניה אוד ׂשד ןיּבעג

 לָאז עמ ןוא, ,34 ,טי ,תישארּב ,ץילּב ,"םיא

 ַא ןוֿפ רעמ יא לָאז ןוא ןכַאמ ןייר טוג סוּכ םעד

 ,א/זנ ,2טל ,"ןייגרעּביא לָאז סע זַא רועיש

 ,ןקיאוראב = ןצרַאה ןיא למיוּב א
 ,ןטסיירט

 יד ריא טרַאנ , . ., ,ןֿפירטנַײרַא .ןסיגוצ .2

 רעגילק ןכעלטיא ןוֿפ טליװ ןוא / טלעװ עצנַאג

 / טלעג סָאד טדַײנשַאּב ,םיחװר טמענ ריא / .ןַײז

 ,גּבא ,"ןַײרא רעסַאװ ןֿפנַארּב ןיא טסיג ןוא

 ןּבעגעג יז טָאה, || שה ֿבעיק ןיא דוי רעד'

 לסיּב ַא יא לקיניזמ םעד לָאז עמ הצע ןַא

 רעװָאלקש ,שז ,"רעיוא ןיא למיוּב ענטסָאּפ

 עילַאק (א :ךיוא = קי ס ע 'ַאֹ* .רעדניק

 ,קוֹוח טימ (3ּ :ןעגנואיצַאּב עכעלדנַײרֿפ ןכַאמ



 ןצנַאלגנַײרַא

 :טקירטשעג רעדָא טיינעג טכעלש זיא סע ןעוו

 .ןעיצֿפױנוצ סע ךיז טעװ ,קיסע י'ַא ףרַאד עמ,

 רעד .ןענירנַײרַא ,ןענעגערנַײרַא קרַאטש .3

 .ךַאד ןיא רעכעל יד ךרוד ןַײרַא טסיג ןגער

 טָאה רע ,ןֿפנָארּב צעּפס ,ןעקנירט ךס א 4

 ןייז|, .ייט רעזעלג ףניֿפ ךיז ןיא ןסָאגעגנַײרַא

 א ןָאטעג ,ןגיוא יד ַײּברעד טצָאלגרַאֿפ ןּבָאה

 סָאד ךיז ןיא ןסָאגעגַײרַא ןוא ץֿפיז ןליטש

 רָאנ; .101 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"לקעשילעק

 ַײּב לָאז עמ ידּכ 'ַא טוג ןייג ןעמ ףרַאד רעַירֿפ

 הׂשעמ יד ,"העד רעד ןיא רעטיירּב ןַײז ךיז

 'א* 37 'ז ,1906 ץשרַאװ ,רעדירּב רעיֿפ ןוֿפ

 ןֿפנָארּב ךס ַא ןעקנירט = ּפמָאל ןיא (יוװ)

 = ןָצז טינ ךיז טעװ ּפָאק רעד זַא ױזַא יַא*

 .ןרעװ רוּכיש

 ןָא טנָאמרעד סָאװ סעּפע ןּבעגנַײרַא .גיֿפ .8

 ילֹּב רעניש א ןיא טלַאהניא םעד יא .ןסיג

 א רעצרעה-רעטעּברַא יד ןיא יא , ,ןסערַאֿפ =|}

 "ידיא רעד ,"רעקירדרעטנוא יד ןגעק סאה םעַײנ

 "ַאװער יד; .24 'ז ,7 ןאַפ ,1899 ,רעטיײיּברַא רעש

 ןסָאגעגנַײרא טייקרעטכינ ריא ןיא טָאה עיצול

 ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"טלָאװער ןוֿפ תורּכיש יד

 ןַײז ןיא טלַאװ רע יװע ,315 יז ,| רעקיטירק

 רעד ןוֿפ תויח סָאד טלָאװעג טיוה רעטלַא

 רעד, .דיי-םיליהּת ,שֵא ,"א ךיז ןיא טנגוי

 'נַײרַא טָאה שידִיי ןיא שטַײטסיױא רעקידוװעגניז

 ןקַאמשעג ןוֿפ םעט םעד שמוח ןיא ןסָאגעג

 ,173 'ז ,שטַײטײרבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,ײןַײװ

 ףילטש (ןרעװ) ןַײז = רעדילג יד ןיא ַײלּב יַאֹ*

 ,טייקדימ ןוֿפ

 ןצײלֿפנַײרַא .ןסילֿפנַײרַא 1 .ךיז טימ
 ןצרַאװש ןיא ןַײרַא ךיז טסיג רעּפעינד רעד,

 הנֿבל רעד ןוֿפ ןַײש םעד ַײּב, .גֿפ ."םי

 יד ךרוד לּביטש ןיא ןַײרַא ךיז טסיג סָאװ

 :שַאּב ,גרעּבניטש ֿבקעי ,"ךעלרעטצנעֿפ עניילק

 עגר רעד ןיא, .17 'ז ,1922 ןילרעּב ,סענַאט

 א -- ,גרעּבעג םעד ןיא טלעהעגפױא טָאה

 רעד ןיא ןסָאגעגנַײרא יװ ךיז טָאה גָאט קיטש

 ,16 אוו 1960 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טכַאנ

 ןדניװשרַאֿפ .ןסיגֿפױנוצ ,ןשימסיוא ךיז .2

 זיא עכלעװ עיזיוויד . ,.ידע .עסַאמ א ןיא
 "גילרַא ידּכ ןייסאּב רענַאד םוצ ןרַאװעג טקישעג

 ,טסינומַאק רעד ,"ײמרַא 13 רעד ןיא ךיז ןסיגוצ

 ךיז ןכוז רימ, .19 יז ,978 ןאַפ ,1921 וָאקרַאכ

 ןסיגוצנַײרַא ,ןטייוצ םעניא רענייא ןלייה וצ

 'צעד ,קוצ ,אֿפא ,"טימעג סנרעדנַא ןיא ךיז

 ךיז 'א ףיוא שממ סיוא טייג שֿפנ רעד4 ,1

 -ךורּב םייחה-ייח רעד ,סיוש סרעטָאֿפ ריא ןיא

 יא ,קראטש יא זיא רע, .אמק יז ,אינּת ,"אוה

 רעקיטכירפױוא ןַא טימ לוֿפ ןוא . . . ךַאװש

 ,1ש ,"ללּכ םעניא ךיז ןסיגוצנַײרַא גנוּבערטש

 ,4237 'ז ,|| ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד

 .שינע/ .ץכע- .גנז רעד ,סָאג--
 .יירע-  .רעד

 ןַײרַא טצנַאלג ןוז יד --- ווא -- ןצנַאלגנַײרַא
 רעד יװ געט עכעלטע ןיוש, .רעלעק ןיא וליֿפַא

 -עגנַײרַא קילּב ןקיזַײא ןַא טימ .טָאה טסָארֿפ |
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 .ּב ,"רעטצנעֿפ ןטעװָאקרַאֿפ ןכרוד טצנַאלג

 ,150 יז ,1933 עשראװ ,לעװש ןֿפױא ,םיוּבלטיײט

 םעד לכיימש ןקיטכיל א ןטָאה יז|, -- װרט

 .ש ,"טצנַאלגעגנַײרַא ןגיוא יד ןיא טַאדלָאס

 "סָאמ ,| סקיב רעד טימ שטנעמ רעד ,רענירָאג

 ,בנז .רעד ,ץנאלג- 32,  יז ,1928 טװק
 ,שינע-

 ּפמעט טצָאלג טכַאנ יד, .וטוא -- ןצַאלננַײרַא
 88 '| ,טֿפַאשּביל ,ֿפי ,"ןּביוש יד ןיא ןַײרַא

 רעּביא טכיל סָאד טיירדעגסיוא . . . טָאה יז,

 רעד ןיא טצָאלגעגנַײרַא ןוא לשיט-טכַאנ ריא

 ,31 א 1960 ,זמט ,רעלסער .3 ,"שינרעטצניֿפ

 ןפוטשנַײרַא . .ורט -- ןשטילגנַײרַא
 .ךַײט ןיא רענייטש יַא .שטילג א ףיוא יװ גנירג

 לייא טיִמ ןרימשסיוא דרעװש יד ףרַאד עמ

 ןיא ןרַאשנַײרַא ,2 .דייש ןיא ןשטילגוצנַײרַא

 טלעג סָאד יא .ןענעֿבנגנַײרַא הקיּתשּב ,םייהעג

 ןיא הרוחס עלַאגעלמוא יד יא .ענעשעק ןיא

 .ןגָאװ

 "ײזַא ַײרד טקנוּפ, .ךיז טימ ךעלטנייוועג

 יד טשטילגעגנַײרַא טָאטש ןיא ךיז ןּבָאה רעג

 עטנערּבעג ,געס ,ײןעקנַאט עשיטעװָאס עטשרע

 יז טשטילג ךעלדנע, ,96 'ז ,1947 א"ב ,טירט

 ,"גנעגסיורַא ייװצ טימ ףיוה א ןיא ןַײרַא ךיז
 .יֿפ .71 'ו ,סעמצ' ,ו רעפעינד םַאּב ,גרעּב

 "גיירא לָאט ןיא ךיז לטַײז ַא טימ טָאה ןוז יד,

 הׂשעמ ַא' .םיוּב ןוֿפ ןטָאש ןיא ,רה ,"טשטילגעג
 '. . . רעטסוש א ןגעו

 ,שינע- .ץבש- .גנו- .רעד ,שטילג -

 נַײרַא ,ןצנַאלגנַײרַא -- וטוא -- ןְשִילגנַײרַא
 יד יװע ,ץיה סיורג טימ ןעגנירדנַײרַא ,ןלַארטש

 ןוֿפ שינעטכידעג ןיא טילגעגנַײרא טלָאװ ןוז

 ,28 ץו 1968 ,זמט ,גח ,"רעמייב עטרעטעלבַאּב

 ןַײרא ןעולג ןגיוא ענַײז ןוא הרוּת טגָאז רע,

 חסּפ ,קיא ,ָאקמיּב .פ ,"ןדיי םלוע םעד ןיא

 ,ד"כשּת -

 -הלתה ענעגייא יד ערעדנא ןיא יַא -- ורט

 ,םידימלּת ןיא הרוּת יא .תוֿב

 טייגרעד טַײװ םימי רעּבא; -- ךיז טימ

 ןיא ךיז רעַײֿפ יװ טָאה סָאװ ,דיל א רימ וצ

 ץצשרַאװ ,קרָאי-רינ ןיא ,הלמ ,"טילגעגנַײרַא רימ

 ,213 יז ,7

 טגעמעג ןּבַאה סע, .ורט -- ןרעקעלגנַײרַא
 עקנַארק עכַאװש ןוֿפ םיטַאּבעלַאּב יד ןענייוו

 'א טנעקעג טשינ ןּבָאה עכלעװ ,רעזדלעה

 רזוע ,"רָאכ םענײמעגלַא םעד ןיא לוק רעיײז

 .27 'ו ,1924 ןירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,יקסװַאשרַאװ

 ,םנוד

 ,ןעגנערּבנַײרַא .1 .ורט -- ן(ענ)עבנגנַײרַא

 -נַײרַא .הֿבינגּב ,הקיּתשּב ,םייהעג ןיא ןריֿפנַײרא
 סָאװ ,רעקנעש סיוא ןַײז טעװ רעד. .ןעלגומש
 ַא ןיא ןעמעננַײרַא ,2 .קי ,"ןֿפנָארּב יא טעװ
 סָאװ ןעיידיא עקיטַײז טסקעט ַא ןיא ,עדער
 ןַײז ןיא; .ןינע םצע םוצ ךַײש טינ ןענַײז
 -ָארּפ עקיליּב טעֿבנגעגנַײרא רע טָאה טַארעֿפער
 | ."עדנַאגַאּפ

 ידַא -- ןדנוּבעגנַײרַא

 טתושמשה-ןיּבעגנַײרַא

 ,םייהעג ןיא ךיז ןּפאכנַײרַא .ךיז טימ

 ַאע .בנג א יװ ליטש רעד ןיא ,טקרעמַאּבמוא

 ליטש ךיז טָאה לטניװ קידנקיווקרעד ,קַאמשעג

 םענעֿפָא םעד ךרוד רעמיצ ןיא טעֿבנגעגנַײרַא

 ןַײמ , .22 יז ,'רָאה עיורג ַא ,סוממ ,"רעטצנעֿפ

 טימ ןגָאלשעגרעטנוא זיא ָאטלַאּפ רעשירארעטיל

 רימ ךיז טעֿבנג ןגרָאמ רעליק רעד ןוא טניוװ

 .ךגָאװטסָאּפ ןיאי ,ץרפ ,"רעדילג עלַא ןיא ןַײרא

 עקיצומש ןוא ענערױרֿפרעד ,עטרעגנוהרַאֿפ,

 ןיא קירוצ טעֿבנגעגנַײרא טֿפָא ךיז ייז ןּבָאה

 ןזח רעטכעלש ַא, ,43 ןאפ ,1948 ,ּפָאג ,"ַאטעג

 ךיז טעֿבנג ןזח רעטוג ַא ןוא ןַײרַא ךיז טעֿבנג

 םענעי וצ ךיז 'ַא* ,םינזח ַײּב לטרעװ ,"סױרַא

 וצ םענעי ַײּב ןֿפורסױרַא (א = ן צ ר אה ןיא

 רע, .עא תונמחר ,טֿפַאשּביל ןוֿפ ןליֿפעג ךיז

 -- ןצרַאה ןיא זדנוא וצ טעבנגעגנַײרַא ךיז טָאה

 ,ךיז ןרָאננַײרא (ּב ."לחומ ץלא םיא ןענַײז רימ

 ןעמונעג . . . ןלזג רעד טָאה, .ךיז ןענעֿפנחנַײרַא

 -עגּפָא לסיּב ַא ןוא ץרַאה רעזדנוא ןיא יִא ךיז

 ,'טּפשמ

 ,ןעגנירדנַײרַא .װטוא - ףךיז ןעדינגנַײרַא

 ןֿפפא ןכעלרע-טינ א ףיוא ןּפַאכנַײרַא ךיז

 טָאה טקילֿפנָאק ןשיּבַארַא-לארׂשי םעד ךרוד,

 ,"חרומ ןטנָאנ ןיא טעדינגעגנַײרַא עװקסָאמ ךיז
 ,21 | 1969 ,זמט ,גצב

 ןטעּברַאנַײרַא רַאפ ,ידט -- טעּפרַאעגנַײרַא
 רעצנאג רעד. .ּבעװעג א ןיא ןרעטסומ עיַא .4-
 ןקיזָאד םעד ןיא 'ַא ויא ...ןדיי וצ סַאה
 .ח ,"ןליּפש-ןענַאיסַאּפ רעד| ליּפש ןכעלטסירק
 .טייהרע- .1ש 1960 ,רַאֿפ ,ַאמרעּביל

 ,טייק-

 ,(-- ןקַאּבנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןקַאּבעגנַײרַא
 רעטכעט ענַײז, .טיורּב ןיא ענע'א סעקנישזָאר
 -לוּב ענעקַאּבעג טוג עקידתּבש-ֿברע יװ ןקעמש

 ,ןיקװיר .ּב ,"'ַא ייז ןיא זיא הכרּב ַא -- סעק
 .טייחרע- 120 יז ,רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא
 ,טייק-

 ןריוּבעג-- :פ9 .יזַא -- ןרַאפעגנײרַא
 ןרעװ רעדָא ןַײז טימ חזד .ןטֿפַאשנגײא ץיִא

 ץוּביק א ןיא ןריוּבעגנַײרַא טרעװ סָאװ דיחי ַא;

 געװ ,װמ ,"ץוּביק םענוֿפ רוטלוק יד ןָא טמענ

 ,286 '} ,טנגוי רעזדנוא וצ

 .ןעמעזוּבנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טמעוּפעגנַײרַא
 ןעמונעגנַײרַא ,1930 ,יקסוָאזירק .י .ַא ,לָאענ
 ,עלעדניק יַא .םעזוּב ןיא ןעגנורדעגנַײרא רעדָא
 ,הֿבשחמ עיַא

 ,6- ןגײבנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןגיוּבעגנַײרַא
 .טייק- .טייהרע- .לגיּפש רעיא .ךַאלֿפ עיִא

 עיַא .ןדניּבנַײרַא רַאּפ
 .טייקק .טייהרש- .םעדעֿפ

 עא ,ןטַײּבנַײרַא רַאּפ .ידַא -- ןטיּפעגנַײרַא
 ,טייקק .,טייהרע- .תועּבטמ

 -אהנייב ..} -- טתושמשהיןיּבעגנַײרַא
 'ץגנַײרַא ווזד .לָאענ .רַאּפ .ידַא ןטסעשַאמש

 ,טרעמעד



 ןסיּבעגנַײרַא

 רעיא .ןסַײּבנַײרַא רַאּפ .יזַא -- ןסיּבעגנַײרַא

 רע .., ,לגעז א זיא רע :טכוד םיא, .לּפע

 י"א טסַאמ םעניא לגענ ןוא ןייצ טימ טגנעה

 ןטָאש ןיא' ,טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש ןיא ,רה

 ,טייקק ,טייהרע- .'הילּת רעד ןוֿפ

 ןסיורד ןוֿפ ןּבעג .1 .װרט -- ןפעגנַײרַא

 רעד ךרוד יא .ןעגנערּבנַײרַא .קינייװעניא ףיוא

 ןיא המהּב רעד ןסע עילעטס רעד ןיא גנונעֿפע

 וצ ּביל ּבָאה'כ ןּבעל עטתיּבהילעּב, .לַאטש

 "ץגּפָא, .7ֿפ ,"ןשַאט-ןמה יד ןַײרַא ּביג ,ןשַאנ

 . . . ןסייהעג םיא יּבר רעד טָאה ,בירעמ טנװַאד

 ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .ַא ,"ערעשטעוװ יא

 ,142 יז ,1929 עשראוו

 ןוא, .ןסַאֿפנַײרַא ,ןלעטשנַײרַא ,ןָאטנַײרַא .2

 ןיא ןּבעגעגנַײרא |ןרעטש יד| ייז טָאה םיקלא

 ףיוא ןטכַײל וצ למיה יד ןוֿפ גנוטײרּפשסיוא יד

 ,1/א ,תחח ,"דרע רעד

 -גַײרַא .ןשימנַײרַא ,ןסיגנַײרַא ,ןטישנַײרַא .8
 'ַא .ךיוי ןיא רעֿפעֿפ ןוא ץלאז יא .ןעװַארּפ

 ,קַארּב 'ַא .סעמיצ ןיא קינַאה ןוא רעקוצ

 ןיא יא .לעמ ןיא ןעַײלק יא .הרוחס ןיא לַאֿפּפָא

 עשלַאֿפ ַא יַא .טיוה ןוא רענייּב שיײלֿפ ןוֿפ גָאװ

 סנױזַא ןענעכערנַײרַא = ןדנ ןיא יִא* .עּבטמ

 דוד'קיזַײא 'ר, .גיֿפ .טינ ךיז רעהעג סָאװ

 {ןיאְו . . . טלָאװעג ןוא טגיוועצ טשרע ךיז טָאה

 ,"ץלעּביצ טימ רעֿפעֿפ לסיּב א יַא סעומש םעד

 ,76 'ו ,תועסמ ,סוממ

 ןַא ןיא ,טלַאטשנַאןרעל א ןיא ןּבעגּפָא .4
 םעד 'א .רדח ןיא דניק סָאד יא .עיצוטיטסניא

 להק ַײּב ,יוא , .םינקזיֿבשֹומ ןיא ןטַאט ןטלַא

 לָאז ןעמ זא ,ןּבילּבראֿפ ,יוא ,הצע יד זיא

 ָאד טינ זַא, .לֿפ ,יַא לָאטיּפש ןיא ןוינעמייח

 -עגנַײרא ןעקלתֿפנ ןעמ טָאה ,קלָאּפ םעד ןיא

 ,לכיטנרעטש ,ַאי ,"קלָאּפ רעדנַא ןַא ןיא ןּבעג

 ,36 'ז ,1861 גיצּפַײל

 -רעּביא ,תושר סמענעי ןיא ןּבעגרעּביא .2

 ירזנוא טשאה אוד ,םלוע-לשיונוּבר, .ןרעֿפטנע

 זַא ןיּבעגיג ןַײרא טנעה םיזחוּפ יד ןיא טַײל

 ,"ןיּבעל רזנוא ןוֿפ ןיגניירּב םוא זנוא ןילַאז יז

 ןיא זדנוא ןּבָאה סָאװ ,ןדִיי יד, ןמוא הׂשעמ

 רעכיז ייז ןּבָאה ,ןּבעגעגנַײרַא טנעה ערעייז

 -וּביג עדליװ ןענַײז רימ זַא ןלייצרעד טזומעג

 ,111 יז ,תועסמ ,סוממ ,"םיר

 ןַא ןיא טֿפירש עלעיציֿפָא ןַא ןעגנַאלרעד 0

 א יא ,טכירעג ןיא גָאלקנָא ןַא ,עיצוטיטסניא

 .עיצַאנגיזער א 'א .עא טסעטָארּפ א ,השקּב

 דלַאּב עקאט טָאה דנַאּברַאֿפ-םירחוס רעניוװ רעד,

 םוירעטסינימ םוצ םודנַארָאמעמ א ןּבעגעגנַײרַא

 ,242 יז ,ץנַאס יס ,"םינינע עכעלרעניא ןוֿפ

 -גַײרַא .גנומענרעטנוא ןַא ןיא ןריטסעװניא .7

 "עגנַײרא טָאה רע, .תוֿפּתוש ןיא קלח ַא ןגָארט

 ."סטוג-ןואיּבַאה ןצנַאג ןַײז תוֿפּתוש ןיא ןּבעג

 ןוא טלעג טֿפעשעג ןיא ןּבעגעגנַײרא טָאה רע,
 ."תוחוּכ

 ,טעּברַא ןַא ןיא ליֿפעג ,המשנ ןגײלנַײרַא .8

 א 'א ןַײז עיּפשמ ,ןקריװַאּב .גנוֿפַאש ַא ןיא

 ,חוּכ ,טומ יא .לכׂש 'ַא .יידיא ןַא ,קנַאדעג
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 .לװֿפ ,"'ַא טינ ריד ךָאד ךיא ןעק לכׂש ןַײמ,

 ַא ןיא יא רע ןעק טליֿפ שטנעמ א סָאװ ץלַא;

 לוגלג א ,ץרפ ,"טּבעל ןוגינ רעד ןוא ןוגינ

 ַא ןַײרא טיג רעלטסניק רעדעי, .יןוגינ א ןוֿפ

 ,1910 יינ ,שצ רמ ,"קרעוו-טסנוק ןַײז ןיא המשנ

 םיא טיג סָאװ יד ןיא ןהניכש יד| יז, .77 יז

 רע סָאװ רוּביד םעד טָא ןוֿפ חוּכ םעד ןַײרַא

 רעד, .228 '| ,אינּת ,"הרוּת ירֿבד ןיא טדער

 -צרַאה ןַיײמ ןסעגרַאֿפ ךימ טכַאמעג טָאה ףָאלש

 ענַײמ ןיא חוּכ ןּבעגעגנַײרַא ןוא שינעמעלק

 ,47 'ז ,הטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"םירֿבא

 לצװ ןוא ךַײא ןיא יא ךיא לעװ טסַײג ןַײמ ןוא,

 ,יּת ,"ןייג ריא טלָאז םיקוח ענַײמ ןיא זַא ןכַאמ

 ,27 ,ול ,לאקוחי

 ןיא הרוּת-רֿפס א יא ,ןַײז ֿבדנמ ,ןעקנעש .9

 ץנַאלוּבמַא ןַא ,לָאטיּפש ןיא טעּב א יַא .לוש

 ,םילוח-תּפוק רַאֿפ

 ןליו סמענעי ןָא ,דלַאװגרעּביא ןּבעג 0

 םעד 'א ןוא לזענ סָאד ןשטעװקרַאֿפ .ןסיוו ןוא

 ,תואוֿפר יד דניק

 'ַא .תוללק ,ץימש ,ּפעלק ןעגנַאלרעד ,

 ,עיצרַאּפ ַא יַאֹ* .ןַײרַא ייז ןיא טייג סע לֿפיװ

 ןיא רעקיליװַײרֿפ א יװ יא ךיז -- ךיז טימ

 ,ײמרַא רעד

 יירע- רעד .שינע- .ץכע- .גנוז

 ןעגנערּבנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טכַארּפעגנַײרַא
 ,לָאצּפָא ןַא ןַארַאֿפ זיא תורוחס עיֵא ףיוא ,6--

 ,טייק- ..טייהרע-

 .-- ןכערּבנַײרַא רַאּפ ,יזַא -- ןפָארּבעגנַײרַא
 ,טייק .טייהרע- .םיבנג עא

 ןקָארּבנַײרַא רַאּפ ,ידַא - טקַארבעג;נַײרַא

 ,טלעּביצ יד ןוא , ,ןעמזירעמשטַײד עא .6--

 רעד ןיא טעמוא ןַײמ יװ ּברַאה זיא ,עיַא יד

 ,טייהרע- 189,  יז ,ו רעדיל ,הלמ ,"רעטצניֿפ
 ,טייק-

 ןעגנערּבנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טגנערּפעגנַײרַא

 רעיא רעד טימ ךַאד ןזיּב לוֿפ . . . סרעילש , ,4--

 ,טייק- .טייהרע- .ו ןליוּפ ,טיי ,"האוֿבּת

 ,-- ןײגנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנַאגעגנַײרא

 ,הנכש עיַא יד

 .=-- ןסיגנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפַאגעגנַײר א
 םענעיַא רעצ ןֿפױא ןכאמ שודיק טעװ רעװ ןוא,

 ,מּפ ,"סנכייצטירט עדנילּב ןוֿפ ךעלרעכעּב ןיא
 ,טייהרע- 11 יז ,1924 זיראּפ ,וו ערטסַאילַאכ
 ,טייק-

 .ןרעדילגנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- םרעדילנעגנַײרַא
 ןעמכילע-םולש ןיא ןַײרַא ךיז טנעייל עמ זַא,

 ןוֿפ זיא סָאװ . . . ןייגרעד וצ רעוװש טינרַאג זיא

 ,ןעמונעגנַײרַא ןוא ןעמונעגנָא אֿפוג רּבחמ

 ּפשִֶי ,מי ,"ןושל ןַײז ןיא 'א ןוא טּבעװעגנַײרא

 ,טייקק .טייהרע- 2 ,אצצ

 ןענעֿבנגנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טעבנגעגנַײרֿפ

 עשילַאקיומ עא ןַא .העּפשה עא ןַא .+-
 ןעמערַאװּוצנָא ןזיוװַאּב . . . טָאה ןעזייר , .עזַארֿפ

 .ּב ,"רָאמוה ןַא טימ ץרַאה סרענעייל םעד

 ןסקַאװעגנַײרַא

 -רע- .,135 יז ,רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא ,ןיקוויר

 ,טייקקה .טייה

 ,+- ןּבעגנַײרַא ראּפ ,ידא -- ןּבעגעגנַײרַא

 ,טייהרע- .ןטנעמוקַאד ענעיַא .טעּברַא ענעיַא

 ,טייק-

 .+- ןסענַײרַא רַאפ ,דַא -- ןֿפעגעגנַײרַא
 ןגיוא ענַײמ ,טײקטצרַאהַאּב ןוא תונשקע טימ;

 ּבָאה ,ַא טכַאנ רעד ןוֿפ טייקצרַאװש רעד ןיא

 ּבָאר ידי ,רה ,"טקילּבעג ױװַא גנַאל ךיא

 ,טייקקה .טייהרעי

 ,+-- ןּבָארגנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןּבָארנעגנַײרַא
 יװ טָאה ןגױא ענע'ַא עניילק ענַײז ןוֿפ,

 יֹּמַא רענירג רעד טלכיימשעגסיורַא קידנעטש

 ,טייהרץעי ןעמעלַא ךָאנ ,גרעב ,"ץנַאלג

 ,טייק-

 א זיּב ןרעיודעג .װטוא -- ןרעױדעגנַײרַא
 טָאה עקשיֿפ לֿפיװ ףיוא,, ,הֿפוקּת רעקידרעטעּפש

 יד ןיא ןרעיודעגוצנַײרַא חוּכ ןשירעלטסניק םעד

 .3 וו 1968 ,זמט ,לקיּב .ש ,"תורוד ערעטַײװ

 ,גנו-

 ןעגנירדנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנוידעגנַײרַא
 ןייטש ךיא ּבַײלּב ױזַא, .ןעיידיא עַײנ עיַא .6--

 טכיש ןקיד םעניא ןגיוא עדייּב טימ רע'ַא ןָא

 סמענייק ןיא ,לה ,ײסיֿפ ענַײמ רעטנוא סָאװ דרע

 ,'סיֿפ ענַײמ ןוֿפ טירט יד רעטנוא' ,דנַאל

 ,םייק- .טייהרעז

 ,6- ןעײרדנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טײרדעגנַײרַא
 ,טייהרע- .לֿפַײרש יא ןַא .ּפמָאל רעיא ןַא

 ,טייק-

 ,+- ןטֿפעהנַײרַא ראפ ,ידַא -- ןטֿפָאהעגנַײרַא
 ,טייקקה .טייהרע- .ךעלעמילּב ענעַא

 ,6- ןּבײהנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿבױהעגנַײרַא
 "רע .ךעלרעדניק ענעיַא .האוֿבּת קעז ענעיַא
 ,טייק- .,טייה

 ,6- ןכױהנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טפױהעגנַײרַא
 ,םייקק ,טייהרע- .םעטָא רעשירֿפ רעיא

 ,ןעקניהנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןעקנוחעגנַײרַא
 "רע .דילַאװניא רעיא .טקניהעג- 39
 ,טייקקה .טייה

 -ײהנַײרַא רַאפ ,ידַא -- טשימיײהעגנַײרַא
 .אֿפא .לָאענ ,ןשימ

 ,=-- ןגעװנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןאױאװעגנַײרַא

 ,טייהרע- .לַאֿפּפָא רענע'ַא .גנוקַאּפ ענע'א
 ,טייק-

 ןֿפור יד יַא .ורט -- ןעוועדלאוו(ע)גנַײרַא
 תעּב, .טכאנ רערעטצניֿפ רעד ןיא ףליה ךָאנ

 -עדלַאװגעגנַײרַא ירֿפרעדניא טָאה עטַאלז יד טָא

 ןוֿפ לוק ַא טַאהעג יז טָאה ,שדוק-ןורָא ןיא טעװ
 .5 או 1972 ,רָאֿפ ,גח ,"עטחצור א

 ,6-- ןסקַאװנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןסקַאװעגנַײרַא

 ןיא ענע'א ,םירחוס .דרע רעייז ןיא ענע'ַא

 טרעװ עמ ןעװ ,טַײצ א ךָאד טמוק סע, ,רחסמ

 ,"רענעגייא ןַא ,רענע'א ןַא ,רעטלצרָאװעגנַײא ןַא



 ןֿפרָאװעגנַײרַא

 .טייהרע- .103 יז ,1940 י"נ ,װ רַאק
 .טייק-

 ןֿפרַאװנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפרָאװעגנַײרױַא
 ,טּביײלגעג קלָאֿפ ןַײז לָאמַא טָאה םיסנ ןיא, .6--

 ןּבילּבעג זיא ּבורגךּבײל ןיא רענע'א ןַא זַא

 .481 '/ ,1956 י"נ ,וװ המחלמ ,מּפ ,"ןּבעל

 ,טייקקה .טייהרע-

 .+- ןענײװנַײרַא רַאּפ .ידַא -- טנייוװעגנַײרַא

 .שדוק-ןורָא םענעֿפָא ןיא השקּב עיַא

 ּבָאה'כ, .ןענייװעגוצ .ורט -- ןעניײװעגנַײרַא
 עכעלטע רימ וצ ןענײװעגוצנַײרַא ןּביוהעגנָא

 עשרַאװ ,עלעדנייש ,ןרעפלַאה .י ,"ךעלדיימ

 .װחטוא .ךיז טימ ךעלטנייװעג .43 'ז ,3

 ןַיײרַא תוטש תודיסח נוא םיתינעּת ןיא ךיז טוט,

 ךיז טנייװעג סָאװ רעד, .ּב/אכ ,ןויע ,"ןניוויג

 עקַאט ךיז רע טוט ןַײרַא תודימ עסוג ןיא

 ,טֿפַאש- .שינע- 8 ,טי ,ילשמ ,סמ ,"ּבילוצ

 .- ןּבעװנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טּבעװעגנַײרַא
 -תוֿבהלתה רעד ןיא יא רעװ ךיא , ,םעדעֿפ עיַא

 ,26 עוו 1968 ,זמט ,גח ,"טייקליטש רעסיז רעקיד
 ,טייקקה .טייהרעד

 ןגיוזי- ,ןגײזנַײרַא ראפ ,ידַא -- ןגױזעגנַײרַא

 .ןעגנוּבײלג ענעיַא ךלימ סרעטומ רעד טימ .4-

 ןיא ןעלּפַא ענַײז טנֿפעעצ םי רעד תעּב;

 רעמ קלָאֿפױגער ןוֿפ רע טניֿפעג ,טיור-ןגרָאמ

 ,ֿפי ,"ַא ...םיא ןיא ןענעז ייז :ןכייצ ןייק

 .טייק .טייהרע- .86 יז ,טֿפַאשּביל

 .6-- ןעגניזנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןעגנוזעגנַײרַא
 -סיוא ,ענעסירעגסיוא, .הנעט עיַא .עידָאלעמ עא
 ,"ץנעיַא טשינ םעטיר םוש ןייק ןיא ,עטלצרָאװעג
 ,1926 טשצרַאקוּב ,סחנפ שרדמ ,ןַאמטלַא השמ

 ,טייקק .טייהרע- .169 יז

 .6-- ןעקניזנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעקנוועגנַײרַא
 ןצרַאװש ןיא יַא ץעגרע ןיא ןענעז תוחוּכ יד,
 ,1947 א"ב ,דרע עטנערּבעג ,געס ,"טנורגּפָא
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 ןרעּבליזנַײרַא רַאּפ ,ידא -- טרעּבליזעגנַײרַא
 סע יװ רעטיול ןוא גולק ךימ ךַאמ,, .לָאענ .4--
 רָאנ -- טצילּבעצ טשינ / ,טציא ןַײז וצ טסַאּפ
 ,קיא ,ןַאמרעסַאװ .ל ,"טרָאװ םעניא םוטש יא
 ,א"בשּת חסּפ

 ,6- ןציזנַײרַא רַאּפ ,יזַא -- ןפעזעגנַײרא
 ,טייהרע- .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיּב ענע'ַא
 ,טייקד

 ,=- ןצעזנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טצעזעגנַײרַא
 יװ ןענעז טַײל עגולק ןוֿפ דייר יד, .ןייצ עא
 זבביא ,ץרפ ,"רעקעלֿפ ץ'ַא ןוא ןטעכַאטש
 הּבותּכ יד ...ןעניֿפעג, רימ, .11 ,ּבי ,תלהק
 זּביא ,ןַאמגילעז .ר ,"למער טצוּפַאּב א ןיא 'ַא
 ,1923 ןילרעּב ,הּבותּכ יד ,רעטסַאג .מ 'רד
 ,םייקק .טייהרע- .50 יז

 .6- ןָאטנַײרַא רַאּפ ,יזַא -- ןָאטעגנַײרַא
 .הזה םלועײלֿבה ןיא ענעַא .ןוטעג-- ;סּפ
 יַא ןַײז .ןענרעל ןיא וּבור(ּבו ושארּב רענעיַא
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 ,ךיז ןיא רָאנ 'א ןַײז .זַײּפש ךָאנ געיעג ןיא

 ןטימ 'א ןַײז .תוֿבשחמ ערעװש ןיא יא ןַײז

 ןטיירּב ןטַײװ א ןיא יא עדייּב, .ּפ ָא ק ןצנַאג

 ןייק טינרָאג סיוא טעז סע יװ ןוא סעומש

 ּבעל ךיא טַײצ , ,9 יז ,המלש ,סוממ ,"ןכעלײרֿפ

 יא יוזא ןַײז לָאז שטנעמ א ןעזעג טינ ךיא בָאה
 ,עקװעלירתּכ טניטלַא ,עש ,"הליכא רעד ןיא

 הרענע .טייק .טייקנע- .162 יז

 (ךיז) ןֿפיטנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טֿפיטעגנַײרַא
 ,דמַאז ןיא 'א .לעטָאֿפ ןיא 'ִא ןציז .+-

 ,טייקק ,,טייהרע-

 ,-- ןטערטנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָארטעגנַײרַא
 ,רָאא עַײנ ענעַא סָאד .טײקידעכָאװ ענע'ַא
 ,טייק- .טייחרעי

 ןֿפערטנַײרַא רַאּפ ,יזַא -- ןֿפָארטעגנַײרַא
 ,טייהרע- = .שינעטער 'ַא .דייר ענעיַא .-
 | .טייק-

 .םייקה .טייהרע- = .םס רעוא .6- ןעקנירטנמרַא ראפ ,ידא -- ןעקנורטעגנַײרַא

 ,(-- ןּבַײרטנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןּבירטעגנַײרַא
 -רע-  .ָאטעג ןיא ענע'ַא יד .עדאטס ענעיַא
 .טייק- .טייה

 ןֿפושיּכנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טֿפושיּפעגנַײרַא
 ןוֿפ גנַאזעג --- רימ ןיא עקימַאטש סָאד, .+-
 טֿפושיּכעגנַײרַא ןיּב'כ ,עסַײװ רעמייּב עטלַארוא
 "רעה .לה ,"טײקסַײװ רעקידרענייּב רעד ןיא
 .טייק- .טייה

 .=- ןֿפױלנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָאלעגנַײרַא
 ,ֿטייקק .טייהרע- .רעדניק עיִא

 .(-- ןטכַײלנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטכױלעגנַײרַא
 ,טייק- .טייהרע- .רָאטקעשזָארּפ רענעיא

 ענעיַא .ןדײלנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטילעגנַײרַא
 ,םייק- .טייהרע- .ןשֿפניתמגע ענעגרָאּברַאֿפ

 ,6- ןגײלנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טנײלעגנַײרַא

 :ךױא .עא עינַאװערָאה ,ימ ,טעּברַא עיַא יד
 רעיא ןַא ןיּב ךיא, .טרַאנענּפָא ךיז (שירחוס)
 -- ס'א ."האוֿבּת ןָאגַאװ םעד ןֿפױק ןכָאנ
 -רו/  .ּפוז וצ ןעלצרָאװ ,ןסנירג ןוֿפ ּבָאגוצ
 ,טייקה .,טייה

 ,(- ןגילנַײרַא רַאפ ,דַא -- ןגעלעגנַײרַא
 ,טייקק .סרעגעלעג עקיצומש ןיא ענע'א

 .4-- ןדלעמנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןדלָאמעגנַײרַא
 .לעטָאה ןוֿפ טסעג ענעַא .סַײנ לקיטש יא
 ,טייקקה .טייהרעד

 ןטסעמנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטסָאמעגנַײרַא
 רעבלאה רענע'א .ןֿפנָארּב לריטַאװק יא 4
 ,טייקק .טייהרע- .ןישרַא

 .לָאאנ .װטוא -- ךיז ןעװעטימעגנַײרַא
 ,טימעג ַא ןיא ךיז ןּבעלנַײרַא ,ןעמוקנַײרַא

 רשֿפא זיא רעדיל ענַײז ןיא ךיז ןטכַארטנַײרַא;

 ןיא ייז ןיא ךיז יא רעּבָא ,רעװש יוזַא טינ

 ,זמט ,אֿפא ,"ןינע רעטכַײל אזא טשינרָאג ןיוש
 .2 שווו 8

 ןגױלֿפעגנַײרַא

 ןרַאננַײרַא חד .חרט -- ןרַאנעגנַײרַא
 טכעלש א ןיא יא ךיז -- ך י ז טימ ךעלטנייוועג

 רעטרעװ יד ןוֿפ רעמ ךיז לעװ ךיא, ,טֿפעשעג

 1972 ,רָאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"יַא ןזָאל טשינ
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 ,+-- ןעמעננַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמונעגנַײרא
 .טייהרע- .עא ּפָאק ,טייק ןיא ענע'א

 ,טייק-

 ץענעג ןוא ךיא ייג, .חטוא -- ןצעגעגנַײרַא
 ,דלָאגטכַאנרַאֿפ ,גצא ,"טלעװ רעד ןיא ןַײרַא

 "גנַאג רעקיטכַאנרַאֿפ ןימ אזַא

 -נלענַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טנגױּבנלעעגנַײרַא
 ,יקסװַאזרק .י .א ,לָאענ ,(ךיז) ןענעגיוּב

 ,סנגיוּבנלע יד טימ (ךיז) טּפוטשעגנַילרַא ,0

 ,ןָאנּבױא עמַאס זיּב רעיא

 ,6-- ןסַאּפנַײרַא רַאפ ,ידא -- טסַאּפעגנײרַא

 ואװ ,ןָאטעּבױזַײא ןוֿפ ןלעטשעג-סנקלַאּב יד,

 ,ןקָאלּבָאטעּב עטליוהעגסיוא יא ןענַײז סע

 ,י"א ,הילאערזי ןיא תוריד ןוֿפ טקעפסָארּפ

 עשיסַײרּפ . . . ענַײז ןגיוא יד, ,1964 טסוגיוא

 ,געס ,"םַאר ַא ןיא יװ םלעה ןיא יַא ,ץָאלּב ןוא

 - ֿיקקה .טייהרע- 59 יז ,רעטציא
 םענוֿפ טײקיאעֿפ יד טניימ יא ףירגַאּב רעד;

 ,"הֿביֿבס ןַײז טימ םּכסה ַא ןיא ןַײז וצ דיחי
 ,291 'ז ,טנגוי רעזדנוא וצ געװ ,װמ

 -נַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טרעטנָאלּפעגנַײרַא
 עא .םינינע עקיטַײז עא .+-- (ךיז) ןרעטנָאלּפ

 ,טייקקה .,טייהרע- .תואצוה עקירעּביא

 ,- ןלַאֿפנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןלַאֿפעגנַײרַא
 רעכעלײרֿפ רעקיזָאד רעד ןיא, .ןּברק רענעיַא
 ,"זילרג רענע'ַא ןַא יװ רע זיא הנחמ רעקידעּבעל
 ,טייקקה .טייהרש- .ירָאטקערָאק רעד' ,רא

 רעיַא .ןסַאֿפנַײרַא רַאּפ ,ידא -- טסַאֿפעגנַײרַא
 יװ ףיט ןציז ןגיוא עצרַאװש יד, .טנַאילירּב

 ,טייקק .טייהרע-  ."ןגיוא עדמערֿפ עיִא

 ,ןּברַאֿפנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןּברָאֿפעגנַײרַא
 ,טייקקה .טייהרע- .ןֿפַאטש ענעיא

 .(- ןרָאֿפנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןרָאֿפעגנַײרַא
 .ענעיַא רָאנ ,עגיה ןייק טינ .םירחוס ענע'א

 יד ןיא ענע'א לסיּב א -- עגנוי רָאנ טשינ ןוא,

 .5 ; 1964 ,ומט ,אֿפא ,יּפָא ךיוא ךיז ןֿפור ןרָאי
 ,טייקה .טייהרעד

 ןטכעלֿפנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטכָאלֿפעגנַײרַא
 -רעד ךיז טָאה, .רָאה ןיא ענע'ַא ,עגנעטס .4-

 ,ןעמיטש רעקילדנעצ ןטַײז עלַא ןוֿפ טרעה

 ,"ײרעשטַאּפָאװַארּב רעקיכליה ַא ןיא ענע'ַא

 ,טייהרע- .עװקסָאמ ,סערציוא ,װָאסרעּפ .ש
 ,טייק-

 .-- ןסילֿפנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןסָאלֿפעגנַײרַא
 ,טייהרע-ה .הקדצ ענעַא .ןרעסַאװ ענעיא
 ,טייק-

 .- ןענלֿפנַײרַא רַאפ ,ידא -- ןגױלֿפעגנַײרַא
 ,םייהרע- .ןטניװ ענע'א .עלעּבלעװש יַא
 ,טייק-



 ןרָארֿפעגנַײרַא

 -נַײרַא רַאפ ,ידַא -- ןריױרֿפ" ,ןרַארֿפעגנַײרַא
 ןסעזעג, .ןטסַאק-רירֿפ ןיא 'א ,שיײלֿפ ,ןרירֿפ

 ןיא ענערױרֿפעגנַײרא זדנעג יװ ייז ןענַײז

 ךיא; .210 יז ,1956 י"נ ,! המחלמ ,מפ ,"יינש

 ףיוא לגיּפש ןסיורג ַא ןיא ןרױרֿפעגנַײרא ןיּב

 "רע- .זיל טַײז רענעי ןוֿפ ,קר ,ײטנַאװ רעד

 ,טייק- ,טייה

 .+ ןגערֿפנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טגערֿפעגנַײרַא
 טייהרע- .ךעלטרעװכעטש עיַא .אישק עא

 'ר טעװ גנַאל יװ ןעז טלָאװעג ןּבָאה ייז, --

 ֿברה ,יַא טינ רועיש םעד ןגָאז ןענעק רעזייל

 ,8 ווו 1960 ,רָאֿפ ,ןירוש

 ןעגניװצנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןעגנואווצעגנַײרַא

 ,טייהרע- .רַאּבַאכ רעיא .תוחנה עא ,--

 ,טייקד-

 .6- ןעלצנַײרַא רַאּפ ,יזַא -- ןגױצעגנַײרַא

 .ערעֿפַא ןַא ןיא רענע'ַא .ןײארַאֿפ א ןיא ענעיַא
 ,טייקקה ,טייהרעי

 ןעליצנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טע(י)ליצעגנַײרַא
 ,טייהרע- ,לדָאנ א ןיא יא .םעדָאֿפ רעיא .4--

 ,טייק-

 ןעּפָאקנַײרַא ראפ ,ידַא -- טעּפַאקעגנַײרַא
 תוחוּכ ןייק טאהעג טינ רֶע טָאה ,ּבורג ןיא יַאמ

 ַא ןיא 'א ןּבעל רימ, ."ןּבײהוצֿפױא ךיז |

 .טייהרע .7 טו 1966 ,זמט ,גי ,"המחלמ
 ,טייק-

 ןשטעװקנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טשטעװוקעגנַײרַא

 ,רעמַאק-הסיֿפּת ןיא עיַא יד .תויתוא עיַא ,--

 ,טייקק .טייחרעז

 .(-- ןעמוקנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעמוקעגנַײרַא
 רעייז זיא ןגַײװש ןימ רעד טָאש .רעטלעג ענעַא
 .| המלש ,סוממ ,ײםע ַא-ַײנ םעד םענעגנַײא טינ
 ,טייהרעד

 ןפַאלקנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טּפַאלקעגנַײרַא
 ףיוא רע טָאה טצנַאטעג ,, ,סעקעװשט עא .6--

 יװ ןענַאטשעג סוֿפ ןייא זיא ַײּברעד .טרָא ןייא

 רערעדנַא רעד טימ ןוא עניּב רעד ןיא עיא ןַא

 ףַא סנייא ,מּפ ,"ץניּב יד ןגָאלשעג רֶע טָאה

 ,201 יז ,סנייא

 ןעגנילקנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןעגנולקעגנַײרַא
 .טייהרע- = ,עיצַאסנעס עיא .רענעט עיִא .--

 ,טייקד

 ,+-- ןטענקנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿטַאנקעגנַײרַא
 טֿפָא יא סע עכלעװ ןיא ךעלקערּביסנּבעל,
 ,ןיקויר .ּב ,"ץרַאה רעקיטש ןטָאנקעגנַײרַא
 -ַארעטיל רעשידי רעד ןוֿפ ןצנעדנעט טנורג

 ,80 יז ,...רוט

 ,.=- ןרעקנַײרַא רַאּפ ,ידא -- טרעקעגנַײרַא

 ,םינּפ סַאלּב א ןיא ןגיוא עא .הקשמ לזעלג יא

 ,טייקקה ..טייהרעד-

 ,4-- ןגירקנַײרַא רַאפ ,ידצ -- ןגָארקעגנַײרַא
 .טייהרע- .ןעַײרעלדיז ענעיַא .תוֿבוח ענעיא
 | .טייק-
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 ,+-- ןכירקנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןכָֿארקעגנַײרַא
 -רע- .דשח רענעיַא .עלעיק-סוניּבר-השמ יא ןַא
 ,טייקקה ,טייה

 ,+-- ןצירקנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טציוקעגנַײרַא

 ,טייהרע- .ןורּכז ןיא עיא ,ןעגנוּבעלרעּביא
 ,טייק-

 -עג -- ,ןַײרַא טָארעג .וטוא -- ןסָארעגנַײרַא

 רעד ןוֿפ ןצעמע ףיוא ךעלנע ןַײז .ןטָאר

 סמהרבַא, .רעטעֿפ ןיא ,ןטַאט ןיא יא ,החּפשמ

 ןשטנעמ ,טיירּב ןריֿפ ךיז . . .ףרַאד דיחיןּב

 -וצנַײרַא ןעמעװ ןיא טָאה רֶע זא ,ןסיװ ןלָאז

 ןטימ, 98 יז ,רעדלעװ עשיליופ ,ַאּפַא ,"ןטָארעג

 טָאה טייקנייש רעצנַאג רעד טימ ןוא לעטשעג

 ענעדליג ,עלרעפ .י ,"ןעשטכור ןיא יא ענעי

 - ןטָארעעג;- :ידַא ךיוא .16 יז ,עװַאּפ

 .טייק- .ןוז רענעיא ןטַאט ןיא

 ,6- ןענירנַײרַא ראפ ,ידא -- ןענורעגנַײרַא
 ,טייהרע- .גנוקריו עיִא .רעסַאװנגער יִא

 ,טייקד-

 ,=- ןקורנַײרַא רַאפ ,ידַא -- טקורעגנַײרַא
 ײז יװ סיוא ןעעז רעזַײה יד, .טנלָאשט רע'ַא

 טינ סעפע ןרעדנא םעד טימ רענייא ןענַײז

 ,ןייטש ךיא ליװ ,'ַא טסייטש וד :הװשּב-הווש

 ,סוממ ,"טקורעגסױרַא ,סיעכהלוצ ףיוא ריד

 ,טייק .טייהרע- .85 יז ,תועסמ

 ,(- ןּבַײרנַײרַא רַאפ ,ידא -- ןֿבירעגנַײרַא

 ,טייהרע- .ןיירכ רענעיֵא .ערעשטעװ ענעיַא
 ,טייק-

 .6- ןטַײרנַײרַא רַאפ ,ידַא -- ןטירעגנַײרַא
 .טייהרע- .עטָאר ענעיא

 (ךיז) ןסַײרנַײרַא ראפ ,ידא -- ןפירעגנַײרַא

 .הּפצוח ענע'ַא .ןתועט ענע'א ךיז יד .+-
 ,טייק .טייהרעי

 ןענעכערנַײרַא ראפ ,ידַא -- טנפערעגנַײרַא

 ,טלעגקנירט ץא ןטימ טעליּב ןוֿפ זַײרּפ .--

 ,טייק .טייהרע- .תונּתמ עיַא ןדנ ןיא

 ,-- ןטישנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןטָאשעגנַײרַא
 ,טייהרץע- .ןטנעמילּפמָאק ענעיַא .ןליוק ענעיא
 ,טייק-

 ,6-- ןסישנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןֿפָאשעגנַײרַא
 ,טייהרע- .ןֿפווסױא ענעיא .ןליוק ענע'א
 ,טייק-

 רָאה .ןרעשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןרָאשעגנַײרַא
 ,ןשיק ןיא ענעיַא

 ,ןרעװשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןרַאװשעגנַײרַא

 ,טייהרע-  .גָאזוצ רענעיא .ןגָאז-תודע יא ןא

 ,+-- ןגַײװשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןגיוושעגנַײרַא

 וצ ןעמוק ךעלטניװ-ךעלרעֿפיטש, .ָאי רענע'א

 ,"ַא טסיּב וד ואװ גָאט ןשידָאמטלא ןיא ריד
 ירעדנַאװ ןַײד ןוֿפ טירט ןיא' ,תפצ ,קינַאמ .י

 ,טייק- ,טייהרע-

 ןכעטשנַײרַא ראפ ,ידַא -- ןכָאטשעגנַײרַא
 -רע- .ןעגנוקידיײלַאּב ענעיַא .לַײֿפ ענע'א .--
 ,טייק- .,טייה

 ןענוּפשעגנַײרַא |

 ,ןעמַאטשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טמַאטשעגנַײרַא

 ,רעּב ,"טסַײל עא טימ םאר א ןכַאמ יז;

 ,58 יז

 .ןראטשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טראטשעגנַײרַא

 טרַאטשעגנַײרַא ,ץיּפשנזדלעֿפ ןֿפױא ייטש ךיא,

 ,קינַאמ .י ,"טכַאנ רעד ןוֿפ טייקליטש ןיא
 .רעדנַאװ ןַײד ןוֿפ טירט ןיא

 ןסױטשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןפױױטשעגנַײרַא
 ךיז ןּבָאה טעשטרָאקעג2 .,תומהּב ענעוַא

 -קיכליה טימ ענע'ַא טּפָאטשרַאֿפ ןלעצזזַאג ןיא

 ,1956 י"נ ,וװ המחלמ ,מפ ,"ןליוהעג עקידַײנש

 .טייקק .טייהרע- 487 יז

 ןפוטשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טּפוטשעגנַײרַא
 ןַאדָאמעשט ןיא עא רעדמעהרעּבייא יד ,+-

 ,טייהרע- .סעקשטנעה עּבָארג ןיא עא טנעה

 ,+-- ןגַײטשנַײרַא רַאְּפ ,ידַא -- ןגיטשעגנַײרַא

 ,ןרישזַאסַאּפ ענע'ַא

 ןלעטשנַײרַא רַאפ ,ידַא -- טלעטשעגנַײרַא
 ןטָאטש יד| יז, .טנעמיד רעיא .ןייצ עא ,6-

 השמ ,"ןגיואערטקעלע עא יד טימ טלטניּפ

 ,טייהרע- .1923 עװקסָאמ ,טנָאמער ,שטַײט
 ,טייק-

 ןקעטשנַײרַא רַאּפ ,ידַא - טקעטשעגנַײרַא
 ץיֵא ךעלמעקרָאה ייווצ טימ , .ןקָאלֿפ רעיא .4--

 ,22 שו 1962 ,זמט ,גח ,"ןרעיוא עריא רעטניה

 ,טייקקה ,טייהרעד

 -ַײרטשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טכַײרטשעגנַײרַא
 -קיצנייא ןצרַאטש ,ןצנַאלג רָאה עיורג יד, .ןכ

 ,עש ,ײרָאה עדמערֿפ עטכַײרטשעגנַײרַא יװ זַײװ

 .יֿבוט-םוי זיא טנַײה'

 .דפ ,ןטָאשעגנַײרַא וזז -- טישעגנַײרַא

 ןסילשנַײרַא רַאפ ,ידַא -- ןֿפָאלשעגנַײרַא
 ,טייחרע-  .ןישאמקורד רעד ןיא ןטַײז ענעיא
 ,טייק-

 ןעגנילשנַײרַא רַאפ ,ידַא -- ןעגנולשעגנַײרַא
 ,טייהרע- .לדנייּב יַא .עלעשיֿפ יַא .6--

 ,6-- ןֿפַײלשנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןֿפילשעגנַײרַא
 ,טייקק .טייהרע- .ךעלזעלג עא

 ןצלעמשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןצלָאמשעגנַײרַא
 ,םייהרע-  .לַאטעמ רענעיַא .סטעֿפ יא .--
 ,טייק-

 ןסַײמשנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןסימשעגנַײרַא
 ,טייהרע- .ןטניה רענעיַא ,6-

 ,-- ןדַײנשנַײרַא ראפ ,ידא -- ןטינשעגנַײרַא

 ענע'א .רעטעלּב ענעַא .ףָאטש ךעלקיטש יא
 ,טייֵקק ..טייהרע- .תויתוא

 ןטלַאּפשנַײרַא ראפ ,ידַא -- ןטלָאּפשעגנַײרַא
 ,טייהרע-  .ךעלעניק ענעיא ,4--

 .ןעניּפשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןענוּפשעגנַײרַא
 ,םעדעֿפ עיַא



 ןעגנורּפשץעגנַײרַא

 -נירּפשנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןעגנורּפשעגנַײרַא
 ,טייהרע- .רעסַאװ ןיא עיִא .+- ןעג

 -נַײרַא רַאפ ,ידַא -- טלקנערּפשעגנַײרא
 יַא ,טועימ ַא .ןקעלֿפּברַאֿפ ע'יא .ןעלקנערּפש

 -רע- .גנורעקלעֿפַאּב רעקיטרָא רעד ןשיװצ

 הנידמ יד ןקינירוצסױא, ,טייקה .טייה

 ,ןרָאסעֿפָארּפ סרעלטיה ,װמ ,"יַא רעשידִיי ןוֿפ
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 .ןקערשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- ןקָארשעגנַײרַא
 ,טייהרע .רעלעק ןיא ענעיַא יד

 ןֿפױרשנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טֿפױרשעגנַײרַא
 ,למיה ןוֿפ ךשֹוח ןיא יא ,ּפמָאל רעד, .6-
 ,"ןגָאר יד טימ רעּביא ךיז טקניװ טעדוסרַאֿפ
 -רֶע- .75 יז ,1937 ,ןגעװ ענעסקַאװרַאֿפ ,גח
 .טייק- .טייה

 ןּבַײרשנַײרַא רַאּפ ,ידא -- ןּבירשעגנַײרַא
 רעד ןיא ענעיַא .ךעלטעטש ,זַײרק רענעוַא .6--
 .טייקק .טייהרע-  .עידעּפָאלקיצנע

 ןֿבשוּתנַײרַא רַאּפ ,ידַא -- טבשותעגנַײרַא
 קירעהעג טינ סעּפע ךָאנ ןזיא ייסע יד; .+--

 ןרענַאשז ערעדנא ןענַײז סע יװ טבשוּתעגנַײרַא

 ףיוא ,רעמוס םוחנ ,ײרוטַארעטיל . . .רעזדנוא ןיא

 .8 'ז ,1963 ,ןגעװ עקיטַײז

 ןעמענֿפױנוצ .1 .ורט -- ןע(י)לּבַארגנַײרַא
 יא ,ןרַאשנַײרא ץעגרע סע ןוא עילּבַארג א טימ

 ַא ןיא רענייטש 'א .ןַײרַא לאטש ןיא יורטש

 -ַײרַא ןלערקנַײרַא .ןצַארקנַײרַא .2 .בורג

 'ַא לגענ עֿפרַאש עריא טָאה ץַאק יד .ןעּפַארד
 ,םיוּב ןוֿפ ערָאק רעד ןיא

 יד ךיז ןטלָאװ סע ףיט יװ, -- ךיז טימ

 ןוא שולּפ םעניא טלּבַארגעגנַײרַא עגַײז רעגניֿפ

 "רעמיצ עקנַארק סָאד ,לה ,"טמעדעֿפעצ םיא
 ,שינע-

 -רַאֿפ ,ןּבָארגרַאֿפ .1 .װרט -- ןבָארגנַײרַא
 'ַא .פולס-ףארגעלעט םעד 'א .דרע טימ ןטיש

 .ןרעיוט יד ןוֿפ ךעלגנערד

 זיּב 'ַא ןוא ןּבָארג .ףיט ןּבָארג .װטוא .2

 ףיט ךיא ליװ ָאז םעד וצ, .רעסַאװ טגירק עמ

 םוא ליװ ךיא ינוא ןּבָארג ןייניה ןדרע איד ןיא !

 ,ןוֿפיסוי ,"גנוטׂשעו דנורג ינַײז ילַא ןרעק

 | ,חצ יז ,1661 טׂשמַא

 ךיא ,, .ןקעטשנַײרַא ,ןקורנַײרַא ,ןטלַאהַאּב .9

 ןוא קעז תולֿבַא ןדנעל ענַײמ ףיוא . . .ןָא וט

 ןיא ,?ה ,"ּפָאק םעד ׁשֵא ןיא ןַײרַא ּבָארג
 יזא .ךיא ּבָאה טֿפרַאדַאּבב ,...עקנילּבערט

 ךיא סיוש ריא ןיא ןּבָארגעגנַײרַא ךימ טָאה

 -וָאנַאגַאק םירֿפא ,"ןדער רעמ ןענַאק טשינ לָאז

 ןיא קילּב םעד יַא :29 .'סדה עמומ ידי ,יקס

 .ןצעמע ןיא ,סעּפע

 םינּפ סָאד 'ִא .ןעילוטנַײרַא ,ןערוננַײרַא .4

 .ךוּב ןיא ןגיוא יד 'ַא .גיֿפ ,ןשיק ןיא ףיט

 .ןינע ןַא ןיא ּפָאק םעד 'ַא

 רעִירֿפ ףרַאד עמ .ןצעזנַײרַא ,ןצנַאלֿפנַײרַא .9

 עגנוי יד 'ִא ךָאנרעד ןוא ןדָאּב םעד ןטיירגוצ

 : .ךעלעמייּב

 טּבָארג, .גיֿפ .ןּברַאקנַײרַא .ןצירקנַײרַא .0
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 עכעלגנעגרַאֿפמוא סָאד ... ןַײרַא םיא ןיא

 ,132 יז ,1938 י"נ ,| רַאק ,"ןּבעל

 ןּבָאה ץַאלּפ ןעניוועג וצ ידּכ; -- ךיז טימ

 ןיא ןּבָארגעגנַײרַא סעקזַײה ןוא ןשטנעמ יד ךיז

 רע טָאה לָאמטֿפָא, .ערדנַאּפ חנ ,שז ,"םייל

 תעשּב ,טלעװ רעד ןוֿפ טינ יװ ױזַא ןעזעגסיוא
 ...'א ךיז ןוא רהוז םעד ןשימֿפיוא טגעלֿפ רע

 טכיל ענעשָאלרַאֿפ ,לרעּפ .י .ח ,"ןַײרַא רֿפס ןיא

 ךיא .,48 'ז ,ח"ישּת ָא"ּת ,שערָאמרַאמ ןופ

 ,"ךַארּפש רעד ןיא 'א ךיז ףרַאד טרָאװ ַאק .גיֿפ

 ,214 'ז ,שטַײט ירֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 .שינע-  .ץכע- .גנו- רעד ,בָארג =

 לָאז סע ןכַאמ .לָאענ .ורט -- ןזָארגנַײרַא

 -ֿפיוא ,ךאלמ רעסַײװ, .זָארג יװ ןסקאװנַײרַא

 ןיא חיר ןַײד ןַײרַא זָאלּב ,טכַאנ ךרוד טילּבעג

 ןקידײרֿפ ןַײד ןַײרַא זָארג / ,ןטכארט ןַײמ

 ,! װפ ,צוס ,"טֿפַאשקנעּב ןַײמ ןיא ןוחצנ

 ,310 יז

 סע ןעװ, .וטוא -- ןעיורג-- ,ןעָארגנַײרַא
 ןיא רָאאאק רעד טיורגעגנַײרַא םיא וצ סטָאה

 וצ ןַײרַא שרדמ-תיּב ןיא ןעגנַאגעגקעװַא . . . רע

 סע .10 עו 1961 ,זמט ,טי ,"המּכשה ןענװַאד

 ןיוש ןעניגַאּב . . .טױרגעגנַײרַא טיונ יד טָאה

 ןיא בוטש ַא ,שטיװָאסַאנַאי .י ,"רעטצנעֿפ ןיא

 .לטעטש

 -ןַײרַא .ןעגנירדנַײרַא .וטוא -- ןֿפַײרגנַײרַא
 אד ,ןייניה ףּפָאט ןיא ףיט טֿפַײרג איז, .ןקור
 ,". . . ןהאוצ טימ} רגניֿפ איד ךיז איז טרימשיּב
 רעד ןָאק, ,32 יז ,ה"צּת גָארּפ ,לעגיפש ןילַײא
 ,..טֿפַאשרעטעּברַא רעשידִיי רעד ןוֿפ ןליװ
 ןוא . . .ןעגנוריסַאּפ יד ןוֿפ גנַאג םעד ןיא יִא
 רעודנוא ןוֿפ גנורעסעּברַאֿפ יד ןעמיטשַאּב
 ,גנזי 191,.  יז ,1919 י"נ ,וא טישז ,"עגַאל

 רעטצנעֿפ ענעֿפָא יד, .וטוא -- ןענירגנַײרַא

 טנירגעגנַײרא ןּבַאה סָאװ ךעלגַײװצ יד טימ

 סעדעיַא ןיא , .15 או 1957 ,קיא ,לָאמ ,"ייז ךרוד

 יד ןוֿפ םירֿבק יד ןַײרַא ליטש ןענירג לּבַײש

 ,43 יז ,םיטילּפ ,גח ,"עטנָאנ

 טלָאװ ןּבעל סָאד, .װטוא -- ןצּפערגנַײרַא
 יד ןעװ ,עידָאלעמ עשינָאמרַאה ץנַאג א ןעװעג

 ןוא ןעשטרוּבנַײרַא טשינ ןלָאז סנגָאמ עקידייל

 .ןעמזירָאֿפַא ,ץרּפ ,יַא --- עטלוֿפרעּביא יד

 ,ךס ַא 1 .װחקַא -- ןענ(ע)װַאדנַײרַא
 ןויּב 'ַא .הנװּכ טימ ןענװַאד .ןענװַאד גנַאל

 החנמ ןענװַאד ךיז רע טלַאװ, .גָאט ןּבלַאה

 -ןַײרַא קַאמשעג . ..טלעטשעגקעװַא ָאד ץעגרע

 ץרַאה ןוֿפ ךיז רשֿפא תורצ יד ןוא טנװַאדעג

 ,'ףיוה סצירּפ ןיא' ,סעדורה ,רה ,"טנײװעגּפָארַא

 ,עסַײװ ַא ןיא ,טלדנַאװרַאֿפ ךיז ּביוט א ןיא;

 קידנעקרָאװ טנװַאדעגנַײרַא ןוא / עליטש ַא ןיא

 . .םייה ןַײמ ,רערעל לאיזי ,"הליֿפּת א

 עיּפשמ ןענװַאד ןקידנעטש ןכרוד .װרט .2

 שידִיי ןיא ןּבָאה סָאװ תורוד ,  .ןקריװַאּב ,ןַײז

 ,"טייקשידִיי עקיטֿפַאה ליֿפ ױזַא טנװאדעגנַײרַא

 ךיז ןציזרַאֿפ .ריא .8 .25 א 1960 ,זממ ,גי

 .ךיז טימ .ליּפשנטרָאק םַײּב טעּפש

 ןעגנַאלרעדנַײרַא

 ןיא ןּפַאלקנַײרַא .חרט -- ןעּבלָאדנַײרַא
 טָאה רע .חומ ןיא 'ַא (םעטַײּב ריא) .ּפָאק

 רימ טָאה רֶע רעדייא ,טקנערקעג טוג רימ ןוֿפ

 ,"םידומיל עלַא יד ּפָאק ןיא טעּבלָאדעגנַײרַא
 .שינע .(ח) 4 ןט ,1926 קסנימ ,ןרעטש

 ַא טימ ןרָאֿפנַײרַא .װטוא -- ןֿפמַאדנַײרַא
 -רַאֿפ לֿפיש סָאד טָאה לַײװרעד , .ןישַאמֿפמאד

 -עגנַײרַא םאזגנַאל טָאה ןוא גערּב םעד ןזָאל

 .י אּבַא 'רד ,"ךַלט םענוֿפ ןטימ םעניא טֿפמאד

 .22 וא 1961 ,רענַאקירעמַא ,םירק

 ןסָאדנָא וזד ,1 .חרט 8 וטוא -- ןֿפַאדנַײרַא
 ןיא יַא* ןרַאננַײרַא 2 .ןזיוה יד ןיא יִא

 ּברעװ-םוקמּב (לדיאמוא .9 .רענלָאק
 .עא ןגָאזנַײרַא ,ןדערנַײרַא רַאֿפ

 ןוֿפ ןּפַאלקנַײרַא -- װטוא -- ןרענודנַײרַא

 םערוטש רעד טָאה דלַאװ ןרעטצניֿפ ןיא ,, .רעגוד

 -- װרט ."טרענודעגנַײרַא ןוא טצילּבעגנַײרַא

 .רעיוא ןיא יא .ןעַײרשנַײרַא ,ןדײרנַײרַא ךיוה

 לָאז סָאװ טַאהעג טינ ןָאזרעּפ ַאזַא ּבָאה ךיא,

 ,"ןלַאֿפעג ױזַא ךיז ַײּב טינ ַײז :'ַא רימ ןיא
 ןָאטסָאּב ,סיזָאלוקרעּבוט זיא סָאװ ,ןַאמירֿפ ףסוי

 ,47 'ז ,8

 .=2: 6261886 .ורט -- ןעניװשזדנַײרַא

 טימ טָאה ,, .ןּפעלשנַײרַא .,ןּבישנַײרַא .ןקורנַײרַא
 א םיא וצ טעגיװזדעגנַײרַא םיוק ןשטנעמ ריֿפ

 ,רענָאילימ רעד ,ןדמא| ,"דלָאג טימ טרעֿפוק

 ,23 יז ,1868 ץענליוו

 ןעגנערדנַײרַא .לָאענ .װרט -- ןקווּפידנַײרא
 ןַײרַא לָאז קוּביד א זַא ןַײז םרֹוג ,קוּביד א

 .'קוּביד ַא ןּבַײרטסױרַא  וצ ךוּפיהל ןּבַײרטנַײרַא

 -עג ענַײז ןיא טרַאנרַאֿפ טָאה . . , קלָאֿפ סָאד,

 ןוא ,םכילע-םולש ןטלייװרעדסיױא ןַײז ןטלעצ

 ...ןקיטײנ םעד םיא ןיא . . .טקוּבידעגנײרַא

 ,גרעּבנרעטש ֿבקעי ,"שרוֿפמה-םש ןשיטעָאּפ

 .ן29 עו 1969 ,זמט ,לקיּב .ש 'טיצ|)

 ןיא ןעמוקנַײרַא -- וטוא -- ןרעמעדנַײרַא
 ליטש ױזַא זיא'ס ,, .תושמשהדןיּב ןוֿפ גנומיטש

 ןטלָאװ . . .עלַא ןטכַאנרַאֿפ יד ךַײלג ,רימ ןיא

 .23 ןִז ,הֿביֿבס ,קר ,"טרעמעדעגנַײרַא רימ ןיא

 ,בנו .טֿפַאשקנעּב יַא -- װרט

 רעייז געלֿפ ךיא, .ורט -- ןּפַאטרערדנַײרא
 ןכַאֿמ רימ ךיז טגעלֿפ סע ןעװ ןּבָאה האנה

 ,"ּפָאק םעד ןלודרַאֿפ םיא ,ץירּפ א סעּפע יא
 .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ

 ,ןּבעגנַײרַא .1 .װרט -- ןעגנַאלרעדנַײרַא
 יד ןיא, .ןגָארטרעטנוא ,ןעגנערּבנַײרַא ,ןּבעגוצ

 ךיא ּבָאה סעקװּולַאװ .ןסעזעג רֶע זיא עמרוט

 עּבָאּב יד, .דיל םיבנג ,"טגנַאלרעדנַײרַא םיא

 ןיילק א .ערעשטעװ טגנַאלרעדנַײרַא םיא טָאה
 .ּב ,"ייט זָאלג א טימ טיורּב ץרַאװש לקיטש

 ,1931 עשרַאװ ,העיקש סנדייז םעד ,םױּבלּפע

 יד ךיק ןוֿפ י'ַא טגעלֿפ בַײװ יד, .46 'ז
 .ּב ,"ךעלרעּבעל עטלגערּפעג טימ ערעשטעו

 -טעװש-ןקנַארק יד, .1941 קסנימ ,קערש ,םילע

 יד גרוריכ םעד טגנַאלרעדנַײרַא טָאה רעט

 ןַײרַא טנַאה ןיא ןטנעמורטסניא



 ןלײצרעדנַײרַא

 יד ןוֿפפ ...וצ ןעמוקוצ ,ןכיירגרעד .2
 ןיא הלוח םעד ןוא ןזָאלּבעג טָאה רעטצנעֿפ

 רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה ,טגנַאלרעדנַײרַא טעּב
 ,1948 י"נ ,רעּבשַאמ החפשמ יד ,סנ ,"טליקרַאֿפ

 נָא ,ןעלדיוּפָא .ּפעלק ןּבעג ,ןגָאלשנָא 3

 לֿפיװ יַא .ןייצ יד ןיא יַא ,קַאּב ןיא יַא .ןטלעש
 רַאֿפ , .עיצרַאּפ א ,קלח א יַא .ןַײרַא טייג סע
 רע זַא טגנַאלרעדנַײרַא םיא יז טָאה דייר ענַײז
 -- ךיזו טימ ."ןטנעצ א ןגָאזרַאֿפ ןיוש טעװ
 .שינע-  .װזק

 -רעד ןוֿפ ןטימניא,, .ורט -- ןלײצרעדנַײרַא
 "וצנַײרא טַאהעג ּביל רע טָאה הׂשעמ א ןלייצ

 ."תויׂשעמ ערעדנַא ןעצ ןלייצרעד

 .ןעמורד-- :ךיוא .ורט -- ןשלמורדנַײרַא
 ןיא ןקַאהנַײרַא ,ןּפַאלקנַײרַא .ןעקשמורד--

 טינ ץלַא סעּפע רימ סָאד זיא, .חומ ןיא יַא ,ּפָאק

 סעּפע רימ סָאד ריא טעװ רשֿפא . . . רָאלק

 ,סעדלעז הייח ,ײ?רערעל ,חומ ןיא יַא רעטסָארּפ

 א, .84 'ז ,ח"נרּת עשרַאװ ,ןעדנעּבא רעטניװ

 ןכָאװ עכעלטע טימ םיא טגעלֿפ סָאװ דַארעמאק

 "נַאֿפ ןוא ןעיידיא חומ ןיא יַא סערגנָאק ןרַאֿפ

 ןָא זַײװדניק ןוֿפ, .75 יז ,ץ מעּב ,"סעיזנַאט

 ,ּפָאק ןיא טעקשמורדעגנַײרַא רימ ןעמ טָאה

 ןָאמַײס .ש ,"הרוחס עטסעּב יד זיא הרוּת זַא

 .שינע 1.  וו 1958 ,גָאט

 'ַא ןֿפױרשנַײרַא .1 .חרט -- ןשיײרדנַײרַא
 ךעלֿפַײרש יד יַא .ערטסול רעד ןיא ךעלּפמעל

 .ןישַאמ רעד ןיא

 רעדנַא ןַא ןיא ןרעקנַײרַא .ןעװעריקרַאֿפ .2
 ָאטיױא םעד טײרדעגנַײרַא טָאה רע, .גנוטכיר

 ."סַאג רעקיטַײז א ןיא

 -נַײרַא .ןצעמע ןרעטנָאלּפרַאֿפ .ןעײרדרַאֿפ .2

 ,ךדילגטימ םעַײנ א יַא .עפורג א ןיא ןעגנערּב

 .ןעגנוי-עליואו יד ןשיװצ רוחּב םענַײֿפ א 'א

 ןוא רענרעה יד רַאֿפ ליֵא םעד טמענ רענייא,

 יד ןוֿפ ןגַײװצ יד ןשיװצ ןַײרַא ייז טיירד

 ,קחצי תדקע רֿפס ,יקסװָאנַאי המלש ,"רעמייּב

 ,36 יז ,ּב"ערּת עשרַאװ

 (עגנעטס א) דנַאּב ַא יַא ,ןטכעלֿפנַײרַא .4

 "נַײרַא ןּבָאה םידיסח רעניזדַאר יד, .ּפָאצ ןיא

 ."םעדָאֿפ-תלכּת ןעיולּב א תיציצ יד ןיא טיירדעג

 יװ עקַאט ןענירד טקעטש הרּבסה עצנַאג יד;

 ןדמערֿפ ןקיזָאד םעד לטימ א סעּפע ןעמ טניֿפעג |

 עלא יד ןוֿפ לּפינק םעד ןיא ןעײרדוצנַײרַא לייט

 ,7 יז , ...הלוגס ַא ,סוממ ,"רעקלעֿפ ערעדנַא

 סָאװ סעּפע ןיא ןקורנַײרַא ,ןקעטשנַײרַא .9

 םעד יא .ןישַאמ רעד ןיא סוֿפ א יִא .ךיז טיירד

 .עקנישַאמּבַײרש ןיא ריּפַאּפ ןגיוּב

 ַא ףיוא ןצעמע ןגירקנַײרַא .ןעגנערּבנַײרַא .0

 רעדָא עיצקעטָארּפ ךרוד לעטש א ,עיציזַאּפ

 ױזַא ,גנַאל ױזַא, ,ןֿפוא ןכעלרע:-טינ ַא ףיוא
 ַא רַאֿפ טיירדעגנַײרַא םיא טָאה יז זיּב ,טיירּב

 ,27 ןאש ,1867 ,מק ,ליי ,"...וצ רעֿפלעּב

 -עגוצ םיא ,רעלקעמ א טכוזעגֿפױא ּבָאה ךיא,

 'ַא ךימ לָאז רע זַא ,ײרעלקעמ ןייש א טגָאז

 סָאד ,סוממ ,"רעטקָאד םַײּב לתרשמ ַא רַאֿפ
 ,עלעשנעמ עניילק
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 "עג קיניול:טינ א ןיא ןרעטנַאלּפנַײרַא 4
 ,ןעלדניװשַאּב ,עטָאלּב ַא ןיא ןּפעלשנַײרַא .טֿפעש

 קידנרעלק ,תוגאד טימ לוֿפ זיא רע, .ןרַאננַײרַא

 ,ןּפַאכנַײרַא םענעי ןענעק לָאז רֶע םורַא יװ
 רַאֿפ הדגה יד ,יקסוָאכַארַאמ .מ ,""א םענעי

 ,ןעיירד, .14 יז ,1885 עשרַאװ ,טַײצ רעקיטנַײה

 םענעי ןעיײרדּפָא ןוא ןעײרדרַאֿפ ,יא ,ןעיירדסיוא

 ,"ןיתיּת-אכיהמ =} יתיּתכהמ סָאד ,ּפָאק םעד
 .'טלסיירטעגסיואי ,עש

 ןוֿפ טיונק םעד 'ַא .ןעײרדּפָארַא :ּב ןטימ .8

 .רעלעקנוט ,רעכאוש ןענערּכ לָאז סע ּפמָאל

 ןוא ןעַײל טימ געט יד ךרוד ןעלדנַאה רימ,

 -רעד ,עקיטכַאנַײּב יד ןַײרא ןעיירד ןוא ןגרָאּב

 ערעדנוזַאּב ערעזדנוא ןוֿפ ןּפמָאל ענעקַארש

 קידנעמוקוצ, .ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ ,גי ,"ןגרָאז

 סָאד קיטיינ רַאֿפ ןענוֿפעג חרז טָאה שיט םוצ

 .ןשטנעמ עקילָאמַא ,רֵא ,יַא לטיונק

 .לסעג קיטַײז א ןיא יא ךיז -- ךיז טימ

 וצ ןעלכיימשוצוצ ךָאנ ךיז טסייוו דמלמ רעד,

 ךיז טיירד ןוא תוליכר טימ סעטתיּבילעּב יד

 ,מק ,"ץעוי א רַאֿפ םיִּתּבײלעּב יד ַײּב ןַײרַא

 ךיז ןּבָאה ןרעּבַײװ יד ייז/ .32 ןא+= ,5

 ןּבָאה ןוא ךרָאּב ןיא םיא וצ טיירדעגנַײרא

 ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןטַײז עלַא ןוֿפ ןקילֿפ ןעמונעג

 ,15 'ז ,1887 סלעדַא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד

 -רַאֿפ ןוא ןעיירד ןוא יא ךיז ןָאק קחציייול,

 ףוסילּכףוס ןוא םענעי יא ,ךיז יא ןעיירד

 ,עקװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"ןעיירדסיוא טרָאֿפ

 = טײרדעגנַײרַא ךיז ּבָאה ךיא* .,96 יז

 -ןַײרַא (ּב ןקסע ןטכעלש א ןיא ןלַאֿפנַײרא (א

 ,ֿבצמ ןטוג א ןיא ןעמוקעג

 ,גנוא- רעד ,יירד.-

 ,יירעד

 -נַײא טָאטשנַא .װטוא -- ןעלמירדנַײרַא
 -עגוצ ךיז ,טרַאּפשעגוצ ךיז ּבַאה'כ , ,ןעלמירד

 טלמירדעגנַײרַא ןוא טעכאטש םוצ טצילוט

 ,1920 װעַיק ,רָאװ עקיטכיל ,זירד .ש ,"ליטש

 | ,48 יז

 זיא) ןָאק סָאװ .ידא -- ךעלגנירדנַײרַא
 א רעּבָא ,ליטש ןדער .ןעגנירדוצנַײרַא (לגוסמ

 .ש ,"ןרָאװעג טגיילעגסיוא 'א גונעג טשינ,

 טימ -- טםייקה .8 1963|4 ,זמט ,לקיּב

 'ַא רענעטלעז

 .ס יי נװ .(סר ,רעד -- רעלגנירדנַײרַא
 םוצ טָאה ךס א רָאג; .ןַײרַא טגנירד סָאװ רעד

 טָאה ןַײש ריא . . . הנֿבל יד ןֿפלַאהעגטימ ןוחצנ

 ןרעּביא 'א יד ןוֿפ געװ םעד ןטכױלַאּב קיטכערּפ

 . ...ךַאילש ,קׂשי ,"רעסַאװ

 ךיז ןּפַאכנַײרַא .1 .װטוא -- ןעגנירדנַײרַא

 -עֿפע ןא ךרוד) קינײװעניא ףיוא ןסיורד ןוֿפ

 ךַײא ןעוו 'נוא, .ןכַײלשנַײרַא ,(טלַאּפש ַא ,גנונ

 לא טגנירד ָאז ,ןֿפולשטנַא ןַײז יז ׂשָאד טכוד

 יָא; .425 ,ךוּבאֿבּב ,"טַײצ רנייא ןיא ןַײניה

 טסגנירד וד ,חרומ ןטַײװ ןוֿפ טיור-ןגרָאמ

 ענליװ ,רעדיל ענַײמ ,אד ,"ןַײרַא םוטעמוא ךָאד

 לָאמנייק :טכַאדעג ךיז טָאה סע, .15 יז ,ּב"ערּת

 יד ךרוד דײרֿפ ןייק יא טשינ ןיוש טעװ

 .שינע- .ץכע-

 יזַא -- שירעגנירדנַײרַא

 .וטוא -- ךיז ןעקּפירדנַײרַא

 .חרט -- ןקירדנַײרַא

 ןקירדנַײרַא

 ,יקצינטישז .ל .ה ,"זיוה סנדייז םענוֿפ רעטצנעֿפ

 .לזַײה סנזייז םעד

 -ץגנעל א ךָאנ, .חוּכ טימ ךיז ןסַײרנַײרַא .2

 ןעגנורדעגנַײרַא אנוׂש רעד זיא גנורעגַאלַאּב רער

 איז ןטעט טרַָאֿפּפ ןגלַאג רוצ, ,"טָאטש רעד ןיא

 איז ןטעט םרוטש םׂשורג טימ .ןגנירד ןַײניה

 ,37 יז ,ץניװ ,"ןנער

 יַא .ךיז ןעמוקַאּבנַײרַא .ךיז ןגירקנַײרַא .9

 -ָאקע רערעסעב א ןיא 'ַא .הֿביֿפס רעַײנ א ןיא

 ןטיּבעג ענעדײשרַאֿפ ןיא יא .עיציזַאּפ רעשימָאנ

 ,טעּברַא רעשיזיֿפ ןוֿפ

 ,חֹומ) ּפ ַא ק ןיא יַא .ןרעװ טקריװַאּב 4
 -ַאּב -- 'דכו (המשנ רעד ןיא) ץ ר ַא ה ןיא

 ןעמוק סָאװ רעטרעװ , ,ןסולֿפנַײאאּב ,ןקריוו

 װש ,"ץרַאה ןיא ןַײרַא ןעגנירד -- ץרַאה ןוֿפ

 תולג רעדע .{. . . בלה ןמ םיאצויה םירֿבד טיולְו

 ,אֿפא ,"זדנוא ןיא ןעגנורדעגנַײרַא ףיט ױזַא זיא

 ... ףיט, ,129 יז ,שטײט ירֿבע טימ טכַארטעג

 -רעדנואוו יד טסַײג ןגנוי ןַײז ןיא ןַײרַא ןעגנירד

 ,38 יז ,וו מעּב ,"תויׂשעמ עכעל

 יַא .ךיז ןטכַארטנַײרַא ,ךיז ןרעלקנַײרַא .9

 -ןַײרַא טינ זיא רע, .ןינע ןַא ןוֿפ ךוּת ןיא

 ,עטגַײװצרַאֿפ ,עטלצרַאװרַאֿפ יד ןיא ןעגנורדעג

 רעד ,שַא ,"לוּפלּפ ןוֿפ רעדלעװ ערעטצניֿפ

 רעד ןעמוק טשרע ףראד ןאד, .דוי:םיליהּת

 . . .ןענעק לָאז סָאװ . . . רעקירָאטסיה רעקיטכיר

 ,"עדנעגעל-קדצ-רג רעד ןוֿפ המשנ רעד ןיא 'א

 ןשטילג קילּב ןַײד ךיז טעװ קיּבייא, .װטיל

 ,"ןיײלַא ךַאז רעד ןיא יִא שינ . . . ןכאז יד רעּביא

 ,ןֿפורעג לָאמ ַײרדי ,ץרפ

 ןוֿפ ןרעה וטׂשלָאז םיטש רזנוא, .כרַא .ורט

 ןיא וטׂשלָאז טייקזיּב רזנוא ,למיה יכוה איד

 גרוּבמוה ,כ"ויו ה"ר רוזחמ ,"ןגנירד ןַײרַא םי

 ,א/טעק ,1

 ,רעד ,גנורד-- ,גנַארד:- ,גנירד.-

 רעד ןיא לאטיּפאק-ץנַאניֿפ ןוֿפ יַאע -- גנוי

 לדָאנ יד רַאֿפ ןָאיוי סֿפמַאק ,"עירטסודניא
 ,ץכע- 32 יז ,1926 י"נ .םַארגָארּפ ,רעטעּברַא

 רעה .(עקד ,ןיד) רעד .שינעד
 יד טָאה סָאװ

 עא .קילּב רע'א ןַא .ןעגנירדוצנַײרַא עכט

 ,טייקה ..עידוטש

 ןעײרדנַײרַא
 .עצינסַאּפ וא-טסוּפ ַא יװ ,עקּפירד ַא יװ ךיז
 ץיז ,סױרַא ןוא ןַײרַא רעקינײװ ךיד עקפירד;
 ,"טרָא ןייא ףיוא

 -נַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא .1

 סעּפע ךָאנ יַא .ןשטעווקנַײרַא ,ןקורנַײרַא ,ןּפָאטש

 ,וצ ךיד קירד ךיא !םוק וד, .ןַאדָאמעשט ןיא

 "גרעּבי ,ּפד ,יָוַײרַא רימ ןיא ךיד קירד ךיא

 .1913 רַאונַאי ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,'רעגַײטש

 -עלָאטש א ןיא ףַאטשרעיױז ךס ַא ןַײרַא טקירד,

 רעד ךיז טעװ ,ּפָא סע טליק ןוא רעדניליצ םענ

 ,"טיײקיסילֿפ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ רעירֿפ זַאג

 .36 'ז ,1920 י"נ ,עימעכ ,ןוָאטסנַײֿפ .ס

 א ןסערּפנַײרַא ,קורדנַײרא ןַא ןכַאמ .2

 ,ךוּב ןוֿפ דנוּבנַײא ןיא תויתוא יַא ,רעטסומ



 ןעלמערדנַײרַא

 ףיוא ןעלגנאמ וצ סיוא טמוק ןֿפָאטש ענלװַאּב;

 -רַאֿפ ןקירדוצנַײרַא -- ןרירֿפאג וצ . . . ןצלַאװ

 .3 ,אא פשוי ,טעמַאז .ל ,"ןרעטסומ ענעדייש

 טָאה רע, .דחוש ןּבעג = טנ א ה ןיא יַא*

 ."טנאה ןיא סעּפע טקירדעגנַײרא לרע םעד

 יד ֹוצ רעסַאװ סָאד זיאי -- ךיז טימ

 ךיז לגיצ ןוא לגיצ ןשיװצ . . . וצ ןטנעמַאדנוֿפ

 יצצ טנעמאדנוֿפ ןצנאג םעד ןוא טקירדעגנַײרַא

 ךַאד א ,רעמיוש א ןגעוװ' ,ץרפ ,"טרעדור

 טקירדעגנַײרַא ךיז טָאה עינומ,, .'. . . רעגעלשַאּב

 ןוא טלַאק ןהעש ןגעלעגּפָא ,ןַײרַא טנַאװ ןיא

 .'רעלדנעהילגיײֿפ רעד עינומ' ,קמ ,"ףילטש

 ,שינע-ה ,ץכע- .גנוי רעד ,קירד-

 .שרע- = .(עק- ,ןיד) רעד

 ןענַײז אחינ טינ, .ונוא -- ןעלמערדנַײרַא
 יַא ,טסַאג ןוֿפ טירט עקידנקעװ יד ןעװעג ריא

 יז טָאה טײהרעטקעװעגֿפױא טינ טיוט ןיא

 ,1948 עװקסַאמ ,המחלמ ,מּפ ,"ָאד טרַאגעג
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 ןכַאמ ,ןּפוטשנַײרַא .ורט -- ןעננערדנַײרַא
 םיא ןעגנערּב רימ ןוא ,, .ןעגנירדנַײרַא לָאז סע
 ןַא ךָאל-שינעגנעֿפעג ַא ןיא ןעגנערדוצנַײרַא

 ךיז יא ,186 יז ,1934 י"נ ,וו רעדיל ,הלמ ,"ןגנע
 ,ילוװמארט ןיא

 ...ןענרעל, .ורט -- ןענ(ע)שרדנַײרַא
 סָאד הרוּת רעד ןוֿפ םיקוסּפ יד ןיא יא טסייה

 ,145 יז ,1942 ,וו שג ,ּבמָאלַאג .א ,"ןּבעל עצנַאג

 ןדערנײרַא .װרט 6 װטוא -- ןרעדלַאהנַײרַא

 רע, .ןרעדלָאה א ןעװעג טלָאװ סָאד יװ ױזַא

 רימ טָאה ןוא רענייצ יד טימ טערישטשעג טָאה
 יד ןיא ןָאה רעטוקילַאק ַא יװ טרעדלָאהעגנַײרַא
 ,םלוג רעד ,קניריעמ װַאטסוג ,זּביא ,"דייר
 ,1925 נליװ

 ןּפַאלקנַײרַא .1 .הרט -- ןרעמַאהנַײרַא
 עכעלטצ יַא לטערּב ןדעי ןיא .רעמַאה ַא טימ
 ןּפַאלקנַײרַא ,ןרזחנַײרַא .גיֿפ .2 .סעקעװשט
 עשירֿפ ַא סרערעהוצ יד ןיא יַא .ּפָאק ןיא
 ּפָאק ןיא טרעמַאהעגנַײרַא םיא טָאה , .(ע)יידיא
 'ורּב ןַײז . . .רֶע טעװעטַאר טימרעד זַא ,ןַײרַא
 ,שינ .גנ| .יהילּת יד ,טײצ ,"רעד

 -ןַײרַא ,ןּפַאלקנַײרַא .1 .חרט -- ןקַאהנַײרַא
 ןכעלנע ןַא טימ רעדָא קַאה ַא טימ ןגָאלש
 -םוי-יאצומ, .טנַאװ ןיא סעקעװשט יא .רישכמ
 ץטשרע סָאד ןַײרַא ןדִיי עמורֿפ ןקַאה רוּפיּכ
 -ַאּב ןיוש ןּבָאה יז, ."הּכוס רעד רַאֿפ לקעלֿפ
 לקעלֿפ ַא ןַײרַא טקַאה עמ יװ טסואוועג סנטַײצ
 לּפמיג ,שַאּב ,"ץַאזפָא ןַא ּפָא טּבָאש עמ ןוא
 = ןיל ק א י'ַאֹ* 23 'ו ,1963 י"נ םּת
 ,טֿפעשעג ַא ןכַאמ עילַאק ןוא ךיז ןשימנַײרַא
 א .תוֿפּתוש ַא ןרעטשעצ .עא גנומענרעטנוא ןַא
 ןילק ַא יַא .לסיֿפ ַא ןלעטשרעטנוא :טֿפַאשרבח
 ןדליװ ַא טימ ןקעטשנָא ,ןעלמוטעצ = ּפָאק ןיא
 ,קנַאדעג

 טימ ןקעטשנַײרַא ,ןקורנַײרַא ,ןצעזנַײרַא .2
 ַא ןיא יַא קַאה יד ןוא ןקַאה ןקידנערַאֿפ .חוּכ
 טָאה יז, ,ןצרַאה ןיא רעסעמ ַא יַא .ץָאלק
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 ענעּבָארגעצ-טשינ ןיא עקיטָאמ יד טקַאהעגנַײרַא

 ."דרע' ,קר ,"דרע

 רעסעמקַאה א טימ ןקַאהעצ ,ןקָארּבעצ .9
 ַא ןיא ,זַײּפש א ןיא ןָאטנַײרַא ןוא סעװַארּפירּפ

 ךעלדנייצ עכעלטע ,עלעּביצ א 'א .סטכעקעג

 .וזַאא ייא טרַאה ַא ,לּבָאנק

 ןיא ,ּפָאק ןיא ןּפַאלקנַײרַא ,ןרזחנַײרַא .4

 ,עלעּבַאט-לֿפּכ יד ,הרוטֿפה יד ּפַאק ןיא יא ,חומ

 ,ּפָאק ןשירַאנ ןַײז ןיא לכׂש לסיּב א יא

 טימ יַא .ןענעגרהנָא ,ןגָאלשנָא ,ּפעלק ןּבעג .ס
 ןיא יװ יִא .תחּת ןיא 'א ,םינּפ ןיא ןטסױֿפ יד

 ...ןרעטלע ענַײמ רימ ןּבָאה ןונ, .טיורק

 רימ ןּבָאה ןוא לקנעּב א ףיוא טגיילעגרעדינַא

 רעד ,דמא ,"תונמזה ןָא רָאג טקאהעגנַײרַא

 ךיא, .18 'ז ,1879 ענליװ ,לעגיפש םירופ

 ןַא ןגעלֿפ רימ זַא ,גָארטסָא ןיא ןלעװקנָא געלֿפ

 יד' ,ןהָאזרעזַאל .ד ,יַא ןשטנעמ ןקידלושמוא

 ,1889 עשרַאװ ,ירעטומיגָאלק

 טריֿפעגכרוד ,ןעגנואוט רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב ,0
 ,לדניה עצנאג סָאד יא .טעּפמיא ןוא חוּכ טימ

 ַא 'א ;ןֿפנַארּב לשעלֿפ א 'א .טיורּב ּבלַאה ַא

 ,תוסוּכ עּברַא יד יא ,עסיורג א עקאט ןוא עסוּכ

 = 9 קלַא ג א 'ַאֹ* .עדרָאמ רעד ןיא יא
 דלַאװג טימ ,ןעקנירטוצסיוא ןצעמע ןעגניוװצ

 ןיא ליוק ַא ןצעמע יא .זדלַאה ןיא ןסיגנַײרַא

 ,לדיירד ַא ,לציּפש ַא ,ןגיל ַא יַא :ךיוא .ּפָאק

 ןיא סקעס רעמ יא .לּפעצ ַא טימ ענַאק ַא יַא
 ... שיִדָיי בור סָאד ייז ןדייר ןדייר, .ןַאמָאר

 שממ -- רעטרעװ ןַײרַא ןקַאה ייז רעּבָא

 םיא ּבָאה ךיא , .'רעטכָאט יד ,רַא ,"םוגרּת

 ,.. װירב ַא ןטקישעגנַײרַא =} טקַאהעגנַײרַא

 ,דַאּבנעירַאמ' ,עש ,"עדרַאמ א ןּבירעגנָא ןוא

 -קניטש א יַא ,ןֿפרַאװנַײרַא .שירעגנוי-ליואח ,4

 סעּפע הלילח לָאז עמ, .ןענעֿבנגסױרַא .עּבמָאּב

 ,עש ,"ןַײרא ןַאגַאװ ןיא תועט יּפ"לע 'א טינ

 ,138 יז ,1922 עשרַאװ ,ו ןרעטש עדנעזנַאלּב

 -גירדנַײרַא קרַאטש .קינָאזרעּפטירד .װטוא ,8
 ןיא ןַײרא טקַאה ךיור רעד .טעּפמיא טימ ,ןעג

 ַא טקַאהעגנַײרַא זָאנ ןיא םיא טָאה'ס; .ןגיוא יד

 -רעֿפ זיא טסעװַאס רעד ,אדיוג .י ,"טייקרעיוז

 ,6 יז ,1894 ענליוװ ,ןעללַאֿפ

 ןיא טקַאהעגנַײרַא ךיז טָאה רע -- ךיז טימ

 ,ץבע .גנ/ .רעד ,קַאה--  .רעגניֿפ
 ,יירע- .שינעי

 בעל ַא .הרט 8 װטוא -- ןעװערָאהנַײרַא
 -ץרָאה ןכרוד ןָאטֿפױא .ןעװערַאה טַײצ ערעג

 .עא הטיחש ןוֿפ םיניד ןיא ,ןענרעל ןיא יא .ןעוו

 ;ןרעל ךיא ,וט ךיא יװ ךָאד ןרָאי ןיוש;

 ,קׂשי ,"טצװערָאהעגנַײרא סעּפע ,םשה-ךורּב
 ,159 'ז , ..ךַאילש

 ןעגנערּבנַײרַא .לָאענ .חרט -- ןֿפרַאהנַײרַא
 -נַײרַא, ,ליּפש-ןֿפרַאה ןוֿפ גנוקריו רעד רעטנוא

 ,"גנילירֿפ ןַײמ ןיא קירוצ ךיא רעװ טֿפרַאהעג
 !טכַאנ עקיאַײמ יד' ,קינַאמ .י

 ןיא שזַא רעדניק יד יַא .ורט -- ןעדיױהנַײרַא

 ךיז יַא .ךיז טימ ךעלטנייוועג .ןַײרַא למיה

 ךיז ןעמוקנַײרַא :ךיוא .שינעלדניװשּפָאק זיּב

 ,"רעלדנעה:ילגײֿפ

 .כרַא .חרט -- ןעױהנַײרַא

 .ורט -- ןרעקױהנַײרַא

 .ורט -- ןפײה;ַײרַא

 ןסײהנַײרַא

 א ףיוא טעדױהעגנַײרַא ךיז טָאה רע, .קידנגיװ
 ןעינומ טקורעגנַײרַא . . . לוויטש עקיצנַאלג רָאּפ
 רעד עינומפ ,קמ ,"טנַאה עשיבצק עטלַאק ַא

 .שינע- .ץכע-

 -נַײרַא ,ןזָאלּבנַײרַא .1 -- ורט -- ןכױהנַײרַא
 טָאה רעטצנעֿפ םענעֿפָא םעד ךרוד; .ןעייוו

 טכיוהעגנַײרַא ,לטניוו קידרעמוז א ןזָאלּבעגנַײרַא

 ,"ךלעֿפ ,טסימ-דרעֿפ ,זָארג ,םיוּב ןוֿפ תוחיר
 ,22 עוו 1967 ,רַאֿפ ,שַאּב

 יַא .ןקרַאטש (וצ ןַײז עיּפשמ) ,ןּבעגנַײרַא .2

 -חור א יַא .עא רעצ ,דַײרֿפ ,טומ ,ןּבעל (ַײנ א)

 ,טסַײג םעַײנ ַא יא .הרתי-המשנ (יד) א יא .םייח

 ץפוק ַא ןיא ןּבעל י'ַא .יידיא עלַאנַאיצַאנ יד יא

 -נַײא זדנוא טסָאה וד סָאװ רעדילג יד , .םייל

 וד סָאװ המשנ יד ןוא םעטָא םעד ןוא טלייטעג

 ,"רעכעלזָאנ ערעזדנוא ןיא טכױהעגנַײרַא טסָאה

 ידע ,16 'ו ,ה"ר ,לארׂשי תיּב ,וּב לּכ רוזחמ

 םעטָאסנּבעל א ןַײרַא ןכיוה סָאװ סלאקזחי

 ןוא קיטירק ,נש ,"תושביה:תומצע יד ןיא

 ....ןביגניא, .238 'ז ,1958 א"ב ,רעקיטירק

 סָאװ ןודקּפ םעד ןעגנַאלרַאֿפקירוצ טָאג טעװ

 ,"רעּפרעק ןַײז ןיא טכיוהעגנַײרַא טָאה רע
 ,146 '} ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג

 "נַײרַא םַײּב יװ ױזַא ןעגנירדנַײרַא -- װטוא

 .ןעמעטָא
 .שינע- .גנו- .רעד ,ךיוה-- .ךיז טימ
 ,רָאטַאלַאהניא -- רעה

 "נָא ,ןגָאלשנָא
 ַײּב םיא טימ אוד ןעװ, .,ןקַאהנַײרַא ,ןּפַאלק
 ריד טוט נוא ףיוא רע טיטש ,טׂשגיל רדננַא
 .ּב/אכ ,ןויע ,"יַא ףּפָאק ןַײד ןיא טשאוֿפ ןַײז

 ,ןעגנערּבנַײרא
 יד ךיז ןיא יַא .רעקיוה ַא ןיא יװ ןעמעננַײרַא

 סָאד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ַײּברעד, .תורצ

 -עגנַײרַא ןוא טעילוטעגנַײא זיא לֿפוג עצנַאג

 ,"לדנויימד עלעציּפ ןייא ןיא סעּפע טרעקיוה

 -- ךיזו טימ .215 יז ,גרעּבנסַײװ' ,שו סַײװ

 םעד ןַײרַא יצ א ןּבעגעג לָאמַאטימ ךיז טָאה;

 ,"טרעקיוהעגנַײרא ךיז ,ןעלסקַא יד ןיא ּפָאק

 ,גנז .7 יז ,'קָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב

 טעּפש זיּב יַא .וזוקַא 6 װטוא -- ןעילוהנַײרַא

 יִד ןיא ןיוש ּבָאה ךיא, .טכַאנ רעד ןיא

 לסיּב עשפיה ַא . . .טָאטש רעד ןוֿפ ןשינעדליו

 ,ןרָאעטעמ .ןָאזנעסינ .א ,"טעילוהעגנַײרַא טכענ

0, '14, 

 ,םינּפ ןיא ןצעמע יַא .וטוא -- ןטסוהנַײרַא

 טסױוֿפ רעד ןיא טסוהעגנַײרַא . . . רע טָאה;
 ,ךיקצעלק' ,וו ַאּפָא ,"ןרָאװעג ןגיװשטנַא ןוא
 ,34 יז

 -ָאטױא ןיא רעדניק יד יַא .וורט -- ןֿפײהנַײרַא

 עלארעביל א ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב זיא סע, .סֹוּב

 טגעלֿפ עמ ואװ 'רוטַארעטיל-סגנוקידיײטרַאֿפי

 יײרֿפ סעשידוי ,"למיה ןיא יַא תולעמ ערעזדנוא

 ,ּבייה-- .ךיז טימ .2:1 ןאנ ,1910 ,דנַאל

 .שינע .ץכע- .גנוה .רעד

 ,ןעמוקנַײרַא ןסייה



 ןעלמיהנַײרַא

 יַא לָאז עמ ןלױֿפַאּב רע טָאה, .ןטעּבנַײרַא

 ,הנ|/  .אבכוּכירּב ,אּפָא ,"ןוז-רעדורּב םעד

 ןעמוקנַײרַא .לָאענ .וטוא -- ןעלמיהנַײרַא
 ןֿפָא ןענאטשעג זיא רעטצנעֿפ סָאד, .למיה ןוֿפ

 ,שַאּב ,"טכאנ יד טלמיהעגנַײרַא טָאה'ס ןוא

 .2 אוו 1960 ,רַאֿפ

 "נעקניה ןעמוקנַײרַא .חטוא -- ןעקניהנַײרַא
 סעילוק ףיוא יװ ךַײלג, .רעלעק ןיא יא ,קיד

 המחלמ ,מפ ,"הּפוח יד טָאה ןעקנוהעגנַײרַא ריֿפ

 ,279 יז ,1956 יינ !ו

 ןצעמע יַא .הרט -- ןריזיטַאנּפיהנַײרַא

 ךיז טימ ,שינעדערנַײא עדליוו א |װיטַאד}

 ךיז ןּבָאה רענַאקירעמַא עסַײװ ןענַאילימ,, --
 ַא ןיא טריזיטָאנּפיהעגנַײרַא ןיילַא שירָאטסיה
 ,"עסַאר רעצרַאװש רעד וצ גנואיצַאּב-הצקומ ןימ

 .בנו .207 יז ,ךוּביגַאט ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג

 לּבײש ןקיד ןברוד, -- וטוא -- ןלעהנַײרַא
 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טכאנ יד טלעהעגנַײרַא טָאה ..

 גנונעֿפָאה ,טסיירט יִא -- ורט 11 וט 0

 -נַײרַא ,טלעהעגנַײרַא ךיז ןיא ןוז ןַײד, .עא

 ןלױוּפ ןּברוח ,ּבור ,"ןגער ןַײד טּפַאזעג

 -עניא ןעגנעהֿפױא .1 .װרט -- ןעגנעהנַײרַא
 יד ןיא; .עא רעמלא ,עֿפַאש א ןיא קינײװ

 רעדיילק ךיז ןרעגלאו ןרעמיצ-טּפיוה ערעטצניֿפ

 ןזיװַאּב טינ שינעלַײא ןיא טָאה עמ סָאװ

 ,) רעפעינד םַאּב ,גרעב ,"ןעגנעהוצנַײרא

 ,246 יז ,'סעמעי

 ףיוא עא רעטצנעֿפ א ,ריט ַא ןעגנעהנָא .2

 טָאה טינ סָאװ ןגנַאגנַײרַא| אזא; .סעסיוואז

 ןעגנָאהעגנַײרַא טינ זיא ריט יד רעדָא ריט ןייא

 .א ֿברה ,"הכרּב ןָא הזוזמ יד ןגָאלשנָא ןעמ לָאז

 ,ּב/אי ,1864 רָאװגנוא ,םלוע תוכילה ,ָאדורּב

 ,ןקיטשנַײרַא 1 .װרט -- ןֿפעהנַײרַא
 ןיא ךעלעמילּב יַא .ןטכעלֿפנַײרא ,ןעלקעהנַײרַא

 ןטֿפָאהעגנַײרַא יז טָאה ױזַא; .גיֿפ .עזולּב רעד

 "רַאֿפ עשלדיימ עריא סנשיק ענעדַײז יד ןיא

 ,ןקיטסעֿפנַײרַא ,2 ,73 יז ,1863 ,ַאּפָא ,"ןעגנַאל

 .י8 .עקעט א ןיא ןטקַא יא ,ןדניּבנַײרַא

 ןיא ךָאנ ןוֿפ ןטֿפַאהעגנַײרַא ןרעװ ןלארטש;

 ,"ןטֿפַאהעג םיוק ןוֿפ ,םענעגנַאֿפעג טשינ ץענ

 ,.191 יז ,יָאקיצ' ,ןטֿפירש עשיטַאמַארד ,ץרפ

 ,גנז רעד ,טֿפעה- .ךיז טימ

 ןלַאקַאש יד, .װרט 4 טוא -- ןעיאונַײרַא
 רעד, ,"טכַאנ רערעטצניֿפ רעד ןיא ןַײרַא ןעיָאװ
 סמענעי ."עקזַײה ןיא ןַײרַא טעיָאװ טניװ
 וצ ןצרַאה ןיא תונמחר ןַײרַא טעיָאװ קיטייװ
 ,שינע- .רימ

 ןרעגלַאװ םַײּב .1 .ורט -- ןרעגלַאװנַײרַא
 למיק ,גנירעמיצ ,סעקנישזָאר ןַאטנַײרַא גייט

 ,עא

 ,ןעײרדנַײרַא ,ןעשטַאקנַײרַא ,ןעלקַײקנַײרַא ,2

 ךיוא טָאה ױזַא .ג9 .רעצעלק יא .ןריֿפנַײרַא

 וצ ױזַא ,טרעגלַאװעגנַײרַא . . . רואינש ןמלז

 טסנוק-סגנולייצרעד רעשידיי רעד ןיא ,ןגָאז

 -לעזעג ןוא ןויטַאראנ ןוֿפ סמעלַאּב עסיורג

 ,384 יז ,| שּבש ,"ףָאטש ןכעלטֿפַאש

 .חרט -- ןשילַאװנַײרַא

 .וחטוא -- ןרעדנַאװנַײרַא

 .וטוא -- ןֿפלַאװנַײרַא
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 .טינ טימ ןעמוקנַײרַא .1 -- ךיז טימ
 ךיז .2  .רוּכיש א יװ ךיז יַא .טירט ערעכיז

 עטּפָאכ ַא .זַײװסעילאװכ ,זַײװנסַאמ ןזָאלנַײרַא

 .לװמַארט ןיא ןַײרַא ךיז ןרעגלאוו ךעלרעדניק

 ןיא ,טעּב ןיא ךיז יא .ךיז ןֿפרַאװנַײרַא .9

 ןיא ךיז יז טרעגלַאװ ףוסילּכ-ףוס , ,עא ייה

 .151 'ז ,יקָאטסָאװ' ,וו גרעּב ,"ןַײרַא טעּב

 -גײרַא .לקַאל .וטוא -- ךיז ןעגוילַאװנַײרַא
 .טקרעמַאּבמוא ךיז ןשטילגנַײרַא ,ךיז ןעיירד

 טשינ ךָאנ ךיז טָאה עדייּב זדנוא ןשיװצ,

 עכעלמייהמוא יד טעגילַאװעגנַײרַא טָאהעג

 לעּב רעד ןוא קיזצ רעד ,רעגיט .י ,"הציחמ

 .הבושּת

 ייזא .,ןֿפרַאװנַײרַא

 ןיא טעילַאװעגנַײרַא דלַאװעג טימ ךימ ןּבָאה

 ,ו/ תונורכזה רֿפס ןַײמ ,ליי ,"ןַײרא טעּב

 ןיא 'ַא טינ לָאז ךיא סָאװ, .ּב/ו ,1882 סעדָא

 טרעקַאלֿפ ץלָאה סָאד --- טינרָאג זיא ןוויוא םעד

 ,ןרעַײֿפ ןשיװצ ,טעפ םייח ,"יורטש יװ סיוא

 "רעד = ּפעלק 'ַאֹ* ,ףןּכוסמ הלוח ַא ַײּבי

 יַאּפ עסייה עכעלטע 'א .ּפעלק ןּבעג ,ןעגנַאל

 .שינע-  .ּבַײל ןליוה ןֿפױא סעקיס

 ינַאװ וצ ןעמוק

 קינײװ רעייז ןסייו רימ,, ,ןרירגימיא .ןרעד

 ינַײרַא ןּבָאה םיטילּפ לֿפיװ םעד ןגעװ םיטרּפ

 ןיא ,רעצינשיװ .מ ,"עטיל ןייק טרעדנאוועג

 ,50 יז ,| עטיל

 ,שינ ,גנו .(עק- ,ןיד) רעד

 ףיוא ןסקַאװ .1
 לגָאנסוֿפ א זַא ,טֿפערט סע; .קינייװעניא

 ה"ּבקה טָאה ָאד, ."שיײלֿפ ןיא ןַײרַא טסקַאװ

 גרעּב ןעצ ןיא גוע ןוֿפ ןייצ איד ׂשָאד טכַאמיג

 .ד/חיק ,הניאצ ,"ןטסקַאװ ןייניה
 'ַא .טַײצ עגנַאל ַא ןסקַאװ .ךיוה ןסקַאװ .2

 הלותּב יד, .ישישה-ףלא ןיא יא .ןעלמיה יד ןיא

 ןיא זַא ,ןסקָאװעגנַײרַא טוג ץנַאג ןיוש זיא .

 ,"תורגּב לָאמ ןּבלַאהטירד ןיוש ךיז טניֿפעג ריא
 ,טיירּפשעצ ןוא טייזעצ ,סיקרעזיוא .מ .מ

 ,88 'ז ,ו"סרּת גרעּבמעל

 6 ןעמונעג טָאה סעג .ןסקַאװנַײא וזד .2

 "נַײרַא זיא ןייּב רענעכָארּבעצ רעד זיּב ןכָאװ

 םיא ןענַײז ןייצ עטשרעדָאֿפ יד, ."ןסקַאװעג

 ,"םורק ןסקַאװעגנַײרַא

 יד, ,לײטדנַאטשַאּב א ןרעוװ .ןסקַאװֿפױנוצ .4

 יעגנַײרַא זיא ןוא טשרעהַאּב יז טָאה המחלמ

 -עגנַײרַא זיא יז ךיוא .ריא ןיא ןרָאװעג ןסקַאװ

 ירַאװ רזוע ,"המחלמ רעד ןיא ןרָאװעג ןסקַאװ

 58 'ז ,1924 'וירַאּפ ,ערטסַאילַאכ ,יקסװַאש

 ןיא ןסקָאװעגנַײרא יװ סעּפע זיא ןגיל רעד,

 ,3 וו 1968 ,רַאֿפ ,שַאּב ,"ייז

 ןענעז ןלאעדיא ערעייז, .ןעגנירדנַײרַא .9

 דוסי רעד , ."תומשנ ערעייז ןיא ןסקָאװעגנַײרַא

 ךרוד ןָאק שטנעמ א זַא ךָאד זיא רסומ ןוֿפ

 ,"םינינע עכיוה ןיא יא לכׂש ןַײז ןעגנערטשנָא !

 ןדִיי יד ןסקַאװ . . . םוטעמוא,, .סַאלטַא חמצ ,גח
 ןיא יװ עימָאנַאקע רעלַאיצַאס רעד ןיא ןַײרַא
 ,גצּב ,"הנידמ רעייז ןוֿפ רוטלוק רעקיטרָא רעד
 .5 | 1965 ,זמט

 ןֿפרַאװנַײרַא

 ןייטש ןוא דרע ךיא רעװ טָא; -- ךיז טימ

 רש רתסא ,"ריִד ןיא ןַײרַא ךיז סקַאװ ןוא

 .5 '| ,גָאט עלַא ,רעשטַאימ

 .גנ- רעד ,סקואוו- ,סקַאװ-
 .שינע- ,ץכע-

 ,קינייװעניא ןֿפרַאװ .1 .ורט -- ןֿפרַאװנַײרַא
 טֿפראװ רַאנ א זַא; .לסּפענש א (ךיז ןיא) יא

 ןעצ םיא ןענעק ,רעסַאװ ןיא ןייטש א ןַײרא
 םענורּב א ןיא; ;"ןעמענסיורַא טשינ םימכח

 לָאז ,ןעקנורטעג רעסַאװ םיא ןוֿפ טָאה עמ סָאװ

 םעד טֿפרַאװ עמ זַא; :"'א טינ ןייטש ןייק ןעמ

 םי רעד םיא טֿפראװ ,םי םיא ןַײרא דוס

 ךימ ןּבַאה ןדוי יד :ךַארּפש רע, .וש ,"סױרַא

 -לאומש ,"ןַײא רה ךימ ןֿפרואוו ינוא ןֿפירגיּב

 יגיטכעמ ןליֿפ} ליו ךַא, ,.1315 עֿפָארטס ,ךוּב

 רנרעל ןנייא איד / ןַײז ךילטשוק יד םירֿפס

 קערד ןיא ןֿפרָאװיג איז ןּבָאה / ןאיירֿפ רַא ןוט

 ,ץניװ ,"ןאיירש ןוט ןׂשַאג יד ףיוא ינוא / ןַײנא

 רעד ןוֿפ ּפָארַא ןױשרַאּפ רעד טכירק, .15 יז

 טֿפרַאװ ןוא (לּבלעק סָאד) סע טמענ ,עינלעק

 ,32 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןגָאװ ןיא ןַײרַא סע

 .(סקיטכיװ רעּבָא ,סקיטַײז) סעּפע ןגָאז .2

 ,טנעמוגרא ןַא 'ַא .הרעשה א ,גנוניימ ַא יא

 ןדערטימ ,ןדערנַײרַא (א = טרָאװ א יִא*

 ףרָאװ א ןָאט ןּבױהעגנָא ךיא ּבָאה תליחּת,

 ,עש ,"ץֿפיז א טימ ,דצה ןמ ױזַא טרָאװ א ןַײרַא

 'מוא .ןרידנעמָאקער (ּב .173 'ז ,ןעגָאלָאנָאמ

 טרָאװ א 'א .טרָאװ טוג א ןגָאז טקרעמַאּב

 ךיז = לטהר עװ ַא יא"  .ףרַאדַאּב עמ ואוו

 טדערעג, .ןדער ןיא לטרעװ א טימ ןצונַאּב

 א קידנֿפרַאװנַײרַא ,ףראש ןוא ץרוק רע טָאה

 ןֿפָארטעג טָאה סָאװ ,ץילּב ַא יװ לטרעו ַא ,לשמ

 עטלַא יד ,סוממ ,"קסע םוצ טסַאּפעג ןוא

 ַא* .לט רע װכ עט ש א יִא .6 יז ,'הׂשעמ

 םוצ טנגייא סעּפע ןּבעגצ = םײּפ ײװצ

 .סעומש

 ןַא 'א* .רֿבא ןַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .9

 א ןּפאכ ,ןקוקנַײרא = קיל ב א ,גיוא

 ןא ןּבעג ,ןשימנַײרַא ךיז = זָאנ א יַא* .קוק
 ,זדלַאה ןיא ,ליומ ןיא יַאֵ* .הצע ענעטעּבעגמוא

 ןעמונעגסיורא; .ןעקנירט ,ןסע = ךיז ןיא

 ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא ןוא טשרואו טימ סעקלוּב

 ,עּביל עכעלצרעה ,סֿפלַא ,"ןשַאװעגמוא ךיז

 ...רע טָאה וצרעד, .20 'ז ,1910 עשרַאװ

 א ןַײרא זדלַאה ןטדמשעג ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא

 עשיליופ סָאד ,לי ,"ךעקעל םענערָאק קיטש

 לט פי ֿפ סָאד יַאֹ* .94 יז ,1895 סעדַא .לעגנוי

 רעהַא זַײװ, .רעגניֿפ ףניֿפ יד ,טנַאה יד ןּבעג =

 ,לַאֿפּפָא ,ךאלמ .ל ,ײןַײרא ףרַאװ . . . לטֿפיֿפ סָאד

 ,129 יז ,1922 עשרַאװ

 ןיא 'א* .טלעג טימ גנודניּברַאֿפ ןיא 4

 .הקדצ ןּבעג = סנילעּביריאמ ןיא ,עקשוּפ

 -יטַאּב ךיז = לֹּבמיצ ,רעל 9 ט ןיא יַא*

 ,םירָאמזעלק רַאֿפ צעּפס ,גנולמַאז א ןיא ןקיל
 םיתמ ייװצ זַא; .החמׂש ַא ףיוא סרעװרַאס

 ,?ןַײרַא לּבמיצ ןיא טֿפרַאװ רעװ ,ןצנַאט ןעייג

 ,"?ןַײרַא {סרעװרַאס ,ןחדּב ,שמש| ס"ּבש ןיא

 ןַײרַא ,ןריטסעװנא = טל עג 'א* .לוֿפ

 ,טֿפעשעג א ןיא ןגייל



 ןעלצרָאװנַײרַא

 ,סטכעלש ןצעמע ןָאט טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .ס
 א יא .ןקידעש .ןרעטש ,ןֿפָארטשַאּב ,ןגָאלשנָא

 "נָא ,ןשטַאּפנַײרא .ןטרָאג סמענעי ןיא ןייטש

 .עא סעקַאלוק ,סעקסַאילֿפ ,שטעּפ יַא .ןגָאלש

 ָאטעג ןיא ,רעלעק ןיא ,הסיֿפ ת ןיא ַא*
 ןליװ ןגעק ןרַאּפשרַאֿפ ,ןריטסערַא = עא

 'א* םרח ןיא ןגײלנַײרא = ם ר ח ןיא יַאֹ*

 וצ ןקיש = רעַײֿפ ןטשרע ןיא ,ר ע ַײ 9 ןיא

 םעניא ךַײלג, .טנָארֿפ ןוֿפ ןעייר עטשרע יד

 רעזדנוא ןעמ טָאה המחלמ רעד ןוֿפ גָאט ןטשרע

 ,ץנט .ד .ַא ,"רעַײֿפ ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא קלָאּפ

 = ןיל ק ַא'יַאֹ* .18 שוו 1938 ,רענַאקירעמַא

 ,רעטש א ןקורנַײרַא :ךיוא ,ןילק ַא ןלעטשנַײרַא

 עקליּפש  ַא 'ַא ןענָאק טינ* ,ןכַאמ עילַאק
 דנַאלגנע, ,טרָא ַײרֿפ לקיטש ןייק ןּבָאה טינ =

 טשער ןיא ,עדמערֿפ ראֿפ ךיז טסילשרַאֿפ

 -גַײרַא ץקליּפש ַא ואװ ָאטשינ זיא עּפָאריײא

 :הללק .368 'ז ,ָאקיצ' ,שווװ ץרּפ ,"ןֿפרַאװּוצ

 ,(דרע'רד ןיא) י'ַא ןיוש (םיא) ךיד (לָאז) געמ סע

 ,גנומיטש ןיא ,ֿבצמ ןיא יוניִש ַא ןַײז םרוג .0
 ַא ןיא 'א* .שואי ןיא 'א ,תולד ןיא יא

 ערעװש ןיא ןעקנוזרַאֿפ , .ףָאלש א ןיא ,למערד

 ןוא ךימ טּבױטַאּב ...ןּבָאה סָאװ ןעקנַאדעג

 ,"ןעלמערד ןקידתושלח ַא ןיא ןֿפרָאװעגנַײרַא
 ,17 יז ,'גרעּבנעסַײװ' ,צו סַײװ

 ןוא טַאלַאכ ןיא יא .ןָאטנָא ךיג ףיוא 7

 ןיא ,םידגּב ןיא ַא* .ןסיורד ןיא ןריֿפסױרַא

 רע, .יװ יּבַא ,ןזָאלעגּפָא ןָאטנָא = ןרידנומ

 ףרָאד ןַײז ןוֿפ סעּפָאלכ עקרַאטש טזָאלעג טָאה

 ,ןרידנומ ןיא יז ןֿפרַאװּוצנַײרַא ,ןריטשומוצסיוא

 'םיליהּת ,שַא ,"טנעה יד ןיא ןסקיּב יז ןּבעג
 .ךֶוי

 ןיא (טײהרענענַאטעגנָא) ךיז 'ַא -- ךיז טימ

 ןיא ךיז 'א .עקֿפָאס רעד (ףיוא) ןיא ,טעּב

 רעסַאװ ןיא ךיז ּבָאה ךיא יו .לוטשגרָאז

 ןּבױהעגנָא רימ סע טָאה ױזַא ,ןֿפרָאװעגנַײרַא

 םי ןיא יא ךיז לָאז רֶע רעדָא; .ל7ֿפ ,"ןעקנערט

 ַא ױזַא ךָאנ ןוא ,ןַײרַא רעַײֿפ ןיא רעדָא ןַײרַא

 קידנעמוק, ,346 ,וװ הח ,"תונּכס ןוֿפ ןכַײלג

 עטצעל יד ןעגנַאגעגסיוא םיא ַײּב זיא רעהַא

 יג שטָאכ ןּבילּבעג םיא זיא סע ןוא ,הטורּפ

 ןוא םשי ,סוממ ,"ןַײרא רעסַאװ ןיא ךיז ףרַאװ

 ,ןּבעל ןוא ּבַײל טימ) ךיז 'ַא* .31 יז ,תֿפי

 טימ .המשנ ןוא ץרַאה טימ ,לעז ןוא ּבַײל טימ

 טּפעשעג ַא ןיא ,טעּברַא ןא ןיא (סיֿפ ןוא טנעה
 'ַא -- טסיירט ןייא רימ טּבַײלּב טציא , .עא

 ןוֿפ ,אד ,"טעּברַא רעלאגעלמוא רעד ןיא ךיז

 ,1930 ץעשרַָאװ ,ַאקסיצנַארֿפױַאס זיּב ןילרעּב

 ,214 יז

 ,ץכע-  .גנו- רעד ,ףרָאװ-- ,ףרַאוו-
 .יײרע- = .(עק- ,ןיד) רע- = .שינע
 .ורט -- ןעלצרָאװנַײרַא

 סע ןכַאמ -- גיֿפ .ןעלצרָאװ ןזָאל לָאז סע

 ףיוא ןּבַײלּב לָאז סע ,טֿפַאה א ןּבָאה לָאז

 העדות ןוֿפ ןּביױהעגנָא טָאה ןעמ זַא, .קידנעטש

 ןעלצרָאװּוצנַײרא ,ןַײזטסואוואּב שידִיי --- תידוהי

 ,27 שוו 1964 ,זמט ,אפא ,"טנגוי רעד ןיא סע

 ןרעדילגנַײא .ךיז ןרעגריּבנַײא -- ךיז טימ

 ןכַאמ ,ןצנַאלֿפנַײרַא
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 סָאװ רַאֿפ סָאד, .סעּפע ןוֿפ לייט ַא ןרעװ .ךיז

 טָאה סָאװ ,טֿפמעקעג ןרָאי ליֿפ ױזַא טָאה עמ

 -לעזעג רעזדנוא ןיא טלצרָאװעגנַײרא ױזַא ךיז

 ענװָאק ,סַײנ ,מי ,"ןייזטסואווַאנ ןכעלטֿפַאש

 .שינע- .גנה .2

 זיא ּבוטש ןיא, .לֿפער -- ךיז ןשאוגַײרַא

 א רַאנ ,ןשַאװּוצנַײרַא ךיז ףַאש א ןעװעג טינ

 ,ריט רעד ַײּב ןּבַארגעגסױא ןעמ טָאה לּבירג

 ,ַאפָא ,"רעסַאװ-לגענ ןסיג טגעלֿפ ןעמ ןיהואוו

 ,268 '} ,רעדלעװ עשיליוּפ ןיא

 -עֿבנגנַײרַא :לגרפ .ורט -- ןעװעשַאװנַײרַא
 ןיא 'ַא .ךעלצעזעגמוא סעּפע ןגירקנַײרַא .ןענ
 'א ךיז .ךיז טימ .זַײֿפש לסיּב ַא ָאטעג
 .ָאטעג ןוֿפ רעיוט ןכרוד

 -נַײרַא .ןרעטיצנַײרַא .חרט -- ןרירּביװנַײרַא

 יד יװ טַארוקַא . . ., .קידנרירּביװ סעּפע ןּבעג

 טרירּביװעגנַײרַא ןעװעג טלָאװ טייקכעלדנעמוא

 ,1915 ,טישז ,"המשנ רעייז ןיא

 ןיא ןעגנערּבנַײרַא .גיֿפ .חרט -- ןפיוונַײרַא

 -ןַײרַא לָאז סע ןכַאמ ,ןּבעגרעּביא .גנומיטש א

 םלוע םעד יא .תולעּפתה ןיא ןצעמע יא .ןעגנירד

 ,גנוריגער רעד וצ יורטוצמוא ןיא

 ךיז ןעמוקנַײרַא .1 -- ךי ז טימ ךעלטנייוועג

 ךיז טגיוו לָאמ סָאד; .קידנעלקָאש ךיז ,קידנגיװ

 ,?אקטָאיט' ךעלרַאסער ףיוא יװ ןַײרַא רעהַא

 ,ןקלָאװ, .91 יז ,'סעמעי ,וו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב

 םעניא ךיז ןַײרַא טגיו / ,ךָאמ ןוא םיוּב ,גרַאּב

 ,97 יז ,םיליֿפנ ,ֿפי ,"ךוּת

 -נַײרַא ךיז ,ןּפַאכנַײרַא ךיז טקרעמַאּבמוא .2

 ....וירּב סנטַאט םעד ןוֿפ רעטרעװ, .ןרַאש

 ךלמ רעד ,לָאמ ,"ךיז טגיװעגנַײרַא טקַאט ןיא

 עגנוי יד, ,יֿבוט לזמ' ,ןּבילּבעג ןײלַא זיא דוד

 ןיא טגיװעגנַײרַא טַײז רעד טימ ךיז ןּבָאה ..

 71 יז ,| ךוּת ,גי ,"טייקידװעגניז רעקידנגָאנ א

 ,שינע- .ץכע-

 געװ םעד ןזַײװ ,1 .חרט -- ןזַײװנַײרַא

 ךיא , .עא הריד א ןיא ,זיוה א ןיא ןייגוצניײרא

 .רעדמערֿפ ַא ָאד ןיּב ךיא ,םיא וצ 'א ךַײא טעּב

 -נרעּב .ש ,"ךיז טנֿפע ריט א ואו טינ סיי ךיא

 ,1884 וװענעשעק ,האג לד עצכָאי 'ר ,ןייטש

 טעװ . . .ןָאט גערֿפ א טעװ ריא ןעמעוו, .22 יז

 רעד ,בז ,ןַאמרעקעּב .ּב ,"'ַא רימ וצ ךיילג ןעמ

 ,25 '} ,1895 עשראוװ ,לעגיּפש רעשידוי

 יז טָאה ןעלכיימש עריא טימ, .ןזַײװַאּב .2

 "םונ .א ,"זיא יז ןייש-רעדנואוו יװ ןזיװעגנַײרַא
 ,1885 ףשראװ ,עטעּבַאג יד עלעסעפ ,םוַאּב

 ,18 יז

 זַא ךַײלג, .ןעלגיּפשנַײרַא ,ןענַײשנַײרא .9

 טזַײװ ןַײרַא רענייא זד םינּפ סָאד . . . רסוו איד

 ,"שיורא ןגעק רעד רדיװ טנַײש םינּפ ןייא וזַא
 ,17/זכ ,ילשמ ,מהס

 טָאה לָאמ ןייא, .ןזַײװאּב ךיז -- ךיז טימ

 רעסיורג רעד ןיא רעטסוש א ןזיװעגנַײרַא ךיז

 םיא טָאה ,עילעד ענעדַײז א ןיא ןָאטעגנָא ,לוש

 ,דמא ,"ןריֿפסױרַא טזָאלעג . . , שדוח-סנרּפ רעד
 ,17 יז ,ז"מרּת ענליװ ,11ג עטנ

 ןעלקיװנַײרַא

 .שינע- .ץכע- .גנוד = .רעד ,זַיוו-

 טימ ןעמוקנַײרַא .וטוא -- ןקיטײזװנַײרַא

 -עגנַײרַא טָאה העידי עקירעיורט יד, .קיטייװ

 "גַײרַא .ורט ."רעצרעה ערעזדנוא ןיא טקיטייװ

 ןעגנירדנַײרַא לָאז סע ןכַאמ ,סעּפע ןעגנערּב

 ןענעז ןשידִיי| ןושל םעד ןיא , ,קיטייו טימ

 -רעדנוה טקיטולּבעגנַײרַא ןוא טקיטײװעגנַײרא

 ,"טֿפַאשקנעּב עשידוי ,ןַײּפ עשידִיי ןרָאי רעט

 ,בנז .ךיז טימ .1960 יצעד ,שימייה ידער

 םַײּב ,1 .והזוקַא 6 וטוא -- ןעניײװנַײרַא
 ןיא יא .סעּפע ןיא ןרערט יד ןעניר ןזָאל ןעגייוו

 ,שרוק-ןורַא ןיא יא ,ןשיק ןיא יא ,לכיט ַא

 םענעגיוצעגרעּבירַא ןיא טניײװעגנַײרַא טָאה .. .,

 יד, ,שורּפ רעד' ,גח ,"ןגיוא יד רעּביא תילט

 ריא ןגייּב ךיז ךַײט םעד וצ דלַאּב טעװ הנבל

 סֿבקעי ,אֿפא ,"ןעניײװּוצנַײרַא רעסאוו ןיא ןייוועג

 ַא ןלודנָא = ןצעמע יַא* ..90 'ז ,ןטלעצעג

 ,ןייוועג א טימ ּפָאק

 ץסייה 'ַא .ןענייװ קרַאטש ןוא גנַאל ,2

 ץקנַארק סָאד, .ערעדנַא יד ןיא ענייא ןרערט

 רעּבלאה ךָאנ זיּב טנײװעגנַײרַא טָאה דניק

 ןלאקאש יװ ןעזרעד גנילצולּפ ןוא , .?טכַאנ

 יד ןדניצ ,הָעיקׂש רעד ןיא ןַײרַא ןענייוו סָאװ

 ןיא טירט ,קינַאמ .י' ,"ֿברעמ ןוֿפ טייקטיור

 .ןעניגַאב

 ,ןבעגרעביא סעּפע ןענייװ ןכרוד .ורט .9
 -סקלָאֿפ רעזדנוא ןיא , .טעּבעג א יַא .ןקירדסיוא

 טנײװעגנַײרַא ןוא ןגירשעגנַײרַא זיא ןושל

 ,"ןּבעל ןשידִיי ןוֿפ רעצ רעצנַאג רעד ןרָאװעג

 טימ .1949 ןרוּבלעמ ,שג ,רַאהדלַאג סחנּפ

 .שינע .ךיז

 א יִא .ןָאלבנַײרַא .װרט -- ןעיײװנײרַא

 -נַײרַא ןּבױהעגנָא טָאה ףיוה ןיא, .יינש גרַאּב

 ,"לולא שדֹוח-שאר ןוֿפ טײקיטכרַאֿפ יד ןעייוווצ
 .שינע- .ו ןליוּפ ,טיי

 ,ךס ַא ןשטניװנָא .הרט -- ןשטניװ;ַײרַא

 ךיז טָאה סע, .ןשטניװ ןכרוד ןַײז עיּפשמ

 נֵלֹרֲא ןוא יא ןַאק עמ זַא ןטכוד ןעמונעג

 סָאװ ץלַא רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןעמולח

 ,ןיקװיר .ּב ,"ךיז טמולח ןוא ךיז טשטניוו

 .שינע- .גנו- .25 יז ,...ןצנעדנעטיטנורג

 טימ ןטעּבנַײרַא . .ורט -- ןעקניװנַײרַא
 -ןַײרַא םיא טָאה יז, ,ןגיוא יד ןוֿפ קנואװ א

 ,"בוטש ןיא ךיז וצ ןעקנואוועג

 טינ ןוא ,ןרירעמישנַײרַא ,ןעלטניּפנַײרַא .2

 ןעקנואוועגנַײרא טָאה ןרעטש רעניילק ַא לָאמוצ

 ,'תוֿבשחמ-טכַאנ' ,שָאוהי ,"טֿפַאשרֿבח עליטש
 .שינע- ,7

 -נַײרַא .ןעלקיוטימ .רט -- ןעלקיװנַײרַא
 תורוחס עטוג יד טימ .ןעלקיװ םַײּב ןעמענ

 .קַארּב קינײװ טינ טלקיװעגנַײרַא רע טָאה
 ,קיטירק ןיא ללה לסיּב א יִא .גיֿפ

 "וצ ךיז ,ןטכעלֿפנַײרַא ךיז .1 -- ךיז טימ
 ךיז ןּבָאה תואּפ עטלזַײרקעג ענַײז, .ןסיגֿפױנ

 ,"ךרָאּב רעסַײװ-ינש ןַײז ןיא טלקיװעגנַײרַא
 ךיז טלקיװ ּפסָאנק, .18 וו 1964 ,זמט ,גח



 ןעילדעשיװנַײרַא

 ןוֿפ ןוא ילּב ןוֿפ גויז ,טַאלּב ןיא ןַײרַא

 ,45 יז ,טֿפַאשּביל ,פי ,"רעטעלּב

 -נַײרַא ,ןעמוקנַײרַא טקרעמַאּבמוא ,ליטש .2

 טגעלֿפ עטַאט רעד, .ןכַײלשנַײרַא ,ךיז ןרַאש
 גָאטרַאֿפ ןוא טנװָא ןיא ּבוטש ןיא יא לקנוט ךיז
 .ןרָאװעג ןֿפלַאהעג' ,יקסנילרעּב .ש ,"סױרַא

 ,שינע .ץבכע- .גנוז רעד ,לקיוו--

 .חרט -- ןעילדעשיװנַײרַא
 .ןעגנערּבנַײרא ןוא ץעגרע ןוֿפ

 ןּבעװטימ .ןּבעװנַײא .1 .װרט -- ןּפעװגַײרַא
 ַא 'א .רעטסומ א יא .ןּבעװ םַײּב ןטעּברַאנַײרא

 "רעווינוַא ןַא תוּכוס ֿבוט-םוט ןיא יַא, ,ןײארַאֿפ

 יד ןיא טּבעװעגנַײרא קילּב םעד קירעיורט

 ,1956 יײנ ,וו המחלמ ,מּפ ,יידרעּב עטזָאלעגּפָארַא

 ,491 יז

 'א .סעּפע ןוֿפ לייט ןלַארגעטניא ןַא ןכַאמ .2

 ןוֿפ ןטייקיטעט יד ןיא רעדילגטימ עַײנ יד

 "רעווינוא ןַא תוּכוס ֿבוט-םוי ןיא א? ,ןײארַאֿפ

 1972 ,רָאֿפ ןירוש .א ֿברה ,"טנעמָאמ ןלַאס

 טּבעװעגנַײרא רעװ ךיא זַא ליֿפ ךיא , ,22 וא

 ,"טייקליטש רעסיז רעקידתובהלתה רעד ןיא
 ,.םיתּבש סעמַאמ רעד ,גח

 ןיא ןַײרַא ךיז טּבעװ סָאדג -- ךיז טימ

 יד, ,76 'ז ,רעטציא ,געס ,"ןעניז ןוא המשנ/

 םוצ ןטיירגוצ ןוא ןּבעל ןיא יא ךיז זומ לוש

 .1922 ,לושקלָאֿפ עכעלטייהנייא ,מי ,"ןּבעל

 ,שינע- .ץכע- .גנו-  .רעד ,ּבעוװ =

 ,יירע-

 .רעד -- געװנַײרַא

 ןַײז עיּפשמ .גיֿפ .חרט -- ןגרעװנַײרַא

 ֿבור סָאד, .ןעקנַאדעג ןּבעגנַײרַא ,ןריטסעגוס

 ענעדײשרַאֿפ ןלעטשֿפױנוצ . . , טזומעג ןעמ טָאה

 ..+ ןוֿפ דייר יד ןיא ןגרעװּוצנַײרַא . . . ןטסקעט

 לָאמנייק ןּבָאה סָאװ ןעקנאדעג עכלעזא םינּבר

 טישז ,"ןיז רעייז ףיוא ףױרַא . . . טנָאקעג טינ

 ,59 יז ,1917 יײנ ,צוו

 -נַײרַא .1 .ורט 8 וטוא -- ןשמערעװנַײרַא
 -עװרַאֿפ .םערעװ יװ ןּפַאכנַײרַא ךיז ,ןעגנירד

 טימ ךעלטנייװעג .ןעידוקסַאּפרַאֿפ ,ןעמער
 רעד ןיא ןַײרַא ךיז ןעמערעװ ןייזא -- ךיז
 רעד ןוֿפ טֿפַאז םעד סיוא ןגייז ןוא ערָאק
 ,28 שווװ 1961 ,זמט ,ײערָאק

 ןיא יַא ןדערנַײרַא . .װרט -- ןגָאונַײרַא
 .ןָאֿפָארקימ ןיא יא ,לּבַײרטדןַאֿפעלעט

 .טסקעט א (ןוֿפ לייט ןשּפיה א) ןגָאזּפָא .2

 גָאט עלַא יַא .יח-לּכ"תמשנ זיּב ןענװַאד ןיא יִא

 ,םיליהּת םוי ַא

 -נַײרַא .דייר סמענעי ןיא ןשימנַײרא ךיז 9

 ,טרָאװ א ןֿפרַאװ

 .ןעלדַאט קרַאטש ,ןהנעטנַײרַא ,ןדערסיוא 4

 ּבָאה סָאװ . . . טגָאזעגנַײרַא טוג-טוג , ,רסומ יַא

 ארומ ןּבָאה ייז , .היבט ,עש ,"ןרעװּוצנָא ָאד ךיא

 ליפוצ ןרעדנַא םעד רענייא ייז ןּבָאה רעמַאט

 ,יסעמע' ,ו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,טגָאזעגנַײרַא
 ןיא 'ַא* פיר רעטעּביז רעד ןיא יַא* .100 יז

 ןּבַײרטסױרַא

 .וּוא ,ןַײרַא געװ ַא

 ידַא -- שירעגַאזנַײרַא

 .ורט -- ןּבלַאזנַײרַא

 .חרט -- ןצלַאונַײרַא

 .חרט -- ןעלמַאזנַײרַא

 .חרט -- ןּפַאזנײרַא
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 .ןַײרַא ןטַאט סנטַאט רעד ןיא טרָאװ א יא*
 ,טיירּב

 ןַײרַא רעיוא ןיא .ליטש רעד ןיא ןגָאז .ס
 ,ץיוו ןּבָארג א יא .דוס א יא

 ןעמַאמ רעד ןיא ךיז יִא .וזק -- ךיז טימ
 'ַא ךיז קיטומטוג .ןַײרַא

 ,ןץכע- .גנו/ .רעד ,גָאז--

 .יירעד = .(עקד ,ןיי) רעד
 .שינע-

 ַײּב יװ זיא סָאװ

 טייקכעלנעזרעּפ א יװ ןוא, .רעגָאזנַײרַא ןַא
 .ח ,"ַא-שיטסיצעּביק ,קיסַײּב ןעװעג רֶע זיא
 ,טייק-ה ,16 װ 1951 ,שַאֿפ ,ןַאמטוג

 ,ּבלַאז ןרימשנַײרַא ,1

 ,ןרַאננַײרַא ,ןרימשרַאֿפ .גיֿפ .2  ,ןּבלַאזנַײא

 ךיא ,גרוז ןייק ּבה . . . ךרּפש אֿבּב, .ןַײז רֿפוג

 ,368 ,ךוּב אֹבּב ,"ןּבלַאז ןייאר ןיא לי

 ,ץלַאז ןטישנַײרַא ,1

 ,טנַאקיּפ ןכַאמ וצ ,םעט םוצ ץלַאז ןָאטנַײרַא

 ןרטּפ ,ןריטסעװניא טכעלש .,ןקָארּבנַײרַא .2

 טַײצ עטצעל יד טָאה, ,טֿפעשעג א ןיא טלעג

 ןיהא ןוא ןטֿפעשעג ךס א ןעמונעגרעטנוא

 ,עֿפָאא לדוי ,"ןלַאטיּפַאק ךס א ןצלַאזעגנַײרַא

 .1936 ץװקסָאמ ,למעדייא סָאד

 םעד ןקראטש וצ ןלעטשנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .2

 ,הׂשעמ א 'ַא .השרד א ןיא ןציװ יַא .טקעֿפע

 .שינע .ץכע-ה .גנו .עא לשמ ַא

 ףיוא ןעלמַאזֿפױנוצ

 יד 'ַא ,ןּבַײלקֿפױנוצ ,ןעמענֿפױנוצ ,טרָא ןייא

 ןָא טּביה סע רעדייא רעלכַײּפש ןיא האובּת

 רעד ףיוא לאטש ןיא תומהּב יד יא .ןענעגער וצ

 ,טכַאנ

 וצ ...ךיא ןיּב ןטאּב ןיא; -- ךיז טימ

 רַאֿפ הליֿפּת ןוט וצ . . . ןלמז ןיירה ךיז . . . איד

 .א/הֹּפ ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןיא

 ,שינע- .ץכש- .גנו- רעד ,למַאז -

 ,ךיז ןיא ןעוצנַײרַא ,1

 ,זַאג א ,טײקיסילֿפ א ןעמעננַײרַא ,ןגײזנַײרַא

 ,רעסאו םָאװש א יװ יִא .עא ןלַארטש ,חיר ַא

 יד ןוֿפ רעדילק יד .טניט ריּפַאּפלעלק יװ

 ןוֿפ תוחיר יד ךיז ןיא ןַײרַא ןּפאז סרעטעּברַא

 ,ןלַארטש-ןוז ןַײרַא טּפאז ץרַאװש .ךַאֿפ רעייז

 םעד ןטַײּברעּביא טֿפָא ןעמ זומ טּפיוהרעּביא,

 ןּפַאז עכלעוו ,ןקָאז יד ןוא קַאיּבַלל םענעלַאװ

 ,ּבעילטָאג .מ ירד ,"סייווש ליֿפ ןַײרַא ךיז ןיא
 ,1908 עשראוו ,עינעגיה עניײײמעגלַא ערעלוּפָאּפ

 ּביל עֿבטּב טָאה טֿפול יד יװ יוזַא ןוא, ,58 יז

 טרעװ ןטײקטכַײֿפ עלַא ךיז ןיא ןּפַאזוצנַײרַא

 יד טימ טקינײרמוארַאֿפ טֿפול יד םעד ךרוד

 ,/ תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט ,"ןליצקַאּב

 .94 יז .(?)1910 ןדָאל

 -רעּביא ,ןעגנוריּפש ןריּברַאסּבַא ,ןעמענֿפױא .2

 עַײנ ַא ךיז ןיא יא ,ןעגנורַאֿפרעד ,ןעגנוּבעל
 ךיז ןיא יא .טײקמערַא ןוֿפ םעט םעד 'א .יידיא

 ,טלעװ רעד ןוֿפ רעצ םעד ,ןדַײל עכעלשטנעמ

 ידע .עא גנונעֿפָאה .טסיירט ,טכיל ךיז ןיא יַא

 ןיא טּפאז ,שיטסַאלּפ זיא שטנעמ םענוֿפ המשנ

 ,ןגייז;- 59 .חרט -- ןװנַײרַא

 .ורט -- ןפוונַײרַא

 .וחרט-- ןפייזנײרַא

 ֵנלֹרֲא .לָאענ .װטוא -- ךיז ןעלטַײזנַײרַא

 ךיז ןעלטַײזנַײרא

 המלש ,"ייז טלַאהַאּב ,ןקורדנַײא ןַײרַא ךיז

 "ןיציסטעּברַא םנוֿפ ןּפיצנירּפטנורג יד ,רעליש

 טעלגעג טָאה רע, .7 יז ,1925 גרעּבמעל ,םזינ

 "או יד טּפאזעגנַײרַא ,דיילק ריא ,טנעה עריא

 ,"םעטָא ריא ןוֿפ ןגָאלשעג טָאה סָאװ טייקמער

 זיא ערעדנא סָאד, .188 'ז ןירעצנעט יד ,ַאּפָא

 עטסָארּפ טימ טייקילייה ןוֿפ ץכעשימעג א

 ןעגנוניימ ןוא םיגהנמ ןוא תודימ עקידעכַאװ

 ןיא ךיז ןיא טּפַאזעגנַײרַא ןּבָאה ןדִיי יד סָאװ

 ,40 יז ,יהטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ ,"רעטרע עליֿפ

 ירַאֿפ יד זַא טשינ ןזָאל יז; -- ךיז טימ

 "טולּב ןיא יא ןענעק ךיז לָאז ןַײּפש עטַײד

 ,6 ו| 1966 ,זמט ,טַאּפ .ע ירד ,"םָארטש

 רעה .שינעה/ .ץכע-ה  .גנוי

 ינַײרַא ,1
 ןֿפוא ןַא ףיוא) טײקיסילֿפ ַא ךיז ןיא ןעָיצ

 טולּב טסָאה ,דרע, ,(ןגייז ןָא טנַאמרעד סָאװ

 "טנא ןדנוא ןּבעג וטסעװ סָאװ ,ןגיוזעגנַיײרא

 ,1919 ,'גנוצָארּפשי ,שָאוהי ,"?ןגעק

 יד, .ןעגנילשרַאֿפ ,ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .2

 עצנַאג יד ןַײרַא ךיז ןיא ןגיוז סעקינטנעצָארּפ

 'װָאס ,טלעװ עטרַאנעג ,"ץצַארּפ ,עינַאװערָאה

 ,87 יז ,1940 עּבַאגסיױא

 ,קורדנַײא ןַא ךיז ןיא ןעמעננַײרַא .גיֿפ .9

 טרָאװ ןייק טָאה יז, .ליֿפעג ,גנוּבעלרעּביא

 יד טימ זיולּב ,טדערעג טינ סקיצנייא ןייק

 ילימ ,מּפ ,"ןגױזעגנַײרַא ךיז ןיא םיא ןקילּב

 ,26 'ז ,1948 עװקסָאמ ,1 עמָאכ

 ןרעמ ךעלעקעלֿפ-טירעטּפיד יד, -- ךיז טימ

 ןקראטש רעייז סיוא ןטעּברַא ןוא ךיג רעייז ךיז

 .ל ,"טולּב ןיא ןַײרַא ךיז טגיוז רעכלעװ םס

 עדנקעטשנָא ,ינטָאלָאּבאז .ָא ,זּביא שטירָאנכַאי

 טימ ּבָאה'כ ןוא, ,41 'ו ,1921 סעדַא ,קניירק

 ,לַאה ,ײזָאלג ןיא טגױזעגנַײרַא ךיז ןגיוא עדייּב

 םיא וצ , ,137 יו ,1945 עװקסָאמ ,ןגעװ עשידרע

 ןימ ַא סעּפע ןַײרַא ךיז טגיוז רעּפרעק ןיא
 "עמַאק .ה זּביא ,ײטרוּכישרַאֿפ סָאװ ךאז ערעװש

 ןעגנולייצרעד עטלייװרעדסיוא ,יקרָאג .ֿמ ,יקצענ

 רע .שינע- 1938 קסנימ 1

 עקידגנילירֿפ סָאד,, .לָאענ .ורט -- ןקינוװנַײרַא
 ןיא ור יַא ןוא ןייטשַײּב רימ טעװ . . . רעטעװ
 ,19 1 1964 ,זמט ,אֿפא ,"רענייב עטלסיירטעצ יד

 "טימ ןעקנירטנַײרַא 1

 ןַײװ רעכעּב ןצנַאג םעד 'א .ךיג ףיוא ,לָאמא

 ןיא ןעיצנַײרַא .2 .הקשמ לשעלפ עצנַאג סָאד

 ךיז טָאה טייקליטש רעד ןיא , .טײקיסילֿפ א ךיז

 םַײּב טיונק ןוֿפ ןעשטיס סָאד ךעלטַײד טרעהעג

 טימ .ידרע' ,קר ,"טֿפַאנ ןכעלָאלּב םעד יִא

 "וצנַײרַא ביל טָאה רע, :ב3 ןטרעטיירּבעגסױא

 ,1939 ,ןדִיי ,עלרעפ ,ײקַאּבאט זָאנ עלוֿפ א ןּפוז

 ןסיורג א 'א .ןענװאד סָאד יא .גיֿפ 54 יז

 .שינע- .ץכע- געט ייװצ ןיא ןַאמָאר

 ,6-- ןגױזנײלרַא ווזד

 ַא ףיוא ךיז ןרַאשנַײרַא .טסיירד טינ ןעמוק

 ןא ךָאנ, .סױרַאֿפ ךַײלג ןטערטנַײרַא טינ ,טַײז -



 ןעייזנַײרַא

 ךיז . . . {רע} טָאה ןכָאװ ייווצ ןוֿפ טײהנזעװּפָא
 -טער .ּב ,"רעמיצ ןַײז ןיא טלטַײזעגנַײרַא רעדיװ
 ,2 אוו 1961 ,זמט ,רעל

 נַײרַא ןעיזנַײא ףיט .חרט -- ןעיײונַײרַא
 ,ןדָאּב ןקידמאז ןיא ךעלדנרעק יד 'א .ןצנאלֿפ

 לַאג יד ריא ןיא רע טָאה טײזעגנַײרַא, .גיֿפ

 ןוא ןוז ,שָאוהי ,"ןדָאזעג םיא ןיא טָאה סָאװ

 ,ךיז טימ .'ףוס ןוֿפ דיל סָאד ,לּבענ

 .שינע/ .ץכע- .גנוא- רעד ,ייז-

 -ליז סרעטכַײל יד, .װזוקַא -- ןרעּבליזנַײרַא
 יד ןוא; ."הולש עקידתּבש יד ןַײרא ןרעּב

 ןוֿפ רעטצנעֿפ יײװצ יד ךרוד טָאה עלוֿפ א הנֿבל

 םולח טימ טרעּבלזעגנַײרַא הריד רעניילק רעד

 1969 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"טייקליטש ןוא

 ,9 שוו

 -ץניא ףיוא ןעגניז .1 .װרט -- ןעגניזנַײרַא
 רעטמיטשַאּב א ןיא ןעגניז .ןַײרַא קינייװ

 ,עטַאלּפ ַא ןיא יא ,ןָאֿפָארקימ ןיא יַא .גנוטכיר

 ןַײרַא ןעגניז ךעלעגיײֿפ , .רערידרָאקער א ןיא

 הֿביֿבס עלַאנַאיצַאנ יד , ."רעטצנעֿפ םענעֿפָא ןיא

 ךעלעדיל עריא ... רעיוא ןיא .. . םיא טָאה

 ,| רעבַײרש עשידוי ןעגעװ ;1ש ,"ןעגנוזעגנַײרַא

 םענעי טולּב ןַײד ןיא יַא לעוו'כ, .גיֿפ 140 יז

 יװא .'ןוגינ רעסַײװ רעד' ,לה ,"ןוגינ ןסַײװ

 -נַײרַא ץראה ןיא . . , ןעגנילעג סע לָאז קיזומ

 .'רעגַאּב אי ,רַא ,"ןעגניזוצ

 ןַא ןיא םיטש יד ןרעה ןזַאל םעצולּפ .2

 ןייש ןּבַאה ןרָאנעט יד .גנאזעג םעניימעגלַא

 טקנוּפ . . .ןזח רעד, .רָאכ ןיא ןעגנוזעגנַײרַא

 בקעי ,ײסכעלײרֿפ ַא ןַײרַא טגניז טַײצ רעד וצ

 ,47 יז ,1907 עשראװ ,אירול רעדירּבעג יד ,ןידרָאג

 -ןַײרַא ,ןריֿפנַײרַא ,ןּבַײרשנַײרַא טָאטשנַא 3

 סָאטַאּפ ןצנאג םעד טָאה ןיסעיל, .עא ןטכיד

 ,"ןצלקיטרַא ענַײז ןיא ןעגנוזעגנַײרַא סענַײז
 ,44 יד ו ךוּת ,גי

 ךיז טָאה ...םלוג םעד ןיא, -- ךיז טימ

 רעזדנוא ןיא ןעגנוזעגנַײרא רעטכיד רעד . ..

 ןטשרע ןַײמ, .357 'ז ,קיװייל .ה ,נש ,"המשנ

 ןסַאג רעֿביֿבָאלּת יד ףיוא ריצַאּפש ןעמַאזנייא

 רימ ךיז טָאה רע ,ןסעגרַאֿפ טשינ ךיא לעװ

 עטנערּבעג ,געס ,"המשנ רעד ןיא ןעגנוזעגנַײרַא

 /,ןעגניז ייז גנואַײרֿפַאּב ןוֿפ דיל א, .239 יז ,דרע

 ,ץּכ .א ,"טכַאנ רעד ןיא ןַײרַא ךיז טגניז סָאװ
 ,1952 לירּפַא ,קוצ

 .ץכע-ה .גנוה .רעד ,גניז--

 .ירע- .(עקי ,ןיד) רעד

 רעד .ןעקניזרַאֿפ ףיט -- װטוא -- ןעקגיױנַײרַא
 זיולּב , .דורּפ ןקיּפמוז ןיא ןְַײרַא טקניז ןייטש

 -נוזעגנַײרא דרע רעד ןיא יװ ױזַא זיא ןלױּפ

 ,162 יז ,ַא"ת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ןעק

 טקניז טלעװ ַא, .טײקיטליגכַײלג ןיא יַא .גיֿפ

 ענעדלָאג יד ,ץרפ ,יןַײרַא הרוחש-הרמ ןיא

 -ץגֿפױא סָאד קירוצ ןַײרַא טקניז'ס זיּב, .טייק

 ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"לּבעמ ןיא ןכַאל עטזיורּב

 םעד 'א לעװ ךיא -- וורט .12 יז ,רעיֿפ

 ,םי ןוֿפ טנורג ןיא רעקנַא

 ,ןץכע- .גנ- .ךיז טימ

 ,שינעד

 .שינע-

 .וחרט -- ןּפיזנַײרַא

 .וטוא -- ןציזגַײרַא

 .ן+ ,רעד -- ץעונַײרַא
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 ַא ךרוד ןטישנַײרַא .1
 ,עשזייד רעד ןיא לעמ יַא ,ּפיז

 ,ּפיז ַא ךרוד יװ ןזָאלכרוד .2

 ...ךעלרעטצנעֿפ ייווצ יד, .װזוקַא ,גיֿפ 9

 יַײלּב ןרעטיש זיולּב טּפיזעגנַײרַא דימת ןּבָאה

 ירעלדנעה-לגיײֿפ רעד עינומי ,קמ ,"טכיל םענרע

 א ןוֿפ טייקיורג ענמוס יד; -- ךיז טימ

 יד ךרוד טּפיזעגנַײרא ךיז טָאה . . . גָאט ןּבירט

 ,28 או 1971 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"סנדָאל עטכידעג

 .שינע- .ץכעז

 רעטצנעֿפ םַײּב ןציז -- וטוא -- ןצֿפיזנַײרַא
 ,יברעמ-לתוּכ ןיא יַא .ןסיורד םענייש ןיא יא ןוא

 רעצכעטַײרק טכַאקעג םיא טָאה היח עּבַאּב יד;

 ,טיי ,"ךעלּפעט יד ןיא טצֿפיזעגנַײרַא רדסּכ ןוא

 ןוֿפ ןעמענ יד יא -- חרט .26 שווװ 1961 ,זמט

 ,ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא ךעלקינייא יד

 טעּפש זיּב יַא .ןציז גנַאל

 --- פָאצ ןעיורג (ןיא זיּב) ןזיּב 'ַא* .טנװָא ןיא

 ךיא , ,לדיימ עטלא ןַא ןּבַײלּב ,ןרעװ ןסעזרַאֿפ

 עגנַײרַא ּפָאצ ןעיורג ןיא זיּב רעסעּב טלָאװ

 איד עלחר ,"ןעמענ וצ ןַאמ אזא רעדייא ןסעז

 ,1868 רימָאטישז ,ןירעגניז

 ַא ףיוא ןרָאֿפנַײרַא -- וטוא -- ןעלנעזנַײרַא
 ןיא טלגעזעגנַײרַא ןּבָאה סרעשיֿפ יד .ףישלגעז

 טנוזיוט ןוֿפ עטַאלּפ א ףיוא, .ג'8 .,ןֿפַאה

 ןיא ןַאמ רעגנוי רעד ןַײרַא טלגעז ןעלגעז

 ,הניּב ירמא ,ןדמא| ,"טלעװ רעקידמערוטש רעד

 ,..ןַײרַא ױזַא לגעז ןוא, ,25 יז ,1864 ענליוװ

 ןקידנכַאװרעד ןיא ,ןסיװ ןוא ןליװ ןַײמ ןָא

 .'תונורכז ,ץרפ ,"סעצַארּפ-סטכעלשעג

 וצ טוט טייקניש יד תעּבא .גיֿפ -- װרט

 יז 'ַא ךיא וװּורּפ ,ןֿפישרעד ךיז ןֿפיט עטסֿפיט

 ,טֿפַאשּביל ,ֿפי ,"זרעװינוא םענוֿפ ןֿפאה ןיא

 10 יז

 ,גנומיטש רעטוג ַא ןיא ךיז יא -- ךיז סימ

 .שינע .ץכש- .גנוז

 ןעװ 'נוא, .ןקוקנַײרַא -- װטוא -- ןעונַײרַא

 םנעי וטׂשלָאז ,ןדיר טׂשוט םנעי טימ וד

 ,ּב/די ,חע ,"ןהעז ןַײרַא טינ םינּפ םנַײז ןיא

 ןוֿפ ריטנידּב ריניילק ןייא רָאנ זיא ןוז איד,

 ןיא ןירעװ טגנַאלג טינ ךָאד איז ןעק ,ה"ּב טָאג

 .ּב/גי ,עּב ,"ןיהעז וצ ןַײניה טכער ריא

 סָאװ סנױזַא ןעזרעד .ןשטַײטנַײרַא -- חרט

 ,(אצמנּב טינרָאג רשֿפא זיא סָאװ) ןעז ליװ עמ

 ןגעק קיטירק עֿפראש א דייר סנצעמע ןיא 'א

 ...טעּפמיא ןצנַאג םעד טימ,, .גנוריגער רעד

 ,...ןעװצנַײרַא טסַײלֿפעג ךיז {רע| טָאה

 ,ש ,"רּבדמ ַא ןוֿפ טייקידייל רעד ןיא ןּבױלג

 ,254 'ז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק

 .שינע .ץכע- .גנוא .ךיו טימ

 -נַײרַא ןוֿפ טקַא .1

 עמ סָאװ סָאד .2 .יא רענעטָארעג א .ןצעז
 ואװ סָאד .9 .ןַײרַא טסַאֿפ עמ ,ןַײרַא טצעז

 'א רענעלַאטעמ .גנוסַאֿפנַײרַא ,ןַײרַא טצעז עמ
 ,ּפמָאל ןרַאֿפ

 .ורט -- ןצעזנַײרַא

 ןצעזנַײרַא

 -עניא ןצעזקעװַא .1
 ,ןגָאו א ןיא 'ִא .לעטָאֿפ א ןיא 'א .קיניײװ

 ןיא יא .עלעגעװ ןיא דניק סָאד יַא .עא ןטילש

 ,רעּבָאה ןיא זדנאג א ןַײרַא טצעז עמ זַא,, .ןַאּב

 ךימ טצעז ןעמ, .וש ,"רעגנוה ןוֿפ יז טּברַאטש

 ,סוממ ,"ןייטשלמרימ ןוֿפ לטעּב א ןיא ןַײרַא
 ,71 יז ,עשטַאילק

 ןיא יַא .ןעניואוו וצ ןענעדרַאנַײא .ןצעזַאּב .2

 רע 'נוא, .טַאנָאיסנעּפ ַא ןיא ,םינקז-ֿבשומ א

 טרעװ 'נוא הדוהי ןוֿפ טעטש איד ןאיוּב טרעוו

 טשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןצעז ןַײנַא שנוא

 יד טּבַײרטרַאֿפ ןוא טמענ רע, .א/זעק ,3

 יז טצעז ןוא דנַאל רעייז ןוֿפ סנטַײצַאּב ןדִיי

 ,סוממ ,"םלועה-תומוא יד ַײּב תונכש ןיא ןַײרַא

 ,58 יז ,הטמ לש הֿבישיּב'

 ,טמַא ןַא ףיוא ,ןטסָאּפ א ףיוא ןעמיטשַאּב 9
 ןרַאֿפ ןצעמע יא .לעטש ַא ףיוא ןצעזקעװַא

 ןעד טָאטש רעד ןוֿפ ןרעה ןעד, ,רעטלַאװרַאֿפ

 רבא טצעזעג ןַײנה טָאה סונַאיסּפסַא רעד

 ,לר יז ,1661 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"איז

 ןרַאּפשרַאֿפ .ןטָאלשרַאֿפ ,טכַאמרַאֿפ ןטלַאה .4

 ןיא 'א .אידג-דח ןיא ,עזָאק ןיא יא ,הסיֿפּת ןיא

 ןוא לַאטש ןיא יא .גַײטש א ןיא 'א .ךַאװ רעד

 ...ןקידצה ףסוי| רע זיא , ,ריט יד ןכַאמרַאֿפ

 טאה ןיא ןמ זד םירוסי טימ ןרָאװיג טרטַײלג

 ,םיליהּת ,מהס ,"טצעזיג ןַײרא סנקנעפיג ןיא

 רעד ןיא ןלינעמייח טָאה'מ יװ יוזַא, .19 ,הק

 ןּבױהעגנַא רע טָאה / ,טצעזעגנַײרַא עקטעלק

 טָאה ָאד, .לֿפ ,"ןעגנירּפש וצ ןוא ןצנַאט וצ

 יד טימ אינסכַא-לעּב םעד טצעזעגנַײרא ןאד ןעמ

 ַא ןסעועג עלַא ןענַײז יײז ...דניזעג עצנַאג

 ענליו ,הרוּתה םויס רעד ,דזמא ,"רָאי רָאּפ

 ןַײרַא םיא טצעז ןעמ . . . זַא ,לגױֿפ א- ,8

 ךעלסיּב וצ ךיז רע טנייװעג ,עלעגַײטש א ןיא

 טלדניװש רענייא , ,108 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"וצ

 ןעמ ןוא םיא ןעמ טּפַאכ ,לּבור עכעלטע סיוא

 ,וװ יּבר ןוא רסיק ,שז ,יִןַײרַא םיא טצעז

 ןריֿפרַאֿפ = עט ָאל ּב ַא ןיא 'ַא* .98 ז

 ,תוצע עטכעלש ןּבעג

 -ַײרַא ,ןקורנַײרַא .ןסַאּפנַײרַא ,ןסַאֿפנַײרַא .9
 .רענַײצ 'א .ןגײלנַײרַא ,ןלעטשנַײרַא .ןּפוטש

 -רָאטשרַאֿפ טשרעקָא ןַא ןוֿפ ץרַאה א ,רינ א יִא

 ןיא (ןטנלָאשט יד ,טיורּב) הלח יַא .םענעּב

 םעַײנ א יא .ןסקַא יד ןיא סעקלוט יא .ןוויוא

 -נַײרַא ייז טָאה טָאג ןוא, .טרָאװק ןיא ָאנד

 וצ למיה ןוֿפ טײרּפשסױא םעד ןיא טצעזעג

 ,17 ,א ,תישארּב ,יּת ,"דרע רעד ףיוא ןטכַײל

 -רעּב שמאר א טפיוקעג רע טָאה לָאמ ןייא,

 ַא ןיא ןצעזוצנַײרַא ןעוװעג ןענַײז יז . . . ןטנַאל

 ,שֿבדּכ הקותמ הׂשעמ ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,"ןיורק

 ןשטנעמ . ..ליו ךיא, ,43 'ז ,1909 עשרַאװ

 ןוא ןגיוא עטנוזעג יד ןסיײרסיױא טשינ ךיז ןלָאז

 ,וװ ץרפ ,"ךעלזעלג עטרילָאק טרָא רעייז ףיוא יַא
 רעקרַאטש ,רעטסעֿפ, .גיֿפ 125 יז ,ָאקיצ'

 וצ יא יז רע לָאז . . . ךיז וצ ןקירד יז רע לָאז

 .י"נ ,ליפשנטרָאק ,ןיקנילּב .מ ,"ןצראה ןיא ךיז

 ,102 יז ,?רָאי

 היחמ ,ןעַײרֿפרעד = ה מ שנ (עַײנ) א יא*

 טימ טָאה רע, .ןרעטנומֿפױא ,ןַײז הנהמ ,ןַײז



 ןכשוחנַײרַא

 ןּבעגעגוצ ,לכׂש ןּבעגעגנַײא ייז תויׂשעמ ענַײז

 ,"המשנ ץעַײנ ַא טושּפ ייז ןיא טצעזעגנַײרַא ,טומ

 .12 יז ,'חרזמ ןיא טָאטש ַא' ,סוממ

 ןקעטשנַײרַא .ןסישנַײרַא .ןכעטשנַײרַא .6

 א יא .ליוק א יא .לגענ 'א .דרעװש א ,רעסעמ

 ןצרַאה ןיא רעסעמ ַא? .דרע רעד ןיא גנַארד

 ןעועג רימ טלָאװ ןַײרא רימ טצעז רעצעמע ןעוו

 א 'ַא* 85 יז ,היבט ,עש ,"אחינ רעמ ךס ַא

 .ןָאט יײװ ,ןָאט ךָאטש א :ךױא = עקליּפש

 יד ןיא ,רענלימ לּבייל ּביל לָאמֲַא ּבָאה ךיא,

 ַא ןצעזוצנַײרַא ,ןגיוא יד רעטניה ןוא ןגיוא

 א 'א* .259 יז ,ָאקיצ' ,װ ץרפ ,"עקליּפש

 ןֿפַאשרַאֿפ ,ןרעטש = (רעדער יד ןיא) ןז ק ָא לֿפ

 ,ןטייקירעוװש

 יַא .סעלעּביצ יא .ןרילוקָאניא .ןצנַאלֿפנַײרַא .4

 ןטסָארּפ א ןכַאמ ןעק עמ, .ךעלעמייּב עגנוי
 ... ּפסָאנק א טמענ עמ . , . סחוימ א רַאֿפ םיוּב

 ןיא ןַײרא טצעז ןוא . . . םיוּב ןלעדייא ןַא ןוֿפ

 ,1884 ,לָאֿפיי ,"םיוּב ןדליו ַא ןוֿפ ערָאק רעד

 ,3 ןאפ

 ןטצעזעגסיוא ןַא ןיא ןצעזוצ .ײרעקורד .8

 ,ןעעשילק 'א ,תורוש עטלעֿפרַאֿפ יא .טסקעט

 ַא יַא .ןעײננַײרַא ,ןלעטשנַײרַא .ַײרעדַײנש .9

 ןיא ךיז 'ַא -- ךיז טימ .ןילק א יא .עטַאל
 ןיא ןייּב א יװ ךיז 'א .ּבורג א ןיא ךיז יא .ןאּב

 רעד ןיא טצעזעגנַײרא ךיז טָאה ןוא, ,זדלַאה

 ,ג/זכ יז ,םּתו םכחּב הׂשעִמ' ,ּבחנ ,"עטערַאק

 ןולגע ןגעק ךיז טלעטש עלעדִיי טקנילעג א;

 יד זַא ,ױזַא םיא טגנַאלרעד ןוא ֿבָאומ ךלמ

 ץרפ ,"ףרַאש רעד ךָאנ ןַײרא ךיז טצעז ליטש

 ,134 יז ,ָאקיצ' ,צווו

 םינימ ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב 0

 יַא .װזַאא ןֿפרַאװנַײרַא ,ןטישנַײרַא :ןָאטנַײרַא

 ,ליטש ץנַאג ןסעזעג ןענַײז עקינייא , .תוללק

 טימ ךעלקישילעק וצ טצעזעגנַײרַא לָאמ עלַא

 ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס  ,"ןֿפנָארּב

 קשח קרַאטש טשינ ןּבָאה םירֿבח עדייּב, ,28 יז

 טעװ ...ֿבר רעד סָאװ הרוּת רעד וצ טאהעג

 ןדעי, .51 'ז ,| דירַאי םינוֿפ ,עש ,"ַא ייז ןיא

 קנַאדרעּביא הנקז יד טגעלֿפ טכַאנרַאֿפ-קיטַײרֿפ

 סייה טימ רעטלומ א ןיא ּפָאק סעלעכער יא

 ןטׂש רעד ,שַאּב ,"ןןגָאװצוצסױַא יז| רעסאוו

 סָאד ןעמונעגסױרַא טָאה רענעיע .ַײרָאג ןוֿפ

 לֿפעל סָאד יַא ןרַאֿפ , . . טנעה עריא ןוֿפ עלעסיש

 םַײב ,שטיװַאניּפרַאק .א ,"סטכעקלג םעניא

 ,1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ

 .ירע- .רע-ד .שינע- .ץכע- .ננו-

 'ַא ןרעטצניֿפנַײרא .װזוקַא - ןכשוחנַײַא

 ...רעטצנעֿפ עסיורג יד ךרוד ןוא , .טעמוא

 רעקיטנװָאירֿפ רעד טכשוחעגנַײרַא טָאה

 ,1960 ץרַאמ ,קוצ ,רעטסיירט .ל ,"ןסיורד

 ,גנו-

 ןענרעלנַײא .ןלענקנַײרַא .ורט -- ןרזחנַײרַא

 יַאטַאק א, .לָאמ ךס א דנַאנַאכַאנ קידנגָאזרעּביא

 לוק א ףיוא ךיוה רדסּכ טַײצ עגנַאל א ,סעװ

 ,סוממ ,"רוּביג א סעפע טימ הׂשעמ ַא יא

 ,.גנ- .ךיז טימ .47 יז ,עשטַאילק

 ול/
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 .ןריזַאטנַאֿפנַײרַא ,1 .װזוקַא -- ןעמולחנַײרַא

 .ורט -- ן(ענ)עֿפנחנַײרַא

 .ורט -- ןהריקחנַײרַא

 .ורט -- ןענרקחנַײרַא

 רעלטסניק רעד זא ,אזַא ןַײז זומ ףָאטש רעד,

 נַײרַא ,'ַא רעדָא ןעניֿפעג ןענָאק םיא ןיא לָאז

 ,שַא םולש ,נש ,"טכוז רע סָאװ סָאד ןֿפושיּכ

 ינַײרַא ןעױרֿפ עגנוי יד ןוא,, .320 יז ,1960 י"נ

 ,ָאנעק ,שטיװַאר .מ ,"ןלָאר יד ןיא טמולחעג

 ,1 וו 0

 ןַא ,עיזַאטנַאֿפ א ,םולח ַא טימ ןקריװַאּבכ .2

 טָאה לוש עשידַיי יד סָאװ תומולח יד, .לַאעדיא

 זעּב םייח ,"טמולחעגנַײרַא רעדניק יד ןיא
 .1 ךש ,ןּבעל ןוא רוטלוק

 ןוא , .ןעמולח ךס א .תומולח ןעלמַאזנָא .9
 ַא ןיא ןּברַאג יװ טכאנ ףיוא ןַײרַא ןעמולח

 ,1948 ,סַאג עשידיי ,צוס ,"רעַײש

 טמולחעגנַײרא ךימ ּבָאה ךיא, .ךיז טימ

 רקיע ,שטיװַאר ךלמ ,"טייקיּבייא ןַײמ ןיא

 ,1969 לַאערטנָאמ ,יּתחכש

 יןעפנחנַײא ווזד

 עַײרֿפ עַײנ יד ןעװעדָאהוצסיױא ידּכ; .=- 9

 יןַײרַא ייז רימ ןּבָאה ןדִיי ַײּב םערָאֿפ-גנוֿפַאש

 ,ןיקויר .ּב ,"שדוקה-חור גונעגרעּביא טעֿפנחעג

 ,62 '} ,רעקיאַאזַארּפ ערעזדנוא

 ,ריֿבג םוצ ךיז יַא .ךיז טימ

 ַא טימ ןשטַײטנַײרַא

 ןַײז טינ גולק ױזַא רָאג ליװ ךיא , .הריקח

 טלעֿפעג ןײלַא הׂשעמ יד -- יא םעד ןיא ןוא

 "ירב רעצַאלקעצָא ,גרעּבנַארּב והילא ,,"רימ

 .שינ .ךיז טימ .1927 קצול ,ךַאלעװ

 -ַײרַא ,ןשטַײטנַײרַא

 "נַײרא סייה ןּבָאה רימ ןוא , .,ןריֿפַאזָאליֿפ

 םיטניא ,ַאמנײטש .א ,?טנרקחעגנַײרא ,טהנעטעג

 .ךיז טימ .7 יז ,1971 ָא"ּת ,טלעװ רעד טימ

 רעד זַא טלָאװעג ךיוא טָאה תודיסח סָאד;

 "א ךס ןייק טשינ ךיז לָאז . . , דיי-סֿפרָאד

 ןעניד רע לָאז ץרַאה קידתומימּת ןַײז טימ רָאנ

 ,17 צוו 1960 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"טָאג

 .װרט -- {ןעמערייכ ...} -- ןעמרחנַײרַא

 .ורט -- ןענוּבשחנַײרַא

 .וטוא -- (ךיז) ןהנותחנַײרַא

 .חז -- טנ יײרַא

 ַא ןגײלֿפױרַא ךרוד םיׂשעמ עסיוװעג וצ ןּבַײרט

 ןוא ,ענעסקַאװרַאֿפ זָארג טימ גנאל ,דניז , ,םרח

 ןיא שטנעמ ןקידלושמוא טָאה הללק עטיוט

 .רעײג רעד ,אּבמ ,"טמרחעגנַײרַא דמש

 .ןענעכערנַײרַא

 עקיטַײז עלַא 'ַא .ןוּבשח ןיא ןעמעננַײרַא

 ךיז טָאה ןייטשנַײא; .ךיז טימ .תואצוה

 רעד ןוֿפ תוהמ םעד ןיא טנוּבשחעגנַײרא

 סנײטשנַײא .א ,טישז ,"עסאמ רעלעיצרעניא

 ,142 'ז ,טעטיוװיטַאלער ןוֿפ עירָאעט

 ןגירקנַײרַא
 "נַײרַא ךיז טָאה רע; .ןּבָאה הנותח ךרוד ךיז
 ,"בוטש רעכַײר ַא ןיא טהנותחעג

 ףיוא רעֿפטנע ןַא יװ ,ןַײרַא

 ,ריט ןיא ּפאלק רעדָא גנַאלק א

 ,ןלענקנַײרַא .לס .ורט -- ןעװעקלַאטנַײרַא
 "גַײא ,רָאלק ,ךעלדנעטשרַאֿפ ןכַאמ .ןהנעטנַײרַא

 .חֹומ ןיא ,ּפָאק ןיא סעּפע ןצעמע יא .ןדער

 נַײרַא טוג העש ייװצ ןיוש םיא טָאה עמ זַא,

 ,ןוט-- :59 .חרט -- ןָאטנַײרַא

 ןָאטנַײרַא

 וצ טגערֿפעג טשרע רע טָאה ,טעװעקלָאטעג
 ,4 ןש ,1882 ,לַאֿפִי ,"רעכיּב יד ייז ןגיוט סָאװ

 -גַײרַא ,1

 ןיא דמעה סָאד 'ַא .תילט ןיא תיציצ יא .ןכַאמ

 ךיא לעװ לוויטש יד ןיא ןזיוה יד יא; .ןזיוה יד

 ןצנאגניא טציא ןיוש ייג ךיא זַא ,טשינ ךָאד

 .קי ,"טעדיילקעג ץרוק

 .ןקעטשנַײרַא ,ןלעטשנַײרַא ,ןגײלנַײרַא .2

 קיסעמולאּפ ןיא (טנַאה עצנַאג יד) רעגניֿפ א יא

 יּבר טָאה רנייא; ,((עא לסיש ,לּפעט ,ּפָאט)

 טָאה ינוא ןָאטיג ןירא קַאז ןייא ןיא ןוֿפרט

 ,א/טב ,| הׂש ,"ןֿפראװ רֹׂשֲאװ ןיא ןלעװ םיא

 ןַײרַא ליומ םונַײד ןיא דיר איד טָאה רעװ;,

 סָאװ ילּכ רעד ןיא ,, .4 ,וכ ,ֿבויא ,מהס ,"ןָאטיג

 ,ןצלַאז סָאד ךָאנ שיײלֿפ םעד רעּביא טקנעװש עמ

 רָאנ ,שײלֿפ סָאד רעירֿפ יא טשינ ןעמ לָאז

 םיוּבלטייט .מ ֿברה ,"ןסיגנָא רעסאו רעִירֿפ

 י ןמיס ,החילמ ,רוהט ןיעמ רֿפס ,לעהיא ק"קד

 ןונ אד; .ןעמעננַײרא ּב ןטימ ךיוא .כרַא

 ,רדניק ינַײז ןא ןטיּביג וצ טָאה טידנעלוֿפ ֿבקעי

 ןַײניה טעּב זָאד ןוא ןסיֿפ ינַײז רע טעט אד

 ,תישארּב ,ץילּב ,"ןןּברָאטשעג=|} דאיש רֿפ ינוא

 ענַײז ןעמונעגנַײרַא רע טָאה, :יּת| .33 ,טמ

 -עלטיא זָאל; .ן"ןעגנַאגרַאֿפ ןוא טעּב ןיא סיֿפ

 רע טעװ ,ןַײרא ענעשעק ןיא טנַאה ןַײז יא רעכ

 ,"ןטסולג טעװ ץרַאה ןַײז ׂשָאװ ןעמענסורַא

 .ט"שעּב יחבש

 רעסַאװ טלַאק ןיא (רעגניֿפ ַא) טנַאה א יַא*

 ןוא וינעטַאט רעד טעטסעּפ יז, .ןַאט סעּפע =

 ,"ַא רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה א טינ יז טזָאל

 ,1931 עלּבַאגסיױא װאס ,טלעװ עטרַאנעג ,אי

 יד ,זָאנ יד ,ןגיוא יד יַאֹ* .273 ז ,1ב

 רעגניֿפ ַא םענעי 'ַא* .ןענעייל םַײּב זָאנ ץיּפש

 ןייק, :קיסַאּפש .ןרעלקרעד ךס ַא = ליומ ןיא
 רע -- יַא טינ םיא ןעמ ףראד ליומ ןיא רעגניֿפ

 = שיװַײֿפ ןלייא ןַײנ 'ַא* "ןסַײּבּפָא טעװ

 .ןגעװ םַײּב ,ןטסעמ םַײּב ןרַאנּפָא

 .עא חוּכ ,לכׂש ,ןליֿפעג ,ץרַאה ,המשנ יַא .גיֿפ

 רוזחמ ,"הרוּת רעד ןיא יִא ץרַאה ןַײז לָאז ןוא,

 יד 'ַא .11 יז ,י"נ ,ה"ר ,לארׂשי תיּב ,וּב לּכ

 ,(עא רחסמ ,טֿפעשעג) טלעג ןיא המשנ עצנַאג

 םעד 'א ןענייװעג ץלַא ןענירד ךיז רע לָאז,

 ,"ןײטשרַאֿפ טכער ץלא סע לָאז רע ידּכ לכׂש

 רעד ןוֿפ ןייגסיורא רעייז , ,233 יז ,ּב ,וװ הח

 ךרוד ןוא תעד ךרוד סָאד זיא . . . טײקנגרָאּברַאֿפ

 אינּת ,"טייקראטש טימ הבשחמ יד 'א םעד

 קידתועיֿבצ = הארי ןיא האמוט 'ַא* .זכק

 טוט עמ זַא לעטשנָא ןַא טימ סטכעלש ןָאט

 ,סטוג

 "גַײרַא ,ןקָארּבנַײרַא ,ןטישנַײרַא ,ןסיגנַײרַא .3
 .רחסמ ןיא (ךעלּברעק) םינמוזמ ךָאנ יא .ןּבעג

 / ,םּת א זיא עלעגיײֿפ ,םלוג ַא זיא עלעגיײֿפ ,
 השא ןייא, .9 ,"םס ןייק 'ַא טינ טסלָאז וד

 ןייא םענ ...ןּבָאה ןָאק טריּבג ריא טינ איד

 ןעד ןַײרַא אוט ינוא רחבומו ֿבוט ןַײװ טרָאװק

 לַײװ ילַא ןקנירט וצ ריא ּביג ינוא . . . רּברָאל
 יכדרמ יר ,"ףליה סטָאג טימ ןיֿפלעה טרעװ . . ,

 ,בל יחמׂשמ ,ץליצ ק"קמ רזעלא י'רּב לפמיג



 ךיז ןַאטנַײרַא

 איז ׂשָאװ ילּכ ׂשָאד ןוא, .(1718) ח"עּת ,טׂשמַא

 ,ןיניר וצ ןַײרא ץלַאז הֿפירט ןלעטש רטנוא

 ,א/אר ,חע ,ײןָאט ןַײרַא רׂשאו ךיוא איז ןלָאז

 ןַײרה ואוו ןּבָאה םילּכ ןגוניג טינ טרעװ ריא,

 ןיא, .43/בנ7 ,הניאצ ,"האוֿבּת איד ןָאט וצ

 ןוֿפ רַאה יד ןוא עקלעּבעצ יד ןַײרַא וט לּפעט

 ךיא סָאװ רעצכעטַײרק יד טימ זיומרעדעלֿפ א

 ריד וט, ,48 יז ,המלש ,סוממ ,"ָאד ריד ּביג

 ,"ּפָאק ןֿפױא רעטוּפ ןוא ּפָאט ןיא ץלַאמש ןַײרַא
 שטָאב* .ןךראפ ַא טָאה סָאװ ןצעמע וצְו לװֿפ

 ןסיזרַאֿפ סע טסגעמ (א = רע טוּפ ןַײרא וט

 ,תוחוּכ רעדָא טלעג רעמ יא (ּב :ןטעלגרַאֿפ

 לּפעט ַא ןיא ןַײרא טוט עמ סָאװ עטשרע'ס,

 ,"ןייר זיא סע יצ ןעז וצ -- ןגיוא זיא
 .לװֿפ

 א ןיא ןּבַײלקֿפױנוצ .ןעלמַאזנַײרַא 4

 רעד זַײּפש ילַא ןטלימַאז 'נוא , .טרָא ןטמיטשַאּב

 ,ןיטעטש איד ןיא איז ןיטעט ינוא . . . ראי ןּביז

 רכילטיא ןוֿפ דלעֿפ םעד ףיוא זַײּפש רֿפ ׂשָאװ

 ,"ןַײניה איז ןטעט זָאד טיסקַאװ רעה םורַא טטש

 ןרערט עזיד לָאז טָאג , ,48 ,אמ ,תישארּב ,ץילּב

 'ַא לגָאל ןַײז ןיא ייז לָאז רע ,ןּבַײלקנעמאזוצ

 ,"ןרָאװעג טגָאזעג זיא םילהּת ןקיליײה ןיא יװ
 .ףגנ ןבא ,די

 ,עטָאלּב א ןיא ןריֿפנַײרַא ןוװיּכּב .ןָאטּפָא .ס

 לָאז רע םענעי 'א .הרצ א םענעי ןכַאמנָא

 .ןעקנעדעג וצ ןּבָאה

 ,ךיז ןכַאמנַײרַא .1 .וטוא -- ךיז ןָאטנײרַא
 רעד וצ ןַײז הכוז טעװ רע, .ןעגנירדנַײרַא

 םענייא ןוֿפ שרוש םעד ןוֿפ ,חור ןוֿפ הניחּכ

 ןעניד וצ םיא ןיא יא ךיז טעװ סָאװ קידצ ַא

 א* 40,  יז ,אינת ,"תמא ןקיטכיר א טימ טָאג

 ןיא ןצעמע ןגָאזּפָא םַײּב = זָאנ ןיא רעטוּפ ךיז

 ךיז וט ,ןײלַא ךיז ףלעה, .השקּב א רענַײז

 ."זָאנ ןיא רעטוּפ ןַײרא

 ,שֿפנויֿבלּב ןּבענּפָא ךיז .ןּבעגרעּביא ךיז .2
 ןּבעל ןואיּבַײל טימ ךיז 'א .ןריקידעד ךיז

 ןַא ,טעּברַא ןא וצ ןצראה ןצנַאג ןטימ ךיז יַא

 ךיז יַא ,המשנ ןוא ץרַאה טימ ךיז יַא .לַאעדיא

 ןלָאז ייז . ..טעּב ךיא ןוא ,, .טעּברַא רעד ןיא

 ,..לֿבה םעניא ןוטנַײרַא ןצנַאגניא טשינ ךיז

 רעסערג סָאװ לַײװ ,םירחוס עסיורג ןַײז ןלעװ

 ,וװ ץרפ ,"דיי רעד רענעלק ןיא רחוס רעד

 עקידלַאװג אזא ךָאנ רֶע טָאה,, .177 'ז ,יָאקיצ'

 ןּבעל ןוא ּבַײל טימ ,ןעזעג טינ ץכעלַאמעג

 ,זמט ,שז ,"ןָאטעגנַײרַא דליּב ןיא ךיז רע טָאה

 ,29 אוו 3

 ןעמ , .ךיז ןֿפיטרַאֿפ ,ךיז ןטכַארטנַײרַא .9
 'א ךיז ןעק ןעמ ןוא טכַאנרעטניװ א ּפָא טציז

 וצ, .חס ,1957 י"נ ,ּבדל ,"ןינע ןֿפיט א ןיא

 ןעמוק שרעדנא טינ רעּבָא ןעמ ןעק תילכּת אזא

 ,"םילּכ עלַא טימ ארמג רעד ןיא ךיז יא ךרוד יװ
 זיא ...רקיע רעד, .26 'ז ,װ המלש ,סוממ

 סָאד טשינ ,ןרעלק סָאד ןדנוא ַײּב ןעװעג

 שדחמ ,רֿפס ןיא ךיז קידנעוטנַײרַא . . . ןסיוו

 שדחמ טגעלֿפ רֿפס רעד סָאװ סָאד טשינ ,ןַײז

 ,176 יז ! רעבטרש עשידוי ןעגעװ ,נש ,"ןַײז

 ,תורצ ,קזיה ןכַאמנָא ךיז .ןלַאֿפנַײרַא .4

 .וטוא -- ןצנַאטנַײרַא
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 טוג ךיז רע טָאה הריד עַײנ יד ןֿפױק ןטימ,

 ."ןָאטעגגַײרַא

 ,שינע-  .ץכע- .גנוא- ,רעד ,וטי-

 עגנַאל א ןצנַאט .1

 טעּפש זיּב טצנַאטעגנַײרַא ןעמ טָאה ױזַא, .טַײצ

 ּבזי ,ןײטשרעּבלַא .מ ,"ןַײרַא טכַאנ רעד ןיא
 ,308 'ז ,1968 ָא"ּת ,...קצָאװטָא

 'ַא .ןַאק ןיא יַא .קידנצנַאט ןעמוקנַײרַא .2

 רעדנַא ןַא ןיא יא ,עניּב רעד ףיוא ,לַאז ןיא

 ,טנַאה ַא רַאֿפ ךימ ןעמעננַא ייז ןלעװ, .טלעוו

 ,טייצ ,"ןליטש םעד ףרָאד ןיא 'ִא רימ טימ

 טצנַאטעג טָאה רע, .| שג ,'סליטש ַא ףרָאד ַא'

 ױזַא ןוא . . . רֿבק סהחּפשמ ןַײז ףיוא טָאג רַאֿפ

 ,פי ,"טצנַאטעגנַײרַא ךיוא רֿבק םענעגייא ןיא

 .101 יז ,1953 ָא"ּת ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאּפ

 ןַא ןיא ןטעּבעגמוא ךיז ןשימנַײרַא .גיֿפ .9

 .ןינע

 ץנַאלג"ןגרָאמירֿפ ןיא ךַײא טדָאּב, .װזוקַא .4

 ןסיורג ןיא ץנַאט ןסיורג םעד ןַײרַא טצנַאט ןוא

 ,ָאקיצ ,'טייק ענעדלָאג ידד ,שו ץרפ ,"גָאט
 ,268 יד

 ,ג1-/ .רעד ,ץנַאט- .ךיז טימ

 (עק י) רע .שינע .ץכעז
 ,יירע- ,|. . . רעצנעטי-}

 ןּפעלשנַײרַא .לס .װרט -- ןעקּפַאטנַײרַא
 ... םיא רע טָאה; .װזַאא לגיצ ,קעז יד 'א

 ןטנֿפַאװעג ןשרעציר ןַײז ןיא טעקסַאטעגנַײרַא

 ,ןתנוהיו דוד תֿבהא ,ןַאמרעּבליז .3 ,"לאז

 ךיז 'א -- ךיז טימ .28 יז ,1883 ווענעשעק
 ,שינע)  .תוחוּכ עטצעל יד טימ

 -נקָאט ןדַײנשנַײרַא .1 .ורט -- ןקָאטנַײרַא
 א קידנצינ .רעסעמ א טימ קידנצינש ,קיד

 "זעלק) .2 .עלעקעטש ןיא ןּברַאק יַא ,עטָאלד
 ַאֿפי ,טנַאה ןיא דחוש ןקעטשנַײרַא (ןושל-רעמ
 א ןקורנַײרַא (שירעגנויליואו) .0 .2 ,9
 ץרַאה ןיא רעסעמ ַא יַא .עא רעסעמ א ,טסױֿפ
 א יא 4 .סענעגיוא יד ןיא טסױֿפ ַא יא .ןַײרַא
 ןַא יװ (טנַאה ַא ,רעגניֿפ ףניֿפ לטֿפניֿפ

 ןַא ,גָאװצ ַא ַײּב טֿפַאשדנַײרֿפ ןוֿפ קורדסיוא

 ,שינע- .ץכע- .ךַאמּפַא

 -ץֿפיט ןיא ,םי ןיא יַא .וטוא -- ןכױטנַײרַא
 רעיורג א יװ ךיז טרעטנענרעד םולח א; .ןשינ

 ,רָאֿפ ,גרעּבלע .י ,"ןירעד יַא ןָאק רע .ןקלָאװ

 ,שינע .ךיז טימ .247 1

 ,םעזוּב ןיא דניק סָאד יַא .ורט -- ןעילוטנַײרַא
 ...ךעלרענעצ טלייצעג לַײװרעד טָאה ןינייש,

 ּבערג רעד ןיא ןלירּב יד טעילוטעגנַײרַא ןוא

 ,רעקלַא ןוֿפ ןשטנעמ ,ןאהַאק .א ,"דלָאג ןוֿפ
 ,29 יז ,1927 עװקסָאמ

 ַא ןיא ןטלַאהַאּב ךיז טָאהא -- ךיז טימ

 רע ,םיוּב ןטנקירטרַאֿפ ןטלַא ןַא ןיא ,םיוּב

 -טליוהעגסיוא ןַײז ןיא טעילוטעגנַײרא ךיז טָאה

 י"ג ,'תונּתמ' ,ּבלַאק עשַאי ,זי ,יןַײרַא טייק

 ,שינע- .ץכע- .84 יז ,2

 ןעגנוזָאללַאװ יא .חרט -- ןעלמוטנַײרַא
 ךס ַא טלמוטעגנַײרַא ייז ןּבָאה ןּבעל םַײּב,

 ןעלטַײטנַײרַא

 יד טימ ןדנוּברַאֿפ ןעװעג ןענַײז סָאװ רעדיל
 ,גי ,"טייקיטעט רעשירעֿפעש רעייז ןוֿפ ןרָאי
 ,8 יז ,1963 ,זמט

 ,ץמע- .ךיז טימ

 ,ןַאטנַײרַא +-- -- ןוטנַײרַא

 רעטצנעֿפ ןכרוד, .הטוא -- ןעלקנוטנַײרַא
 ןיא למיה רעד טלקנוטעגנַײרא טוג ןיוש טָאה

 טלקנוט, .9 יז ,ןסױטשעגּפָא ,צו סַײװ ,"לּביטש

 -ץּפָאלטנַא ןוֿפ טכיל ַא ןטלַאּפש יד ךרוד ןַײרַא

 שורּפ רעד' ,טַאטשמייהעג ,צוס ,"רוד םענ

 .ףיוהלוש ןפיוא

 .שינע-

 רעטנוא ּפָאק םעד יא .ורט -- ןעקנוטנַײרַא
 - צקידיײל א ןַײרַא ןעמ טקנוט; .ךאלֿפרעּבײא רעד

 טייג ,ןטנוא ףיוא ליומ ןטימ רעסַאװ ןיא זָאלג

 רלּבַאז .מ ,"ןַײרַא טינ זָאלג ןיא רעסאוו יד

 ,12 יז ,1929 קָאטסילאיּב ,עקיזיֿפ ,יקסװַאד

 ,בנ/ רעד ,קנוט-- .ךיו טימ

 ,שינע- ,ץכע

 נַײרַא .1 .ןעשטוט-- :59 -- ןעצוטנַײרַא
 -רעד יז , ,סמערָא יד ןיא יא .ןקורנַײרַא ,ןּפוטש

 , . ,דניק סָאד ןַײרַא םיא טעצוט . . . ןקענעּפ טעז

 ,סעמעי ,ו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"וצ טלַאה אנ

 טנעה יד טעשטיטעגנַײרַא ןּבַאה ייז; .206 יז

 ,44 ן ,1867 ,מק ,ליײ ,"ןַיײרַא לסיש ןיא

 ַא ןיא ןקורנַײרַא ;טרָאװ א ןלעטשנַײרַא .2
 רעװע .סנגיא סעּפע טַײל ןשיװצ סעומש

 טרָאװ א יצ ,ןגָאז העד א הלילח טסעומש

 רעד לָאז -- דיר ערעייז ןיא ןעציטנַײרַא

 סָאד ,ליײ ,"!ןַײז ליצמו רמוש רעטשרעּבייא

 א, ,93 'ז ,1895 סצדַא ,לעגנוי עשיליוּפ

 םעד ...,עריטַאס יד טינ טסייװ סָאװ שטנעמ

 ,קלָאֿפ םענוֿפ טינ . . . ןרוּבמאלאק יד ... . ץיוו

 רעטנוא ךיז טמענ ןוא ךַארּפש ןַײז ןוֿפ טינ

 ןוא לעגנוי ןעשיליופ ןיא גנוצ יד ןעציטוצנַײרַא

 ,לײ ,יןּבלל ןשיליוּפ ןרעּביא ןעיאדשזוסַאר

 ,80 יז ,ג"מרת טסעדַא ,חול טלעװ

 ,טַײל עֿבושח ןשיװצ ךיז יא -- ךיז טימ

 ,שינע- .ץכע-

 ןעקרָאטנַײרַא חזז .חרט -- ןעקרוטנַײרַא
 םוטעמוא, .טייהרענעטעּבעגמוא ןּפוטשנַײרַא
 ןיא ןּביױט םעד קנילֿפ, ."זָאנ ריא יא יז ףרַאד

 טעקרוטעגנַײרַא ַײּברעד ,ּפינק א ןָאטעג סעזעג

 ,"לוק ןקידנצלירג א ףיוא רעיוא ןּביױט ןיא םיא

 טנװאד לסּפעש רעט95 רעד' ,סעדורה ,רה

 ,שינע  .ידומע ןרַאֿפ

 ןצנוק עכלעזַא ןוֿפ, .ווטוא -- ןעקּפָאיטנַײרַא
 -ַאק ןייא ןיא טינ טעקּפָאאטעגנַײרא רע טָאה
 יװ טרימשעגסיוא ןוא טצירּפשרַאֿפ ךיז ,עשזעיל
 טימ .207 'ז ,עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש ,"חור א

 | ,שינע- .ךיז

 ןטימ .װרט 4 װטוא -- ןעלטַײטנַײרַא

 קוסּפ ַא ןיא יא .ןשטַײטנַײרַא ,ןוַײװנָא לטַײט

 גיהנמ רעד ,רעֿפָארטש א, .עיֿפָאסָאליֿפ עצנַאג ַא

 רעגניֿפ עזייּב יד טימ שממ טלטַײט . . , ינחור

 ,ל"שּת חסּפ ,קיא ,ינטורקָא .י ,"ןַײרַא םינּפ ןיא



 קישטַײטנַײרַא

 ןיא ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קישטַײטנַײרַא
 -ומרָאֿפ עא ערָאלקמוא ןַא .ןשטַײטנַײרַא םעד
 ,טייק- גנוריל

 ,שטַײט א ןּבעגנַײרַא .ורט -- ןשטַײטנַײרַא

 א ,קנאדעג םענעגייא ןַא יא .ןעלטשּפנַײרַא

 ןצנאג א 'א .ססמער ןוא םותיּפ 'ַא .ארֿבס

 יד טנַאקעג רע טָאה, .עלעטניּפ א ןיא םערוט

 ַא ייז ןיא 'א ןוא ןעלדנַאורעּביא ןשינעעשעג

 'םיליהּת רעד ,שַא ,"ןיז ןרענעש ןוא ןרעכעה

 ןכלעװ ,םזילַאיצָאס רעשיֿפָאסָאליֿפ רעד , .דיי

 ,"םוטנדִיי םעניא ןַײרַא טשטַײט סעה השמ

 ,217 יז ,1912 יינ ,ווװ טישז

 .שינע- .ץבכע- .גנו- .רעד ,שטַײט -

 נַײרַא חזז .יזַא -- קידװעשטַײטנַײרַא

 ,טייקיה ,ןטסקעט עיַא .קישטַײט

 יד טָאה סָאװ .יזַא - שירועשטַײטנַײרַא
 .קיטירק עץיִא .ןשטַײטוצנַײרַא היטנ יד ,עֿבט
 ,טייק-

 ,ןליײטנַײא ,ןלייטוצ .1 .ורט -- ןלײטנַײרַא
 טָאה זדנוא ןוא,, .עּפורג ַא ןוֿפ ןרעדעי ןלײטַאּב

 ,טיצַארטנַא ןוֿפ סענָאגַאװ טלייטעגנַײרַא ןעמ

 ןוא גירק ךרוז ,ַאמגערּב .ש ,"ץענּפַאװ ןוֿפ

 ,336 'ז ,1931 סעדא ,| עיצולָאװער

 ,ּבָאג א 'ַא ,ןֿפָארטשַאּב ,ןרסומ ,ןדערסיוא .2

 ,עתמא יד יא ,עיצרָאּפ ,קלח ןַײז ןכעלטיא יא

 .עא ּפעלק ,שטעּפ ,ץימש עקידרעַײֿפ יד

 ,ץכע- .גנו- רעד ,לייומ--

 ,םייהעג ןעגנערּבנַײרַא .װרט -- ןעַײטנַײרַא
 רעד ,רעלעק ןיא סעּפע יא .(עןדנַאּבַארטנַאק יִא

 .ןוֿפרעד ןסיוו טינרָאג לָאז סָאּבעלַאּב

 -רעליטש ךיז טָאה . . . טרעּבָאר, -- ך י ז טימ

 "ֿפיוא טינ ידּכ ּבוטש ןיא טעַײטעגנַײרא טייה

 ,23 א 1960 ,רַאֿפ ,םערָאֿפ .ל ,ײױרֿפ ןַײז ןקעװּוצ

 ,שינע-

 .שינע-

 ןיא ,ףיט ןעגנירדנַײרַא .ורט -- ןֿפיטנַײרַא
 ןיא ןיֿבמ א זיא רעצעמע, ,ןֿפיטרַאֿפ .ךוּת

 םיא טגניװצ יד ַא טָא טײקשירַאנ א רַאֿפ סָאװ

 ,'קָאטסָאװ' ,ןעמעלַא ךָאנ ,ש גרעּב ,ייַא ּפָאק םעד

 ,61 יז

 ַא ןיא ןינע ןַא ןיא ךיז יַא -- ךיז טימ
 יד ןיא ךיז יַא .עא םעלּבָארּפ א ןיא ,איגוס

 -תמכחּב ךיז 'ַא .רוטַאנ רעד ןוֿפ רעדנואוו

 ריא ןיא 'א ךיז טלָאװעג יז טָאה,; .הלּכקה
 טלעװ רעד ןיא ,יקסּבוילעש .י .מ ,"קיטייוו

 ךיז רע טגעלֿפ טֿפָא ןוא , ,76 יז ,1957 ,ןַײרַא

 ןּבעגעג םיא טָאה עמ סָאװ רֿפס ַײנ א ןיא יא

 ,21 טווװ 1966 ,זמט ,יָאדור .ּפ ,"ןדניּבוצנַײא

 קרַאטש ,ךס א .חחקַא -- ןןהענטנַײרַא
 טימ ךיז ןהנעטסיוא -- ןצעמע ןיא יא .ןהנעט

 ןקריװַאּב ןװּורּפ ,ןצעמע ןיא ןדערנַײרַא ,ןצעמע

 -עגנַײרַא ןוז ןַײז ןיא טָאה, .דייר ךס א טימ

 טינ טָאה סָאד רָאנ ,טיירּב ןוא ףיט טהנעט
 י"נ ,...םיקיזמ איד ,ןירָאג .ּב ,"ןֿפלָאהעג

 ףיוא ןּביוהעג טכַײל ךיז טָאה רע, ,47 'ז ,0

 .ידַא -- שירהנעטנַײרַא

 .ורט -- ןאַארטנַײרַא
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 -סיוא גנוי ַא ןיא טהנעטעגנַײרַא ןוא ןסַאצּפָא יד
 ,332 יז ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"לּבַײװ ןטענקעג

 .יירד .(עק- ,ןיד) ר- .שינ .ץכ-
 יװ ױזַא זיא סָאװ

 טַאקָאװדַא ןַא; .ןַײרא טהנעט סָאװ ןצעמע ַײּב

 ןֿפױא טינ טקריװ סָאד -- יא ןַײז טינ רָאט

 ,דייר םָארטש רעיא ."רעטכיר

 ,ןסיורד ןוֿפ ןגָארט .1
 .ןעגנערּבנַײרַא .קיניײװעניא טרָא רעדנא ןַא ןוֿפ

 .תומהּב יד רַאֿפ ןסע ,טסעג יד רַאֿפ דוּביּכ יִא

 איד גורט רמת, .רעלכַײּפש ןיא קעז יד יא

 ףיירגיּב רֶע / ,ןייניה רמַאק איד ןיא ךלכיוק
 רעטסעוװש ,רימ אַײּב גיל ,ןרעג םעד אַײּב איז

 טכַאמ ינוא ,, ,12136 עֿפַארטס ,ךוּבילאומש ,"ןַײמ

 םנַײז וצ ןַײניה ׂשגורט ינוא ןיסע ןייא ךַא

 רַאװ רע, .31 ,זכ ,תישארּב ,ץילּב ,"ריטָאֿפ

 טינ לגיּפש ןעלַײא טלָאװ רע ינוא גינרָאצ

 םיא רֶע זיל . ..ןּבָאה זיוה ןעד ןיא רעגנעל

 ,ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןעלייא ,ייַא לָאטיּפש ןיא

 עסואימ ןייק יא טינ רענייק רָאט סע ןוא, ,31 יז

 א, .ּב/גס ,2טל ,"תּבש זיוה ןַײז ןיא ךַאז

 עמ ,ךָאװ עקיטנַײה רימ ןּבָאה החמׂש עלעּפָאט

 רימ ןוא הרוּת'רֿפס ןעַײנו א ןַײרא טגָארט

 ,יאלּפ ,"תיּבה-תּכונח ןֿפױא חמׂשמ ךיז ןענעז

 -- ךיא ,45 יז ,ּב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב רּבדמה

 רעװ, :ג8 ."...יֵא ריד סע טעװ עמ ,יאדוװַא,

 סורַא ךיוא טגָארט ,(רימ וצ) ןַײרַא טגָארט סע

 .ןַײרעדיײרַאּב ,תוליכר ןגעװ)} װש "(רימ ןוֿפ)

 :תוללק .המשנ עַײנ א ,ןּבעל ַײנ א ,תויח 'א

 א ,ןקנַארק ַא טוט א םיא ןעמ לָאז יא
 ,ןטמיילעג

 ,וטֿפױא ןַא ,קנאדעג םעַײנ א ןעגנערּבנַײרַא .2

 -רעדיװ ,קימעלָאּפ :ךיוא .עא טכיל ,טיײקרַאלק

 לסיּב ַא י'ַא .עא יורטוצמוא ,טײקדמערֿפ ,דנַאנַא

 טינ; .עא טײקטכַארטַאּב ,דנַאטשרַאֿפ ,לכׂש

 רע ,םייח:לכלכמ ןסייהעג רע טָאה טסיזמוא

 רעקסנַאצּבַאק ןטלַא םעד ןיא ןגָארטעגנַײרַא טָאה

 ,סוממ ,"ךןּבעל ַײנ א טימ טלעװ עַײנ א םלֹוע

 תורוש יד ןיא, ,12 יז ,'חרזמ ןיא טָאטש א

 ןוֿפ ןָאט םעד יא טשינ ךיא ליװ ןּבַײרש םַַײּב

 ענַײמ ,געס ,"ץינַאריא ןוֿפ ,קימעלָאּפ ןוֿפ ,ףמאק

 ,65 '} ,1947 א"ּב ,ביֿבָא לּת ןיא רָאי ןּביז

 א יַא ,גנונעדרָאמוא רעדָא גנונעדרַא ןֿפַאש 9
 א 'א .הלהּב ,המוהמ ,סָאאכ יא .םעטסיס

 -ירצמ רעד, .גנוריֿפֿפױא ןַא ןיא רדס ןשינעצס

 ןעוװעג זיא רַאדנעלאק רעשימיור-טלא ןוא רעש

 רע טָאה ...טֿפױל סָאװ רעגייז ַא וצ ןכילגעג

 ןיא ןגָאוטעגנַײרַא סָאַאכ ןצנאג ַא רעּבירעד

 ָאדַאכ ,ןרָאי ,ןָאמיר .י ,"גנונעכער-טַײצ רעד

 ,1927 וװצִיִק ,געט ןוא ןכָאװ ,םיש

 -רָאֿפ .עיציזָאּפָארּפ א ,גָאלשרַאֿפ ַא ןכַאמ .4
 -ץעזעג א ,גײלרָאֿפ א יא .עיצולָאזער ַא ןגייל

 ַא יַא .טכירעג ןיא גָאלקנָא ןַא ,טקעיָארּפ
 ,טסעטָארּפ

 ,דוֿבּכ ,ןצונ ,ןטַאטלוזער ןעגנערּבנַײרַא .8

 רעד, .לטסנידרַאֿפ ןיש א 'ַא .חוװר ,הסנכה

 סע, ."רַאא א ךּכוְךּכ ןַײרַא טגָארט רחסמ

 יד, ."ץלַא ףיוא ןַײרַא ,םשה-ךורּב ,טגָארט

 .וטוא -- ןטכארטנַײרַא

 ןטכַארטנַײרַא

 ןגָארטעגנַײרַא גונעג םיא ןּבָאה ןטיילק ַײרד

 טָאה רע, ,156 יז ,װ לטָאמ ,עש ,"ןּבעל םוצ

 ןרעסערג א רעמזעלק יד ןוֿפ ערטסקע ןעמוקַאּב

 טָאה הנותח יד סָאװ תוסנכה יד ןוֿפ טנעצָארּפ

 טָאה ןרען, .ןחדּב רעד' ,רא ,"ןגָארטעגנַײרַא

 םעד טָא ףיוא ןגָארטעגנַײרא ןָא דימּת ןוֿפ ךָאד

 ,"עקירעּביא עלא רעדייא הסנכה רעמ טנוװָא
 ,211 יז ,יקָאטסָאװ' ,גנַאגּפָא ,גרעּב

 א ןוֿפ ,ֿבוח ַא ןוֿפ ןוּבשח ןֿפױא ןלָאצנַײא .0

 עסיורג אזַא; .גנולעטשַאּב ַא ןוֿפ ,גנורעַײטשַאּב

 טשינ ןעמ טָאה טַײצ רענעי ןיא טלעג עמוס

 סרעטכָאט רערעטלע ןַײמ ַײּב , .קי ,"יַא טנַאקעג

 -ליּפש ףיוא יװ ןעגנַאגעגמורַא ךיא ןיּב הנותח

 ריפֲאּפ א טכַאנרַאֿפ דָארג ּבָאה ךיא . . . סעק

 ,"טלעג עמוס יד 'א ןגרָאמ לָאז ךיא ןטלאהרעד

 גָארט, ,41 'ז ,1865 ענליװ ,םייח תחכוּת ,צלא

 סיוא ףיוק ןוא רעטרעדנוה ייווצ יד . . . ןַײרא

 יטנזיוט קיצעּביז ןוא ףניֿפי ,עש ,"טעליּב םעד

 ןגָארטוצנַײרא ןעװעג ֿביױחמ זיא דעװ רעד;

 רעשיװטיל רעד ןיא רעַײטשּפָאק ןכעלרעי םעד
 ,| עטיל ןיא ,רעצינשיװ .ש ,"עסַאק-הכולמ

 ,186 'ז

 ,ןרידרָאקער ,ןריֿפנַײרַא ,ןּבַײרשנַײרַא 4
 ןיא ,סקנּפ ןיא יַא ,ךוּבַאטנָאק א ןיא יא .ןכוּב

 גָאלַאטַאק א ןיא ,המישר א ןיא יא .לָאקָאטָארּפ

 רעכיּב יד ןרידיוער ןגרָאמ טעװ רע, .װזַאא

 אזא ןיוש טָאה ריא תמחמ . . . עמוד רעד ןיא

 עטַאר יד ...ןגָארטעגנַײרא טינ טַײצ עגנַאל

 לייט, .עסקַאט יד ,סוממ ,"עסקַאט רעד ןוֿפ

 ריא ןיא סרערערַאֿפ יד ריא ןגעלֿפ . . . רעדיל

 -רַאֿפ לָאמַא זומ עמ, .ירעכיּב' ,רַא ,"יַא םוּבלַא

 -רַאֿפ ךיז לָאס ,תורוש רַאּפ א יַא ,ןּבַײרש

 ,רעקלַא ןוֿפ ןשטנעמ ,ַאהַאק .א ,"ןעקנעדעג

 גנוּבַײרשאּב רעד ןיא, ,106 'ז ,1927 עװקסָאמ

 'א ןוומ ךיא ךיא לעװ ןטקַאֿפ לייט ןוֿפ

 ,2 ,אוא ּפשִיי ,װמ ,"ןרוטקערָאק

 -מוא ,טכירעגמוא ןעמוקנַײרַא -- ךיז טימ

 טניװ א יװ ךיז 'א .ךיז ןגירקנַײרא .ןטעּבעג

 ךיז ןּבָאה ייז, .ךעלרָאּפ עקידנצנַאט יד ןשיװצ

 ןוא ... טירט עקילַײא טימ ןגָארטעגנַײרַא

 ןוֿפ חיר ןקידַײנש ןֿפרַאש םעד טזָאלעגרעּביא

 עמומ יד' ,יקסוָאנַאגַאק םירֿפא ,"ןילַאטֿפַאנ

 "נגָארטנַײרַא יינש טימ ןטָאשרַאֿפ יז זיא,, ,'סדה

 רָאה יד ,סענורַאּפש יד ךרוד טכַאנַײּב ךיז קיד

 ,"ןקור םעד ףיוא סעלּפמערטס יװ ןרױרֿפרַאֿפ

 .46 'ז ,תומהּבה רֿפס ,סוממ

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,גָארט -

 .ַירע- = .(עק" ,ןיד) רעד
 .ןרעלקנַײרַא .1

 םַײּב ןרירטנעצנָאק ךיז ,ןטכַארטרַאֿפ ףיט ךיז

 ןוֿפ טייקסיורג רעד ןיא 'א ךרוד, .,ןטכַארט

 טדניצ ןוא ךיז טרעקַאלּפעצ -- ,ה"ּב ףוס-ןיא

 ,"טייקסיורג ןַײז ...וצ שֿפנ רעד ןָא ךיז
 רעד ןהטיש רעקצָאק טיולןע .140 'ו ,אינּת

 רעד ,ןַײרַא טינ טכַארט ןוא הרוּת טנרעל סָאװ

 זיא . . . ,לחֹומ ןײלַא ךיז זיא ןוא טקידניז סָאװ

 ,לשעה .י .א ,"םיא רַאֿפ רעסעּב רומג עשר ַא

 רעּבירַא טייג שטנעמ א ןעוו ,, .12 אוו 1969 ,זמט



 ןריטרָאּפסנַארטנַײרַא

 םעד ןגעװ 'א ןָא רע טּביײה ןרָאי רעקיצעּביז יד

 ,11 ןךאש ,1948 ,ּפָאג ,"ןּבעל ןַײז ןוֿפ לּכה-ךס

 ,62 'ד

 ןגעװ ןרעלק טינ .ןטכַארט טינ .ריא .2

 ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ טינ ,סעּפע ןגעװ ,ןצעמע

 ןגעװ ןַײרַא טכַארט ךיא .טכא ןייק ןגייל טינ

 יד ןגעװ ןַײרַא טכַארט ךיא .םעד ןגעװ ,ריד

 ,תויׂשעמ-עּבָאּב עלַא

 .ןּבעל ןוֿפ תודוס ןיא ךיז יַא -- ךיז טימ

 ,הטילּפה-תיראש יד ,רימ ןעװ ,טנַײה טשרע}

 ,ןשינעּבעלרעּביא עלַא יד ןיא ןַײרַא ךיז ןטכַארט

 ןוֿפ טייק עגנַאל א יװ רָאֿפ ץלַא זדנוא טמוק

 ,823 יז ,ץנַאס יס ,"ןעגניר ערעסערג לָאמַא סָאװ

 סרענעייל םלוע רעזדנוא טעװ םעד ךרוד ןוא;,

 -רעװ ןיא ךיז ןטכַארטוצנַײרַא ןענרעלסיוא ךיז

 סע ןוא ...ןעגנודניּברַאֿפ-רעטרעװ ןוא רעט

 ,"ךַארּפש-ללּכ רעודנוא טנוזעג ןעמוקוצ טעװ
 ךיז לָאז עמ לֿפיװ ןוא, .2:1 ,וװ פשיי ,מי

 ,טייקכעלנעזרעּפ רעקיטסַײג ןַײז ןיא 'א טשינ

 ,"םותח-רֿפס א רַאֿפ ןייטש ץלַא ןעמ טּבַײלּב
 ,14 1 1968 ,זמט ,רעגנוא .מ

 ,שינע- .ץכע- ,גנו- ,רעד ,טכַארט-

 ,ירע- .רעד

 רֶע סָאװא .װרט -- ןריטרָאּפפנַארטנַײרַא
 טגעלֿפ ןגָאמ ןיא ןקַאּפנַײרַא ןענעק טינ טגעלֿפ
 ,452 יז ו ךוּת ,גי ,"סענעשעק ענַײז ןיא יא רע
 ,גנו-

 ןּפַאלקנַײרַא .ורט -- ןעקסַארטנַײרַא

 -ץניב רעד, .קסָארט א טימ ןוא קרַאטש

 לגָאנ ןטצעל א טעקסַארטעגנַײרַא טָאה רעטעּברא

 -רַאק .א ,"טיירג ןעװעג זיא גנולעטשרָאֿפ יד ןוא

 ,1967 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײּב ,שטיװָאניּפ

 .שינע-  .ץכעז

 װטוא ,ןענעּפָארט-- :99פ -- ןֿפַארטנַײרַא
 ,זלװנּפָארט ןענירנַײרַא .ןֿפירטנַײרא --

 טכעמ שיײלֿפ קיטש ןייא זד ןהעשג טכעמ . . .,

 טינ ךָאנ זיא זע ןעװ ,רסַאװ . . . שד ןיא ןלַאֿפ

 ךָאנ זע ןמ ןָאק וזַא ,ןגעלג ץלַאז ןיא גנַאל
 ץלַאז שד ןאוו שקינ זע טַאש ,ןצלַאז לָאמ ןייא

 םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טּפָארט ןַײנַא רֹׂשַאװ

 ןעװ ינע רעד 'נוא, .ּב/י ,?ה"מּת מדפ9פ ,אּבה

 'נוא גילעֿפ איוּב זע זיא טה זיוה ןייא ןיוש רע

 ינוא ...ןַײרַא טנגער ,טכעלש זיא ךַאד ןַײז

 ,"טוט ןיּפָארט ןַײרַא זע לַײװ ׂשנ זיא ּבוטש ןַײז
 ךיוא יוזַא; .גיֿפ .א/ּבי ,1743 אדרויֿפ ,הק

 ץלַא ןַײז קיחרמ עקירעמַא ןיא ָאד רימ ןֿפרַאד

 רעד ןוֿפ רעטרעװ עשילגנע ען}קיױדנּפָארטנַײרַא

 סָאד ,טרעּברעה .א .מ ,"ךַארּפש-רוטַארעטיל

 -- װרט .24 'ז ,1913 לירּפַא י"נ ,ןעּבעל עַײנ

 יד ןיא י'ַא טנעק ריא , .זַײװנּפָארט ןסיגנַײרַא
 -נעניסָאענ טסייה סָאװ ןיצידעמ ַא רעכעלזָאנ

 ,29 עו 1972 ,רַאֿפ ןעלג .י 'רד ,"ןירֿפ

 .שינע .ץכע- .גנ/ .ךיז טימ

 שרַאמ-רעגיז םעד יַא .ורט -- ןעּבורטנַײרַא

 רטנעמונעגנַײא רעד ןוֿפ ןסַאג עלַא רעּביא

 טוומעג ןעמ טָאה םיא טימ קידנדיײיר , .טָאטש

 ןיא ךָאנרעד ,רעיוא ןטכער ןַײז ןיא רעִירֿפ יַא

 .ן ,רעד -- טירטנַײרַא

 .ורט -- ןֿפַײרטנַײרַא
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 ,227 'ז ,1929 צנליװ ,רעּפעינד םַײּב ,שז ,"ןקניל

 ,שינע- .ץכע-

 רעד יװ ױזַאע .װחקַא -- ןעמיורט:ַײרַא

 -נַײרַא םעטָא ןַײז ייז ןיא טלָאװ רעטכיד

 ,ש ,"טמיורטעגנַײרא םיורט ןַײז ,טמעטָאעג

 ךיז טימ .26 'ז ,ו רעּבַײרש עשידוי ןעגעװ

 -ןַײרַא ךיז עדנַאש ןייק טשינ זיא סע, --

 ,גרעּבנעטלַא ,זּביא דַאנ ,"תויח ןיא ןעמיורטוצ

 ,190 יז ,סע עז ךיא יװ

 .שינע- .גנ/ רעד ,םיורט--

 ןַאּפש , .לָאענ .װרט -- ןקירעײױרטנַײרַא

 סָאד טָאה סָאװ דיי ןקידנוחטּב ןוֿפ דנַאל ךרוד

 ןיא טקירעױרטעגנַײרַא ןוא טּבײלגרַאֿפ ץלַא

 ,הֿפיו ,גי ,"תיּב ףלַא ןַײז ןוֿפ טכַאניגָאט םעד
 .{202 יז

 -לוזער ןוא טקַא .1

 'א ןטשרע םעד טימ, .ןטערטנַײרַא ןוֿפ טַאט

 -רַאֿפ ךַײלג טרעװ . . . הסיֿפּת ןוֿפ רעמיצ ןיא

 ,1957 יינ ,ּבדל ,"םיינֿפוג תונוצר עלַא ןדנואווש

 סָאװ געװ .םוקנַײרַא ,גנַאגנַײרַא 22 .הצ ז

 םעד ךילא ריא טָאה סָאד , .גנַאגנַײרַא םוצ טריֿפ

 ,רעּבַײרש עשידיא ,עש ,"'א םעד ,רודזורּפ

 ךיז ןענעק -- 'ַא ןַא ןּבָאה* .117 יז
 ץעגרע ואו זַא; .ןעמוקוצנַײרַא ַײרֿפ ןּביולרעד

 ןייק ןּבָאה טינ לָאז רָאיצרַאװש א ,רעּפעלש א

 ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"ּבוטש ןיא רימ וצ יִא

 ,347 יז ,1922 עשראװ ,וו

 יא ,לטרַאק-ַא .טעליּבײא ,טלעגייַא ,לָאצּפָא-ַא

 ַא זא ןמיס ַא -- (קיזומ) ן כ יי צ"ַא .ןעמאזקע
 ףרַאד רעגניז א רעדָא טנעמורטסניא רעסיוװעג

 .ןעגניז רעדָא ןליּפש ןּבײהנָא ָאד

 ןוֿפ ןבַײרט .1

 ,בוטש ןיא 'א .ןגָאינַײרא .קינײװעניא ןסיורד

 ןיא ןַײרַא טּבַײרט ןגער א? .ָאטעג ןיא יא

 ןוֿפ) סױרַא טּבַײרט ּבַײװ עזייּב ַא ןוא ּבוטש

 המהּב א ךָאנ טגָאי סָאװ רעד, ,װש ,"(ּבוטש

 רעדָא ,תּבש םוא ףוע ןַא רעדָא היח א רעדָא

 לָאז סע רדח ַא ןיא ןַײרַא ייז טּבַײרט רע

 ,"הכָאלמ עטכער ַא זיא סָאד -- ןרעװ ןעגנַאֿפעג

 ןיא ןּבירטעגנַײרַא זדנוא טָאה עמ, .ּב/הס ,2טל

 ןָאעל ,"טריּבמָאלּפרַאֿפ יז ןוא סענָאגאװ יד

 א ןיא, .ג'פ8 .,530 יז ,לשימשפ 'ס ןיא ,םירד

 יד טימ גנַאל ןרעװ טשטיינק רעמיצ ןטייוװצ
 טּבַײרט ןוא ןַײא גנַאל ךיז טרעה , . . . ןעלסקַא

 ,ַאהַאק .א ,"ןעלסקַא יד ןיא ּפָאק םעד ןַײרַא
 ,37 יז ,1927 עװקסָאמ ,רעקלַא ןוֿפ ןשטנעמ

 .סעּפע וצ ןעגנערּב ,סעפע וצ ןריֿפרעד .2

 'א .ד מ ש רעד ןיא יא .סעּפע ןיא ןריֿפנַײרַא

 ןיא יַא .תורצ ןיא ,הרצ ַא ןיא יַא .רעד רעד ןיא
 ןיא 'ַא .הרוחש-הרמ רערעטיּב ַא ןיא ,שואָיי

 א ןיא 'ַא .טלעג ןיא י'ַא ,תואצוה עסיורג

 ּפמעט ַא ןיא 'ַא* ,המחלמ-(ס)גנוקידיײטרַאֿפ

 -סיוא ןַא ןָא עיצַאוטיס א ןיא = לסעג (לָאמש)

 טָאה, .לקניװ ןּפמעט ַא ןיא יא :ךיוא זד .געוו

 ןוא שינרעטיּב ןיא ןּבירטעגנַײרַא ַײנסֿפױא םיא

 ,ןגנוי א) 'ַא* .ישורּפ רעד' ,גח ,"הרוחש-הרמ

 ,דרע רעד ןיא (טַײצ רעד רַאֿפ ,ןקידעּבעל ַא

 .ורט -- ןעקנירטנַײרַא

 ןעלֿפירטנַײרַא

 ןַײרַא טּבַײרט סָאד, .עא רֿבק ןיא ,ּבורג ןיא

 ןיש ןָאק עמ ןוא ןַײרא ה"יּתחּת-לואש ןיא

 ,"!ןײטשּפױא טינ םיתמה-תיחּת ןייק םעדכָאנ

 טימ טדער רעװ, ,64 יז ,ו| ֿבוט'םוי דוֿבּכל ,עש

 ףניֿפ זיּב 'ַא סע ןעק {ןרָאֿפ וצ| ןַאּב רעד
 טכַײװ, .ירעטצנעֿפ ענעטיּברַאֿפ יד' ,רַא ,"ןדליג

 ןטיציֿפעד עכעלרעי יד לַײװ האיצמ רעד ןוֿפ

 ,רָאֿפ ,ץיװָאלַאז .ז ,"טָארקנַאּב ןיא יַא ךַײא ןלעװ

 ,25 יש|ז 6

 שגנַײרַא ךיז טָאה ליק יד; .ךיז טימ

 רעייז טשינ ,עקלעש רעד ןיא טלקיװרַאֿפ ,ןּבירט

 ייגע .47 '} ,ָאקיצ' ,וא ץרֿפ ,"ּבַײל ןיא ףיט

 ,שַאּב ,"קנערק ַא ןיא 'א ךָאנ ךיד טסעװ ,םייהַא

 ךיז ןענָאק רסומ-ילעּב ידע .21 וו 1959 ,רָאֿפ

 תולעּפתה טימ רסומ ןענרעל ןיא 'א ןײלַא

 חמצ ,גח ,"ןעײרש ןוא ךיז ןעלקָאש ךרוד

 15 11 1957 ,גָאט} ,סַאלטַא

 ,שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ּבַײרט +=

 ורע .(עקי ,ןיד) רעד
 טָאה טָאג ןוא, .ורט -- ןעלטײרטנַײרַא

 ,יּת ,"םי ןטימ ןיא םירצמ יד טלסײרטעגנַײרַא

 ןעמוקנַײרַא -- ךיז טיפ .27 ,די ,תומש

 ,לָאטיּפש ןיא ךיז יא .קידנעלסיירט ךיז

 ,שינע- ,ץכע- .גנו- .רעד ,לסיירט;-=

 טמוק .װטוא -- (ךיז) ןעווע(ד)נירטנַײרַא
 =:08:"קעג+1- .רקוא ,ךיז טימ ךעלטנייוװעג

 .ךיז ןעײרדנַײרַא ,ךיז ןּפעלשנַײרא .תםישעס

 ,לָארטנָאק רעקראטש א ןעװעג עקַאט זיא'ס,

 ."טצװענירטעגנַײרַא ךיז ּבָאה ךיא רעּבָא

 ,ןּפוזנַײרַא .1
 יז, .ךס ַא ןוא ךיג ןעקנירט .ןעקנירטּפָארַא

 ,"לייאנציר לֿפעל ייווצ ןעקנורטעגנַײרַא טָאה

 א ןיא ןסעזעג זיא ...רעטסעװש יד, :גֿפ

 יד ךיז ןיא ןעקנורטעגנַײרַא ןוא לוטש ןכייוו

 ,גרעּבנעטלַא ,זּביא דַאנ ,"רענעט עליואווּביל

 עינעמשז ַא טסָאה; .69 'ז ,םע עז ךיא יװ

 ןעקנורטעגנַײרא ןוא טּפעשעגנָא ןגער ןקידנוװיס

 ,ןטלעצעג סֿבקעי ,אֿפא ,"דרע יד ןוא למיה םעד

 ,99 יז

 .ןעװענַאיּפ ,ךיז ןיא ןסיגנַײרַא ,ןֿפױװנַײרַא .2
 טוג טָאה עמ ...תירּב א ףיוא ןעוועג ןענַײז

 ,"טכַארּברַאֿפ ןַײֿפ רעייז ןוא ןעקנורטעגנַײרַא

 -ונעג טָאה רעדעיג .8 ןאז ,1938 קסנימ ,ןרעטש

 ָאּפש ,ןּפיל יד ןשיװצ ןֿפנָארּב שַאלֿפ יד ןעמ

 -רעּביּב ,ַאפָא ,"ןעקנורטעגנַײרַא קידװער

 עגײֿפ ךיז טָאה;, -- ךיז טימ .יסרעּפַאכ

 ץסיורג ייוװצ עריא טימ ןעקנורטעגנַײרַא רעדיוו

 ץטסדנימ ןייק טזָאלעגכרוד טינ ןוא ןגיוא ,, ,

 ,28 יז ,אוצ יטַײהַײרֿפי ,רַא ,"גנוגעוװַאּב

 ןי) רעד .שינע/ .ץכע- .גנו
 .ַײרע-  .(עקד

 ןָאטנַײרַא .1 -- ורט -- ןעלֿפירטנַײרַא
 טימ ןֿפירטנַײרַא ,2 .ּפוז ןיא יא .ךעלֿפירט

 ןּבָאה ןתעּב -- װטוא .ךעלדנּפָארט עניילק

 ןוא םַיײלש סָאד דניק ןוֿפ ןגיוא יד ןיא 'ַא ןעק

 ץנליװו ,זעגֿפ ,"רעטומּבייה רעד ןוֿפ רעטייא

 ,שינע- 1,  אפ ,4



 ןֿפירטנַײרַא

 נַײרַא ,ןסיגנַײרַא -- חרט -- ןֿפירטנַײרַא
 ,ןיצידעמ יד רעיוא ןיא יא .זַײװנּפָארט ןעגנירד

 ןוא ןכַאמ ןּפורק ןוֿפ} םיא ןוֿפ טֿפַאז ןשירֿפ,

 םעד סע טליטש ,'ַא ריא ןיא טיײהרעמערַאװ

 ,הכורא הלעּת ,ײןצרַאמש סָאד ןוא קיטיײװ

 -סטָאג ,לארׂשי-תֿבהַא י'ַא :ג8 1850 ֿבוֿבל

 -ולח ואו טרָא סָאד וטסנעק, .עא טײקיטכרַָאֿפ

 ןַײרַא תודוס ןֿפירט ןרעטש ואוו . . . ןעֶילּב תומ

 ,ןעמעַאּפ ןוא רעדיל ,ץרפ ,"טכַאנ רעד ןיא

 ,303 יז ,יַאקיצ/

 יד ךרוד ןַײרַא טֿפירט טכיל; -- טוא

 ."סענורַאּפש

 טֿפירטנַײרַא טײהרעצנַאג ןוא, -- ךיז טימ

 עשרעיומ ןוֿפ ענרענייטש ןטכַארט ןיא ךיז

 ,1924 וירַאּפ ,| ערטסַאילַאכ ,מּפ ,"סנשיוועצ

 ,10 יז

 -נַײרַא ,ןײגנַײרַא .1 .װטוא -- ןטערטנַײרַא

 טינ טסלָאז, .ןַײרַא טירט א ןלעטש ,ןעמוק

 ַא ריד גיוט סָאװ וצ ---, ,"ּבוטש ןַײמ ןיא יִא

 טָאג ןוא ןטערטוצנַײרַא -- ?לשרדמה:תיּב

 ׂשװ תג ,שכָא שיה גיניוק רעד, .לֿפ ,"ןטעּב

 תג ןעג ןגרוז אילא ןוא דוד ,טאטש טּביױה ןַײז

 איז, ,525 ץֿפָארטס ,ךוּב לאומש ,"טַארט ןַײניה

 רעװ זַא ,ןַײרה טַארט ינוא םיטש ריא טרדנערו

 ,"ןיײועג טכיומ ׂשֶע איז 'נוא ןיראייּפ ןייא איז

 םעד ןיא ןיוש , .687 עֿפָארטס ,ךוּב םיכלמ

 ,רּבדמ םעזיד ןיא יא רעזדנוא ןוֿפ גָאט ןטשרע

 רעּביא רעמוק רעכעלקערש א ןלַאֿפעגרעּביא זיא

 ענליװ ,ַארַאהַאז אַײנעטסיװ איד ,דמא ,"זדנוא

 ןיא לארׂשי יד ןַײרַא ריֿפ ןוא ייג דניצַא- ,8

 וטסעװ יא טסעװ וד רָאנ ןיהואוו ,לארׂשייץרא

 ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,"ןקילגַאּב

 'א ןטשרע םַײּב, .ּב/אֵע .ן"רּת ענליוװ ,םירֿבד

 זיא .,.הריד רעד ןיא ןלאֿפר וצ סעלעשרעה

 ,סוממ ,יןצרַאה ןֿפױא סעּפע טוג ןרָאװעג םיא

 ,201 יז ,יֿפשטניװ

 א ןרעװ ,טלַאטשנַאןרעל ַא ןיא ןעמוקנָא .2

 יד ןוֿפ עזיד, .טעטיסרעווינוא ןיא יַא .,דימלּת

 ןוֿפ סרוק םעד ןקידנע ןלעװ סע עכלעו ,םידוהי

 ןטערטוצנַײרַא ייז ךיז טּביױלרע . . . עיזַאנמיג

 ןיא ןוא סעימעדַאקַא ,ןטעטיסרעוװינוא ןיא ., ,

 ןיטנַאטסנָאק ,"ןלוש עכיוה עטריֿפעגנַײא ערעדנַא

 ,םידוהי ןגעװ גנוצעזטסעֿפ ,זּביא יקסנילַאק

 ּבײהנָא ןיא רָאג ךַאנ, .ה"צקּת ,אנדָארוהו אנליוו

 -ץגּפָא הבישי רעד ןיא סעלהמלש יא סָאד טָאה

 רעקידנעילֿפ רעירֿפ רעד ןוֿפ לגילֿפ יד טקאה

 ,65 'ז ,המלש ,סוממ ,"רענַײז עיזַאטנַאֿפ

 ,עפורג ַא ,הרֿבח ַא ןיא דילגטימ א ןרעװ .2

 -עיגילער ַא ןיא יַא .עיצַאזינַאגרָא ןַא ,ײטרַאּפ ַא
 רעסיוועג רעד ןיא ןטערטוצנַײרא, .עּפורג רעז

 םעד רַאֿפ סױרַא ךיז ןוֿפ טיג סָאװ איֿפונּכ

 -כָאק ,רעריֿפ ,םיאּבג יילרעלא יד לארׂשי קלָאֿפ

 -הצע ,סרעצנעט ,סרעוט ,סרעכַאמ ,לֿפעל

 ןיא 'א* .,177 יז ,ֿפשטניו ,סוממ ,"סרעּבעג

 ןרעװ (ַא = טל עוו רעד ןיא ,ןּבעל

 ןוֿפ קיגנעהּפָאמוא ךעלנייוועג ,קידנעטשּבלעז

 ,ןטלַאהסיוא ךיז ןיײילַא ןּבײהנָא ;ןרעטלע יד

 םיא טנרעל עמ, .םייה רעד ןוֿפ ןרָאֿפקעװַא (ּב

 .ורט -- ןענערטנַײרַא

 .חרט -- ןעפערטנַײרַא
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 ,טלעװ יד זַא ,ןעקנעדעג טוג לָאז רֹע סיוא

 ףרַאד ,ןַײרא טערט רע עכלעוו ןיא ,ןּבעל סָאד

 ןָא :רדח רעקיּבלעז רעד טקנוּפ םיא רַאֿפ ןַײז

 ןרעטנוא ןוא טקיטשרַאֿפ ,גנע ,טֿפול ןָא ,טכיל

 ,28 ןז ,רעטעלּב ,"טור

 ,טֿפעשעג ַא ןיא רעטקילײטַאּבטימ ַא ןרעװ .4

 'ַא .ויטַארעּפָאָאק ַא ןיא יַא .תוֿפּתוש א ןיא

 ןיא ןטָארטעגנַײרַא זיא רע, .עיצילַאַאק א ןיא

 ךערּפשעג ַאק ."גנודנירג רעד ַײּב ךַײלג ץוּביק

 ןיא טערט סע רעװ .טֿפעשעג ַא וצ ךַײלג זיא

 ףרַאד רעד לַאטיּפאק ןרעכיז א ןָא ןַײרַא םיא

 רעניילק רעד ,"ןצעזנָא טינ לָאז רע ןקערש ךיז

 .55 'ז ,1885 סעדַא ,ןּבז} קינוּבילּכ

 ,ךיז ןּבײהנָא .(טינשּפָאטַײצ ַא ןגעװ) .9

 "א דלַאּב ןלעװ ןכַאװ ַײרד יד .ןעמוקנַײרַא

 טערט ןוא . ..טירט עניילק טכַאמ טַײצ יד,

 רָאג ןרעדנַא םעד ןיא רָאי ןייא ןוֿפ ןַײרַא

 רעד עקרעדגיװ ,זדמא ,"טייהרעטקרעמַאּבמוא

 טערט דלַאּב; .1872 צענליװ ,לעגניא זַארטש

 םורַא טרעוו רעטצניֿפ-קַאטש ןוא טכַאנ יד ןַײרַא

 שדוח רעד, .7 'ז ,װ המלש ,סוממ ,"םורַא ןוא

 ךיז טָאה סע ןוא ןטָארטעגנַײרַא זיא לולא

 ,"רֿפוש ןוֿפ זָאלּב רעטשרע רעד ןרעה טזָאלעג

 = ן ר ָאי ןיא 'ַא 74 'ז { דירַאי םינוֿפ ,עש

 ןיא ןטערטעגנַײרַא זיא ןעמ, .רעטלע ןרעו

 ,"ןגרָאזרַאֿפ ךעלטנרָא רעדניק יד ףרַאד עמ ,ןרָאי
 ,רעללעטשֿפירּב רעַײנ ןייא רעדַא תרגא רדסמ

 ,72 יז ,1858 עשרַאװ

 ןרעדנַא ןַא ןיא ,םעַײנ א ןיא ןעמוקנַײרַא .0

 ,ןּבעל טַאז א ןיא ,תוקחד ןיא יַא ,ֿבצמ

 ךָאנ זיא ןרעו, .ןָאט וצ סעּפע ןּבײהנָא ./
 ,"ןעײזרַאֿפ וצ דלעֿפ סָאד ןטערטעגנַײרַא טינ

 .ּב/דֶע ,אעיצמיאֿבּב

 ַא ןיא 'ַא .טרישזַאגנַא ,טלקיװרַאֿפ ןרעװ .8

 "טרָאּפס ַא ןיא יַא .ץנערוקנָאק ַא ןיא יַא .ףמַאק
 ןעגנולדנַאהרעטנוא עטקעריד ןיא יא .טסעמרַאֿפ

 ,טכַאמ רעד טימ

 יַא .סוֿפ ַא ןלעטשנַײרַא .ןעלּפמַארטנַײרַא .9
 תיחשמה-ךטׂש רעשטַײד רעד, .עטָאלּב ַא ןיא

 טּברַאֿפעג ןוא עּפָארייא ץנאג טכָאקעגֿפױא טָאה

 סוֿפ רעקידאמט ןַײז ואוו תומוקמ יד טולּב טימ

 רֿפס ,ןמזור המלש ,"ןטָארטעגנַײרַא רָאנ טָאה

 ,שרומרמ ,סםורוטפרק ידוהיל םישודק ןורכז

 -נַײרַא געװ ןֿפױא ןּבָאה, .1 'ז ,1968 תוֿבוחר

 טײקמערָא רעד ןיא ןוא טיוק םעניא ןטָארטעג

 ,מפ ,"ךעלּביטש ןוא םיֿבושי עשידִי ןוֿפ

 ,83 יז ,1924 זירַאּפ ,ערטסַאילַאכ

 .רעד ,טָארט- ,טערט- .ךיז טימ

 .שינע-  ,גנו-

 סָאד ןסַײרעצ .1

 ןזָאל טֿפוַאדעג טָאה עמ סָאװ ,עטיינעגוצ

 עג טָאה עמ ןעװ ,לּברַא םעד יַא .טייהרעצנַאג

 .עקראנירַאמ ןוֿפ רעטוֿפ ןענערטּפָא טֿפרַאד
 ןּבלַאה א 'ַא .ךס ַא ןוא ךיג ןעלכַאנַײרַא .2

 ןּבעגנַײרא .שירעגנויליאוװ .9 .טױרּב ןּבַאל
 ּבָארג ,4 .געלש ,ּפעלק עטנוזעג יא ,ּפעלק

 .רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןּבָאה (ןַאמ ַא ןגעוו)

 יא .ןעלסײרטנַײרַא

 .ומוא -- ןֿפערטנַײרַא

 ,וזוקַא 6 װטוא -- ןרערטניירא

 ןרערטנַײרַא

 שיוק ןיא לּפַל 'ַא .ץלַאז טנוֿפ א ךָאנ לקעז ןיא

 .ןַײרַא

 -וצנַײרַא ןֿפערט .1
 ןטימ 'ַא .ןלַאֿפוצנַײרַא ,ןייגוצנַײרַא ,ןעמוק

 ןטימ 'א .קידלזמ ,טטג = סוֿפ ןטכע ר

 רעד ןיא טינ .קידלזמילש = סוֿפ ןקניל

 רעד ןיא זיא זיוה ןוֿפ ריט איד, .טַײצ רעקיטכיר

 ןאַײרֿפ םוצ ריט איד זיא ךיוא 'נוא ,ןזעװיג סג

 וד דצה ןמ וצ לקניװ םוצ טינ ןדנַאטשיג געוו

 ,מהס ,"ןַײרַא ןֿפערט ןלָאז טינ טעה טסג רד

 יד ךרוד -- קילַארק רעד ןוא , .32 ,אל ,ֿבויא

 ןיא טָאה -- ןרעיוט ,ןֿפױה רעטניה ,ךעלסעג

 ,גח ,ײןֿפַארטעגנַײרַא טַארוקַא עניזוק רעזדנוא

 עמרוט ןוֿפ, ,155 '/ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד

 רסיק ,שז ,"זיוה-םיעגושמ ןיא ןֿפַארטעגנַײרַא

 ,288 יז ,יָאקיצ' ,ן יּבר ןוא

 עמ ואװ ןטרַאד ,ליצ ןיא ןעגנירדנַײרַא .2

 יּפַא יונעג .טייצ רעקיטכיר רעד ןיא יא .ליװ

 ,"ןַײרא זָאנ רעד ןיא גילֿפ א יװ יַא, .,ןֿפערט

 ץרַאהןּבױט ןליטש ןיא טָאה ץילּב ַאע .לװֿפ

 רימ , ,432 'ז ,ָאקיצ' וו ץרֿפ ,"ןֿפָארטעגנַײרַא

 עקילָאצנָא ןוֿפ ןסַײרֿפױא .סרעלעק יד ןיא ןגיל

 -ןדאיראנס ןיא יא טעװ עמ ּביוא . . . סעּבמָאּב

 ,"ץנעּבָארגרַאֿפ ָאד עלא רימ ןענַײז ,ןָאלַאשע

 ,5 עװקסָאמ ,רעַײֿפ ןיא געט ,ןַאמגערּב .ש

 / ןַײז דָארג ןעק טייהרעקידנליװ-טינ, .ריא

 סענעשעק עדמערֿפ ןיא ןטנַאה יד| טֿפערט

 ןדַארַאקסַאמ רעד ,יקסװָארטסָא .מ .ש ,"ןַײרַא

 (עמאס) ןיא יַא* .66 יז ,1884 עשראו ,לֵַאּב

 ,רקיצ ןיא ,טקנוּפ ןטסקיטכיװ ןא = לטניּפ

 .בר ַאק ןיא (קַאה ַא יװ) יַא :ךיוא ױזַא

 רעד געמ ,ברַאק ןיא ןַײרַא דלַאּב טֿפערט;

 יַא* .ישינָאמ' ,ץרפ ,"ּברַאה יװ ןַײז ם"ּבמר

 סָאװ סעּפע ןעגנערּבנַײרַא = ה א ּפ רעד ןיא

 = ר עג ד ַא יװ י'ַא* קיטיינ רעייז זיא

 סָאװ סעּפֶע טימ ןוא טכירעגמוא ,םעצולּפ

 -עגנַײרא טָאה העידי יד .קיטייװ טֿפַאשרַאֿפ

 =: ןעמַאמ-עטַאט וצ 'א* .רענוד א יװ ןֿפָארט

 -עטַאט ןיא יא :ךיוא ױזַא .ןֿפערטנָא טוג ללּכּב

 טכעלש = קָאטשניּב א ןיא (יוװ) יא .ריט סעמַאמ

 ,ּפעלק ןגירק ,ןֿפערטנָא

 טָאה רע ןוא; .ןענעגעגַאּב ,ןֿפערטנָא .2
 ,"בנג ַא דימשדלָאג ַא וצ ןֿפָארטעגנַײרַא דָארג

 רוצ םוצ טקורדעגוצ ,תובא ףיוא תוֿבא תרוּת

 ,66 יז ,ג"ערּת יינ ,וו

 ףוס, .עקיטכיר סָאד ןעניֿפעג ,ןסַאּפוצ .4

 סָאװ ןיצידעמ א ףיוא ןסױטשנָא ךיז ןעמ ןעק

 ןייא טימ טשינ ןעק עמ . . . ןַײז טוג דָארג לָאז

 ,.11 שוווװ 1971 ,זמט ,טָאּפ .ע ירד ,"יַא לָאמ

 ַאזַא ןלעטשֿפױא , ,ןכַאמסיוא ,ןֿפערטַאּב .9
 -ָאד ןענָאילימ ענייש ןיא ןַײרַא טֿפערט ןינּב

 ."ןרָאל

 .שינע- ,גנו- .רעד ,ףערט-- .ךיז טימ

 .שירע- .(עקז ,ןיי) רעד
 ןסיגנַײרַא

 ןיא ןעיוט טימ טרערטעגנַײרַא ּבָאה'כ, .ןרערט

 "םילוגלג' ,1 װג ,טייצ ,"זיור א ןוֿפ רעכעב םעד

 טרערטעגנַײרַא ךימ טָאה ןייוועג סעמעװ , ,'דיל



 ךיז ןעװעטַאשטנַײדַא

 ,| חפ ,צוס ,"?רעדנילּב-שישטנעמ ןיא סָאמ ןיא

 .406 יז

 טָאה יז, .װטוא -- ךיז ןעװעטַאשטנַײרַא

 ןטנַאקַאּבמוא םעד ןעװעג דשֹוח טסיזמוא ױזַא

 ,"ןלַאֿפַאּב וצ יז ידּכ ריא וצ יַא ךיז ןיא שטנעמ

 ,10 יז ,1958 י"נ ,טכיל קידנעקנַאצ ,ןילּבמעד .ב

 ,ןסַײמשנַײרַא .ורט -- ןעשטכַאשטנַײרַא
 טגעלֿפ דימלּת ןַײמ ןעװעג ךָאנ זיא רע ןעװ,

 ַא ןַײרַא םיא טעשטכַאשט ,ןגָאז היֿבוט 'ר רימ

 ,אירול רעדירּבעג יד ,ןידרָאג ֿבקעי ,"לסיּב

 .שיגע- 12 יז ,1907 עשראוו

 -- ןעפַאשט-- :פפ -- ןעשטּפַאשטנַײרַא

 ןעמוק וליֿפַא רעקצָאק רעד טגעלֿפ, .װטוא

 -ץגמוא עטלַא ענַײז ןיא ןעשטּפַאשטוצנַײרַא

 טימ .| ןליופ ,טיי ,"ןשטאל עסיורג עטרעּפמול

 .שינע .ךיז

 ַײנ א טמענ עמ, .װרט -- ןעפעשטנַײרַא
 ?יסָאװ .ךָאל א םעד ןיא טכַאמ עמ ןוא לטיה

 .ךיז טימ ."עדרַאקָאק ַא 'ִא ףרַאד עמ
 ,שינע-

 ,ןעמיטשּפָא .1 .מַא .ורט -- ןקעשטנַײרַא
 ןרירטסיגער .2  .ןּבַײרשרַאֿפ ,ןרילָארטנָאק

 ןיא יא .ןכַאז רעדָא ןשטנעמ עקידנעמוקנַײרַא

 .ךָאװ-ףוס א ףיוא לעטָאה

 .ןעסעטנַײרַא וחזז .וורט -- ןעשעשטנַײרַא

 ןוא ןייטש םיוּב ַא רעטנוא םיצקש ייז ןֿפערט;
 רענייטש ייװצ ןיא ךעלעקטַאלד טימ ןעשעשט
 7 יז ,'קרעּבערש' ,ו סַײװ ,"ןַײרַא

 ןסיורד ןוֿפ ןגָא .1 .װרט -- ןגָאינַײרַא

 יד יא ,ןּבַײרטֿפױנוצ ,ןּבַײרטנַײרא ,קיניײװעניא

 ןּבָאה עכלעװ ןדִיי יד, .לַאטש ןיא תומהּב

 טרעדנוה ַײרד ןעמ טָאה ןדמש וצ ךיז טגַאזטנַא

 ןוא עניװוד רעד ןיא טגָאיעגנַײרַא ייז ןוֿפ

 ,| עטיל ןיא ,ןגָאּבנלענעצַאק .א ,"ןעקנורטרעד

 ,328 יז

 רַאנ, .ןעײװנַײרַא ,ןזָאלּבנַײרַא קרַאטש .2

 "אס םַײּב ןײלַא ןיוש טייטש . . . לארׂשי-םהרֿבא

 עװעלָאכ א טימ טֿפול ןַײרַא טגָאי . . . רַאװָאמ

 סטָאג' ,קישטנַארָאה ןועמש ,"לויטש ַא ןוֿפ
 ,'טּפשמ

 ןּבַײרטנַײרַא .קערש א ,דחּפ א ןֿפרַאװנָא .9

 :הרמ ןיא ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןיא ,תוקיֿפס ןיא

 טָאה רעטעּברַא עשידִיי יד ַײּב ,תמא , .הרוחש

 סָאװ קערש רענעי רעּבירַא טנָאקעג טינ ךָאנ

 -עגנַײרַא ןעמַארגָאּפ ךרוד טָאה גנוריגער יד

 ,64 'ז ,1912 י"נ ,וע טישז ,"רענייּב יד ןיא טגָאי

 -ןַײרַא טָאה . .גנילטכילֿפ םענוֿפ דייר יד;

 םעד חוכמ ץרַאה ןיא תוקיֿפס ליֿפ ױזַא טגָאיעג

 ,"ךדרע רעד ףיוא טֿפנוקוצ ןַײז ןוא שטנעמ
 ,9 שווו 1966 ,זמט ,לקיּב

 -נַײרַא ,ןטעּברַאנַײרַא ,ןָאטנַײרַא ךעלטנירג .4

 .טנעװ יד ןיא רילָאק ןכעליולּב א יא .ןעװַארּפ

 א יצ שיט א טצונעג ןּבָאה עטיל ןוֿפ ןדִיי;

 -ָאטס ןשידִיי א ןוֿפ טרילָאּפעגּפָא ,קנַאּבֿפָאלש

 זַא ,ץלָאה ןיא ץנאלג םעד טגָאיעגנַײרַא ,רעיל

 ןיא ,ןגַאּבנלענעצַאק .א ,"טציא ךָאנ טקנַאלּב סע
 ,41 יז ,| עטיל

2008 

 ןענַײז, .ןזַײרּפ ןֿפױרשֿפױרַא ,ןטָאּבנַײרַא .9
 םיא ןּבָאה ןוא םיצירּפ יד ןעמוקעג םיא וצ
 טשינ לָאז רע ךעלדנער טרעדנוה ןּבעג טלָאװעג
 ,לשימעשּפ ,קידצ ילהא יס ,יןַײרַא טלעג ןיא יִא
 ,30 יז ,?רָאי

 :ךעלטנירג ןוא דניװשעג סעּפע ןַאטּפָא .0

 ;(טַײז ןיא ,ןצרַאה ןיא) רעסעמ א 'א (א

 ליוק א יא (ג ;ןּפַאלקנַײרַא --- לגָאנ ַא יַא (ב

 ריד ךיא טלָאװ -- טריוװרענעד, .(ּפָאק ןיא)

 ּפָאק ןיא רימ -- ךָאנרעד ןוא ,טקידײלַאּב ךָאנ

 ,329 יז ,יַאקיצי ,ווװ ץרפ ,ײטגָאיעגנַײרַא ליוק ַא

 -ןַײרַא ,ןֿפױלנַײרַא .ןעמוקנַײרַא ךיג -- וטוא

 זיוה ןיא םעטָא ןָא יא .ןסַײרנַײרא ךיז .ןרָאֿפ

 עלַא ךרוד ןַײרַא טגָאי טניװ רעד .ןַײרַא

 ,ןַײניה ןיטגָאי םיירצמ איד 'נוא, ,סענורַאּפש

 ינוא ןיגעװ טַײר ינַײז ינוא הערּפ ןידרעֿפּפ ילַא

 ,די ,תומש ,ץילּב ,"רעמ שניא ןטימ ,רטיר ינַײז
3, 

 ךָאנ, .ּפָאק ןיא ליוק ַא ךיז יַא .ךיז טימ
 ..+ רעטייווצ רעד טָאה . ..עזַײר רעקיצילּב ַא

 טיּברָא ןיא טגָאיעגנַײרא ךיז טעקַאר ןוֿפ לייט

 ,"העש א לַײמ 16.650 ןוֿפ טייקלענש ַא טימ

 ,30 | 1964 ,זמט

 ,ץכע- ,גנו- .גָאי-

 .ַײרע/ .(עק- ,ןיד)

 ןדלעמנַײא .װטוא -- ךיז ןעוװַאינַײרַא

 ַאד ןיוש זיא סע; .ךיז ןזַײװַאּב .ךיז ןדלעמנָא

 סַאג רעזדנוא ןיא ךיז טָאה ,ַײרד רָאי א םעד ןיא

 .7 אט ,1887 ,לַאֿפי ,"ץל א טעװַאיעגנַײרַא

 .ןעגנורעדנע רַאֿפ טעּפש וצ ןיוש ויא סע;

 ,"טוג רָאג ןַײז טעװ --- 'ַא ךיז לרָאּפ סָאד טעוו

 .9 או 1960 ,רַאֿפ ,ןַאמרעטֿפעה ֿברה

 א טימ ןעמוקנַײרַא -- וטוא -- ןרעמַאינַײרַא

 .ןעמַאמ רעד וצ יא .ּבוטש ןיא יא .רעמָאיעג

 רעיוא ןיא 'ַא ,קידנרעמָאי ןגָאז סעּפע --- ורט

 ,גנ/ .ןגָאלשעצ םיא טָאה עמ יװ הׂשעמ יד

 ,שינע-

 .ורט ןוגענעװשַאי--} -- ן(ענ'עֿבשינַײרַא
 קנע ןעמ טָאה סָאװרַאֿפ , ,הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײרא

 םיֿבנג יד ןּבָאה -- ?עמשטיק ןיא טעבשיעגנַײרַא

 .177 יז ,יזנּכשַא רעדירּב יד ,זיי ,"טגערֿפעג יז

 ךיז ןיא ןסיגנַײרַא .ורט -- ןענעטוּכנַײרַא
 -ָאהָאקלַא ןַא ןוֿפ תוסוּכ עכעלטע רעדָא סוּכ ַא

 ןּבעג לעװ ךיא ... טמוק, .קנַארטעג ןשיל

 ,1923 ,טיונ ןוא טנלע ,הפ ,"ןענעסוּכוצנַײרַא
 ,185 יז

 רעד .שינעז

 ,ףושיּכ טימ ןָאטנַײרַא .ורט -- ןֿפושיּכנַײרַא
 טֿפושיּכעגנַײרַא ןענַײז םינוגינ, .ףושיּכ ךרוד

 ,ָאקיצי ,ווו ץרֿפ ,ײזסעקנירַאטַאק יד ןיא) יז ןיא

 ןעמענ'ס ןוא ךיז טנֿפע רעיוט רעד, .320 7

 ךיא סָאװ עכעלּבַײװ ןטלַאטשעג ןגעװַאּב ךיז

 ,"טֿפושיּכעגנַײרַא ןייטש ןיא ןעזעג טרָאד ּבָאה
 .58 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח

 רעלטסניק רעד זַא אוַא ןַײז זומ ףָאטש רעד;

 םיא ןיא רעדָא ןעניֿפעג םיא ןיא ןענָאק לָאז

 סָאװ ךָאנ ,טכוז רע סָאװ סָאד יַא ,ןעמולחנײרַא

 ןּפַאכנַײרַא

 ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד ,נש ,"טקנעּב רע

 .348 'ז וו

 ןיא ןעמעננַײרַא .לָאענ .װרט -- ןללּכנַײרַא
 -נַאטסּבוס ןוֿפ ןימ ןשיטאמארג םעד יִא .ללּכ א

 ,םיללּכ טכעלטצ ןיא ןוויט

 -נַײרַא :99 ,ןןעוויסק--} -- ןהביתּכנַײרַא
 ַא טימ ןּבײרש .ורט ןןעװסַאק--ן ןעבתּכ
 ןוא םַאזגנַאל ןּבַײרש .טֿפירשטנַאה רענייש
 ןוֿפ ךשמ ןיא, .תויתוא עטעֿביתּכעג טימ רָאלק
 ץזמָאב םוחנ טָאה טרעדנוהרָאי לטרעֿפ א
 ןוֿפ ןטעמרַאּפ יד ףיוא דיל ןַײז טהֿביתּכעגנַײרַא
 ,170 יז ,ו שּבש ,"עיזעָאּפ-שידִיי רעד

 ףיוא ןעמעננַײרַא .1 .װרט -- ןּפַאכנַײרַא

 ,דלַאװג טימ ןעמענרַאֿפ .ךס א ןעמעננַײרא .ךיג

 ,טלעװ עצנַאג יד יא .טײקשלַאֿפ טימ ,חוּכ טימ

 ,טײג ןגער ַא ,הרׂש ,הרׂש; .ץענ א ןיא יא

 עמ סָאװ, .לֿפ ,"דיילק-הפוח סָאד ןַײרַא ּפַאכ

 טּפַאכ עמ סָאװ, :"ןלַאֿפרַאֿפ זיא ןַײרַא טּפַאכ

 ןענעז, .װש ,"טשינ ןעמ טָאה סָאד ןַײרַא טינ

 םעד ןעמונעגסיורא ןּבָאה ןוא ןעגנאגעג יז

 טּפַאכעגנַײרא יז ןּבָאה ייז ןוא ּבַײװ סנאמערָא

 טימ ןענעז ןוא עטערַאק סלַארינדעי םעד ןיא

 ריגרעּבמ הׂשעמ' ,בחנ ,"ןרָאֿפעגקעװַא ריא

 םעד סָאד ןענעק טַײל יד טָא .א/ּבל ,'ינעהו

 סע ןּפַאכ ייז ,ןדנעלּברַאֿפ לסיּב ַא שטנעמ

 ןוא ןרעק טשינ ןיוש ךיז לָאז רע ןַײרא

 טניימעג ןיוש ּבָאה ךיא , .רָאטַאיעט ,"ןדנעוו

 ,"ךיז וצ טּפַאכעגנַײרַא ךַײא טָאה לװַײט רעד זַא
 ,עלעטיג ענייש איד ,רעדניּבכוב קחצי םהרֿבַא

 טריצַאּפש םיא רעטניה, .21 יז ,1894 עשראוו

 שירֿפ סכעלטיא וצ וצ ךיז טקוק ,ּבָאר ַא ךיז

 ַא לקסיּפ ןיא ןַײרַא טּפָאכ ןוא דרע קיטש

 ,89 'ז ,װ המלש ,סוממ ,"םערָאװ קידלּפַאצ

 ןדייז םעד טרעהעגסיוא טָאה . .. שמש רעד,

 ַא וָאנ ןיא טּפַאכעגנַײרַא . . .ץרא-ךרד טימ

 ,! דירַאי םינוֿפ ,עש ,"עקעּבאט קעמש ןטכער

 ןיא לדיימ-הלּכ ַא ןַײרא ןּפָאכ ייז, .249 'ז

 ,שא ,"ןדמשּפָא דלַאװג טימ ןליוװ ןוא רעטסיולק
 ,דיי:םיליהת

 ןוֿפ , .ןַײרַא ןּפַאכ ןשינעמעלק ,ןגרָאז .גיפ .2

 /דלַאּב טּפַאכעגנַײרַא ךימ לגיּפש רעד טָאה טנַאװ

 -רעּבליז ןַײז ןיא ןעקנורטרעד ךימ ךַײט א יװ

 'ַא* 1924,  ,סנכייצ ,ןיּפַאל .ּב ,"סולֿפ םענ

 עטוג טינ ,םידש .עקטסַאּפ א ןיא ,ץענ ןיא

 ױזַא םערָאװ, .ןצענ ערעייז ןיא ןַײרַא ןּפַאכ

 לָאז רע ידֹּכ ערה-רצי םעד ןוֿפ רדס רעד זיא

 םיׂשעמ ענַײז זַא ,ץענ ןַײז ןיא 'א שטנעמ םעד

 ,גנילרעּפש .י .א ,"םימש םשל ןַײז טשינ ןלָאז

 גרעּבמעל ,םיגהנמה ימעט ,ט"ע ./ םיטוקיל

 ,סעקּפַאל יד ןיא ,סעּפַאל יד ןיא י'ַא* .ט"סרּת

 ןַײרַא ךימ רע טָאה ןָא טלָאמעד ןוֿפ ןוא;

 םיא ןיּב ךיא ןוא . ..סעקּפַאל ןיא טּפַאכעג

 ,"לקירטש ןֿפױא וק א יװ ןעגנַאגעגכַאנ ןיוש

 ,ת"נרּת עשרַאװ ,קידעּבעל טינ טיוט טינ ,ליי

 ,ריא = טייקיּביײא (ןא) יד 'א (ןלעװ)* .81 יז
 ,טמירַאּב-טלעװ ןרעװ ןלעו

 ,ןלָאצַאּב טינ .רחסמ ןיא טמענעי ןּפַאכרַאֿפ 5
 'ַא טינ ןרעדנַא םעד ַײּב לָאז רענייא , .ןצעזנָא



 ךיז ןּפַאכנַײרַא

 עטסדנימ ןייק ,םעדָאֿפ א ןַײז םילעמ טינ ןוא

 ,1921 װָאקירטעיּפ ,ךעלגני עכעלרע יײװצ ,"רָאה

 טלעג רימ ַײּב ןַײרַא טּפַאכ רענייא זַא , ,15 יז

 טינ ךָאד ךיא ןיּב ,עקירעמא ןיא טֿפױלטנַא ןוא

 עשינַאקירעמַא עַײנ ַא ,אֿבכוּכירּב .ש ,"קידלוש

 ,28 יז ,1900 ענליוו , . . . הדגה

 א 'ַא .ןריטיֿפָארּפ ,ןענידרַאֿפ גנירג ,ךיג ,4

 -י צ מ (ענוװָאדלַאװג) עקידלַאװג ַא ,לטסנידרַאֿפ

 ענייש א יא .יקיּתוּפַא עקַאמשעג א יַא .ה א
 :ישר טכַאמ טכלי ךלה רעד ןמז לּכ, .עּבטמ

 א ןגָאלשעגנָא ךימ טָאה ןוא , .װש ,"ןַײרַא ּפַאכ

 עכעלטע 'א ןעק ךיא ןכלעװ ַײּב טֿפעשעג

 רעשידוי רעד ,ןנַאמרעקעּב .ּב ,"לּבור טרעדנוה

 ,103 יּפֹׁש ,1893 עשרַאװ ,ןּבז} לעגעיּפש

 "ןַײרַא .ןעמוקנָא גנירג לָאז סע זַא ןעז .8

 -ץּביא ןַא יַא .הלּכ רעד ןוֿפ שוק ַא יַא .ןגירק

 ןלייצרעד, ,ןּפָארט ןרעטיּב םעד יַא .עסוּכ עקיר

 םייּבר ענעּברָאטשרַאֿפ ןוֿפ םיתֿפומ געט עצנַאג

 ,"ןּפָארט ןרעטיּב םעד י'ַא לַײװרעד ןוא . ..

 עשראװ ,וע טַײצ ערעװש יד ,יקסנעזעיּבַאז .א .ּב

 ,22 יז ,7

 רוחּב ןטצעל םעד יװ יַא .ןעמענוצ ,ןּפַאכוצ ,0

 רעד ןיא ןַײרַא טּפאכ עמ סָאװ, .לטעטש ןיא

 .װש ,"ןענוֿפעג יװ רעטלע רעֶד ףיוא זיא ,טנגוי

 ףיוא הנותח יד ןגײלּפָא ןטעּבעג דוד 'ר טָאה;

 םעד יא טלָאװעג רָאנ ךיז טָאה םיא ,רָאי ייווצ

 ןױוש רֶע ןָאק טציא רעּבָא ,יוליע ןסיורג

 -- טּפַאכעגנַײרַא יז טָאה סָאװ, .קי ,"ןטרַאװ

 טנַײה ,האיצמ ערעַײט א ?לטַאקָאװדַא לקיטש א

 רעד ,ַאדױג .י ,"!עקיליּב ַא רָאג הרוחס יד זיא

 ,35 'ז ,18923 אנליװ ,קינטנעצַארּפ רעַײנ

 יַא .ףָארטש א ןגירקנַײרא .ןעמוקַאּבנַײרַא .7

 .ּפָאק ןיא ליוק ַא יא .ןייצ יד ןיא יַא .ּפעלק
 א ,קנערק א 'א .תוללק ,רסומ ,עיצרָאּפ א יא

 ןרעּביא סנקעטש רָאּפ ַא יא .עא גנוליקרַאֿפ

 ,פעלק ןגירק = רענל ַא ק ןיא 'א .ןקור

 סקעז טּפַאכעגנַײרַא טָאה רע, .הלּפמ ַא ןדַײל
 ,"םיֿבוט םיׂשעמ עשיֿבנג ענַײז רַאֿפ הסיֿפּת רָאי

 ןָאדנָאל ,ןענַאװַארַאק-רעטַאעט ,ףרָאדנערַאה .י .ש

5, 

 יד .ןעצנַײרַא ,ןּפעלשנַײרַא ,ןּפַאכרַאֿפ .8

 ןַײז ןוֿפ עלָאּפ א טּפַאכעגנַײרַא טָאה ןישַאמ

 ,קָאר

 ,זַײרק ,עּפורג ַא ןיא ןצעמע ןעמוקַאּבנַײרַא .9

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא ךיז וצ םילוע יד 'א .הֿביֿבס

 א 'ַא ,הֿבישי רעד ןיא ךיז וצ רוחּב ןטוג ַא יא

 ןעלצסױרַא ןוא ןעגנוי-עליואוו יד ןשיװצ דלָאי

 ,השורי רעד ןיא קלח ןַײז םיא ןוֿפ

 א יא :ןקורדסיוא עשיטסירעטקַארַאכ ןיא .0

 טּפַאכ טָאג ַײּב, .ןַײרַא ליומ ןיא ןסיּב ןקאמשעג

 ןַא ןַײרַא טּפַאכ דיי רעד, .װש ,"ןַײרַא טינ ןעמ

 א ןוא ,הריֿפע ןַא ןוא ,ןסַײּבנָא

 'ַא ךיוא ױזַא ." השוד ק ַא ןא ,החנמ
 ןגירק ךױוא = הילע ןַא 'א* .וכרּב א

 קרּפ א ןַײרַא לָאמַא טּפָאכ רע, .ןגָאלשעג

 -סיוא םיאטח טַאלּב סקעז םיא ןרעװ ,תוינשמ

 רעטרעטשרַאֿפ ַא ,ץרפ ,"ךוּב ןוֿפ טקעמעג

 ,ם י ל ה ּת לטיּפאק ַא 'ַא לַײװרעד ל'כיא ,, .יתּבש

 .וטוא .וֿפד +----- ךיז ןּפַאכנַײרַא
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 יײװצ ןוֿפ ,עש ,"ןענוֿפעג יװ ןַײז סָאד טעװ

 .213 'ז ןטלעװ

 -רַאֿפ וצ טנװָא םעד יַא .טַײצ ןעניוועג ,

 רעטלַא רעד ןיא, .עטכישעג עצנאג יד ןקידנע

 ךָאנ ןוא רדח ןיא טנרעלעג רע טָאה םייה

 ,"הֿבישי א ןיא רָאי ַא ןּפַאכוצנַײרא ןזיװַאּב

 .ד"כשּת ה"ר ,קיא ,יטלַאיֵא .ח

 -רעּביא ,ליֿפעג ,גנומיטש ןגעוװ) ןשרעהַאּב ,2
 רעד ,תוֿבהלתה יד) קערש רעד, .(עא גנוּבעל
 עצנַאג יד, ."ןַײרַא זדנוא טּפַאכ (װזַאא ןרָאצ
 רעד סמערָא עכעלקערש ענַײז ןיא טָאה דרע
 סָאד ןיא ,יקסנַאזַאק .ז ,"טּפַאכעגנַײרַא דחּפ
 ,1911 ינוי ,י"נ ,ןעּבעל עַײנ

 ןּבייהוצסיורַא ןּברעװ ערעדנַא טַײּברַאֿפ ,2

 ,גנואוט רעד ןוֿפ טייקגנירג רֶעדַא טייקכיג יד

 -רעטנוא (ב .ס עהומ ש א יא (א :תואמגוד

 'ַא ןעמ ןָאק ןטנװָא עכלעזַא ןיא, -- ןרעה

 ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ןכַאז עװַאקישט רעייז

 רעּביא העד יד ןגירק (ג .101 יז ,'סעמע'

 ךודיש םעד ףיוא ןעגנַאגעגנַײא זיא יז, -- סעּפע

 לָאּפמַאי ןיא טָאה עמ לַײװ ,רַאֿפרעד רָאנ

 ,קיא ,שַאּב ,"ףיוה רעװעקוויצ םעד יא טלָאװעג

 -- סעּפע ןיא ןעגנירדנַײרַא (ד .ח"ישּת הסּפ

 טימ קידנעטש ךיז טערָאּפ רע זַא אמּתסמ,

 ,טלעג סָאד טנעה יד טימ טלַאה ןוא ןכַאז עטעֿפ

 ,"טײקטעֿפ ןַײרַא ךיז ןיא טלעג סָאד טּפַאכ

 ,1869 סעדָא ,הירא רוג הׂשעמ

 עסייה א יװ יַא .רעסַאװהצמ יװ יַא 9

 קיטש א יװ ,(טנלָאשט) לגוק םעד יװ יא .עּבלוּב

 ײצנַײנ ,ןֿפנָארּב) טיװעקָא עסוּכ א יװ ,ךעקעל

 -ןֿבא ןַא יװ ,האיצמ עטסערג יד יװ יא .(רעק

 ,םייריש סניּבר םעד יװ יִא ,ֿבוט

 -גַײרַא ,1

 ףיוא ,עלַײװ רעצרוק ַא ףיוא ןײגנַײרַא ,ןעמוק

 ןוא ּבַײװ וצ םייהא ךיז 'א .טיזיו ןצרוק ַא

 ןַײרא סרעטֿפע ךיז טּפַאכ עלהמלש , .רעדניק

 ,סוממ ,"עינזוק ןיא דימש םעד קיזַײא וצ

 ןַא ,ןדירֿפוצ ןַײז טגעלֿפ רע; .75 יז ,המלש

 ןּפַאכוצנַײרא ךיז טַײצ ןּבילּבעג םיא ןזיא סע

 -קילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,שרדמה'תיּב ןיא

 ,18 יז ,עבכיל

 ףלָאװ רעד .ןעגנירדנַײרַא ,ךיז ןגירקנַײרַא .2

 ריוכט ַא ,ךעלעֿפעש יד ןשיװצ ןַײרַא ךיז טּפַאכ

 -נעלּברַאֿפ יד) האמוט יד .עא רעניה ןשיװצ

 ַא ןַײרַא ךיז טּפַאכ (עא הװאּת יד ,שינעד

 תועט א .לטעטש ןיא ןַײרַא ךיז טּפַאכ הֿפגמ

 ןיא ,ּבורגצלַאמש ַא ןיא 'א ךיז .יַא ךיז ןעק

 .רעטנזיוט (ערעווש) עסיורג יד ןיא ,ןרעדעֿפ יד

 -רעדעלֿפ א זַא; .ץרַאה סמענעי ןיא ךיז יִא

 טּבראטש -- רָאה יד ןיא ןַײרַא ךיז טּפַאכ זיומ

 ןַײרַא ךיז טּפַאכ, .שינעּבײלג ,"רָאי סָאד ןעמ

 ,ץרֿפ ,"ליטש עגר ןייק --- לירג א ןעמיוק ןיא

 טָאה ריא, .229 יז ,'ָאקיִצצ ןעמעָאּפ ןוא רעדיל

 ,עסקַאט רעד ןיא טּפַאכעגנַײרַא טָא השקשינ ךיז

 ןיא טּבעל ,טדײלקַאּב ןוא טיינַאּב טַײז ריא

 רעד, .עסקַאט יד ,םוממ ,"גָאטלױואװ סיורג

 -נַײרא ןיהַא ךיז טָאה סערגָארּפ-טלעװ רעסיורג

 ןטימ טָאטש יד טרעקעגרעּביא . . . ןוא טּפַאכעג

 .(עקד ,ןיד) רעד

 ידַא -- שירעּפַאכנַײרַא

 .וחרט -- ן(עװ)ערטיכנַײרַא

 .ורט -- ןעמַאלכנַײרַא

 ןעשטּפַאלכנַײרַא

 טניטלַא ,עש ,"ףיורַא סיֿפ יד טימ ,ּפָארַא ּפָאק

 סָאװ ןלַארטש רָאּפ ידע ,63 'ז ,עקװעלירתּכ

 ךיז ןּבָאה ... ןסיורד ןוֿפ ןעמוקעג ןענַײז

 ךַאד ןיא רעכעל יד ךרוד רעהַא יא טזומעג

 .ל .ה ,"טנעװ יד ןיא ןטלַאּפש יד ךרוד ןוא

 :תוללק ןיא .לזַײה סנדייז םעד ,יקצינטישז

 םערעװ, ."א ךַײא ןיא ךיז לָאז דנַארּב א,

 ּביוא ןוא) טייהרעקידעּבעל יַא ריד ןיא ךיז ןלָאז

 רָאנ ,טייהרעטיוט ןַײז סע געמ ,טסליװ וד

 ,"(םלוע-לש-ונוּבר ,רעכיג סָאװ

 ךַײא טֿפרַאד ריא, .ןקידנעּפָא ,ןלַאֿפנַײרַא .9

 רעד ןשיװצ יַא טינ ךיז טלָאז ריא ,ןטיה רָאנ

 ַא ןּפַאכ סָאװ סרעליּפשנטרָאק הרֿבח רעטוג

 ,עש ,"שודק ַא רַאֿפ םיא ןכַאמ ןוא רעַײרֿפ

 הרֿבס א ויא'ס, .158 'ז ,סעטכישעגױַאּבנזַײא

 א ןיא ץעגרע טּפַאכעגנַײרַא ךיז טָאה רע זַא

 ןעמ וומ רעּבירעד, .217 יז ,ןטרָאד ,"עמרוט

 זַא ןרעטיצ . . . ןוא הֿבנגּב ןֿפנָארּב ןֿפױקרַאֿפ

 .א .י ,"גָארטסָא ןיא ךיז יא טינ לָאז ןעמ

 -מורֿפ ןַײד, .27 'ו ,ןּבעל רָאי 60 ,שטיװָאצַאק

 רע טלָאװ ,ןטלַא ןַא טנוה א ןיא יא ךיז לָאז טייק

 תֹּב הלגח ,"ןטלַאװרַאֿפ זיולק ןיא טנעקעג ךיוא

 :טרָאֿפ רעװיטָאלַאּב רעד עסינמייהעג יד ,דחֿפלצ

 א יװ ךיז יא :95 .9 'ז ,1911 זיולקסטירש

 ןיא) סעּברַא ןיא ריזח ַא יװ ,ךרַאּפ ןיא זיולי
 .עא (עװעּפָארק

 ,גנו- .רעד ,ֿפַאכ =

 ,יירע-

 .שינע-  .ץכע-

 עֿבט א טָאה סָאװ

 עלענימירק עיַא .ןשינעטסולג עיא ,ןּפַאכוצנַײרַא

 א ןוֿפ הװאּת יד -- טייק- .םיׂשעמ

 .ןרַאננַײרַא

 ןוֿפ רעלדנעה א? .טייקערטיכ טימ ןרַאנּפָא

 וצ טעװערטיכעגנַײרַא ייז טָאה . . . קרָאי-וינ

 ,30 ע 1967 ,זמט ,ץנַארק .ד ,"ןעגנושלעֿפ ןֿפױק

 ףיוא ,לה ,"ןַײרַא םיא ןיא סעּפע טערטיכ רע,

 טימ .140 יז ,1959 ָא"ּת ,עגרָאטַאק עשירַאצ

 ,ערעדנַא ןענוֿפעג טכַײל טלָאװ רע ןעוו,-- ךיז

 רעסיוװעג א ךיז טלָאװ , . . . ןגעװ ערעלַאמרָאנ

 ןַײז ןיא טעװערטיכעגנַײרַא טינרָאג הלוח ּפיט

 י"ג ,ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"טייקנארק

 | ,82 'ז ,3

 "נַײרַא .ןסעֿפױא ךיג
 רע טָאה ,קירעגנוה רעיײיז ןעוװועג זיא רע, .ןסע

 ּפשִי ,ןיקסעש .ח ,"ןסע םעד טעמַאלכעגנַײרַא

 .שינע- .1 ,אצוו

 -ּפָאלכ - :פ9פ .ורט -- ןעשטּפַאלכנַײרַא
 ךָאנ זיא סע ּביוא, .ןעשטּפעלכ - .ןעשט
 טלָאװ ךיוי רענרעדלָאג רעד ןוֿפ סעּפע ןּבילּבעג

 "רַאװ ,רעטומפיטש יד ,ײטעשטּפַאלכעגנַײרַא ךיא

 יױזַא סעּפע וטסיּב סָאװ; .7 יז ,1928 עש

 "עג סעקרעמש עקדוי טָאה ,.. . . ןֿפָאלשרַאֿפ

 ,ריּב לֿפוק ןּבלאה א קידנעשטּפעלכנַײרַא טגערֿפ

 איד ,תוילגרמ םירֿפא ,"םייחל ַא רעסעּב ךַאמ

 .16 'ז ,1894 עשרַאװ ,ןרעטלע ענענוֿפעג

 ,שינע-



 - ןעּפאילכנַײרַא

 נַײרַא ,ןסיגנַײרַא .ורט -- ןעּפַאילכנַײרַא
 -לָאּברַאק לשעלֿפ ַא ּפָארַא טמענ רע, .ןעכוילּפ

 -- לסעֿפ-טסימ ןיא ןַײרַא טעּפַאילכ ןוא רעסַאװ

 .דַאנ ,"קעמש א טיג ןוא טוג ױזַא טַײז טציא

 .שינע- .קסַארֿפ ַא יַא :ךיוא

 .ןענײװנַײרַא .װרט 8 וטוא -- ןעּפילכנַײרַא
 ּפילכ ַא טיג יז ןוא, .קידנענייװ ןגָאזנַײרַא

 ,שידק ןיוש גָאז :ןַײרַא רעיוא ןיא ןענמלז ןַײרַא
 למ-לירּפַא ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"!עלעמלז

 .שינע- .1

 ןּפַאלקנַײרַא .1 .װרט -- ןשילַאמכנַײרַא
 יּבא, .דרע רעד ןיא ןקָאלֿפ םעד 'א .ןקַאהנַײרַא

 טימ ןטישרעּביא רָאנ ןהריד יד| יז לָאז עמ

 , לטַאמ ,עש ,"טנעװ עַײנ ריֿפ יא . . .לגיצ

 רַאּפ א יא .ּפעלק ,שטעפ ןּבעג ,2 .,158 יז

 גנוי א, .ןסערֿפנַײרַא .9 .שטעּפ עקידרעַײֿפ
 שידִיי ןייק טגָאז ,המהּב א יװ ףיוא ךיז טּבייה

 לסיש ַא ןַײרַא טעילַאמכ ןוא טינ טרָאװ

 ַא ןופ ןַאמָאר ,אּפֶא ,"װאשטש טימ לֿפָאטרַאק

 .שינע .ץכע- .31 יז ,ֿבנג-דרנֿפ

 םעד טָאה רע ןעװ, .װרט -- ןעּפירכנַײרַא

 סעקנַאװ וצ ןלַאֿפעגוצ רע זיא ,טּפַאכעג קילּב

 ,רענידָאג .ש ,"ןיהַא טעּפירכעגנַײרַא ןוא רעיוא

 ,1933 עװקסָאמ ,וװ סקיּב רעד טימ שטנעמ רעד

 .שינע- 159.  יז

 ַא ןיא ןסיגנַײרַא .װרט -- ןעלגָאלנַײרַא
 .ןרירטנעצנָאק ,ןעלמַאמָא .ןַײװ 'א ,לגָאל

 טלגָאלעגנַײרַא זיא םיא ןיא סָאװ שידִיי ַאע .גיֿפ

 ,12 ש 1961 ,קיא ,גי ,"טייקשידִיי קיכוּת ןרָאװעג

 .ןעמוקנַײרַא .1 .וטוא -- ךיז ןריזַאלנַײרַא
 ,טנַאריטרַאװק רעקילַײװטַײצ ַא יװ ןעגנירדנַײרַא
 ,טכירעגמוא ,ױזַא םּתס ןעמוקנַײרַא .קיסַאּפש .2

 ןּבױלרעד ,ןָאל .1 .װרט -- ןזָאלנַײרַא
 ןיא יַא טינ םיא רָאט עמ .ןעמוקנַײרַא ,ןײגנַײרַא

 ןדלָאג ןיא ּפַאלק ,ּפילק, .ּבוטש רעשידִיי ַא

 ןענעֿפע -- / .רימ ןֿפע ןּבעל-רעַײט ןַײמ / ריט

 ,"טשינ יאדווא ךיד יַא ןוא / טשינ ךיא לעװ ריד

 ַא ןוא רעמורֿפ ַא ןַײז ךָאד טסעװ וד, .לֿפ

 םעד ןַײרַא טזָאל :ןגָאז ןעמ טעװ / ,רעטוג

 סטכַאמ ,ףיוא סטכַאמ , .לֿפ ,"רעטומ סקידצ

 ןיא טנַײה ...ןַײרַא זדנוא טזָאל ןוא ףיוא

 ּבָאה סָאװ, .לֿפ ,"טלעטשרַאֿפ טייג עמ ,םירוּפ

 ןיא ךימ טזָאל עמ זַא ןדער שילוּפ ןוֿפ ךיא

 ריזח ַא טזָאל עמ זַא; .װש ,"ןַײרַא טינ ףיוה

 טינ ךיג ױזַא םיא ןוֿפ ןעמ ןעק ,ןַײרא ןטרָאג ןיא

 ןהיג םיא ךיא ליװ ךַא םורד, .װש ,"ןרעװ רוטּפ

 רע איװ ןיגָאז םהיא לי ינוא / ןַײרַא ןזָאל

 ,ןַײרַא ,ןַײרא / ,ןַײז גהֹונ לָאז לארׂשי טימ ךיז

 .ח| יגנוּבַײרשּב וניּבר השמ' ,"ןַײמ עשוהי

 -ץעגרע ןייג רימ ןלעװעא ,{50 אש ,קג ,קורעמש

 -עמוא 'ַא זדנוא טעװ עמ .רדס םוצ שרעדנַא
 "רעכאמנצנוק רעדי ,ץרּפ ,"םוט

 םעדק ןרעהוצ ךיז (א = רעיוא ןיא יַא*

 ןַײז ,ןַײא ןטרַאגנַײװ ןיא ץנאלֿפ ֿבקעי גַײװצ

 ,סוממ ,"ןַײרַא רעיוא ןיא ריד זָאל ןעַײרש

 -גַיײרַא ,ןדערנַײרַא ,ןגָאזנַײרַא (ּב ,59 יז ,תורימז

 םַײּב ץירּפ םעד ייז ןזָאל, .,טרָאװ א ןֿפרַאװ
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 ,"טרָאװ טוג א רעיוא ןיא 'א קידנעייג געװ
 'א .1910 י"נ ,עלעשטנעמ עניילק סָאד ,סוממ

 -רעּביא רדסּכ (א = רעוא ןיא לירג  ַא

 (ב :לוד טכַאמ סע ויּב ,עקיּבלעז סָאד ןרוח

 ,ןקיאורמואַאּב קרַאטש לָאז סע זַא יוזא ןדערַאּב

 ןיא קנָאּב א 'ַא* ןכַאמ עילאק סעּפע
 א ןכַאמ עילַאק םַײּב לעיצעּפס ,זד = רעוא

 ,ערה-ןושל ךרוד ךודיש

 ,ןסישנַײרַא ,ןקורנַײרַא ,,ןכעטשנַײרַא .2

 ןיא ןייצ יד ,לגענ יד יַא .ןעגנַאלרעדנַײרַא

 ַא ןצרַאה ןיא רעסעמ ַא יא .ּבַײל סמענעי

 ןרָאװעג ךאװ ןענַײז םיא ןיא, .ּפָאק ןיא ליוק

 ןטלָאװ ןעגנַאלש יװ ױזַא . ... ןעגנורענירע

 ,"חומ ןַײז ןיא ןעלכאטש רעייז ןזָאלעגנַײרַא

 .9 '} ,1901 י"נ ,רעגערט רעד השמ ,ןילרעב .י

 ריא טזָאל ןוא . . . רעסעמ ַא סױרַא טּפַאכ ןוא;

 ,ןנַאמרעקעּב .ש ,"טַײז ןיא רעסעמ םעד ןַײרַא

 א 'א* 38 'ז ,1884 סעדַא ןרעטש ןגרָאמ רעד

 שירעגנוילואװ = טַײז ןרעטנוא לט כע ה

 ,רעסעמ א ןכעטשנַײרא

 רענייא ןענַאטשעג ןענַײז יז, .גיֿפ זד 9

 ןוא עלַײװ עגנַאל א ןטייװצ םעד ןגעקטנא

 ןקילּב יד טזָאלעגנַײרַא ךעלגנירדכרוד ןוא ףיט

 ,רָאֿפ ,רעסַײלשלרעּפ .ע ,"ןגיוא סנטייווצ םעניא

 א = צקליּפש א י'ַאֹ* 19 או 2

 ףָאט וצ יװ םענעי ןגָאזנַײרַא .ןָאט ךָאטש

 ףיוא טַאהעג ּביל טַאלג טָאה סַאּב םנורג ןוא;

 ,טרָאװכָאטש א ןּתוחמ םעד ןגָאז הנותח רעדעי |

 :ןסייהעג ןושל-רעמזעלק ףיוא טָאה סָאד סָאװ

 יַא* ,ירמזלּכ הרֿבח ידי ,רַא ,"עקליּפש ַא א

 -רַאֿפ ,ןדערַאּב = (ךיוּב ןא) םערָאװ א

 ערעװש ,ןקיטייװ ןֿפַאשרַאֿפ ַײּברעד ןוא ןצרַאװש

 םיא טזָאל ןוא עטלַא יד ןייג וצ טמוקע .ןגרָאז

 זיא , ..טישכּת רעד טָא זא ,םערָאװ ַא ןַײרא

 ,עש ,"ֿבנג רעטסָארּפ ַא ,ֿבנג א ... רָאג

 ,81 'ז ,1922 עשראו ,! ןרעטש עדנעזנָאלּב

 רעקיטכעמלַא רעד, .ןָאטנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .4

 זָאל ןגעמרַאֿפ רעזדנוא ןיא ,ןציש זדנוא זָאל

 דניצַא, ,70 יז ,תורימז ,סוממ ,"רָאּפש יד ןַײרַא

 ,ןַײרַא טענגַאמָארטקעלע ןיא םָארטש טזָאל

 טריזיטענגַאמעגנָא ךַײלג קָאװשט רעד טעװ

 ,םייהרעדניא עירטקעלע ,װָאקטישז .ב ,י"ןרעװ

 ןיא רעסַאװ ליֿפ ױזַא טָאה רעװ, ,1930 וועיק

 ןייא םוא רָאג זַא טזָאלעגנַײרַא ןייטש םענעי

 סָאד ,זּביא ,"ליֿפ יֹוזַא סע טניר דנַאטשּפָא

 ,1877 ןילּבול ,דניק עגיצנייאנינייא

 ,ןענירנַײרַא ןזָאל ,ןסיגנַײרַא ,ןצירּפשנַײרַא .ס

 ןשימוצ ןעמ לָאז ןרעיוא יד ןיא ןעגנילק וצ,

 א ןּבעגוצ ןוא לייא-לדנַאמ טימ טֿפַאז-ךעטער

 ,"ןרעיוא יד ןיא סנּפָארט יא ןוא ךערַײװ לסיּב
 ןעמירַאּב סָאװ טימ , .1850 ֿבוֿבל ,הכורַא הלעּת

 -רעה יד וצ ןעמוק ייז סָאד ןשטנעמ יד ךיז

 ?ןֿפױל טימ רעדָא ןעגנירּפש טימ . . . טֿפַאש

 ,סעצָארּפ רעד ,.ג .א ,*?'ַא טֿפיג ןוא ןסַײּב טימ

 ,25 יז ,1885 עשרַאװ

 -ירעמַא רעד, .ןזָאלּפַארַא ,ןקעטשנַײרַא .0

 יד ןיא טנעה יד טזָאלעגנַײרַא טָאה רענאק

 ,14 'ז ,ןירעצנעט יד ,ַאּפָא ,"סענעשעק-ןזיוה

 .וטוא -- ךיז ןזָאלנַײרַא

 ךיז ןזָאלנַײרַא

 טזָאלעגנַײרא לענש עמוס יד טָאה רעגניז רעד;

 .טערַאּבאק ןשידִיי ַא ןיא ,רַא ,"שַאט ןיא

 -רעטנוא יִא .ןּבעגוצ .ןעײננַײרַא .יטרעדַײנש .?

 ,ךעלכעל טֿפַײלש רע, .לּברַא ןַא יא .קַאלש

 ,סענעשעק סיוא טדַײנש .לּברא ןַײרַא טזָאל

 םַאֹּב ,גרעּב ,"ןצַאל ןוא ןעלסקַא טסערּפרַאֿפ

 ,497 יז ,יסצמצי ,{ רעּפעינד

 יא .סָאלש א יַא ,ןקיטסעֿפנַײרַא .ײרעלָאטס ,8

 ,ןטלַאה רעסעּב ןלָאז ןֿפױרש-ץלַאה יד, .ןילק א

 ,רעּב ,"סענילק ןַײרַא סערעלַאטס ךס א ןזָאל

 ,42 יז

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןז  ,רעד -- זָאלי-=
 טלעג-א .עטרַאק-ַא .טעליּבײַא .ןזַאלנַײרַא ןוֿפ

 ןּבענ טכיל א טנערּבעג טָאה זיוה םעניא; --

 ,טציז רע ואוו ןטרָאד ,שטנעמיּבַײל סקידצ םעד

 ,לבכיטנרעטש .ַאי ,"'ג"ַא ןָא ןזָאלוצנַײרַא טינ

 ,115 יז ,1861 גיצּפילל

 ,ןייגנַײרַא .1
 ךיז יא .ןטעּבעגמוא ,טכירעגמוא ןעמוקנַײרַא

 ןּבָאה" .עא למוט א טימ ,ןדלַאװג טימ ּבוטש ןיא

 עדייּב ןּבעגעג סרואינש יד טימ סריאמ יד ךיז

 ,...ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"ןַײרַא זָאל ַא

 ,טיוט עלַא ןרָאװעג ייז ןענַײז דלַאּב, ,147 יז

 , ..לייה ןיא ןזָאלעגנַײרַא ךיז ןּבָאה סע ןעד

 ,קילג הטנ ,"ןדנוּבעג ייז ןּבָאה ןוא יײצילָאּפ

 ,1879 ענליװ ,רעורַאטלַא םחנמ 'ר הׂשעמ

 ,14 יז

 .געװ ןיא ךיז ןזָאלקעװַא .ןייג ךיז ןזָאל .2

 םורָא איד, .דלַאװ ןיא ,געװ ןטַײװ ןיא יא ךיז

 יז .טנומ ןשלַאֿפ ןַײז טנוה ןעד טּבױלג אוק

 רֿפס ,"ןַײניה ףיט רֹׂשֲאװ זָאד ןיא ךיז ׂשיל

 לדלעװ ןיא, .ּב/ול ,1696/1686 מדֿפ9 ,םילשמ

 ןיוש טלָאװ סע ,טשינ רעגייטש ןייק זיא יַא ךיז

 .ץרפ ,"ןעװעג שיצירּפ רעדָא שירעשטַײד ליֿפוצ

 ,ןטכישעג:ץָאלק'

 יד ,ןלַאֿפנַײרַא .ןעגנערּבנַײרַא .ןריֿפנַײרַא .9

 ּבָאה'כ, .ךַײט ןיא ןַײרַא ךיז טזָאל עיצַאזילַאנַאק

 סָאװ טקַארט ןרעּביא . , , ןֿפױלכָאנ ןּבױהעגנָא

 .מפ ,"דלַאװ ןיא טזַאלעגנַײרַא . . . ךיז טָאה

 רעסַאלּב ַא, .ןּפַאככרוד ךיז .ןעגנירדנַײרַא 4

 א ךרוד טזָאלעגנַײרַא ךיז טָאה ןגרָאמירֿפ

 ,ןיקצעלק' ,ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרפ ,"ערַאּפש
 ,292 יז

 -רַאֿפ ןרעװ .ןע:צנַײרַא ךיז .ןָאטנַײרַא ךיז .9

 ןיא ,סעומש א ןיא י'ִא ךיז .סעּפע ןוֿפ טּפאכ

 'א ,דייר עטסוּפ ןיא ,טוּפסיד א ןיא ,חוּכיװ ַא

 ןיא ,תונוּבשח ןיא ךיז 'א .לוּפלּפ ןיא ךיז

 ,ןטֿפעשעג ןיא ךיז יא .תוֿבשחמ ןיא ,תוריקח

 ןוא ןסע ןיא ,הקשמ ןיא ,סערֿפ ןיא ךיז יא

 (עגנַאל) ןיא ךיז 'ַא .הזה-םלוע ןיא ,ןעקנירט

 ןענעייל ןיא ,הדוֿפע רעד ןיא ךיז יא .תוקזחמ

 ליוו ךיא, .תוינחור ןיא ךיז יא .(סלוסּפ-ףיירט)

 ,אי ,"ַא טינ תוריקח עטַײװ עכלעזַא ןיא רָאג ךימ

 ,1940 ,עּבאגסיוא װַאס ,21815 ,טלעװ עטרַאנעג

 ּבָאה םיכרד עטַײװ ןיא םיא טימ ךיז יַא; ,56 יז

 ךיז רע לַײװ, ,123 יז ,היֿבט ,עש ,"טנַײֿפ ךיא

 ךַײלג טזיא ןַײרא ןקנירט ינוא ןיׂשע ןיא טׂשָאל -
 ,ב/דכ ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"המהּב ןייא ׂשילַא



 ןכַאלנַײרַא

 סעַײטלוה ןוֿפ ןךרד ,ךַאילש =} ךַאלש ם'ניא

 ןוֿפ גנַאג ןיא טינ טערט ,ןַײרַא טשינ ךיד זָאל

 ,14 ,ד ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"ןשטנעמ עטכעלש

 רעד ןיא ןרעטצרַאהַאּב=| רעטצרעהעּב ןייק,

 ןיא ךיז ןזָאלוצנַײרַא טגאועג סע טלָאװ טלעוו

 ,דמא ,"רענגעק ןכַײלגמוא אזַא טימ טַײרטש א

 .1866 ענליוו ,שיֿפ לַאװ רעד

 .ןצעמע טימ ןעמענרַאֿפ ךיז ,ןּבעגּפָא ךיז .0

 ןטימ י'ַא ךיז .קינדוננ םעד טימ יַא טינ ךיז

 ןֿפלעה םיא ,ךיז וצ ןטעּברַאֿפ םיא ,דימלּת

 ךיז יאדּכ טשינ זיא רֿבק ןיא םערעװ יד ּבילוצ,

 טעטש' ,ץרפ ,"עסקַאטילעּב ןטימ ןזָאלוצנַײרא

 ,10 טקנוּפ ,!ךעלטעטש ןוא

 -נַײרַא ,ךיז ןסישנַײרַא ,ךיז ןכעטשנַײרַא .1
 ַא ,ןצרַאה ןיא רעסעמ א ךיז יא .ךיז ןצירּפש

 .ןגיוא יד ןיא סנּפַארט ךיז יַא .ּפָאק ןיא ליוק

 ןיא ןכַאל 1 .װזוקַא .וטוא -- ןֿכַאלנַײרַא
 וצ ,ןכַאל סָאד ןלױהרַאֿפ וצ טּפָא ,ןַײרַא סעּפע

 ןקוק .ךיז ןיא יא ,טימעג רעטיּב א ןטלַאהַאּב

 .לגיּפש ןיא 'א ןוא םינּפ םענעגייא ןֿפױא

 ךרוד ןַײרַא ןכַאל ןוא רעהֿפױא ןָא ייז ןצנַאט,

 ןּביז ,קינַאמ .י ,"רעמיצ ןַײמ ןוֿפ טנעװ יד

 ןָאֿפעלעט ןיא טכַאלעגנַײרַא טָאה יז, .'רעדניק

 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"טרילעכַאטש שימייה ךימ ןוא

 א טָאה ,סַאג רעד ךרוד קידנעייג, ,7 וע 7

 טָאה סָאװ ,לַאש םענעלָאװ ןיא טכַאלעגנַײרַא ןקז

 טלעטשרַאֿפ ןוא דרָאּב יד טשטעװקרַאֿפ םיא

 ,24 אוו 1972 ,רָאֿפ ,גח ,"ליומ סָאד

 ןדער סמענעי ןוֿפ ןטימניא ןכַאלעצ ךיז .2

 -טינ ןוַײװּוצסױרַא ('דכו ןליּפש ,ןלייצרעד)

 ,ןגילוװש ריא ןיא, ,ץרא-ךרדמוא ,טייקימיטשנַײא

 'א ריא ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,ןדייר ריא ןיא

 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ןטימניא

 יד ןיא ,םינּפ ןיא 'ַאֹ* .129 'ז ,2

 ,טײקטַײשרַאֿפ ,הּפצוח ןוַײװסױרַא = ןגיוא

 טלעטשעג ןטלעװ עלַא ןוא טלעװ רעצנַאג רעד,

 -עגנַײרַא טיוט םעד ,ןגעקטנַא קידהּפצוח ךיז

 'ריט עצרַאװש ידי ,שָאוהי ,"םינּפ ןיא טכַאל

 יקרַאמ ןטלַא ןֿפױא טכַאנַײּבי ןוֿפ ןחדּב רעד;

 יד ןיא רימ טכַאל ןוא סיוא טלֹוּב ךיז טלייט

 טָאה רע, .י?תמא סע זיא' ,ץרּפ ,ײזַײרַא ןגיוא

 טשינ רעּבָא ,ןכַאל ףרַאד רָאמוה זַא ,ןטלַאהעג

 ,זמט ,טייצ ,"םינּפ ןיא 'א רעדָא ןכַאלסיוא

 ,25 שווו 7

 ךיז טָאה רעּבָא םשילעּב רעד, -- ךיז טימ

 עשידיא עטלַא ,דמא ,"דרָאּב ןיא טכַאלעגנַײרַא

 טדערעג טָאה יז, .28 יז ,1876 ענליװ ,ןעגַאז

 ןרָאװעג טיור טלָאװ קַאזָאק א זַא דייר עכלעזַא

 ןיא ךיז טכַאלעגנַײרַא האנה סיורג ןוֿפ ןוא

 -רעטנוא' ,ַאּפָא ,"ןענייוו םוצ שזַא ןַײרַא םעזוּב

 ,69 יז ,יטלעוו

 .גנ- רעד ,ךַאל--
 .ירעד = .(עקי ,ןיד)

 ןסילשגַײרַא .1 .װרט -- ןעשטנַאלנַײרַא
 םוצ ךיז ןעֶיצ סָאװ ןטָארד ןיא ערטקעלע יד יַא

 ,זיוה ןקידתונכש

 ךיז ,ןסַאּפנַײרַא ךיז לָאז עמ ןכַאמ .2 ,
 סָאד 'א ,עּפורג א ןיא שימייה ןרעװ ,ןעילוטוצ

 רעד = .שינעד

 .ורט -- ןריקָאלנַײרַא

 .ורט -- ןקַאלנַײרַא

 .ןגָאװצ ענעדײשרַאֿפ טימ ןע:צוצ ,ןעינַאמרַאֿפ -

 .חרט -- ןּכױלנַײרַא

 .חטוא -- ןֿפױלנַײרַא

2001 

 ױזַא ,גנַאל ױזַא, .ןטרָאגרעדניק ןיא למותי
 וצ טעשטנָאלעגנַײרַא ךימ ּבָאה ךיא ,טיירּב
 .שינע- .יףסויי ,עש ,"הרֿבח

 ,ןריטרַאװקנַײרַא
 .בװ קרַאמ

 .ןעמוקוצנַײרַא ןקָאלנָא

 עשידִיי סָאד ,טריֿפרַאֿפ ךימ ןּבָאה עטלַא יד,

 ,49 יז ,וװ רָאק ,"טקָאלעגנַײרַא ךימ טָאה ןעקנעד

 ,סרעטעּברַא| רעמ סָאװ ןקָאלוצנַײרַא ידּכ,
 טגָאזעגוצ ןֿפורֿפױא ערעייז ןיא ייז ןּבָאה

 ,ןילּבמעד .ּב ,"ןעגנוניואוו עטוג ,ןטלַאהעג עכיוה

 ,21/ 19.  או 1961 ,רָאֿפ

 ןיא יַא .ןּבױל קרַאטש

 ,למיה ןטעּביז (ןזיּב)

 .װטוא -- ןטכַיל- :פפ -- ןטכױלנַײרַא
 נַײרַא .קינייװעניא ףיוא ןסיורד ןוֿפ ןטכיול

 םעד ןיא ןטכױלעגנַײרַא טָאה ןוז יד, ,ןענַיײש

 ןיא הרוסמ עשידִיי יד, ."לּביטש ןעמערַא

 יםינושאר' סָאװ םעד קנאדא ןרָאװעג טיהעגנַײא

 הֿפוקּת רעד רעּביא זיּב ןטכױלעגנַײרַא ןּבָאה

 ,רענַאקירעמַא ,ןיקסילּפ .ש ֿברה ,ייםינורחַאי ןוֿפ

 .3 או 1

 .ךיז טימ

 ,שינע-
 ,גנ- .רעד ,טכיול-=

 -ןֿפױל ןעמוקנַײרַא .1

 יא .םֶעטָא ןַא ןָא יא .שינעלַײא סיורג ןיא ,קיד

 זנּכשא , .טײהרעטעּפָאסרַאֿפ יא .םודנעּפ-םודנעה

 וצ קלָאּפ םעד טימ ךיא ּבָאה זָאװ :טקנעדעג

 ןיא רימ טמוק רע זד ,ןֿפַאש וצ רדַא ןקיש

 65 'פש ,זנּכשַא ,"ןֿפאל וצ ןַײרַא זיוה ןַײמ

 ןעד טימ ןגורטּב ןםירצמ יד ,יײז} איז טָאה רע,

 וד ןמונג דנַאטש רֿפ ריא איז טוה ינוא (םי)

 קלח רוזחמ ,יןַײז ןֿפָאלג טׂשּבלעז ןַײרה איז

 רע, .א/אּפק ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש ,ינש

 ןעד ...ןרעװ לוצינ טעװ רע זַא טניימעג טָאה

 ןיײרא רעלעק ןיא זחוּפ ַא ןֿפָאלעגנַײרַא זיא סע

 הׂשעמ ,ײּפָאק םעד טקאהעגּפָא םיא טָאה ןוא

 קידעּבעלטינ טיוט-טינ ןענַײז דלַאּב, ןמוא

 יד ןוא עטַאט רעד ּבוטש ןיא ןֿפַאלעגנַײרַא

 סע זַא ןוא, ,77 יו ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"עמַאמ

 -ןַײרַא טלעֹוּפעג רֶע זיא ,ךיור רעד םיא טלעֿפ

 ילארׂשי וניא ןַא וצ ןליֿפא ,ןכש א וצ ןֿפױלוצ

 םהרֿבֲא ,ץרפ ,"עקרָאכַאמ לסיּב א ןגרָאּב

 ןענַאגאװ יד ןוֿפ גנעל רעד ַײּב, .ןעזייר

 טלעטשעגסיוא ןעייטש ןןדִיי יד ןקישוצסיוראו

 טנעה יד ןיא סנקעטש טימ רעדרעמ עשטַײד יד

 ןגָאלשעג רעדעי טגירק ןָאגַאװ ןיא יא םַײּב ןיא
 ןיא 'ַא* 261 יז ,ַײרוגליּב ןּברוח ,"טולּב זיּב

 דיר איד, .רעיוא ןיא ןַײרַא .כרא = רעיוא

 תורצ רַאֿפ ןַײנַא ןרוא ןעד וצ ׂשנוא ןֿפיל
 .22 יז ,ץניװ ,"ןּבַײלּב םיוק רימ טנוק

 טֿפױל רעסַאװ .ךיז ןסיגנַײרַא ,ןענירנַײרַא .2

 ןֿפױל וצניהא; .ךַאד םענעכַארּבעצ ןכרוד ןַײרַא

 עשיטאּבעלאּב יא ךעלקעטשניר ,הליחמ ,ןַײרַא

 -לּכ ןוֿפ ןָא ךיז טימ ןעגנערּב ןוא סעצינױמַאּפ

 ,80 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"ֿבוט

 ןגײלנַײרַא

 -רעטכירעגמוא ןטכולנַײרַא .ןענַײשנַײרַא .2

 עגנַײרַא זיא גנונעֿפָאה לַארטש ַא .גיֿפ .טייה

 ןטרעֿפ ןֿפױא, .עטשואִיירַאֿפ יד ןשיװצ ןֿפָאל

 ךיז לָאז ןיא ןֿפָאלעגנַײרַא ןוז יד זיא שדוח

 םענעשַאװעגסױא ןֿפױא ןשטילג ןּבױהעגנָא

 ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײֿפ ,"לדנטעקרַאּפ

 ,41 'ז ,2

 ,טלעג עטנידרַאֿפ ןגעוו) גנירג ןעמוקנַײרַא .4

 םיחװר יד ןוא טֿפָאלש ריֿבג רעד, .(םיחװר

 .חש ,"ןַײרַא ןֿפױל

 ,טלעג ךס א ןּבעגסױא .4 ב ןוֿפ ךופיה .8
 טסנרע טרעװ עמ זַא; .תואצוה ךס א ןּבָאה

 ןוּבשח) ןיא} "רעטנזיוט ןַײרַא ןֿפױל ,קנַארק

 ,ןתואצוה (ןוֿפ

 -ַאּב א ןָא ,ױזַא םּתס -- ךיז טימ ךיוא

 .ץכע- .גנו- .רעד ,ףיול-- .קעװצ ןטמיטש
 ,שינע-

 סעּפע יַא .ןדערנַײרַא .חרט -- ןרמולנַײרַא
 .ןעקנעדעג וצ ןּבָאה לָאז רע ,ןצעמע ןיא

 -נַײרַא ,ןשטעװקנַײרַא .ורט -- ןעּפולנַײרַא
 ,"קעּבאט קעמש ןטוג א ןַײרַא עּפול ןוא, .ןקור
 .הֿבושּתילעּב רעד ןוא קידצ רעד ,רעגיט .י

 ץכעגעיד ןַײרַא עּפַאל , .ורט -- ןעּפַאילנַײרַא
 ,1938 עשרַאװ ,ו ערדנַאּפ חנ ,שז ,"סקַא ןיא
 ,46 יז

 וצ תורוחס עלַא יַא .ורט -- ןרשווילנַײרַא
 ךיז טימ .ןעגנולעטשַאּב יד יַא .טַײצ רעד
 ,בנז .,םעטַײּב ריא --

 טַאטלוזער רעדָא טקַא ,1 רעד -- גײלנַײרַא
 עג סע; .גנוריטסעװניא ,2 ,ןגײלנַײרַא ןוֿפ
 רערעל ףיוא ןענרעל וצ רָאי ריֿפ . . . טרעיוד

 רעד ןוא דומיל-רכׂש רעד רעַײט טסַאק סע ןוא
 ַאזַא ראֿפ קירעדינ וצ זיא סרערעל יד רַאֿפ ןיול

 -נענַאטרַאֿפ .8 .5 אוו 1955 ,זמט ,גצּב ,"ַא
 וצ טרעקעגמוא רעטַײװ ךיז טָאה רע ןוא ,, .טייק
 י .א ,"ַא סיורג טימ ךערּפשעג ןטסוּפ ןַײז
 צנליוו ,װ להקה תאטח ,קסנימ סיוא ריֿפַאס

 ,8 'ז ,1

 קינײװעניא ןגײל ,1 .חרט -- ןגײלנַײרַא
 .רערעדנא רעד ןיא ךאז ןייא יא .ןָאטנַײרא ,ןַײרַא
 ,ןורָא ןיא תמ א 'א .םיּתֹּב יד ןיא תושרּפ יַא

 .ערעדנא ייווצ ןשיװצ ךַאז ןייא יא ,רֿבק ןיא

 רעגניֿפ ןייק ןעמ ןַאט לגנַא ןוא ריט ןשיװצ,

 ןיא ,דר ע רעד ןיא י'ַא* .װש ,''ַא טשינ

 ןכַאמ ךעלקילגמוא :ךױא = ה מ ד א רעד

 דרעירד ןיא ןעמ טגייל ןרענעש ַא, .ןקירעדינרעד

 ןיא ןדָי םעד טגיײל ןעק עס רעװע ,"ןַײרַא
 ךָאד טסּבעל וד ,רעטכָאט, .װש ,ײןַײרא דרע'רד

 ענַײד ריד ןענַײז טדנעלּברַאֿפ / ,תועט ןיא

 יז / ,תװמ ןימ א ריד זיא עּביל יד / ,ןגיוא
 ךיז ןָאק ךיא, .79 ,"א דרע'רד ןיא ריד טעװ

 ,"ןַײרא דרע רעד ןיא ןַאמ א יַא ,ןטלעש טינ

 ריד לעװ ךיא, ,41 'ז ,לדנעמ םחנמ ,עש

 .ש ,"דרע רעד ןיא ןלייא ןעצ 'א ןךיד=}

 סעדא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב

 | ,24 'ז ,7



 ןגײלנַײרַא

 דניק א ןַײרא טגייל עמ רעדייא , :ץכעּבײלג

 ךיז ןעמ זיא ,עלעגיװ ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 ךָאנרעד :ץַאק א םעד ןיא ןגיוװּוצכרוד גהונ
 ,ךעקעל ךפעלקיטש לגיװ ןיא ןַײרַא ןעמ טגייל

 ףיונוצ טֿפור עמ .גרַאװרעקוצ ןוא סעקנישזַאר

 ןכַאז עסיז יד ןּפאכ ייז טסייה עמ ןוא רעדניק

 ַא יװ טכַארטַאּב טרעװ סָאד .לגיװ םענוֿפ

 לֹּבי ,ןַאמטכער .ַא ,"טַײל ענע" ןגעק הלוגס

 .אעוו

 ןטיירג = ענעשעק סמענעי ןיא טנַאה יד יא

 -נגייא סמענעי ןעמענוצוצ ,ןענעֿבנג(אּב) וצ ךיז

 -צכָאװ) רע קידנ כָא װ  ַא ןיא י'ַא* .םוט

 ןענעבנגוצ ,ןעמענוצ = ענעשעק (רעקיד

 סָאד ןּבָאה ןסעצרָאזָאד יד)/ .טלעג שלהק

 רעקידנכָאװ א ןיא טגײלעגנַײרַא טלעג-הרעק

 יד 'ַא* .41 ןאפ ,1882 ,לָאֿפי ,"ענעשעק

 א ןלעטשּפָא :ךיוא = לדייש ןיא דרעװש

 ןעק קנַאד ַא, .םולש ףיוא טיירג ןַײז ,המחלמ

 םולח ַא ךָאנ, .װש ,"'ַא ענעשעק ןיא טינ ןעמ
 'א טשינ ןעמ ןעק םולח ַא רָאנ ,ןעמ טסַאֿפ

 רעד ןיא ןגײלוצנַײרַא רעדייא , ;"לּפעט ןיא

 ;"ץקשיק רעד ןיא ןַײרַא ןעמ טגייל עקשוּפ

 יַא טינ לָאז עמ סָאװ :ןגָאװ ַא יװ זיא ןגָאמ ַא;

 ןַײרַא טגייל עמ זַא, ;"ןגָארטרַאֿפ סע זומ --

 ,"רענייב יד ןיא ןעמ טניֿפעג רענייצ יד ןיא

 ריא סרעּבערנַאּב ,ביל ריא סרעּבערגַאּב, .וש

 רעטכָאט ןַײמ טגיילעג ריא טָאה ואו .ןַײמ

 א ןיא ֿבלח 'ַא טינ רָאט עמ, .79 ,"ןַײרא

 ינוקת ,זּביא ,"תּבש םוא ןענערּב ןוא ץינַאק

 טָאה עמ סָאװ יורטש, .1818 אהרטסוא ,תּבש

 ןעמ גָאמ תּבש רַאֿפ טעּב ַא ןיא טגײלעגנַײרַא

 רע, .ב/דס ,2טל ,"תּבש םוא ןכַײלגסױא

 ןשקָאל ןקָארּב ןוא ןעשטַאק ריא טגעלֿפ

 ,סוממ ,"ןװיוא ןיא ץלָאה 'א ןוא ןגָארטנָא
 ,27 יז ,תועסמ

 וטׂשָאה ׂשָאװ :םיא וצ ךארּפש גוא, .גיפ 2

 ןרעװש ןייא וזַא ןיא טגיילג ןַײרַא ףּפָאק ןַײד
 זיא ,.,, !?ה"י .18 ,?טרָא ,ףסוי ירמא ,"ךָאי

 טָאג עכלעװ ןיא ןשטנעמ ענעי ןוֿפ רענייא

 ,סוממ ,"תונּתמ עטוג עלַא טגײלעגנַײרַא טָאה

 ,23 יז ,| המלש

 םעד יַא* .ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא ןיא 9

 ןָאטֿפױא ,ריא :ךיוא = שדוק-ןורָא ןיא ּפ ָא ק

 ךרוד ךס ַא טשרמולּכ ןכיירגרעד :ןטלעװ

 .ןעגנוגנערטשנַא ךרוד ,ןעגנואימַאּב עסיורג

 ןדערנַײרַא רדסּכ = (רעיוא ןיא) ליר ג ַא יא

 יַאֹּב סָאװ ,ךעלדנעטשרַאֿפמוא זיא סָאװ סנױזַא

 -עגנַײרַא םיא ןעמ טָאה סעּפע, .טקיאורמוא

 יד טרעהעג רע טָאה סעּפע ,לירג ַא טגייל
 ןיא ,עש ,"עיצוטיטסנָאק . . . ןעשטעלּפ רעטכָאט
 -רעד = ר עיו א ןיא 'ַאֹ* 29 יז ,םרוטש
 א .הגרדמ רעטסכעה רעד וצ ןייגרעד ,ןריֿפ

 ַא ,ןוֿפלד א ,ןַאמערַא ןַא ,ןויבא ןַא) ןצּבק
 ןיא רענגיל ַא, .ןגײלוצנַײרַא רעיוא ןיא (תולד
 .טלעװ עטרַאנעג ,"ןגײלוצנַײרַא רעיוא ןיא רע

 ַא יַא* 74 'ז ,1940 ,עּבַאגסיױא !ווָאס ,5

 -מואאּב סָאװ סעּפע ןגָאז = ךיוּב ןיא ץַאק

 א טֿפַאשרַאֿפ ,טלמוטעצ סָאװ ,קרַאטש טקיאור

 .רעצ ךס
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 סָאװ; .ןריסערעטניא ךיז = טנ אה ַא יא*

 ױזַא רָאג ךיא ליװ טסע רע ױזַא יװ ,טסע רע

 'סעמיצ רעד ,עש ,'"ַא טינ טנַאה יד טַײװ

 סָאװ סעּפע = רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה ַא יא

 רעסַאװ טלַאק ןיא טנַאה יד ארומ טָאה רע, .ןָאט

 .לװֿפ ,"ןגײלוצנַײרַא

 .דחוש ,רַאּבַאכ ןּבעג = טנַאה ןיא יא

 -װַארּפס םַײּב| םיא ַײּב זיא טנַאה עטכער יד;

 רע .טסױֿפ ַא ןיא טגײלעגֿפױנוצ דימּת ןקינ

 ןיא ףרַאד עמ ןעװ ,טלָאמעד זיולּב יז טנֿפע

 ,דנַאלמייה ּ'יװָאס ,ברע ,ןַאמטכעש .א ,"'א ריא

 ,.2 ןאַפ ,2

 רע, .ןרעלקרעד טוג = ליומ ןיא ַאי*

 ליומ ןיא טגייל ןוא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,טַײקעצ

 -לעז .ה .ח ,"ןרעה וצ טסָארּפ היחמ ַא .ןַײרַא

 ,42 'ז ,ח"נרּת עשרָאװ ,ןעדנעּבַא רעטניװ ,סעד

 םענעי ןענרעל = לימ ןיא רע ט רצ װ יא*

 זַא; :ריא ךיוא ,ןגָאזרעטנוא .ןגָאז וצ סָאװ

 םיא רע טגייל ,ץראה-םע ןא ןֿפָארטש לי טָאג

 .חש ,יְזַײרַא ליומ ןיא טרָאװ שדוק-ןושל ַא

 וצ ןּבעג = ליומ ןיא רעגניֿפ א יא"

 םעד ןיא רימ טָאה רע; .ןטַײדנָא ,ןײטשרַאֿפ

 ןּבעגעג רימ ןוא טגײלעגנַײרַא רעגניֿפ א ליומ

 סָאד ,סוממ ,יןכַאז ליֿפ רעייז ןײטשרַאֿפ וצ

 טײטשרַאֿפ ריא, ,1910 י"נ ,עלעשנעמ עניילק

 ךַײא ןעמ ףרַאד ליומ ןיא רעגניֿפ ןייק ,ךָאד

 ןעמ זַא, .220 יז ,ןטֿפירש ימַארד ,עש ,"יַא טינ

 טסַײּב ,ןַײרַא ליומ ןיא רעגניֿפ ַא ןַײרַא טגייל
 .װש ,ּפָא םיא ןעמ

 ןּבעג = (חומ ןיא) ּפ ָאק ןיא א"
 ךס ַא ןָא ןעמענַאּב לָאז עמ ,ןײטשרַאֿפ וצ טוג

 ןיא ןַײרַא טינרָאג רימ ךיז טגייל סע, .ימ

 טינ ,ןעמענַאּב טינ סע ןעק ךיא =  יּפָאק
 ,ןַײז סֿפוּת

 ןיא ,תויתוא ַײרד יד ןיא) ם ר ח ןיא יא"

 ,יַאטלוה אזא ןענרעלוצנָא יאדּכ זיא סע, .(תיח

 'א* .עסקַאט ,סוממ ,"תיח רעד ןיא םיא יַא

 ןעמָאנ ןטכעלש ַא ןכאמ = םש ַא ןיא

 -ןַײרַא םש ַאזַא ןיא ךימ טָאה רע, .ןדיירַאּב

 טינ רימ ןוֿפ ןיוש ליװ רענייק זַא טגיילעג

 ,1829 עשרַאװ ,גָאט ןייא דנוא דנעזיוט ,"ןדער

 א ,דשח א ןטײרּפשרַאֿפ = ד ש ח ןיא יַא*
 .טכַאדרַאֿפ

 (ןטײקשלַאֿפ ,קיטש-דמש) ה אמו ט יד ַא*

 ןַײז = םימש-תארי ןיא ,ה ארי רעד ןיא

 רַאֿפ ןקידײטרַאֿפ ךיז .שיטירקָאּפיה ,שלַאֿפ

 ,טײקמורֿפ רעטשרמולּכ טימ םיׂשעמ עסואימ

 טגײלעגנַײרַא ךיא ּבָאה ןטײקשלַאֿפ ענַײמ עלַא;

 ,ןעמוקסיוא סעּפע טגעלֿפ סע .הארי רעד ןיא

 ,"םימש םשל רָאנ זיא וט ךיא סָאװ גנידצלַא זַא

 יא* ,1910 י"נ ,עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ

 טימ ןרַאנּפָא = האמוט רעד ןיא הארי יד

 ןַײרַא וטסגייל סָאװ , .טײקמורֿפ רעטלעטשרַאֿפ

 ,ןדמש ךיז טסליװ ,האמוט רעד ןיא הארי יד

 ,ןיקצעלקי ,ווו ַאּפָא ,ײ!ּפָאק םעד ךערּב !ךיז דמש
 ,159 יז

 ַא ןיא טלעג יַא .ןרינַאּפעד ,ןריטסעװניא .4

 ןיא קלח ןסיורג ַא יַא .קנַאּב ַא ןיא ,טֿפעשעג

 = איצומה רעד ןיא הלח יד יא* .תוֿפּתוש ַא

 ןגײלנַײרַא

 ַא ּבילוצ ךַאז עסיורג א ,ךס א ןרטּפ ,ןּבעגסיוא

 םעד 'ַא* ךַאז רעד ןוֿפ לייט ַא ,טייקיניילק

 ןיא ןּבעגנַײרַא (א = (ןןעמאמ רעד טימ ןטַאט

 סָאװ ץלַא גנומענרעטנוא ןַא ןיא ,טֿפעשעג א

 סָאד ןָאטנַײרא טעּברַא רעדעי ןיא (ּב :טָאה עמ

 'ַא* .טָאה עמ סָאװ ,ןַאק עמ סָאװ עטסעּב

 -גַײרַא ןגעװ ריא = השורי סנטַאט םעד

 ןּפַאנק א טָאה סָאװ סנױזַא ןעגנערּבנַײרַא ,ןּבעג

 טמענ ,ןַײרַא (טוג) טגיל עמ זַאש .טרעװ

 טגייל זעק ןצנַאג םעד, ;"סױרַא (טוג) ןעמ

 (קינערַאװ) לּפערק ןייא ןיא ןַײרַא טינ ןעמ

 ןסעֿפױא טינ ןעמ לָאז טָאה עמ סָאװ ץלַא =|

 טעז ןַײרַא טגייל ןעמ סָאװ, ;"ןהדועס ןייא ַײּב

 טעז ףיױרַא טגײל ןעמ סָאװ ,טינ רענייק

 ,טינ ןעמ טסייװ טּבעל עמ יװ} "רעכעלטיא

 טשינ זיא'ס , :{עלַא ןסייוו -- טּבראטש עמ זַא

 סָאװ רָאנ -- גייט ןיא ןַײרַא טגייל עמ סָאװ

 טניֿפעג ,ןַײרַא טגייל ןעמ זַא, ;"סױרַא טמוק'ס

 ןעמ טמענ ןַײרַא טשינ טגייל עמ זַא, :"ןעמ

 ,עקַאט ןַײרַא טינ טגייל ןעמ זַא, ;"סורַא טשינ

 ןַײרַא טגייל עמ זַא, ;"הּכמ א סױרַא ןעמ טמענ

 רנייא, .װש ,"קנערק סױרַא ןעמ טמענ ,תחדק

 ןשורג ןייא טימ ןכַאמ תוֿפּתוש ןייא ליװ רד

 ןיא טנילג ןַײרַא טָאה רׁשֹוע רד 'נוא רׁשֹוצ

 ףרַאדשרעמרַאהליװ ,רסומ ט30 ,"תוֿפּתוש

 עלַא תוֿפּתוש ןיא ןַײרַא טגייל רע, .א/גע ,ו"פּת

 ענַײמ ןַײרַא גייל ךיא ןוא סעינעמיא ענַײז

 ,111 '7 ,לדנעמ םחממ ,עש ,"םינוק

 יַא .ןגיילוצ .ןּבעגוצ .ןּבעגנַײרַא .ןָאטנַײרַא .8

 .עא תוֿבהלתה ,עּביל יַא .החרט ,סַײלֿפ ,הדמתה

 .טכיל ןיא ,ןרערט ןיא ץרַאה יא .חוּכ יא

 ,הניארו-הניאצ ןיא המשנ עצנַאג יד יַא .ןשטנעּב

 יד יַא ,הנווּכ (עֿפיט) עטוג ַא יַא .תוניחּת יד ןיא

 ,ןיזֿפרַאש ,ּפָאק יא .םיֿבוט:םיׂשעמ ןיא המשנ

 -לכׂש א 'א .ךעלטשּפ ןיא ,טשּפ א ןיא תואצמה

 ַא 'א ,ליֿפעג (םערַאװ) טוג ַא יא ,שטַײט ןקיד

 עמ . . ., .ןעגנוגנערטשנָא גונעג ,סייווש ,ימ ךס

 הבשחמ עטשרע יד ןגײלוצנַײרַא ןָא טּבייה

 ,םירוע חקוּפ ,"ןכַאז עטכעלש ןיא ןוצרו

 ןדעי ןוֿפ ןיז םעד, .'ב תוא ,1832 װָאלקש
 ,עידָאלעמ רעד ןיא טגײלעגנַײרַא רע טָאה קוסּפ

 ,ריטפמ רעכילקילג ,צלַא ,"ץרַאה טימ ץלַא ןוא

 טגייל תיּבה תרקע ןַײז, .39 יז ,1886 עשרַאװ

 רע ,טנלַאשט םעד ןיא שוח ןצנַאג ריא ןַײרַא

 ,"תּבשה דוֿבּכל ץלַאמש ןיא ןעמיוושמורא לָאז

 ,1898 עשרַאװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א

 ןוא ךעלצינשּפָא ,ךעלשטיינק ןענירד יא, ,30 יז

 רעד טשינ ,ךיא טשינ סָאװ עכלעזא ,ךעלטשּפ

 טָאה סָאװ רעד טשינ ,ןילַא ייז ןוֿפ רעּבַײרש

 "ןענַאטשרַאֿפ ייז ןּבָאה טנרעלעג רימ טימ
 טנַאקעג טָאה ..., .15 'ז ,עשטַאילק ,סוממ

 ,"ליֿפעג ןוא הנװּכ ליֿפ טרָאװ ןדעי ןיא יא
 א בָאה ךיא; .82 'ז ,ײװַאלָאס עליסוי ,עש

 ,עמעָאּפ א ףיוא טעּברַאעג רָאי קילדנעצ רַאּפ
 ענַײמ ,געס ,"םעד ןיא טגײלעגנַײרַא המשנ יד

 ,139 יז ,1949 א"ב ,ביבָא לה ןיא רָאי ןּביז
 טָאה טכַארטעג ןוא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא;

 ןוא טײקיגָאװ ,טסַײג םענעי טגײלעגנַײרַא רע



 ךיז ןגײלנַײרַא

 -כעלנעזרעּפ א טריזירעטקַארַאכ סָאװ תוירחַא

 ,6 או 1964 ,זמט ,טייצ ,"טייק

 ,פעלק י'ַא .קלח א ןּבעג ,ןעגנַאלרעדנַײרַא 0
 טסיּב וד דלַאּב יװ זיא , .חצר-תוּכמ ,ץימש

 עמ ןוא .שטעּפ ריד טמוק קינסיעכהלדוצ אזַא

 זיאס לֿפיװ טגײלעגנַײרַא טלָאמעד םיא טָאה

 ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש ,"ןַײרַא םיא ןיא

 -עגנַײרַא ןוא טּפאכעג ךימ טָאה עמ, .206 'ז

 ןֿפנַארּב קנורט לֿפיװ ןשטַײּב רימ ןיא טגייל

 ,פס ,"ןעקנורטעגסיוא רָאי סקיטנַײה ּבָאה ךיא

 ,8 'ז ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג

 רעד טימ ןכַאמ .ןטלעשנָא .ןעלדיזסיוא .?7

 ייז ןיא טָאה הלגעילעּב רעד, .ךַײלגוצ עטָאלּב

 ןוא םיא ןּבָאה ייז סָאװרַאֿפ טגײלעגנַײרַא טוג

 .18 ךאַפ ,1867 ,מק ,"ןטלַאהעגֿפױא דרעֿפ יד

 (ןןעמַאמ רעד ןיא יא .ןטַאט סגטַאט ןיא יַא
 ,ןטרָאװלדיז עּבָארג עשיסור סָאד ןצינ =|

 .(ןַאמ א ןגעוװ) .טקַא ןלעוסקעס ןריֿפכרוד 8

 ךיז יַא .לפער .1 .חפז -- ףיז ןגײלנַײרַא
 עקוּת'לעּב רעד זַא; .ןרעיוא יד ןיא עטַאװ

 רעד ךיז טגייל ,ןזָאלּב טינ ןעק (העיקּת=)

 וטסָאה, .װש ,"ןַײרַא רֿפוש םעד ןיא ןטׂש

 ּפָא ןעייל ךיוא} ןַײרַא טעּב ןיא ךיז גייל ?ארומ

 שיּפ ,ּפָאק ןרעּביא וצ ךיז קעד ,עמש-תאירק

 ןטנוזעג א טימ) ךיז 'ַא* .לװֿפ ,"ןסיוא ךיז

 ףיוא תורצ ןעמענ = טעּב קנארק א ןיא (ּפָאק

 (ןדַײמסיוא ייז טנעקעג טלָאװ עמ סָאװ) ךיז

 ,"?'א טעּב קנַארק א ןיא סָאד ךיז ליװ רעװ,

 ,1940 ץּבַאגסױא 'װָאס ,?1815 ,טלעװ עטרַאנעג

 = ץל עּפ ע ט ןיילק ַא ןיא ךיז 'ַא* .69 יז
 סיוא רעדָא תווינע ּבילוצ ןכַאמּפָארַא ןיילַא ךיז

 .ערה-ןיע ןַא ראֿפ ארומ

 ןקיצומש ַא ןיא = ןעַײל ק ןיא ךיז יַא*
 -צ מ ח ןיא ךיז יא :רעקרַאטש ךָאנ ,ןינע

 תונּב יד טמעשרַאֿפ טָאה ..., ןעַײלק 9קיד

 ןיא טגײלעגנַײרַא ךיז טָאה ןוא םילשוריו ןויצ

 דוד תֿבהַא ,ןַאמרעּבליז .ּב ,"ןעַײלק עקידצמח

 / .68 יז ,1885 ווענעשעק ,ןתנוהיו

 -סיוא ןֿפלעה ,ךיז ןשימנַײרַא ,ןעלטימרַאֿפ .2

 ןינע ןַא ןיא ךיז יא ,ךיז ןלעטשנַײא .ןכַײלג

 :ריא .ןעַײרעגירק ,םיקסע סמענעי ןיא ךיז יא

 .תקולחמ ַא ןיא ךיז יַא .לּפעט סמענעי ןיא ךיז יא -

 טינ סטוג ןייק טמוק ןגעװ םניח-תאנׂש ןוֿפ ,

 ןגײל תוחּפשמ ךָאד סע טמוק ךָאנרעד . ..

 א ןוֿפרעד טרעװ סע ןוא ,ןענירד ןַײרא ךיז

 "ןעמ יר ,רעמַאט, .ּב/גצ ,2טל ,"גירק עסיורג

 ןיא טגײלעגנַײרַא ָאד ךיז ריא טלָאװ ,עלעד

 ,"קצ ןַא ודנוא ןשיװצ טכַאמעג ןוא טימ רעד

 םיא ןעמ טדער דניצַא, .8 יז ,יםיֿפרׂשני ,סוממ

 ,"ךַאז רעד ןיא יא ךיוא רימ לעװ ךיא ,םיכודיש

 ןוֿפ ווירּב רעטייװצ ,יהנח תרמ השאהי ,ץרּפ

 טגײלעגנַײרַא ךיז ןּבָאה ףוס םוצ, .רעדורּב

 עמ ןוא ןעמונעצ ייז טָאה עמ ןוא . . . ןשנטעמ

 ,158 יז ,| לטָאמ ,עש ,"םולש טכַאמעג טָאה

 וצ ןעימאּב ךיז = םול ש  ןיא ךיז יַא*

 םולש ןיא 'ַא ךיז ןגעלֿפ םינרשי , .םולש ןכַאמ

 א ןיא ךיז יִא .וא יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,יןַײרַא

 | ,הרשּפ א ןיא ,תיּב-םולש

 .חרט -- ןענעײלנַײרַא
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 .ךיז ןריסערעטניארַאֿפ .ךיז ןטכַארטנַײרַא .2

 רע רֶעּבָא רָאנ, .עגַאל ,בצמ סמענעי ןיא ךיז יַא

 ךיז טָאה רֶע ,ךַאז רעדעי וצ טלַאק ןעװעג זיא

 .ג ,"דמעמ סמענעי ןיא טגיילעגנַײרַא טינ

 .6 'ז ,1865 ץענליװ , ..החפשמ ֿביר ,שטיװַאר

 ךיז יַא* .ךיז ןעיצנַײרַא .ךיז ןזָאלנַײרַא .4

 זַא ױוַא ןריֿפֿפיױא ךיז = רעלַײמ עשיטַײל ןיא

 ךיז טגייל לָאװ רעד ןוא , .ןדערַאּב לָאז עמ

 רע טוט רעלַײמ עשיטַײל ןיא ןַײרַא טסּבלעז

 ריאמ ,ןטַײל סטוג ןייק טוט ןוא סטוג ןייק ךיז

 ךרד תוכלה ,ןדמאָו ןעװילַא תירקמ קדקדמ קחצי

 עטיור יד ךיז ןלָאז, .66 'ז ,1871 ענליװ ,ץרא

 , .. ןַײרַא ןינע םעד ןיא וּבורו-ושאר יא רענלעק

 ןלעװ ייז זיּב ,תוחוּכ עלַא טימ ןטעּברא

 ,טיוט טינ ,לײ ,"דאל א ףיוא גנידצלא ןעגנערּב

 טָאג טימ ,, .39 יז ,ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ

 זומ ,ןַײרַא ךיז טגיל עשטניּב ואװ ,ףליה וצ

 ,עטתקדצ יד עשטניּב ,"ןרעװ דלונ סעפע

 ,5 'ז ,1883 עשרַאװ

 רעד| ןרעדנַא םעד רענייא גנַאל, .וזק .9

 ןּבָאה ייז זיּב ,טגייּבעג |רוּכיש רעד ןוא ןֿפנַארּב

 ,ףור .ּב .א ,"טגײלעגנַײרַא קָאטשניר ןיא ךיז

 .15 'ז ,1871 עשרַאװ ,...רוכיש רעד

 .שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,גייל =
 .יירעד = .(עק- ,ןיי) רעד

 "גַײרַא (- .װזוקא 6 װטוא -- ןטכַײלנַײרַא

 רעד ןיא יא .ןַײרַא קיניײװעניא ןטכַײל .,ןטכיול

 םייקמ ךרוד, .ןעגנונעֿפָאה יא .המשנ רענעגייא

 'ףיקמ רוא' רעד ךשמנ טרעװ תווצמ יד ןַײז

 ןוֿפ תוריֿפס ןעצ יד ןיא ןַײרַא טכַײל ןוא

 םעד טָאה רע נוא; .גיר 'ז ,אינּת ,"תוליצַא

 ןּבָאה ,גרַאּב ןכיוה א ףיוא טלעטשעג ןשטנעמ

 םעד ןיא טכַײלעגנַײרַא ןרעטש ןּביז עלַא

 טעװ'ס, .ּב/זט ,'םיסנ הׂשעִמ ,גחנ ,"ןשטנעמ

 ,םימחרה ֿבַא ,אד ,"ריד וצ יִא ָאלּב למיה ןַײמ

 | ,35 יז ,1943 יינ
 ךעלעּבַײש עניילק יד ךרודפ -- ךיז טימ

 ךיז טָאה ...קנעּב יד רעּביא ךייה רעד ןיא

 ןוֿפ ,סַײװ ,"טכַײלעגנַײרַא גָאט רעד םיוק

 ,134 יז ,ו יקרעּבערׂשי ,יּבוטש סניּבר

 .שינע- .גנו  .רעד ,טכיול =

 עגנַאל ַא ןענעייל .1
 זיּב 'א .ןענעיל ןיא ןָאטנַײרַא ךיז ,טַײצ

 טנעיילעגנַײרא טַאהעג ןיוש טָאה רע, .גָאטרַאֿפ

 ,ַאּפָא ,"םיריש ךוּב ַא רעּביא רמאמ ןּבלַאה ַא

 .ךואג ַא

 ןיא ןֿפיטרַאֿפ ךיז .ןענעײלסױרַא ןענעק .2

 טנעייל רערעדעי , ,ןײטשרַאֿפ וצ רעס9ּב ןענעייל

 זיא רע לֿפיװ ,ליֿפ ױזַא קרעװ ַא ןוֿפ סיוא

 ,רעזעל ,גש ,"ןענעײלוצנַײרַא םעד ןיא קיאעֿפ

 ,19 'ז ,| רעקיטירק ,רעטכיד

 ךוּב ןיא יא .ןענעייל םַײּב ןשטַײטנַײרַא .8
 "עג טינרָאג ךיז טָאה רּבחמ םעד סָאװ סניױזַא

 ,תורֿבס ,ןעקנַאדעג ענעגייא יא .טמולח

 "עג ןוא טנעיילעג ּבָאה ךיא, -- ךיז טימ

 טינ ,'א ךיז טנַאקעג טינ ןוא -- טנעייל

 סדעלייצרעד ,נש ,"ןעניז םעד ןעניֿפעג טנַאקעג

 ךיז רימ ןענָאק; .273 'ז ,ו| ןטסינַאמַאר ןוא

 .װרט 8 װטוא -- ןענרעלנַײרַא

 ןענרעלנַײרַא

 ליֿפעגטימ ןוא שינעדנעטשרַאֿפ רעמ טימ טציא

 ,...קיװייל .ה ,ןיקוויר .ּב ,"דיל םעד ןיא יא ךיז

 .שינע- 88 יז

 ,ןטכַײלנַײרַא -- וטוא .1 -- ןקיטכילנַײרַא
 ןַײרַא טקיטכיל גָאט רעד, .טכיל ןּבעגנַײרַא

 רָאיא א ןוֿפ לגנַיי ַאע .דַאנ ,"רעטצנעֿפ ןכרוד

 טָאג וצ וירב א טּבַײרש / טכַא יצ ןּביז

 ןטַײװ ןיא ןטלעװ ןוֿפ לַארטשּפָא / .טכַאנַײּב

 ,"ֿבתּכ סלגנִיי ןיא ןַײרַא טקיטכיל / ףַאשַאּב

 -- פמוא .2 ,1958 ינוי ,שימייה ,ימלַא .א

 יד ךרוד, .טכיל ןַײרַא טגנירד ,ןַײרַא טמוק סע

 ."ןַײרַא טקיטכיל רעטצנעֿפ יד ףיוא סעקנַאהרַאֿפ

 ,ןּביולג 'א טנעקעג טָאה קיװייל, -- ורט 9

 ,זמט ,אֿפא ,"גנוטרַאװרעד-זיילסיוא ,גנונעֿפַאה

 ,26 אוו 2

 םיׂשעמ, .ןרעוויל-- וזז -- ןרעֿפילנַײרַא
 ,גָאט ןדעי :רעריֿפ-רעגנַאל רעד ןָא ךָאד טיג

 ליֿפ ױזַא טרעֿפילעגנַײרַא ןרעװ ,רע טהנעט

 279 'ז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"עקנַארק

 ןּבעלרעד .ןּבעל גנַאל -- וטוא -- ןּבעלנַײרַא
 זיּב 'א .רעטלע רעכיוה רעטמיטשַאּב א זיּב

 .הישמה-תומי זיּב יַא .קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה

 ,רָאא עגנַאל וצ םיא ,רענַײז עטאט רעד;

 ,סעדורה ,רה ,"שזַא 98 זיּב טּבעלעגנַײרַאט

 טוג = גָאט םעד ןיא 'ַא* .ןעלצרָאװ ןָא'

 עקידהזה םלוע ןוֿפ ןּבָאה האנה ,ןעגנערּברַאֿפ

 םיּתע עֿבוק זיא ןדיסח רעד| רע, .סנגינעגרַאֿפ

 זיא ןעד סָאװ .ּפָאק ןַײז ףיוא הכרּב ַא .הרוּתל

 ,20 ןט ,1865 ,מק ,ײ?יַא גָאט םעד ןיא ?טוג

 ךיז לָאז עמ ,ןַײז םרֹוג ,ןכַאמ -- רט

 .סעּפע ןוֿפ סנייא ןַא ,לייט א ןרעװ ,ןּבעלֿפױנוצ

 יד 'א סָאד ןיא ללּכּב לוש רעד ןוֿפ ליצ רעד,

 רוטלוק ,ּבמַאלָאג .א ,"קלָאֿפ רעייז ןיא רעדניק

 ,1 ךפ ,י"נ ,ןבעל ןוא

 שימייה ןרעװ ,ןסאּפוצ ךיז -- ךיז טימ

 .ןעגנוגנידַאּב עַײנ טימ ,הֿביֿבס רעַײנ א טימ

 ןיא ,עגַאל סמענעי ןיא יא ךיז .ךיז ןליֿפנַײרַא

 ןיא ךיז יַא .עלָאר א ןיא יַא ךיז .דמעמ סמענעי
 ןא ןיא ךיז 'א .גנומיטש רעקידֿבוט-םוי א

 טסּביײה וד ,רעטכיד טסיּב וד , ,טלעװ רעדנַא

 יד ןיא ןַײרא ךיד טסּבעל ןוא ףיוא ךיז

 סָאד ,ירעגַײטשגרעּב' ,פד ,"ןטלעװ עטסדמערֿפ

 וצ ייז ידּכ; .16 'ז ,1912 ץרַאמ ,עּבעל עַײנ

 ,"ןּבעלוצנַײרַא ךיז ייז ןיא ןוא ןײטשרַאֿפ
 בָאה'כ, .11 'ז ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא

 ןיא 'א ךיז ּורּפ ךיא ןעװ ,האנה רעמ ךס א

 .391 יז ,1960 י"נ ,שַא םולש ,נש ,"קרעװ סשַא

 .שינע .גנו .רעד ,ּבעל -

 ןענרעל .1

 טעּפש זיּב 'א; .ןענרעל ךס א טַײצ עגנַאל א

 ...ןוֿפ העּפשה רעד רעטנוא, ,"טכַאנ רעד ןיא

 -הרֹוי לסיּב טכער ַא טנרעלעגנַײרַא ךיא ּבָאה
 ,קיא ,ןַאמרעקוצ .ּב ,"טּפשמ-ןשֹוח ןוא העד

 .א"כשּת חסּפ

 רעֿפיט סָאװ, .ןענרעל ןיא ןֿפיטרַאֿפ ךיז .2

 ץלא ,הרדס רעד ןיא טנרעלעגנַײרַא טָאה רע |

 ןייגוצנָא טרעטשעג םיא סע טָאה רעקיצניוװ



 ןכַאמנַײרַא

 .'זיוה שידִיי א ןיא' ,ַאּפַא ,"תונויער ענַײז טימ
 ,תנו-

 -נַײרַא ,ןָאטנַײרַא .1 .װרט -- ןּכַאמנַײרַא

 ,לויטש יד ןיא ןזיוה יד יַא .ןקורנַײרא ,ןגייל

 .ןזיוה יד ןיא דמעה סָאד 'א

 ןיא ןּביױש 'א .ןסַאּפנַײרַא .ןלעטשנַײרַא .2

 רימ ַײּב, .םַאר א ןיא ריט א יא .רעטצנעֿפ יד

 ןיא ףרַאד עמ ,טעּברא ךס א ָאד זיא ףיוה ןיא

 עדנַארעװ יד ףרַאד עמ ,ןּביוש 'א סעינַײטס עלַא

 ,תויׂשעמ רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .א ,"ןזעלגסיוא

 ןקיצנייא םעד טעז לשיֿפ,, ,44 יז ,1929 עשראוו

 ךָאנ ךיז טָאה עשטכור סָאװ ןָאצ םענעדלָאג

 ענעדליג ,עלערעּפ ,ײַא טזָאלעג טעּפמיק םעד

 ,388 יז ,עװַאּפ

 עיצקעטָארּפ ךרוד ןגירקנַײרַא ,ןענעדרַאנַײא .2

 רע זַא לָאמַא, .לעטש א ףיוא ,טעּברַא ףיוא

 םיא ןּבַאה . . . ןעוועג רעטניזעג ,רעגנִיי ךָאנ זיא

 ןַאזֿפלָאװ ערעּב 'ר וצ טכַאמעגנַײרַא םיֿבורק

 ןונ, .יטלַאק' ,רא ,"ןשטנעמ ַא רַאֿפ דלַאװ ןיא

 -ץיּפ ַא רַאֿפ טכַאמעגנַײרַא ןטסניד יד} רע טָאה

 רוּפיס ,דמא זּביא ,ײץַאלַאּפ סמירמ ןיא ןירעכַאמ

 ,33 יז ,1863 ענליוו ,סודרוה

 'א ,ןּפעטשנַײרַא ,ןעיײננַײרַא (יירעדַײנש) .4

 ,עקדַאלקדָאּפ יד 'א .לּברַא יד יַא .סענעשעק

 רעדָא תילט ַא וצ תיציצ ןּבעגוצ .צעפס .ס

 ואװ (לכעל) ֿבקנ סָאד , .תוֿפנּכ עּברַא ןַא וצ

 קע ןוֿפ קעװַא ןַײז זומ טכַאמנַײרַא תיציצ ןעמ

 ,אדורּב .א ברה ,"לדוגַא ןוֿפ גנעל יד דגּב םעד

 ,א/ח ,1864 ראוגנוא ,םלוע תוכילה

 םַײּב ןצעמע יַא .ןעײרדנַײרַא ,ןרַאנּפָא .0

 תוֿפּתוש ןסילש םַײּב ,טֿפעשעג ַא ןריֿפכרוד

 .ַאא

 ,ץכע- .גנו רעד ,ךַאמי-

 ,ירעד .(עק- ,ןיד) רעד

 ןלעטשנַײרַא .1 .חטוא -- ךיז ןפַאמנַײרַא
 ןייא טעּב לדיימ סָאד, .ךיז ןקיטסעֿפנַײרַא ,ךיז

 ץנשטוטס יַא ןענָאק ךיז לָאז יז סָאד לטיוװק

 רָאי קיסַײרד ... טלַא ןיוש ןיא יז ,ןייצ

 -נעגרָאמ .א ,"ןעמענ טשינ יז ליװ ןתח ןייק ןוא
 יא* 81 יז ,1898 עשרַאװ ,בהזה ?גע ןרעטש

 ,הרצ א ןיא ןלַאֿפנַײרַא = הרצ ַא ךיז

 ּביוא , .ךיז ןקעטשנַײרַא ,ךיז ןּפוטשנַײרַא .2
 ,ןקיטייװ ןָא ,ןַײרַא גנירג ךיז טכַאמ ךורּב רעד

 א רעדָא רעטסַאלֿפטֿפעה אזַא ןָאטנָא ןעמ ןעק
 .10 ןָש ,1925 ענליװ ,זעגֿפ ,"שזַאדנַאּב-לּפָאנ

 -ןַײרַא ,ךיז ןרַאגנַײרַא ,ךיז ןּפַאכנַײרַא .9
 ּבוּבציּפש ןייא , .ךיז ןעײרדנַײרַא .ךיז ןענעֿפנח

 זיוה ןייא ןיא טכַאמעגנַײרַא ךיז טָאה (בנג)

 ףיוא ןטנעדוטס ליֿפ ןזעװעג ןענַײז סע ואװ
 בירב רעַײנ ןייא רעדָא תרגא רדסמ ,"טסָאק

 ,..למיז זַא, .92 'ז ,1858 עשרַאװ ,רעללעטש

 ,םעדייא ןַא רַאֿפ 'ַא זיוה ןיא םיא וצ ךיז טעװ
 ,ריֿפַאס .י .א ,"ןכַאמ סואימ רימ רע טעװ
 זַא, ,51 'ז ,1881 ענליװ ,| ...להקה תאטח

 יװ טוג ןַײז ךַײא טעװ ,'ַא ָאד ךיז טלָאז ריא

 ענליװ ,...שידק רעד ,ּביַאט .ז .י ,"טלעװ יד

 ןערעּב ףיוא טקוקעג טָאה . . ., .82 יז ,ט"מרּת

 .שינע-

 ,ורט -- 1 ןלַאמנַײרַא

 .חרט -- ן1 ןלָאמנַײרַא

 .ורט -- ןעינַאמנַײרַא

 .ורט -- ןרירװענַאמנַײרַא

 .וטוא -- ןרישרַאמנַײרַא

 .ורט -- ןהומנַײרַא

 .ורט -- ןעשטומנַײרַא
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 טמוק סָאװ טנעגילעטנימש ןסיורג ַא ףיוא יװ
 ,װ רענַאינעמלעז ,קמ ,"דָאװַאז ןיא יַא ָאד ךיז
 ,181 יז ,1935 קסנימ

 זַא ױזַא ןלָאמ .1
 ַא ,קַאז ַא ןיא ןלַאֿפנַײרַא לָאז ענעלַאמעצ סָאד
 ןיא עװַאק יַא .קעז ןיא לעמ יַא .עא ,ילּכ
 ,ןטוט עקיטנוֿפנײא

 א ןלָאמ םַײּב ןשימנַײרַא ,ןָאטנַײרַא .2
 ןיא ןטשרעג עטנערּבעג 'ַא .שײלֿפ ןיא עלעּביצ
 .עװַאק

 ,לָאמ =- .קילעֿפוצ ,הנווּכ ןָא --- ך י ז טימ
 .שינע .ץכעה/ .גנוה רעד

 ןיא) ןענכײצנַײרַא

 הֹּבתֹּכ א ןיא יא טשינ רָאט ןעמ, .(ןּברַאֿפ

 יד ןוא ןוז יד ןוא הלּכױתח ןוֿפ רעדליּב יד

 ,רעגנוא .מ טיצ| ,ז"ט ןמיס ,ֿבר םחל ,"הנֿבל
 ,ן25 אוו 1966 ,זמט

 עצרַאװש עטקָאטעג ערעיײז, -- ךיז טימ

 ,לוֿפ שזַאזייפ ןיא ןַײרַא ךיז ןלָאמ ןטעוליס

 ,ןַאמשרַאג .ש ,"קידנטַײדַאּב ןוא טצנַאגרַאֿפ

 .5 ןאפ ,1962 ,דנַאלמייה 'װָאס

 .שינע- .ץכע- .גנוז רעד ,לָאמ =
 ,ירעד = .(עק- ,ןיר) רעד

 ןוֿפ, .ןקָאלנַײרא

 ,ןַײרַא -- רערעדנַא רעד ןיא סױרַא לוש ןייא
 ,"עטייװצ סָאד טעינַאמעגנַײרַא טָאה לסעג ןייא
 .שינע- .5 וצ 1967 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ

 .ןעײרדנַײרַא

 ,ץיצַאלוּפינַאמ א ,רעװענַאמ א ךרוד ןרַאנַײרַא

 טָאה סמערָא ענַײז ןיא יז קידיַא, .טָאלּפמָאק א

 טײטשַאּב סע סָאװ ןיא ןזַײװַאּב טלָאװעג ריא רע

 ערעזדנוא ,ןיקװיר .ב ,""ְזֹּבַעל ןוֿפ דוס' רעד

 סרעסַאנ ןּבָאה סָאד, .183 '7 ,רעקיאַאזַארפ

 -יטנַא רעניטנעגרַא יד טרירװענַאמנַײרַא ןטנעגַא

 ,"ןדִיי ןגעק עדנַאנָאּפָארּפ יד ןריֿפ וצ ןטימעס

 ,15 וא 1964 ,זמט ,ןירעּפלַא .א

 עניכ עטיור יד ןענעקרענָא טימת .ךיז טימ

 ןיא טרירװענַאמנַײרַא ךיז ןײלַא ךַײרקנַארֿפ טָאה

 .בנ/ .12 וו 1964 ,זמט ,"רעטנָאלּפ ַא

 -ןַײרַא ,ןייגנַײרא

 ךעלנייועג) שרַאמ ַא ןוֿפ ָאּפמעט ןיא ןעמוק

 ןּבָאה ןיילַא רעגיז יד , .(לייח ןשירעגיז ַא ןגעוו

 ןרישרַאמוצנַײרַא דַארַאּפ טימ טגעװרעד טשינ

 -רעגריּב רעד ,סקרַאמ לרַאק ,זּביא ,"זירַאּפ ןייק

 ,10 יז .1919 עשרַאװ ,"ךיײרקנַארֿפ ןיא גירק

 ,שראמ -- .גרָאז ןָא ,ױזַא םּתס --ךי ז טימ
 ,בנ/ רעד

 ןענעֿפנגנַײרַא .װטוא -- ןעװעשַאמנַײרַא
 רעקָאטסילַאיּב ,"רעיוט ןכרוד יַא, .ָאטעג ןיא ךיז

 .םולּב ,ָאטעג

 -ןַײרַא ,ןטכַארטנַײרַא
 ,תעגושמ ןַײז טַאהעג טָאה רעדעי, .ןעלגילק

 ,טמעטָאעגנַײרַא ,רעמיצ רעדנוזַאּב ַא ןיא ןסעזעג

 ןיא תויועה ןוא ןסַאמירג ענַײז טחומעגנַײרַא
 ,'הללק ידי ,ַאּפָא ,"טנעוו יד

 ,סעּפע ןכיירגרעד

 .ורט -- ןרעױמנַײרַא

 .מַא .װטוא -- ןֿפומנַײרַא

 .חרט -- ןעלמרומנַײרַא

 .וטוא -- ןע(י)נימנַײרַא

 .ורט -- ןשימנַײרַא

 ןשימנַײרַא

 ליװ רע, .ןעשטומ ךרוד ןָאט וצ סעּפע ןעגניווצ

 ןיא 'א ,ןקירדנַײרַא ןדִיי יד לָאזמ זַא ,טינ

 טימ .2:1 ,אוצ לֹּבִי ,ץישֿפיל .י ,"םוטנטסירק

 יןַײרַא ךיז טָאה סָאװ לַאנרושז א, -- ךיז

 ,לצנעטש .נ .א ,"גנַאגרָאי ןטס20 ןיא טעשטומעג

 .שינע-ה .59

 -נַײרַא ,ןָאטנַײרַא .1
 יד ןיא יא .ןרעיומ םַײּב ןעיױוּבנַײרַא ,ןטעּברַא

 .ערטקעלע רַאֿפ ןטָארד ,רעסַאװ רַאֿפ ןרער טנעוו

 ןיוש זיאס, .רעטצנעֿפ יד ןיא סעטַארג יא

 טרעױמעגנַײרַא טָאה עמ סָאװ רוכּב רעד טיוט

 ,1934 י"נ ,וװ רעדיל ,הלמ ,ײטנַאװ-רדח רעד ןיא

 ,128 יז

 רעזדנוא ןיא טייקשידליַײנ יַא, .גיֿפ .2

 -כרוד ךימ טָאה רע, ,55 'ז ,ו ךוּת ,גי ,"ןושל

 "רעלדָא עטרעדנואװרַאֿפ ענַײז טימ ןעמונעג

 ,עמערַאװ עֿפיט ייוצ רימ ןיא קידיַא ,ןגיוא

 ,ןיטשניּברר לאומש ,"ןקילּב עכעלדנַײרֿפ

 ענליװ ,טסירָאלקלָאֿפ ןשידוי ַא ןוֿפ ןטֿפירש

 רעייז ןינּב ןיא יא ןלעװ ענענורטנא יד, .8

 .לארׂשי דנַאל ןיא ,ךַאּברעיױא לחר ,"דַײל

 ,גנ/ .ךיז טימ

 ,ןּבַײלקנַײרַא ךיז
 דיווייד ןעװ , .הריד רעַײנ א ןיא ןע;צנַײרַא ךיז
 וצ טֿפומעגנַײרא ירנעה טָאה ,טַאריײיהעג טָאה

 ,1910 י"נ ,ןטרָאק ,יקסװערַאטָאלָאז .א ,"םיא
 ,3 יז

 ,ןעשטּפעשנַײרַא
 -מוא ןדערנַײרַא .ןעשטרוּבנַײרַא .ןעקשושנַײרַא
 ןייצ יד ןשיװצ ,זָאנ רעד רעטנוא ,רָאלק
 רעהא ענעדיי יד טלמרומ --- סָאװ ךָאנ ָאטינ ---.
 ןועמש ,"ריט רענעֿפָא רעד ךרוד ןיוש ןַײרַא
 וצ טייג ץעמע, .טּפשמ סטָאג ,קישטנָארָאה
 ,"ןרעיוא ענַײמ ןיא ןַײרַא טלמרומ ןוא רימ וצ
 ,170 'ז ,1947 א"ַּב ,טירט עטנערּבעג ,געס

 .שינע-

 .ןעמעננַײרַא ,ןסילשנַײא .ורט -- ןגוזימנַײרַא
 לדיימ עשידִיי עלַאטנעירָא סָאד, .ןריּברָאסּבַא

 םעַײנ םעד ןיא ןרעװ טגוזימעגנַײרַא ףרַאד . . .

 ,15 שו 1966 ,זמט ,גצּב ,"קלָאֿפ ןשידִיי

 יַאּב ,ןצנַאלגנַײרַא
 ךרוד, .קינייװעניא ףיוא ןסיורד ןוֿפ ךיז ןזַײװ

 לָאמ רָאּפ ַא טָאה רעטצנעֿפ ןוֿפ ּביוש רעד

 "ןַײרַא טָאה יז ,ּפָאק סעלייּב טעינימעגנַײרַא

 ,טפירשטַײצ רעזירַאּפ ,"ּבוטש רעד ןיא טקילּבעג

 ,109 יז ,20 ןאפק ,8

 -- ןןכעריייּבעשימ--} -- ןכרּבשימנַײרַא
 ןיא ןכַאמ ,ךרּבש-מ ַא םענעי ןכַאמ .װרט
 טָאה, .ןעלדיוסיוא ּבָארג ,ןַײרַא ןעמַאמ רעד

 ,שז ,"טכרּבש ימעגנַײרַא סוג ךיוא ראֿפרעד םיא

 ,146 'ז ,19230 ענליװ ,עמַאשז רעטעֿפ

 םַײּב ןָאטנַײרַא .1
 סָאװ ,ןַײװ, .גנושימ ַא ןיא ןעמעננַײרַא .ןשימ

 ...ןרָאװעג טשימעגנַײרַא םיא ןיא זיא סע

 טָאה סע זיּב . . . ליֿפ ױזַא . . . תוקשמ ערעדנַא

 טינ ןעמ לָאז ,ןַײװ ןוֿפ םעט םעד ןרָאװעגנָא



 ךיז ןשימנַײרַא

 יז .ש ברה זּביא ,יײןֿפגה ירּפ ארֹוּב' ףיורעד ןכַאמ

 ,1874 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב רֿפס ,ןָאסרואינש

 רעדָא האוֿבּת עטוג ןיא י'ַא טינ רָאט עמ, ,85 יז

 ךיז טעז סע סָאװ עטכעלש לסיּב א תוריפ

 .ּב/טמ ,אח ,יָדָא טינ

 טָאה סָאװ סעּפע ןסילשנַײא ,ןעמעננַײרַא .2
 טינ ךיז טסאּפ סָאװ ,תוכַײש עטקעריד ןייק טינ

 עמ, .ץנַאנָאסיד א זיא סָאװ ,ןַײרַא ןצנַאגניא

 ןּביױוהעגנָא טַײצ רעטצעל רעד ןיא ָאד ךַײא טָאה

 -סַאּפ . , . יײלרעלַא ןןַאגראשז=} םיא ןיא יא

 ןּבעג ןּבױהעגנָא ךַײא טָאה עמ ,סעוװטסדוק

 וצ רעװש עקַאט ןיוש זיא סָאװ ןָאגרַאשז אזַא

 רעקידיכַאל רעד ,{שטַאגולד .מ| ,"ןענעקרעד

 ךיז ןענַײז, .1882 גרעּבמפעל ,רעגָאז ליטרעװ

 טסעומשעג ןוא םעדיוּב ןֿפױא ןסעזעג ןדִיי

 ןעוו-טינךעװ טשימעגנַײרַא . . . ןכאזטלעוו ןגעוו

 הֿבישיּבפ ,סוממ ,"אּתדגא ןַא ,הרוּת לקיטש ַא

 ןיא טַאהעג טנַײֿפ טָאה ןרעו ,, .20 יז ,'הלעמ לש

 ,עש ,"רעטרעװ עכיוה ןשימוצנַײרַא ןדער ןַײז

 ,21 יז ,ןענַאמָאר דנעגוי

 ,ןרעטנָאלּפנַײרַא ,ןּפעלשנַײרַא ,ןעיצנַײרַא .9
 ערעזדנוא ןיא ןקיטַײז ַא ןַײרַא טינ שימ,
 ןיא םייוג יד ןשימוצנַײרַא װּורּפ א ."תקולחמ
 ,"ץימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוֿפ םינינע יד
 ןיא לוש עכעלטלעװ-שידוי יז ,קרַאמ לדנעמ

 ,106 יז ,1973 ,דנַאלטעל

 ךיו ןשימ .1 .װטוא -- ךיז ןשימנַײרַא
 ןַײז ןלעװ .םינינע עדמערֿפ ןיא ןטעּבעגמוא

 ענעגייא זַא; .ןשיװצ ןיא ןעמוק .ןטימרעדניא

 וטסשימ, :"'א טינ עדמערֿפ ךיז ןלָאז ,ךיז ןגירק

 וטסגירק -- גירק רעדמערֿפ ַא ןיא ןַײרא ךיז

 לָאז ךודיש א ןיא, ;"(ּפעלק) שטעּפ עדמערֿפ

 ןֿפַאלש סָאװ ייווצ ןשיװצ, ;"'א טינ ךיז ןעמ

 ,"'ַא טינ רעטירד רעד ךיז לָאז ןשיק ןייא ףיוא

 שטנעמ רענעי רַאנ ןרעװ לָאז ןטלָאשרַאֿפ, .װש

 ,"טשימעגנַײרַא עּביל רעזדנוא ןיא ךיז טָאה סָאװ

 ץרַאה עשידִיי סָאד יו טוט סע קרַאטש יו, ,לֿפ

 ןַײרַא לָאמַא ךיז טשימ ץירפ א זַא . . . קידנעעז

 .סיוא םַײּב ןוא תוֿפקה ןיא ,תיארה'הּתַא ןיא

 "חרומ ןיא טָאטש ַא ,סוממ ,"םיאּבג ןלייוו

 סטָאג ףיוא רעטוג ןייק ןַײז טינ ןַאק ךיא,

 טשינ ךיז ךיא ליוװ םיקסע סטַאג ןיא ןוא ןוּבשח

 ךיז טָאה שטַײּב יד, .דיי םיליהּת ,שַא ,"ַא

 טָאה ... עשטַאילק יד ויּב . . . טשימעגנַײרַא

 "הרוּת ןיד רעד' ,ץרפ ,"סיֿפ יד ןגיוצעגסיוא

 ןרָאװעג ןוא טדערעג ןוא טדערעג ןעמ טָאה,

 ,"טשימעגנַײרַא ךיז טָאה הקשמ יד זיּב / ,טשינ
 ,'הקשמ ידי ,רָאג

 ףרַאד עמ סָאװ סעּפע טימ ןעמענרַאֿפ ךיז .2

 ךיז .ןעמענרַאֿפ טינ ךיז םעד טימ ךעלטנגייא

 תורוחס ןֿפױקנַײא ןיא ,גנוריֿפכוּב רעד ןיא יִא

 טשינ עטַאט רעד ךיז טָאה םָארקטינש ןיא, .עא

 .24 'ו ,| דירַאי םינוֿפ ,עש ,"טשימעגנַײרַא

 ...ךיז יא ןלענָאיצַאמע םוש ןָא ןלייטרוא,

 ,"ןַײא סע ךיז טיג סרעקיטירק קיניײװ רעייז
 .161 'ז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 ,.ךיז ןרעטנַאלּפנַײרַא .ךיז ןּפַאכנַײרַא .3
 ךיא ןוא טשימעגנַײרַא ךיז טָאה הסנרּפ תגאד,

 .ורט -- ןקלעמנַײרַא

 .ורט -- ןטפעמנַײרַא
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 ,"תומוקמ המּכו המּכ טרעּפיהעגרעּביא ּבָאה

 ןיא ןַײרַא ךיז טשימ, .201 'ז ,שידיסח ,ץרפ

 רעייז ןיא טכַאמנָא ןוא רעיורט ַא החמׂש רעיײז

 י:טעװַאס ןיא רעבַײרש עשידויי ,נש ,"טייקיטכעמ

 ,דנַאלסור

 ,ןדערטימ ,טרָאװ א ןֿפרַאװנַײרַא .ןדערנַײרַא .4

 טימ ךיז יַא .חוּכיװ ַא ןיא ,סעומש ַא ןיא ךיז יַא
 זַא ןַײרַא טינ ךיז טשימ םכח א, .טרָאװ ַא

 תכסמ ,ןַאמגילעז זּביא ,"טדער רערעדנא רעד

 -רַאֿפ זיא טנַײה , ,1878 ענליו ,אטוז ץרא ךרד

 ךיז שימ ךיא .המכח ןַײמ ,הרוּת ןַײמ ןלַאֿפ

 ,צלַא ,"טינרָאג ןעמ טרעה ,ןענרעל ןיא ןַײרַא

 םעד טימ' ---, ,34 יז ,1863 ענליוו ,םייח תחכוּת

 -- !טלעג שידִי טימ ןוא חוּכ סנטשרעּבייא

 שינערעהוצנָא ןּבעג וצ ידּכ ןַײרַא ךיז ךיא שימ

 ,סוממ ,"סרעגנילק יד עקַאט ָאד טניימ עמ זַא

 -- '!ֿבוט:לזמ', .12 'ז ,טַײצםרוטש ַא ןיא

 ריא -- ,ןיציּבר יד טשימעגנַײרַא ךיז טָאה

 ,"תורוׂשּב ערעסעּב ןגָאזנָא ןּבעלרעד טלָאז

 ,9 יז ,װ דירַאי םינוֿפ ,עש

 -ֿפיונוצ ,ךיז ןּפוטשנַײרַא .ךיז ןשימסיוא .9
 ,ןומה ןסיורג (ןשיװצ) ןיא ךיז יַא .ךיז ןשימ
 טשימעגנַײרַא ךיז טָאה טקל ןוֿפ גנאז א ןעוע
 ןוֿפ רׂשעמ ּפָארַא רע טמענ ,רעַײש ןצנַאג ןיא
 ,"ןַאמערָא ןַא קעװַא סָאד טיג ןוא גנַאז ןייא
 .ּב/חי .םיערז

 .שינע .ץכע- .גנ|- רעד ,שימ--

 .ינרעד = .(עק" ,ןיי) רעד
 -ַײרַא ,1 .דפ .ורט -- ןעשטילמנַײרַא
 ןּתמאׂשמ םעד י'ַא .טסױוֿפ א טימ ןּפַאלק -

 ןוא ךעטער ןסיורג ַא יא .ןסערֿפנַײרַא .2

 .,שינע  .גָאט ןצנַאג א ן(ע)צּפערג

 ןוא יא רימ געמ רע, .חטוא -- ןקשנמנַײרַא

 ,"ןקעלַאּב ךיז

 ןּבַײרשנַײרַא ןוא ןדלעמ .ורט -- ןדלעמנַײרַא
 ןיא טסַאג םעד 'א .ןעמוקעגנָא זיא רעצעמע זַא

 א וליֿפַא ןעמ טָאה רַאצ ןרעטנוא, ,לעטָאה

 ,קריצַאּב-ײצילָאּפ ןיא יא טזומעג ןטַאט ןכעלּבַײל

 ,"טָאטש רעדנא ןא ןוֿפ ןעמוקעג זיא רֶע ןעוו

 ןדלעמ ךיז ןוא ןעמוקנַײרַא -- ךיז טימ

 .רעטערטרַאֿפ ןַײז רעדָא תיּבה:לעּב א רַאֿפ

 טָאה ערעשטעװ רעד רַאֿפ; .ךיז ןעוװאינַײרא .

 ,קישטנַאמרעגנוי ַא ןדלָאמעגנַײרא ףיוה ןיא ךיז

 .ד זּביא ,"טסעג יד רַאֿפ רעטנַאקַאּבמוא ןַא
 װָאקרַאכ ,ןעגנולייצרעד ,לעּבַאּב .י ,ןַאמדלנֿפ

 ,םני/ .96 'ז ,5

 קיניײװעניא ןקלעמ
 וצ ןגיוּבעגוצ ךיז טָאה, .רעמע ןא ןיא יא .ןַײרַא

 יד ןקלָאמעגנַײרַא ןוא גיצ ַא ןוֿפ רעטַײא ןַא

 ,1932 קסנימ ,נרעטש ,"ןַײרַא ליומ ןיא ךלימ

 .שינעע .ץכע- .1110 א

 ןטישנַײרַא ,ןסיגנַײרַא

 (ילּכ) שורג ןייא רע טכארּב ָאד, .סָאמ א טימ

 זיל ינוא קרַאמ ןעד ףיוא ןטימ ׂשע טלעטש ינוא

 ריא טזומ יכילטיא ןייא ינוא ןמוק רּבַײװ יד
 ,13 יז ,ה"צּת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,יַא ךילימ

 ןרֿפננַײרַא

 ןליק ךעלטסעמ ַײרד רֶע טָאה ןַאֿפ רעד ןיא,

 ,רוּפיּכ 'םוי ,לארׂשי תיּב רוזחמ ,ײןטסָאמעגנַײרַא

 ,248 יז ,ו"צרּת ענליוו

 .רעד ,טסעמ-- .ךיז טימ

 .שינע-

 קָאװשט ןגנַאל א יַא .װרט -- ןעלנַאננַײרַא
 רעגנוה םעד ךיואג -- ךיז טימ .ץָאלק ןיא

 ךיז ,ענַײמ רָאה ,ריא טעװ טנעװ עבורח ןוֿפ

 סעקעוװשט טימ יװ טָאה ָא-סָאד, ,1946 ,קע ,"יַא

 ןיא טרעּכגעעג ,קנַאדעג ןיא טלגַאנעגנַײרַא ךיז

 ,ט"כשּת חסּפ ,קיא ,ינטורקָא .י ,"טולּב ןַײז

 ,שינע-

 .ןּפַאזנַײרַא .ןגױזנַײרַא .ורט -- ןגָאננַײרַא

 ךיוא .עא ןירטיצ ,ץנַארַאמ ןוֿפ טֿפַאז םעד יא

 ךיז טימ .ןּבעל ןוֿפ שינרעטיּב סָאד יא :גיֿפ

 טגָאנעגנַײרא ךיז טָאה ױזַא, .ךיז ןסענַײרַא --

 ןוא ןטערטעצ ןוֿפ ,תונמחרמוא ןוֿפ גנַאלש יד

 ,רעדיל עטעקַאנ ,שטיװַאר ךלמ ,יןריֿפסיױא ןוֿפ

 ,1921 ןיוו

 .ןעידַאנ-- :99 .װרט -- ןע(ש)זדַאננַײרַא
 םענעגייא ןיא יַא .1182 +-- ,ןע(שוזדאננַײא ווזד

 | ,ןּביוט עדמערפ קַאלשנּבױט

 ,גנוז

 ןּביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ָאד, -- ךיז טימ
 סָאד סע זיא ָאד ,עינרַאדיסח ןעידַאנוצנַײרַא
 ,"קידצ רעסיורג ַא ,ֿבר . . . רעד ןרָאװעג לֿבר
 .שינע- 93 יז ,1861 גיצּפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי

 רַאֿפ ןצעמע ןגירקנַײרַא .ורט -- ןרַאננַײרַא

 ןכַאמ ,ןריֿפרַאֿפ ,ןרַאנּפָא ךרוד ליצ םענעגייא ןַא

 ,ןַײרַא ץענ ןיא יַא .עקטסַאּפ א ןיא 'א .רַאנ םוצ

 ליװ עמ סָאװ ץַאק א יװו ק אז ןיא יא
 יּבר ךָאד ןּבָאה רגרוּפשלקינ איד ,, .(ןעקנירטרעד

 ןיא טרַאניג ןַײרַא רגערּפ ןעד רגניז המלש

 טָאה רעטעּברַא יד, ,360 יּפש ,זנּכשַא ,"קַאז

 ךיז ןּבָאה ייז סָאװ ןסירדרַאֿפ וצ ןּבױהעגנָא

 יילעּב עשלַאֿפ ערעייז ןוֿפ קַאז ןיא יא טזָאלעג |

 טלַאגעלמוא} רעטײּברַא רעשידיא רעד ,"תוֿבוט
 'א* 44 יז ,{1 ןט ,1896 ןילרעּב ,עּבַאגסיױא

 ךימ רע טרַאנ טָא ,טנימ, .קי שָא ק ןיא

 ןייש לאומש ,"!טשינ ּפַאכ ,קישָאק ןיא ןַײרַא
 ןיא יא" 10 יז ,1902 שטיּבָאהָארד ,השורי יד
 ןיא ,עּפורג א ןיא ןעיצנַײרַא = (ןַײרַא) ר ד ח

 טינרָאג רעירֿפ טָאה עמ סָאװ ,טייקיטעט ַא

 ַא ןרעװ וצ י'ַא :םעד וצ קשח ןייק טַאהעג

 רעד ןיא, .טֿפעשעג ןלעקנוט ַא ןיא ףּתוש

 רערעדנוזַאּב ַא טריטסיסקע ךַארּפש רעשידלי
 ... ןרעדו :ךַײרַא רדח ןיא יַא קורדסיוא
 םעד טריזירעטקַארַאב קורדסיוא רענעטלעז
 'רד ,"רדח רעזדנוא ןוֿפ דנַאטשַאּב ןקיטכיר
 ןרעטלע יד וצ טרָאװ טוג ַא ,לעמרעװ המלש

 ,ד"סרּת ענליוו ,רערהעל ןוא

 .סעּפע ךָאנ ןצעמע וצ ךיז יַא -- ךיז טימ

 = (םצֹווּב) ןצרַאה ןיא ןצעמע וצ ךיז יַא*

 -רמולּכ ַא ןרעװ ,טנעָאנ רָאג םענעי טימ ןרעו

 טלָאװעג ךיז טָאה ןמה, ,דנַײרֿפ-רעטוג רעטש

 א ןטָאּבעגסױא ךיז טָאה ןוא יא זַײװכעלסיּב

 ,1866 ,מק ,זרא ,"ןײלַא גינעק םעד יװ דוֿבּכ

 ןוא ןֿפרָאװענּפָארַא גנַאל לטרַאג םעד, .7 אפ -



 שירערַאננַײרַא

 ךיז טָאה רע זיּב ,טכַאמעג רעצרעק ןטֿפַאק םעד

 ,ע"רּבמי ,"ןַײרַא שטַײד ןיא טרַאנעגנַײרא ןיוש

 .2 'ז ,1878 טשערַאקוּב ,...לרימ עצנירּפש

 וַײװכעלסיּב רעירֿפ ךיז טרַאנ ערה-רצי רעד,

 רעּביא רע טרעװ ךָאנרעד ,ןשטנעמ וצ ןַײרַא

 ןָאגרַאשז ,קינּבורט .י ,"לשומ רעצנאג א םיא

 ןַײװכעלסיּב; .26 'ו ,1886 עשרַאװ ,רערעל

 רע זיּב ,טרַאנעגנַײרַא ךיז ריא וצ ץלַא רע טָאה

 טגעלֿפ רע .עקלעמש ַא ריא טימ ןרָאװעג זיא

 ,"ןרעדױולּפ ןוא זַײװנהעש ריא טימ ןציזּפָא
 .95 יז ,עקשיֿפ ,סוממ

 .ץכע-ה רעד ,רַאנ-

 .ַײרע/ .(עקי ,ןיד)

 ןֿפױא זיא סָאװ .ידַא - שירערַאנ;נַײרַא

 -ץדייר עיַא ,עסיז .רערַאננַײרַא ןַא ןוֿפ רעגייטש

 .טייק- .ךעל

 -ַא(י)נ-- ,ןערוינ-- :99 .חרט--ןןערוננַײרַא

 ױזַא ןוא) ןקעטשנַײרַא ,ןקירדנַײרא .ןער

 םעד יא .ןשיק ןיא ּפָאק םעד 'א .(ןטלאהַאּב יו

 ךעלסיֿפ יד 'א .סיוש סרעטומ רעד ןיא ּפָאק

 'א -- ךיז טימ .םי גערּב םַײּב דמאז ןיא

 טערונ ןיק, .םידגּב ענעֿפרָאװעגנָא יד ןשיװצ ךיז

 ןַײמ טָאג -- טעיָאװ ןוא דמַאז ןיא ןַײרַא ךיז

 ,טסּברַאה ןוֿפ גָאט ןטסנעש ןיא ,רה ,"!רַאה

 ,שינע- .יגעט עטצעל סנִיקי

 ַא ןיא ןעמעננַײרַא .װחרט -- ןענוניננַײרַא

 'א .סעפע ןיא עידָאלעמ א ןעגנערּבנַײרַא .ןוגינ

 'א .רעדילסקלָאֿפ עשידיי ןיא ךעלכעלָאװ יד

 ץנַאג 'ַא ,טֿפנוקוצ ןגעװ דייר עלַא ןיא תוניק

 .ןענװַאד ןקידבוט-םוי ןיא סעידָאלעמ עדמערֿפ

 ןַײרַא טנוגינ סָאװ ,ןוגינ ַא יװע -- ךיז טימ

 יּביל ,פי ,"רעמייּב יד ןעמיוש ,ןוגינ ןיא ךיז
 ,45 'ז ,טֿפַאש

 ןרעדינּפָארַא ףיט .װטוא -- ןרעדיננַײרַא

 טרדינג ןַײרַא זיא ׂשע ָאד ינוא, .ןעגנירדנַײרַא

 ןוֿפ ןרזַאװה יד ךיז ןּבָאה ָאד ,ןימינּב טֿבש

 תעירק ןוֿפ סנ םַײּב) ןועויג אנקמ הדוהי

 טיטש םורד, .28 ,חס ,םילהּת ,מהס ,"|ףוס'םי

 ה"ּבקה זד -- 'דר' טינ טיטש נוא . . . 'דריוז

 ,"םירצמ ןיא ןרדינ ןַײרַא ןׂשייהיג םיא טעה

 יד| יז ןענעז ןעמוקעג , .א/אכ ,תישארּב .וצנ

 ...טײקכעלדנַײרֿפ ,ןח ליֿפ ױזַא טימ {(ןגיוא

 ןיא םיא וצ טרעדינעגנַײרַא ךעלדנע ןּבָאה ןוא
 .םרוטש ןיא ,עש ,"ןצרַאה

 ןרעדינּפָארַא ףיט לָאז סע ןכַאמ -- װרט

 ,קיטנַאלטַא ןיא ןירַאמּבוס ַא 'ַא

 ,גנו  .םוהּת ןיא ךיז יא -- דיו טימ
 ,שינד

 טימ ןקיטסעֿפנַײרַא .ורט -- ןעװעטיננַײרַא

 קיטשרעדָאֿפ ןיא , .ךַאד ןיא ןכעלּב 'ַא .ןטינ

 -עטינעגנַײרַא לקעד סָאד טרעװ ןדָאלֿפוש ןוֿפ}
 ,41 יז ,רעּב ,"טעוו

 רע .שינעד

 ןיילק ַא יַא ענעשעק ןיא .ורט -- ןעײטנַײרַא
 שטַאטרַאּפ א, .טלעגניילק ןרַאֿפ עלעקנעשעק
 ַא זיא עכריא , ."טרעקרַאֿפ לּברַא ןַא יַא ןעק
 טײנעגנַײרַא טרעװ סָאװ רעדעל לקיסַאּפ לָאמש

 .ורט -- ןציננַײרַא

 .לָאענ .ורט -- ןפעּפעגננַײרַא

 .רעד -- םעננַײרַא

 ידַא -- קימעגנַײרַא

 .ורט -- ןעמעננַײרַא
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 ּפשִוי ,רעגרעּב .י ,"עװַאילָאכ רעד ןוֿפ טָאנ ןיא

 ןיא טיינעגנַײרַא טינ טָאה טניװ, ,23 ,אאצ

 ,"ךיירֿפ טימ טוהרעגניֿפ ןַײד ךיז וצ ענעשעק

 .32 יז ,וװ רעדיל ,הלמ

 .ןץכע- .גנוא-  .רעד ,יינ-- .ךיז טימ
 .יירע- .שינע-

 יַא .לכיט ןיא יא .װרט 8 װטוא -- ןֿפיננַײרַא

 ךיז טימ .ןַײרַא םינּפ ןיא סעירעטקַאּב עלַא

 ןטוג א טָאה דיסח רעװאוושז רעיורג א, --

 ןיא ןסָאנעגנַײרא ךיז ,ןָאטעג קעּבאט קעמש

 ַא ךיז םורַא ןכוז ןעמונעג ןוא דרַאּב רעד

 'עיצַאטיציל אי ,ַאּפָא ,"לדָאּפש

 טַײצ ערעגנעל א ןצינ

 רעד ןוֿפ עטָאּפַאק יד 'א .ןצינסיוא ןלוֿפ ןזיּב

 רעד ןוֿפ הנותח רעד וצ זיּב הנותח רענעגייא

 זגורּב ןזיּב טֿפַאשדנַײרֿפ סמענעי 'א .עקניזימ

 .ןרעו

 ןעזסיוא ןטימ

 סעּפע ןּבעגנַײרַא .ןטָאּבנָא סעּפע ךעּבענ ַא ןוֿפ

 רעדניק, .םינּפ ךעּבענ ַא טימ ,ןצכערק ַא טימ

 יד ףיוא ןָא ןֿפיול ,עסעװרָאּב ,ענעסירעגּפָא

 ןלעטש . . . ןעקיסקעמ ןיא|} סעיצנַאטס עקיּביוטש

 יד ןוֿפ רעטצנעֿפ עלַא ןגעקטנַא סיוא ךיז

 רעסעּב ,רעדָא ןַײרַא ןעַײרש ןוא ןענָאגַאװ

 ,לה ,"תורוחס ערעייז ןַײרַא ןכעּבענ ,טגָאזעג

 ,10 וצ 1943 ,גָאט

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 י"א (רעקיטסַאה) רעכעלעמַאּפ .ןעמעננַײרַא ןוֿפ

 רעד, .םענעמונעגנַײרַא ןוֿפ םוטנַאװק ,םוכס .2

 -ּוצנָא ףיוא קיטיינ זיא סָאװ טייקמעראװ םוכס

 דַארג ןייא ףיוא ףָאטש םַארג ןייא ןעמערַאװ

 םענעֿפורעג זַא םעד טמיטשַאּב סויסלעצ

 ,123 יז ,װ כַאי ,"ףָאטש ןוֿפ יַאטייקמעראוו

 יַא ,קיאעֿפ"א ,ןעמענוצנַײרַא טײקיאעֿפ 9

 טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .,ןריזיטענגַאמ םַײּב

 "א ןסיורג ַא טימ עלָאדַאטס ַא .טַײצ ןוא טרָא

 ןעגנַאלרַאֿפ זדנוא ןוֿפ טעװ טָאטש עסיורג יד,

 ,בנ/ ."םישדח עכעלטע ןוֿפ יא ןַא

 ןסיורג א טָאה סָאװ
 ץִא .ןעמענוצנַײרַא טֹרָא טָאה ,טײרּפשסױא
 ,טייקיי .,ןרעגַאל

 ןוא ןעגנערּבנַײרַא .1

 ּבוטש ןיא יא .טרָא ןטמיטשַאּב א ןיא ןעמעננָא

 יד שדקה ןיא 'א .ךעלרעדניק ענערױרֿפרַאֿפ יד

 ןיא ךימ טָאמ יװא .טַײלעמערַָא ענעמוקעגנָא

 טגיילעג ךימ ןעמ טָאה ,ןעמונעגנַײרַא לָאטיּפש

 ךיא ּבָאה תונמחר רַאֿפ, .7ֿפ ,"טעּב ַא ףיוא

 לּבור קיצנַאװצ . . . ןעמונעגנַײרַא זיוה ןיא םיא

 ,טלעװ עטרַאנעג ,"ןּבעגעג סױרַאֿפ פיצאנגיס

 'רא .ןלצ 'ז ,1940 ץּבַאגסיױא 'װָאס} 5

 רעשידיי ַא ףיױא תונמחר טָאה ,עלעדנעמ

 ,"לדייּב רעַײא ןיא ןַײרַא זדנוא טמענ ,רעטכָאט

 קלָאֿפ עשידִיי סָאד , .יהטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ

 -ירָאטסיה ןשידלעה םעד . . . ןסעגרַאֿפ טינ טעװ

 ןָאעטנַאּפ ןיא יַא םיא טעװ ןוא |םולּבלגניר} רעק

 ,669 'ז ,ץנַאס 'ס ,"ןיז עסיורג ענַײז ןוֿפ

 ,תומהּב עגנוי, .ןגײטש יד ןיא ןעלגױֿפ יד יַא

 ןעמעננַײרֿא

 ןעמונעגנַײרַא טָאה עמ סָאװ ,ךעלעּבלעק ,םיריזח

 ,שַא ,"...ץעּפולַאכ רעד ןיא טלעק רעד ּבילוצ

 | .דיי-םיליהּת

 ףיוא ןצעזַאּב :ןּבײהסױרַא ןטימ 13 ווזד .2

 ןגרָאז ןוא) ןריטרַאװקנַײא ,טַײצ רערעגנעל ַא

 ַא ןיא 'א ,ןַײרַא טמענ עמ סָאװ םעד ןגעװ

 וצ 'א .םימותי-תיּב ַא ןיא יא .םינקז-בשומ

 ןיא; .עא עטעדנואוװרַאֿפ ,םיטילּפ ,םימותי ךיז

 ךיא ,גיטכענ רֹּביא (רג) ןייק זיא ןסזַאןג רד

 ,מהס ,"ןעמוניג ןַײרַא רימ וצ ןיא ּבָאה ֿבויא

 ןּבָאה ןדִיי עקיטָאטשרעטנוא,; ,32 ,אל ,ֿבויא

 בר רעד ויּב ,ךיז וצ ןעמונעגנַײרַא ןיז=|} ריא

 .חטיל ,"קירוצ ןעמוקעג זיא

 סָאד יַא .טרָא ןַא ןיא ןגָארטנַײרַא סעּפע .2

 רעלכַײּפש ןיא הרוחס יד ,עלָאדַאטס ןיא ץלָאה

 -עגּפָא יד עלהקֿבר טָאה טכַאנרַאֿפ, .װזַאא

 ,"ןסיורד ןוֿפ ןעמונעגנַײרַא שעװ עטנקירט

 .168 'ו ,1930 עשראװ ,יורֿפ עטכעלש ַא ,סַײװ

 יד ןעמענוצנַײרַא ןעװעג טַײצ ךָאנ זיא'ס,

 'א .דרע' ,קר ,". ..סרעַײש יד ןיא האוֿבּת

 ַא ןיא יִא ,טנעה עדייּב ןשיװצ ןּפַאכמורַא ןוא

 םעד יא :גיֿפ .ץלָאה ךעלטַײש ןרל| עּבעלק

 -נַײרא ץלַא = (ֿבוט-םוי ,חסּפ םעד) תּבש

 ,קיטיינ ןיא סע סָאװ ּבוטש ןיא ןעגנערּב

 טָאה האל זַא ןעזעג טָאה עמ, .ץלַא ןטיירגוצ

 ,"ֿבוט-םוי ןקילייה םעד ןעמונעגנַײרַא ןיוש

 ,רענילרעּב המלש 'ר אֵַײּב ,קָאטשניּב .ל .י

 ,42 יז ,1896 ווָאװל

 .סעּפע טי מ ןעמענ .סעפע ןיא ןעמענ 4

 יַא ,ילּכ ַא ןיא סעּפע יַא ,ןסיגנַײרַא .ןטישנַײרַא

 .לקעז ןיא לעמ יא .שַאלֿפמערַאװ ןיא עװאק יד

 .וזַאא דגּב םעד ,ץֿפח םעד טנַאה ןיא יא

 ןוֿפ ןּבַײלּב ענעקָארשעצ טעמּכ ןגעלֿפ רעּבַײװ,

 עקלמרַאי יד טנַאה ןיא יא טגעלֿפ יז זַא . . . דחּפ

 ,"צרה ןיע ןא ןכערּפשוצּפָא לדניװ סָאד רעדָא

 רעד, .1874 ענליװ ,ןיצעּבער יד עלענורג ,ס"ֿפא

 ךיז וצ ליומ ןסגנַאלש רעד} ריא טגעלּפ ריקַאֿפ

 עֿפיט ריא ליומ וצ ליומ ןוא ,יַא ליומ ןיא

 124 'ז ,ךעלעסַײמ ,טשא ,"טקעלּפטנַא תודוס

 ןיא יַא .ןרעמַאלק(-טארדאװק) ןיא יַא :ךיוא
 :ליּפש"ןטרָאק ַײּב שיגָאלַאנַא .תונֿבל עּבלַאה
 ,ףמורט ַא טימ יַא

 ,ןעשטעילַאקעצ .ןשטעװקנַײרַא ,ןקירדנַײרַא .9
 ,טנַאה עצנַאג ַא ,רעגניֿפ א יַא ןעק ןישַאמ יד

 'א .עּפורג ַא ןוֿפ דילגטימ א רַאֿפ ןכַאמ .0

 ַא ןיא יא .ײטרַאּפ רעד ןיא 'א .ןײארַאֿפ ןיא

 יד ןשיװצ 'א .עיצַאזינַאגרָא ןַא ןיא יא .ץוּביק

 -- הרֿבח א ןיא יַא ,טָאטש ןוֿפ טַײל עטסֿבושח

 ןיא תורֿבח עכעלטנייוועג יד ןוֿפ רענייא ןיא (א

 הרֿבח| עּפַארייא-חרזמ ןוֿפ ךעלטעטש ןוא טעטש

 -רוקיּב ,אשידק-הרֿבח ,ֿבקעי-ןיע ,תוינשמ ,סיש

 -ץליואװ ןשיװצ (ּב ;ןאא הלּכתסנכה ,םילוח

 ןָא ק ןיא יא* סרעֿפיטש ,סעשטַאגנוי ,ןעגנוי

 ַא ןיא ,עפורג ַא ןיא (ּב ;ליּפש ַא ןיא (א =

 ,סעפע ןגירקסיורַא ןוא ןרַאננַײרַא (ג ;טֿפעשעג

 ןָאק ןיא ןעמונעגנַײרַא טוג םיא ןּבָאה הרֿפח;,

 .52 יז ,ןגָאלָאנָאמ .עש ,"!ָןָאק הרֿבח ,יִא ;ןַײרַא

 ןיא ,דָאהַארַאק ןיא יַא -- ץנַאט א ןגעװ ךיוא



 ןרעטנעננַײרַא

 .לדער ןיא ,דָאר ןקידנצנַאט

 .(ג ,(ב ּבּב ,ןָאק ןיא יא וזד --

 .טימ

 ןעמעננָא ,.ןטקילײטַאּבטימ א רַאֿפ ןכַאמ .7

 .טֿפעשעג ַא ןיא ,תוֿפּתוש ןיא יא .לעטש א ףיוא

 .רעדניק יד וצ לדיימ א יא .ןשטנעמ ַא רַאֿפ יִא

 ןעמ ליװ ןדִיי ןייק , .לגניינרעל א ,לעזעג ַא יִא

 עקינייא ןוא ,ץנַארוקעסַא ןיא יא טינ רעמ ןיוש

 טָאה . ..טרירוקעסא ןעװעג ןענעז סָאװ ןדִיי

 ,1887 ,לָאֿפי ,"סעסילָאּפ יד טקישעגּפָא יז ןעמ

 .50 אס

 ןיא יא ,טלַאטשנַאןרעל ַא ןיא ןעמעננָא .8
 :ךיוא ױזַא .לושיטרַא רעד ןיא יא .הֿבישי ַא

 ,עינָאלָאק-רעדניק ַא ןיא ,ּבולק-טרָאּפס א ןיא יַא

 ןגירק .טֿפַאשרעה ַא רעטנוא ןגירקנַײרַא .9

 ןיא יא .הסיֿפּת ןיא יא .ןצעמע רעּביא טכַאמ

 םענעגייא (סעּפַאל יד) ןיא יַא .טּפַאשנעגנַאֿפעג

 ףיוא טָאה ףלָאװ, .סטוג-ןואיּבָאה דמערֿפ תושר

 ,"ןעמענעגנַײרַא ךיז וצ הרוחס יד תוֿפיקּת ןַײז

 ,טנַאה ןיא סעּפע רעדַא ןצעמע יא .41 יז ,פי

 = טנעה יד ןיא יַאֹי צעּפס ,לגענ יד ןיא

 רעדָא ןצעמע רעּביא (טכַאמ) העד יד ןגירק

 ןיא 'ַא .ןרינילּפיצסיד ןוא ןרילָארטנָאק ,סעּפע

 טנעה יד ןיא יַא .טּפעשעג עצנַאג סָאד טנעה יד

 יד טנעה יד ןיא יא .רעדניק יד ,ןַאמ םעד

 ףָאלש רעד ןיז=} ריא טָאה גָאטרַאֿפ , .םידימלּת

 ריא טָאה ןוא טנעה ענַײז ןיא ןעמונעגנַײרַא

 אטוג איד ,ןַאמרעקעּב .ש ,ײטרעֿפעלשרַאֿפ ןיז=|

 לּב ר ַא ןיא יִא ,19 יז ,?רָאי ,ענליו ,איורּפ

 .ןצעמע ןגַײטשרעּבירַא (קזֹוח טימ) =

 .טיּפָארּפ ןכַאמ .גנוזייל ןעמוקַאּבנַײרַא .10)

 ןיא שדוח ןצנַאג א יװ רעמ דירי ַא ןיא יִא

 יד יַא .יקיּתוּפַא עתמא יד יא .למערק ןשלטעטש

 ירַא יא :ךיוא .ןטרָאק ןיא ןליּפש םַײּב קנַאּב

 וצ ןַײרַא טמענ ּבַײװ ןַײז; .ּבוטש ןיא טעּב

 יקַײרטש ןיא' ,אפָא ,"ןציינ

 תואצוה יד ןוּבשח ןיא יַא .ןענעכערנַײרַא 1

 .החרט ערעווש יד ןוא

 ןכָאנ לסיּב א ליומ ןיא יא .ןסענַײרַא ,2
 טדַײל סָאװ רעד| רע לָאז ןטסנייממא, .תינעּת

 ,"ןטײקיטעֿפ ליֿפ יַא ךיז ןיא ןטכוזדניוש ףיוא

 ,(?)1910 זדָאל ,וו תואוֿפרו תולוגס ,יּבר רעלרַאט

 יד ןיא ליומ ןיא ןצעמע 'א* .94 דו

 ,םיא ןגעוו תוליכר ןּבַײרט ,ןדערַאּב = (רעלַײמ

 ןיא ןעמונעגנַײרַא םיא ןעמ טָאה רעּבָא םיוק,

 "רעד ןּבױהעגנָא דלאּב ןעמ טָאה ,ןַײרַא ליומ

 ,עש ,"תויׂשעמ עסואימ . . .םיא ןגעװ ןלייצ

 ,115 '} ,ײװַאלַָאס עליסוי

 סָאד ןַײרַא טמענ דרע יד, ,ןּפַאזנַײרַא ,8

 ןךלַאק ןיא ךַײר} דרע יד, ."טולּב ענעסַאגרַאֿפ

 א יװ רעסַאװ רעמ ןַײרַא ךיז ןיא טמענ

 "ידוי רעד ,רעּבעװ .מ ,"ןדָאּב רעקַא רעקידמַאז

 .15 'ז ,1891 עשראװ ,רעטײּברַאידלעֿפ רעש

 . . .ןקייװ רעגנעל ךָאנ ןעמ זומ לעֿפ ענעקורט,

 ןרעװ טלוֿפרעּביא ןלָאז . . . ךעלכעל-טיוה עלַא

 ןיא רעמ ןיוש ןלָאז ייז זַא יוזא ,רעסאװ טימ
 לכיּבטנַאה ,ךַאלואװ ,"רעסַאװ ןייק יַא טינ ךיז

 ,1922 ,דַארגָארטעּפ ,| טעּברַאסיוא-רעדעל רַאֿפ

 ץנַאט ןיא יַאי
 רעד ןיא יַא

2007 

 סנּפָארט-טולּב יד ןיא טסטלָאװ וד יװ . . ." ,13 יז

 ןענַײז סָאװ יד ןוֿפ רעמינּפ יד ןעמונעגנַײרַא

 ענעשָאלרַאֿפ ןוֿפ ןַײש ,גח ,"ןעמוקעגמוא

 .101 'ז ןרעטש

 א ןיא ,גנולמַאז ַא ןיא ןסילשנַײא ,4

 ןרעסערג ַא ןיא יַא .ןרעדילגנַײרַא .עיצקעלָאק
 עַײנ 'ַא .ויכרַא ןַא ןיא טנעמוקַאד א יַא ,םוכס

 .עיצקַא ןַא ןוֿפ ןַאלּפ רעד ןיא ןשינערָאװַאּב

 םעד יא .שדוקהייֿבתּכ יד ןיא םירישה-ריש יַא

 לרעטַאלֿפ סָאד יַא .ייזומ ןיא רעדליּב סרעלטסניק

 עשזיגדַאּפ- .ןטקעזניא עיצקעלַאק רעד ןיא

 ןעמונעגנַײרַא רעטעּפש ןעמ טָאה ןעקָארק ןּבעלַו
 .2 ,אאע ּפשיי ,"עקָארק-סיורג ןיא

 רעד ןיא ןקיטסעֿפנַײרַא ,ןַײז סֿפות .2

 יא .ןורּכז ןלַאנָאיצַאנ ןיא יַא ,טלעװ רעקיטסַײג

 .ןּברוח ןוֿפ ןליורג ךיז ןיא יא .הֿבשחמ רעד ןיא

 ארומ טסָאה, .עטנעיילעג סָאד ךיז ןיא יא ףיט

 םַײּב לװֿפ ,"ןַײרַא ןיז ןיא תמ א ריד םענ --

 סטָאג ךַײא טמענ, .ןדחּפ א ןוֿפ ןכַאלּפָא

 תֹּב עטנעי ,"ןַײרַא ןצרַאה רעַײא ןיא רעדנואוו

 ,הייי ,9 ּבײהנָא ,לכיּב תורּבדה תרׂשע ,קחצי

 / ןעניז ןיא ןעמעננַײרַא שטנעמ א זָאל םורד,

 ,"ןעניֿפעג וצ ךיז גָאט םעד דײרֿפ ,גונעּת ןיא

 ,48 'ז ,תורימז ,סוממ

 ןסָאלשעגנַײרַא .טרָא ןּבַאה .ןַײז ללוּכ ,8

 יַא טינ ןעק רעטאעט רעד,  .סָאמ א ןיא ןרעװ
 לוש יד טָאה ֿבוט-םוי א ַײּב , ."סרעכוזַאּב עלַא

 "ןדִיי טָאטש עצנאג יד ןעמענוצנַײרַא ןזיװַאּב

 סוֿפ א .רעזעלג ריֿפ ןַײרַא טמענ טרָאװק ַא

 "מוא ןַא -- ס ָא ט ס  .עא לָאצ 12 ןַײרַא טמענ

 -עג ,ץלָאה טקאהעצ רַאֿפ סָאמ עטמיטשַאּב

 ןגָאװ רעשרעיופ א לֿפיװ ליֿפ ױזַא ךעלטנייוו

 'ַא ןעק

 רעלעמש רעדָא ןצריק (שירעדַײנש) .7

 סערּפרַאֿפ טרָאד ,רעטנוא ךיא טעּב ָאד ,, ,ןכַאמ

 ןַא ףיוא ,ןַײרַא ךיא םענ טרָא ןייא ףיוא ,ךיא

 ,גרעּבלע .' ,"סױרַא ךיא זָאל טרָא רעדנַא

 ,ּב"כשּת ה"ר קיא

 טַײל איד, .(13 +-ב ןוָאלנַײרַא .כרַא ,8
 איד ןלעװ איז ׂשד טגָאזג ןּבָאה סונקרוה ןוֿפ

 ,"ןמענ ןַײרַא סויּפמוּפ ןלעװ 'נוא ןינֿפע טָאטש

 וּפ 'ז ,1743 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי

 ןיא ,חומ ןיא ,ּפָאק ןיא ךיז יא -- ך י ז טימ

 עילָאקנַאמ ַא ךיז יַא .ןעניז ןיא ,ןעקנַאדעג יד
 וד זַא; .ללּכ ןיא ךיז יִא .ּפָאק ןיא (קישזּב א)

 -עגָאזנָא ענַײמ ןוא ןעמעננָא דייר ענַײמ טסעװ

 ,ד"צקּת ילשמ ,סמ ,יַא ןיז ןיא טכער ךיז ןשינ

 םיא ףיוא ךיז ןּבָאה ןע|תרּבועמ עלַאק ,1 ,ּב

 ןיא ךיז הרוצ סיּבר םעד ןלָאז ,טצַאלגעגסיוא

 םייח} ,יןטלַאזה) ןגיוא יד רַאֿפ ןוא יא ּפָאק

 ,ן239 יז ,פיו ,'. . .ףלָאװ 'ר תלודג' ,{עגַאלַאמ

 ןעניימ ןוא ןכַאז ןַײרַא ּפָאק ןיא ךיז ןעמענ,

 -רעּביא טלעװ עצנַאג יד ןלעװ ייז זַא טימרעד

 טייג ןֿבואר , .96 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןלעטש

 ץלָאה א ךָאװ ענעי ךיז טָאה רע ,סעװרַאּב

 הנותח' ,ץרפ ,"ךָאנ רֶע טמָאל ,ןעמונעגנַײרַא

 | ,'טאהעג

 .(עק- ,ןיי) רעד .שינע/ה .ץכעי

 ן(עוװ)ערַאמסנַײרַא

 טײקיאעֿפ יד טָאה סָאװ ,ידַא -- שירע-

 ץיִא .םוכס ןסיורג א ,ךס ַא ןעמענוצנַײרַא

 ,טייקקה .ןטֿפעשעג

 ,רעטנעג ןעמוקנַײרַא .וטוא -- ןרעטנעגנַײרַא
 ךיז טימ .יןַײרַא ןיוש ןרעטנענ טסעג יד;
 .טנעָאנ רעד ןוֿפ ,רעטנענ ןעגנירדנַײרַא --
 רעֿפעגמוא (העש) עדנוטש ןייא טָאה יז סלַא;
 ןוֿפ רענעט יד טרעהרעד יז טָאה ,טורעג ָאז
 עשימיַארַאק איד ,גנילרעּפש זּביא ,"'א ךיז קיזומ

 ,21/ .21 יז ,1899 עשרַאװ ,ןעכדיימ

 -נַײרַא ,ןעמוקנַײרַא .װטוא -- ןעשזַאפנַײרַא

 סָאװ סעּפע רעדָא עשזַאס ןגעװ -- ןעגנירד

 רענעכָארּבעצ רעד ךרוד, .עשזַאס ןיא טנַאמרעד

 ןוֿפ ,גי ,"ןַײרַא שינרעטצניֿפ א טעשזַאס ּביוש

 .217 'ז ,ימ רעצנַאג ןַײמ

 ַא ןװיטַאד} ןצעמע יַא .ורט -- ןעדוטנַײרַא
 וַא ףעש םעד 'א .ןסַײנ עטצעל יד ,לתוליכר

 -עּביל ַא רעוא ןיא יא .ןענעֿבנג םורא עלַא

 טָאה -- !עלעּבעװש א ןָא דניצ , .גנורעלקרעד

 עּביל' ,רַא ,"רעיוא ןֿפױא טעדוסעגנַײרַא םיא יז

 .שינע- .װזק -- ךיז טימ  .יםייה ַא ןָא

 'רַאֿפ  .װרט ןןרעכיאס ...} -- ןרחהטנַײרַא

 ךרוד טרעװ ןּפאנק א טָאה סָאװ סעּפע ןֿפױק

 לעװ רעכַאנ, .תואיצמ עטשרמולּכ יַא .ןדערנַײא

 יז עכלעװ ןוֿפ תואוֿפר עליוה רָאג יא ייז ךיא

 רעד ,ריּפַאס .א ,יזֹּבָאה ןצונ רשֿפא ןלעװ

 ,המדקה ,ג"מרּת ענליװ ,קינזרעטַאק רעניילק

 .==2: 44080826 .וורט -- ןעװעטַאטסנַײרַא
 ןיא טערּב ַא יִא .ןילק ַא יא .ןסַאּפנַײרַא .דּפ
 ךיז יא .ךיז טימ ,ריט רענעכָארּבעצ ַא

 ,םירֿבח עַײנ ןשיװצ

 -רָאטס?- :פפ .װחרט -- ןעשטיַאטסנַײרַא

 -רַאטס ,ןצרַאטש לָאז סע ,ןקורנַײרא .ןעשט

 רעייז ןוא ןעגנוגנידַאּב ענענַאטשעגּפָא. .ןעשט

 רעמ ַא ןיא ןַײרַא ןעשטרַָאטס קורדסױאידַארּפש

 ןטֿפירש ,רעניװ .מ ,"ךַארּפש . . , רעטלקיװטנַא

 .שינע- 1928 וציק

 ןיא לּברַא יד יַא .ורט -- ןעװעגירטסנַײרַא
 ַײּב| ןגַארֿפ עטצעל יד וצ, .רעכעל-םערָא יד

 ןגעװ עגַארֿפ יד ךיוא טרעהעג {רעטעּברַא-קיטש

 ,רעדַײנש רעד ,סעװיר .י ,"ןטסעמ םוצ לּברַא יא

 ,6 ןאי ,1913 ענליוו

 .ןע(י)ליצ-- :פפ .ורט -- ןע(י)ליטנַײרַא
 טשינ רָאט עמ , .לדָאנ רעד ןיא םעדָאֿפ םעד יא

 םוא ןַײרַא לדָאנ רעד ןיא םעדָאֿפ א ןַאטנַײרַא

 רַאֿפ קר ,רשּכ ןעײנרַאֿפ לָאז עמ זַא ֿבוט-םוי

 ,א"ח ...ךורע ןחלש ,"ןיליצ ןַײרַא ֿבוט-םוי

 ןוֿפ עלעכעל םעניא ןַײא ךיז טקוק יז, .ּב/י

 ,גרעּב ,"םעדָאֿפ םעַײנ ַא יא םַײּב לדָאנ רעד

 ךיז טימ .482 יז ,,סעמע' ,װ רעפעינד םַאּב

 טינ טעליסעגנַײרַא ױזַא ךיז ןּבָאה לרעּפ יד, ---

 .שינע- ."סיורג רעייז טיול

 .ןרימשנַײרַא .חרט -- ן(עװ)עראמסנַײרַא
 ֿבייוחמ זיא רעכעלֿפױה רעד, .ןעקשטַאּפנַײרַא

 א ןיא בתּכ ןַײז טימ ןּבַײרשוצנַײרַא לָאמַא



 ןעקשטימסנַײרַא

 ,"'ַא טסייה ץירּפ רעד סָאװ סָאד ךוּב-תונוּבשח

 ,ןעשינעהעשעג ןוא ןעשנעמ ,שוּברעּבליז .י .ז

 ,30 '1 ,19231 ןיוו

 ןסַײמשנַײרַא .חרט -- ןעקשטימסנַײרַא

 שטָאכ ץערוחּב םעד 'ַא (ץימש עדלימ טימ)

 .שיג)} .ךעלטיר עכעלטע

 ןעקנירטנַײרַא .הרט -- ןעקשָאנפנַײרַא
 .עלעשעלֿפ ץנַאג א טעמּכ 'ִא .ןרוּכישנַײרַא

 ,שינע-

 נַײרַא .מַא .װרט -- ןשטיװדנעפנַײרַא
 ,ןכַאז ערעדנַא (ייווצ) ןשיװצ ןּפוטשנַײרַא ,ןקור

 רעכיּב עלַא טַאהעג רימ ןּבָאה , .שטיוודנעסככ

 טינ ןטלָאװ עטמַאַאּבילָאצ עשיסור יד סָאוװְו

 -עשט יד ןיא טשטיוודנעסעגנַײרַא {טזָאלעגנַײרַא

 ןעגנורעניארע ,םוַאּבנעזָאר .מ .מ ,"סענַאדָאמ

 .1921 י"נ ,ךענַאיצוילָאװער-טסילַאיצַאס ַא ןוֿפ

 -ןמיל עשידִיי יד . . . ןרעװ לוקס . . . רעד ןיא,

 ,"לוח-ידומיל יד ןשיװצ טשטיוודנעסעגנַײרא םיד
 ,28 וצ 1960 ,זמט ,ןַאדרַאג :נ

 א ןרילוקעפס -- װטוא -- ןרילוקעּפסנַײרַא
 ןזיּב טיירּב ױזַא ,גנַאל ױזַא יא .טַײצ ערעגנעל

 ןעגנערּבנַײרַא -- ורט .ןגעמרַאֿפ םעד ןרעװנַא

 א וצ ריּפַאּפטרעװ א ,עיצקַא ןַא ,עטולַאװ ַא

 ןרעװנָא ןזיּב רַאלָאד םעד יא .דנַאטש ןטרעגַאּב

 ,הנ!  .דלָאג יּבגל טרעװ ןַײז ןוֿפ טֿפלעה א

 .לָאענ .װרט ןןרעֿפײס ...} -- ןרֿפשנַײרַא
 טָאה עיצקַאדער יד, .רֿפס ַא ןיא ןעמעננַײרַא

 ... טרֿפסעגנַײרַא טָאה ןוא טימעג קרַאטש ךיז

 -ידימלּת יד ַײּב ןגירק טנַאקעג טָאה יז סָאװ ץלַא

 רעקידעּבעל רעד ,ײרֿבח ןשיאערּבעה ןוֿפ םימכח

 ,23 עו 1957 ,גַאט ,ןןַאמטוג .שו

 א (ןיא) יא .חרט 4 װטוא -- ןרעּבנעגַײרַא
 ןוא יא .םינּפ סנצעמע ןיא ןקילּב יד יא .טערּב

 -- ךיז טימ .ןעקנַאדעג-טנורג יד ןֿפיטרַאֿפ

 -געעגנַײרַא ךיז ןּבָאה עלדָאי א ןוֿפ ןעלצרָאװ;

 גָאט ןטסנעש ןיא ,רה ,"דמַאז םעד ןיא טרעּב

 לָאמַאכָאנ; געט עטצעל סניק' ,טסּברַאה ןוֿפ
 ,ךיז ןֿפיטרַאֿפ . . . עיסוקסיד עטלַא יד ןּבײהֿפױא

 ,199 'ז ,1940 י"נ ,וװ רַאק ,"ריא ןיא ךיז יא

 | ,גנוד

 ןַײרַא ּברעװנָאק ןוֿפ 99 .מטפ -- טענַײרַא

 - ,טענָא יװ ,1189 +- ,טענַײא יװ ױזַא

 םיא ריֿפ , ."?'8א ךיז ריא טשימ סָאװ, .אא 9

 טריֿפ עמ ןוא ...זדנוא ןעמ טמענ, ."!'א

 עמ ןוא רוּבידידּכ ךוּת עקַאט טעקעװַא זדנוא

 ,עש ,"םיֿכנג עתמא יד יװ 'ַא זדנוא טצעז

 טרעטַאלֿפ סע, .181 'ז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ

 ןוא קיטכיל ,שירעגנויליואװ ןּבעל סָאד 'ִא

 ,25 'ד ,ן ווּפ ,צוס ,"װַארּב

 'ַא .ןעמעטָא-- וזד .װחרט -- ןעמעטענַײרַא

 שטנעמ רעד זַא טֿפערט סע, .טֿפול-םי ענייר יד

 ,"ּפירג ןוֿפ ןּבָארקימ ךיז ןיא ןַײרַא טמעטע
 ,פירג ,לקעלֿפ רעטקָאד ,זּביא ,זוהנזָאר .י

 ,1932 קסנימ |

 -ַײרַא .לָאענ .וטוא -- ךיז ןשיאוליענַײרַא
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 "עג םיא ןּבָאה . . ., .יוליע ןַא ןַײז תמחמ ןלַאֿפ

 עטכעלש =} סעטָאלּב יד ןוֿפ ןּפעלשסױרַא טזומ

 -עגנַײרא ךיז טָאה רע עכלעו ןיא ןןטֿפעשעג

 ,"טשיאיוליפ

 ַא יװ יא .יַא טוג תמאּב .ורט -- ןשענַײרַא
 ,תינעּת ַא ךָאנ יװ יא .המהּב א ,סקַא ןַא ,ףלָאװ

 רעקירעגנוה א יװ 'א .ןשֹּבה ךלמ גוע יװ יא

 זָאד ןמ ויּב ןדיר ׂשקינ לָאז ןמ, .דנַאֿפלעה

 ,שּפע ,"טָאה ןסעג ןַײרַא ץנַאג (איצומה תכרּב)

 .ּב/וסק ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּתה רודיס

 ,רעװַאשז יװ ,טסָאר יװ ךיז יא -- ךיז טימ

 ,?טנַאװעג ןיא ןַײרַא ךיז טסע ּביוטש ,, .למיש יװ

 ףרָאװ א היח עדליװ ַא יװ ךיז טָאה רע;

 רֶע טָאה רענייצ יד טימ ןוא ןיּבר ןֿפױא ןָאטעג

 ,ןירָאג .ב ,"טנאה ןַײז ןיא ןסעגעגנַײרַא ךיז

 .3 'ז ,1900 י"נ ,...םיקיזמ איד

 .(עק- ,ןיי) רעד .שינע// .ץכעי
 .יירע-

 -סיוא ןוֿפ ןֿפוא רעטֿפָא -- ןרעּבקענַײרַא
 ,ןרעּבגענַײרא ןגייל

 לַאנקעג ַא טימ ,ךיג -- וטוא -- ןשטַאּפנַײרַא

 םודנעּפ -םודנעה 'א .עא ןֿפױלנַײרא ,ןרָאֿפנַײרַא

 ,דירי ןֿפױא הרוחס רעד טימ יא .ּבוטש ןיא

 יד ענייא יִא ,די-תנּתמ ןתמא םעד יַא ,1 -- װרט

 ןכַאמּפָא טסעֿפ ןוא טנעה יד ןיא ערעדנַא

 ,ןקורנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב .2

 ,ךיג טריֿפעגכרוד טרעװ סָאװ ַאא ןקעטשנַײרַא

 ןיא טלעג ךס א 'א .לַאנק ַא טימ ,חוּכ ַא טימ

 ךָאנ יא .רעמע ןיא רילָאק א ךָאנ יא .קסע ןַא
 | ,ןוויוא ןיא ץלָאה

 .ק -- ךיו טימ

 ,שינעע .ץכע-  ,גנוד

 ,רעד ,שטַאּפ .-

 -ימעכ יד; .רעסַאװ יא .װרט -- ןעּפמָאּפנַײרַא
 ,זיוהנַײװ .מ ,"ןזאג טעּפמָאּפעגנַײרַא ןּבָאה רעק

 ןטלַאהעג טָאה רע, .1932 קסנימ ,כַאװ רעד ֿפַא

 .ש ,"ןָאהַאמַאס ןלַארּפַאק יד ןיא 'ַא ןייא ןיא

 ,9 עװקסָאמ ,נַאמרעטוג עקמיולש ,ןַאמגערּב

 -שַאר יד טעּפמַאּפעגנַײרַא רימ ןיא , . . טָאה;

 יװ , , ,,שטיינק ןּבלעז םעד טימ תוליֿפּת"הנשה

 ,ףרָאדלסָאי ןוֿפ ריקנַאּב "ןוח רעקסױרּבָאּב רעד

 ,22 צווװ 1958 ,רענַאקירעמַא

 ךיז ,ןעקנירטנָא ךיז :ךױא -- ךיז טימ
 .ײרע .שינע .ץכע- .ןקיטעזנָא

 ןטעקַאּפ ,ווירּב) טסָאּפ .ן- ,יד -- טסָאּפנַײרַא

 .ן(רי)טסָאּפנַײרַא .ןַײרַא טמוק סָאװ (עא
 יד טימ טעקַאּפ א 'א .טסָאּפ ןקישנַײרַא .לָאענ

 ,גנז  .סנָאנַא ןַא 'ַא .ןעגנוטַײצ עטלַא

 ןיא לּבעמ לייט ןייא יַא .װרט -- ןֿסַאּפנַײרַא

 רעטערּביּבָאגוצ יד 'א .לייט ןרעדנַא םעד (וצ)

 עַײנ יד יַא .םַאר ַא ןיא דליּב א יא .שיט ןוֿפ

 טימ ןעמַאזוצ קעד יד, .ןישַאמ רעד ןיא ןלייט

 טעיילקעגוצ ןוא טסַאּפעגנַײרַא ןרעװ ןטסַײל יד

 קידנעטש טינ, ,41 'ז ,רעּב ,"ךעלטַײז יד וצ

 ןסַאּפוצנַײרַא ּפָא רעּבַײרש ןשידִיי םעד טליג
 ,"םצרַאֿפ רעַײנ רעד ןיא ךיא ןַײז ןצנאגניא

 ןיא ןַײרַא טינ טסַאּפ עיגעלע, .35 יז ,וש מעּב

 .ורט -- ןקַאּפנַײרַא

 ןקַאּפנַײרַא

 ,לרוג ןײטשרוּב .מ ,"לַאּב ַא ןוֿפ גנומיטש

 ,3 יז

 -לעזעג רעַײנ א ןיא י'ִא ךיז -- ךיז טימ

 ןַײרַא ױזַא ךיז טסַאּפ סע, .עא הֿביֿבס ,טֿפַאש

 סע ןעו)ו לװֿפ ,"'תּבשי-טוג' וצ שטַאּפ ַא יװ

 ןוֿפ טײקנזָאלעגּפָאפ .{ןיירַא ט'ינ ךיז טסַאּפ

 רעד ןיא ןַײרַא טוג ױזַא ךיז טסַאּפ רעּפרעק

 ,| יּבר ןוא רסיק ,שז ,"דגּב ןוֿפ טייקטצונעגּפָא

 ַא ...זיא ...דנַאטשֿפױא-ָאטעג רעד, .116 יז

 ןיא ןַײרַא ךיז טסַאּפ סָאװ טנעמיד רעסיורג

 1964 ,זמט ,גי ,"ןיורק רעשירָאטסיה רעזדנוא

 ןטרָאד םָאידיא םעד ןצינ ןגעמ רימ, .24 וש

 טינ ןוא ,ןַײרַא גנערטש ךיז טסאּפ רע ואוו

 ,טײקרָאלקמוא ןקעדרַאֿפ טֿפלעה רע ואוו טרָאד

 .5 .װ ּפשִוי ,רעטסוש .ז ,"טייקזיצערּפמוא

 -לארׂשייץרא ןיא םילוע יד ןוֿפ יַא -- גנו-

 + .שינע .ץכע -  .ןּבעל

 -נַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא .1

 'א ןטסַאק ןיא שעװ יא .ןקורנַײרא .ןסיוטש

 ןיא ןדִיי טָאטש ַא יַא .רעטסַײט ןיא טלעג סָאד

 א דיוּב ןיא יא .ךעלסעג עכעלטע ןוֿפ ָאטעג ַא

 רָאּפ יד יא .קַאיגנאוצ א ןיא 'א .ןיושראּפ ןעצ

 רודיס םעד יא .טֿפעשעג טכעלש ַא ןיא ןדליג

 םיא טקַאּפ עמ סָאװ שטנעמ א, .קַאז-תילט ןיא

 ןיא עלעגײֿפ א יװ ,טרָא גנע ןַא ןיא ןַײרַא

 ןסעומש ייז, ,56 ,עשטַאילק ,סוממ ,"גַײטש

 ןיא ןַײרַא ןקַאּפ וצ ןעמעװ . . . טױרטרַאֿפ

 ןַײז ןיוש טָאה רע, .ישינַאמ' ,ץרפ ,"םנהיג

 ,"טקַאּפעגנַײרַא ריט רעד ןוֿפ טלַאּפש ןיא סקיּב

 ןקרַאטש א טקַאּפעגנַײרַא, .דוי-םיליהּת ,שַא

 יװ טמירקרַאֿפ ךיז טָאה רע .קעּבַאט קעמש

 ַא ןוֿפ ןַאמָאר ,אפָא ,"סָאנ א טימ ןסישוצסיוא

 ,24 יז ,ֿבנג -דרעֿפ

 -לעּב ַא ןרעװ (א = טנעה יד ןיא ךיז וצ יַא*

 ;םיא רעּביא ןעוועשרעה ,ןצעמע רעּביא תיּבה

 = ןַײרַא קָאז ןיא 'ַא* ,ןריֿפרַאֿפ .ןרַאנּפָא (ּב

 (ןַײרַא) קַאז ןיא יַא - ,ןטלַאהַאּברַאֿפ ,ןרָאּפשּפָא
 ,ןעלדניװשַאּב =

 ןיא יִא ,הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײרַא .צעפס 2

 ,סרעכערּברַאֿפ יילרעלּכ טימ ןעמַאזוצ עמרוט

 /ןַאדָאמעשסי ןיא ,ןגָאמ ןיא יַא .ןסענַײרַא .9

 םעד טײװצעּבלאז 'א .טרָא ןרעטצניֿפ ןיא

 וליֿפַא ןזָאלרעּביא טינ םענייק רַאֿפ ןוא טנלָאשט

 לּפעט עּבלַאה ַא ןסייהעג טָאה ..., .ןייּב ַא

 ...ךיוא רע טָאה סָאד ןוא ןעגנַאלרעד ץערַאמ

 תאטח ,...ריֿפַאס .י .א ,"טקַאּפעגנַײרא

 םעד 'א* 62 'ז ,1881 ענליװ ,| . ..להקה

 ,ךס א רעייז ןסעֿפױא = רענרעה יד טימ סקָא

 ןטימ עּבָאּב יד) ןעּבָאּב רעד טימ ןדייז םעד יַא*

 ךיז ,טלעג ךס א רעייז ןּבעגסיוא (א = (ןדייז
 ַא (ב ;ןכיירגרעד וצ סעּפע ןעימַאּב קרַאטש
 ,ןסענַײרַא ךס

 ןיא יַא .גנומיטש ַא ןיא ןעגנערּבנַײרַא .4

 ןקענעּפו רע, .קערש יא .אזגור ןַײז ןצעמע

 ןליװ סָאװ ענעי עגונּב טנשקעעגנַײא יװ זיא

 -םימי יד ןוֿפ} קערש רעקימורא רעד ןיא םיא

 ,סעמע' ,| רעפעינד םַאּב ,גרעּב ,"יַא ןםיארונ

 | | ,269 'ז



 ןעועקַאפנַײרַא

 דימלּת ןיא 'ַא .ןּבעגרעּביא .ןענרעלנַײא ,9

 ןייא ןיא רהוז םעד יא .הרוּת עצנַאג סניּבר םעד

 ףיוא ּפָא טשינ טערט עלעדנייש , .טַײצ רָאי

 ןהלּכ רעד ןיא) ריא ןיא טקַאּפ ןוא עגר ןייק

 ינייש ,ןרעּפלַאה .י ,"תורוּת עריא ןַײרַא רדסּכ
 ,25 יז ,1913 עשרַאװ ,עלעד

 ןיא יַא ךיז .הרצ ַא ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ
 יַא ךיז .ןײגסױרַא ןענעק טינ ךָאנרעד ןוא לָאז
 טָאה, .סיֿפ יד ןוא טנעה יד טימ טעּברַא ןַא ןיא
 -ןַײרַא ךיז טָאה'ס ןוא טנֿפעעג ליטש ריט יד ךיז

 ןדי ,עלרעפ .י ,"רעצרוק א רענייא טקַאּפעג

 ,47 'ז .9

 ,ץכע- .גנו- רעד ,קַאּפ--

 .יײרעד = .(עק- ,ןיי) רעד
 לוטיּב טימ רָאנ ,װֿפד וזד -- ןעװעקַאּפנַײרַא

 ,סעצָארּפ ןקידנרעױדיגנַאל א ַײּב רֶעדָא

 .=:2: ם8140116 .װרט -- ןעלָאטרַאּפנַײרא

 טימרעד טכעלש זיא סע, .ןעשטַאטרַאּפנַײרַא ווזד

 -עגנַײרַא זיא ןעסעיּפ רעד ןיא| ןירעד סָאװ

 ,ןרעװ טליּפשעג רָאנ ןעק סָאװ ץלַא טעלָאטרַאּפ

 ,1895 ןָאטסָאּב ,תמא רעד ,'יןרעװ ןעגנוזעג

 .8 ןאל

 .שינעד

 ,ּבוטש ןיא ףיוה ןוֿפ 'ַא .וטוא -- ןעזיױּפנַײרַא
 "מיא רעד ןיא ןַײרא טעזיוּפ טלעװ יד, .גיֿפ

 ,1932 קסנימ ,ןרעטש ,"המחלמ רעשיטסילַאירעּפ
 .שינע- .8דז א

 עמ ,ןּביוש יד ןיא יַא -- וטוא -- ןקיוּפנַײרַא
 ףיוא טנעה רע טּביײה, .ןעמוקסורַא ךַײלג לָאז

 ,"ןדליש ענעי ןיא ןַײרא טקיוּפ ,סרענוד יד יו

 ןּבָאה ןטַײז עלַא ןוֿפ , .ןדליש' ןורטטמ ,טייצ

 ןּבָאה יז .ןליוק יד טעװערעצ ךיז םעטּפַאר

 ,"טייקליטש רעד ןיא טקיוּפעגנַײרא לענש-לענש

 ,62 '} ,דרע רעד ףיוא ןעלזניא ,רעלגירטש .מ

 יד ןיא הרוּת עַײנ ַא 'ַא .שרַאמ ַא יַא -- װרט

 םעד טקױּפעגנַײרַא . . . טָאה ןּבעל סָאד , .ּפעק

 ַא טָאה . ..טעּברַא עשיטקַארּפ רָאנ זַא תמא

 ,1912 י"נ ,וש טישז ,"תושממ עשירָאטסיה

 זיא ,שידִיי ןיק טינ ןענעק סָאװ יד, ,57 יז

 ,יַא טינ יײז ןיא לָאז עמ שיאערּבעה לֿפיװ

 ןענעק ןלָאז יז זַא טַײװ ױזַא טינ ןעייגרעד

 -רוטלוק . . . ערעייז רַאֿפ שיאערּבעה ןוֿפ ןסינעג

 ,ץכע- גנו- .19 א 1967 ,זמט ,גצּב ,"ןקעוװצ
 ,שינע-

 ןעּפמַאּפ-- חזז .װרט -- ןֿפמוּפנַײרַא
 ןעקנַאדעג טנורג יד תוחומ עגנוי ןיא יַא .גיֿפ

 יד ןיא ןַײרַא טּפמוּפ דצ ןייא, . ...ןוֿפ

 רעד ןוא ,טולּב לַאנָאיצַאנ קלָאֿפ ןוֿפ ןרעדָא

 -ָאיצַאנ ןַײרַא ךיז ןיא . . . טמעטע -- רערעדנַא

 יז ,1919 י"נ ,{ טישז ,"טֿפַארק-סנּבעל עלַאנ
 .ײרע .שינעע/ 5

 -ַײרַא ,ןלעטשנַײרַא .ורט -- ןצוּפנַײרַא
 טימ לָאז םעד יַא .טצוּפַאּב סָאװ סעּפע ןעגנערּב

 ,רעד ,ץ'וֿפ--  .,לַאז ןיא ןעמולּב יַא .ןעמולּב

 ,שינע- .ץכע- .גנוז
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 -נַײרַא ,ןֿפױלנַײרַא -- וטוא -- ן(ע)צוּפנַײרַא
 .בורג ַא ןיא 'א .ןלַאֿפנַײרַא ,ןעגנירֿפש

 ךימ לָאז עּבָאּב יד ןעװ, .ןֿפרַאװנַײרַא --- װרט

 סייה רעטלומ א ןיא 'א ןעװעג םעצולּפ טינ

 ,1921 ןיװ ,לגנוי עשילױּפ סָאד ,ליי ,"רעסַאװ
 ,9 יז

 -טכַאנ ןיא 'ַא .ורט 4 װטוא -- ןׁשיּפנַײרַא
 ,ּבָארג -- למיוּב 'ַא .װזַאא רעמע ןיא ,ּפָאט

 א ןליטשנַײא ,ןקיאורַאּב ןװּורּפ ןגעװ ריא

 טשיּפעגנַײרא ָאד טָאה ח לג ַא* .ַײרעגירק

 יסילֿפ רעמ ןַארַאֿפ זיא סע ןעװ ריא ,ּבָארג --

 ָאד ךיוי לֿפיװ, .טכירעג ךיז טָאה עמ יװ טייק

 זיא עװָאנַאהעל' יּפ-לע| *. . . חלג ַא -- ָאד זיא

 .שינע/ .ץכע- .ןןַײרַא םעד ןיא
 ,ןעיזדָאלּפ -- :פּפ .ורט -- ןעדָאלּפנַײרַא

 ןרעּבעג ךרוד ןעגנערּבנַײרַא .ןעשזדָאלּפ -

 ,(ךעלהיח ,ןטקעסניא) ןֿפוא רעדנַא ןא ףיוא רעדָא

 ,ךעלצעק ,ךעלטניה יַא .עא סענַאקאראט ,זַײל יַא

 טָאה ּבַײװ עטייװצ ןַײז, :ןשטנעמ ןגעװ ּבָארג

 ."רעסערּפ ףניֿפ טעדָאלּפעגנַײרַא ךיוא םיא

 ןדיי-עטוג יד ,סיּבר יד טניז, -- ךיז טימ

 ,הנידמ רעד ןיא טעדָאלּפעגנַײרַא ךיז ןּבָאה

 ןיא ןַײז ןלעװ וצ םינּבר יד טרעהעגֿפױא ןּבָאה

 װָאס ,טורקער 'די רעטשרע ,ַאי ,"לטצטש

 ,164 יז ,1931 עּבאגסיוא

 ןרעטנַאלּפנַײרַא וזד .ורט -- ןעטנַאלּפנַײרַא

 םענעסירעגּפָא ןַא ןוֿפ ןּפיל יד , .רּפ ,גמ ,רקוא

 ,סמ ,יְזַײרַא תורצ עלַא ןיא םיא ןעטנָאלּפ ראנ
 ,7 ,חי ,ד"עקּת ילשמ

 ךיז ןּבָאה רעּבַײװ עדיב; -- ךיז טימ

 יד ןיא רערעדנא רעד ענייא טעטנָאלּפעגנַײרַא
 ,196 '1 ,עקװעלירתּכ ַײניטלַא ,עש ,"סרעיילש

 רעד טָא ךיז טעטנָאלּפ סיעכהלדוצ ףיוא יװ,

 ,ַאקרָאיװעיװ .א ,"ןרעדנַא ןדעי ןיא ןַײרַא קנאדעג

 ,ץיכע- 72 יז ,1909 גרעּבמעל ,דרע ןוא לעמיה

 .שינע-

 ַא .שרטיל ,זל .ורט -- ןרעטנַאלּפנַײרַא
 א ןיא ,סעצָארּפ א ןיא ,עגירטניא ןַא ןיא ןצעמע

 .סיוא עקירעּביא ןַאמָאר ןיא 'א .קימעלָאּפ

 טָאה הׂשעמ רעטייווצ רעד ןיא ,, .ןשינעטכַארט

 סָאװ ךעלטיּפאק עכעלטע טרעטנַאלּפעגנַײרַא רע

 סרעלייצרעד ,נש ,"רעטשרע רעד וצ ךייש ןענַײז |

 ,403 יז ,װ ןטסינַאמַאר ןוא

 ,טֿפעשעג טכעלש ַא ןיא ךיז יַא -- ךיז טימ

 ןיא טרעטנַאלּפעגנַײרַא ךיז קושז א טָאה םעד,

 ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"תואּפ יד ןיא םענעי ,דרָאּב

 ןוֿפ םענייא טדערעגסיוא רע טָאה, ,53 יז

 -עגנַײרַא ךיז טָאה רעכלעװ דנַײרֿפ ענַײז

 יּבר ,"םימש םשל תקולחמ ַא ןיא טרעטנָאלּפ

 רע, .29 יז ,19238 עשרַאװ ,רעװעליהָאמ לאומש

 ךיז ןרעטנָאלּפ סָאװ ןעקנַאדעג יד ןגָאיּפָא ליו

 1967 ,זמט ,גח ,"ןוזמה-תכרּב ןַײז ןיא ןַײרַא

 | | ,16 וצ

 .יירש- .שינ- .גנו- .רעד ,רעטנָאלּפ--

 .רעיוא ןיא דוס ַא יַא .ורט -- ןשולּפנַײרַא
 יד ,רעדילק יד ןשַאװ זדנוא טסעװ וד,

 -הרוֿבד טשולּפעגנַײרא עילָאֿפ טָאה --- סעזולּב

 .ורט -- ןערעּפנַײרַא

 .ורט -- ןעװַארּפנַײרַא

 ןריצעיארּפנַײרַא
 ,22 'ז ,טָאטשמייהעג ,צוס ,"רעיוא ןיא ןעל

 ,שינע-

 .ןעקכילּפ-- :פּפ .ורט -- ןעכו(י)לּפנַײרַא
 ךיז ןיא 'א .רעסַאװ ךעלדנעק רָאּפ ַא יַא
 רעד, .גיֿפ ךיא .םירוּפ דוֿבּכל טיװעקָא

 ןוא טרָא ןוֿפ ןָאטעג סיר א ךיז טָאה קיװָאזורג

 ,גח ,"שינרעטצניֿפ רעד ןיא טעכוילּפעגנַײרַא

 ,ךו(י)לַּפ-- .ךיז טימ .םיתּבש טעמַאמ ןַײמ
 .שינע- .רעד

 סנגיוטשעג-טינ יַא .ורט -- ן(ע)ל()ּפלּפנַײרַא
 א ןיא גראב ַא יַא .טשּפ םעד ןעײרדרַאֿפ ןוא

 .ןרעטנָאלּפרַאֿפ ךיז ןוא רהה'רֹוה יא .לדמעז

 ,עטכישעג ןוא רוטַאנ ןיא יא טינ ןרָאט רימ,

 ןןעקנַאדעג טנורג יד| ייז ןעניֿפעגסױרא רָאנ

 י"ג ,וװ טישז ,"טלעװ רעויטקעיּבָא רעד ןיא

 ,שינ)/  .רעד ,לוּפלּפי-- .182 יז ,2

 ןקַאּפ- :לגרפ .ורט -- ןעלקעּפנַײרַא

 ןיא 'ַא .לקעּפ רענעלק ַא ןיא ןקַאּפנַײרַא .1

 א יא ןסענַײרַא .2 .שעװ לסיּב ַא קַאזקור
 רע ,ןסע טינ ליװ ןרעו, .טיורּב ןּבאל ןּבלַאה

 -ףניֿפ עסיורג ַא טלקעּפעגנַײרַא סָאװ:רָאנ טָאה

 עקמָאינ ,ןַאמגערּב .ש ,"עקלוּב ענעקיּפָאק

 ,1935 וועלק ,צרַאװש

 -נַײרַא .הֿבינגּב ןעגנערּבנַײרַא ,ןריֿפנַײרַא .9

 ,לוסּפ-ףיירט יַא .סעיצַאמאלקָארּפ יא .ןעלגומש

 סָאד ,ץוח'רׂשּב טריֿפעגנַײרַא ןּבָאה לײט ַא

 טָאטש ןיא הֿכנגּב טלקעּפעגנַײרַא שיײלֿפ טסייה |
 ,113 יז ,{ המלש ,סםוממ ,"בושי םענוֿפ

 םעניא, .דײרֿפָארטש ,רסומ ןּבעגנַײרַא .4
 ןיא ןכעלטיא ןַײרַא ןעמ טלקעּפ . . . רעטאעט

 וצ ךעלרע זיא טוג זַא . . , רסומ ןַײרַא ןצרַאה

 ,65 'ו ,1861 גיצּפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי ,"ןַײז

 ןעמוקנַײרַא .ךיז ןּבַײלקנַײרַא -- ךיז טימ

 ןיא יא ךיז טעװ רע זיּב . .. .ךעלקעּפ טימ

 .ךעלרעַײרד ןהעצ ,דזמא ,"רעמיצ ןטַײװצ םעד

 טימ קידנעמוקרעּביא, .19 יז ,ז"מרּת ענליוו

 ןיא ךיז 'ַא סָאד ףליה סנטשרעּביא םעד

 ,סוממ ,"שינעּפוטש ןיא ,שינעלמוט ןיא ןָאגַאװ

 ,שינע- 4 יז ,"...תֿפי ןוא םש'

 -1ַײרַא .ןּפוטשנַײרַא

 ּברעק יד רעּביא ןריר טינ ךיז ןעק עמ, .ןרַאּפש

 עמ סָאװ תוֿפוע טימ גַײטש רעד ןוא רעייא טימ

 קירוצ ,סוממ ,"ןגָאװ ןיא טערעּפעגנַײרַא טָאה

 יד טערעּפעגנַײרַא טָאה רע, .13 יז ,םייהַא

 קיטייוו זיּב ןוא טסורּב רעקירָאה רעד ןיא טנַאה

 פעטס רעד ,עירול עטָאנ ,"ןָאטעג ץַארק א ךיז

 ךיז יא -- ךיז טימ .1922 עװקסָאמ ,טפור

 ,ןומה ןשיװצ

 -גַײרַא ,ןלעטשנַײרַא

 ,ןֿפוא ןקיטכיר א ףיוא עא ןסַאֿפנַײרַא ,ןעיירד

 ַא ןיא לדנייטש א 'ַא ,ןישאמ ןיא לדער א יא

 ,ןייּב םענעקנולעגסיוא םעד יַא .לרעגניֿפ

 .שינע .ץכע .ךיז טימ

 -ַארּפ-- :פ9פ .װרט -- ןריצעיַָארּפנַײרַא

 ... טעטיזָאיגילער עשיטסיאעט, .ןריטקעי



 ןלַארּפנַײרַא

 ערעכעה יד סָאמסָאק ןיא ןַײרַא טריצעיָארּפ

 ,ןטרעװ ןוא ןשטנעמ ,נירג ,"ןטרעװ עכעלשטנעמ
 .גנז .64'ז

 -ןַײרַא ,ןעמוקנַײרַא .וטוא -- ןלַארּפנַײרַא
 ,(ריט יד קידנלַארּפֿפױא) טעּפמיא טימ ךיז ןסַײר

 .רעּבַײװ עטּפָאכ ַא ןיא יִא .םלוע ןשיװצ יַא

 .ןייװעג ,יירשעג א טימ ,םערוטש א טימ יא

 ןַײרַא לַארּפ א ןּבעגעג ...ׂשמש רעד טָאה,

 .117 'ז ,'קרעּבערש' ,| סַײװ ,"ריט רעד ןיא

 ,טציײלֿפרַאֿפ ךימ טלָאװ עילַאֿפ עצראווש א יו,

 ןַײרַא טלַארּפ חֹומ ןיא ןעוו ,ךיז ךיא ליֿפ ױזַא

 ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס ,"ָאטעג טרָאװ סָאד

 ,37 יז ,ביֿבָאילּת

 .שינע- .ץכע-  .רעד ,לַארּפ--

 ,םיא טָאה סע, -- װטוא -- ןעשָארּפנַײרַא
 ַא טעשורּפעגנַײרַא ,טכַאדעג ךַײא רַאֿפ טשינ
 רעד' ,ץרפ ,"גיוא ןקניל םעניא ׁשַא ּביוטש
 טעשָארּפ טניװ רעד -- ורט .ידמלמ רעמעלעכ
 ,ןגיוא יד ןיא ּביוטש ןַײרַא

 ןיא עלעּביצ יַא .ורט -- ןעלגערּפנַײרַא
 קורדסיוא ןשידומלּת ַא י'ַאע .גיֿפ  ,ןכוקנַאֿפ

 ,11 אוו 1961 ,זמט ,גצּב ,"שילגנע ןדער ןַײז ןיא
 ,שינע- ,ץכץע

 -גַײרַא ,ןקירדנַײרַא .ורט -- ןֿפערּפנַײרַא

 ןַא ןיא יא .לוויטש יד ןיא סיֿפ יד יַא .ןשטעוװק

 ןיא ןדיי רעטנזױט יא .םערוֿפ םענרעזַײא

 ַא 'ַא .םיקוסּפ ןיא ןעקנַאדעג עַײנ 'ַא .ָאטעג
 ,ארמימ ןייא ןיא םעטסיס עשיֿפָאסָאליֿפ עצנַאג

 ןרעװ לסעג"עקטַאי טַײז רעקניל רעד ףיוא,

 בזי ,"ןדִיי ענעּבילּברַאֿפ עלַא טסערּפעגנַײרַא
 ,407 יז ,װעשטָאלז

 סָאד שטעװק א טוט עמ, -- ךיז טימ

 ךיז טסערּפ ,ןישַאמ-ּפמַאטש רעד ןוֿפ לטערּבסוֿפ

 .ע ,"רעדעל םעניא רעסעמןָאסַאֿפ סָאד ןַײרַא

 ,44 יז ,1928 װצַיק ,ןשָאלַאק ןוא ךיש ,ארזיא

 גנוֿפַאשַאּב ײנ, -- גני רעד ,סערּפ--
 עזַײװכעלקיטש ןייק טינ ,ןשטנעמ ןצנַאג ןוֿפ
 ,עקיּבילגמוא רַאֿפ ןּבױלג ַא ,ןיקויר .ּב ,"'ַא

 .שינע .ץכע .ן8י

 -ץרּפ- :ךיוא .ידַא -- קידװעסערּפנַײרַא
 (ךיז טזָאל סָאװ) סע ןעק עמ סָאװ .קיס

 ,טייקי- ,ןֿפָאטש עיַא .ןסערּפנַײרַא

 .ןעלטשפסיוא ןוא יִא .וורט -- ןעלטשּפנַײרַא
 יז סָאװ , . . קיטירק א, .רעגניֿפ ןּבָארג ןטימ יַא
 ,ןשטַײט ענעגייא עריא םיא ןיא ןַײרַא טשטללט
 ,"ךעלטשּפ ענעגייא עריא ןַײרַא םיא ןיא טלטשפ
 ,182 'ז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 .שינע/ .ךיז טימ

 ,ןריֿפנלרַא .לָאענ .װרט -- ןהיושּפנַײרַא
 ףסוי ןּב אֿביקע , .הרשּפ א טימ ןעגנערּבנַײרַא

 עשידִיי סָאד טהרשּפעגנַײרַא ,טנשרדעגנַײרַא טָאה
 ,1940 י"נ ,וװ רָאק ,"עטכישעג רעד ןיא קלָאֿפ

 ,47 יז

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1  .רעד -- לַאֿפנַײרַא
 ַא ןיא יִא .יַא רעקידמעצולּפ .ןלַאֿפנַײרַא ןוֿפ

 .חרט -- ןבלַאֿפנַײרַא

 .וטוא --- ןלַאֿפנַײרַא

2240 

 טלַאֿפ סע ואװ טרָא .2 .דנַאטשוצ ןרעװש

 ןלייטעצ ךיז םי ןיא יִא םַײּב .ךַײט א ןַײרא

 ,לַאֿפכרוד ,8 .רעגניֿפ-רעסַאװ עכעלטע ףיוא

 "א אזא ףיוא ןענעכער טינרָאג ךיז .הלּפמ

 נָא .4 .יא ןַײז ןוֿפ רֿבח םעד ןעװעטַארסױרַא

 .ךָאילַאטַאּב סאנוׂש ןוֿפ 'ַא .ףירגנָא .לַאֿפ

 טָאה סָאװ יַא ןַא .ןויער רעטוג ,האצמה .8

 .בנו/ .טעװעטַארעג זדנוא

 ןַײז ןלָאז סע ןכַאמ

 יד י'ַא ןשטײנקנַײרַא .שוּבלמ א ןיא ןּבלַאֿפ

 -נַײרַא טרעװ עלעקלַאה עטכַײל סָאד; .עקזולּב

 ךיז טמענ יז ןוא ,טימ רעד ןיא טּבלַאֿפעג -

 ,1920 עשרַָאװ ,יורֿפ עטכעלש א ,סַײװ ,"ןצוּפ

 ,156 'ז

 .ווֿפד װזד -- ן(עװע)דלַאֿפנַײרַא

 -גַײרַא ,ןעמוקנַײרַא .חטוא -- ןעילַאֿפנַײרַא

 ןיוש זיא עמַאמ יד, .עילַאֿפ א יװ ךיז ןעיירד

 ץלַא ךָאנ טעילַאֿפ לַאש רעד ןוא ןגיטש יד ףיוא

 ןַאמסָארג .מ ,"ריט רענעֿפָא רעד ןיא ןַײרַא
 .6 ןפ ,1958 ָא"ּת ,שימייה

 ןוא ןלַאֿפּפָארַא .1

 זיא סָאװ טרָא ןַא ןיא ןעניֿפעג ךיז (ןליוו ןגעק)

 א ןיא ,ךַײט א ןיא יִא .רעֿפיט ,רעקירעדינ

 ךיז לָאז ּבורג ַא? .םוהּת ַא ןיא יַא .עא עשזול

 נַײרַא (ןיהַא) ךיא טלָאװ ,ןענעֿפע (ןעוועג)

 ןיא ;ןעװעג ךיא ןיּב טמעשרַאֿפ ױזַא -- ןלַאֿפעג

 ."ןעװעג ךיא ןיּב טײהנגעלרַאֿפ רעסיורג אזַא

 א טרעה עמ ןעװ --- 'א סע לָאז םי ןֿפיט ןיא*

 ןיא סָאװ סעּפע ללּכּב ,האוֿבנ עזייּב א ,הללק

 חישמ זַא ןרעה טינ ליװ עמ סָאװ ,טכעלש

 ןייג (םייוג יד) עקידניז יד ןלעװ -- ןעמוק טעװ

 -נַײרַא ןלעװ ןוא קירּב רענרעזַײא ןַא רעּביא

 רענעריּפַאּפ א רעּביא (עמורֿפ יד) ןדִיי יד ,ןלַאֿפ

 רעװ, .שינעּביײלג ,"ןייגכרוד ןלעװ ןוא קירּב

 טלַאֿפ רעד ןרעדנא ןרַאֿפ ּבורג ַא טּבָארג סע
 תחש-הרּכ' :27 ,וכ ,ילשמ} .װש ,"ןַלרַא ןײלַא
 זיוה ןיא ןטרוד זיא םונהיג ׂשָאד, .ן'לפי הֹּב

 רד ןוֿפ (לואש) סנֿפיט רעד ןיא ,הנוז רעד ןוֿפ

 וצ יד ןַײרַא ןלֿפ (היאורק) םנהיג ןוֿפ ּבורג

 .18 ,ט ,ילשמ ,מהס ,יןַײז טיירּבג ןָא ריא

 יז טעװ רע רעדָא ּבורג א ןענעֿפע טעװ רענייא,
 ריא ןיא טעװ רענייא ןוא ןּבָארגנָא תליחּת ןוֿפ
 רוּבה-לעּב רעד זומ ,ןרעװ קוזינ טעװ ןוא יא

 טינ לָאז ךכס רעד ידּכ .ג/איק ,2צ1 ,"ןלָאצַאּב
 ,"רעגנערד רעטנוא רע טגייל ,{הּכוס ןיאַו יַא
 ,1860 עשרַאװ ,םדָא ךרד

 -ץגנָא יונעג ַא ןיא ןלַאֿפ רעּבָא ,11 ווזד .2
 טלַאֿפ גילֿפ א? .ןעגנירדנַײרַא .טרָא םענעזיוו

 םַײּב ."סטכַאמעגנַײא טימ עלעצעט ןיא ןַײרַא

 ןיומ א זַא; .עֿפַאש ןיא יא לריט סָאד ןענעֿפע
 ,ךלימרעיוז טימ שידַאל ַא ןיא ןַײרַא טלַאֿפ
 .װש ,"עקירעגנוה א ןעקנורטרעד יז טרעװ

 טלַאֿפ ןוא טֿפױל ,ךיז טקערשרעד ץַאק יד;
 ,המלש ,סוממ ,"ןרעדעֿפ ּפָאט םעד ןיא ןַײרַא

 יד ןַײרַא טלַאֿפ רעדעצ ןיא זַאפ .49
 ,ָאקיצ+ ,ןטפירש ימַארד ,ץרּפ ,". ..םַאלֿפ
 ץטכער יד ןָאטעג ּפאכ ַא ןּבָאה סע זַא, .341 יז

 ,"ןַײרַא טעּב ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא יז זיא ,ןעייוו

 ןלַאֿפנַײרַא

 "רעטנואג .21 'ז ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש

 "דעש ענױזַא ַײּב זַא ןויורעד ןּבָאה ןעגנוכוז

 ןוֿפ ךעלעכלייט דנואוו ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ ןעגנוק

 ,1929 ענליוו ,זעגֿפ ,"(ּברַאֿפ עכעלדעש ַא) ןילינַא

 ַא ץרַאה ןַײמ ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא זיא'ס , .4 אס

 ַא ןיא רעמע ןַא ןַײרא טלַאֿפ סע יװ ,קיטייװ

 .18 'ז ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"םענורּב

 ּפָאק םעד ןקעטשנַײרא =} שדוקזורָא ןיא יא

 ףליה ךָאנ ןֿפור ןוא ןתורוּת-רֿפס יד ןשיװצ

 םלוע םעד רַאֿפ טגָאזעג טָאה רע, .למיה ןוֿפ

 "ןורָא ןיא ןלַאֿפעגנַײרא זיא ןוא דײרֿפָארטש

 ,"טנייוועג ןוא ןגירשעג רעייז טָאה ןוא שדוק

 ןיא) ןגיוא יד ןיא יא* .ט"שעּב יחֿבש

 ןח אׂשונ ,ןרעװ ןלעֿפעג .דפ (א = (ןַײרַא גיוא

 ,ןקרעמאּב ( 3 .ןַײז

 ןיא ןַײרַא טלַאֿפ ךַײטַײּב א .ןסילֿפנַײרַא ,9

 ןדרי רעד .םי ןיא ןַיײרא טלַאֿפ ךַײט רעד ,ךַײט

 זיא ףיש ׂשד איו, .חלמה'םי ןיא ןַײרַא טלַאֿפ

 ָאד ,ןַײנַא םי ןיא טלַאֿפ סולינ ךַאּב ואוו ןמוק

 רשיה ךרד ,שּפע ,"ןגנַאג רטנוא ףיש ׂשָאד זיא

 .א/זי ,?ה"מּת מדֿפֿפ ,אּבה םלועל

 רעסַאװ ערשּכ, .ךיז ןגירקנַײרַא .ןענירנַײרַא .4

 עלוסּפ לסיּב א ןלַאֿפעגנַײרַא זיא ייז ןיא סָאװ

 ֿברה ,זּביא ,"ֿבורּב לטּב ייז ןרעװ --- רעסאוו

 עשרַאװ ,ןינהנה תוכרּב רֿפס ,ןָאסרואינש .ז .ש

 רעמיצ ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ ןלַארטש , ,8 'ז ,4

 ןכרוד יא ןעק טכיל ."סנדָאל עטכַאמרַאֿפ יד טימ

 ןיא 'ִא טעװ גנונעֿפָאה לַארטש א .רעטצנעֿפ

 ,ץראה

 ,קידנֿפױל ,שינעלַײא ןיא ןעמוקנַײרַא .9
 -נַײרַא .טעּפמיא טימ ,טכירעגמוא ןעמוקנַײרַא

 -רַאֿפ א ,רעטרעטאמרַאֿפ א יא .קילעֿפוצ ןעמוק

 א םיוק 'א .ןטלַאהַאּב וצ ךיז יא .רעטשלח

 ַא ןגָאזוצּפָא שרדמ-תיּב ןיא יַא .רעקידעּבעל

 םוצ יא .עסוּכ ַא ןכַאמ ,קנעש ןיא יא .שידק

 -עגמוא ןַא טימ יַא .לדסח-תולימג א ךָאנ רֿבח

 -טנַײה לעװ ךיא ,ןעמוק לעװ ךיא ,, .טיזיוו ןטכיר

 ןרזנוא וצ זיא טוט רעד , ."ריד וצ יִא ןגרָאמ

 ןןעגנַאגעגֿפױרַאג :יּת| ןלַאֿפיג ןַײריה רטשנעֿפ

 זַא, .20 .ט ,רירעש ,"ןגריוו וצ רדניק יד ...

 טלָאמעד טשרע יז זיא ,ןּבירטעגכרוד יז טָאה עמ

 דלַאװג ַא טימ ןַײרַא בוטש ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא

 ,סעטכישעג ןהַאּבנזַײא ,עש ,"םימשה ֿבל דע

 ןרעּביא ןגָאװ רעד טּפַאלק, -- גיֿפ .182 ז

 ןוֿפ ןטָאש ןיא ןַײרַא טלַאֿפ ,סַאג ןוֿפ קורּב

 ,סעדער ןוא חירּב ,תונורכז ,ץרפ ,"רעטסיולק

 ,35 יז ,יָאקיצ'

 ,טכעלש זיא סָאװ סעּפע ןיא ןעמוקנַײרַא .0

 א ןיא 'ַא .גיֿפ ךיוא .בצמ ןרעװש ַא ןיא יא

 ,שדקה א ןיא יַא .עא ץכעזיומעג ,ּפמוז ,עטָאלּב

 ַא ןיא 'א .ץ ענ ַא ןיא יַא .עא טסימ ןיא
 ,ןטייקירעװש ןיא יא .ןוּבשח ןיא יַא .תוע ט

 ,תוֿבוח ןיא יַא .הרצ ַא ןיא ,םעלק ַא ןיא יא

 -פיה ַא ןיא יא ,ןחמוא ןיא יא .הסיֿפּת ןיא יַא

 ס א װ ק ןיא א" (סנַארט) דנאטשוצ ןשיטָאנ

 ןיא 'א* .ןרעיוז זיא סַאװק} הרצ א ןיא =

 ,דױמ עטלַא ןַא ןּבַײלּב = רָאה עָא ר ג יד

 ,בצמ ןטכעלש רָאג א ןיא ,יַא ףיט = 'א טוג*

 -- (ּפָאק ןרעּביא) ,ןרעיוא יד רעּביא (זיּב) 'ַאֹ*



 ןסַאֿפנַיײרא

 ןעמ זומ (ן)טרָאד -- ןַײרַא טלַאֿפ עמ ואוו, .זד

 ףיוא קילגמוא ןַא זיא עּביל א, .װש ,"ןּבַײלּב

 ,"ןַײרַא רָאנ טלַאֿפ יז ןעמעװ וצ ,טלעװ רעד
 טלַאֿפ ,ליֿפ וצ (טּבַײלק) טּבולק עמ זַא; .לֿפ

 זיא ךודיש ַא; .װש ,יןַײרַא עטָאלּב ןיא רָאג ןעמ

 עמ רעמ סָאװ :עטָאלּב ַא (וצ ןכילגעג) יװ

 .װש ,יךַײֹרֲא ןעמ טלַאֿפ רעמ ץלַא ,טּבַײלק

 ,האמוטה-חוּכ ןסיורג ַא טַאהעג ןגיוא יד ןּבָאה,

 זיא רעכלעװ ןכַאװש םעד ןעװעג זיא ייװ ןוא

 ,דרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװעיװ .א ,"ןלַאֿפעגנַײרַא

 ,44 יז ,1909 גרעּבמעל

 ןטימ יא .הלּפמ ַא ןדַײל ,ןלַאֿפכרוד .7

 ןיא 'ַא .םָארק רעַײנ רעד טימ ,ףּתוש

 "ןקעּפס עשלַאֿפ ,ןדנַאטשמוא) ןטֿפעשעג עטכעלש

 .ךַארק ןשימָאנָאקע ןרעּביא יַא ,(עא סעיצַאל

 .ןגיל ןטימ 'ַא .עיצַאוטיס רעשימָאק ַא ןיא יא

 וצ ןייגסיוא סע לָאז ,ןַײרַא טלַאֿפ עמ זַא;

 ךיוא ןעמ טלַאֿפ ,ןַײרַא טלַאֿפ עמ זַא, :"טלעג

 ןעמ ןעק ,קזיה טָאה עמ זַא =| "סױרַא

 ליֿפ וצ טרעלק עמ זַא, ;ןחוור ןּבָאה רעטעּפש

 ,טֿפעשעג ַא ןסילש םַַײּב| "ןַײרַא ןעמ טלַאֿפ ---

 רעטייווצ ןַײז טימ זיא רע, .וש ,ןעא ךַאמּפָא ןַא

 ַא זיא ּבוטש ןיא . . .ןוא ןלַאֿפעגנַײרַא ּבַײװ

 עמ זַא, .40 יז ! יּבר ןוא רסיק ,שז ,"םונהיג

 ךָאד ןעמ זומ ,ןעגנוי-עּבָארג רַאֿפ יּבר א טרעװ

 םּתסהױִמ ךָאד ןעמ טלַאֿפ -- םיסנ ןזַײװַאּב

 .דוייםיליהּת ,שֵא ,"ןַײרַא

 .סוֿפיט א ןיא יא .ןרעװ קנַארק םעצולּפ .8
 ,זילַארַאּפ ַא ןיא יא .טעלּפרעניה ַא ןיא יא

 ךימ ךיא ּבייה / םיא ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא זַא;

 ײלרעלַא ןיא ןַײרַא ךיא לַאֿפ / ,ןעקנעדַאּב ןָא
 .לֿפ ,"ןעקנערק

 תושר סנצעמע (ןיא) רעטנוא ןעמוקנַײרַא .9

 .עזייּב) עטכעלש ןיא יִא .הערל ךעלטנייוועג --

 .ט נ ע ה (וזַאא עשירַאּברַאּב ,עקיטולּב ,עסואימ

 ןעינָאֿפ וצ 'א .אנוׂש ןוֿפ לגענ יד ןיא יא

 יא .טנעה עשלהק ןיא יַא .(עא ןעקרוי ,ןענַאװיא)

 לעװ טנַײה; .(טנעה יד ןיא) קינרעכָאװ םוצ

 / ,טנעה יד ןיא רעדרעמ א וצ / ,יוא ,יַא ךיא

 ,"טלעװ עגנוי ןַײמ / ,יוא ,ןלַאֿפרַאֿפ ןַײז טעװ

 / ןלַאג המוא רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא, .לֿפ

 ,סוממ ,ײןלַאֿפעגנַײרַא לָאמַא םיור טָאטש יד זיא

 ,74 'ז ,הריש

 עטוג ,עט כע ר ןיא יא :ךיוא רעּבָא

 זיא ווירּב רעד סָאװ טָאג קנַאד ַא; .טנעה

 ירעטוּפ .ז .י ,"טנַאה ןיא רימ וצ ןלַאֿפעגנַײרַא
 עשרַאװ , ...קידצ רעשיטַארקַאטסירַא רעד ,ןַאמ

 ,61 'ז ,9

 ַא ןרעװ ןַאלּפ םענעעזעגסױרָאֿפ ַא ןָא ,0
 . ... הר 3 ח א ןיא יא .עּפורג א ןוֿפ דילגטימ

 (ַאא רעשהכָאלמילעּב) רעשרעמערק ַא ןיא יא

 ,סרעגָאז-םיליהּת) םידמול ןשיװצ יִא .ה 3יֿב ס
 .(וזַאא סרעליּפש-ןטרָאק

 ןַא ,גנילרעל ַא יװ ןצעמע וצ ןעמוקנָא 1

 .ֿבצמ ןקידרעטנורעד רעדעי ןיא רעדָא םעדייא

 ,רעטסַײמ ןתמא ןַא וצ יא ,ןיּבר ןטוג א וצ יא

 .רעגיוש רעזייּב ַא וצ יא .שטַאטרַאּפ ַא וצ יא

 ןעמענ .רעירֿפ יװ שרעדנַא ןליֿפ ןּבײהנָא 2
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 ןיא יַא ,ןלַאֿפנַײא ,ןֿפוא רעדנַא ןַא ףיוא ןטכַארט

 -הרמ ַא ןיא יא .עא חור-תחנ ,דײרֿפ ,החמׂש

 .עא ׁשואָיי ןיא ,תובצע ןיא ,קערש ןיא ,הרוחש

 יַא .תוֿבהלתה ,תולעּפתה (ענרעּבלעק) ןיא יא

 -סיה א ןיא 'א .טײקיטליגכַײלג ,עיטַאּפַא ןיא

 .ןָאט (ןכעלקילג) םענעדירֿפוצ א ןיא 'א .עירעט

 ןיא יא .עא טײקנסיררַאֿפ ,הוואג ,תולדג ןיא יִא

 ןיא ,תוסרוקיּפא ןיא 'א .ןרָאצ(מירג) ,סעּכ

 ןיא ,המשנ-תילע ןיא ,תוקיֿבד ןיא יַא .תוקֿפס

 ןיא יא .תודימ עטכעלש ןיא יא .תוממורתה

 .סָארדרַאֿפ א ןיא ,זגורּב א ןיא יא .ערה-ןושל

 "שחמ) ןעקנַאדעג ערעדנַא ןַײרַא ןלַאֿפ ּפָאק ןיא
 -טכַארטרַאֿפ ןיא יא .(םירוהרה ,תונויער ,תוֿב

 :ךױא .ןכַאזלמיה ןיא ,הריקח ןיא ,טייק

 (ןֿפיט) א ןיא יִא -- ד נַא טשוצ םעד ןטַײּב

 יַא* .עא תולד ןיא ,תורישע ןיא יַא .ףָאלש

 רעכעלקילג א ןיא = בור ג צ לא מ ש  ַא ןיא

 טניר ץלַאמש| ריא טֿפָא ,עֿפש טימ עיצַאוטיס

 ןַײרַא טלַאֿפ עמ זַא ,ןטּבַײלּב ּבורג יד ,סיוא

 .װש ,"לכׂש םעד ןעמ טרילרַאֿפ ,דחּפ ןיא

 טשינ הלווע םוש ןייק רָאג טלַאֿפ ןכעלרע םעד,

 ,(ןעניז ןֿפױא ףירַא טשינ טמוק =} "זַײרַא

 קיצרעֿפ רָאי א, .21 ,ּבי ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 םיתינעּת ןוֿפ / ,טכאדעג טנַײה טינ ,קירוצ

 ,גלשילוגלג ןוֿפ / ,טכַאנַײּב תוצח ןוֿפ ,גָאטַײּב

 ךיא ןיּב / הרוּת ערעטצניֿפ ,תואווקמ עטלַאק

 ,צלא ,"הרוחש-הרמ ערעטיּב א ןיא ןלַאֿפעגנַײרַא

 רַאצ טָאה , .76 יז ,1894 ןָאדנָאל ,לטלעװ ןיילק

 עשיטסימ ענַײז ןיא 'א ןעמונעג רעדנַאסקעלַא

 זענ יד ןּבָאה ןלארעּביל עלַא ןוא ,ןעגנומיטש

 ,147 יז ,וש יּבר ןוא רסיק ,שז ,"ןזָאלעגּפָארַא

 ּפָאק ןיא קנַאדעג א יַא םיא טגעלֿפ זַײװנטַײצ ,

 רעד' ,רַא ,"תושרד רָאּפ א ךָאנ ןענרעלוצסיוא

 ,'דיגמ רעטלַא

 ןצעמע יא .דייר סנטייווצ ַא ןסַײררעּביא ,
 יד ןיא ןַײרַא ךַײא לַאֿפ ךיא, ,דײר יד ןיא

 לװפ ,"דײרֿפ ןוא תחנ ןּבָאה ןלָאז רימ --- דייר

 -רעּביא טָאה עמ יַאמל ךיז ןקידלושטנַא םַַײּב|

 םענעי טלַאֿפ רַאנ א, .ןדייר סנטייװצ א ןסירעג

 ןענעֿפע רע זָאל םיוק, .װש ,"דייר יד ןיא ןַײרַא

 םיא ייז ןלַאֿפ ,ןֿפורוצנָא סעּפע ךיז ליומ ַא

 ,"סנַײז טימ רעכעלטיא טימ רעד ןיא ןַײרַא

 .90 יז ,פשטניװ ,סוממ

 ,ןדײרַאּב ,ןדייר רַאֿפ טקעיּבָא ןַא ןרעװ .4
 רעלַײמ יד ןיא 'ַא* .תוליכר ,ערה-ןושל רַאֿפ

 .רעלַײמ עשיטַײל ןיא יא ,(ליומ סנצעמע ןיא)

 ,"רעלַײמ עשידִיי ןיא יװ םונהיג ןיא יא רעסעּב,
 ןַײרַא ליומ ןיא . . . ןריא} וצ יא רעדייא , .װש

 ,עש ,"סוֿפ א ךיז ןכערּבסױא רעסעּב ןיוש זיא

 ןיא יִא :עליכדרמ 'ר ַײּב .140 'ז ,ןּבעלירעמוז

 (יװ) סָאװ (ןענעקסּפ) ןגָאז* .רעגניצ עשידִיי

 -רעטכַארטַאּבמוא = ןַײרַא ליומ ןיא טלַאֿפ סע

 .רעלוּפָאּפ ןרעװ = ליו מ ןיא י'ַאֹ*  .טייה

 ךעלדיל ןעגנוזעג טֿפָא ןרעװ םילעוּפ יד ַײּב,

 וצ ליומ ןיא ןַײרא ךַאנרעד ןלַאֿפ סָאװ . , ,

 םעד ןעמוקַאּב ןוא ,ךעלדיימטסניד ,ךעלדיימ

 ,87 יז ,המלש ,סוממ ,"ךעלדילסקלָאֿפ ןעמָאנ

 (ךיז) ןעמוקַאּבנַײרַא .קינַאזרעּפטירד 2

 טלַאֿפיס .חוור ,הסנכה ןּבַאה .(ךיז) ןגירקנַײרַא

 .ן- ,רעד -- רַאֿפנַײרַא

 רָאֿפנַײרַא

 יַא טעװ סעּפע, .ענעשעק ןיא רַאלָאד ַא ןַײרַא
 יִד ןיא ןַײרַא טלַאֿפ סע, ."ןַײרַא לטַײּב ןיא

 (ט)סײװ רעװ, ."ןשָארג רענמוזמ א טנעה

 ."רעטעפ רטלַא ןוֿפ השורי יד יא טעװ ןעמעוו

 -םוקמ א ןיא יא טעװ סטוג םעד ןוֿפ לייט א,

 -נַײרַא טינ רימ זיא, ."(תומלוע וצ) שודק

 טינ ,יה ןוֿפ טינ .טלעג-תושילש ןייק ןלַאֿפעג

 טלַאֿפ ָאד, .עסקַאט ,סוממ ,"הֿביֿבס רעד ןוֿפ

 טנָאמרעד ןוא שטאּפ סניּבר םעד ןַײרַא ןקענעּפ

 םַאּב ,קרעּב ,"רדח ןיא ךיז טניֿפעג רע זַא םיא

 ,154 יז ,'סעמעי ,ו רעּפעינד

 .רילָאק-ּבָאגוצ ַא טימ ךיז ןזַײװסױרַא .8

 .ױלּב ןיא שזַא ןַײרַא ןלַאֿפ סָאװ רָאה עצרַאװש

 -רעּפוק ןיא ןַײרַא ןלַאֿפ סָאװ ןגיוא עניורּב

 ךיא ,ּברַאֿפ עטיור ַאוַא טינ ליװ ךיא , .רילָאק

 :"טעלָאיװ ןיא יַא לָאז יז לי

 ןליּפש -- עלָאר א ןיא יא (שירָאיטקַאפ 7
 ַא ןיא יװ יַא :89 .קילעֿפוצ ,גנוטיירגוצ ןָא

 ,םעדיוּב ןוֿפ יװ יַא .(םוהּת ,םי ,רעסאוו) ,ּבורג

 ּבורג א ןיא דרעֿפ דנילּב א יװ 'א .ךאד ןוֿפ

 טצינעג} הּכוס ןיא ןוי א יװ יא .(לרעטניט)

 ןינע ןַא ןיא ןַײרַא ךיז טשימ רעצעמע ןעװ
 ,לסָאר ןיא יװ יַא .ןטינ טײטשרַאֿפ רע סָאװ

 -רעיוז ןיא זיומ א ,ענעטעמס ןיא ץַאק ַא יװ

 ןיא עינָאֿפ יװ ,רעּבָאה ןיא זדנאג א יװ ,ךלימ

 יװ 'ַא .רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יװ ,טשרָאּב קַאז ַא

 ןַאװיא יװ יא .קירעשייה א יװ יַא .עקשטיק א

 ןֿפױא ןהֹּכ א יװ ,וכרּב וצ (עינָאֿפ א ,יוג ַא)

 ַא יװ ,שיט סניּבר םוצ דגנתמ א ,תורֿבקה:תיּב

 (וַאטסירּפ א) דמושמ א ,ןדִיי-ןטוג ַא וצ קַאװטיל

 (ֿבלח-תּפיט) ךלימ ןּפָארט א יװ ,ירדנילּכ וצ

 טיורּב לקערּב ַא יװ ,ךיוי רעקידתּבש רעד ןיא

 קעל א רעּביא רעּב ַא יװ יַא .לסָאר ןקידחסּפ ןיא

 .זדנוא טימ (אוה-ךורּב) טָאג יװ יִא .קינָאה

 רמיא ךיז טַײל איװצ ןעװ, -- ךיז טימ

 םעד רנייא ׂשיוװיג ךיז איז ןילןַאןֿפ ,ןַײז אנקמ
 ,"ןַײרַא קרַאװטנןאןה רֹּבָא ייחמ ןַײז ןיא ןירדנַא

 ינַלרַא ךיז ןענַײז ןליּבסנַאמ יד, .ּב/זמ ,ןויע

 ךיז ןּבָאה רעּבַײװ יד ,דרעּב יד ןיא ןלַאֿפעג

 .14 | 1962 ,זמט ,יָאדור .ּפ ,"סרעיילש יד ןסירעג

 .ײרעד .(עקז ,ןיד) רעד .שינעד .ץכעד

 ןיא טנַאילירּב א יא .ורט -- ןֿסַאֿפנַײרַא
 -- ןשמיּפ עניד ןעמונעג, .דליּב ַא יא .לרעגניֿפ

 -ץניא ,טליוהעגסיוא ייז ,ךעלעקעטש ענעצלָאה

 ,רענװעל .ח .ג ,"וװוירּב א טסַאֿפעגנַײרַא קיניײװ

 10 'ז ,1897 ץנליװ ,עט'ךַאלמ רעזירַאּפ איד

 רעד ןיא דיל-סקלָאֿפ עשידִיי עוויאַאנ סָאד יַא;

 מעּב ,"ךַארּפש רעשיאעמַארַא-שיאערּבעה רעטלַא

 ןשימע/ .גנז/ .ךיז טימ 65 יז ,וש

 .(עק- ,ןיד) רעי
 -נַײרַא ןוֿפ טקַא .1

 ,ץיּפשַאנ דרעֿפ ריֿפ טימ יא רענדַארַאּפ .ןרָאֿפ

 "א .ןַײרַא טרָאֿפ עמ ןכלעװ ךרוד טרָא .2

 "א םַײּב ןלעטשּפָא ךײי" .סאג"א .רעיוט

 תעּב| יַא רעטשרע ןַײמ, .זיו ה"א װזד ,9

 ,"ץעװָאשיט ןעװעג זיא ןעזַײר-ץניװַארּפ רעד
 יּב ,עזַײר:ץניװָארּפ א ןוֿפ רעדליּבי ,ץרפ



 ןעשזדנָאלּברַאֿפנַײרַא

 -וקַאּב .עזיװ .ןרָאֿפוצנַײרַא שינעּביױלרעד .4

 יא ןַא ןעמ

 להֿבנ ,דייר סנטייװצ א ןסַײררעּביא סָאד .8

 ךצמ דייר יד ןיא יַא ןקידמעצולּפ ןוֿפ ןרעוו

 ,ןיּבר םעד

 רעד זַא, .טעּברַא ןימ רעדעי ןוֿפ ּבײהנָא .0

 'נוֿפ ןּבייהוצנָא רעכַײלג זיא עילאק טרעװ יא

 ןטכעלש ַא טכַאמעג טָאה ןזח רעד, ."ַײנסָאד

 ךיז רע טָאה רעטעּפש טונימ רָאּפ א רעּבָא ,יא
 ."ןעגנוזעצ

 ,רֿפס םוצ יַא רעצרוק ַא .המדקה ./

 .ןַאגרָאןעױרֿפ .לואו ,8

 ַא ןיא יא .וטוא -- ןעשודנָאלּכרַאֿפנַײרַא
 -נַײרַא . . . טָאה טסיצילַאּפ-םייהעג א, .לזַײלק

 -טלא ףיוא לימלייא רעד ןיא טעשזדנָאלּברַאֿפ

 ,1930 זדָאל ,ךַײרנעױרֿפ ,ןַאמסקילג .ש ,"טָאטש

 -םוי ןיא טעשזדנַאלּברַאֿפנַײרַא טָאה ריא,, ,29 יז

 ,21 וא 1958 ,זמט ,"רוזחמ ןקידרוּפיּכ

 ןיא טסַאג םעד יא .ורט -- ןטעּברַאֿפנַײרַא
 ןעמוקעגקירוצ זיא ײשרַאטס' רעד ןעװ, .לאז

 ןיא 'ַא םיא ייז ןּבָאה ,זיוהטכעש ןרעטנוא ןוֿפ

 ַא ,סַײװ ,"שיֿפ עשידִיי ןוא הלח ףיוא ּבוטש

 ,ךיז טימ .22 'ז ,1930 עשרַאװ ,לטעטש

 ,שינע-/ .ץכע-  .גנוד

 ךיא לָאז ןגָאמרַאֿפ , .ורט -- ןענידרַאֿפנַײרַא
 ןיא םעדכָאנ טָאה ...עטַאט ןַײמ סָאװ . . .

 םַײּב טנידרַאֿפנַײרַא ןרָאי עטלייצעג עכעלטע

 ,129 יז ,...ךַאילש ,קׂשי ,"ףָארג ןטלַא

 תזד .רעזַײה ,סָאז -- זױה"רָאֿפנַײרַא
 ךיז ןּבָאה לטעטש ןוֿפ ןדִיי, ,1200 ,זױהרָאֿפנַײא

 טגײלרַאֿפ . . . ןַײרַא טָאטש ןיא ןגיוצעגרעּביא

 ןוא םיצירּפ רַאֿפ רעזַײהַא , . . .ןטֿפעשעג

 "ץנימ לסוי 'ר' ,יקסװַאשרַאװ ריקי ,"תוררׂש

 ,ל ןיא; .ףייה ,ן :רעד ,ףיוה"א -- זד

 ןיהואוו ,ףייה-ַא עסיורג עכעלטע ןעוװעג ןענעז
 ,"ןרָאֿפרַאֿפ ןגעלֿפ ןרוֿפ יד

 םעדעֿפ עקיּברַאֿפ יַא .חרט -- ןּבעװרַאֿפנַײרַא
 ,ןושל-עמַאמ ןיא םיקוסּפ יַא .ּבעװעג ןעיורג ןיא

 םעד ןענעכערַאּב טװּורּפעג ןּבָאה סָאװ עלַא יד;

 ןענעז עלַא יז -- תוצח-ןוקיּת טכירעגּפָא ,ץק !
 ,וה .ח ,זּביא ,"םזינויצ ןיא טּבעװרַאֿפנַײרַא
 ,גנ/ .א"כשּת רדָא-טֿבש ,שימייה

 ,ּפמוז ןֿפיט ןיא יַא .וטוא -- ןעקניזרַאֿפנַײרַא
 עכיוה טימ ,ּפעק יד ףיוא סרעדניליצ עכיוה,

 זיא סע ןיהאואװ ,ןרעיוא יד רעּביא סנגַארק

 ,ן סַײװ ,"לּפעק עצנַאג סָאד ןעקנוזרַאֿפנַײרַא
 ,154 יז ,'קרעּבערש'

 א יא .ןצנַאלֿפ יַא .ורט -- ןצעזרַאֿפנַײרַא
 ,..זיה'ס זיא טָא; .לרעגניֿפ ןיא לדנייטש

 ,דרע רעד ןיא רעטצנעֿפ יד זיּב ןעקנוזעגנַײא

 ,זּביא ,"טצעזרַאֿפנַײרַא ןַײז לָאז עס יװ טקנוּפ

 ,א"כשּת זומּת ןויס ,שימייה ,ןיּבור .ה

 -ךַײרַא ,ןעמוקנָא .1 .װטוא -- ןרָאֿפנַײרַא
 דיוּב רעד טימ) ןגָאװ ןטימ יא .קידנרָאֿפ ןעמוק

 ןייק ָאטױא ןטימ יַא .ןַײרַא לטעטש ןיא (עא

 ןיא ןעמ טרָאֿפ תווצמ עדמערֿפ טימ, ,הינּתנ
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 -נַײרא ןענעז רימ יװ, .װש ,"ןַײרַא טינ ןדעדןג

 א ןעורעד ךיא ּבָאה ,לטעטש ןיא ןרָאֿפעג

 ,"רעכעד ענעלדניש טימ תוריד עַײנ הרוש עצנאג
 ,רענילרעּב המלש 'ר אַײּב ,קַאטשניּב ףייליהדוהי

 ןיא טצעזעגנַײרַא ךיז רימ ןּבָאה , .1896 ֿבוֿבל

 ןייק ןרָאֿפעגנַײרַא קסַארט א טימ ןוא ןאּב רעד

 "ץרא ןייקע .8 יז ,טַײצ:םרוטש ,סוממ ,"סעדא

 לארשייץרא ןייק ,סױרַא טינ ןעמ טרַאֿפ לארׂשי

 -האמ ,םילשורי) ,זייר ,"ןַײרא ןעמ טרָאֿפ

 ,(םירעש

 ןַײרַא | צ ר ַא ה ןיא ןצעמע וצ יַא* :גיֿפ .2

 ,םיטניא ,טנעָאנ רָאג ןצעמע טימ ןרעװ =

 -נַײרַא ,ןגערפױוא = לַאג (רעד) ןיא יא*

 ר עב ע ל רעד ןיא יַאֹ* .ןרָאצ ןיא ןעגנערּב

 .ןָאט יו קרַאטש =

 טימ ,לַײװ רעצרוק א ףיוא רָאנ ןעמוקנָא .9
 םירעוּפ .קילעֿפוצ רעדָא ליצ ןטמיטשַאּב א

 יא . ..ןֿפױקרַאֿפ וצ קרַאמ ןֿפױא ןַײרַא ןרָאֿפ

 עלַא ןריֿפוצקעװַא ָאטעג ןיא סָאטױא-טסַאל טימ

 ןיא, .ןענָאגַאװ יד וצ רעדניק ןוא טַײל עטלַא

 קידתיױרחַא רעייז ןעיצילַאג=} ןָאדרַאק רעד

 טשינ רעהַא זיּב ןעמ טָאה םעד רעּביא .ןעװעג

 -םושּב קידצ םעד ןטעּבוצנַײא ןזעװעג הכוז

 ,ןַאגַאלַאמ םיײח} ,"ןרָאֿפוצנַײרַא ןיהַא ןֿפוא

 תעשּב, .|238 יז ,פיװ '...ףלָאװ 'ר תלודג'

 טגעלֿפ ,קיטנוז א ךיוא לָאמַא ,אגח ַא רערעײיז

 ,ץיּפשַאנ עטערַאק א ןיא ,עּפמָאּפ רעד טימ ןַאי

 א; .120 'ז ,המלש ,סוממ ,"לטעטש ןיא יא

 ַא ןיא יַא גנולצולּפ טגעלֿפ השורג ַא . . . הצירּפ

 דִי ַא ןּפַאכֿפױא טלַאװעג טימ ןוא לטעטש

 ,!ןיקצעלק' ,ןטכישעג יטסקלַאֿפ ,ץרּפ ,"סַאג ןוֿפ

 טָאטש רעשידוי ַא ןיא 'ַא רָאנ ךיא םָאל, .28 יז

 ,פס ,ײןגָאלשנָא רימ ןעמ טעװ םיכודיש לֿפיװ ---

 ,269 יז ,טסינָאלָאק רעשידוי

 ףיוא ןסױטשנָא ךיז ןעמוקנַײרַא םַײּב 4

 ָאטיוא ןטימ יַא .רוֿפ רעטייווצ א ןיא יַא .סעּפע

 .ןַײרַא קינַאג ןיא לשיד ןטימ יַא .םיוּב ַא ןיא

 ןעמוקנָא -- ןַײרא ת ּב ש ןיא יַא -- שיגָאלַאנַא

 יד ןיא 'ַא :ךיוא ױזַא .ןשטנעּב-טכיל ךָאנ

 רעד ןיא לשיד ןטימ יַא :שקָאל ַא ןיא ,ןשקָאל
 סטכַאנוצ קיטַײרֿפ} ןשקָאל יד ןיא ,ןשקָאל לסיש

 -ץנָאיצידַארט רעד ןעוװעג ןשקָאל טימ ךיוי זיא

 יד טימ ,לשיד ןטימ) יַא :ךיוא ,ןלכאמ רעל

 'ידוד-הכל' ןיא ,'הננרנ וכל' ןיא (סעילּבָאלַאה

 ,תּבש-תלּבק ךָאנ ןעמוקנָא -- ןַײרַא

 ,דײר סנטייװצ א ןיא ךיז ןשימנַײרַא .9

 א גַײװש, .ןדער םַײּב ןינע ןַא ןוֿפ ןכַײװּפָא

 עשירַאנ ענַײד טימ ןַײרַא טינ רימ רָאֿפ ,עלַײװ

 ןַײרַא קינַאג ןיא לשיד ןטימ יַא* ."ךעלהמכח

 ;ךיוא ,דייר סנטייװצ א ןיא ןשימנַײרַא ךיז =

 ןגָאװ ַא טימ 'ַא* .קסע ןַא סנטייווצ א ןיא
 'א* דיר יד ןיא ןלַאֿפנַײרא = ךעלערַאּב

 ןצעמע ןסַײררעּביא = עצינ(יומַאּפ ַא (ןיא) טימ

 יש יש ה ףל א ןיא 'א* ןעלדיז םיא ןוא

 ןוֿפ טַײװ-טעה ןכירקרַאֿפ ןדער םִַײּב -- ןַײרַא

 סעּפע יא לָאמַא ףרַאד עמ , .ןינע ןוֿפ ,עמעט רעד

 ןייק ,ךיז טכַאד ,טרָאֿפ עמ . . .םורַא ןטניה

 ןעמוקסיוא רָאג לָאז םעצולּפ ןוא ץעּפוהעי

 .ויזירפ ,סוממ ,יקירעּביױּב

 .חטוא -- ןדניװשרַאֿפנַײרַא

 ןדניװשרַאֿפנַײרַא

 ןיא ,םינּפ ןיא יא ,ּפַאלק א ןעגנַאלרעד .0

 .עא ןגיוא יד ןיא ,עדרָאמ ןיא ,קסיּפ ןיא ,קַאּב

 ,ןייצ יד (ןיא) ןשיװצ יא .קסערֿפ רָאּפ א טימ יא

 'א ןגיוא יד ןסַײרסױא ןוא לגענ יד טימ יא

 םייחל יד ןיא יא .רָאה יד ןיא טנעה יד טימ

 ןיא =} םידוּתע יד ןיא 'ַא ,|ןקַאּב יד ןיא =}
 טלדורדעגנַאק .ןקָאּב = רוּתע :שװ ,ןקַאּב יד

 יד ַײּב ךיז ןּפאכנָא טיירג ןוא רענעה יד יװ

 יד ןיא ןרעדנַא םעד רענייא 'ַא רעדָא דרעּב
 ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש  ,"ְןַײרַא ןגיוא

 ,147 יז

 ,ןינע ןַא ןיא ןעגנירדנַײרַא רעדָא ןּבײהנָא .?

 ןיא יא .טַײװ שפיה ,ןענרעל ןיא ,ןרידוטש ןיא

 ַא ןיא ,עידוטש א ןיא יא .אּתכסמ רעַײנ ַא

 'א (ע)ןרעל רעד ןיא 'ַא .טקעיָארּפ-גנושרָאֿפ

 .עא ךַאמּפָא ןַא ןיא ,ןוּבשח ַא ןיא ,קסע ןַא ןיא
 לקיטש ַא ךיא ןיּב ןרָאיו ןטנצַײרד םַײּב
 ַא ,שטַײד ןיא ,ןוּבשח ןיא / ,ןרָאװעג םלשומ

 ןָאדנָאל ,לטלעוו ןיילק ,צלא ,ײןרָאֿפעגנַײרַא לסיּב
 | ,6 'ז ,4

 (רעכיוה) ןכיוה ןיא 'א .ןסקַאװנַײרַא .8
 ,םינּפ ןרעּביא ןַײרַא ןרָאֿפ סעקװעדָארּב .רעטלע

 זיא סָאװ לזייא ןַא, .ןרָאק ןיא עװעּפָארק יװ יא

 ןטילעגנָא ןוא ןרָאי ענַײז ןיא ןרָאֿפעגנַײרא טַײװ

 .לזייא סָאד ןוא טניה ידי ,קינַאמ .י ,"ךיז

 ַא וצ רעדָא עּפורג ַא ןיא ךיז ןגירקנַײרַא .9

 טכַײל ױזַא טינ זיא'ס , ,ןײארַאֿפ ןיא 'א .דיחי

 חנ ,שז ,"ךעצ ןשהלגע-ילעּב ןיא ןרָאֿפוצנַײרא
 ,ערדנַאפ

 ןוא ץענערג יד ןרָאֿפרעּבירַא לַאגעלמוא ,0

 ךעלטנייוװעג) דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ןעמוקנַײרַא

 טרַאּביק ןוֿפ ,עואלמ ןוֿפ יַא ,(דנַאלשטַײד --

 ,(ןטקנוּפ-ץענערג יד ןוֿפ ןעמענ יד טימ) עא

 -סױרַא ,ךיז ןּפַאכנַײרַא (שירעגנויליואוו) .11 |

 ,סעטנַארט ךיז טימ ןּפעלשטימ ןוא יא .ןענעֿבנג

 ןעמ זומ ,ןָאטֿפױא לציּפש ַא ליװ עמ זַא;
 טרָאֿפ ךָאנרעד ןוא סוֿפ ןייא טימ ןַײז רעירֿפ
 יד ,ןייטשנעסמיפ .ל ,"עדייּב טימ ןַײרַא ןעמ

 ןיילַא ךיא לעװ, ,48 יז ,1894 גרעּבמעל ,האווצ

 ךַײלג רעגניֿפ ןעצ ענַײמ טימ ריד וצ יא ןזומ

 ,עש ,"ןַײרַא ןסענעשעק=} סעּברָאט יד ןיא
 ,85 יז ,| ןרעטש עדנעזדנָאלּב

 ןלעוסקעס ףיוא שינערעהוצנָא טימ .לואו ,2

 ןעמ ןעק יצ / .הננרּב הדותל רומזמ,  .רעקרַאֿפ

 / ,הננרּב ינֿפל יאוּב / ?וינעטתיּבה:לעּב יא

 .לֿפ ,"וינהמשנ ןַײמ ,'א ןעק עמ

 ,רָאה יד ןיא ךיז יַא .וזק -- ךיז טימ
 ,ןי)רע .שינע/  .ץכעע  .גנוז

 .ַײרע-  .(עקד
 ךָאנרעד, .ומוא -- ךיז ןּבַײלקרַאֿפנַײרַא

 ןּבילקרַאֿפנַײרַא ךיז ןּבוטש-רעּבעװ יד ןיא טָאה
 2 ,"שינעשזירג ןוא רעגנוה רעקידנסענַײא

 ,1936 עשרַאװ ,טיורּב םירַא רעזנוא ,ינטורקָא

 ןעמוקנַײרא
 ַא ןיא ץעגרע 'ַא .ןדניװשרַאֿפ ןוא ץעגרע

 -רַאֿפנַײרַא קירוצ ןרעװ עדייּב ןוא; .עלעקניוו

 ,עגיל-רוטלוק' ,װ סַײװ ,"ּבוטש ןיא ןדנואווש

 ,24 זה



 ןריֿפנַײרַא 2018 ןרעּביֿפנַײרַא

 ןצעמע יַא .ןעמוקנַײרַא ץעגרע לָאז עמ ןצעמע טימ ןעגנערּבנַײרַא .װרט -- ןרעגניֿפנַײרַא לָאז סע ןכַאמ .לָאענ .ורט -- ןרעּביֿפנַײרַא

 ... טייקליטש יד, .קידנרעּביֿפ ןעגנירדנַײרַא

 יד רעטעלּב ןוֿפ ןרעיוא יד ןיא ןַײרַא טרעּביֿפ

 ,קר ,ײדיל ןקיּביײא ןוֿפ רעטרעװ עןקיןדנּפסָאנק

 ןעמוקנַײרַא -- װטוא ךיוא .27 עט 1962 ,זמט

 ,ּבוטש (ריא) ןַײז ןיא יַא .קידנרעּביֿפ

 ףיוא ןליּפשנַײרַא .1 .ורט -- ןעלדיֿפנַײרַא
 ןיא ,רעכירק ןוא רעַילֿפ ןדעי ןיא , .לדיֿפ א

 ,טלדיֿפעגנַײרַא רעמיוש ןוא רעגנירּפש ןדעי
 םעט ,ןוגינ ןוא דיל ןצרַאה ןיא טלּבמיצעגנַײרַא

 ,108 יז ,ןירג חנ עדנעגעל יד ,ֿפי ,"ןה ןוא

 ןרעװ סָאװ ּבּב יילרעלּכ טימ ּברעװ-םוקמּב .2

 'ַא :תואמגוד .טסקעטנָאק ןוֿפ ךעלדנעטשרַאֿפ

 ,טיורּב ןּבַאל ןּבלַאה א 'ַא ,הרוצ ןיא ןצעמע

 רעד ןשיװצ קַארּב 'ַא .ןגיל ןטקָאטעג ַא יא

 א ןעגנודעגּפַא . ..קעװַא ךיא ןיּב, .הרוחס

 "ןעצ ַא . . .טלדיֿפעגנַײרַא ,ןלרעמיצ=} עקמור

 ןעגָאלָאנָאמ ,עש  ,יּבָאגֿפױא ןַא ליּב רָאלָאד

 ,256 'ז

 ,ץכע-  .גנו-

 .(עק-
 .ןסַײמשנַײרַא 1 .ורט -- ןעקשטיֿפנַײרַא

 טלָאװ ךיא; .ןַײרַא טייג סע לֿפיװ ןטניה ןיא יא

 שירענלעז ףיוא רָאּפ א טעקשטיֿפעגנַײרַא םיא

 :תּבש ,ןַאמײנ .מ .י ,"םיא ףיוא הוצמ א --

 לואװ ,2 .85 יז ,1923 עשרַאװ ,סּבױא

 .שינע .ץכע- .ןענַאמַאּב .שירעגנוי

 ףיוא ןליּפשנַײרַא .1 .װרט -- ןֿפַײֿפנַײרַא
 א ןּבעגסױרַא ןוא ןּפיל יד טימ ןֿפַײֿפ ,לֿפַײֿפ ַא

 רעד, .לדנוגינ סָאד ןרעיוא יד ןיא יא .ןוגינ

 ןיא טֿפַײֿפעגנַײרַא טלַאק רימ טָאה רעגײזףַײֿפ

 ,1947 א"ב ,טירט עטנערּבעג ,געס ,"המשנ רעד

 ... טזָאלּב'ס ,טעיאוװס, :פמוא ךיא ,35 יז

 רעּביטש יד ןיא ,רעטצנעֿפ יד ןיא ןַײרַא טֿפַײֿפס

 לארׂשי תיּב ,ַאשּפַא לצרעה ,יןטַײז עלַא ןוֿפ

 שערָאמראמ-טעגיס ,ףיוה ס'יּבר רעצינשזיװ --

 ,47 יז ,9

 סָאװ ּבּב ענעדײשרַאֿפ טימ ּברעװ-םוקמּב .2

 :אמגודל .טסקעטנָאק ןוֿפ ךעלדנעטשרַאֿפ ןרעו

 עכעלטע ךיז ןיא 'ַא .שטַאּפ ןקיכליה ַא יִא
 ןיא ךיז וצ יא .ןקור ןיא רעסעמ א יא .ךעלזעלג

 .ןרַאננַײרַא -- צעפס .תועּבטמ יד ענעשעק

 ייז ּבָאהכ, .טלעג שלַאֿפ ,ענאק א א

 יז זַא סענאק טימ סרעצירּפש ןֿפיֿפעגנַײרַא

 ןוא -- םכיתורוד ועדי ןעמל ןעקנעדעג ןלעװ

 ,רעריומ .ז ,"תורֿפוש ןוֿפ קיטנַא ןַא טגנערּבעג

 ,1911 ָאנרַאט ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז

 ,27 יז

 ,יירע-/ .שינע- ,ץכע- .רעד ,ףייֿפ =

 ףיט לָאז עמ ןכַאמ .װרט -- ןליֿפנַײרַא
 טימ ךעלטנייװעג .רעצ סמענעי יַא .ןליֿפרעד
 ענַײז ןיא ,ֿבצמ סמענעי ןיא ךיז יא -- ךיז
 םעד ןיא ךיז יא .עלָאר א ןיא ךיז יַא .ןקיטייװ
 טיײקיאעֿפ עסיורג יד טָאה רע, ,ןֿפַאש סרעטכיד
 ײלרעלַא ןיא ןּבעלוצנַײרַא ,ןליֿפוצנַײרַא ךיז

 ,"ןוויטָאמ עקיטסַײג ןוא סעיצַאוטיס עשיכיסּפ
 ,שינע- .ץבע/ 124 יז ,1938 י"נ ,! ראק

 ,ןיד) רע-  .שינעז

 .ורט -- ןריֿפנַײרַא

 יד יַא ,רעגניֿפ יד טימ ןקירדסיוא .רעגניֿפ יד
 טעטיזָאוטריװ יד יא .ענילַאדנַאמ רעד ןיא דײרֿפ
 טימ .סוירַאוװידַארטס ַא ןוֿפ סענורטס יד ןיא
 ,הנ- .ךיז

 ןעגנירדנַײרַא -- וטסוא -- ןרעטצניֿפנַײרַא
 טָאה רעטצנעֿפ יד ךרוד, .שינרעטצניֿפ טימ

 רעקיֿפוס-ןיא ןַא טימ טכאנ יד טרעטצניֿפעגנַײרַא

 ה"ר ,קיא ,יקסװַאנשזולד .מ ,?טייקצראווש

 טָאה דלַאװ ןקיטכַאנ ןוֿפ ןגַײװש סָאד , .ט"כשּת

 חמצ ,גח ,"רעטצנעֿפ ןכרוד טרעטצניֿפעגנַײרַא

 ןֿפױא ךיז ןגײלרַאֿפ; -- װרט .װ סַאלטַא

 ,ןטענקנַײרַא דלַאװעג טימ םיא ןוא קלָאֿפ ןשידִיי

 1964 ,זמט טריטיצ ,גי ,"ןצלעמשעצ ןוא יא

 נה 2958

 -ַײרַא .ורט 8 װסוא -- ןעלקניֿפנַײרַא

 .ןַײרַא טלקניֿפ לדנרעטש ַא .קידנעלקניֿפ ןעגנירד

 א דרע רעד ןיא רעסעמ א יװ, .גנונעֿפָאה יא

 -ןלרַא ךיז ןיא ךיא ּבָאה / ,רעטקעטשרַאֿפ ףיט

 ,67 'ז ,תורוד ,גח ,"טמוטשעג ןוא טלקניֿפעג

 .שינע .ךיז טימ

 .+- ,ןעקשטיפ = וזד .ורט -- ןעקציֿפנַײרַא
 ,'תחתּב ונחיו'כ2| טורעג ןּבָאה ןדִיי יד ואוו יַא
 לָאז עטַאט רעד ,טסליװ וד יצ, ,{26 ,ל ,רּבדמּב

 ,עש ,"?חסּפ דוֿבּכל 'ַא ןוא ןגיילרעידנא ריד

 ,ץכלע/ .97 יז ,װ רעדניק ידיא רַאֿפ תויׂשעמ

 ,שינע-

 ,ןריֿפנַײרַא ןוֿפ טקַא .1 .רעד -- ריֿפנַײרַא
 .סנּבעל ןוֿפ יא .יַא רעמייהעג .יַא רעקילַײא

 ,טָאטש ןיא ןעלטימ

 א .ןעלקיטרַא-סוסקול ןוֿפ יַא .טרָאּפמיא ,2

 ַא םעד ןרילוגער וצ ךַאמּפָא-סלדנַאה

 םעד ךרוד טייג עמ, .זױהריֿפ ,רָאדירָאק .9

 טמוק עמ רעדייא ,יַא ןרעטצניֿפ ןוא ןלָאמש

 ."טעניּבַאק ןַײז וצ

 א ןוֿפ (לייט) לטיּפַאק רעטשרע ,המדקה .4

 ַאא ןַאלּפ םעד ,הנוּכ יד ףיוא טרעלק סָאװ ךוּב

 רָאּפ א טימ יא םעד ןרטּפּפָא .קרעװ ַא ןוֿפ

 ,ךעלטַײז

 .עא עטַאּבעד א ןוֿפ בײהנָא .הּפ"לעּב זד .8

 יד ןוֿפ דייר יד רַאֿפ רעציזרָאֿפ ןוֿפ טרָאװ

 ,עטקילײטַאּב עקידרעטַײװ

 -מָאק עשילַאקיזומ א ןוֿפ לייט רעטשרע .0

 | .עיציזָאּפ

 ןַא ,גנואוט ַא ןוֿפ ּבײהנָא ןימ רעדעי }4

 עכעלטע ןייגכרוד ףוַאד סָאװ גנומענרעטנוא

 זיא סָאטױא-טסַאל יד ןטיירגוצ סָאד , .סעידאטס

 עיצַאדיװקיל רעמוקלוֿפ רעד וצ יא רעד ןעוועג

 ."ָאטעג ןוֿפ

 רעד, .ּבײהנָא רעכעלדַײמרַאֿפמוא .גנידַאּב .5

 םענייש רעזדנוא וצ יא רעד זיא יךנֿבל תדגהו'

 ןּב וצ 'א ןַא ןענעז תועשר ןוא הּפצוח ,, ."רדס

 ."ןעמוק סדוד
 "א .טרָאװַא .שינעּבױלרעדײַא .לקיטרַאײַא

 יַא .סרוקיַא .ץנעדַאק"ַא .ףארגַארַאּפַא .ץַאז
 ,גנַאלק

 ןריֿפרעד ןוא ןריֿפ .1

 ,רדח ןטשרע ןיא ןַײרַא ךימ ןעמ טריֿפ,, ,ךיז וצ

 ."רעדיילק עשידִיי יד ןָאטסיױא רימ ןעמ טסייה

 רוב ןגנַאביג ןיא ןןטריֿפ=| ןטריוב איז, .לפ

 דוד םרָא רעד טשומ ָאד / ןַײניה גיניוק ןעד

 ,528 ץֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ןַײּפ ןדַײל רּבָא

 ןיא ךיא ליװ ,ןנירטנַא טרעװש םעד ןוֿפ איד,

 ׂשָאד ןיא 'נוא ןגנֿפ איז ןלוז ,ןקיש ךונ ריגעי

 סֿפסוי|; .16 ,זט ,רירעש ,"ןריֿפ ןַײניה תולג

 טראיֿפיג ןַײריה ןַײז רימ :ןכַארּפש {רעדירּב

 ,תישארּב ,ץילּב ,"ןיּבלז}ֲַאוה שטלעג ׂשָאד םוא

 טעװ רעד .ןרָאּבעג זיא חישמ רעַײא , .18 ,גמ

 ,"ןרָאש ערעַײא טימ יא לארׂשייץרא ןיא ךַײא
 רעד יװ, .לכיּב תורּבדה תרׂשע .קחצי תּב עטנעי

 ץנאג םיא ןעמ טָאה / ,ןעמוקעג רַאנ זיא יּבר

 ןַײרַא לּביטש א ןיא םיא / ;ןעמונעגוצ ןייש

 -עגסיוא גנַאהריֿפ ןוא לבעמ טימ / ,טריֿפעג

 ,248 'ז ,1925 ענליװ ,רעדיל ,טע ,"טריצ

 -קיטַײרֿפ ןדיי א ןטײלגַאּב סָאװ םיכָאלמ,

 ,ָאד סע ןעמוק ייז -- לוש רעד ןוֿפ סטכַאנוצ

 רעזדנוא לּביטש ןיא ךיז וצ קידנריֿפנַײרַא

 ןענעז רימ זַא; .תּבשי ,סוממ ,"ןןעןלרעדנעס

 זדנוא ןעמ טָאה ,ןרעמאקזאג יד ןיא ןעמוקעגנַא

 זדנוא טָאה'מ ןוא רעדיילק יד ןָאטעגסיױא

 רעד ןוֿפ רעמיצרעדָאֿפ ןיא טעקאנ טריֿפעגנַײרַא

 ךיױא .385 'ז ,װעשטַאלז ּבזי ,"רעמַאקזַאג

 .תוחוּכ (עַײנ) עשירֿפ יא .גיֿפ

 "רעד .ֿבצמ ןרעװש א ןיא ןעגנערּבנַײרַא ,2

 ןַא ןיא 'ַא .טכעלש ןזיא סָאװ סעּפע וצ ןריֿפ

 ַא ,עטָאלּב ַא ןיא יא .הרצ א ןיא ,קילגמוא

 ןיא יא .םונהיג ןיא שממ יִא .ץכעזיומעג ַא ,ּפמוז

 .תו עט ַא ןיא יא ןוא ןראנרַאֿפ ,זייּב סָאדלַא

 יװ ןענרעלנָא = דָא ב ןיא ,ר ד ח ןיא יַא*

 עטָאלּב א ןיא, .ןֿפַארטשַאּב ,ןַײז וצ רעהעג סע

 ןיוש ןעק ךיא / ,טריֿפעגנַײרַא ךימ רע טָאה

 ענַײמ ןלָאז, .ל78 ,"ןכירקסיורַא טשינ רעמ

 סָאװ קילגמוא ןָא ןיא יװ ןסיוװ . . . רעדניק

 יַנֵײַרֲא ךימ ןּבָאה רקש-ֿבהוא ,םניח-יאנוש
 תלגמ ,רעלעה ןַאמּפיל ֿבוט'םוי יר ,"טריֿפעג

 ,קודקד ןענרעל| סָאד, .4 'ז ,1895 ןילּבול ,הֿביא

 ןטוג טינ םוצ ןשטנעמ םעד הלילח ןעק (ןושל

 ,1876 עשרַאװ ,ךוטקעד ,גּבא ,ייַא טנעה יד ןיא

 ,61 יז

 סָאװ ֿבצמ ַא ןיא ןעגנעדרּבנַײרַא ךיוא ,9

 ןיא ,תורישע ןיא 'א .לארטיינ רעדָא טוג זיא

 ,עדָאמ ןיא יא .סעומש א ןיא יא .הלודג רעַײנ א

 טכיל ןיא ,תווצמו הרוּת רוא הנידמ רעד ןיא יא

 ,הלּכׂשה ןוֿפ

 יד יַא .(ןרעגַאלּפָא ןוא) ןריֿפ וצ ןעגנערּב .4

 יַא .רעלעק ןיא סעּבלוּב יא .רעַײש ןיא האוֿבּת

 תוכָאלמ ןעצ, .ןטלַאהַאּב סע ןוא דנַאּבַארטנָאק

 טיורּב סָאד ןָאק עמ רעדייא ןדנַאהרַאֿפ ןענעז

 ,ןשערד ,יַא ,ןדניּב ,ןדַײנש ,ןעייז ,ןרעקַא :ןסע

 .א/גנ ,2ט7 ,"ןקַאּב ,ןטענק ,ןלָאמ ,ןעלֿפױשטניװ

 / טריֿפעגנַײרַא טָאטש ןיא טָאה רעיוּפ ַא;

 ,ןֿפױקרַאֿפ וצ גיצ ַא ןוא ריזח א ,ףָאש ַא
 ןּבָאה לייט, ,227 'ז ,1925 צנליװ ,םילשמ ,טע

 םענוֿפ טָאטש ןיא הֿבינגּב ץוח-רשּב טריֿפעגנַײרַא

 ...ןקוקנָא; ,113 יז .המלש ,סוממ ,יֿבושי



 ןרעדַאלֿפנַײרַא

 ןיא הרומש-הצמ יד י'ַא תעשּב חסּפ ֿברֶע {םיאְו

 ,"םישודיח ףיוא ןייג ןעמ געמ -- ןַײרַא ףיוה

 ,שיגָאלַאנַא .130 'ז ,חספ זיּב חספ ןוֿפ ,עש

 יד ןיא תֿפי ןוֿפ ןטייקניש יד יא -- גיפ

 ,םש ןוֿפ ןטלעצעג

 'ַא ,דנַאל רעדנַא ןַא ןוֿפ ןריטרַאּפמיא .פ

 'ַא .ןונֿבל ןוֿפ ץליהעג 'ַא .ןרַאגנוא ןוֿפ ןַײװ

 ,ןֿפָאטשיױר

 עקיטיינ סָאד ּבוטש ןיא ןעגנערּבנַײרַא .0

 סָאד ןלעטשנַײא .(םיניד ,םיגהנמ עשידִיי טיול)

 ץמח םעד .עשירָאטַאגילּבָא סָאד ,עכעלטנייוועג

 טימ ֿבוט-םוי ַא יא .יַא חסּפ םעד ןוא ןריֿפסױרַא

 תּבש םעד סָאװ טימ ןּבָאה (טינ) .גנונעדרָא

 סנשָארג עכעלטע יד ןעמוקַאּב , .ןריֿפוצנַײרַא

 ַא לָאז ןּבַײװ יד| . . . םייהַא טקישעגקעװַא . . ,

 יד ןעײנמורַא ,ןצּבק םעד ןּבַײרטסױרַא לסיּב

 ,חסּפ זיּב חסּפ ןוֿפ ,עש ,"חסּפ םעד יַא ,רעדניק

 ,245 יז

 "קעלע יַא .עיצַאזילַאנַאק יַא .ןרילָאטסניא 7
 ֿבגנ ןיא 'א .זיוה ןיא ןָאֿפעלעט א יַא .ערט

 ,עיזיוועלעט יא ,ןוֿפצ ןוֿפ רעסַאװ

 יד ןיא 'א .ןּבַײרשנַײרַא (עירעטלאהכוּב) .8

 .ןוּבשח סנצעמע ףיוא יַא .רעכיּב

 +--) ריֿפנַײרַא ןַא ,המדקה א ןּבַײרשנָא .9
 עטאבעד ,סעומש א וצ ןטיירגוצ הּפ-לעּב ,(3

 עגארֿפ יד ,ןינע םעד יא ,(53 ריֿפנַײרַא 6--) עא

 ,םלוע םעד טריסערעטניא סָאװ

 ,סַײנ סעּפע ןלעטשנַײא (ןוא ןקעדטנא) .0
 ןלעטש סָאד 'א .גנוריֿפ עַײנ א ןעגנערּבנַײרַא

 ךיוא ןיוש ןּבָאה סענישאמטנאה יד; .ןקָאּפ

 -ָאלמ עקינייא ןיא . . . טעּברַא יד טרעגנירגרַאֿפ

 ,"טעּברַא-רעדניק ןוא -ןעיורֿפ ןריֿפוצנַײרַא תוכ

 דוֿבּכ רעד, ,54 יז ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש איד

 זיא ןיצידעמ רעד ןיא ןקיטָאיּביטנַא ןריֿפוצנַײרא

 ענער רעשרָאֿפ ןשיזױצנַארֿפ םעד ןלַאֿפעגסױא

 ,2 ןש ,1948 זירַאּפ ,זעגֿפ ,יָאּבוד

 טימ ןצעמע ןענעקַאּב .ןלעטשרַאֿפ .1
 ,עפורג ַא ןיא יא .טעּברַא ןַא טימ רעדָא ןשטנעמ

 ,טמַא םעַײנ ןַײז ןיא ןצעמע יא .טעּברַא ןַא ַײּב

 ןיא יִא .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא חרוא םעד יא

 .װזַאא גנוטַײצ ןיא ,טַאטשרַאװ

 ,ןּבַײרש םַײּב ,ןדער םִַײּב) ןעמעננַײרַא ,2

 םַײּב םינינע עקיטַײז יא .(טעּברַא ןא ןָאט םַײּב

 -כםַײלג 'ַא .םעלּבַארּפטּפױה יד ןטכַארטַאג

 יא ,עדער טעקנאּב רעד ןיא ןציו ,ךעלטרעוו

 ,טרָאװ ַײנ ַא

 .ץכע/ .גנ- .ךיז טימ

 ,ַײרעד = .(עק- ,ןיד) רעד
 רעדַאלֿפ ַא ןַײז .וזוקא -- ןרעדַאלֿפנַײרַא

 ,סנגיל קָאש ןצנַאג ַא 'ַא .ןרענגילנַײרַא ןוא

 -ַאלֿפ ןעמוקנַײרַא .וטוא -- ןרעטַאלֿפנַײרַא
 רימ וצ יא טֿפַא ץנַאג רע טגעלֿפ , ,קידנרעט

 ,"ןעלגילֿפ-טאלאכ עטײרּפשעצ:טיירּב ענַײז טימ

 ,רעטַאלֿפ-- .27 וא 1958 ,גָאט ,ינרַאשט .ד
 .שינ .גנו/ .רעד

 טמַאלֿפ ןוז יד, -- וטוא -- ןעמַאלֿפנַײרַא
 -- װרט ."ןלַארטש עטצעל יד טימ ןַײרַא

 .שינע-

 .ורט -- ןרעקַאלֿפנַײרַא

 .חטוא -- ןציײלֿפנַײרַא

 .חרט -- ןשיײלֿפנַײרַא
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 טציז ןיכנעמ 'ר ,הדועס רעד וצ םירוּפ ,

 לזעלג ַא ןַײרא טמַאלֿפ ןוא שיט םַײּב ךעלטיירּב

 לעצטיּפש ַא ,יקסנַאקרַאש .מ .א ,"לזעלג א ךָאנ

 -שידִיי, ,15 'ז ,1899 י"נ ,רעליּפש'םירוּפ ַא ןוֿפ

 יװ רעטֿפיטרַאֿפ ןוא רענעש ןעװעג זיא טייק

 םעד ןיא ןּבָאה ןדִיי סָאװ ,ארמוח ןוא ןיד רעד

 1967 ,קיא ,גי ,"הװדח סיורג טמַאלֿפעגנַײרַא

 ,11 עוו

 ןסקיװעג עַײנ 'ַא .הרט -- ןצנַאלֿפנַײרַא
 ןיא רֿבא ןדמערֿפ א יא .דרע רעטלַא רעד ןיא

 ןקידנסקאוורעטנוא ןיא יא .ןשטנעמ א ןוֿפ ףוג

 ,תורוד עקידרענ:רֿפ יד ןוֿפ ןטרעװ עסיורג יד רוד

 םעד ןיא םיוּב ןימ ןייא י'ַא טינ רָאט עמ,

 ,ּב/ול ,םיערז ,"ןרעדנַא

 לארׂשייץרא ןייק ןַײז הלוע -- ךיז טימ

 ,גנו- רעד ,ץנַאלֿפ-- .יַא ןטרָאד ךיז ןוא
 ,שינץ-

 לָאז סע ןכאמ

 םעד םידימלּת יד ןיא 'א .קיניײװעניא ןרעקַאלֿפ

 טימ עשיליוּפ ןדִיי , .ןרענָאיּפ יד ןוֿפ םזילאעדיא

 ,טרעקַאלֿפעגנַײרַא ץנַאט ןיא ןוא ןעלטרַאג

 -- ןגיוא ןוא דרעּב עסייה ,ןצנַאװ עקידהוואּת

 .ךיז טימ .,42 יז ,םיטילפ ,גח ,"טעמַאס
 ,שינ .גנו-

 ,ןֿפױלנַײרַא .לָאענ .װטוא -- ןשעלגילֿפנַײרַא
 ,טייהרעקיּבעװש, .ןעלגילֿפ ףיוא יװ ןעילֿפנַײרַא

 ןיא ןַײרַא טלגילֿפ רע םעטָא ןטרעטַײשעצ טימ

 ,473 יז ,| װפ ,צוס ,"ןואג םענוֿפ זיולק רעד

 ןעמָארטש ךס ַא
 ,טײקטנעָאנ א ,ךַײט רעזדנוא ןיא ןַײרא ןצײלֿפ
 ןכש ןדעי וצ ןַײרַא טצײלֿפ טייקשימייה ַא

 ץַאלּפ ןסיורג ןיא ןַײרַא ןצײלֿפ ןשטנעמ תונחמ

 לּכ םדוק . . . ךיז ןעקנירט םַײּב, .םשוידי ןוֿפ

 רעסַאװ יד ןוֿפ ןעגנול יד ןכַאמ ַײרֿפ ןעמ זומ
 -נעגײֿפ .י ירד ,"טצײלֿפעגנַײרא ןיהַא זיא סָאװ

 עכילקילגמוא ןיא ףליה עטשרע יד ,גרעּב

 ןעמונעג ןּבָאה; ,9 'ז ,1927 עשרַאװ ,ןלַאֿפוצ

 ןעגנוֿפַאשַײנ ןוא ןעמזיגָאלָאענ שידִיי ןיא 'א

 ןעלעדנעמ טניז טָאה םָארטש רעד ןוא ,ללּכּב

 ,3 ,אצצוו פשיי ,מי ,"טלעטשעגּפָא טינ ךיז

 -ץרא ןייק יא טנַאקעג קידנליּפש ךָאד ןטלָאװיס;

 א ןוֿפ (עיצַאראלקעדירוֿפלאּב רעד ךָאנ) לארׂשי

 ,טייצ ,"ןדִיי ןָאילימ ןּבלַאהרעדנָא זיּב ןָאילימ

 גנוּפינקרַאֿפ-טולּב טימ לָאז; .11 אוו 1964 ,זמט

 ,40 יז ,| ופ צוס ,"לוק רעטיול ןַײד רימ ןיא יא

 סדרּפ םענוֿפ ,ןצנַארַאמ-דלָאג טימ טנעה יד ןיא,

 א יװ ןצנַאט ןדליװ ןיא ןַײרַא טצײלֿפ ,ךַײלג

 ,ֿפי ,"ןדיימ עטּפָאכ א -- ךַײט רעקידנעגניז
 ,129 יז ,לארׂשי ןיא רעכעטסַאפ

 .גנז רעד ,ץיילֿפ-- .ךיז טימ ךיוא
 ,שינע- ,ץכע-

 ןכַאמ .ןצנַאלֿפנַײרַא

 יד יַא ,ףוג ןוֿפ שיילֿפ ןגייא יװ ןרעװ לָאז סע

 תוילג-ץוּביק רעד, .םזינַאגרָא סקלָאֿפ ןיא םירג

 ןיא טשיילפעגנַײרַא ןוא ןעמונעגנַײרַא טָאה

 ,קומ ,"םיטֿבש ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ םילוע בוׁשִיי

 -- ךיז טימ .,1956 ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 .וטוא -- ןעילֿפנַײרַא

 ןעילֿפנַײרַא

 ;'א טשינ דנַאל רעדנַא ןייק ןיא ךיז ןלעװ רימ,

 וצ וירּב א ,ץרפ ,"געװ רעזדנוא זיא ןויצ

 ,תנ/  .ד"ערּת עשרַאװ ,ןשָאוהי

 נַײרַא .רנ .משטז .חרט -- ןרעטסילֿפנַײרַא
 ןיא ןעמױרנַײרַא .ןעלמרומנַײרַא .ןעקשוש

 -- !עלעדימ גולק ,רעַײט ןַײמ ,ָא,ע .רעיוא

 ןיא טרעטסילֿפעגנַײרַא ריא ... {רֶעו טָאה

 -ָארשעצ טימ,, .'םייה א ןָא עּביל ,רַא ,"רעיוא

 יד ןיא טרעטסילֿפעגנַײרַא םיא ןגיוא ענעק

 ערעייז ןוֿפ ןעמענ יד ןוא ןעמענ ערעייז ןרעיוא

 ,ווװ ןליוּפ ,טיי ,"סעמַאמ

 ןסילֿפ ןרעסַאװ יד, -- וטוא -- ןֿסילֿפנַײרַא
 ןַײרַא טסילֿפ ןַאמעינ רעד, ."ןכַײט ןיא ןַײרַא

 עסיורג ןַײרַא ןסילֿפ סע, ."םי ןשיטלַאּב ןיא

 רע זיא לַאנַאק ןשידיסח םעד ךרוד, ."תוֿבדנ

 ,"רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןסָאלֿפעגנַײרַא

 ףיוא, .220 'ז , ....ןצנעדנעט טנורג ,ןיקװיר .ּב

 ןענַײז סָאװ ,ןרַאלָאד ןענַאילימ רעקילדנעצ יד

 טָאה ,עקירעמא ןוֿפ עטיל ןיא ןסָאלֿפעגנַײרַא

 ,| עטיל ,"ןעמייה עטרעטשעצ יד טױּבעגּפָא ןעמ

 ,129 יז
 -עסיטנַא םוצ לוטיּב ןוא האנׂש יַא -- חרט

 ןוֿפ םירחוס יד ןּבַײרטסױרַא זומ עמ, .םזיטימ

 ,"קַאמשעג יא םוקילּבוּפ םעד -- שדקמה-תיּב

 ךרוד, .יײלּפַאטש ןטצעל ןֿפױא , סיקרָאג' .ץרפ

 ןוז יד טָאה . . . ןּביוש-שרדמ-תיּב עסיורג יד

 ,"ןסָאלֿפעגנַײרַא טײקמערַאװ עקידנלַארטש ַא

 גרעּבמעל ,דרע ןוא לעמיה ,ַאקרָאיװעיװ .א

 ,רעד ,םולֿפ-- .ךיז טימ .11 יז ,9
 .שינע- = ,ץכע-

 -נעילֿפ ןעמוקנַײרַא .1

 טילֿפ ,ףיוא טינ ליומ סָאד טכַאמ עמ זַא, .קיד

 ךעלעּבַײט ענעטָארּבעג , ;"ןַײרַא טינ גילֿפ ןייק

 טינ טילֿפ הסנרּפ" ;"ןַײרַא טינ ליומ ןיא ןעילֿפ

 ןַײרַא טילֿפ אנוׂש א, ;"ןעמיוק ןכרוד ןַײרַא

 רעד ןַײרַא טילֿפ סע ןעװ, :"ןעמיוק ןכרוד

 עּביל יד סױרַא טילֿפ ,ריט רעד ךרוד רעגנוה

 ַא, .װש ,"רעטצנעֿפ ןכרוד (תיּב"םולש רעד)

 םעניילק ַא רַאֿפ ןטיה ךיז ףרַאד רעװלוּפ סַאֿפ

 ריט איד ןמ טָאה ָאד, ."ַא ןעק סָאװ קנוֿפ

 ,"ןיגױלּפיג ןַײרה ּביוט איד זיא ָאד ,ןָאטיג ףיוא

 ,... ןּבָאה ןעלגילֿפ ךיא עטכעמ,, .ג/ח ,הניאצ

 ןוֿפ רעדנעל יד ןיא ןגױלֿפעגנַײרַא ךיא טלָאװ

 ,לעגיּפש'-םירופ רעד ,דמא ,"יאתּבש ןרעטש םעד

 סנטַאט ןַײז ןיא חור א לָאז'ס, ,1870 ענליוו

 םדא זיּב ןרעװ ןגױלֿפעגנַײרַא ןטַאט סנטַאט

 זיא תּבש רעד זַא; .יסעקטַאלי ,עש ,"ןענושארה

 םולשּב יאוּב םוצ / ןגױלֿפעגנַײרַא לוש ןיא

 ךעלפעה םלוע רעד ךיז טָאה / ,הלעּב תרטע

 ,"הלּכ יאוּב :רעטרעװ ענייש יד טימ / ןגיוּבעג
 ,ןעטנעי רֹּב םושלש ינא} ,ןײטשנערעּב .ש

 ,1891 װעשטידרַאּב ,רעדיל ידוי ןוֿפ ןיזַאגַאמ
 ,52 יז

 -גַלרַא ללּכּב ,ןעגנירּפשנַײרַא ,ןֿפױלנַײרַא .2
 ןיא יא .שינעלַײא סיורג ןיא ,ךיג רעייז ןעמוק

 יא .המשנ א ןָא רַאג ,רענעקַארשעצ א ּבוטש

 ישיֿבַא רוב ךיוא איז ןהֹולו אד; .עּבמַאּב ַא יװ

 "ןַײניה איז ןהֹולו הֹּבר טאטש איד ןיא .. ;



 ןטכעלֿפנַײרַא

 ןטימרעדניא; ,03:1202 עֿפָארטס ,ךוּב'לאומש

 ,לּבלעק סָאד לדעקלַא םענוֿפ ןַײרַא טילֿפ דּפסה

 רֿפס ,סוממ ,ײלדייװ ןסיררַאֿפ א טימ ץַאה:ץָאה

 ,46 '} ,תומהּבה

 ןיא יא .ךיז ףיוא ןָאטנָא קיטסַאה רעייז 3

 ןזיוה יד ןיא ,לגענ יד ךיז ןסָאגעגּפָא, ,לטַאלַאכ

 ,"רודיס םעד טּפַאכעג ,ןגױלֿפעגנַײרַא לוויטש ןוא

 .דיי-םיליהּת ,שֵא

 םיא ַײּב, ,ןײטשרַאֿפ ,ןעמענַאּב ךַײלג ,ךיג .4

 ןעמ זומ םיא ,'ַא טינ ךַאז ןייק ּפָאק ןיא טעװ

 טָאה ןחלושמ-י"א רעד, .ּפָאק ןיא ןקַאהנַײרַא

 ןרעװ ...טָאה ...הרוּת יד ןענַאטשרַאֿפ טינ

 ,"'ַא םיא ןיא לָאז סע ,ליומ ןַײז ןטלַאהעג ןֿפָא

 ,98 'ז ,1861 גיצּפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי

 ןיא יַא .ןליוו ןגעק ןעמוקנַײרַא ,ןלַאֿפנַײרַא .

 .עמרוט ןיא ,אידג-דח ןיא ,עזָאק

 ,שינע .ץכע- .גנוא- רעד ,ילֿפ =

 לטכעלֿפ רעדעי ןעו} .ורט -- ןטכעלֿפנַײרַא
 -רַאֿפ יִא 1 .ןןעלטכעלֿפ - --- ןיילק זיא
 עכעלטע יַא .ּבעװעג ןעיורג ןיא םעדעֿפ עקיּב

 ןיא סעגנעטס יַא .ןעמולּב לטניּב םעד ןיא ןזיור

 ךעלזדנערֿפ יד ןיהַא ןטכָאלֿפעגנַײרַא, .ּפעצ יד

 ןעגנַאגעג זיא רע סָאװ ,קילַאש ןטיור ןַײז ןוֿפ

 ענעדלָאג ,הלמ ,"רעמוז ןוא רעטניוװ זדלַאה םורַא

 ,עדוַאפ

 ַא יװ ןעמעננַײרַא .ןעיצנַײרַא ,ןשימנַײרַא .2

 עשידִיי ןיא רעטרעוװ עשיאיוג יַא ,לײטדנַאטשַאּב

 ןוא םיקוסּפ עקירעּביא 'א .ךעלדיל ןוא ןצַאז

 -לעֿפַאּב רענײמעגלַא רעד ןיא ןדִיי יא .תורמימ

 רע סָאװ טֿפַאשּביל עפיטע ,דנַאל ןוֿפ גנורעק

 עטצעזעגרעּביא יד ןיא ןטכָאלֿפעגנַײרַא טָאה

 .א ,"ןֿפָארטס עטריזיטעָאּפרעּביא זַײװליײט ןוא

 -רעמזעלק ןוֿפ רעטרעוװו, ,9 ווו 1956 ,שַאֿפ ,ימלַא

 רעד ןיא ןרָאװעג ןטכָאלֿפעגנַײרַא ןענַײז ןושל

 ּפשוי ,ןייטשנרעּב .װ .מ ,"רוטַארעטיל רעשידִיי

 .1 ,אוא
 ךיז ןענעק תועּפשה עדמערֿפ, -- ךיז טימ

 עירָאעט יד, ."גנַאגןעקנאדעג ןשידִיי ןיא יא

 טכעלֿפ טלקיװטנַא טָאה דױרֿפ סָאװ תומולח ןוֿפ

 טייקיסיװ ןוֿפ םענַאּב ןצנַאג ןַײז ןיא ןַײרַא ךיז

 ,1936 ענליװ ,זעג9 ,װמ ,"טייקיסיוומוא ןוא

 -גַײרַא ךיז ןּבָאה ןעיירשעג ןוא תוללק, .11 א;

 ,"ץינַאֿפמיס רעשיטניה רעד ןיא ןטכָאלֿפעג

 ,1 וא 1950 ,שַאֿפ ,קינטַאלַאּפ .ר

 .שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,טכעלֿפ =

 .ונרעד = .(עקי ,ןי) רעד
 -נַײרַא .שירעגנויליואװ .ורט -- ןצעֿפנײרַא

 ןיא רעסעמ א םיא . . .טָאה לגנִיי א, .ןכעטש

 רדנסּכלַא ,ײטצעֿפעגנַײרַא קַאּב רעקניל רעד

 ,1926 עשראװו ,2 טֿפעה ,רעדנעטש ןַײמ ,ָאּברַאֿפ

 ,8 יז

 ןוא ןרַאננַײרַא .ורט -- ןרעַײרֿפנַײרַא
 ױזַא יװ ןעקנעש ןענעק טינ ךיז .ןעלדניװשּפָא

 טנָאקעג ,סע טסייה םכח םעד .םיא טָאה עמ

 י"א גנירג ױזַא

 -ןַײרַא --- װטוא ,לָאענ -- ןעגנילירֿפנַײרַא

 ,גנילירֿפ יװ ֹוזַא רעדָא גנילירֿפ ןטימ ןעמוק

 .ורט -- ןֿפערֿפנַײרַא

 ידַא -- שירעטערֿפנַײרַא
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 ."ןרָאא ערעטלע ענַײמ ןיא ןַײרַא טגנילירֿפ יז,

 ךיז טימ .עא גנונעֿפָאה ,דײרֿפ יא -- װרט

 קיטסול ךיז טָאה גָאט-לירּפא רעלעה רעד, --

 ענעֿפָא עסיורג יד ךרוד טגנילירפעגנַײרַא

 - .ּפד ,"רעטצנעֿפ

 ןטיהנַײא ןוא ןגיײלנַײרַא .ורט -- ןרירֿפנַײרַא

 רעניה עטֿפױקעג ייווצ יד יא ,ןרירֿפנַײא לָאז סע

 .גיֿפ ךיוא .ֿבוט'םוי ףיוא ןּבַײלּב ןלָאז יז

 םירֿבא ענַײמ / ,זָאלג ןענַײז ןגיוא ענַײמ,

 ןַײא רימ טָאה רעטניװ רעד / .ןייטש ןענַײז

 ןיא ,שָאוהי ,"טילּבעג ןיא / ןרָארֿפעגנַײרַא

 ןיא ךיז יא -- ךיז טימ .44 'ז ,װ ּבעװעג

 ,21/  ריּביס ןטַײװ

 נַײרַא טכירעגמוא -- ומוא -- ןגערֿפנַײרַא
 א טימ ןסַײררעּביא .עגַארֿפ א טימ ןעמוק

 ריט יד ןענעלֿפױא טזומעג רע טָאה, .עגַארֿפ

 -רוטלוקי ,וו סַײװ ,"ָאד זיא עלעסָאי יצ ,יא ןוא

 ױזַא סע רע טָאה סָאװ ןגעװ, ,192 יז ,'עגיל

 טגערֿפעגנַײרַא ןיציּבר יד טָאה -- ?ןּבירשעג ליֿפ

 .16 עו 1971 ,זמט ,גח ,"קירעגַײנ טשרמולּכ

 טימ השרד ַא ,רועיש א ןסַײררעּביא -- ורט

 םעד 'ִא .תוֿבישי עשיווטיל ןיא צעּפס ,אישק א

 םירוחּב יד ךיז ןּבָאה , .ןעלמוטעצ םיא ןוא דיגמ

 ןיא ןרעזייל 'ר יא טינ ןלעװ ייז . . . טדערעגּפָא

 גנַאל יװ ןעז טלַאװעג ןּבָאה ייז ,רועיש ןַײז

 -נַײרא-טינ רועיש ןַײז ןגָאז רעזייל יּבר טעװ

 1960 ,רָאֿפ ,ןירוש ֿברה ,"טייהרעטגערֿפעג

 | ,8 ווו

 -נַײרַא ךיז טָאה דִי א ןוא; -- ךיז טימ

 רעקצָאק ,ןַאמגרעּב .ַא ,"ןיּבר םוצ טגערֿפעג

 .ׁשינע- 126 יז ,1929 עשרַאװ ,תויׂשעמ

 "נַײרַא .ןעלכַאנַײרַא

 ןעמוקעג יװ יַא .ןקַאּב עדייּב ףיוא יַא .ךס א ןסע
 יכילסעה ינוא ירגָאמ ןּביז יד , .דנַאל-רעגנוה ןוֿפ

 :איק יטעֿפ ןטשרע ןּביז איד ןדנולש רֿפ איק

 :ית| ןיטָאה ןסערֿפיג ןַײניה איד איז ָאד ינוא

 לא הנאֿבּתװ -- "ייז ןיא ןַײרַא ןענַײז ייז,

 ,"ןניא ןיא טינ ׂשֵע ןַאמ טיקרעמ ,('הנּברק

 .21720 ,אמ ,תישארּב ,ץילּב

 סעּפע ןיא ןעגנירדנַײרַא ףיט -- ךיז טימ

 ןדַײנשנַײרַא .טַאטלוזער ןשירערעטשעצ א טימ

 יד ןוֿפ ךרַאמ ןיא ךיז יא .ךיז ןסענַײרַא .ךיז

 יד ןיא ןַײרַא ךיז טסערֿפ ּביוטש רעד, .רענייּב

 ךיז טסערֿפ חירו רעקידלקע רעד, ."ןעגנול

 ךיז ןסערֿפ ןטקעזניא , ."טּפול רעד ןיא ןַײרַא

 ."םיוּב ןוֿפ םַאטש ןיא ,ןעלצרָאװ יד ןיא ןַײרַא

 יד ןיא ןַײרַא ױזַא ךיז טסערֿפ . . . טכוזדניוװש ,,

 זיא סע ןעװ טַײצ ַא טמוק סע זַא . . . רעדילג

 ,"ןשעלוצסיוא רעַײֿפ סָאד ךעלגעממוא ןיוש

 ,רעװנעד ,טעטימַאק-עדנַאגַאּפָארּפ ןוא :יסערּפ

 -- רוטלוק, .6 'ז ,1905 י"נ ,טכוזדניװש הרדס

 יַא טריזינַאכעמ ,טריזירטקעלע ,טריזירָאטַאמ ַא

 .ַא ,"ןַײרַא ּבַײל ןיא ןטייװצ םעד רענייא ךיז

 ,152 יז ,וװ שג ,ּבמָאלַאג

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,םערֿפ =

 .ַײרע/ .(עק- ,ןיד) רעד

 יד טָאה סָאװ
 ,טייק- .הוואּת עיַא .(ךיז) ןסערֿפוצנַײרַא עֿבט

 .חרט -- ןלָאצנַײרַא

 :99 .ורט -- ןעמַאצנַײרַא

 .ורט -- ןּפַאצנַײרַא

 .ורט -- ןגַײװצנַײרַא

 .ורט -- ןעגניװצנַײרַא

 ןעגניװצנַײרַא

 עסַאק ַא ןיא ןלָאצ
 א ןלָאצּפָא ,ןוּבשחה-לע ,עטנַאק א (ןיא) ףיוא

 (טנכערעג טָאה עמ יװ רעמ) עמוס עשפיה

 ,טלעג הריד רַאֿפ שדוח עלַא קנאּב ןיא יא

 טיול, .עדנערא רעד רַאֿפ רעטנזיוט ערעוװש יִא

 'א רעדילגטימ עכַײר יד ןֿפראד װַאטסוא םעד

 טלעג םעד ןוֿפ .שדוח ןדעי עמוס עסיוועג א

 ,לָאּפי ,"ןעגנוטַײצ ןוא רעכיּב טֿפיוקעג ןרעו

 ,19 ןאפ ,6

 .שינע-/ .ץכע- .גנוז  .רעד .לָאצ =

 .ןעמיוצ -
 ,גנומַאצרַאֿפ א ןיא ,םיוצ ,םַאצ ַא ןיא ןעמעננַײרַא
 .דרע סנכש ןוֿפ קיטש א דלעֿפ ןַײז ןיא יא
 -רַאה עשירעלטסניק יד ךָאד זומ, .ךיז טימ
 עזָארּפ ןוֿפ טײקנטלַאהעגסיױא ןוא טיײקשינָאמ
 ןוא טייקשימטיר רעטמיטשַאּב א ןיא 'ַא ךיז
 ףַאדזַאק .ש .ח ,"טרָאװ ןוֿפ טײקנטסָאמעג
 ,2 ,אע פשוי

 .שינעה .ץכע- .גנו- .רעד ,םַאצ =

 .ןַײרא קינײװעניא ןּפַאצ

 א 'ַא .עא סעֿפעג ַא ןיא ,ילּכ ַא ןיא ןּפַאצנַא

 ןוֿפ ּבָאהכ, .גורק ןיא ןוט ןוֿפ ןַײװ רעטיל

 ענַײד ןיא טּפַאצעגנַײרַא ןטיור םעד טולּב ןַײמ

 טימ 1919 ,'רערעטשעצ עז' ,שָאוהי ,"ןטיוט

 .שינע .ץכע .ךיז

 'ַא תועוֿבש ףיױא .װרט -- ןעקצַאצנַײרַא

 .רעטצנעֿפ יד ןיא ךעלעזייר

 ,ןסַײמש

 -נַײרַא :ךיוא

 א יוװ ןעמעננַײרַא .1

 -ניא ,לײטידנַאטשַאּב א ,גנולײטּפָא ןַא ,גַײװצ
 ַא טגַײװצעגנַײרַא טָאה קנַאּב יד .ןרירָאּפרָאק
 ,ןָאטנַײרַא .2 .סעסַאק-רָאּפש ןוא -ַײל ייר
 -רוּפיס ןיא רסומ יא .ןרירטליֿפניא .ןּבעגנַײרַא
 װָאקינרעּפַאּפ זיא רעגניזַאּב -םיוּב ַא יו, .הׂשעמה
 -עג עשיֿפָאזָאליֿפ ןגַײװצוצנַײרַא גונעג ףָאזָאליֿפ
 יעּבעל רעד ,"םיוּב-טרעּבלײא םעד ןיא ןעקנַאד
 ּבָאה'כ,-- ךיז טימ 9.  ווװ 1958 ,גַאט ,רעקיד
 ,קמ ,"טגַײװצעגנַײרַא טלעװ ןיא ךימ קיּבמעד
 ,163 'ז ,1920 ענליוו ,ןעמעָאּפ

 -נַײרַא ןעגניווצ .1
 נַײרַא םיא טָאה רע .ןײגוצנַײרַא ,ןעמוקוצ
 -סיוא טוג ןוא רדח ןיא ךיז וצ ןעגנואווצעג
 ,טרסומעג

 ,ןגירקנַײרַא דלַאװגרעּביא ,ןקירדנַײרַא .2
 טגניווצ רּבחמ רעד, .ןסַאּפנַײרַא ,ןשטעװקנַײרַא
 ,אפא ,"עקַאי רעגנע וצ ַא ןיא איֿבנ םעד ןַײרַא
 םיא ןיא ףַאטשרעוז יַא סָאד , .19 או 1967 ,זמט
 מט ,"ןּבעל םוצ טכַארּבעגקירוצ םיא טָאה
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 ,עיצַאוטיס א ןיא ןליוו ןגעק ןלעטשקעװַא .8

 טנעדיזערּפ םעד יא .עלָאר ַא ןיא ,עיציזָאּפ א ןיא

 יד, .עיציזָאּפ רעמעװקַאּבמוא-שיטילָאּפ ַא ןיא

 סרעשרעה עשיּבַארא עשיטנַאטילימ רעמ . . ,

 עלָאר א ןיא . . . ןעגנואווצעגנַײרא |םיא| ןּבָאה

 ףמַאק א טריֿפ סָאװ רעקיצנייא רעד יװ . , ,

 1968 ,זמט ,ןילֿביר .מ ,"לארׂשייתנידמ ןגעק

 ,9 וש



 ןעלגנעוצנַײרַא

 .בנו .ןצעמע וצ ךיז יַא -- ך יז טימ ךיוא

 .שינע- .ץכע-

 -נַײרַא ,ןקירדנַײרַא .ורט -- ןעלננעװצנַײױַא
 לקיטש א יא ,לגנעװצ א טימ (יװו) ןשטעװק

 ייװצ יד טימ טָאה יז, ,לטלעּפש ןיא לאטעמ

 ,קַאּב קיטש א סריא טלגנעװצעגנַײרַא רעגניֿפ

 ,שימייה ,ןַאמסָארג .מ ,"ןָאטעג ּפינק ַא ךיז

 .6 זיס ,9

 .- ןעמַאצנַײרַא וזד -- ןעמױצנַײרַא

 -נַײרַא ,ןדײנשנַײרַא .ורט -- ןרילשזיצנַײרַא
 ןןַײזװע .(טָאלד ַא טימ) ןריװַארגנַײרַא ,ןצינש

 רָאמוה טימ ןוא טימעג טימ טרעװ םזיניצ

 שּבש ,ילּכ ךַארּפש סרעגניז ןיא טרילעזיצנַײרַא

 | ,בנו- 220, יז ;

 לָאז סע ןָאטנַײרַא .חרט -- ןרעטיצנַײרַא

 טימ ןָאטנַײרא .ןעלקניֿפ ,ןרידּביו ,ןרעטיצ

 ןענַאמרעד , .האריי טימ ,טכרָאֿפ טימ ,רעטיצ

 "ןעיסַָא ןיא טָאה סָאװ ּפמַאל-םערוט ןָא . . ,

 ןטסנעש ןיא ,רה ,"טרעטיצעגנַײרַא םי ןיא טכַאנ

 םַײּב קידנציז תוֿבשהמ' ,טסּברַאה ןוֿפ גָאט

 סָאטַאּפ ןייק ןַײרַא טינ טרעטיצ סע; .'םי גערּב

 ,םיצירג ,"השודק רעשירעגנוי-ליואו אזא ןיא

 ,הנ/ .ךיז טימ ךיוא .10 יז ,טרָאװ סָאד

 ,שינ-

 ןרעװ רעטעּפש .וטוא -- ןקיטַײצנַײרַא

 יד טָא; .טַײצ רעכעלנײװעג רעד ךָאנ ,קיטַײצ

 ןיא טעּפש רָאג ןַײרַא ןקיטַײצ לּפע עטיור

 רעד ןוֿפ} ןסעצָארּפ ענעטלַאהַאּב יד, ."טסּבראה

 ןקיטַײצ עכלעװ ןטֿפַאשלעזעג רעשיזױצנַארֿפ

 .טַײצ רעזירַאּפ ,"ןשינעֿפיט עריא ןיא ןַײרַא

 .ךיזו טימ .92 'ז ,21 ןאנ ,1958 ,טֿפירש

 ,גנוד

 ַא ןענעכיצ .1 .ורט -- ןענעכײצנַײרַא

 ןַײרַא -- עירטעמַאעג .לעמעג א ןיא לעמעג

 טַארדַאװק א יַא .רוגיֿפ ַא ןיא רוגיֿפ ַא ןּביײרש

 .עא קעַײרד ַא ןיא זַײרק ַא ;זַײרק ַא ןיא

 שיט םַַײּב קידנציז, .ןּבַײרשרַאֿפ .ןריטָאנרַאֿפ .2

 ןַײז ןיא לדנעּפּבײרש א טימ ןַײרַא רֶע טנכייצ

 :רעּבליז .י .ד ,"תורוש עכעלטע לכיּביץיטַָאנ

 ,1931 ןיוװ ,ןשינעהעשעג ןוא ןשנעמ ,שוּב

 ,83 יז

 ןַײרַא ,ןָאטנַײרַא .1 .חרט -- ןלײצנַײרַא
 צנעשעק ןיא טלעג סָאד יא .לָאצ א טימ ןגייל
 לװֿפ ,"ןַײרַא ּפָאט ןיא ןּפיורג יד 'ַא; .,ןַײרַא

 .ןַאמ ןגרַאק ַא ןגעוו
 ןיא ןעמעננַײרַא ,ןענעכערנַײרַא ,ןלייצטימ .2

 ךיוא יִא .רעדניק ןוא רעּבַײװ ךיוא יא .ןוּבשח

 ,טגיילעגסיוא רעירֿפ טָאה עמ סָאװ ןמוזמ םעד
 .הרוחס ענװָאקַארּב יד ךיוא ןוּבשח ןיא יִא !

 לָאצ עסיװעג ַא ןלײצּפָא .ןסַײמשנַײרַא .8

 .תחַאו תחַא יא .ּפעלק ,שטעּפ ,ץימש יַא .ץימש

 יא .רעטרע עכייוו יד ןיא יא .קַאז ןיא יא :ךיוא

 ןוא ןעלּבמיצנַײרַא ,'ַא .טורעג ןּבָאה ןדִיי ואוו

 -- הריֿפס ןלייצ ןעמענ ףרַאד עמ , .ןטישנַײרַא

 טלײצעגנַײרַא רע טָאה קידנעמענ ױזַא ןוא
 רעד ,ּביַאט .ד .י ,"שטעפ קילדנעצ עכעלטע

 גיֿפ ,12 'ז ,ט"מרּת ענליו .... שודק

 .חרט -- ןליצנַײרַא

 .חרט -- ןעלּבמיצנַײרַא

 .ורט -- ןעיצנַײרַא
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 וצ טניואועגוצ ןענַײז ןרָאטסינימ ערעזדנוא,

 טלײצעגנַײרַא ןרעקימָאק םעדו . . . ןוֿפ ןעמוקַאּב

 ,זמט ,סירוי .ש .א ,"תוקלמ עיצרָאּפ ןייא טינ

 .26 וׂש 2

 ץעטסֿבושח יד ןשיװצ ךיז יא -- ךיז טימ

 .ירש-/ .שינע ,ץכע- = .םיּתּביילעּב

 ןעליס-- :פפ .הרמ -- ןע(י)ליצנַײרַא
 ןעוצנַײרַא .ןעמעדעֿפנַײאא .1 .ןעוועליצ --
 טצעז יז, .לדָאנ רעד ןוֿפ לכעל ןיא םעדָאֿפ א

 סָאד רעּביא טעז ןוא עדָאמָאק רעד ןּבעל ךיז

 ןוא םצדָאֿפ א 'ַא ךָאנרעד ךיז טמענ .שעװ

 .חיזירפ רעד ,סוממ ,"לכעל ןיא טשינ טֿפערט

 .ןעקנירטנַײרַא ךס ַא .שירעגנויליואו .2
 טימ ןטסָאמענּפָא לקילאומש טָאה,, ,ןסענַײרַא

 גנוי-רעזעלג םענדָאמ םעד גיוא ןוֿפ לקניוו א

 סעיצרָאּפ ףניֿפ טעליצעגנַײרַא ןיוש טָאה סָאװ

 ,26 א 1960 ,זמט ,רעלסער .ּב ,"רעטכינ זיא ןוא
 ,שינע-

 ,ליצ ןיא ןֿפערטנַײרַא

 ַא טליצעגנַײרַא, .גיוא ןטיור ןיא יא .ןליצּפָא

 ,"ריטןּבױוש ַא טצעזעגסיוא ןוא לגיצ רָאּפ
 ,26 ; 1967 ,זמט ,ןַאּבזיא .ש

 ,ןּפַאלקנַײרַא .1

 ןיא שרַאמ םעד יא ,לּבמיצ ןֿפױא ןּפַאלקסיױא

 ןצרַאה ןיא טלּבמיצעגנַײרַא ,, .ןַײרַא ןרעיוא יד

 עדנעגעל יד ,9י ,"ןה ןוא םעט ,ןוגינ ןוא ךיל
 ,108 יז ,1960 יינ ,ןירג חנ

 טימ ,213 ,ןלײצנַײרַא ווזד ,ןסײמשנַײרַא .2

 לָאז ךיור א זַא יא .ןקורדסיוא עקיּבלעז יד

 ןלעװ ,ךיז גייל, .ןַײרַא טיורק ןיא יװ יַא .ןייג

 ןצעמע ןוֿפ ןכַאלּפָא םַײּב לטרעװ ,ייַא ריד רימ

 ןרואינש יא. .ןלַאֿפעגנַײרַא סעּפע ןיא זיא סָאװ

 תועט ַא ַײּב לװֿפ ,"ןריאמ ןעמוק ץימש יד ןעוו

 ,סעּפע ןיא רעקידלוש רעד זיא סע רע םעד ןיא

 ןוַײװּוצנָא לװֿפ ,"לּבמיצ רעד טמוק לדיֿפ ןכָאנ,

 ,סיורג ךיז ןטלַאה ןרַאֿפ ץימש טמוק ןצעמע זַא

 ארומ עקַאט לָאז דניק א ןוא, .עא סנגיל ןגָאז

 פא ןַײֿפ ץנַאג סָאד ןעמ ףרַאדַאּב . . . ןּבָאה

 ,"ַא ןוא ןגײלרעדינַא שיּתּבה-לעּב ,ןעיליּפש

 ,179 'ו ,| עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש

 ריא בוא, .ןריטסעוװניא ,ןקָארּבגַײרַא .9
 ּבָאה ךיא זַא ,ןעקנעדעג ריא טֿפרַאד ּפָאק טלַאה

 יֿפױא ןַא רַאלַאד ןעצ טלּבמיצעגנַײרַא טַאהעג

 ,257 'ז ,ןגָאלָאנָאמ ,עש ,ירָאטס ַא רַאֿפ . . . ּבָאג

 -סױרַאפ .הסיֿפּת ןיא ,עזָאק ןיא ןצעזנַײרַא .4

 ןיא 'ַא רוחּב םעד ףרַאד עמ זַא קסּפ ַא ןּבעגעג

 ,| ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"ןַײרַא אידג"דח

 ,86 יז ,1922 עשראוו

 :4 ןטימ ךעלנייװעג .װחזק -- ךיז טימ

 ,ץכע- .גנו- רעד ,לּבמיצ- .ךיז ןעלדיז

 .ירעה = .(עק- ,ןיד) רעד = .שינעד
 -נוא יד רעּבָא, .ורט -- ןע(ווע)קניצנַײרַא

 ןרעװ ... ןקעד עטשרעּבײא ןוא עטשרעט
 ךיז ןענָאק ןוא ןעמַאר יד ןיא טקניצעגנַײרַא
 ,58 יז ,רעּב ,"ןע;צנעמַאזוצ ײרֿפ טשינ

 קיניײװעניא ןיא ןעוצ .1

 ,םי רעקידנזיורּב א יװ יא .ןּפעלשנַײרַא .ןַײרַא

 ןעיצנַײרַא

 טיצ טניװ רעד .ןדמאזקניז יװ ,פמוז א יװ

 א ךרוד ליומ ןיא יַא .ּבוטש ןיא ךיור א ןַײרַא

 עטתנּתוחמ יד יא .קנארטעג עטלַאק סָאד יורטש

 םירוחּב יד טימ הֿבישי יד ןוא,, ,דָאהערַאק ןיא

  ףיט ןַײװכעלסיּב ּפמוז רעסיורג ַא יװ ןּבָאה

 םוצ ויּב ןעלהמלש ןגיוצעגנַײרַא ךיז ןיא

 ,63 יז ,װ המלש ,סוממ ,יּפָאק םעד ןרילרַאֿפ

 ךיז טָאה טנאה ריא ןוא סנ א ןעשעג זיא;

 טָאה יז ןוא ןלייא המּכ ףיוא ןגיוצעגסיוא

 ןוֿפ ,שיי ,"דניק סָאד ךיז וצ ןגױצעגנַײרַא

 רעגנַאֿפ יד ןּבָאהע .וניּבר השמ ,רצוא רעזדנוא

 סֿפלַא ,"סקַאל ןסיורג ַא ץענ ןיא ןגיוצעגנַײרַא

 ןוֿפ טעּברא יד, .גיפ 18 יז ,1901 ענליװ ,ו

 ןוא טנַײה ןיא טֿפנוקוצ יד ןַײרַא טיצ ץולח

 ,ןיקװיר .ּב ,"קידתושממ ןוא לֵאער יז טכַאמ

 .12 '} ,רעקיאַאזַארּפ ערעזדנוא

 ,ךיור ,ערַאּפ ,טֿפול יא .ןעמעטָאנַײרַא .2

 ןַײרַא ןעִיצ ןצנַאלֿפ יד, .עא ךורעג ַא ,חיר ַא

 יד סָאװ ןסרעַײזןליוק יד רעטעלּב יד ךרוד

 -נײֿפ .ס ,"סיורַא ןעמעטָא תויח ןוא ןשטנעמ

 טָאה רעג .41 יז ,1920 ""נ ,עימעכ ,ןָאטס

 ענעטָארּבעג ןוֿפ חיר םעד ךיז ןיא ןגיוצעגנַײרא

 ,'לַאטש-ררעֿפ ַא ןיא' ,אּפָא ,"סעקשטאק

 ַא יװ ,רעסַאװ םָאװש ַא יװ יא ,ןּפַאזנַײרַא .9

 לדמעה ןלָאװ א יװ ,ןגער םעד ןדָאּב רעקידמאז

 זיא ןיציּבר יד רָאנע .רעּפרעק ןוֿפ סייווש םעד

 ַא רעכיג ,ןעװעג טשינ ודלעֿפ ןייק םיא רַאֿפ

 ,"ןגיוצעגנַײרא ץלַא ךיז ןיא טָאה סָאװ םָאװש

 ךיא זיא סע, .'ןיציּבר רעלוקס ידי ,ץרּפ

 ,קינעס-יורטש ַא ףיוא זיולּב ןֿפָאלש וצ ךעלדעש

 ,טײקסַאנ ןַײרַא ךיז ןיא טכַײל טיצ יורטש לַײװ

 .מ 'רד ,"סעזַארַאז ענעדײשרַאֿפ ןוא למיש

 "רַאװ ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאש ,ּבעילטָאג

 קירוצ ךיד ליװ ךיא, .גיֿפ 40 יו ,1908 עש

 ,ןטֿפירש ימַארד ,ץרפ ,"ִזֲא טכיל רעד ןיא

 רעדלעװ יד ןוא רעדלעֿפ יד, ,29 'ז ,ָאקיצ'

 ןוֿפ הרוחש-הרמ יד ןגױצעגנַײרַא ךיז ןיא ןּבָאה

 ,בורגילסעק ןיא ,עֿפָאי .י ,"טסּברַאה ןקידנגער

 ,153 יז ,1929 עװקסָאמ

 ּפָאק םעד יַא .ךיוּב םעד יא .ןעמעננַײרַא .4
 דנַאה ינַײז רזיד ריּבָא אד, .ןעלסקַא יד ןיא

 ,"זיוריה רדורּב ןַײז םאק גוצ ןַײניה רדיװ
 ,29 ,חל ,תישארּב ,ץילּב

 ַא ןיא םעדָאֿפ א 'ַא .ןכַאמנַײרַא ,ןָאטנַײרַא .5

 ןוֿפ העוצר ַא יִא ,ךוש ןיא לדנעּב א יא ,לדָאנ

 ,סעיטּפאל יד ןיא ךעלקירטש יא ,ןיליֿפּת יד

 ךוש ןאַָײנ ןייא רומג רוסיא ןייא זיא ןוא;

 ירדנַא ןכַײלג טשעד םיסנכמ רדוא ץרעש רדוא

 םִא ןהיצ ןַײרַא רונש ןייק טינ ןמ רָאט ןכאז

 ץכלעזַא, .?ג"פּת ,װעקלָאשז ,םייח'ךרד ,"תּבש
 ןיא ךָאל א טכַאמעג ייז טָאה עמ סָאװ רעדניק

 ַא ןגיוצעגנַײרַא ןענירד טָאה עמ ןוא רעיוא

 טימרעד ןיײגסױרַא ליואוו ייז ןגָאמ ,םעדָאֿפ
 ,א/אס ,2טל ,"בוריע םעד סיוא

 ןיא ערטקעלע יא ,ןרילַאטסניא ,ןריֿפנַײרַא .6

 לָאז עמ טרַאװ ךיא .ףרָאד ןוֿפ רעזַײה עלַא

 ךעלכַײט טיצ עמ יװ ױזַא, .ןָאֿפעלעט א יַא רימ

 ,ןסקַאװ טוג לָאז סע ידּכ ןַײרַא ןטרָאג ַא ןיא



 ןעװָאקנַײרַא

 ,םינוֿפס חיׂש רֿפס ,סידנַארּב .ל .א ֿברה זּביא

 ,57 'ז ,3

 -לעזעג ַא ןיא יַא .דילגטימ ַא רַאֿפ ןכַאמ .7

 ןיא י'ַא .עא ײטרַאּפ א ןיא ,הרֿבח ַא ןיא ,טֿפַאש

 .ףּתוש ַא רַאֿפ טֿפעשעג א

 ַא ןיא יא .סעּפע וצ ןסיוטש .ןעיצנָא ,8

 ןיא יא .עטַאּבעד א ,ךערּפשעג ַא ,סעומש
 יַא ,טעּברַא רעכעלטּפַאשלעזעג ןיא יא .ןענרעל

 רעטַײװ ריּבורּפ ךיא, .טסעמרַאֿפ-טרָאּפס א ןיא

 רע רעּבָא ,סעומש א ןיא רָאטקעריד םעד יא

 ,קומ ,"ךעלרעּבעל ענעטָארּבעג יד רעייז טּביױל

 יד ןעיצּפָאפ ,154 'ז ,װ ןשינעגעגַאּב ענַײמ

 ןיא םיא יא ןוא ןמזה-לבה יד ןוֿפ ןעקנַאדעג

 לֹּכ רוזחמ ,"םיֿבוט םיׂשעמו הרוּת ןוֿפ ליֿפעג

 ףיוא זיא רע, .35 יז ,י"נ ,ה"ר לארׂשי תיּב ,ּב

 ...םעד ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנַײרַא ליֿפ ױזַא

 םיא ךיז טָאה עלַײװ א ףיוא זַא ,םידיסחה םלוע

 ,"םַײה רעטלַא רעד ןיא זיא רע זַא ,ןזיועגסיוא

 ,240 יז ,ּבדל

 -טינ א ןיא יא .ןּפעלשנַײרַא ,ןעײרדנַײרַא 9

 א ןיא יַא .לדניווש א ןיא יא .טֿפעשעג ןקיניױל

 ןיא יא .ליּפש רעכעלרעֿפעג א ןיא יַא .עטָאלּב

 רענדונ ןוא רעקירעּביא ןַא ןיא יא .ץענ א

 .רודעצָארּפ

 לסיִׁש ַא יַא .ןעגנילשנַײרַא ,ןעקנירטנַײרַא 0

 "עגנַײרַאאפ .עקשטַאק עּבלַאה יד יא ,טשרַאּב

 ַא ןוֿפ ןַאמַאר ַא ,ַאּפָא ,"ןֿפנַארּב לזעלג ַא ןגיוצ

 ,23 יז ,ֿבנגידרעֿפ

 ,ןזיוה ןיא יַא ,םידגּב יד ןיא יא .ןָאטנָא 1
 ףױרַא רוחּב רעזדנוא ןעמ טמענ, .ךיש יד ןיא

 יד ,טַײז ןייא ןוֿפ רעװש רעד ןוא שיט ןֿפױא

 ןַײרַא םיא ןעיצ טַײז רערעדנא רעד ןוֿפ רעגיווש

 ןיק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"ןזיוה יד ןיא

 ,9 יז ,1911 וָאנרַאט ,ו גנוי רעליואוו

 א ןיא ןעניואוו ךיז ןּבַײלקנַײרַא .וטוא ,2
 םעַײנ ןיא יא .ןצעזַאּב ךיז ,הנוכש א ןיא ,הריד

 ןהיצ ןַײרַא ןלעװ טכעמ רע ןעװ רעּבָא, .זיוה

 ,הק ,"ןָאט אוי םיא רימ ןנעק אד ןענואו וצ

 ,ד/זכ

 ןעמענרַאֿפ .ךיז ןּפעלשרַאֿפ ,ךיז ןעִיצרַאֿפ ,9

 וַא ,לָאמַא טֿפערט, .טנכערעג יװ טַײצ רעמ

 זיא סע ןעװ טָאטש א ןכיירגרעד טינ ןעק רע

 ,"תּבש ןיא ךָאװ ןַײז 'א זומ רע ןוא קיטכיל ךָאנ

 היוװל יד ןעמ טָאה טנכערעג, .תּבשה רֿפס ,שיי

 ןוֿפ ןעוועג זיא גָאט רעד ןוא . . . גָאטַײּב ןכַאמ

 -עגנַײרַא סע טָאה ,געט-רעטניװ עצרוק עמַאס

 .ןרעטמַאל סנדייז םעד' ,רַא ,"טנוװָא זיּב ןגיוצ

 ,ןטָאש) טכיל ןיא ךיז יא -- ךיז טימ

 ךיז ןע;צ דַאלקס ןדעי ןיא ,, ,(ןוויוא-ןרעטניה

 עשיליופ סָאד ,ןַאמגרעּב .א ,"סעניש ןַײרַא

 הנותח רעד רַאֿפ , .7 יז .1926 עשרַאװ ,ליטעטש

 רעד ןיא יַא ליֿפ וצ ןזָאלעג טינ רּתסא ךיז טָאה
 'לקעג ,קיניװטַאּב .ּב ,"ןשינעגערֿפ סעמַאמ

 ּבָאה ךיא, .115 יז ,1948 י"נ ,װ ןעגנולהעצרע

 רעקיזָאד רעד ןיא 'א טזָאלעג טשינ ךיז

 ,װ שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ,קומ ,"תקולחמ

 ןֿפוא םושֹּב ךיז טֿפראד ןיילַא ריא, ,102 יז
 ןוא רענעמ ,"ץענ רעייז ןיא יא ןזָאל טשינ

 .חרט -- ןעװָאקנַײרַא

 .ורט -- ןעװעטַאקנַײרַא

 .ורט -- ןעשטאקנַײרַא
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 ןא ןיא ךיז רעװ,; .3 שווו 1965 ,זמט ,ןעױרֿפ

 ןע;צ וצ ךיז רּתֹומ זיא ,טיצנַײרַא זיוה ןגייא

 ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ֿברה ,"דעומהילוח

 ךיז טָאה בר רעד זַא; .ּב/ע ,1864 רַאװגנוא

 ןַײז ףיוא םּתסה ןמ ךיז ןּבָאה ,ןגיוצעגרעּביא

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,"ןגיוצעגנַײרַא םידש טרָא

 ןיא טָאה סע; .גיֿפ .10 טקנוּפ ,'ךעלטעטש

 ,דָארּב ,"ֿבויא ןגיוצעגנַײרַא רימ ךיז ץראה

 -רַאֿפ טָאה רע; .122 '| ,ןטֿפירש ענעּבילקעג

 טָאה גָאט רעד זיּב ,דײרֿפ ןיא גָאט םעד טכַארּב

 -ינש ןעָאלּב ןלעקנוט ןיא ןגיוצעגנַײרַא ךיז

 ןוֿפ ןשטנעמ ,ןַאהַאק .א ,"טכַאנרַאֿפ ןקיא

 ,26 'ז ,1927 ץװקסָאמ ,רעקלַא

 טעּפאק סע ּביױא .ןעגנירדנַײרַא .1 :ךיוא

 יד ךרוד טֿפַײֿפ טניװ א ,ךכס ןכרוד ןַײרַא

 ןוא הּכוס ןיא ריד טסציז וד ןוא סענורַאּפש

 זַא ןמיס ַא זיא -- האנה עטסֿפיט יד טסָאה

 עלַא ןיא ןגיױצעגנַײרַא ךיז טָאה ֿבוט-םוי רעד

 "רעּבירַא 2 .רעלסער ןימינּב ,"םירֿבא ענַײד

 ןּבָאה ןשטנעמ יד, ,ךיז ןּבעלנַײרַא ,ךיז ןגָארט

 ךיז יא ...טֿפַארק עקידתוינחור עסיורג צזֲא

 רעַײֿפ ןצנַאג םעד טימ רֿבֹע ןטַײװ רעד ןיא

 ךיז ןעלצ .9 .טיק יז ,ּבדל ,"המשנ רעייז ןוֿפ
 עריא טימ טָאטש יד, .ךלהמ ןטַײװ א ףיוא

 ."...ֹויּב ןַײרַא טציא ךיז טיצ טעטשרָאֿפ

 ,שינע- .ץכע- .גנוא- .רעד ,יצ --

 ,ירע-  .(עקז ,ןיד) רעד

 םעד 'א .ןדימשנַײרא

 רֶע ןוא םיא טּפַאכ עמ, ,ןטייק ןיא טנַאטסערַא

 ,"טעװָאקעגנַײרַא ןץנַאט ןוֿפ} טייק ןיא טרעוו
 תליהקל ןורּכז רֿפס ,תוֿבהלּב הרייעה ,גח

 ,224 יז ,1962 ָא"ּת ,קיניקלוא

 -נַײרַא קרַאטש

 סע לֿפיװ יא .ץימש עקידרעַײֿפ יא .,ןסַײמש

 טגעלֿפ יּבר רעד, .םיעּברַא דע יא .ןַײרַא טייג

 יד ןוָאלּפָארַא ןעגניוצ לָאמ ןייא טינ ךימ

 יא . . . ךעלקנעּב ייווצ ףיוא ךיז ןגייל ,ןרעדוילּפ

 ,ןילייּב .א ,"קידהשקשינ רָאג ןשקָאל ענַײז טימ

 טנעה ענַײז; .| ,1929 קסנימ ,רעטעלּב עטיור

 ףרַאד ,יוא :ןזיוה יד ןוֿפ סַאּפ םעד ןָא ןּפַאכ

 חסּפ ,קיא ,יקסּבוילעש .י .נ ,"'א םיא ןעמ

 ,2/24 ,ז"כשּת

 'ַא .ןעלקַײקנַײרַא
 רעסאװ סָאד ,ןַײרַא ךיק ןיא רעסאו טימ סַאֿפ יד

 טעשטַאקעגנַײרַא טָאה עמ ,, .ןרירֿפרַאֿפ טינ לָאז

 ןענַאטשעג זיא סָאװ רעסַאװנגער עשזייד יד

 ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב ,סורּב ,"עווניר רעד רעטנוא

 ,124 יז ,עיסעלָאּפ

 .קידנעשטַאק ךיז ןעמוקנַײרַא -- ךיז טימ

 א טעשטַאקעגנַײרא ךיז טָאה םיא ךָאנ ןוא,

 ,לדנעמ םחנמ ,עש ,"ףלעװצ דוּפ א ןוֿפ שֿפנ

 ןדַײנש ןוֿפ בוט-םוי רעד זיא ןעװעג, .215 יז

 ןּבָאה רעסעֿפ ענעּבמעד ףיוא סרעטעֿפ יד .ןַײװ

 יד ,ֿפי ,ײןַײרַא לַאז ןיא טעשטאקעגנַײרַא ךיז

 .שינע- .15 יז ,1960 י"נ ןירג חנ עדנעגעל

 ,ןכָאק םִּב ןָאטנַײרַא .1 .װרט -- ןֿכַאקנַײרַא

 -נַײרַא ,2 .ּפוז רעד ןיא ןסנירג ענעדײשרַאֿפ יַא

 ןשטץװקנַײרַא

 ןעגנַאלק ךיז ןעגנילקיס ןוא, .ןזױרּבנַײרַא ,ןדיז
 ןַײמ ןיא ןַײרַא ןכָאק ןוא ןעמַאזוצ ןכַײט יװ
 ,54 'ז ,םיטילפ ,גח ,"ןעמי ןיא יװ ץרַאה

 .ץכע- .גנו- .רעד ,ךָאק- .ךיז טימ
 ,שינע-

 ַא רַאֿפ ןכַאמ .ורט -- ןריזינַאלַאקנַײרַא
 םעד טריזינָאלָאקעגנַײרַא טלָאװ רע, .טסינָאלָאק

 יַאלָאק רעשידִיי ןוֿפ סעצָארּפ ןיא ןדִיי ןלַאעדיא

 רעד ןוֿפ ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקוװװיר .ּב ,"גנוריזינ

 .206 'ז ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידוי

 ,גנז .ךיז טימ

 -נַײרַא ,ןעלקַײקנַײרַא .חרט -- ןרעלַאקנַײרַא
 טימ .רעלעק ןיא ךעלסעֿפ יד יא .ןעשטַאק
 ,קידנלקַײק ךיז ןײגנַײרא ,ןעמוקנַײוא -- ךיז

 ַא יװ ןזָאלּבעגנָא ןוא קידלקַאװ, .קידנגיװ ךיז

 רעד ןיא טרעלַאקעגנַײרַא יװ ךיז ןרע} טָאה ,סַאֿפ

 .םייה ןַײמ ,רערעל לאיחי ,"סאג-שרדמה'תיּב

 לּפָאג .ווא .ז ,רעד -- טקַאטנַאקנַײרַא

 ןשירטקעלע ןַא ןיא טקעטשעגנַײרַא טרעוו סָאװ

 ,טקַאטנַאק ןכאמ וצ לסּפעטש

 -נַײרַא ,ןֿפירטנַײרַא .ורט -- ןעּפַאקנַײרַא

 ןכרוד ןַײרַא טעּפַאק סע ּביוא, .זַײװנּפָארט ןסיג

 וד ןוא סענורַאּפש יד ךרוד טֿפַײֿפ טניוװ א ,ךכס

 עטספיט יד טסָאה ןוא הּכוס ןיא ריד טסציז

 ךיז טָאה ֿבוט-םוי רעד זַא ןמיס א זיא -- האנה

 ןימינּב ,"םירֿבא ענַײד עלַא ןיא ןגיוצעגנַײרַא

 .רעלסער

 ּפָאק ןיא םיא י'ַא דייר ענַײמ ןלָאז, .גיֿפ

 ןסייה ןַײז ןיא טימרעד ןַײרַא טעּפאק רע;

 עשידִיי ,נש ,"טייקשיּפע סנּפָארט עליק םזיריל

 '} ,1958 י"נ ,דנַאלסור טעװַאס ןיא רעּבַײרש

 .שינע .ךיז טימ 486

 -נַײרַא ,ןדַײנשנַײרַא .ורט -- ןברַאקנַײרַא
 םעד 'ַא .םינמיס ,סנכייצ ןצירקנַײרַא ,ןצינש

 ןּבעל ןַײמ, .גיֿפ ..הכולמ רעד ןוֿפ םעלּבמע

 ןיא דנואװ א ,טינ טעז ןעמ סָאװ דנואוו ַא זיא

 ,װ רעדיל ,הלמ ,"טּבראקעגנַײרַא טלשו רעד

 14 יז ,1924יינ

 -נַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא ,1 .וורט -- ןשטעװקנַײרַא
 ,םיור םעניילק וצ ַא ןיא ,טרָא ןגנע ןַא ןיא ןקור

 ,לטעּב -םודס ַא ןיא יַא .ךיש עגנע ןיא סיֿפ יד יַא

 'ַא .רעקירעדינ קידנזָאלּפָארַא ןקירדנַײרַא .2

 -נַײרא ּפָאק םעד, .ןעלסקַא יד ןיא ּפָאק םעד

 ַא ןעגנאגעג זיא . . . ,רענלָאק ןיא טשטעווקעג

 עשראװ ,טנגוי ,זַײר ריאמ ,"שטנעמ רעזָאלמייה

6, 

 רעמ ןסערּפנַײרַא ,ןגירקנַײרַא ,ןעמעננַײרַא .9

 עלַאמרָאנ יד יװ ,םעננַײרא רעכעלנייוועג רעד יװ

 -יטסָאק עלַא ןַאדָאמעשט ןיא יא .טעטיצַאּפאק

 ידע .רעצעלּפציז 50 ערטסקע לַאז ןיא יא .ןעמ

 טָאה עמ עכלעװ ןיא ,ןַאּב רעד ןוֿפ ןענָאגַאװ

 ַא ןיא ןשטנעמ 100 וצ . ..טשטעװקעגנַײרַא

 ,791 יז ,ץנַאס 'ס ,"ןָאגַאװ

 ַא ןיא ןַײרַאפ .ןעקנירטנַײרַא ,ןסענַײרַא .4

 רעּפַאס ןטוג א טשטעװקעגנַײרַא ןוא ןַארָאטסער

 ,26 אוו 1965 ,רַאֿפ ,"ןטױרּבנװָא = }



 ןלעװקנַײרַא

 ,ןקורדנַײרַא ,ןּבַײרשנַײרַא שינרעטַאמ טימ .ס

 עמ, .הליגמ עצנַאג א לטרַאקטסָאּפ ןיא יא

 עניילק ץנַאג טימ עלעקניו א ןיא ץעגרע טָאה

 ןּבלַאהטירד םיוק טשטעװקעגנַײרַא תויתוא
 ,15 'ז ,עקװעלירתּכ ײניטלַא ,עש ,"ךעלהרוש

 ץרוק ַא ןיא ןעקנַאדעג ךס ַא ןקַאּפנַײרַא .0
 תוֿבשחמ-לעּב טָאה ןרעױודַאּב םוצ, .קרעװ

 וצ ַא ןיא טשטעװקעגנַײרַא עּבַאגֿפױא ןַײז

 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיטירק ,1ש ,"םַאר רעגנע

 ,242 'ז ,9

 ַא ןיא ןשטַײטנַײרַא ,ןסַאּפנַײרַא ןוװּורּפ .?

 -רעטניא ,ןעגנונימ ענעגיא קרעװ דמערֿפ

 ךיא, .ןַײרַא טינ ךיז ןרעהעג סָאװ סעיצַאטערּפ

 ,"ַא טינ הרוּת רעד ןיא םזילַאיצַאס םעד ןָאק

 ,1940 י"נ ,לָאט ןוֿפ עמיטש יד ,ּבז ,ןילטייצ ללה

 ,213 יז

 עטנוזעג ַא יַא .ּפַאלק ַא ןּבעגנַײרַא 8
 יױזַא סענַאגיױא יד ןיא יַא .םייניש יד ןיא טסױֿפ

 םיא טזָאל עמ ןעװ , .ןצירּפש ןלָאז ןעקנוֿפ זַא

 ןרענעיו . ..טלָאװ ,קַאסוטס ןייא יּבשטָאכ יא

 וװְצַיק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,?טסואוועג סעּפע

 ,60 'דז ,2

 רענייא ךיז ןלעטש רימ, -- ךיז טימ

 ןַײרַא ךיז ןשטעװק . . .ןרעדנַא םעד רעטניה

 הֿבישיּבי ,סוממ ,"ענורַאּפש רעד ןיא זַײװקיצניײא

 ,66 'ז ,'הטמ לש

 ,שינע- .ץיכע- ,גנו- .רעד ,שטץעווק --

 .ַײרעד = .(עק- ,ןיד) רעד
 נַײרַא .װרט 8 װטוא -- 1 ןלעװקנַײרַא

 ןעניֿפעגסיױא ,, .ךיז ןסיגנַײרא ,ןענירנַײרא ,ןסילֿפ

 ַײרַא ןָא טּביה םָארטשַײּב רעד ןענאװנוֿפ

 לַאװק ַא טָאה, .גיֿפ ."ךַײט םעניא ןלעװקוצ

 ,"טלעװקעגנַײרַא ןצרַאה ןַײמ ןיא טכילנגרָאמ
 ,43 יז ,סערגָארּפי ,הװאת ןוא האנק ,סַײװ

 ןוא רעדיל יװ ךיז ןעלגניר ןתעל-תעמ ,עז,

 ,ֿפי ,"גנַאזעג ןקיֿפוס ןיא ןיא ןַײרַא ןלעװק
 ,109 יז ,1967 ַא"ּת ,טֿפַאשּביל

 ןלעװקנָא חזז .װטוא -- ן1 ןלעװקנַײרַא
 יד ןוֿפ תומכח יד ןוֿפ יַא .תחנ ,גונעּת ןּבָאה
 .ךעלרעדניק

 ןוא לָאמַאטימ ןֿפױק .ורט -- ןֿפױקנַײרַא
 יא .ןלווָאּב=} הרוחסילֿבּב עצנַאג יד 'א .ךס ַא

 גרַאּב ַא 'ַא .חסּפ ףיוא ףרַאדַאּב עמ סָאװ ץלַא
 ןעניוועג .ךיז ןֿפױקנַײא -- ך יז טימ .תונּתמ
 ןַײרַא ךיז טֿפױק הנידמ עשידיי יד, .יורטוצ
 ,אֿפא ,"ןגעװ עשירערעלקֿפױא ,עכעלדירֿפ ךרוד
 ,28 | 1965 ,זמט

 .שינע/ .ץכע- .רעד ,ףיוק--
 ןעלקַײקנַײרַא וזז .װרט -- ןעלקױקנַײרַא

 טרעװ יינש ןוֿפ ליוק ַא יװע -- ךיז טימ

 זיּב רעסערג ןוא רעסערג ץלַא ךיז קידנעלקיוק

 עמַאס שרדמ-תיּב ןיא ןַײרַא ךיז טלקיוק רע

 טּביולעג , .8 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"ןוויוא ןרעטנוא

 ךימ לקיוק'כ ... רעגײזַא ַײרד . . . טָאג זיא
 ,ןטֿפירש י'מַארד ,ץרפ ,"ןַײרַא ךיק ןיא םיוק

 ,44 יז ,יָאקיצ'

 .חרט -- ןעילוקנַײױַא

 ,רעד -- םוקנַײרַא

 .לּביטש ןיא רָאנ 'א םַײּב; .ןעמוקנַײרַא ןוֿפ

 .סָאד -- טלעג"פוקנַײרַא

 .וטוא -- ןעמוקנַײרַא
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 ,ןעלקַײקנַײרַא .1

 ךעלסעֿפ רָאֹּפ ַא םָארק ןיא יַא .ןעשטַאקנַײרַא
 .ןעקנירטנַײרַא .ךיז ןיא ןסיגנַײרַא ,2 .גנירעה

 -גַײרַא לזדלעה ןוֿפ טָאה רע, .ןסענַײרַא ךיוא ןז

 ןיא טימ ךלימ עצנַאג יד ךיז ןיא טעילוקעג

 ,23 קסנימ ,דַײז ,יקסלָאּפָאגלָאד .ד ,"םצטָא

 ,..ּבורג רענעֿפָא רעד ַײּבב- -- ךיז טימ

 ...ןָאטעג ץכערק א רעװש רעצעמע רָאנ טָאה

 ַא ןַײרַא ךיז רע טעילוק ךיז טכוד ,טָא-טָא ןוא

 ,רעיוּב ,רַאיטכעד עטָאמ ,"ּבורג ןיא רעקידעּבעל

 .שינע- 1936 קסנימ

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .1

 ,לדוי ,סוממ ,"לּביא ןצרַאה ןֿפיױא ייז טרעוו

 רעד זיולּב ןיוש קילג א רַאֿפ סָאװ, .152 'ז

 ,65 יז ,,עגיל-טלוקי ,וו סַײװ ,"ןעװעג זיא 'א

 זַא ןעזעג רע טָאה, .גנַאגוצ .גנַאגנַײרַא .2

 סע ןוא ּפָא-גרַאּב רעייז זיא טָאטש ןוֿפ יַא רעד

 ,?רָאי ,לשימעשּפ ,םולש רֿבוד 'ס ,"הנּכס ַא זיא
17, 

 ַא ןיא ענעצס .רָאיטקַא ןַא ןוֿפ טירטֿפױא .9
 ץנליװ ,עלעקרעס ,טע ,ייֵא רעטשרע ,, .עמַארד

 םַײּב טקרעמַאּב דלַאּב טָאה יז, .292 'ז ,5

 ,"לװַײט ןרַאֿפ זיא ליּפש רעד זַא יא ןטשרע

 ,בז ,לעגעיפש רעשידוי רעד ,ןנַאמרעקעב .ב

 ,79 יּפש ,1895 עשרַאװ

 ,טלעג-טירטנַײא

 רעדָא טעליּב ַא רַאֿפ .ןײגנַײרַא ןרַאֿפ לָאצּפָא

 .טלעג-ריאיציניא .דילגטימ א ןרעװ ןרַאֿפ

 ןסיורד ןוֿפ ןעמוק .1

 ,ּבוטש ןיא סָאג ןוֿפ יַא .ַײּבעג ַא ןיא קיניײװעניא

 ןַארָאטסער ,לעטָאה ןיא יַא .שרדמ-תיּב ןיא יא

 "נַײרַא ּבוטש ןיא זיא עלעּבײל יװ יוזא, .עא

 סעּפע רימ ּביג ,ןּבעל-עמאמ ,ךא -- / ןעמוקעג

 / !יוּב-יוּביוּב ,עלעטכיל ,עלעטכיל, .לֿפ ,"!ןסע

 א / :יזַא גָאז ןוא ןַײרַא לוש ןיא םוק

 ָאד , .לק ,"ודסח םלועל יּכ -- ױזַא טשינ ,ױזַא

 טׂשוה טיג אוד טַײז :דוד גיניוק רעד ךָארּפש

 אוד טַײז ןּבַײװ וצ ךיד ךיא ןיוויג אוז ,ןמוניג

 ,1249 עֿפָארטס ,ךוּב-לאומש ,"ןמוק טׂשיּב ןַײרה

 ןוא / ,לעװש ןַײמ ףיוא ןטָאש א זיא ןלַאֿפעג,

 ,שָאוהי ,"ןעמוקעגנַײרַא טינ זיא טלַאטשעג ןייק

 יז ןּבָאה 'ַא םַײּב; .167 'ז ,א ּבעװעג ןיא

 ןטוג ַא -- יירשעג ַא טימ הזוזמ יד טשוקעג

 ,סוממ ,"עקלעמש 'ר ,ֿבוט-םוי טוג ַא ,טגװָא
 ,37 יז ,יֿפשטניװ

 ַא ןגירק .ןַײרַא ןַײז ,ללּכּב ןײגנַײרַא .2

 ןּבײהֿפױא ךיז .'ַא םַײּב אּבה-ךורּב ןעמערַאװ

 סטסַאג ,סניּבר) סקידצ םַײּב (דוֿבּכה-תארי טימ)

 ּפָארַא ןַא טימ) טייקטיירּב טימ יא .יִא (עא

 וצ זיא רע ,, ,(װזַאא חתפּב ינעּכ ,ּפָאק ןטזָאלעג

 -טוג םענייש א ,יוא . . . ,ןעמוקעגנַײרַא רימ

 טמוק, .לפ ,"טליּפשעגּפָא רימ רע טָאה ןגרָאמ

 ןוֿפ קילג סָאד טייג ,זיוה ןיא ןַײרַא גירק רעד

 ,109 יז ,לדוי ,סוממ ,"סיורַא טרָאד

 וד :יּבר רעקצַאק רעד םיא וצ טגָאז, .גיֿפ

 ןַײרַא טמוק איֿבנה-והילא זַא טניימעג טסָאה

 ןעמוקנַײרַא

 ,"ץרַאה ןכרוד ןַײרַא טמוק רֶע ,ריט רעד ךרוד
 טימ 'א* 15 אוו 1959 ,זמט ,רעגנוא .מ|

 ,תוליכר טימ = (לוװיטש) ךיש עקיטיוק
 .עא תונוװּכ עטכעלש

 יװ ױזַא) ,טַײצ רעצרוק א ףיוא ןעמוק .9

 ףיוא יא .טיזיוו ַא טימ יא .טייהרענעטעּבעגנַײרַא

 ךיז טעװ ריא ,ןַײרַא טמוק, .ייט לזעלג א

 "סיורַא קוק ןוא ןַײרַא םוק, ."ןעמערַאװנָא

 רעּבָא טסַאג רעטגײלעגנָא ןַא עקַאט טסיּב =}

 .לװֿפ ,ןײתוליכר ןייק ּבוטש ןוֿפ סיױרַא טינ גָארט

 א וטסליװ / .ןַײרַא םוק ,ּביל ךימ וטסָאה,

 טַײל ןמוק, .ל8 ,"ןַײא ךיז טלַאה ,עטניריֿבג

 ,"קנורט םנייא טימ דּבכמ איז וטׂשיּב ָאז ןַײנה

 י"ח קרּפ ,1676 מדֿפפ ,לגיפש טנרּב

 -מוא ,םעצולּפ ןעמוקנָא .ךיז ןּפַאכנַײרַא 4

 וצ גנוטכַא גָאט ַא לָאמ רַאּפ א 'ַא .טכירעג

 רימ ַײּב טָאה רע, .סנירָאטעּברַא יד ףיוא ןּבעג

 "נַלרַא רימ וצ זיא ןוא / טגערֿפעגנָא טשינ

 ,ןַײריה רימ וצ םַאק {ףסוי| רע, .ל9 ,"ןעמוקעג

 טימ ףיר ךיא ריּבָא ,ןיֿפָאלש רימ אַײּב טלָאװ

 סצ, .14 ,טל ,תישארּב ,ץילּב ,"ןמיטש רטיול

 נָאקרעּבָא ןטימ רָאטקודנָאק רעד ןַײרַא טמוק

 ,"המוהמ א ,למוט ַא טרעװ סע ןוא רָאטקוד

 ןַײז ןטכיררַאֿפ, .גיֿפ 171 'ז ,| לטָאמ ,עש

 לָאז ןַײרַא / ,טלעֿפרַאֿפ רָאנ רע טָאה לּביטש

 -רעטניוו ,רַא ,"טלעק ערעטיּב יד ןעמוק טינ

 'רעדיל

 ,טרָא ןטמיטשַאּב ַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא .0

 -רעש ןכרוד םילשורי-טלַא ןיא 'א .ןסיורד ןוֿפ

 ןרעיוט ייװצ יד ןוֿפ םענייא ךרוד י'ַא ,וֿפי

 / ,ןעמוקעגנַײרַא דלַאװ ןיא עדייּב ןענַײז ייז יװ,

 -עגמורַא טסעֿפ דלַאּב ריא רע טָאה ױזַא
 .לֿפ ,"ןצמונ

 רעד זַא ארומ ַא .ךיז ןסַײרנַײרַא .ןלַאֿפַאּב 0

 ןפיהרעּביא טעװ טָאג, .יַא הלילח לָאז אנוׂש

 םעד ןוָאל טינ טעװ רע ןוא גנַאגנַײא ןרעּביא

 ,"ןגָאלש וצ זיוה רעַײא ןיא יַא רעגנערּבמוא

 ןסָאנַאװירק =} זָאנ ַאוירכ, .23 ,ּבי תומש ,יּת

 טָאטש יכנעמ ןיא רעטיװקסָאמ ןעד טימ זיא

 ינוא ריט וצ זיא טולּב זָאד זד / ,ןימוקיג ןַײנַא

 ףיוא תוגיק' ,"ןינוריג טָאטש איד ןיא רטׂשנעֿפ

 'ז ,...רעדליּב ,װמ} .יתוריזג סיקצינלעמכ

 ןַײרַא ןַאק ןאמ םורַא ואוו . . . שנוא זַײװ,,} ,6

 ,מהס ,"דָאניג ריד טימ ןָאט ןילעװ ָאד ,ןמוק

 רעגרהסיוא יד, .ּב/טי ,1716 ףרָאדׂשרמרהליװ

 רָאנ רעװ ןוא / טָאטש רעד ןיא ןַײרַא ןעמוק

 ,וװ לא ,"טָארק ַא יװ ןַײא ךיז טּבָארג ןעק סע
 ,103 יז

 ךיז ,ןֿפוא ןלעיציֿפָא ןַא ףיוא ןעמוקנָא .4

 -ענעג ןרַאֿפ יַא ,רָאטַאנרעּבוג ןרַאֿפ יַא .ןדלעמ

 -לעמעג טָאה עמ ןוא ןעגנאגעג ןעמ זיא, .לַאר

 רעד זיא .יַא לָאז רֶע זַא ןסייהעג רע טָאה ,טעד

 ,"רוּביג םעד וצ ןעמוקעגנַײרא הליֿפּתילעּב
 ןָאק עמ, .ג/זנ יז ,'הליֿפּת לעּבמ הׂשעמי ,ּבחנ

 ,"קַאז א טימ גנודיײלקנָא ןיא ךלמ םוצ יא טינ
 .ּב/ב ,1867 ענליװ .ב7 ירשי

 ןיא ןּבעל ןוא ןעמוקנָא .ךיז ןּבַײלקנַײרַא .8

 ,רעװש םוצ טָאטש ןיא יא .ןצעזַאּב ךיז ,טרָא ןַא

 -עמַא ןייק לַאגעלמוא יא .לארׂשייץרא ןייק יא



 ןעקוקנַײרַא

 ,ןריזילַאגעל ךיז רעטעּפש ןרָאא ןוא עקיר

 ,ןַײז הרוּת איד םייקמ ןרעוו רימ זד הז תוכזּב,

 לארׂשי ץרא ןיא ןימוק דלּב רימ ןרעװ וזלַא

 .טַאלּב-רעש ,וטל ,"ןמָא ,ןַײרַא

 נַײרַא .ןסילֿפנַײרַא ,ןרעװ ןסָאגעגנַײרַא 9
 ןכַײט יד ןוֿפ רעסַאװ ןטימ,, ,ןֿפירטנַײרַא ,ןצײלֿפ

 עקיטפיג ענעדײשרַאֿפ םי ןיא ןַײרא ןעמוק

 (לרע) רד איז ׂשד ןםילּכ יד|? ."ןלַאֿפּפָא

 רעׂשַאֿב קנירט טראַײנ איז ןנַײז טאה טכיורּביג

 ןייק איז ןכיורּב טמוק ןַײנא שמרַאװ ׂשקינ ׂשד

 טׂשמַא ,תוליֿפּת רודיס ,שּפע ,"טינ (ןרשּכ)

 ,ןטיה קרַאטש ןעמ ףרַאד, .ג/ּבמק ,ח"קּת

 'ַא טינ לָאז זַא ,דניק סָאד טדַאּב ןעמ תעשּב

 ,רעטעלּב ,"ךעלרעיוא יד ןיא רעסַאװ ןּפָארט ןייק

 = םינּפ ןיא ןַײרַא טמוק טולּב סָאד" .22 אפ

 ,טמעשרַאֿפ טרעװ עמ ,טיור קרַאטש טרעװ עמ

 -רעד'רוטַאנ א ןגעװ --- ךיז ןזַײװַאּב ,0

 ידצ ןַײרַא ןיוש ןעמוק טסערֿפ יד .גנונַײש

 ןַײרַא טמוק יז -- המחנ עקיאור ןַײמ --- טכַאנ

 .עמעָאּפ ,געס ,"סיױרַא טייג ןוא

 א ןגעװ -- ןריטסיסקע ,ןַײז ןּביהנָא 1

 -לזמ יד .טכעלש רעדָא טוג זיא סָאװ ֿבצמ םעַײנ

 ,םינינע) םיקסע עלַא ןיא ןַײרַא טמוק הכרּב

 (עא שינעקישנָא ,קילגמוא) הרצ ַא ,(ןטֿפעשעג

 ךרוד הרצ יד טמוק -- ןַײרַא, .ןַײרַא טמוק

 ,"ךָאללסילש ןכרוד יז טייג סױרַא ,ריט רעד

 ,ןקָאט ענַײד ןיא יַא טעז עלוֿפ יד טעװ וזַא; .װש

 -עטערעג טימ ןייגרעּביא רעלעקנַײװ ענַײד ןוא

 רָאנ םיא זָאל, ,10 ,ג ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ ,"שינ

 טמוק ,םעטָא םעד רעַײרֿפ ןּפַאכ טונימ ןייא

 ,"רענייּב . . . ענַײז ןיא ןּבעל ַײנ א ןַײרַא דלַאּב

 48 יז ,'הטמ לש הֿבישיּבי ,סוממ

 ,איֿבנהוהילא) ןַײרַא טמוק הכרּב .ַא

 עמ זַא; ."!'8א רימ לָאז הכרּב יד, .(עװָאנאהעל

 ;"הכרּב יד ןַײרַא טמוק ,ןסע םוצ ךיז טשַאװ

 טמוק ,הכָאלמ ַא טנַאה רעד ןיא טָאה עמ זַא;

 'ַא ןעק ריא, .װש ,"הכרּב יד ןַײרַא ּבוטש ןיא

 ןוֿפ רעדליּבי ,ץרפ ,ײלּפע יד ןיא רָאנ הכרּב יד

 ,ה טקנוּפ ,יעזַײר-ץניװָארּפ ַא

 ,דנַאטשוצ-טימעג ןגעוװ --- שרעדנַא ןרעו ,2

 -הרמ ַא ןיא יא ,ןטכַארט ןֿפוא ,גנומיטש ,ליֿפעג

 א ןיא ,עיסַאּפ א ןיא יַא .שואִיי ַא ןיא ,הרוחש

 ןעמוקעגנַײרַא ךלמ רעד זיא, .הוואּת (רעדליוו)

 ,םכחו ךלמּב הֵׂשעמי ,ּבחנ ,"הוונע סיורג ןיא

 היֿבוט טגעלֿפ --- הדׂשה ץע םדָאה יּכ. .ד/טי יז

 ,"םיוּב ןרעטנוא קידנגיל גנומיטש א ןיא יא

 ,'םיוּב רעד' ,רַא

 ױזַא ןיוש זיא סע, -- ע דָא מ רעד ןיא יַא*

 םעד רַאֿפ זַא ,ןעמוקעגנַײרַא עדָאמ רעד ןיא

 סרוקיּפַא םענייא ןעמ טֿפור טייקיניילק טסדנימ

 ,ןַײרַא תיח רעד ןיא םיא טגייל עמ ןוא

 ,1940 עּכַאגסיױא 'װָאס} ,?1815 ,טלעװ עטרַאנעג

 ,רעטלע ןרעװ = ןר ָאי יד ןיא י'ַא* .ןלפ יז

 וצ ןּבײהנָא ןוא ןרָאי יד ןיא יא .קירעילוֿפ

 עקנַארק ןַײרַא טמוק ָאד, .עגַאל יד ןײטשרַאֿפ

 ענַײמ ,קומ ,ײטייקלטייא עשיקאינַאמ . . . ,תולדג

 .283 יז ,ןשינעגעגַאּב

 ּפָאק ןיא ,ליומ ןיא .זָאנ ןיא יַא*
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 םיא טמוק סע, .טכַארטַאּבמוא ,קילעֿפוצ =

 טינ םיא זיא דנַײרֿפ ןַײז זַא זָאנ ןיא ןַײרַא

 ןענעשרד וטסגעמ קוסּפ םעד ףיוא , ."ַײרטעג

 ,לֿביר ,יןַײרַא ליומ ןיא יא ריד טפװ סע סָאװ

 .48 יז ,ּב"סרּת עשרַאװ ,וװ טלעװ:רקֿפה יד

 ןוֿפ תוליֿפּת עלַא, .ןכיירגרעד .ןעמוקנָא 8
 ןָא ןרָאװעג טנװַאדעג ןענַײז עכלעוו ,רָאי ןצנאג

 רוזחמ ,ײל"ר תוּפילק יד וצ ןַײרַא ןעמוק ,הנווּכ

 א 'א 192 'ז ,י"נ ,ה"ר ,לארׂשי תיּב ,וּב לּכ

 .הרוׂשּב ַא ,םארגעלעט א ,ווירּב

 ןרעװ .ןרעװ ןעמונעגֿפױא .ןטערטנַײרַא ,4

 ןיא ,לוש א ןיא יא .עפורג א ןוֿפ דילגטימ ַא

 ,ײטרַאּפ ,ןײארַאֿפ ַא ןיא יא .טעטיסרעווינוא

 טלָאװעג טינ ןּבָאה ןםינועֿבג יד|,} .עא ּבולק

 זַא ןעװעג רזֹוג ייז ףיוא דוד טָאה ,ןּבעגרַאֿפ

 ,410 ,אינּת ,יייד להקּב יא טינ ןלָאז יז

 ףָאטש םעד ןיא, ,לײטדנַאטשַאּב א ןרעװ ,18 |
 טמוק טכַאמעג טרעװ ריּפַאּפ סָאד ןכלעװ ןוֿפ

 ּבילוצ , ,32 ןאַנ ,1882 ,לָאֿפיי ,"טסעּבסַא ןַײרַא

 ןַײרַא טמוק םיא ןיא סָאװ ,גָאטימ ןטוג רעייז

 טימ רעמ ןוא ץלַאמש טימ שײלֿפ לסיּב ַא רעמ

 ןיא, .110 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"טכירעג ַא

 םעד טכַאמ סָאװ ,ץלאז 'ִא ךיוא זומ ןסע ןדעי

 ,"ןעַײדרַאֿפ וצ רעטכַײל ןוא רעמענעגנָא ןסע
 ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפַאּפ ,ּבעילטַאג .מ ירד

 ,23 יז ,1908 עשרַאװ

 טמוק ןצַאז ייווצ ןשיװצ, .ןרעהעגנַײרַא 0

 א ןַײרַא טמוק ריט ַא ןיא, .,"לטניּפ ַא ןַײרַא

 ."עקמַאילק

 ןיא ,ןוּבשח ןיא ןרעװ ןעמונעגנַײרַא 7
 יד ןַײרַא ךיוא ןעמוק ןוּבשח ןיא , .ללּכ

 ןיא ןַײרא עלא עקַאט ןעמוק יצ ."ךרדה תואצוה

 ,?לארׂשידללּכ

 ןַײרַא טמוק סע ,ןרעװ טכַארּבעגנַײרַא ,8

 -ורי ןוֿפ יא ,(עא ןרעַײלטש ,ןזניצ ,חוור) הסנכה

 ,סעינאּפמַאק-טלעג ןוֿפ 'א .תואווצ ןוֿפ ,תוש

 יד להק םעד ףיוא טגײלעגֿפױרַא טָאה ןעמ};

 ןיא ןרעַײטש ןוֿפ 'ַא ןקיטכיר ןרַאֿפ תוירחַא

 ישו דש ,מי זּביא ,"הכולמ רעד ןוֿפ עסאק רעד

 ןסנירג ןוא ןטכורֿפ ןוא האוֿבּת יד ןעװ, .96 יז

 ןעמ רָאט ,י'רצח' ןיא ,ףיוה ןיא ןַײרַא רָאנ ןעמוק

 -עגמוא ...ןכוזרַאֿפ טינרַאג ןיוש ייז ןוֿפ

 ,302 'ז ,םיערז ,טעיּפ ,"טרׂשעמ

 רעדָא שיזיֿפ --- ןעגנירדנַײרַא .ןלַאֿפנַײרַא 9

 טמוק יװ, .הטיש רעַײנ ַא ןיא 'ַא ,קיטסַײג

 תעשּב, .לװֿפ ,ײ?ןַײרַא הנּתשנ-המ רעד ןיא ןמה

 .סא ןעמ ףרַאד ,ןטעּברַא ךיז טצעז ןעמ

 רעקניל רעד ןוֿפ יא לָאז ןַײש יד זא ,ןריקרעמ

 ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,בעילטָאג .מ 'רד ,ײטַײז

 ןיִּב ךיא/ ,18 'ז ,1908 עץעשרַאװ ,עינעגיה

 ןיא יװ טלעװ סמכילע-םולש ןיא ןעמוקעגנַײרַא

 -ֿפיױא רימ ךיז ןּבָאה ןגיוא יד רעּבָא ,םוהּת ַא

 .עוו ,1961 י"נ ,טַײצ רעזנוא ,טיי ,ײןָאטעג

 וצ ןלַאֿפנַײרא = טנ ע ה סמענעי ןיא יא*

 זיא דנאל רעזדנוא ןוֿפ עטסנעש סָאד; .םענעי

 ,"םילֿבּב יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןעמוקעגנַײרַא
 ,35 'ז ,ט"} ,ז"פרת עשרָאװ ,תוחילס רדס

 ןַײד ןוניּבר השמ וצ טגָאז תומה-ךאלמ רעדְו,

 .וטוא -- ןקוקנַײרַא

 ןקוקנַײרַא
 רנַײמ ןיא / ,טרעה רד ןראוו ריד זיא הליֿפּת

 וניּבר השמ ,ײןַײרַא ןימוק טינ וטׂשרעװ דנַאה

 ,קג ,קורעמש אנח} ,?1750 ?טרָא ,גנוּבַײרשּב

 ַײרַא = דייר סמענעי ןיא יא* .{50 א

 טוט רֿבח ןַײז ןעװ , .דייר יד ןיא םענעי ןלַאֿפ

 רע רָאנ ,דייר ענַײז ןיא יא טשינ רע לָאז ,ןדייר

 ,גנילרעפש .י .א ,"ןדיירסיוא ןזָאל םיא לָאז

 ,ט"סרּת גרעּבמעל ,(םיגהנמה ימעט) ,וו םיטוקיל

 ,אי יז

 ,ךעלטיירּב רעדַא ױזַא םּתס -- ךיז טימ

 .ץמע .גנו .טײקטסעֿפ ,טייקרעכיז טימ
 םעדייא םעד ןעמעננַײרַא סָאד -- יא, -- שינע-

 רעד טימ םיא ןּבעג ןוא זיוה ןיא רעוװש םוצ

 רע- .48 ןט ,קג ,קׂשי ,"טלַאהסיוא ױרֿפ
 ןוא סרענװַאד עקידנעטש, -- (עק- ,ןיד)
 זדנוא ַײב זיא יז, ."זיולק ןיא ס'א עקילעֿפוצ

 .ירע-  .ײעקיֵא עקידנעטש א

 -נטיורד ַא ןוֿפ ןקוק .1
 "נַײרַא ,ןקילּבנַײרַא ,קינײװעניא עיציזָאּפ רעקיד

 ןכרוד יא .ריט רענעֿפָא ןַא ןיא יא .ןעז

 יד ןשטעװקרַאֿפ .רעמאק ןיא יא .לרעטצנעֿפ

 טקוק עשר רעד זַא, .םוהּת א ןיא 'ַא ןוא ןגיוא

 ַא יװ, .װש ,"שיֿפ יד ןרגּפ ,ןַײרא רעסַאװ ןיא

 ןיא יז טָאה שינעֿפעשַאּב טקינַײּפעגסױא ליטש

 ,| סַײװ ,"טקוקעגנַײרַא טקנוּפ ןקיטכיל םעד

 .169 יז ,יקרעּבערשי

 ישר סָאװ יַא .שוריּפ ַא ןיא ,רֿפס ַא ןיא יַא*

 .עא טרעֿפטנערַאֿפ תוֿפסוּת רעד סָאװ ,טכַאמ

 ןיא יא .תולֿכא ןוֿפ געט ןיא ֿבויא רֿפס ןיא יִא

 ,ןכוזכָאנ ,ןענרעל :ךיוא -- לכיּב א ןיא ,ךוּב ַא

 ןוא רהוז טגָאז רע רעדָא ןַײרַא טקוק רע

 ,ַאי ,"ןענירד ןגערֿפּפָא טינ םיא טעװ רענייק

 רוסָא זיא, ,19 יז ,1861 גיצּפַײל ,לכיטנרעטש

 רעדָא תונוּבשח רעדָא תוֿבוח-ירטש ןענעייל וצ

 ןענירד ןקוקוצנַײרַא וליֿפַא ןוא ווירּב ערעדנַא

 רעד טָאה, .ּב/ּבס ,2טל7 ,"רוסָא ךיוא זיא

 ץגנַײרַא טָאה ןוא רהֹוז םעד טנֿפעעג ש"עּב

 .טשעּב יחדש ," . . .טרעֿפטנעעג טָאה ןוא טקוק

 ןוא ןענעיל = םדָאײנּב ןיא ןָאה ַא יװ יַא*

 ןיא םענעי 'ַא* .ןײטשרַאֿפ טינ ךַאז ןייק
 ןיא ,לּפ עט ןיא ,ּפ 9 ט יד ןיא ,ּפָאט

 ןיא ,רע בע ל ןיא ,ןּבע ל ןיא ,לסיש

 עטאוירּפ סמענעי ןיא ןשימ ךיז = תר גר ג

 ַײּב ךיז טוט סע סָאװ ןסיװ ןלעװ ,םיקסע

 ,םענעי

 ןזַײװסױרַא (א -- ןגיוא יד ןיא יַא*

 ,ךיז טליֿפ עמ יװ ןייגרעד ןװּורּפ (ּב :טֿפַאשביל

 ,םינ ּפ ןיא 'ַא* .תמא םעד טגָאז עמ יצ

 ןגיוא יד ןיא יַא װזז -- טכיזצג ןיא

 סָאד לַײװ -- ןקוקוצנַײרַא טינ םינ ּפ ןיא*

 ,טנַײה וטסיּב ןייש ױזַא, .ןוז יד יװ טנַײש םינּפ

 ןיא יװ ןקוקוצנַײרַא טשינ םינּפ ןיא ריד זיא'ס

 ןוא, .ויזירּפ רעד ,סוממ ,"ןוז רעקיטכיל רעד

 םינּפ ריא ןיא ,אֿבש:הּכלמ יד יװ יז זיא ןייש
 ,179 יז ,עקװעלירתּכ ןוֿפ ,עש ,ײןקוקוצנַײרַא טינ

 טרָאװ רעדעי ןעגנילש וצ = ליו מ ןיא יַאֹ*

 ַא טימ ,ליומ סמענעי ןוֿפ סױרַא טמוק סָאװ

 = ןיי צ יד ןיא 'ַא*  .ןגלָאֿפ וצ טייקטיירג

 : ,ליומ ןיא ןקוק ןגעוו ,ריא



 ןשוקנַײרַא

 ךיז טוט סע סָאװ ןעז = ן צ ר ַא ה ןיא 'ַא*

 ןלעװ ,המשנ רעד ןיא קיניײװעניא םענעי ַײּב

 ןעק ןגיוא יד ןיא, .תודוס עטסמיטניא ןייגרעד

 'א* .װש ,יןצרַאה ןיא טינ רעּבָא ,'א ןעמ

 ןֹּבעג גנוטכא ,ןטיה = ןַײרַא ּפָאק ןיא ןצעמע

 ןֵא ןריֿפסיוא ,גָאזוצ ַא ,טרָאװ ןטלַאה לָאז עמ

 -סורַא = ענע ש עק ןיא 'ַא .ךַאמּפָא
 .ענעשעק א ןוֿפ ןענעבנג

 ךיז .ןטכַארטַאּב .ןענעקַאּב רעטנענ ךיז .2

 -נַײרַא ךיז .ןריזילַאנַא .ןשרָאֿפ ,ןריסערעטניארַאֿפ

 סָאװ םעד ןיא יא רעֿפיט .ןינע ןַא ןיא יַא .ןֿפיט

 ךיז ןוא לָאמַא םעד ןיא יא .םורַא ךיז טוט סע

 ןיא יַא .ךוּת עמַאס ןיא יַא .םיא ןוֿפ ןענרעלּפָא

 ,םיכרד סטָאג ןיא 'א .ןשינעֿפיט ענעגייא יד

 ןעמ טקוק ךודיש ַא ןיא ןוא טנלָאשט ַא ןיא,
 .חש ,ײןַײרַא ליֿפ וצ טינ

 (יד) יַא טעװ'ס, ,ןטכַײלגַײרַא .ןענַײשנַײרַא .9

 .וש ,"עלענורַאּפש רעזדנוא ןיא ךיוא עלענוז

 ךרוד ...זיא ןטַײװ ןוֿפ לדנרעטש ןיילק ַא;

 ןיא טָאה ןוא . . .ןעמואוושעג עילָאװ-יקסנַאק

 םַײּבב ,ץרּפ ,"טקוקעגנַײרַא רעטצנעֿפ סלּבײל

 ,ןּפָאקוצ ססוג

 ןרעסעּב א ןיא יַא .סעּפע וצ ןּבערטש 4
 רע טקוק ,גנַאל יװ ףלָאװ ַא עװעדָאה,, .ןגרָאמ
 ,וש ,"ןַיײרא דלאוו ןיא ץלַא

 .ץכע- .רעד ,קֹוק-- .װזק -- ךיז טימ

 .ַײרע- .(עק- ,ןיי) רעד .שינעד
 -סעגוס ,ןּבעגנַײרַא .לָאענ .ורט -- ןשוקנַײרַא

 ךרוד ,ןשוק ךרוד ליֿפעג א ,קנאדעג א ןריט

 א טגָארט ךיז ,ךיוא ןויצ ןוֿפ, .טײקטרַאצ

 רָע ,םיוק םיא טריּפש ןוא טרעה ןעמ ,ךיוה

 ַא ןַײרַא טסורּב רעדעי ןיא טשוק ןוא טסירג

 1892 ,עּביל ויצ' ,שָאוהי ,"םיורט םענדלָאג
 וטסנעק סָאװ, ןַײז קשנמ -- לואװ .װטוא
 ,"א רימ טסנעק ?ןָאט רימ

 ךיז ןשימנַײרַא .1 .וטוא -- ןצעּביקנַײרַא
 (ךָאש 'צעפס) טליּפש רערעדנַא ןַא ןעװ
 א יװ קיכעטש ,לכיימש ַא טימ, .ןגָאזנַײרַא 2
 ,"זירַאז טנוה רעד טָאה טצעּביקעגנַײרַא .זיּפש
 ָא"ּת ,סערוט םענרעזעלג ןַײמ ןיא ,קינַאמ יי

 ,14 'ז ,8

 ןעמעננַײרַא .1 .ורט -- ן(על)טײקנַײרַא
 יַא ,(לןטייק ַא טימ ןקיטסעֿפוצ .(ל)טייק ַא ןיא
 ,גערּב םַײּב ךעלֿפיש עלַא טייק רעגנַאל א ןיא

 טָאה רע, .ןטֿפעהנַײרַא ,ןרעדילגנַײרַא 2
 ,..ןיא טּפינקעגנָא ןוא טלטײקעגנַײרַא זדנוא

 ,גי ,"טלצעװ רעטקיטייװעצ רעסיורג . . . רעד
 ױװַא ןוא6 -- ךיז טימ .494 ז ,| ךוּת
 -נַײרַא רוטַארעטיל עשידִיי יד ךיז טָאה םורַא
 טייק רעגנַאל רעד ןיא עלעגניר ַא יו טלטייקעג

 ,קומ ,"גנוֿפאש רעלערוטלוק רעשידִיי רעד ןוֿפ
 .גנז/ .22 יז ,רעטַאעט שידי ןוא רעטַאעט
 .שינעד-

 ַא יַא .ךס ַא ןסענַײרא .ורט -- ןעַײקנַײרַא

 ןוא רּבה-רוש קיטש ַא יַא .טיורּב ןּבַאל ןצנַאג

 ,רמושמה-ךיי ןטימ ןעקנירטרַאֿפ
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 ,+- ןעלקיוק-- :פ9 .ורט -- ןעלקַײקנַײרַא
 ןעשטַאקנַײרַא .ןןעלקַײק ךרוד ןעגנערּבנַײרַא
 .ַאא ץָאלק ,ןייטש ןרעװש םעד יַא .ןרעלָאקנַײרַא

 ,ןַײװ סַאֿפ עסיורג ַא . . ,טלקַײקעגנַײרַא ןּבָאה ,
 ןוא למיה ,עירול עטָאנ ,"רעלעק ןוֿפ טשרע

 ,52 יז ,1965 עװקסָאמ ,דרע

 ץעגרע ןלַאֿפנַײרַא ,ןעמוקנַײרַא -- ך יז טימ

 טנֿפע גנולצולּפ , .קידנגיװ ךיז .קידנעלקַײק ךיז

 טלקַײק סע ןוא שרדמה'תיּב ןוֿפ ריט יד ךיז

 עשראו ,רעדנזַײר רעד ,"רעגניז רעד ןַײרַא ךיז

 .שינע/ .ץכע- .גנז 52 יז ,3

 ַא ןעלדניק .,ורט 6 וטוא -- ןעלדניקנַײרַא
 יד ןיא זיּב 'ַא .ךעלטנייועג יװ טַײצ ערעגנעל

 ,ןרָאי רעקיצרעֿפ

 ,טַײצ ערעגנעל ַא ןגיניק .וטוא -- ןפיניקנַײרַא
 טָאה {ףעזָאי-ץנַארֿפ=} לסָאי-םירֿפא רעזדנוא,

 -רָאא ןטסקיצנַאװצ ןיא טעה טגיניקעגנַײרַא
 ,."טרעדנוה

 -ןַײרַא .(שירעגנויליואוו) .חרט -- ןֿפיקנַײרַא

 םעד יא ןצעמע ןיא ּפעלק עקראטש ןּבעג
 ,ןַײרַא עדרָאמ ןיא ןַאמ-הרֿבח

 ןעמעננַײרַא .1 .ורט -- ןרעמַאלקנַײרַא
 -ןושל ַא ןוֿפ דערסױרַא םעד יא .ןרעמאלק ןיא

 -נַײרַא .ןעמעננַײרַא ללּכּב .2 .טרָאװ קידשדוק

 ,סמערַא עקרַאטש יד ןיא עטּבילעג יד 'ַא .ןסילש

 ןיא ןעמרַאֿפ עשיטַאמַארג עלעיצעּפס יד יא

 םעד ..., .גיֿפ .םיללּכ ענײמעגלַא עכעלטע
 ,מּפ ,"טרעמַאלקעגנַײרַא םיא ןיא קילּב ןסייה
 ,254 'ז ,1956 י"נ ,ו המחלמ

 ןָאטעג שטילג ַא ךיז טָאה, -- ךיו טימ

 טימ ךיז טרעמַאלקעגנַײרַא ןוא םלוע ןשיװצ

 ןיא ,עּפָאי לדוי ,"לטרַאג ןַײז ןיא טנעה יד
 ,1929 עװקסָאמ ,ּבורג לסעק

 ,שיצ ,גנו רעד ,רעמַאלק -

 א טימ ןּפַאלק .1 .װרט -- ןּפַאלקנַײרַא
 לָאז סע ,רישכמ ןכעלנע ןַא רעדָא רעמַאה
 ,טנַאװ ןיא קָאװשט ַא יא .קיניײװעניא ןַײרַא
 -םוייאצומ .עא לװָאט ,טערּב ַא ןיא לגענ 'ַא
 ,הּכוס רעד רַאֿפ (לקעלֿפ) ןקָאלֿפ א 'ַא רווּפיּכ
 ַײב ןרעטש :ךיוא = (ענילק) ןילק ַא יא"
 'א* .ןַאלּפ א ןריֿפכרוד םַײּב .ךַאמּפָא ןַא
 ַא ןָאט = רעסַאװ ןיא (רעקעלֿפ) סנקָאלֿפ
 ,ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ ןָא טעּברַא ערעװש

 ןיא יא .סעּפע ןיא סעפע טימ ןּפַאלק .2
 ,'תוחילס וצ ףיוא טייטש ,ןדִייי ןטימ רעטצנעֿפ
 ךיז ךיא טלָאװ, .לקַלּפ ןיא לקעטש ןטימ 'יַא
 ןוֿפ טמסרַאֿפ / ,ּפעלק עקרַאטש ענַײד רעטנוא
 ןַײמ טימ ןוא / טּפַאכעגֿפױא ,ןרָאצ ןדליוו
 ,רה ,"טּפַאלקעגנַײרַא למיה ןיא ריד טסיֿפ
 ריד רַאֿפ ףיוא ןֿפֶע ךיא' ,ןעלמיה סטָאג רעטנוא
 ,יץרַאה ןַײמ

 לָאז רע ,ןטניה ןיא יַא .ּפעלק ךס ַא ןּבעג 3
 ןיא יא ,ןעצכוּבנַײרַא ,קירוּב ַא יװ ןרעװ טיור
 ,ןטַײז יד

 ַא ןיא סיוטש ַא טימ ןליצנַײרַא (טרָאּפס) .4
 לָאּבשיױק םַײּב .חטש ןטצענערגעגּפָא ןטמיטשַאּב

 ךיז ןּבַײלקנַײרַא

 ,סוֿפ ַא טימ 'א לָאּבטוֿפ ַײּב .טנעה יד טימ יִא

 ,ןצרַאה םוצ טינ ךיז םענ ,ונ, .לָאג ַא ּפָאק ןטימ

 ,טיירג ַײז ,"יַא ןלָאג ַײרד וטסעװ לָאמ טייווצ א

 .5 זאט ,1941 ווצָיִק

 -נַײא ,ןענרעלנַײא ,ּפָאק ןיא ןקַאהנַײרַא .9
 יַא :טֿפָא .ןעגנירדנַײרַא לָאז סע ןכַאמ .ןלענק

 זאנּת םעד ּפָאק ןיא יַא (חומ ) ּפ ָא ק ןיא

 .תוכרּב עגנַאל יד טימ הרוטֿפה יד ,ארּב

 ןַא ךיז טָאה טונימ עלַאא -- ךיז טימ

 ץרַאה ןיא ךיז טָאה ןוא טּפַאכעגֿפױא ערעדנַא

 ןיײטשפַײלש .מ ,"ןאטח-לע| טּפַאלקעגנַײרַא

 רעד ואוו , ,9 יז ,ג"סרּת עשרַאװ ,עשָאװד ענכיװ

 רעדניק ןעמענ וצ| טּפַאלקעגנָא טָאה להקה:שָאר

 גנַאלךרָאי ןיוש ךיז ןעמ טעװ ,ןרענלעז רַאֿפ

 -טעטש ןוא טעטשי ,ץרפ ,*. . .יַא ּפעק יד ןיא

 ,28 טקנוּפ ,'ךעל

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ּפַאלק =

 .ירעה .(עק- ,ןיד) רעד

 ,ןּבַײלקנַײרַא +-- -- ןּבױלקנַײרַא

 ,ןּביולק;- .89 .חרט -- ןּבײלקנַײרַא

 עמ סָאװ סעּפע ןעלמַאוֿפיױנוצ ,ןעמענֿפױנוצ

 'א .ןעמעננַײרַא ,ןגײלנַײרַא ןוא ףיונוצ טכוז

 ךעלדנעפש יד 'ַא .עלעּברעק ןיא סעדגַאי יד

 ,קישטעּפירּפ ןרעטנוא

 ,עפורג ַא ןיא ןעמעננַײרַא ןוא ןּבַײלקסױא 2

 רעד ןיא רעטעּברַא עקיניזטסואוַאּב רעמ יד יא

 רעד ןיא םירוחּב ערעסעּב יד 'ַא .יײטרַאּפ

 ,הּתיּכ רעטסכעה

 רָאה יד יַא .ןקעדרַאֿפ ןוא ןעמענֿפױנוצ .ס

 רעטנוא יַא* לטייש ןרעטנוא ,לכיט ןרעטנוא
 ,ןצישַאּב = ןעלגילֿפ יד

 ,שינע- .ץכע- ,גנו- .רעד ,ּביילקי-

 .יירעד = .(עק" ,ןיי) רעד
 .ןעניואוו ןעמוקנַײרַא .1 -- ךיז ןּבַײלקנַײרַא

 ןיא ,לעֿפַאּב א .ןדִיי ןשיװצ ךיז יא .ןצעזַאּצ ךיז

 צִמ רעדייא , .ָאטעג ןיא 'ַא ךיז העש סקעז

 ַא יװו ,הריד רעַײנ ַא ןיא ןַײרַא ךיז טּבַײלק

 טימ תיּבה-לעּב רעד ןלָאז ןעטוג-טינ ןגעק לטימ

 ןיא ןוה א טימ ןָאה ַא ןעמענ עטתיּבה-לעּב רעד

 ,..שדקמה תא תאטחו' :ןגָאז ןוא טנעה יד

 ,(20 ,18 ,המ ,לאקזחי) ...תיּבה תֹא םֹּתרּפכו

 ןתעּב ןייטש ,טחוש םוצ תוֿפוע יד ןגָארטקעװַא

 -ץמערָא וצ ןּבעגקעװַא שיײלֿפ סָאד ןוא ןטכעש

 ןגייא ןַא ןיא ןַײרַא ךיז טּבַײלק עמ זַא .טַײל

 ,הדועס א ןעװַארּפ וצ גהונ ךיז ןעמ זיא ,זיוה

 א ןכַאמ ןוא טַײלעמערָא ךיוא ןטעּברַאֿפ

 ךיז* .אשוו לֹּבִי ,ןַאמטכער םהרֿבַא ,"ונייחהש

 ,ֿבושח ,ךַײר ןרעװו = ן ר ע ד ע 9 יד ןיא יא

 -ליואוו .ןּבַײלּברַאֿפ ןוא ןעמוקנַײרַא :גיפ .2
 ךַײא וצ 'א ךיז לָאז (עא הכרּבילזמ ,קילג) ןַײז

 רעד ךיוא ךיז טָאה גנילצולּפ רעּבָא, .ּבוטש ןיא
 ,"ןּבילקעגנַײרַא ּבוטש רעזדנוא ןיא קילגמוא
 ענליוו ,ןעּבעלח ליּבַײװ עיײַארטעג ַא ,ןהָאזדוּב .י

 ,47 יז ,2

 ,(ןכַאז עטערקנָאק ןגעוו) ןעגנירדנַײרַא 3

 םיא וצ ךיז טָאה עשר םעד סוטיט ןוֿפ קומ יד;

 םיא טקינַײּפ ןוא רעוא ןכרוד ןּבילקעגנַײרַא



 - ןעמילקנַײרַא

 א הגאד א, ,רעדניק רעװָאלקש ,שז ,"חומ ןיא

 ןיא סע ךיז טָאה קנערק א רַאֿפ סָאװ עסיורג

 ָאכ א ,סופיט א ,ןּבילקעגנַײרַא קורזממ םעד

 ,...ךַאילש ,קׂשי ,*, , , הנושמ-התימ א ,עירעל

 ,40 יז

 -יאורמוא ,תוגאד) גרָאז .טקַארטסּבַא זד 4

 -רוקיּפא .ןשטנעמ ןיא יא ךיז ןענעק (עא טייק

 יד ןיא ןיוש ןַײרא ךיז ןּבַײלק ןעקנאדעג עשיס

 -נַײרַא ךיז טָאה ןשטנעמ ןיא ,, .ןרָאי עגנוי

 ןרָאװעג זיא שטנעמ רעד ,סָאַאכ רעד ןּבילקעג

 ,"חוּכ ןדנילּב א ןוֿפ טנעה יד ןיא גַײצעג ַא
 ןגעקא, .93 יז ,װ רעּבַײרש עשידוי ןעגעװ ,נש

 טימ ןוא . ..לדִיי א טציז רעטצנעֿפ םַײּב רימ

 ןִצ ןּבױלקנַײרַא ךיז ןליװ סָאװ ןגיוא עכלעזַא

 עג ןהַאּבנזַײא ,עש ,"ןַײרַא ןצרַאה ןיא ךַײא

 ,275 'ז ,סעטכיש

 ,ןרעטעלקנַײרַא .כרַא .וטוא -- ןעמילקנַײרַא
 ךיז ןלארׂשיייאנוׂש יד| איז ןּבָאה , .ןכירקנַײרַא

 ןמילק ןַײרַא לָאז איז ןוֿפ רנייא זד ןטָארןַאןּב

 ןייא ןוֿפ ןטרָאג ןייא ןוֿפ ריאומ איד רּביא

 ,חכק ,ראש ,"ידוהי

 ַײרַא ,1 .װרט 8 װטוא -- ןעגנילקנַײרַא
 סעּפע ןגָאזנַײרַא רעדָא ןעגנירדנַײרַא ,ןעמוק

 .ןעגנולקעג טלָאװ סע יװ ױזַא ,גנאלקעג ַא טימ

 .רעיוא ןיא ןקז םעד הרוׂשּב עכעלײרֿפ יד יִא

 ַא ףיוא / ,סיֿפ יד טגײלרַאֿפ ,טציז ַאדוּב,

 טגנילק ןורטטמ ןוא / ,רֶע טציז ןשיקדןקלָאװ

 ,"רעיוא סאדוּב ןיא ןַײרַא טגנילק / ,ןַײרַא

 טגנילק טָא, ,יטּברַאטש אנאװרינ' ,ןורטטמ ,טייצ

 :תלהק ןתמא םעד ןוֿפ לוקרוא רעד ןַײרא

 יװ רעיורט ןוֿפ זיוה א ןיא ןייג וצ רעסעּבי

 ,1940 י"נ ,וװ רַאק ,יקנַארטעג ןוֿפ זיוה ַא ןיא

 ,54 יז

 סעּפע ןוא שינָאֿפעלעט ןדניּברַאֿפ ךיז .2

 יד ,הרוׂשּב עטוג יד רֿבח םעד יַא .ןּבעגרעּביא
 .וזַאא ןסַײנ עטצעל

 ,גנזה .רעד ,גנלק-+ .ךיז טימ

 .יירע- .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעד

 (יװ) ןקַאהנַײרַא .ורט -- ן(עװ)ענילקנַײרַא
 עכעלדנַײֿפ ייווצ ןשיװצ ןעקנַאט יַא .ןילק ַא טימ

 ,טקנוּפ ןקיטסניג ַא ךָאנ ךַאמּפָא ןיא יַא .ןעיימרא

 -- ךיז טימ .ךעלזייה יד ןיא עטַאל א יא

 סרעגעלש עטעשויעצ ייװצ יד ןשיװצ ךיז יא

 .שינע- .ןעמענרעדנַאנוֿפ יז ןוא

 נַײרַא .וטוא -- ךיז ןע(י)ּפע(י)לקנַײרַא
 טניז , .(ריא ,לוטיּב טימ) ּפָאק ןיא ךיז ןעמענ
 ןלָאז ןשטנעמ עגנוי ,עדָאמ יד סיורַא זיא סע

 "נילרא ךיוא ךיז יז טָאה ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפ

 ,לָאֿפי ,"עקירעמַא -- ּפָאק ןיא טעיּפעלקעג
 .שינע- 32 ןאט ,6

 ןכרוד ּבוטש ןיא יַא .וטוא -- ןרעטעלקנַײרַא
 -- ףיט רעייז זיא סָאװ ןענורּב ַא? .רעטצנעֿפ
 ,"ןתּבש םואָו ןּפעשוצנָא רעסַאװ יא ןעמ געמ
 ,גגנ- רעד ,רעטעלקי= = .ּב/אע ,2טל -

 ,רעי

 -נַײא ,ןשטעװקנַײרַא .ורט -- ןעמעלקנַײרַא
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 ריט ןשיװצ רעגניֿפ ַא יַא .ןקירדֿפיױנוצ .ןקירד
 ,םעלק-= .ךיז טימ .,לדיטשַײּב ןוא
 .שינע/ .ץכע- .גנז  .רעד

 ,קינײװעניא ןּפעלק .װרט -- ןּפעלקנַײרַא
 יּפַא ךיז טָאה סָאװ טַײז יד יא .סעּפע ןשיװצ

 ,םָאּבלַא ןיא סעקרַאמטסָאּפ יד יַא .ןסירעג

 -סױא-שירֿפ ןיא} ּברַאֿפ יד, -- ךיז טימ

 ךיז עֿבט יד טַאהעג טָאה ןןָאגַאװ ןטּברַאֿפעג

 -נָאקי ,אּפַא ,"ןַײרַא סעזעג ןיא ןּפעלקוצנַײרַא

 .שינעע .ץכע .גנ// .ףטסידנַאּבארט

 ןיא יַא ,ןטכַארטנַײרַא .וטוא -- ןרעלקנַײרַא
 המ ,הלעמל המ יַא .טלעװ רעד ןוֿפ תודוס יד

 ןוֿפ, .ןעמעלּבָארּפ עקיטנַײה יד ןיא יא .הטמל

 :"ןעניז ןוֿפ ּפָארַא (ךָאנ) ןעמ ןעק 'ַא ליֿפ וצ
 יַא טלעװ רעד ןיא טשינ ןעוט םינָארַאנ יד;

 .חש ,"ןרעּב יד יװ (ןָא) ּפָא ךיז ןסערֿפ ייז רָאנ

 ,גנ- רעד ,רעלק- .ךיו טימ
 .ײרע- .(עק- ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעז

 ןוא, .ןלענקנַײרַא .חרט -- ןעוװַאנקנַײרַא
 -רעד סעדישז ענַײד ,טגָאזעג רימ עטַאט ןַײמ

 טימ לצגש סָאד טָאה .טָאג רעזדנוא טעגרה

 סױרַא רָאֿפ א ןָאטעג ץלָאטש רעקיניװ טשינ

 ןיא טָאה ןעטַאט רעד| סָאװ ,ןסיװ לסיּב ןטימ

 ָאנקעגנַײרַא םיא ןיא ןכורּבסיוא-תורּכיש ענַײז

 ,1954 ָא"ּת ,טכַאנ ֿברע ,ןילּבמעד .ּב ,"טעװ

 ,118 יז

 א טימ ןעמוקנַײרַא --- וטוא -- ןקַאנקנַײרַא

 ַא טימ ּבוטש ןיא יַא .טעּפמיא טימ ךיג .קַאנק

 רעד, .דרעֿפ ףיוא טָאטש ןיא יא .רעדליּפעג

 ןטימ עמַאס ןיא טקַאנקעגנַײרַא טָאה טעקַאר

 ."טָאטש

 'ַא ןקַאהנַײרַא .ןּפַאלקנַײרַא .1 -- װרט
 ,סעקעוװשט יד יא ,שטעּפ עכעלטע

 טימ ,האנה טימ) ןעקנירטנַײרַא ,ןסעגַײרַא .2

 .לזדנעג ענעטָארּבעג סָאד יא ,(טייקענדעשז

 טירטֿפיוא ןיא יַא .ןכַאמנַײרַא ,ןלעטשנַײרַא .9

 סַאּפ ןעיולּב א יַא .ץיװ ןּבָארג א םלוע ןרַאֿפ

 ,גנוטַײצ רעד ןוֿפ רעמונ ןקידֿבוט-םוי םעד ןיא

 לעװ ,ןַײז ָאד טעװ רע סָאװ טַײצ רעד רַאֿפ,

 א ,ןיצ ייװצ עקידנלעֿפ יד 'ַא םיא ךיא
 םַאּב ,גרעּב ,"סעקנָארָאק ייווצ טימ 'קיטסָאמי

 ,266 'ו ,'סטמצי ,וװ רעּפעינד

 -נואוט יילרעלּכ רַאֿפ ּברעװ-םוקמּב ללּכּנ 4
 יד רָאי ןייא ןיא יא .טעּפמיא טימ .עכיג ,ןעג

 יד ןיא יַא .שדוק-ןושל ןוֿפ קיטַאמַארג עצנַאג

 רעד ןוֿפ תונעט יד רעלייװ םעד ןוֿפ תוחומ

 -ַײרַא ןוא דנַאלגנע ןעמונעג טָאה, .עיציזָאּפָא

 רעד טימ רעימערּפ םעַײנ םעד טקַאנקעג

 ,מט ,גצּב ,"אידג'דח ןיא ּבַײװ רעגַאקיש

 ,29 טווו 1

 עַײנ א ּפָאק ןיא י'ַא ךיז -- ךיז טימ

 .ןץכע- .גנו- .רעד ,קַאנק-- .תעגושמ

 .ירעד = .(עקד ,ןיד) רעד = .שינעי
 נַײרַא ,ןּפינק-- :5ּפ .ורט -- ןּפועקנַײרַא

 עטיור ַא יַא ,ּפונק א ןיא ןקיטסעֿפנַײרַא ,ןדניּב
 טקנוּפ ַא ךָאנ 'ַא .גיֿפ .רָאה יד ןיא עגנעטס

 ןטענקנַײרַא

 זיא ױרֿפ יד, .םַארגָארּפ רעלעיציֿפָא רעד ןיא

 ןסנדִי םעד| ןַײז ןיא טּפונקעגנַײרַא ןעװעג

 ,30 יז ,שטַײטײרֿבע טימ טכַארטעג ,אֿפא ,"ןּבעל

 ,.ץכע .רעד ,ּפנק-- .ךיז טימ

 ,שינע-

 ,ןכַאמנַײרַא .1 .װרט -- ןשטיײנקנַײרַא
 ןוא יִא .ןשטיינק רעדָא שטיינק א ןּבעגנַײרַא -

 ,לַאירעטַאמ םעד ןסערּפסיױא

 -סיוא ןַא ,שוריּפ ַא ךָאנ ןעגנערּבנַײרַא .2

 א ךָאנ ,הרֿבס א ךָאנ 'ִא .סנַאינ ַא ,שטַײט

 ַײּברעד טשטיינק עמ סָאװ םעד תמחמ} שטַײט

 ,איגוס רעד ןיא ןינע ןא ךָאנ יא .ןןרעטש םעד

 .אּתגולּפ רעד ןיא

 עקװוזָאר ךעלטנוֿפ ַײרד יַא, .ןסערֿפנַײרַא .9

 ,סעקרעגוא ערעיוז ריֿפ טימ ,גנירעה ייווצ טימ

 ,שטירַאנַאלּפַאק .ד ,"ןּביר עקידכעלַײק ייווצ טימ

 ,1921 ענליװ ,טָאטש רעטרעװילגרַאֿפ ַא ןיא

 ,47 יז

 ,21/ .רעד ,שטיינק= .ךיז טימ

 .ַײרעד .(עקד ,ןיד) רעד .שינע- .ץכעד
 טגָארט, .ןקוקנַײרַא .חטוא -- ןֿפַײנקנַײרַא

 רעּביא עלעדנעמ 'ר יװ ,ןעלמיה רעּביא ךיז
 ןוֿפ ןַײרַא טסַײנק ןוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 יד וצ רעטצנעֿפ א ךרוד לוקַאּפש א רעטנוא
 ,20 ןי קג ,ןינוי .װ ,"ךעלטעה יד ןיא רעדניק

 ליֿפעג ַא ןקירדסיוא .ורט -- ןּפײנקנַײרַא

 םוצ טֿפַאשּביל יד לקעּב ןיא יא .ןּפַײנק ךרוד

 ,הוואּת עשיטניה יד ןטניה ןיא 'א .דניק

 דצנַײרַא טסנוק רעד טימ, -- ךיז טימ

 -עװַאּב רעדעי ןיא ךירטש ןדעי טימ ךיז ןּפַײנק

 ,רעקיאַאזַארּפ ערעזדנוא ,ןיקװיר .3 ,"גנוג

 ,ץכע- רעד ,פינק:- ,ּפַײנק-= 24 יז

 ,שינע-

 -נַײרַא ,ןעמוקנַײרַא .וטוא -- ןעינקנַײרַא
 ןקילייה םעד ןיא יא .ינק יד ףיוא (יװ) ןעגנירד

 סָאװ ,רעטצנעֿפ יד ןגעקַא סָאװ רעמייּב יד, .טרָא

 -עגנָא ךיז ןּבָאה ,רעטצנעֿפ יד ןיא ןַײרא ןעלנק

 ןשטנעמ ,ןַאהַאק .א ,"ןּפסָאנק ענירג ןיא ןַאט

 | ,106 יז ,1927 צװקסָאמ ,רעקלַא ןוֿפ

 .שינע .ץכע- .גנוא .ךיז טימ

 ,סעּפע ןָאטנַײרַא .1 .ורט -- ןטענקנַײרַא
 םוצ סעּפע ןּבעגוצ .ןטענק םַײּב ןּבעגנַײרַא

 ןיא יורטש יַא .עא סעקנישזָאר ,ךעלסינ 'ַא .גייט

 ,םייל

 ,דלַאװגרעּביא ןעמעננַײרַא ,ןסױטשנַײרַא .2

 ןיא דנַאלסור-טעװָאס ןוֿפ קלָאֿפ עשידִיי סָאד יִא

 ,פָאטצלעמש ןשיסור םעד

 -נַײרַא .ןעמערוֿפנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .גיֿפ .9

 ןוא תורצ עלא רעטרעװ יד ןיא יא .ןרעטסַײמ
 גנומיטש יד קיזומ רענעגייא רעד ןיא יא ,ןדַײל

 ךיא ּבָאה רעטעּפש , .הֿביֿבס רעצנַאג רעד ןוֿפ

 יַנֲֵיֹרֲא דיל ןַײמ ןיא יינש ןוֿפ תוחיר ץלַא

 ,12 יז ,טֿפַאשּביל ,ֿפי ,ײןטָאנקעג

 .הֿביֿבס רעַײנ ַא ןיא יא ךיז -- ךיז טימ

 .שינע  .ץכע- .גנו-



 ןלענקנַײרַא

 ךס ַא ןענרעלנַײרַא .װרט -- ןלענקנַײרַא
 יד טימ הרֹוטֿפה יד יַא .גנוגנערטשנַא טימ ,לָאמ

 ןעקנַאדעג עַײנ יא .קישטנאק ַא טימ יא .תוכרּב

 סעטרעיױוּפ יד ןיא יא .ּפעק עטנשקערַאֿפ ןיא

 ןָא טּביה רערעל רעד, .ענעיגיה ןוֿפ םירקיע

 רע .ןַײרַא ּפָארט ןיא יא דימלּת ןַײז טימ . . ,

 רעד ,"רעגייטש א ףיוא םיא טימ ןיוש טלַאה

 שטַײּב יד, .30 'ז ,1868 רימָאטישז ,קינזיצקַא

 ןיא ןלענקוצנַײרַא לטימ עטסעּב סָאד טינ זיא

 דיא ,ןירג ,"תודימ ערעסעּב רעגריּב עסיוװעג

 ,.289 'ז ,טלעו ןוא

 .ץכע- .גנ- .ךיז טימ

 :ַײרעה = .(עקד ,ןיד) רעד
 ,םעזעּב ַא טימ 1 .װרט -- ןרעקנײרַא

 טסימ סָאד ,ּבוטש םעד ןוא ןרעק עא טשרַאּב

 עצנַאג סָאד יַא .טרָא ןטמיטשַאּב ַא ןיא ןרעקרַאֿפ

 ןוא יורטש לַאטש ןיא יא .לקניו א ןיא טסימ

 ,ףיוה ןוֿפ ייה

 רעק ןייא טימ ןּפוזנַײרַא ,ןעקנירטנַײרַא .2

 -נַײרַא :ךיוא .לֿפעל ןוֿפ ,לזעלג ןוֿפ ,עסוּכ ןוֿפ

 טגָאזעג , .ןֿפנַארּב זָאלג עּבלאה א 'א .ןסע

 עצנאג סָאד טרעקעגנַײרַא ןוא םייחל ךעלדנַײרֿפ

 ,...הרֿפיש ,ןירָאג .ּב ,"לָאמ ןייא רַאֿפ לעזעלג

 .14 יז ,1910 יינ

 ןַײז םיא טָאה . .., .ןרעקקירוצ .כרַא 9
 ,מהס ,"טריקג ןַײרַא ףוג םונַײז ןיא רדיוו המשנ

 ,17 ,טי ,ילשמ ,ו"ּפש ןילּבול

 ןעמוקנַײרַא .געװ ןוֿפ ןעװערעקרַאֿפ .וטוא 4

 .עא דנַײרֿפ ,בורק םוצ 'ַא .קידנעײגַײּברַאֿפ

 קישטשמַאי רעד טָאה .ףיוה ןַײז דלַאּב זיא טָאג

 לָאמש ַא ןיא ןרעקוצנַײרַא ןּביױהעגנָא ..

 רעכילקערש רעד ,ןייטשניּבור .ז .צ ,"לסעג

 .106 'ז ,18823 סעדא ,לָאמיסנק

 ,סקניל ,סטכער 'א ךיז -- ךיז טימ

 .שינע .ץכע .גנו .רעד ,רעק--

 .ירע-  .(עק- ,ןיד) רעד
 -יק-= :89פ .ורט 4 װטוא -- ןעװערעק:;ַײרַא

 רעד וצ יַא .4 3 ןרעקנַײרַא וזד .1 .ןעווער
 לָאז עמ ןכַאמ ,ןּבַײרטנַײרַא .2 .עמשטערק

 וצ עשַאּפ רעד ןוֿפ יק יד יַא .גנוטכיר יד ןטַײּב

 ,םיּתּב ילעּב ערעייז ןוֿפ ןֿפױה יד

 ךיז טָאה ליּבָאמָאטױא רעד, -- ךיז טימ

 ,וינעוע רעטיירּב רעד רעּביא ןּבירטעג לענש

 -למוט יד ןיא רעהכָאנ ךיז טעװעריקעגנַײרַא

 ןיא ,רַא ,"ןןסַאג =| ןטירטס עדנשיור ,עקיד

 .ליּבָאמָאטױא

 -"רעק ַא ןּבעגנַײרַא .ורט -- ןרעּפרעקנַײרַא
 רעד ןוֿפ םינּפ ןיא ןרָאצ יַא .םערָאֿפ עכעלרעּפ

 טלַאטשעג ןיא 'א עניּב רעד ףיוא .עוטַאטס

 עג טָאה גרוטַאמַארד רעד יװ הנװּכ רעדנא ןַא

 הרע ,גנז .ךיז טימ .טלָאװ

 ,ןענעֿבנגנַײרַא .דזפ .ורט -- ןעינדַארקנַײרַא
 -כרוד יֵא .הֿבינג א ןעמענַײרא .ןעלגומשנַײרא

 םיא ןוא ךיז וצ ןצעמע יא .קַאינָאק ןטלגומשעג
 ,ךיז טימ .ןעװעּבַארַאּב

 .וטוא -- ןפַארקנַײרַא

 ,שינע-

 ַא טימ ןלַאֿפנַײרַא

 .לס .ורט -- ןעלּפָארקנַײרַא

 .ורט -- ןצַארקנַײרַא

 .ורט 8 װטוא -- ןעקַארקנַײרַא

 .ורט -- ןגיױקנַײרַא
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 ןעק ןַאלּפָארע ןייא , .ךיז ןסױטשֿפױנוצ .ךַארק

 טָאה ליּבָאמָאטױא רעד, ."ןטייוצ א ןיא יִא

 רעד, ."ןגָאװטסאל א ןיא טכַארקעגנַײרַא

 ןיא טכַארקעגנַײרַא טָאה סָאװ ,רענוד רעטשרע

 ,152 'ז ,צ ןליוּפ ,טיי ,"זיוה רעייז ןוֿפ ךאד

 רעװ, .רעד ,ךַארק-- .װזק -- ךיז טימ

 ןּבָאה ךיז לָאז ןרישזאסַאּפ יד ןוֿפ זיא סע

 ןיא ןףיש רעד ןוֿפ} יַא םעד ךָאנ טעװעטַארעג

 ,םנו- ,3 װ| 1959 גַאט ,"גרַאּבזַײא םעד

 ,שינע-

 ,ןֿפירטנַײרַא

 ןעמ לָאז ,לירג א ןַײרַא רעיוא ןיא זיא סע זַא,

 ןכָאקֿפױא סָאד ןוא ץלאז טימ רעטוּפ ןעמענ

 ךיוא לאֿפר ךאלמ רעד ,"רעיוא ןיא 'א ןוא

 ,5 'ז ,ד"ערּת לשימעשּפ ,תולוגסו תואוֿפר

 ץַארק ַא טימ .1

 -עכיײצנַײרַא ,ןּבעגנַײרא ןצארק ךרוד ,לגענ ןוֿפ

 ףיוא ןלאיציניא יד יא .עא ןּבַײרשנַײרַא ,ןענ

 ןיא יא .ןסעזעג זיא לרָאּפ סָאד ואוו קנאּב רעד

 .םיוּב ַא ןוֿפ ערָאק ןיא ,טנַאװ רעד ןוֿפ קניט

 םעד ןיא ןּבָארקימ עטכַאװשעגּפָא קרַאטש יַא;

 ,5-4 ןאא ,1930 זירַאּפ ,זעגפ ,"טיוה

 ןקילּב עריא? .ןקַאּב יד ןיא האנׂש יַא .גיפ ,2

 ,ןַאמ םוצ לקע טצַארקעגנַײרַא ןּבָאה
 .ךיז טימ

 .שינע-  .ץכע-
 ,םנ/  .רעד ,ץַארק--

 ןּבעגסױרַא

 ךעלנע ןענַײז סָאװ רעדָא ,ּבָאר ַא ןוֿפ ןעגנאלק

 ןַא ןיא ןעגנערּבנַײרא ייז ןוא ,ןעקַארק םוצ

 ןיא 'ַא .הרוׂשּב עטכעלש ַא 'א .קינײװעניא

 ןּבָאר עקיטסָארֿפ ןענעז, .לתוליכר יַא רעיוא

 טכַאנ רעד טעקַארקעגנַײרַא ןוא / ןגױלֿפעגנָא

 .84 'ז ,ןטלעצעג סֿבקעי ,אֿפא ,"רעיוא ןיא

 ,שינע- = ,ץכע-

 -סיורק;-= :89 .וטוא -- ןענעטסיװקנַײרַא
 ןיא ךיז ןּבַײלקנַײרַא .טעמַאז ,דל .ןענעק

 .ךיז טימ ךעלניװעג .הריד רעדנא ןא

 ,שרדמ-תיּב ןּבעל לוַײה םעד ןיא ךיז 'א
 ,שינע-

 =?1:: ,טעמַאז ,רל .װרט -- ןענעשורקנַײרַא

 ןַא ןיא ןסױטשנַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא - 1
 יד 'ַא (ןכַאז ןגעװ רָאנ) גנע זיא סָאװ טרָא
 ,דָאלֿפוש ןטשרעטנוא ןיא רעדמעה ענעסירעצ
 ןפוטשנַײרַא ,ןרַאּפשנַײרַא ךיז -- ךיז טימ
 םלוע םעד ןשיװצ יַא ךיז .(ןשטנעמ ןגעװ רָאנ)
 ךיז ןענעק טינ טסעװעא .דיגמ םעד ןרעה וצ
 ."סיורג וצ זיא ענינעשורק יד ,יא

 ַאּבנַײרַא סעפע
 ,דנַײרֿפ ןוא םיֿבורק ןוֿפ ווירּב ךס ַא יא .ןעמוק

 'ַא .חילש ןלעיצעּפס א ךרוד ,טסָאּפ ךרוד יא

 ענעטלעז יִא .טנַארֿפ ןוֿפ תועידי עטצעל יד
 ,םירֿפס

 ןלעיצעּפס ַא טימ ןעמוקַאּבנַײרַא ןצעמע 2

 'א .ןלוש עשידִיי יד ןיא רעדניק ךָאנ 'א .ליצ

 םעַײנ א יא ,ֿבר א רַאֿפ ןדמל ןטמירַאּב םעד

 טימ טכוזעג רֶע טָאה, .לושרָאכ רעד רַאֿפ ןזח

 ךיז ןגירקנַײרַא

 נַײרַא םענעי ױזַא יװ לטימ א תומּכחתה עלַא

 ,אנּבודמ ֿבקעי יר ,"הנוק א רַאֿפ ךיז וצ ןגירקוצ

 ןעניול ךיז טעווס, .ּב/א ,ארקיו ,המכח ילשמ

 -ןַײרַא ידּכ קירּבַאֿפ ןַײז ןיא טלעג ןגײלוצנַײרַא

 רעדירּב ,זײי ,"רעמענּפָא ןטוג אזא ןגירקוצ

 ,640 יז ,יזנּכשַא

 ,טנעה יד ןיא ןעמעננַײרַא .ןּפַאכנַײרַא 9

 -עליואו עכעלטע יד יא ,העד יד ,טכַאמ יד יא

 ,זיא טָאג, .ייז טימ ןענעכערּפָא ךיז ןוא ןעגנוי

 םעד טסײװ / ,תוֿבבל עדוי ,ןעמ טּביײלג

 טרָאֿפ ןעמ ליװ / ,תוֿבשחמ עלא סנשטנעמ

 לדניװש טימ יװ / ,ןגילק ךיז ןגעװטסעדנוֿפ

 ,58 'ז ,לעדוי ,סוממ ,"ןגירקוצנַײרא םיא

 ןָא ףָארטש א ןענעכײצַאּב וצ טצינעג 4

 עתמא יד 'א ףָארטש רעד ףיוא זַײװנָא םעד

 ,שטעפ| ,"!ןגָארקעגנַײרַא רע טָאה, ,עיצרָאּפ

 ךָאנ טעװ רע, ,ןעא סעקַײהַאנ ,סנקעטש ,ץימש

 ,ןעא רעגאל ,גנוקישרַאֿפ ,הסיֿפּת| ,"רָאי ןעצ יִא

 ןעא םילוזלז ,תוללק| ןגָארקעגנַײרַא יז טָאה,

 א; ."ןגָארטּפָא ךיז טנעקעג םיוק טָאה יז זַא

 -סיוא סָאד ,ּבַײל ןַײמ סָאװ סעּפע סעװָאטַאק

 טָאה סנַײמ ּבַײל עטרעװעדעגסיוא ,עטרעגָאמעג

 סָאד ,סוממ ,"!ןגָארקעגנַײרא ךעּבענ ךיז ןיא

 ,1910 י"נ ,עלעשנעמ עניילק

 'ַא .(ןליװ סמענעי ןגעק) ןצעמע ןעגנערּב .פ
 טכירעג ןיא ,ןשטנעמ וצ ףּתוש םענעזעוועג םעד

 םילוזלז עריא עלַא ףיוא םורעד ּבָאה , . ,, .עא

 ֿבר םוצ זיא סע יװ יז לעװ ךיא זיּב ,ןגיוושעג

 קלּב ריא טימ ןיוש ךיא לעװ טרָאד :'א

 ענליװ ,ןוּבשח ףוס רעד ,חנעּפ תנֿפצ ,"ןענרעל

0, 

 ַײּב ,ןיול ,חװר ,הסנכה ןעמוקַאּבנַײרַא .0

 עסיורג סָאד 'ַא ,טעּברַא יא .עא גנורעַײטש

 -יװירּפ ,טנעטַאּפ ַא 'א .תוֿבדנ ךס א יא .סניוװעג

 ,סעיגעל

 ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא סעּפע ןעמוקַאּבנַײרַא .?

 'ַא .ןּבעל ןלענָאיצָאמע רעדָא ןלעוטקעלעטניא

 ןַא 'א .ןעיידיא עַײנ 'ַא .ןשינעטנעק רךס ַא
 ,רענייּב יד ןיא ןקיטייװ 'א .קנאדעג ןלעניגירָא

 ,האנק עדליװ יא . . . .זַא דשח ַא 'ַא

 .(עק- ,ןיי) רעה .שינעי/ .ץכעי
 גנוגנערטשנָא טימ .1 -- ךיז ןנירקנַײרַא

 עסיװעג וצ רעדָא טרָא ןַא ןיא ןעמוקנַײרַא

 ךיז יא .דלַאװ ןיא ,ָאטעג ןיא ךיז יַא .ןשטנעמ

  רַעּבָא טָאה יז, .רָאטַאנרעּבוג םוצ ,ץירּפ םוצ

 ןיא} טרָאד ךיז טָאה ןוא טַאהעג הרירּב ןייק

 ,גנילרעּפש ,ײןגירקעגנַײרַא שינערעװש טימ {לייה
 עשראװ ,...ןעכדיימ עשימיאַארַאק יד ,זּביא

 ,18 'ז ,9

 א טימ ,טעּברַא טימ גנודניּברַאֿפ ןיא זד 2

 ףיוא ךיז יַא .ּפַאש ךָאינוי ַא ןיא ךיז יַא .לעטש

 ןיא ןסיצַאנ יד =} ןשטַײד יד ַײב טעּברַא

 .ךעצ ַא
 ךיז יַא .טלַאטשנַאןרעל ַא ןיא ןעמוקנָא .9

 -עג עשירַאצ יד רעטנוא| טעטיסרעוװינוא ןיא

 ,ןרעװש ץנַאג ןעװעג ןדִיי ַא רַאֿפ סע זיא ןצעז

 ,שודעלָאק א ןיא רָאטקעל ַא יװ ךיז יַא

 ןלעוטקעלעטניא ןטימ גנודניּברַאֿפ ןיא 4



 ןעײרקנַײרא

 טגירק תוסרוקיּפַאק .ןּבעל ןלענָאיצַָאמע רעדָא

 טעוװ'ס , ."םירוחּב-הֿבישי יד ןשיװצ ןַײרַא ךיז

 י"יגער רעד וצ גנואיצַאּב עשיניצ ַא 'א ךָאנ ךיז

 רָאנ לָאז, ."סערעֿפַא עטקעדעגֿפױא יד ךָאנ גנור

 רעד, ."זדנוא ןשיװצ 'ִא טינ ךיז שואְיי

 ןגָארקעגנַײרַא ךיז טָאה רעמָאי רעצרַאװש

 ,1947 א"ב ,דרע עטנערּבעג ,געס ,".. .ןיא

 ,105 יז

 דנַײרַא :ךיוא .װרט 4 װטוא -- ןעײרקנַײרַא
 טעיירק . .... .ןעַײרשנַײרַא ,ןדערנַײרַא ,ןגָאז

 סָאד ,עמיטש יד ןעקרעד ךיא .לדנעה א ןַײרַא

 סָאװ דיי ןכעלגעמ-קיצנייא ןוֿפ עמיטש יד זיא

 ןּבָאה קידנעטש טעװ ןוא טָאה ,טַאהעג טָאה

 רָאג א ןגעװ מוה .יףָאלּבי ,ץרפ ,"ןעיורטוצ

 טָאה ןָאה סנדייז ןַײמ , :טּֿפַאשיֿבורק רעטַײװ

 ."טײרקעגנַײרַא ףיוה סעּבָאּב ןַײז ןיא

 -נכירק ןעמוקנַײרַא ,1 .װטוא -- ןכירקנַײרַא
 עלעֿפוע סָאד .טנעה יד ןוא ינק יד ףיוא קיד

 .טע ּב ןיא 'א .רעמיצ ןיא ןַײרַא טכירק

 ָאד ,קָאטש ןניּב ןגידיל ןייא רֶע טניֿפיג ָאד,

 ןייא רָאנ טלָאװ רע ינוא ןכורקיג ןַײרַא רֶע זיא

 ,ה"צת גָארּפ ,לגיּפש ןילייא ,"ןֿפָאלש גיניוו

 ,2 יז

 ןעגנירדנַײרַא ,ןעמוקנַײרַא ,ןײגנַײרַא .2

 וצ ךיז ידּכ קידנכירק-טינ רעדָא קידנכירק

 .ענערעּפ סעמאמ רעד רעטנוא יא ,ןטלַאהַאּב

 רעלעק ןיא ,םעדיוּב ןֿפױא 'א ,ייה רעטנוא יא

 ןיא יא .רעקנוּב א ןיא ,ענילַאמ א ןיא יא ,עא

 רעטסדנימ ןָא וטסנעק יא; .ּבורג א ןיא ,לייה א

 ימייהעג ,צוס ,"ּבָארגסוא םענעדרע ןיא הנּכס

 ןסיוטשעגנָא ךיז ןוא טעשזדנָאלּברַאֿפ , .טָאטש

 -ןַײרַא קנַאדעג רעד ןַײרַא רימ זיא ,סַאֿפ א ףיוא

 ,396 יז ,װעשטָאלז ּבזי ,"ןַײרַא סַאֿפ ןיא ןכירקוצ

 טכאמעג לסעק ןןסיורג} ןרעטנוא ןעמ טָאה;

 לָאז שטנעמ א זא ױזַא ,גנונעֿפע עלעיצעפס ַא

 .140 יז ,םלעכ ,ּבזי ,'ַא ןענעק

 "נָאק רעד .ךעלעמַאּפ ,ליטש ןעמוקנַײרַא 9
 רעדֶו ףעזוי ןַאּפ, .רעהא 'א טעװ רָאילַארט

 ןוא יִא גָאט עלַא לַײװרעד טעװ ן{תיּבה-לעּב

 עשוהי ,"תואצוה עסיורג יד ףיוא ןגָאלק ךיז

 ,ירֿפרעדניא רעגייזא ןַײני ,עלרעּפ

 ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ --- ןעמוקנַײרַא .4

 תוזע ןַא, .טייהרענעטעּבעג טינ רעהַא יַא ,לוטיּב

 ןיא םענעי וצ לוויטש יד טימ יא !םינצּבק ןוֿפ

 רעד, .146 יז ,םרוטש ןיא ,עש ,"ןַײרַא לָאז

 -סיוא טימ ןַײרַא טכירק {רוחּב-הֿבישיו רעגנַאל

 ,110 יז ,תורוד ,גח ,"סענַאגױא עטעשטרַאטסעג

 -עשַאּב ,ןטקעזניא ןגעוו --- ךיז ןגירקנַײרַא .9

 ַא .ַא ןעק (טנוה ַא) ץַאק ַא .ללּכּב ןשינעֿפ
 ,ךרַאּפ א ןיא ןיּפש ַא יװ יא יא ןעק זיול ,ױלֿפ

 ןוא רעיוא ןיא (עלעּבאּב) עלעגילֿפ ַא יװ יא

 ןַײרַא טכירק םערָאװ א; .רעיודעג ףיוא ןּבַײלּב
 סרעסיז ןייק זַא טניימ ןוא (טיורק) ןיירכ ןיא

 ןוֿפ טכַאמ רדעיא .װש ,יָאטינ ןיא (סרעסעּב)

 איד ףוסל ואוו ,הכימ לסּפ רדנוזּב ןייא ףוג ןַײז

 המלש ,"הכירק ןַײרַא 'נוא זױרַא ןנוט םרעוו

 רעטניװ ןטלַאק ןֿפױא דיל-גָאלק אי ,לוּב ןמלז

 .ן196 'ז ,28:1927 סקנּפ ימַא ,ֿבירו '4

208 

 רימ ךיא ךירק ,יוזַא יאדמשא םעד קידנדערנַײא,

 ןיא םיא וצ ױלֿפ א יװ ןַײרַא הֿבינגּב לַײװרעד

 טֿפערט סע, ,140 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"םעזוּב

 ַא ןַײרַא טכירק רעיוא ןיא זַא טֿפָא רעיײז

 וצ זיא ןטסעּבמַא . . .לעמרעװ א רעדָא עלעגילֿפ

 ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג .מ 'רד ,ײרעטקַאד א ןֿפור

 ,60 יז ,1908 עשרַאװ ,עינעגיה ענײמעגלַא

 -סיוא שלַאֿפ .ןרעװ טרַאנעגּפָא ,ןלַאֿפנַײרַא .0

 .תוֿבוח ןיא 'א .ןלַאֿפכרוד ןוא ןענעכער

 .טעּב קנַארק א ןיא ּפָאק ןטנוזעג א טימ יא

 ואו קסע ןא ןיא ,טּפעשעג טכעלש א ןיא יא

 ןַא ןיא יא .דמעה עטצעל סָאד וצ טגייל עמ

 םיא טימ ךירק ,ךימ גלָאֿפ ,לרעּב ,ילא,, .ערעֿפַא

 טלעװ ,שטַאגולד .מ ,"תוֿפּתוש ןיא ןַײרא טינ

 (א) ןיא יַא* 29 'ז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ

 ןעמוקנַײרַא ,ןלַאֿפכרוד סואמ = עטָאלּב

 הדומ,  .גנומענרעטנוא ,טֿפעשעג טכעלש א ןיא

 ןיא ןַײרא ךירק ,ירֿפרעדניא ףיוא ייטש ,ינַא

 רַאֿפ ןעמ לי, .ל9 ,"ינק יד וצ זיּב עטָאלּב

 טכער טשרע ןעמ טכירק ,ןַײז אצוי ןעמעלַא

 ןיא 'א :ךיוא יוזַא .װש ,"ןַײרַא עטָאלּב ןיא

 ַא יא ,ּבורגדלָא ג א ןיא יא ,ּפמוז (ַא)

 ה סנרּּפ רעד ןיא 'א* .ּבורגצלַאמש

 ךיא ּבָאה ןגעװטסעדנוֿפ, .ןרירוקנָאק(רַאֿפ) --

 םענייא ןּבעל רעײז ַײּב ךָאנ ןּבילקעגסױא -
 ךיא ןעװ ,(ןדיי-עטוג יד| ייז ןוֿפ ייווצ רעדָא

 ןוֿפ סָאד יא ,ןָאט ךודיש א טֿפרַאדַאּב ּבָאה

 טינ הסנרּפ רעד ןיא רימ לָאז רע ,טַײװ ץנַאג

 ,ב"סרּת עשראװ ,טלעװ רקֿפה יד ,;לֿביר ,ייֵא

 ,46 יד

 טכירק ןַײש לקיסַאּפ א .ןעגנירדנַײרַא .7

 עלעג סָאד, .ןדָאל ןיא טלַאּפש ַא ךרוד ןַײרַא

 -עגכרוד ךיז לָאמַאטימ טָאה שינרעטצניֿפ

 -ןַײרַא ,לּבַײש סָאד ןכַארּבעגכרוד טָאה ,טלַארטש

 ידערֿפלַא רזממ ןגעװ דיל סָאד' ,לה ,ײןכָארקעג

 יװ יוזא ,טכירעגמוא טמוק טײקנַארק-ןרינ יד,

 ןַײרַא יז טכירק טסַאג . . . רענעטעּבעגמוא ןַא

 "מירדח ענעגרַאּברַאֿפ עטסקינייװעניא ערעַײא ןיא

 ,רעטטער רעננעמ רעד ,קלַאֿפ .ס ירד ,"ךצל

 ,95 יז ,1905 יײנ

 -גַײרַא הֿבינגּב יװ ױזַא ,טײהרעטלעטשרַאֿפ .8

 רעֿבושח ,טֿפַאשלעזעג ,עּפורג ַא ןיא ןעגנירד

 ,טֿפַאשלעזעג רעכיוה רעד ןיא 'א .החּפשמ

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא יא .טרעדנוה-ריֿפ יד ןשיװצ

 רעטסָארּפ אזַא ןיא יא טעװ . . . רע? .ּבולק ןיא

 ןיא 'ַא* .5 ,| 1972 ,רָאֿפ ,גח ,"?החּפשמ

 ןצעמע טימ (ןכַאמ) ןּבָאה הנותתח = סוחי

 טָאה רע, .החּפשמ רעקידסוחי ,רעֿבושח ַא ןוֿפ

 ןיא יא לָאז רֶע םוא טלעג ליֿפ ןדנ ןּבעגעג

 ,ס"רּת ענליװ ,רעגעװש איײװצ ,ןוחַא .מ ,"סוחִיי

 ,6 יז

 ןיא ,עטָאּפַאק רעד ןיא יַא .ךיז ןָאטנָא .9
 ,רידנומ ןיא יא ,לטנַאמ ןקידרעטניװ ןיא ,ץלעּפ

 ןַײרַא טכירק עמ, .טַאלַאכ-רעטקַאד ןסַײװ ןיא

 ,עטקַאהעצ ןיא ,ךעלּבַײל עמערַאװ עטלַא ןיא
 המלש ,סוממ ,ײ"סנטֿפַאק עװָאטַאװ עטעטַאלרַאֿפ

 ,45 'ז ,וװ

 טימ יא .ךיז ןגָאלש טימ גנודניּברַאֿפ ןיא ,0

 טימ יַא .ןַײרַא עדרָאמ ןיא (סעקאלוק) ןטסיױֿפ יד

 ןכירקנַײרַא

 ןיא לגענ יד טימ יא ."עצרַאּפ' רעד ןיא םידי יד

 ,םינּפ

 ,דײר סנצעמע ןסַײררעּביא לדייאמוא ,1

 יװ ,ןטרָאג א ןיא ריזח א יװ דייר יד ןיא יִא

 .עלירעּפָאּפ ןַאװיא

 .ךיז ןטכַארטנַײרַא .ךיז ןענרעלנַײרַא ,2

 ַא ןיא ,איגוס א ןיא יא ףיט .ךיז ןענעײלנַײרַא

 .ןדורֿפ ןיא ,ןסקראמ ןיא יא ,לוּפלּפ ןטלדיירדעג

 -רַאֿפ ןיא) ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא ןיא ,8

 קיטַײצכַײלג ןענעק סָאװ (ילּכ א טימ גנודניּב

 טימ 'ַא* .טַײטַאּב ןקיטשרע םעד ךיוא ןּבָאה

 = (ענאװ) לטיּב סמענעי ןיא סוֿפ ַא

 .םינינע עטַאװירּפ סמענעי ןיא ןשימנַײרַא ךיז

 סמענעי ןיא סוֿפ ַא טימ ןכירקוצנַײרא יו,

 ענעצלָאמשרַאֿפ סָאד טרַאד ןעקנוטנַײא ,לטיּב

 ,"ַבַײל סָאד טימרעד ןּבַײר ןוא ןכלײשטַאֿפ

 'א* .1910 י"נ ,עלעשנעמ ענײלק סָאד ,סוממ

 ,רעטסַײט ,עלעטַײּב לט ַײ ֹב סמענעי ןיא

 "רעד ןלעװ (א = (ענעשעק ,לפינק ,עלײשטַאֿפ

 -רַאֿפ רענעי לֿפיו ,ןטֿפעשעג סמענעי ןייג

 ןטֿפעשעג סמענעי ןיא ןשימנַײרַא ךיז ;טגָאמ

 ןַײרַא טכירק סע .ןענעֿבנגסיורא .ןענעֿבנגַאּב (ב

 ךס א ןּבײהנָא -- לז מ רעדַא איבנה-והילא

 ,ּפעט ,לּפעט) ּפ ָא ט ןיא 'ַא* .ןענידרַאֿפ וצ

 טריֿפ עמ יװ ןייגרעד ןלעװ = (לדנעֿפ ,ּפעטכיק

 ןוא ןעניֿפעגסױא ,םייה רעד ןיא םענעי ַײּב ךיז

 סמענעי ןוֿפ ןטייקיניילק עלַא ןלייצרעדסיוא

 = דרע רעד ןיא ,דרע'רד ןיא 'א*  .ןּבעל

 ןּבָאה ,ןצרַאה םוצ ןעמענ ךיז קרַאטש רעייז (א

 ַײב ,הלילח קילגמוא ןַא ַײּב , .שֿפנ-תמגע סיורג

 רעירֿפ רע טליֿפרעד ּבוטש ןיא ןּכוסמ הלוח ַא

 ןוֿפ רעמ ןסירעגסיוא טרעװ ,ןעמעלַא ןוֿפ

 ,טכענ ןייק טינ טֿפָאלש ,םורא טצנַאט ,ןעמעלא

 ,עש ,"ןויצ-יאנוש ,ןַײרַא דרע רעד ןיא טכירק

 -רַאֿפ ךיז (ּב .160 'ז ,...ךעלעשנעמ עניילק

 טּפַאכעג םיא טָאה עמ, .קרַאטש רעייז ןעמעש

 "נַײרא דרע'רד ןיא שממ רע זיא ,ןגיל ַא ַײּב

 ."ןכַארקעג

 -רַאֿפ ןיא ,ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא ןיא ,4
 ןכעלשטנעמ ןוֿפ דילג א ,רבא ןַא טימ גנודניּב

 ןטימ (א = ןגיוא יז ןיא 'א* .רעּפרעק

 ןיא טכירק (ךיור) עלעּבױטש ַא :ב ןקיטשרע

 ,ןגיוא יד ןיא ןֿפרַאװ ךיז (3 :;ןַײרַא ןגיוא יד

 יד ןיא 'ַא* ןלעֿפעג ןלעװ ,ןייטשוצ רדסּכ

 ץעג יד :ּב ןקיטשרע ןטימ (א = רענײּב

 ךיז (ּב ;ןַײרַא רענייּב יד ןיא טכירק (טלעק)

 ,ןעידונרַאֿפ (ג :ןּבעל-טַאװירּפ סמענעי ןיא ןשימ

 רענייש א ןרָאֿפ וצ ןעמוקעג זיא'ס, .ןריוורענעד

 טָאה ,קינדונ א לסיּב א רָאנ ,רענעק ַא . . .דִיי

 דירַאי םינוֿפ ,עש ,"רענייּב יד ןיא םענעי יא ביל

 (יד) ,לַאג (רעד) ןיא יַא* 190 יז !

 ףיוא ןֿפַאשרַאֿפ = תרגרג ,םירעדעצג

 שֿפנ-תמגע ,קיטײװצרַאה ןֿפוא ןלעדייאמוא ןַא

 יַא* ,ןֿפדור ,ןדָאש ןלעירעטַאמ ןעגנערּב רעדָא

 ןטימ קיטַײצכַײלג ךױוא (א = זדל א ה ןיא

 ןיא ןַײרַא טכירק ןייּב א זַאע .ּב ןקיטשרע

 ,ײץלַאז טימ טיורּב ןייק טינ ךיוא טֿפלעה זדלַאה

 (שינעקישנָא) הרצ ַא יװ ןעגנירדנַײרַא (ב ;װש



 ןצירקנַײרַא

 ;הֿפורּת ןייק ריא רַאֿפ טינ טָאה עמ סָאװ
 .תושקּב ,תונעט טימ ןייטשוצ (ג

 'ַײרא (א = ןצ רַא ה ,ץ רַא ה ןיא יַא*

 ,ןעקנעדעג ,ןגירק ּביל ןוומ לָאז עמ ןעגנירד

 סי 8 יד טימ יַא :ךיוא (ּב ;ןעניז ןיא ןּבָאה

 (יװ ױזַא) ןלעװ = (ןשָאלַאק ,לוויטש ,ךיש)

 רענעי סָאװ ןסיוורעד ךיז ,ןייגרעד דלַאװגרעּביא

 -סיוא לדייאמוא ןעמענ :טכַארט רעדָא טליֿפ

 ןיא םענעי וצ יא ןעק עמ, ,ןגערֿפסױא ,ןשרָאֿפ

 יד ןיא; ;"ןצרַאה ןיא טינ רעּבָא ,ענעשעק

 .וחש ,"ץרַאה ןיא טינ רעּבָא יַא ןעמ ןעק ןגיוא

 טינ ּבַײװ םעד רַאֿפ סעּפע ליװ ןַאמ רעד זַא;

 םעד ןיא 'א םיא ּבַײװ סָאד לָאז ,ןגָאזסיױא

 רעקסנעשז רעד ןַאמרעקעּב .ש ,"ןצרַאה

 רעד ןיא 'א* 43 'ז ,1887 סעדַא ,סַארּפַאװ

 :קיסַאּפש .ןצרַאה ןיא יַא חד = המשנ

 ןצעמע ןיא א .םעזוּב ןיא םענעי וצ יִא

 טלמונַא ךיז ּבָאהכ, .ןצרַאה ןיא 'ַא וזד =

 ריא ןיא ןעק עמ ?ונ . . .ריא וצ טקוקעגוצ

 ,240 יז ,'סעמצי' ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,ײ?יַא

 :ב ןקיטשרע ןטימ (א = טיו ה ןיא יַא*

 ןיא םוטעמוא ןַײרַא טכירק שטשעלק רעד;

 רעד יװ ןרעװ ,טיוה סמענעי ןיא יא (ּב ;?טיוה

 סנטייװצ ַא ןוֿפ ןינע ןַא ןטכַארטַאּב ,רערעדנַא

 קיטײװצרַאה א שממ זיא'ס, .טקנוּפדנַאטש

 -ץגייא ןַײז ןענעקיײלרַאֿפ ליװ רע יװ ןקוקוצנָא

 ַא ןיא יא ןעװעג ןלעּב ַא טלָאװ ןוא ךיא םענ

 ,טַײצםרוטש ַא ןיא ,סוממ ,"טיוה רעדמערֿפ

 ר עט ע ביז רעד ןיא םענעי 'ַא* 28 ז

 ןכעטשנַײרַא ,ןגָאזנַײרַא = (ןּפיר יד ןיא) ּפ י ר

 ןיא 'א* ןָאט ייװ לָאז סע ,טרָאװ ַא טימ

 תרגרג ,לַאג ןיא יַא חז = רע בעל (רעד)
 וזד ,ּפיר רעטעּביז רעד ןיא 'ַא וזד ךיוא .ַאא

 ,רענייּב יד ןיא יא

 :ב ןקיטשרע ןטימ (א = ּפ ָאק ןיא א

 םיא טקיש עמ ,חילש רעטכעלש א זיא ןֿפנָארּב;

 ,ױַײרַא ּפָאק ןיא רע טכירק ,ןַײרא ךיוּב ןיא

 ךַאלֿפרעּבײא רעד ףיוא ןעמיװשֿפױרַא (ּב ;װש

 .ןעניז ןֿפױא ןעמוקֿפױרַא ,ןַײזטסואוװַאּב ןוֿפ

 א ןגעװ) ןעגנירדנַײרַא .ןעקנעדעג ,ןײטשרַאֿפ

 ,ןעקנַאדעג ענעדײשרַאֿפ , .(דייר ןגעװ ,קנַאדעג

 ,היֿבט ,עש ,"ןַײרַא ּפָאק ןיא ןכירק ןתובשחמ

 ןיא יַא וז = ס עקשיק יד ןיא יַא 187

 ,ןרירוקנָאקרַאֿפ :רקיע רעד ןוא םירעדעג יד

 יציֿפינַאזרעּפ ַײּב ּבּב עקידרעירֿפ טימ .פ
 םוצ ןַײרַא טכירק (לזמילש) תולד רעד .ןעגנור

 ןַײרַא טכירק גנונעֿפָאה קנוֿפ ַא .ןַאמערָא

 יד רָאג זיא עכַײר עלַא ַײּב זַא טינ טניימ,

 ,ןכָארקעגנַײרַא שינעטנעק יד טימ טייקלדייא
 ,1890 ענליװ ,תועט חקמ רעד ,ןהָאזדוּב י

 ,טייהרעקיאור רעדָא ױזַא םּתס -- ךיז טימ
 .ץכע/ .גנז רעד ,ךירק-- .ןסַאלעג

 .ירעה = .(עקד ,ןיד) רעד = .שינעד
 רישכמ ַא טימ .1 .װרט -- ןצירקנַײרַא

 ,ןֿפיטנַײרַא ,ןדַײנשנַײרַא (לגענ יד טימ ךיוא)

 ןַא (ןיא) ףיוא םַארגָאנָאמ ַא יַא .ןריװַארגנַײרַא

 יד תוחול ענרענייטש ןיא יא .ןייטשלדייא

 עכעלטע הֿבצמ ַא ףיוא יא .תורּבדה-תרׂשע

 .ורט 48 וטוא -- ןצפעיקנַײרַא

 .וטוא -- ןעקנערקנַײרַא

 .װרט -- ןֿפדורנַײרַא
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 ןוֿפ ןרעטש ןֿפױא יא .טעָאּפ םעד ןוֿפ תורוש

 .שרוֿפמה-םש םעד םלוג

 .ןליֿפ ףיט ,ןעקנעדעג טוג לָאז עמ ןכַאמ .2

 יד 'א .(ןורּכז ןיא) ּפָאק ןיא דייר עגולק יד יִא

 ,רעצרעה יד ןיא הנומא

 .ּפַאק ןיא ,ןצרַאה ןיא ךיז יַא -- ךיז טימ

 .שינע- .ץכע- .גגו- .רעד ,ץירק -

 רעד = .(עק- ,ןיד) רעד
 ןגָאזנַײרא

 א 'א .ןָאֿפעלעט ןיא יִא .ץכערק א טימ סעּפע
 -- ןשטנעמ יד טָא היחמ ַא, .(הללק ַא) הכרּב

 לָאמ ןּביז --- טסימיסעּפ א ןַײרא דלַאּב טצכערק

 ,קׂש= ,"חישמ ייז ַײּב ךָאד טמוק גָאט א

 ,254 יז , ...ךַאילש

 ,רעד ,ץץכערק =

 ,ירע- .(עקי
 ,ןיד) רעד = .שינעז

 עגנַאל א ןעקנערק
 רעטנוזעג ןיק ןעװעג טינ זיא רע, .טַײצ

 ןעקנערקוצנַײרא ןזיוואּב טָאה רע רעּבָא ,שטנעמ

 ,שינע- ."רעקיצעּביז יד זיּב

 -.סיוא ףרַאד עמ, .װרט -- ןְשװעטַארנַײרַא
 ןיא טינ ןעיײג סָאװ רעדניק עשידִיי ןעניֿפעג
 ןיא ןעװעטַארוצנַײרַא ייז ידּכ ,ןלוש עשידִיי
 ,1942 ,דוק ,מי ,"טייקשידיי רעזדנוא ןוֿפ ןטסענ

 -אר-- .טלקמ ןיא יִא ךיז -- ךיז טימ

 ,גנואוועט

 :89 .ורט -- ןשמָאר- ,ןעמַאינַײרַא

 ןיא דוס ַא (יװ) ליטש ןגָאז .1 .ןעמיור --
 ַײּב זא ,גהנמ א ןעװעג זיא עטיל ןיא , .רעיוא

 םעד יא ןאמ-אשידק-הרבח רעד געלֿפ היוול א

 ןּב ינולּפ ,ןסיװ ַײז :דוס א רעיוא ןיא ןנימ-רּב

 רעד ,ןַאמדַײז .ה ,"ןּברָאטשעג טסיּב זַא ,ינולּפ

 .3 או 1972 ,לַאנרושז רענײמעגלַא

 ,גנונעדרָא ןַא ןיא ץעגרע ןעמעננַײרַא .2

 ןעמ טָאה ,ּבוטש יד ןסַײװסיױא ןכָאנ ,חסּפ רַאֿפ,

 טָאה עמ עכלעוו ,לּבעמ יד טמָארעגנַײרַא קירוצ

 -סיוא ןרַאֿפ ּבוטש ןוֿפ טמַארעגסױרַא טַאהעג

 ,ןסַײװ

 ,גנוד .רעד ,םיור = ,םָאר-- ,םַאר --

 .שינע- .ץכע-
 ,ןריקירּבור-- :89 .ורט -- ןקירּבורנַײרַא

 טינ ייסע ןסמענעיו ... טָאה סָאװרַאֿפ ןוא,
 פא רעד ןיא ןרעװ טקירּבורעגנַײרַא טנָאקעג
 ,גָאט ,רעקידעּבעל-ַאמטוג .ש ,"?ירקחמי גנולייט

 ,23 טו 7

 ערעגנעל א ןוא קרַאטש

 ןיא ןצעמע יא . . . . וצ זיּב ןצעמע ןֿפדֹור טַײצ
 .ןּבעל סָאד ךיז ןעמענ ןיא ,שואָיי

 .ןרעכייר-- :99 .ורט -- ן(רע)כורנַײרַא
 טכעלש ןןוויוא=} ןֿבוא רד זיא ּבוטש ןַײז ןיא,

 ,א/ּבי ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"ןַײרַא טכַאר י'נוא

 .שינ .גנ- .ךיז טימ

 ,ןעמָאר -- ,ןעמַארי- +- .ורט -- ןעמױרנַײרַא
 זיא איז ןעװ ּבַײװ הארט ןייא וטׂשָאה, .1 ב

 .וחרט -- ןקידנורנַײרַא

 .ורט -- ןקורנַײרַא

 ףקור ןא (לטכצה ַא

 ןקורנַײרַא

 ריא םיור י'נוא ריא וצ ךיז גיּב ,ןיילק ךַײלג

 .ּב/ז ,ןויע ,"ןַײרַא רהָא ריא ןיא תודוס ןַײד

 ,ךיז טכַאד ,רערעדנא רעד טימ טדער ענייא,

 רעיא ןיא טמיור ,רעטסעװש עטוג יװ רָאג

 ,סוממ ,"ּבוטש ריא ןוֿפ תודוס עלא ןַײרא

 .שינע- .ץכע- ,גנו- .70 יז ,םייהא קירוצ

 טָאה טקנעװשרַאֿפ ,ָא. .װטוא -- ןשיורנַײרַא
 טשיױרעגנַײרַא טָאה רע / ,וװערַאנ רעד זדנוא

 ,ןגעװ ענעסקַאװרַאֿפ ,גח ,"ףָאלש רעזדנוא ןיא

 יװ ,טשיורעגנַײרַא טָאה םי רעד, .9 'ז ,8

 םעד ןיא ןשימנַײרַא טלָאװעג ךיז טלָאװ רֶע

 ,7 וו 1958 ,גָאט ,טייצ ,"סעומש

 ףיוא ךיז ןּבָאה יז טצעזעג, .ךיז טימ

 "ןַײרַא ךיז ןוא ,ּבמעד א ףיוא לגיײֿפ יװ ,םיא

 ,"רערָאלק טימ ןַײּפ טימ םיא ןיא טשיורעג

 ,353 'ז ,1956 י"נ ,ו המחלמ ,מּפ

 ,שינע- .ץכע-ה .,גנו- רעד ,שיור --

 עלַאי .ךיו טימ

 ןַײרַא ךיז ןקידנור / ...רעדלעװ ןוא ןכַײט

 ,1967 ָא"ּת ,טֿפַאשּביל ,ֿפי ,"רעטרע יד ןיא

 ,7 יז

 ןַײמ ןַײרַא רימ טֿפור, .װרט -- ןֿפורנַײרַא
 ,"ָאטינ זיא ןּבעל רעַײט ןַײמ / -- ,ןּבעל רעַײט

 רֶע זָאל, .סעטרֿבח יד יא ןוא ןייגנגעקטנא .לֿפ

 ןשיורד רעד םנעי ןֿפור ןַײרה רימ זָאל ינוא ןיג

 טָאה; .ג/גכ ,הניאצ ,"ריט איד ףיוא טֿפָאלש

 טָאה ןוא ןֿפורעגנַײרַא ךיז וצ םיא ֿפר רעד

 ןַײמ טינ וטסליװ רשֿפא :טגערֿפעג םיא

 ,1865 עשרַאװ ,הלּכ עכילקילג איד ,"?רעטכַאט

 .שינע- .ץכע-ה .גנו- .רעד ,ףור--

 .ײרע-/ .(עקי ,ןיד) רעד
 -נַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא .1

 .לּברַא ןיא טנַאה ַא יַא .(ףיט) קינײװעניא ןָאט

 ךעלדעש ךיוא זיא סע, .ךָאל א ןיא ּפָאק םעד יא

 ,לצלעה א ,עלעֿפעל-רעיױא ןַא רעיוא ןיא יא ףיט

 ,ּבעילטַאג .מ ירד ,לכיטזַאנ ןוֿפ גערּב םעד רעדָא

 ,1908 עשראװ ,עינעגיה ענײײמעגלַא ערעלוּפָאּפ

 ,65 'ד

 -סױרַא ןוא יַא .ּפוטש ַא טימ ןגײלנַײרַא .2
 לייט ַא ןיא, .ןוויוא ןיא הלח יד יַא .ּפעט ןעמענ

 םעד ןקורוצנַײרַא גהונ ךיז ןעמ זיא רעטרע

 -רֿבוע רעד זַא ןוא ,ןוויוא-ּבוטש ןיא טנלָאשט

 טמענ ,ןצייהוצנַײא ירֿפ-תּבש טמוק םיֿבכוּכ

 ,ּב/חנ ,2טל ,"סיורַא םיא רע

 ןיא סעפע יא .,ןגײלנַײרַא .ןָאטנַײרַא 9

 ,טנלָאשט ןיא ןַײרַא טקור עמ סָאװ,, .ענעשעק

 .חש ,ײ{טנלָאשט ןוֿפ} סױרַא ןעמ טמענ

 ןיא ,זדלַאה ןיא ,ליומ ןיא ןעגנערּבנַײרַא .4

 ןיא יִא .ןעקנירטנַײרַא .ןסענַײרא .ןַײרַא ןגָאמ
 'א .לדניײצֿפלָאװ סָאד ,טסורּב יד ןַײרַא לכלַײמ
 ,ץלַאמש טימ איצומ ַא לגנִיי םעד

 וצ ידּכ) טרָא גנע ןַא ןיא ןעגנערּבנַײרַא .8

 = ןיל ק  ַא 'ַא*  ,(טרָאד ןועטײרּברַאֿפ

 ןעגנואיצַאּב ,חקמ א (ןריניאור) ןקידעשַאּב :ךיוא

 א טימ ןכירקנַײרַא = לסיֿפ ַא 'ַאֹ*  .עא

 ר ע ס עמ א יַאֹ* .ץעגרע ךיז ןּפוטשנַײרא ,סוֿפ

 זָאנ יד אי



 ןעלזירנַײרַא

 ןשימנַײרַא = (םוטעמוא ,ךעלּפעט עדמערֿפ ןיא)

 ןָאש ז א ר א 'ַא* .םיניגע עדמערֿפ ןיא ךיז

 ןענעֿפע ןזָאל טינ ,ןקירדרעטנוא = זדלַאה ןיא

 (ךיז ןקירדוצסיוא ףיוא) ליומ ןייק

 ןוא רעלעק ןיא יא .ןרַאּפשרַאֿפ ,ןצעזנַײרַא .0

 -םיֿבנג) .הסיֿפּת ןיא 'ַא .ריט יד ןסילשרַאֿפ

 'ַא :שיגָאלַאנַא .(ןךָאל=} רוח ןיא יִא :ןושל

 זַאע -- ט נא װ ע ג (א) ןיא יא .םערָאֿפינוא ןיא

 םיא ןעמ טקור ,דנַאש ןוז א ןוֿפ טָאה עמ

 טזָאל עמ =| .חש ,"טנַאװע ג ןיא ןַײרַא
 א טגָארט סָאװ טַאדלָאס ַא רַאֿפ ןּבעגּפָא םיא

 ,ןרידנומ

 'ַא" .ןרַאננַײרַא ,ןֿפױקרַאֿפ םַײּב ןרַאנּפָא
 ,ןשיײלֿפ טָאטשנַא ןייּב = עמָאצַא| ה מ צ ע ןַא

 ,ןֿפוא ןרשּכ ןייק טינ ףיוא טלעג ןּבעג .8

 "ץרחייאל יַא .ןַײרַא די ןיא יא .רַאּבַאכ ןּבעג

 .קנַאּבמָאט ןרעטניה י'ַא .טלעג

 טינ טלעג ןּבעג ,ןֿפָא טינ סעּפע ןּבעג .9

 םעד לריּפַאּפ א יַא .עמוס רעד ףיוא קידנזַײװנָא

 .(ןַײרַא ענעשעק ןיא) ןַײרַא טנַאה ןיא רעטקָאד
 דניק םעד יא .עקשוּפ-הקדצ רעד ןיא סנשָארג יא

 ,סעקרעקוצ רָאּפ ַא

 .רעטנעענ ןעגנערּבוצ ,ןקירדוצ ,ןקורוצ ,0

 ...ןטלַאהעג ןקַאּב יד רעטנוא ןּבָאה ךיא};

 רעגניֿפ ןּבָארג םעד ּבָאה ןוא ןטנַאה ןייא)

 ,"לגרָאג םעד ןוֿפ ּפָאנק םעד ןיא טקורעגנַײרַא

 רעדניק ידע .19 יז ,ו"נרּת עשרַאװ ,לוגלג ,גּבא

 ןּבױהעגנָא ןוא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענַײז .. ,

 רעמינּפ עצנַאג ערעייז יַא סעינַאמערעצ םוש ןָא

 .'תוניֿבמ ףיוא' ,רַא ,"ןַײרַא םינּפ סהלּכ רעד ןיא

 יַא טשינ לָאז עמ,, .ןקורקעװַא ,ןקורּפָא 1
 וצ ידֹּכ רעדלעֿפ ייווצ ןשיװצ סָאװ ץענערג יד

 סמענעי ןוֿפ דלעֿפ ןגייא ןַײז ךיז ןרעסערגרַאֿפ

 ,23 יז ,?רָאי ,זדָאל ,א"מיגרּת ינימ רֿפס ,"דלעֿפ

 .(ףּכ תעיקּת א ,טנַאה ַא) ןקעטשנַײרַא ,2

 ןוא טנַאה ַא טקורעגנַײרַא םיא ךיא ּבָאה,

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"טסייה רע יװ טגערֿפעג

 רעּביא טקַאה ןוא טנַאה א רימ טיג ָאט, ,73 יז

 יד טקורעגנַײרַא ריא טָאה ןרעו . . , הציצ ַא טימ

 םוצ הציצ א ןגירקסיורא טזומעג ןוא טנַאה

 ,יצּבלָאטס סיוא ןַאמטלַא .ו .א ,"ןגָאלשרעּביא

 ,1893 ענליװ ,טנַאקירּבַאֿפ רעד ,יּבוג רעקסנימ

 לטֿפיֿפ א 'א* ;(רעגניֿפ ףני ֿפ יד יַא*

 לֿפ על ַא יַא* ;םכילע-םולש ַא יַאֹ* ;(לטֿפניֿפ)

 ,םכילע-םולש ןּבעגּפָא =

 ,רעקרַאֿפ ןכעלטכעלשעג ןּבָאה .לואוװ 3

 (ןומה) םלוע ןשיװצ ךיז 'ִא -- ךיז טימ

 ךיא סיש . . . םהרֿבַא ּבר וצ ןּבָאה ףרַאד ךיא,

 רעכיג סָאװ ןַײרַא לַײװרעד ךיז קור ןוא סיוא

 יהטמ לש הֿבישיּבב ,סוממ ,"רָאדירָאק ןיא

 םערָאװ רעקידעּבעל ַא יװ ךיז ּבָאה ךיא ,, .71 יז

 ,"ןענָאילימ יד ןוֿפ ׁשַא ןטיוט ןיא טקורעגנַײרַא

 ,1948 א"ב ,ביֿבָא לּת ןיא רָאי ןּביז ענַײמ ,געס

 ,176 יז

 .ץץכע- .גנו .רעד ,קור =

 ,ַײרע- = .(עק" ,ןיי) רעד
 טלזיר לכלעוק ַא, -- וטוא -- ןעלזירנַײרַא

 ,שינעי-

 .ורט -- ןֿפײײרנַײרַא
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 -ליז ןלַאװק, -- גיֿפ ,ורט ."ךַײט ןיא ןַײרַא

 ןַא זיולּב ןוא / ּבײה ַא ןָאטעג ךיז עכעלרעּב

 / :!טלזירעגנַײרַא רימ ןיא טרָאװ קיצנייא

 .41 'ז ,| װפ ,צוס ,"!ּביילג

 זא ןּבַײר קרַאטש .1

 ,ץכערימש א 'א .ןעגנירדנַײרַא לָאז סעּפע

 טזָאל , .ןשימנַײרַא ,ןָאטנַײרַא ןוא ןּביײרעצ .2

 ןוא לעמ יד ןַײרַא טּבַײר ,רעטוּפ יד רעדנַאנוֿפ

 . ..טֿפַאזױטַאמָאט| זַײװכעלסיּב ןַײרַא טסיג

 ןייק ןּבַײלּב טינ לָאז סע ,קידנּבַײר טוג

 י"נ ,ךוּביךָאק יטעגעװ ,װָאלוש .מ ,"ךעלקיטש

 ,142 'ז ,86

 ,ןסערֿפֿפױא ,ןסע ןקורנַײרַא ,ןעלכַאנַײרַא .9

 זיא סע סָאװ יא .שיט ןֿפױא סָאװ ץלַא יִא

 ,טמעטַאּב

 ,רענייצ יד ןיא טסױֿפ ַא יַא .ּפעלק ןּבעג .4

 ןקַאּב יד ןיא שטעּפ עקַאמשעג עכעלטע יא
 ןַײרַא ס ע ד ר ָא מ יד ןיא יַא*

 טָאה ןהנעטסיוא זַא, .ןגָאזנַײרַא טוג 2

 קוס ּפ א יא ,טָאג טימ טַאהעג ּביל ךיז רע

 י"נ ,ו המחלמ ,מפ ,"םיא לאג רעד ןיא

 ,557 'ז ,6

 ןלָאמעצ יװ ךיג ןענעײלּפָא רעדָא ןגָאזּפָא 0

 .השרד עצנַאג ַא יא .סעּפע (ןעַײקּפָא יװ)

 ןַײרַא געװ ןיא טזָאלעג ךיז ּבָאה ךיא רעדייא,

 ךעלטיּפַאק ןעצ ַא ןּבירעגנַײרַא טנַײה ךיא ּבָאה

 ,379 יז ,1934 עשרַאװ ,דוי:םיליהּת ,שֵא ,"םילהּת

 ,ךיז קידנּבַײר ןכירקנַײרא -- ךיז טימ

 . .. ןרוֿפ עשרעיוּפ ןשיוצ ןַײרַא ךיז רע טּבַײר,

 יד ךרוד ךיז טּפוטש רע סָאװ םיוק-םיוק ןוא

 ,2 עװקסָאמ ,ףמַאק ןיא ,עֿפָאי לדוי ,"ענישַאמ

 ,25 'ז

 ,שינע  .ץכע- .גנו- רעד ,בַײר--

 רע = .(עק") רעד
 נַײא וזז ןדער- +- .דל -- ןדיירנַײרַא

 וצ ןּבעג ןוא יא .1223 +- .23 6 13 ןדייר
 ןדירנַײרַא טזָאלעג ךיז ּבָאה ךיא, ,ןײטשרַאֿפ
 .קי ,"ןרַאגיצ יד טֿפױקעג ןוא

 רע, .טָאטש ןיא יַא .װחטוא -- ןטײרנַײרַא

 ןַײרַא טנעק רנייא זַא ליומ ןַײז ףיוא טכַאמ

 לאוי יר ,ױטַײװ ןוֿפ םיא טרעה ןעמ / ,ןטַײר

 סקנּפ .מַא ןיא) ,1724 אדרויֿפ ,חוחינ חיר ,ןזח

 ןֿפױא|} טַײר ןַײרַא ךלמ רד ןעוװ, .ן187 יז

 טמענ ינוא אנוׂש רד טמוק ָאד ,ןדלעֿפטכַאלש

 .ג/גל ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"שינגנעֿפיג ןיא םיא

 רעסַײװ ןַײז ףיוא זיא ראדנַאשז רעשידִיי רעד,

 ,טּפַאשּביל ,פי ,"ןטירעגנַײרא ףיוה ןיא עּפַאקש

 ,94 יז

 ןרעדנוזַאּב א ןָא ,ױזַא םּתס -- ךיו טימ

 .שינע/ .ץכע-ה .גנו/ ליצ

 .ןרעכיור-- :59 .חרט -- ןרעכיײרנַײרַא
 ,ןַײרַא םינּפ ןיא ייז ךיור םעד יא
 .שינ .,גנוי

 .ךיז טימ

 ַא טימ ןגירקנַײרַא .1 -- .ורט -- ןסײרנַײרַא

 ןגירקנַײרַא .2 ,דלַאװג טימ ,יצ ַא טימ .ּפעלש

 .ךעלּברעק רָאּפ ַא יַא .(דלַאװגּב יװ ױזַא) טלָאצַאּב

 .וטוא -- ךיז ןפַײרנַײרַא

 ךיז ןסַײרנַײרַא

 עניש א תונכדש ןַײרַא ךיא סַײר דלַאּב,

 ,קינרעּבטװ -יװצ רעד ,ןײטשָאלּב .ע ,"עּבטמ

 :ןקורדסיוא ןיא -- וטוא ,4 יז ,1894 ץנליוו

 .עא דליל-השקמ ַא רַאֿפ ,ןּכוסמ הלוח א רַאֿפ יא

 +- ,שדוק"ורָא םעד ,לוש יד ןסַײרנַײא ווזד

5, | 

 ,ןעמוקנַײרַא .1

 רעד .דלַאװג טימ ,חוּכ טימ ךיז ןגירקנַײרַא

 רעד ,רַאדנַאשז רעד ,ײצילָאּפ יד) טסיצילַאּפ

 "סע ,קישטשמָארגָאּפ רעד ,רענלעז רעטנֿפָאװַאּב

 ןיא ןַײרא ךיז טסַײר (עא טסידעװַאקנע ,ןַאמסע

 לָאמנייק ךָאנ םיא זיא סע, .(עא רעמיצ) בוטש

 םענעי וצ ךיז יא -- ןעמוקעג טינ קנַאדעג אזא

 -װעלירתּכ טניטלַא ,עש ,"!ןלזג הׂשעמ ּבוטש ןיא

 ,190 יז ,עק

 יִצ ,טקרעמַאּבמוא ,הֿבינגּב ןעגנירדנַײרַא .2

 ןכרוד יא ךיז ןענעק םיֿבנג, .גנורעטש א ןגעק

 ךיז ןליװ רענַאזיטרַאּפ יד, ."רעטצנעֿפ םענעֿפַא

 ."דלַאװ ןיא יא

 .דנַאל דמערֿפ ַא ןיא יִא ךיז .ןלַאֿפנָא 3

 "ץענערג ןיא ןַײרַא ךיז טסַײר אנוש רעד,

 ,"טיּבעג

 ,עפורג ,זַײרק א ןיא ךיז ןּפוטשנַײרַא .4

 ןוֿפ עטשרעּבייא יד ןשיװצ ךיז יַא .עא ןײארַאֿפ

 רעד ןיא ךיז 'ַא .רָאכ ןיא ךיז יא ,לסייטש

 רעצעלּפ ערעכיז יד ןשיװצ ךיז יַא .גנוטלַאװרַאֿפ

 ןַײרַא ךיז ןסַײר טונימ עלַא; ,לטעצילַאװ ןוֿפ

 יד טַײּברַאֿפ עמ ,ןשטנעמ עַײנ ץנַאט ןיא

 װעלק ,רעמזעלק ,רעקורד .יא ,"עטדימעגנַײא

 ,156 'ז ,0

 ,סעומש א ןיא ךיז 'א ,דייר ןסַײררעּביא .2
 ןעַײרעמירַאּב ענַײז ןיא ךיז יא .חוכיװ א ןיא

 .סנגיל טקַאּב רע זַא ןגָאז ןוא

 ןַא .ןעגנירדנַײרַא (בצמ ןטכעלש א ןגעוו) 0

 ןסירעגנַײרַא ךיז טָאה הרצ עסיורג ַא ,קילגמוא

 ךיז טציא ןעק (רעגנוה) תולד רעד, .זיוה ןיא

 ךיוא יַא ךיז הלילח ןעק הֿפיגמ יד, ."רעהא יא

 ןּבָאה ןעמזינָאלַָאּפ יד, ."טנגעג רעזדנוא ןיא

 רעזדנוא ןיא ןסירעגנַײרַא רעסיװעג א יװ ךיז

 "מוא ןיא ךיוא ריא ךרוד ןוא) ךַארּפש-גנוטַײצ

 ,1 ,1938 עשרַאװ ,אֿפיי ,"(ןושליגנַאג

 . ,ןעגנירדנַײרא (ןעקנַאדעג ,ןליֿפעג ןגעוו) .7

 (עכעלקערש) יד, .ןקריװַאּב ,ןטײרּפשסױא ךיז

 םזינויצ רעד, ."םלוע ןשיװצ 'א ךיז ןעק העידי

 רעד ןיא טעמּכ ךיז ןּבָאה םזידנוּב רעד ןוא

 ךעלטעטש יד ןיא ןסירעגנַײרַא טַײצ רעקיּבלעז

 שואיי ןוא טײקיטנעהּפָא, ."עּפָארײא-חרזמ ןוֿפ

 ןיא ענעּבילּבעג-טצעל יד ןשיװצ ןַײרַא ךיז ןסַײר

 טימ יא טַײצ עַײנ יד ךיז טעװ רעהַא, ."ָאטעג

 ,רַאֿפ ,רענֿפעש .ּב ,"...זַא םערוטש אזא

 ןּבָאה העידי רעד טימ םענייאניא, ,14 טו 6

 ,"דיירֿפ יא קערש יא ןסירעגנַײרא רעהַא ךיז

 ,49 יז ,,סעמע' ,וו רעּפעינד םַאּב ,גרעּב

 (שוח א ףיוא טקריװ סָאװ סעּפע ןגעו) .8

 ַא ,שוּפיע ,ּביטש .ןסיורד ןוֿפ ןעגנירדנַײרַא

 ;װזַאא םערוטש רעד ,זַאג רעקיטֿפיג ַא ,חיר

 עא סַאג ןוֿפ שיורעג ,קיזומ-שרַאמ ,ןוגינ ַא

 טסַײר םָארטש רעטלַאק ַא, .ןַײרַא ךיז ןסַײר



 ןעײרנַײרַא
 עלַײװ א ךיז טיצ ןוא ןסיורד ןוֿפ ןַײרַא ךיז

 רעד רעּביא ערַאּפ לַײז רעלעה:-לקנוט ַא יװ

 ןצַאלּפ ןלעװ טָא ,108 'ז ,המלש ,סוממ ,ײּבוטש

 ַא ךיז טעװ םי רעקידרעַײֿפ רעד ןוא ןּביױוש יד

 .ןָאטעילעֿפ א ךיואי ,ץרפ ,"ןַײרא ּבוטש ןיא

 (ליֿפעג ןֿפױא טקריװ סָאװ סעּפע ןגעו) .9

 רעד ןיא ןעמוקנַײרַא טכירעגמוא ,טעפמיא טימ

 רעסיורג רעד, .דיחי ןוֿפ טלעװו רעטסקינײװעניא

 ךיז זַײװטַײצ רָאנ טָאה המשנ ןַײז ןוֿפ ורמוא

 קיטירק ,נש ,"קרעװ ענַײז ןיא ןסירעגנַײרַא

 "גיא ןַאע .177 'ז ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא

 "עג סנרעדנַא םעד ןיא ךיז ןּבָארג שירָאטיזיװק

 יד ןיא . ..ךיז 'יִא ךעלצעזעגמוא ןא ,ןסיוו

 טישז ,"ְןֹּבעל סדיחי םעד ןוֿפ תומלוע עטסכעה

 'ַא טינ ךיז ןעמ רָאט, .230 'ז ,1917 י"נ ,שוו

 טלעװ רעמיטניא רעד ןיא ,רעטַאװירּפ רעד ןיא

 ,סענעמ .א ,"סעּפורג ןוא םידיחי ערעדנַא ןוֿפ

 ,5 | 1968 ,רָאֿפ

 עריא ןיא ךיז יא .ןגָאלש ,ןסַײר ןּביײהנָא .0
 ,ןקַאּב יד ןיא לגעג יד טימ ךיז יא .רָאה

 -טעּברַא ןַא ןיא ןסַײרעצ ,ןקילֿפעצ ,1

 ןסַײר ןסעקלשטַאק יד ןוֿפ} ןייצ יד , .סעצָארּפ
 -עצ ,ןסַײרעצ ןוא לװַאּב םעניא ןַײרַא . . . ךיז
 ,1928 װעלק ,גַײצ ,ארזיא .ע ,"םיא ןרעטיש
 | ,49 יז

 ףיוא טעװע .ן ,רעד ,סירי- ,םייר;-
 ןיא סע עכלעװ ןוֿפ ןטיהרַאֿפ קיכאװ קיּבייא

 ,ןרַאסעֿפַארּפ סרעלטיה ,װמ ,"זץַא עשיוואלס

 ףי) רע .שינע/ .גנ- .ן39 חז

 .ײרע-  .(עקר
 ,יר ַא ןיא ןלעטש .ורט -- ןעײרנַײרַא

 ,ךיז רַאֿפ גנונַײשרעד א זיא רעגניטע המלש;

 יד ןשיװצ ןעיײרוצנַײרַא רעװש זיא םיא

 עיצילַאג חרזמ ןוא עניארקוא ןוֿפ סרעּבַײרש

 ,מי ,"ה"י ןט19 טֿפלעה רעטשרע רעד ןיא
 ,ךיז טימ .2 ,אאצוו ּפשי

 ַײרַא .רנ .משטד .װרט -- ןטפירנַײרַא

 רעד ןיא ןָאֿפעלעט א יא .ןענעדרָאנַײרַא .ןלעטש
 ,גנו- .הריד רעַײנ

 ַא ןיא ןעמעננַײרַא .חרט -- ןעלגנירנַײרַא
 ...רֶעֹּבָא ןרע| טָאה, .ןענעכערנַײרַא .(ל)גניר

 "ןַײרַא ץלַא ליװ ןוא המכח טימ ּפָאק עלוֿפ א

 רע טָאה ,קיטש ןקיטקַא-ײרד םעד ןיא ןּפָאטש

 םי א טעװעקוטשעגוצ ןוא טלגנירעגנַײרַא . . .

 שידיא ןוא רעטַאעט ,קומ ,"המכח ךעלקערּב ןוֿפ
 ,226 'ז ,רעטַאעט

 רעד ןיא טנַײה ןטימ ךיז יא; -- ךיז טימ

 טינרָאג זיא רערעזדנוא טײק-סגנוֿפַאש רעגנַאל

 ,קידװעגניז , .1956 ינַאי ,קוצ ,קומ ,"טכַײל ױזַא

 -עגנַײרא ךיז ןּבַאה רעטרעװ עריא ,דניוושעג

 רעטלקיצעג א יװ ןרעדנַא ןיא סנייא טלגניר

 ,שינע- ,גנו- .,26 שוו 1963 ,זמט ,גח ,"ֿבתּכ

 ןַײרַא טניר םענייא ןעוו, .וטוא -- ןענירגַײרַא

 רֶע גָאמ ,יינש רעדָא ןגער זיוה ןַײז ןיא

 גָאמ לוֿפ ןרעוו ייז זַא ןוא םילּכ ןלעטשרעטנוא

 .א/ב} ,2טל ,'ןתּבש םוא| ןסיגסיוא ייז רע

 .ורט -- ןרירנַײרַא
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 ןטנוא זָאנ רעד ןיא ןענַײז רעכעלזָאנ סָאװרַאֿפ ,

 לָאז ןגער רעד ידּכ ,זיא סָאד --- ?ןּביױוא טינ

 ,77 יז ו המלש ,סוממ ,ַא טינ ןיהַא

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,ןיר- .ךיז טימ

 .שינע-

 רהזנ זומ עמ , .ןרירנָא

 ןעװ ןוא ,לָאז יַא טכינ םיוּכע ןייק סָאד .ןַײז

 רעד טימ ןה ,ןַײװ םעד ןטסעמ וצ רָאנ וליֿפַא

 רֿפס ,ץיװרוה יכדרמ ,"ריזיֿפ א טימ ןה ,טנַאה

 ,א/זמ ,1866 רַאװגנוא ,יכדרמ תשרפ

 וטסיּב רעמָאט, .װטוא -- ןענעגערנַײרַא
 סע=|} לװֿפ ,"ןַײרַא רימ טנגער (,וטסעז) ,זגורּב

 לוש ןיא ןַײרַא טנגער סע זַא, .{טינ ךימ טרַא

 םעד) יאּבג םלד טגייל ,{ליש :דערסיורא|

 עטכַאמרַאֿפ יד ךרוד, .װש ,"ליד ןֿפױא (סנרּפ

 ןטילגעצ טימ טנגערעגנַײרַא טָאה ןּביוש ךָאגַאװ

 רענײמעגלַא רעד ,ןַאּביא .ש ,יּביױטשירּבדמ

 ,29 ווו 1972 ,לַאנרושז

 ןיא םיא יז טָאה ַײּברעד ןואע -- וורט

 ,ןרערט עסייה עריא טנגערעגנַײרא טכיזעג

 ענליוו ,קינזרעטַאק רעניילק רעד ,ריֿפַאס .א

 טנגער גיוו רענרעטסַאּבלא ןיא , ,14 'ז ,ג"מרּת

 ,טֿפַאשּביל ,8ֿי ,"ןַײרַא טֿפַאשּביל ןַײז טָאג

 ,בני 31,  יז ,1967 ָא"ּת

 .ורט -- ןריטקַאד" ,ןריגַאד|ערנַײרַא
 יא .ןריגאדער םַײּב ןּבעגוצ ,סעּפע ןּבַײרשנַײרַא

 -יימ ענעגייא יד יַא ,טכַאמ רעד רַאֿפ דיירּבױל
 ,םנ/  .רָאטקאדער ןוֿפ גנונ

 ףיוא ןעמוקנַײרַא -- וטוא -- ןעלדערנַײרַא
 ,לַאז-טרעצנַאק ןיא לוטש ַא ףיוא יַא .ךעלדער

 ףיוא ןעגנערּבנַײרַא ,ןריֿפנַײרַא .1 -- װרט
 .ןושליַָאטעג ,2 .לעמ קעז יד 'ַא .ךעלדער
 .שינע .ךיז טימ .מולּב .ןעלגומשנַײרַא

 ,2 ב 8 1 3 ןדיירנַײא וזד 1 -- ןדערנַײרַא
 ,ךוט הֿבוט ַא ןצעמע ליװ עמ זַאק 1223 +-
 ךיא ;ןטַײז עלַא ףיוא ןװּורּפ ךָאד ןעמ זומ
 ,טע ,"טדערעגנַײרַא םיא ןיא רעדנוזַאּב ּבָאה
 טָאה עמַאמ יד , ,400 יז ,1925 ענליו ,עלעקרעס
 יײטש' / :טדערעגנַײרַא טייקלקנוט רעד ןיא
 ףסוי ,"טעּפש זיא רעגייז רעד ,דניק ןַײמ ,ףיוא
 .יךעלטנעי ,שג ,קינלָאר

 -ץגנָא טָאה ֿבר רעד, .33 ןדיײרנַײא ווזד .2
 ,..ןדערוצנַײרַא טסנרע תודע םעד ןיא ןּביױה
 'שלַאֿפ ויא סָאד הריֿבע עּברַאה א רַאֿפ סָאװ
 רוחּב רעד טָאה ָאד, .179 יז ,פי ,"ןגָאז וצ תודע
 -וצנַײרַא לדיימ םעד ןיא טרעטשעגמוא טַײצ
 ,מק ,"ןצייר טֿפַאשנדַײל יד ריא ןיא ןוא ןדער
 טָאה ןָא ּבײהנָא עמַאס םענוֿפפ .1 אֹכ ,7
 צלֲא ,תולג םעד טדערעגנַײרַא הרוּת יד זדנוא
 "טנורגעג ןענעז הרוּת רעד ןיא ןצעזעג עשיטע
 -תולג ןוֿפ גנונָאמרעד רעד ףיוא טקיטסעֿפ
 ,7 אוו 1964 ,זמט ,אֿפא ,"םירצמ

 וצ רעדָא ןצעמע וצ .סעּפע ןיא ךס א ןדער .9

 רעסאו ַא יַאק .רערידרָאקער ַא ןיא יא .סעּפע

 רַאֿפ טשינ ךַײא ליװ ךיא , .לװֿפ ,"רעיוא ןיא

 ןיא דער ןוא ,רעדיל ענַײמ וצ סעקנירעטַאק

 .ורט -- ןענעכערנַײרַא

 .וטוא -- ןשערנַײרַא

 ןשערנַײרַא

 ,ץרפ ,"ןֿפַארגָאנָאֿפ ןיא יװ ,ןַײרַא טשינ ךַײא

 | .יחוּכיװ אי

 הנמלַא רעד ןיא יַא .דייר טימ ןקיאורַאּב 4

 .טֿפעשעג םוצ ןעמענ ךיז רעדיוװ ןענעק לָאז יז

 זיא דרע יד זַא ,יא טנעקעג רשֿפא ייז טָאה עמ,

 הּפ ,"ןגױלֿפעגקעװַא טינ טנעה יד ןוֿפ ךָאנ
 .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ

 ןגָאז ,סעומש ַא ןיא טרָאװ א ןּבעגנַײרַא .ס
 עשר ןעד טׂשֿפרַאד אוד, .ךַאז רעד וצ סעּפע

 טשגָאמ ינוא ןדיר ןַײרַא ןוָאל ךַאז איילרנייק ןיא

 ַא ןיא יא .ּב/גכ ,ןויע ,"ןאַײרש ןָא לואוו םיא

 יד ןסַײררעּבא = רועיש א ןיא ,סעומש

 "עגייא ןַא טימ הֿבישיישאר ןוֿפ ,ןיּבר ןוֿפ דייר

 ,הרֿבס רענעגייא ןא טימ ,ןינע םוצ ּבָאגוצ םענ

 סעומש ןוֿפ רעריֿפנָא רעד סָאװ ןּפאכסיוא רעדָא

 .ןעגנערּבוצסיורַא העדּב טָאה

 טדערעגנַײרַא ךיז יז ןּבָאהא -- ךיזו טימ

 ישירַאנ א =| םעזוּב ןיא ךעלעגײֿפ

 ,"קיטרַאֿפ םיא טימ ןיוש זיא ןעמ סָאד ,{טייק

 ךיא, ,1866 ץנליװ ,עקנימ ענייש איד ,זמא

 ךיז ריא טימ . . .לָאמַא טלָאז ריא ,ןלעװ טלָאװ

 ןַײמ טימ ךיז יַא רעֿפיט לסיּב ַא ,ןסעומשכרוד
 .חספ זיּב חספ ןוֿפ ,עש ,"רַאדנַאשז

 ,ץכע- = .גנוז  .רעד ,דער =
 .יירעד = .(עק- ,ןיד) רעד

 .שינע-

 נָא ,ןעמוקנַײרַא -- וטוא -- ןרעדערנַײרַא

 טרעדער גוצטכַארֿפ רעד, .רעדער ףיוא ןעמוק
 עז ייג, ."עיצנַאטס רעד וצ ןַײרַא ךעלעמַאּפ
 רע יװ ,רָאטקַארט רעד ףיוא טכַאװ סע יװ
 -- חרט  .לה ,"ןַײרַא ןעניגַאּב ןיא טרעדער
 'א .רעדער ףיוא ןעגנערּבנַײרַא ,ןריֿפנַײרַא
 ,הרוחס

 ןיא ןַײרַא ךיז רעדערק -- ךיז טימ

 ,78 אפ ,קג ,פי ,"םיצל עלוד ןוֿפ רעדערעג

 ,שינ .גנוז

 יד ןיא יַא .ורט 6 װטוא -- ןשװערנַײרַא
 .עזייא יד, ,(קיטיײװ םעד ,רעגנוה םעד) ןרעיוא

 -ךיא טעװערעגנַײרַא ענעקָארשרעד ןּבָאה ךעל

 .4 עוו 1959 ,זמט ,טיי ,ײןטֿפול רעד

 ןיא ןעמעננַײרַא

 -ילעּב יד ןַײרַא ןענעכער ןסע םעד, .ןוּבשח

 טַאנָאמ א לּבור ןייא טימ רעטעּברַא יד םיּתּב

 רעטעּברַא םעד טסָאקעג טלָאװ סָאד יװ ,רערעמ

 ,6/ 'ז ,1896 גרעּבמעל ,תוריכׂש יד ,"ןיילַא

 ַײרד טימ טצענערגאּב ךיז טָאה האצוה ןַײז,

 ,רַא ,"הקדצ טנכערעגנַײרַא ןיוש ,ךָאװ ַא לּבור

 ןטעּברַא טזומעג טָאה עמ, .יןשטנעמ עקילָאמַא'

 ,םיֿבוט-םוי ןוא םיתּבש ןיא |ןשטַײד יד רַאֿפ}

 יַס ,"רוּפיּכ םוי ןוא הנשה:שָאר טנכערעגנַײרַא
 ,291 'ז ,וָאנַאשזכ

 .עמורֿפ יד ןשיװצ ךיז 'א -- ךיז טימ
 ,רע/ .שינע- ,גנוד

 -עג טרעװ, .לָאענ .ורט -- ןעלדנערנַײרַא
 סָאװ ךעלדנער ןוֿפ סָאמ רעד טול ןגיואוו

 ,דַאנ ,"שַאט ןַײז ןיא טלדנערעגנַײרא ןרעװ

 ַא טימ ןעמוקנַײרַא



 ןּבָאשנַײרַא

 טשער ןָאגַאװ-ײצילַאּפ א רעדָא ,סַאג ןיא ןַײרַא

 ,10 וא 1969 ,רָאֿפ ,יקסװָאנשזולד .מ ,"ןַײרַא

 סָאװ סעּפע ןּבעגנַײרַא .װרט -- ןבַאשנַײרַא

 ןָאק רע ּביוא, ,פוז ןיא ןרעמ יא .טּבָאשעצ עמ

 ןוא עקימַײלש ןּבעג םיא ןעמ לָאז ,ןכערּב טשינ

 ןוא רעסַאװ םעראוו רעדָא ,ןעקנארטעג עקילייא

 ןעקנירט ליֿפ לָאז רֶע ןוא ,ףייז ןּבַאשוצנַײרַא

 -ץשּפ ,לאפר ךאלמ רעד ,"ןכערּב טעװ רע זיּב

 ,שינע- .ץכע- ,גנו- ,36 יז ,ד"ערּת לשימ

 יװ ןעגנירדנַײרַא .חטוא -- ןענעטָאשנַײרַא
 ןיא טנטָאשעגנַײרַא ןּבָאה סנטָאש יד,, ,ןטָאש א

 טעקנַאּב םַײּב עדער' ,נַאמ ,"טימעג ןשידִיי ןַײמ

 / ,טבַאג ןיא טנטַאשעגנַײרַא ,ירָאי 60 יד וצ

 ,ןורטטמ ,טייצ ,"טכַארט ןוא ןיילַא ךיא ץיז

 ,גנ- .ךיז טימ : .,יגנוֿפיטרַאֿפי

 ,ןקַאהנַײרַא .1 .װרט -- ןעװעקטַאשנַײרַא
 ןּבעגנַײרַא .2 .לסעֿפ ןיא טיורק ךָאנ יא
 טעװעקטַאשעגנַײרא םיא ןיא טָאה רע, .ּפעלק

 ."ןַײרַא טיורק ןיא יװ

 ...קעװַא ךיז טלעטש, .ורט -- ןלַאשנַײרַא
 רעד ןיא רעטיימורט ַא טימ שטנעמ ןימ אזַא

 ,"לארׂשי הנחמ רעד ןיא 'א טזָאל ןוא טנַאה

 יד, ,1911 ינַאי י"נ ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,טישז

 ריא טָאה / רעקעלג עסיורג עריא טימ טָאטש

 רעדיל ,הלמ ,"טלַאשעגנַײרַא רימ ןיא רעװַאשז

 .שינע- .גנו- רעד ,לַאש = 13 יז ,וו

 ַא יװ ןּבעגנַײרַא .װרט -- ןצנַאשנַײרַא
 ליִצ ןַײז וצ טייג ןרען, .הלעמ א יװ ,טרעװ

 רעסיװעג א טימ ,טנכערעגסיוא ןוא טסיירד

 יָאק' ןַײז ןַײרַא טצנַאש רע ןוא ,עיגעטַארטס

 ,גנז 30,  א 1962 ,זמט ,י"טייקטקער

 ןרַאשנַײרַא .װטוא -- ךיז ןעטסאשנַײרַא

 ןַײרַא ךיז טעטסַאש רע; .ךיז ןעײרדנַײרַא .ךיז
 טמוק ןוא לּביטש:ךיק ןיא רעּבַײװ יד טימ

 ךיז טסַײר סנַאלוּבמַא ןאק .שיורעג א ,שער

 . טימ ךיוי לסיש עסיורג ַא טימ קירוצ דלַאּב

 4 טלעװ עטרַאנעג יד ,ַאי ,ןשקָאל

 ,244 'ו ,1931 'גסיוא

 -נַײרַא ,ןענעכערנַײרַא .ורט -- ןצַאשנײרַא

 רע טָאה הרוּת רעד וצ, .טרעװ א יװ ןּבעג

 ,גנירעה ַא יװ לרוחּב א ,גָאלוצ ַא ןגָארקעגוצ

 טצַאשעגנַײרַא טשינ ןעמ טָאה גנירעה םעד רָאנ

 'א .?ןלעװ ךיא לָאז סָאװ' ,ץרּפ ,"חקמ ןיא

 טימ ליפ וצ טשינ ךיז םירָאּב, -- ןדנ ןיא

 ןַײרַא טשינ םיא ץַאש ןוא ,ץנעגילעטניא ןַײד

 'וװָאס

 ,?ןדנ ןיא

 ,21/ .רעד ,ץֵאש- .ךיז טימ
 ,שינע- .ץכע-

 ןעלסײרטנַײרַא .חרט -- ןעלקַאשנַײרַא
 ;טגָאז קוסּפ רעד יװ, ,ןֿפרַאװנַײרַא קידנעלקַאש

 ןַײז טימ הערּפ םי ןיא טלקַאשעגנַײרַא טָאה רע

 םִע הּבר שרדמ ,(15 ,ולק ,םילהּת) "רעטילימ

 רֿפס ,ץֿבעי מ"ירהומ י"ע שטַײטײרֿבע הקּתעה

 טשטַײטרַאֿפ חרוא ,148 יז ,1887 עשרַאװ ,תומש

 -נַײרַא טָאה רע ;(21 ,די ,תומש) 'רעניוי

 ,ןײטלסײרטעגנַײרַא, :יּת) "טלקָאשעג
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 ,ךיז קידנעלקַאש ןעמוקנַײרַא -- ךיז טימ
 .שינע .גנ|ז .שרדמ-תיּב ןיא ךיז יַא

 -נַײרַא (לדייאמוא) .ורט -- ןעּברַאשנַײרַא
 רעלעט א ךָאנ יא .ןעשטּפָאילכנַײרַא .,ןּפוז

 .שינע- .,טשרָאּב

 -נַײרַא ,ןגָאזנַײרַא .װרט -- ןעכרָאשנַײרַא
 ןיא 'א רימ רע ליװ, .ךרָאשעג ַא טימ ןדער

 ,14 'ן ,ןיורק יד ,לגיפש .י ,"רעיוא

 -גַײרַא טייהרעליטש .1 .ורט -- ןרַאשנַײרַא

 טגעלּפ עכיצּביײל , .שיורעג ןָא ןּפוטשנַײרַא ,ןקור

 סע ןוָאלּב ,לּפעט א ןיא יא רעַײֿפלױק סָאד

 המלש ,סוממ ,"טרָאד ןליוק עטלאק יד ןשיװצ

 סדלישטיור ןוֿפ ,טַײװךלַײמ ןוֿפפ ,.45 'ז

 ןסע סָאד / ןַײרַא ליומ ןיא םיא וצ יַא ןשיט

 ,16 יז ,וװ רעדיל ,הלמ ,"ןַײװ ןטימ

 ,טינ גוט סע סָאװ ןקורנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא .2

 ּבָאה ,ןַײז םקֹונ םיא ןיא ךיז טלָאװעג ּבָאה ךיא,

 ַא רַאֿפ רעטכָאט ןַײמ טרַאשעגנַײרַא םיא ךיא

 ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ּבַײװ

 ,46 יז ,1887 סעדַא

 ,טייהרעליטש ןעמוקנַײרַא -- ךיז טימ

 רע, .ןטָאש ַא יװ ךיז 'א .ךיז ןענעֿבנגנַײרא

 טרַאש ןוא סאג יד רעּבירא ןסאלעג ךיז טייג

 דוד| דיסח רעד ,"םלוע'תיּב ןֿפױא ןַײרַא ךיז

 ,1921 עשרַאװ ,ןעלמיה עליטש רעטנוא ,{םימואּת

 ןוא / טראװעג טינ ןעמוקעג זיא רע, ,74 יז

 עקיטסָארֿפ א ,למ ,ײטרַאשעגנַײרַא יװ ךיז טָאה

 ינַײרַא טנװָא רעד ךיז טָאה ךעלעמַאּפ , ,!טכַאנ

 שיטניה ,יקסלַאכוּפ דוד ,"ףרָאד ןיא טרַאשעג

 .10 יז ,1937 עשרַאװ ,טולּב

 .שינע- .ץכע- .גנו- רעד ,רַאש --

 ,ןרַאשנַײרַא וחזז ..װטוא-- ןעקרַאשנַײרַא

 ךיז טימ .עא ףוניט ,טסימ יא .לוטיּב טימ

 וצ יוזּב ַא יװ טעקרַאשעגנַײרַא ךיז טָאה, --

 ,רסומ ירופיס ,זמא ,"ּבוטש ןיא ֿבר םעד

 .שינע- 24 יז ,5

 קידתּבש ןעמוקנַײרַא .וטוא -- ןתּבשנַײרַא

 -תנּתוחמ יד, .תֹּבש רַאֿפ טסַאּפ סע יװ ,ןָאטעגנָא

 טיפ ."דיילק ןדַײז א ןיא ןַײרַא טתּבש עט

 ךיז טתּבש ...לרעטצנעֿפ ןכרוד, -- ךיז

 .דַאנ ,"ןוז עטורעגסיוא יד ןַײרַא

 ןוא ןענכדש .װחקַא -- ןענכדשנַײרַא
 ןסנֿבל| ןעמענ טלָאװעג טָאה ֿבקעי, .ןרַאנּפָא

 טרָאֿפ םיא טָאה ןֿבל ןוא . . .לחר רעטכָאט

 ,יקיּב .ּב ,"ןעלחר טָאטשנַא ןהאל טנכדשעגנַײרא

 ,גנולמַאזרעֿפ עדנעריאוטיטסנָאק ַא זיא סָאװ

 ךיז -- ך יז טימ .25 יז ,1905 ינוי ,וענעשז

 ,ףּתֹוׁש א רַאֿפ יַא

 א ןרעגנאװש .װטוא -- ןרעננַאװשנַײרַא

 ,םישדח ןַײנ עכעלטנייוװעג יד יװ טַײצ ערעגנעל

 טרעגנַאװשעגנַײרַא ךיא ּבָאה לקיניזימ ןטימ,

 ."שדוח ןטנעצ ןיא

 ןַײמ סע זיא; -- װטוא -- ןצראװשנַײרַא

 ,"!טכַאנ יד ןַײרַא טצרַאװש דלַאּב זַא ליֿפעגרָאֿפ
 ,25 וצ 1952 ,שַאפ ,רעקידעּבעל רעד

 ןעקשושנַײרַא

 "-הרֿבח עשידיסח יד; .ןעלגומשנַײרַא -- חרט

 רעד רעּביא ךעלמירֿפס ערעייז ןעלגומש טַײל

 ןוא ריּפַאּפ טכעלש ףיוא ןקורד ,ץענערג

 ,115 יז ,וװ יּבר ןוא רסיק ,שז ,"ןַײרַא ןצרַאװש

 קירוצ ךיז טָאה ןײלַא רע -- ךיו טימ

 ,גנוד .1959 ַײמ ,שימייה

 ןענעֿפע .חזוקַא 6 װטוא -- ןגַײװשנײרַא
 טסיּב וד ןעװ,, ,םיא ןיא יא ןוא שדוק-ןורָא םעד

 ךיז טּפעלשעג עדייּב רימ ןטלָאװ -- ַאד ךָאנ

 ,הלמ ,"יינש ןיא ןגיושעגנַײרא עדייּב ןוא

 טרעװ טונימ א סָאװ, .47 'ז ,1934 י"נ ,| רעדיל

 ,לה ,"ךיז ןיא ןגיװשעגנַײרַא ןײלַא ןדִיי רעדו

 ןַײרַא זדנוא ןגַײװש ייז; ,16 או 1957 ,זמט

 ןיא ,הפי יכדרמ ,ײןוחטּב ןַײרַא זדנוא ןעגניז ןוא

 ןַײרא ךימ גַײװש, .105 ןש ,עקירֿפַא םורד

 דָאנעג יד ,קר ,"ןעמיורט ענַײד ןיא ,טָאג ןַײמ

 .טרָאװ ןוֿפ

 ןרעװ טשרעוצ זומ קרעװ ַא; -- ךיז טימ

 םעד 'א ןענעק ךיז זומ סע . . . ןגיוושעגסיוא

 1964 ,זמט ,טייצ ,"ןַײרַא ץראה ןיא רענעייל

 .שינע- .7 צו

 ןגנַאל א ןיא 'א .װטוא -- ןעמיװשנַײרַא

 רעטלַא רעד, .הכלה ןיא יַא .חוּכיװ ןשיטערַאעט

 ןיא לעֿפ יד 'א טזָאל ןוא ןגיוּבעגנָא טייטש

 װעלק ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,"ןישַאמצלַאֿפ

 ןוֿפ שיור רעד רעֿפיט טרעוו'ס , .1ג 'ז ,2

 ,"העיקש רעד ןיא ןַײרַא ןעמיווש סָאװ סעילַאװכ

 ,382 'ז ןעלװַאט ןשיװצ ןּבעל ַא ,אֿפא

 .רעד ,םיווש- .ךיז טימ

 ,שינע-

 ןיא ןַײרא טּבעװש יז .װטוא -- ןּבעװשנַײרַא

 עלַא יד, .ןגיוא עטזָאלענּפָארַא טימ רעמיצ

 טּבעװשעגנַײרַא ןּבַאה תויׂשעמ ערַאּברעדנואוװ

 ןגעלעג זיא רעטומ עגנוי יד ואו ,טעּב ןיא

 עסַײװ יד רעטנוא דניק ןריוּבעגַײנ ריא טימ

 ,ּבעװש 0 .דוייםיליהת ,שַא ,"רעכעלַײל

 ,גנז  .רעד

 טמױרעגֿפױא ןּבָאה, .ורט -- ןעלֿפושנַײרַא
 יד ןיא םיא טלֿפושעגנַײרַא ,יינש ןטצעל םעד
 .שַא ,"ןרוֿפ עסיורג

 ןיא ןלעטשנַײרַא .װרט -- ןהחרושנַײרַא

 -- ךיז טימ .טלעֿפ סָאװ טרָאװ א יא .הרוש

 ."ַא הרוש רעד ןיא ךיז לָאז סָאװ טרַאװ א;

 ןעמוקנַײרַא .װטוא -- ןע(ק)שרושנַײרַא
 ןגנַאל ןיא יא .ןע(קשרוש רעדיילק יד ןעװ
 ,דיילק םענעדַײז

 סעּפע ליטש רָאג .װרט -- ןעקשושנַײרַא
 .רעיוא ןיא דוס ַא יַא .ןלייצרעדנַײרא ,ןגָאזנַײרַא

 ,גַײװס יװ רעמ טינ שייװ !גַײװס ,גַײװסי,

 ,ןַײרַא רעיוא ןיא ּבַײװ םעד עדנעמ טעקשוש
 רעדורּב רערעטלע רעד, ,229 יז ,יֿפשטניװ ,סוממ

 א םיא ןתונ :טעקשושעגנַײרא ןטאט םעד טָאה

 י'ווירב רענעי ,רַא ,"ןרעסקעז א =| רעשיש

 .שינעע .ץכע .װזק -- ךיז טימ
 יד טָאה ןרעיוא עקיטכיר יד ןיא יַא, -- רעד

 ,גנוד



 ןעלמאטשניירא

 ,"ֿבורל טעװעדָאהעגסיוא קיטילַאּפ עשירָאטַאטקיד
 ןיא יא ןַא ןעװעג זיא סָאד, -- ַײירע- .קומ

 ,10 וו 1956 ,זמט ,גי ,"לּברַא םענעגייא

 ןיא טרָאװ ַא יַא .חרט -- ןעלמַאטשנַײרַא

 יד וצ סרעלקעמ עשידִיי יד ןכירק, .סעומש |
 :ןרעיוא יד ןיא יײז ןעלמַאטש ןוא םיצירּפ
 ליֿפ ןלָאצ טעװ רֶע סָאװ הנוק ַא ּבָאה ךיא . .,
 עשראװ ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א ,"רעמ

 .51 'ז ,8

 (יװ) ןקירדנַײרַא .װרט -- ןֿפמַאטשנַײרַא

 .עמריֿפ רעד ןוֿפ םעלּבמע יד יא .ּפמַאטש ַא טימ

 ,שינע- .ץבכע- .גנו- .רעד ,ּפמַאטש .-

 ףיוא ןגײלנַײרַא .חרט -- ןעלּפַאטשנַײרַא
 רעד ףיוא רעכיּב יד יא .ןעלּפַאטש עכעלטע

 ןייג ןעמונעג טָאה טציאא -- 2נ/ .עצילָאּפ

 סרעּפרעק עטעקאנ עטרעוילגרַאֿפ יד ןוֿפ 'ַא יד

 ,106 'ז ,רעדַײלשעג ,קׂשי ,"ןגָאװ םעד ןיא
 ,שינע-

 טימ יַא טינ רָאט עמ, .ורט -- ןּפָאטשנַײרַא
 ,"ןַײרַא זדלַאה ןיא למעק םעד ןסע סָאד דלַאװג

 ריא/ .1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקית ,זּביא

 -- טסעּכ ןוא יז טנערּב -- ?טינ יצ ,טסערֿפ

 ,רַא ,"'ַא דלַאװג טימ ךַײא לעװ ךיא םערָאװ

 יד קינהװצמירב םעד 'א :2:9 .יסעקלוּב'

 לּפעק ּבָארג ַא, .ירֿבע לטַײש ַא יַא ,הרוטֿפה

 ןעמ ןעק דניק שירַאנ ַא ,ןרעַײשסױא ןעמ ןעק
 ענליו ,םייח תחכוּת ,צלא ,"המכח סעּפע יא

 ,16 'ז ,5

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,פָאטש--

 רעמ ןיוש זיא'מ,, .וטוא -- ןּברַאטשנַײרַא

 -ןּפָארט ןּברַאטשוצנַײרא טוג זיא ,גנני טשינ

 ,ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ ,גי ,"גנאזעג אזַא ןיא זַײװ

 יד ןּבעלרעּביא רעסעּב, .144 'ז ,1956 יינ

 טנעה יד ןיא טסָארֿפ םעד 'ַא רעדייא סרעטניוו

 ,1957 'טקָא ,עקירֿפַא םורד ,ןינוי ףלָאװ ,"ןַײרַא

 עצנאג יד זא ןזיװעגסיוא רימ ךיז טָאה סע;

 ןעקיטסּברַאה} יד ןיא י'ַא טציא ליװ טלעװ

 ףיא ןעלזניא ,רעלגירטש .מ ,"ןַײרַא רעטעלּב

 .59 יז ,דרע רעד

 יא ןענרעלנַײרַא .חרט -- ןרידוטשנַײרַא

 -רָאי עכעלטע ןוֿפ עטכישעג יד ןעמַאזקע ןרַאֿפ
 .גנה .ךיז סימ .רעטרעדנוה

 -נַײרַא .משטד .װטוא -- ךיז ןלױטשנַײרַא

 ,זיוה ַא ןיא ךיז יא .ךיז ןענעֿבנג

 -נַײרַא .ןפוטשנַײרַא ..חרט -- ןפױטשנַײרַא
 יד ןיא ןדִיי 'ַא .חוּכ טימ ואווצעגרע 'ַא .ןקור

 ַא ןיא ,לקניװ ןּפמעט ַא ןיא 'ַא .סָאטעג עגנע

 ׂשָאד ריא ןֿבאוי=} רע שיטש ָאד , .לסעג לָאמש
 ,"ןַײניה ךיוּב ןיא טנַאה איד 'נוא טרעװש

 ןיא רע טרעװ, .1331 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש |
 איד ןמוק ָאד ,ןסוטשיג ןַײניה םנהיג זָאד

 ,"םיא ןוֿפ ךיז ןילָאציּב 'נוא םירזכַא םיכאלמ
 ,ּב/ח ,1696 טׂשמַא ,המשנה דוס רֿפס

 טָאה דייר ענייש ענַײז טימ; -- ךיז טימ

 םעד ןוֿפ רעיוט םעד וצ ןסיוטשעגנַײרא ךיז רע

 .ורט -- ןֿפוטשנַײרַא
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 רע טָאה טעניּבַאק ןוֿפ ריט םַײּב, .הק ,"למיה

 טָאה ,קידנּפַאלקנָא טינ ,ןוא טרַאשעצ ןעמעלא
 ,טעּפמיא ַאזַא טימ ןסױטשעגנַײרַא ךיז רע
 ,רַאיטכעד עטָאמ ,"ףליה עכיג ךָאנ יװ טקנוּפ
 ,1940 קסנימ ,רעדירּב

 ,שינע .ץכע- .גנו- .רעד ,םיוטש--

 רעד = .(עקד ,ןיד) רעד
 -נַײרַא ,ןקורנַײרַא .1

 יד יִא .סענעשעק יד ןיא טנעה יד יא .ןסיוטש

 ,לטרַאג ןרעטנוא סעּפע יא .ליומ ןיא רעגניֿפ

 עצנאג א 'ִא (רעסַאװ ןיא) רעַײֿפ ןיא יא

 זַא ןעװעג טלָאװ יו, .ָאטעג ןיילק ַא ןיא הליהק

 ןוא געװ ןֿפױוא ץעגרע ןפאכ ךַײא לָאז עמ

 ,תועסמ ,סוממ ,"?ןַײרַא קַאז ןיא י'ַא דלַאװג טימ

 עצנַאג יד (ּפָאק) חומ ןיא יא .גיֿפ ךיוא .17 יז

 ,הרוּת

 ַא*  .טכירעגמוא ,ךיג ןקורנַײרַא ,ןּבעג .2

 עילַאק סעפע = ןילק ַא ַא* .שטַאּפ ַא
 טכירעגמוא טיג ןסוממ=} רע רעדָאק ,ןכַאמ

 -סירעטקארַאכ א -- עלעגַארֿפ א ןַײרַא פוטש א

 סָאװ ךַארּפש-סעומש רעזדנוא ןוֿפ גנַאג רעשיט

 ,"ןענרעל ארמג ןוֿפ קינכעט רעד ןוֿפ טסקַאװ רע
 .4 ,װ 9ש7י ,װמ

 ןוֿפ טקרעמַאּבמוא ,סעּפע ןקורנַײרַא 9

 א ןדייןטוג םעד 'א .ראּבאכ 'א .ערעדנַא
 ,לדנוידּפ

 ,ןסערעטניא עדמערֿפ ןיא ךיז ןשימנַײרַא .4

 טּפוטש -- טסימ לגרעּב ַא ואוו, .ןטֿפעשעג

 ןַײרַא ךיז טשימ =} לװֿפ ,"טנעה יד ןַײרַא רע

 ,ןקסע ןסואימ ןדעי ןיא

 רַאֿפ ןּבעגּפָא = (ןַײרַא) טנַאװעג ןיא יַאֹ* .9

 ַא ןכַאמ ,רָאה ענעגייא ןגָארט רַאֿפ , .רענלעז ַא

 ןיא 'א ךנּת ןענרעל רַאֿפ יצ ,לוּבלּברזממ

 עשיליופ סָאד ,ליי ,"טָאשטש זעּב טנַאװעג

 ,111 יז ,1895 סעדַא ,לעגנוי

 םעד טימ טינ ךיד פוטש, -- ךיז טימ

 זַײװ, .װש ,"ןַײרַא ץיה רעד ןיא ּפָאק ןקנַארק

 ריד פוטש ןוא ךלמ א רַאֿפ סױרַא טשינ ךיד

 ,"טַײל עסיורג ןןשיװצ=} ןשיצ ןַײרַא טשינ

 ןריֿפ םיחיגשמ יד; .6 ,הכ ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ

 ךיז ןליו םידמלמ רעלוּפַאק יד ןוא תקולחמ

 ,"ןטַײל עסיורג יד =|} גרעּב יד ןשיװצ יַא טשינ

 טרעה, ,11 טקנוּפ ,'ךעלטעטש ןוא טעטשי ,ץרּפ

 ךעלעדניה ענעטָארּבעג ןעשטֿפיװש םיוּב ןיא סע

 טייג עס -- עלעטנעה א ןַײרַא סע טּפוטש ...

 טייג -- עלעּפעק סָאד ןַײרַא סע טּפוטש :טינ

 ןוא ןַײרַא ןצנַאגניא ךיז סע טּפוטש ;טינ סע

 ,טשא ,"ךעלעדניה ענעטָארּבעג עלַא ףיוא טסע

 ,254 יז ,ךעלעסַײמ

 ,ץכע- .רעד ,ֿפוטש =
 .ירע- .(עקי ,ןיי)

 רעז  .שינע

 -עקיטש - :89 .ורט -- ןעװעקוטשנַײרַא
 א ןעײננַײרַא ,ןכַאמנַײרא ,ןּבעגנַײרַא .ןעוו

 ןרעטיירּב ַא י'ִא .סַאּפ םענעדַײז ַא 'ַא .קיטש

 ,חומ ןיא ןַײרַא טעװעקוטש עמ, .גיֿפ ,ןילק

 ןוא ןַאמערָא ןַא ןַײז וצ זיא סע רעטיּב יװ
 ,זמט ,גצּב ,"ךַײר ןַײז וצ ויא סע טוג יװ
 ,6 וו 1

 .װרט -- ןעלגַײטשנַײרַא

 ,וטוא -- ןפײטשנַײרַא

 יזַא -- קיכעטשנַײרַא

 ןכעטשנַײרַא

 שטנעמ רעד, .ךיז ןסַאּפנַײרַא -- ך יז טימ
 גנונעדרָא רעד ןיא זיא סע יװ ןיוש ךיז טעװ
 ,עקיּביױלגמוא רַאֿפ ןּבױלג ַא ,ןיקוויר .ּב ,"יא

 ,18 יז

 ןֿפױלנַײרַא -- װטוא -- ןעמערוטשנַײרַא

 ןיא ,ףיוה ןיא יא .םערוטש א יװ ןעגנירדנַײרַא

 ךיא ּבָאה ץרַאה קידנּפאלק א טימ , .ּבוטש

 ,"בוטש ןיא ... ןםיא| וצ טמערוטשעגנַײרַא
 .215 'ז ,1954 ָאקיצ' ,ןדיי רעװָאלקש ,שז

 "|טש ןעגנערּבנַײרַא ,ןּבעגנַײרַא -- רט

 סרענוד טימ יװ טרעמַאהעגסיוא, .קידמער

 ּבַײל ,סרעּפרעק-רָאמרַאמ ייווצ / רָאּפ א טייטש

 שטנעמ רעד ,גח ,"טמערוטשעגנַײרַא ּבַײל ןיא

 : .59 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןוֿפ

 .רע- .שינ- .,גנו- רעד ,םקרוטש -

 ןוא ןעמעננַײרַא
 ,לגוּפָאּפ םעד 'א .לגַײטש ַא ןיא ןסילשרַאֿפ
 ,גנוז

 -נַײרַא ,ןײגנַײרַא .1

 -סיורַא ןוא ןַאּב ןיא 'ִא .ןעמוקנַײרַא .ןכירק

 בוה םנייא ןיא רע (ןעזעג=} ךאז ָאד, .ןגַײטש

 גילטש רע . . . ןאיורו יניוש ןייא ראג ,ןףיוה=|

 'לאומש ,"ףיל רֶע רוט רעד וצ ,ןַײניה רדיוו

 ,1242 עֿפָארטס ,ךוּב

 ןרירוקנַאקסיױא .ןעגנירדסיוא .ןגיײטשסיוא .2

 םַײּב) זַײרּפ ןרעכעה ַא (ןלָאצ) ןטָאּבנָא טימ

 .ןַײרּפ ןיא 'א .(ןריטיציל םַַײּב ,סעּפע ןֿפױק

 רעד טּביײה טָא, .ריטֿפמ רַאֿפ ,הילע ןַא רַאֿפ יא

 ,תוילע רַאֿפ םיחקמ יד ןֿפורוצסױא ןָא שמש

 ןיוש טרעװ יישילש' רעד ,ךיוה זיא סרוק רעד

 ,רַא ,"ןדליג ףלעװצ זיּב שזַא טגַײטשעגנַײרַא

 .ןַאמערַא רעשיריֿבג רעד'

 ןסילשרַאֿפ ןוא ןעמעננַײרַא .לָאענ .ורט 8

 .היח יד טגַײטשעגנַײרַא טָאה רע .גַײטש א ןיא

 .שינע- .ץבע- .גנו- רעד ,גַיײטש--

 ןוֿפ ןעגנולדיזסיוא יד, .ורט -- ןקיטשנַײרַא

 'א רעייז ןוא . .. ןדייטֿפרָאד ןוא עקידלטעטש

 קילעֿפוצ טשינ זיא . . , סָאטעג עטכידעג יד ןיא

 ,םנ/ 743,  יז ,ץנַאס יס ,*. . . ןעמוקעגרָאֿפ

 ןעק עמ סָאװ
 ןיא ןוא לַאטעמ ןוֿפ זיא'ס , .ןכעטשנַײרַא
 ,טייקיז .""א-טינ

 ,ּבַײל ןיא רעסעמ א יא ,ורט -- ןפעטש:ַײרַא
 ,ןַײז דגֹוּב :ךיוא -- | קו ר ןיא רעסעמ א יַא |

 י'נוא, .רעגניֿפ א ןקיטולּבעצ ןוא 'א .ןטַאררַאֿפ

 דנּב ןיא רגניֿפ םעד ןוח רעד טּבַײרש רע זַא

 רע ןעו ןגעלג ןארד זיא ׂשָאװ / ,טכעטש ןַײרַא

 ,ןזח לאוי 'ר ,"טכער טוט הלֿפּת ןַײז טראַײנ

 ,1724 אדרויֿפ ,חוחינ חיר

 ךיז טכעטש ןופראה רעד זאק -- ךיז טימ

 טימ ןטנוא ּפָארַא רֶע טילֿפ ,ןַײרַא שיֿפלַאװ ןיא

 ,1856 ענליװ ,!ה יאלפ ,דמא ,"טעּפמיא סיורג

 טָאה ַײרש רעטקַאהעגּפָא רעדעי סעשטלייּב,

 א יװ טולּב סעטיא ןיא ןכַָאטשעגנַײרַא ךיז
 ,דרע ,קר ,ײלכַאטש רעֿפרַאש

 ,ץכע- .גנו- .רעד ,ךעטש -- ,ךָאטש -
 .ַײרע- = (עק- ,ןיי) רע = .שינעז



 שירעכעטשנַײרַא

 יד טָאה סָאװ .יזַא -- שירעכעטשנַײרַא
 ןַא טימ .ךעלטרעװ עיא .ןכעטשוצנַײרַא עֿבט
 ,טייק- .הנװּכ רעיא

 ןעק עמ סָאװ .לָאענ .ידַא -- קילעטשנַײרַא
 ןכרוד רָאנ יַא זיא ָאנַאיּפ יד .ןלעטשנַײרַא
 סָאװ ,טינ ךיז ןסַאּפ סָאװ ןקורדסיוא .ןָאקלַאּב
 .קרעװ ךעלטֿפַאשנסיװ ַא ןיא יא טינ ןענעז

 עמ ואװ ןלעטש .1 .װרט -- ןלעטשנַײרַא
 ןיא ןלעטשקירוצ .קיטיינ זיא סע ואוו ,ףרַאד

 יַא ,ןעגנעהנַײרא .ןקעטשנַײרא .טרָא ןַא (ףיוא)
 ,רעטכַײל ןיא ךעלטכיל יד 'א .רעמלַא ןיא

 -לי ּפש א םיוק ןעק עמ זַא לוֿפ יוזַא זיאיס,

 הלוגס א ןיא ,טצילּב עס ןעװ; ."א עק

 ,רעטצנעֿפ ןיא רעסַאװ זָאלג א ןלעטשוצנַײרא

 טצייה עטירד יד; ."ןַײרַא טינ לָאז ץילּב רעד

 א טלעטש עטרעֿפ יד / ,ןַײא ןװיוא םעד

 ןָא טּביה ןוח רעד ןוא; .לֿפ ,"ןַײרַא עלעּפעט

 ןיא רדיו הרוּת:רֿפס איד טלעטש 'נוא וללהי

 ,ּבכ"ויו ה"ר רוזחמ ,ײןַײרַא ןשדוקדןורָא=| לכיה

 רעהעג םימשדאריה לּכ ,, .א/ּבכר ,1721 גרוּבמוה

 ףֹּכיּת קר ,ריט א ןָא חתּפ ןייק ןזָאל וצ טשינ

 ןַײז אצוי לָאז עמ ידכּב ןלעטשוצנַײרַא ריט יד

 ןחלש ,"אמלע ילוּכד אּבילא ןהזוזמ רעד טימו

 ןעװ ,רעטניװ, .?רָאי ?טרָא ןה"י .19} ,ךורע

 ,תּבש םוא ןװיױא םעד ןצייהנַײא טזָאל עמ

 ףיוא וליֿפַא ןסע ןייק 'ַא טינ ךיוא ןעמ רָאט

 ,םדַא ךרד ,"עלֿפַאק רעד ןיא רעדָא ןוויוא םעד

 ןיא ןעמעראו ךעלסערּפ 'ַאע .1860 עשרַאװ

 ,סוממ ,"בוטש ןיא אֿפוג ןרעזייל ַײּב ,ןוויוא

 עמ, .גיפ ךיוא .20 'ז ,עלעשנעמ עניילק סָאד

 -תריסמ ןוֿפ ןינע םעד ןעקנעדעג לָאמ עלַא לָאז

 -ןַײרַא ןַײז קיּביא שממ לָאז סָאד זַא . . .שֿפנ

 יַא* / .64 'ז ,אינת ,"ץרַאה ןַײז ןיא טלעטשעגנ

 וצ ךיז סעּפע ןּבעג (א = ה משנ עץַײנ א

 ,ןשינעמעלק ןוֿפ ןעַײרֿפַאּב (ּב :ןקיװקרעד

 א בוטש ןיא ןצעמע ַײּב 'ַא* עא ןשֿפניתמגע

 ,גנונעֿפָאה ַא ןּבעגנַײרַא = למ יה לקיטש

 א 'ִא .,ןריאוטיטסּבוס ,ןכַאמטכערוצ .2

 - ,גיוא ןרעזעלג א ,ןָאצ א ,עזעטָארּפ ַא ,עילֿפַאט

 ןוא רעטצנעֿפ ןייא ןוֿפ ּביוש א ןעמענסורַא;

 ןעמענסױרַא; :ךיוא ;לװֿפ ,"ןטייװצ א ןיא יַא

 -יּפינש ףיוא 'ַא ןוא עילָאקַאטנַא ףיוא ּביוש א

 ןָאט =| טנגעגמוא ןוא ענליוו ןיא לװֿפ ,"קָאש

 ,ןםיׂשעמ עשיטקַארּפמוא ,עקיצונמוא

 רעדָא ןשטנעמ רַאֿפ טרָא ןַא ןעמיטשַאּב .9

 ,ךעלעגַײטש ןיא ךעלעגייפ יד יא .ןשינעֿפעשַאּב

 ןעמענ לָאז עמ זַא; .לַאטש ןיא דרעֿפ א יא

 קינײװעניא 'א םיא לָאז עמ ןוא ןשטנעמ םעד

 -עלטיא ןענעק טעװ ױזַא ,ןַײרַא ןטרָאג םעד ןיא

 הׂשעמ' ,ּבחנ ,"םולשּב ןײגנַײרַא שטנעמ רעכ

 ךיא טכַארט, .יוֿפלחנש החֿפשרּבו ךלמ-ןּבמ

 ןיא ןטַאדלָאס ןעמוקעגנַא ןענעז אמּתסמ :רימ

 -ןַײרַא סָאד ןעמ טָאה רימ ןוא ,ןַײרַא טָאטש

 ,סוממ ,"חרוא ןַא רַאֿפ רעטַײר םעד טלעטשעג

 ,82 'ז ,םײהַא קירוצ

 ַא יװ ןצעמע ןלעטשקעװַא קילַײװטַײצ 4

 עלַא .לקניװ ןיא רעליש םעד יא .ףָארטש

 יַא ענוק ןיא ןעמ ףרַאד ץעגייש ַאזַא :ןגָאז
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 ,ןּבַײרטסױרַא טָאטש רעד ןוֿפ ןוא ןטנּפָא
 ,278 'ז ,1931 'גסיוא יװָאס ,טלעװ עטרַאנעג ,ַאי

 רעקירעהעג רעד וצ ןלעטשוצ ,ןּבעגוצ .
 ןעמָאנ םעד 'א .ןּבַײרשנַײרַא ,עירָאגעטַאק ,ייר

 טקנוּפ א יא ,םיאנּת יד ןיא יא .המישר רעד ןיא

 'א .לָאקָאטָארּפ ןיא יא .טקַארטנָאק םעד ןיא
 קוס 9 רעד ןעװ* .גנוטַײצ ןיא סנָאנַא ןא

 טלָאװ סע בוא (א = טלעטשעגנַײרַא טלָאװ

 צמ בוא (ב ;ץעזעג אזַא ,ןיד אזא ןעװעג

 ,טדערעגּפָא ,טכאמעגּפָא טאהעג טלָאװ

 א יַא .טסקעט ןטיירג ַא וצ ןּבַײרשוצ 0

 ןריגַאדער םַײּב .עיצקאדער רעד ןוֿפ השחּכה

 זַא ,טינ טסייה סָאד, .ףַארגַארַאּפ ןצנַאג א יא

 ןענַײז ,ישר שוריּפ ןיא רעגײטשַא ,סעסָאלג עלַא

 ּפשִיי ,װמ ,"רעטעּפש ןרָאװעג טלעטשעגנַײרַא

 .1 ,אצ

 טרעהעג עס ואװ ןָאטנַײרַא ,ןקעטשנַײרַא .?

 ךיז ןליוו ייז, .הארי רעד ןיא קיטש-דמש יִא .טינ

 ןוֿפ רעַײֿפ םַײּב םינּפ סָאד ןענערּבּפָא טשינ

 ,"גייט ןיא ןוא לעמ ןיא טנעה יד 'ַא ןוא ןוויוא

 .'עגארֿפ אי ,ץרפ

 (א = לסיֿפ ַא ,סוֿפ ַא 'ַא* .ןקורנַײרַא .8

 ןצנַאגניא ןכַאמוצ , ,ריט יד ןכַאמרַאֿפ ןזָאל טינ

 -ןײרַא טָאה ץעמע ,טינ הרֿבח טזָאל . . . ריט יד

 ,ץרפ ,"ץרַאּפש א טּבַײלּב ,סוֿפ א טלעטשעג
 ןכַאמ (ּב 130 יז ,ןיקצעלק' ,ןטכישעג יטסקלָאֿפ

 -נַײרַא געװ א ןעניֿפעג ,ךיז רַאֿפ גנאגנַײרַא ןַא

 ;"ריט רעדעי ןיא סוֿפ א יַא ןַאק רע; .ןייגוצ

 ןטערטנַײרַא ,ןעמוקנַײרַא ,ךיז ןּפַאכנַײרַא (ג

 א ...רעלעק א ןיא ןַײרא ךיז ןּפוטש רימ,

 ןוֿפ םדָאױּב ןײק טעװ ןדיי א ץוח סָאװ ,ךָאל

 ,"ַא ןיהַא סוֿפ ַא ןַײז הכוז טינ טַײל ענעי

 אזא ןיוש טָאה עינַאֿפ , .8 'ז ,'תוֿפיסַא ,סוממ

 -- סוֿפ ַא ןַײרַא טלעטש רע רַאנ ואוו זַא ,קילג

 ;'ףיש ןפיוא ,עש ,"םָארגָאּפ א ןַײז זומ ױזַא

 א יא .קסע ןדמערֿפ א ןיא ךיז ןשימנַײרַא (ד

 ,סיֿפ ןוא טנעה ןכָארּבעגנָא ןגירק ןוא סוֿפ

 -- סוֿפ א ןַײרַא ךיוא טלעטש ןכדש א ןוא,

 ירתּכ ןוֿפ ,עש ,"וקעציו א טרעװ טלָאמעד

 ,31 יז ,עקוװעל

 ןוא םישוּבלמ עלעיצעּפס ןָאטנָא ןעגניווצ .9
 ןיא יא .ןַײז זומ רענעי סָאװ ןעמיטשַאּב ַײּברעד
 -עגנָא ךימ טָאה עמ , .רעדיילק עקסטנַאטסערַא
 רָאּפ ַא ןיא טלעטשעגנַײרַא ,ךעלהאּפ טּפעלק
 עדנעזנַאלּב ,עש ,"ןזיוה ענעסעלטַא עשליּבצנַאמ
 ,22 יז ,וו ןרעטש

 ןיא ,זדלַאה ןיא ,ליומ ןיא ןגײלנַײרַא ,0

 ,..רֿבח ןַײמ ןוא ךיא, .ןסערֿפנַײרַא .ךיוּב

 סעיצרָאּפ ַײרד טלעטשעגנַײרַא לָאמַא ןּבָאה

 ,װ יסייפ לטָאמ ,עש ,"{(ךעלעקשיק עסייה|

 ,140 יז

 ַא ןיא גנוקרעמַאּב ַא ,טרָאװ א ןּבעגוצ ,1
 אצוי ּבילוצ טרָאװ ַא יַא .עדער א ןיא ,סעומש

 א יװ טרָאװ א 'ַא* ,לטרעװ ַא יא .ןגעװו

 טינ ןעק עמ סָאװ סעּפע ןגָאז (א = קָאװשט

 ַא טכַאמ סָאװ סעּפע ןגָאז (ּב :קירוצ ןעמענ

 יד ןיא) עד נ אר ג א'ַא* .קורדנַײא ןרעװש

 , . . ךיא, .ןגיל ןּבָארג א ןגָאז = (ןַײרַא ןגיוא

 ןקעטשנַײרֿפ

 לעטש ,תונעט ערעייז עלַא ןיא ןַײא ךיז רעה

 רעייז ןיא תורעה ענַײמ ךיז רַאֿפ ןַײרַא רימ

 ,48 יז ,הטמ לש הֿבישיּבב ,סוממ ,"סעומש

 ןוירַא טלעטש י!עסיורג א אקווד ןוא עסוּכ א;

 "ירתּכ ַײנטלַא ,עש ,"םַארג םוצ רעטירד ַא

 ,37 יז ,עקװעל

 עֿפַאש ןיא ןלעטשנַײרַא ךיז -- ךיז טימ

 א ןיא ךיז 'א .ןייצ ךיז יא .ןרעהרעטנוא ןוא

 טימ ךיז יא .טַײל עֿבושח ןשיװצ ךיז יא .הנּכס

 .טיויװ א

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .ןז- ,רעד ,לעטש'-
 םעד ןוֿפ 'א רעד זיא סָאד , ,ןלעטשנַײרַא ןוֿפ

 ,טסק ,אינּת ,"ייוה םש םעד ןיא תונדַא םש
 ,ןי) רע .שינע .ץכע-ה  .גנוז

 .ײרע- .(עקד
 ןעק עמ סָאװ .ידַא -- קידװעלעטשנַײרַא

 ןצענ עא .רעטצנעֿפ-לּפָאט עיא .ןלעטשנַײרַא

 ,טייקי- .ןטקעזניא ןגעק

 (יװ) זיא סָאװ .ידַא -- שירעלעטשנַײרַא
 .טייק- .ךעלהמכח עיַא .רעלעטשנַײרַא ןַא ַײּב

 ןיא עזיװ ַא יַא .ורט -- ןעלּפמעטשנַײרַא
 ךיז טקורעצ יינש רעד, -- ךיז טימ .סַאּפ

 ןַײרא ךייװ ךיז ןעלּפמעטש רעגניֿפ ענַײז ןוא

 .ּבמס ,"טירטסוֿפ עריא ןוֿפ רוּפש םעד ןיא

 ,שינע-  ,גנו-

 רעד ןיא לגניצ סָאד יא .ורט -- ןּפעטשנײרַא
 .שינע- .ץכע-  .עקװעלָאכ
 ןַא ןיא ןָאטנַײרַא .1 -- ורט -- ןקעטשנַײרַא

 א ןיא ,ענעשעק ןיא טנַאה ַא יַא .טרָא ןגנע
 ּפָאק םעד יא .לטראג ןיא רעגניֿפ יד יא .לקעּפ

 = דָאר ןיא ןקָאלֿפ א 'א* .רעטצנעֿפ ןיא

 ,גנומענרעטנוא רעקיטכיוװ א ַײּב ןצעמע ןרעטש

 יווא ,ןקעטשוצנַײרַא טינ לּפעק ענעקליּפש א,

 ןוא ריט ןשיװצע ."לַאז רעד ןעװעג זיא לוֿפ

 ;"'ַא טינ רעגניֿפ ןייק ןעמ לָאז (ענירטיוו) לגנַא

 םוא סַאֿפ א ןיא ךַאל א ןכַאמ וצ רוסָא זיא סע,

 ןדנַאהרַאֿפ ןיוש זיא סע זַא רעּבָא -- תּבש

 טנוּפש א רעדָא ןּפאצ א ןענירד רֶע גָאמ ,ךָאל א

 רעד ךיז טָאה קילג םוצ, .ּב/הס ,2טל ,"יַא

 ךיז ןע;צסיורא טכַײל יוזא טזַאלעג טינ דרעװש

 םיא טָאה רע לַײװ ןַײז סע לָאז ,דייש ןוֿפ

 ,דמא ,"טיײהרעטשיװעגּפָאטינ טקעטשעגנַײרַא

 ךיא; .1867 ענליװ ,ולסּכ ו"ט ןוֿפ טכַאנ איד

 ןכָאנ ענעשעק ןיא טנאה יד ןַײרַא קעטש

 םורַא ךיז ּפָאט ךיא --- !ָאטינ -- טלעג עלעטַײּב

 לש הֿבישיּבי' ,סוממ ,"!ָאטינ -- ןטַײז עלַא ןוֿפ

 ?ןעמעװ ףיוא ןרַאֿפעג זיא רעװ, .44 'ז ,יהטמ

 ןיא ּפָאק םעד ןַײרַא טקעטש ןוא דיי ַא טגערֿפ

 ,! עכילײרֿפ ןוא עמערָא ,עש ,"ןַײרַא לדער

 ,62 יו

 טימ ןָאטנַײרַא .ןקורנַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא .2

 נָאק ןשירטקעלע ןיא עלעּפָאג סָאד יא .חוּכ

 ךַײלג ןמ טגיל ןתמ ןוֿפ} דנעה איד, .טקַאט

 (ןורָא) ןעד ןשיװצ ,(ןורָא) ןיא טַײז איד ףוא

 טכיד איז ןמ טקעטש (תמ) ןוֿפ ּבַײל ןעד ינוא

 ,"ןמוק ךיה רעד ןיא ןינעק טינ איז זד ןַײרַא



 ןלַארטשנַײרַא

 .ן"לּת ןטיק ,וװ םייחה רֿפס ,טרוֿפקנַארֿפ .ש

 רעד ןיא ר 9 ס ע מ (ןפיירט) הֿפיר ט א ַא

 שיײלֿפ םערַאװ ןטינשעג טָאה עמ ןעװ = דרע

 'א טוג םיא ןעמ ףרַאד ,רעסעמ קיכלימ א טימ

 יד 'ַא* ,ןּבַײרוצּפָא ףיא דרע רעד ןיא

 א יװ (עגָאלדָאּפ ןיא) דרע רעד ןיא ןגיוא

 ןקוק טינ ,ןגיוא יד ןזָאלּפָארַא = רעסעמ הֿפירט

 ,ןַײרַא ןגיוא יד ןיא םענעי ךַײלג

 -רעד :ךיוא .רעּפרעק א ןיא ןכעטשנַײרַא .9
 'ַא*  .םינּפ סנצעמע ןיא לגענ יד יא .ןענעגרה

 ן צ ר ַא ה ןיא (לַאשזניק ,רעסעמ ,זיּפש) לַײֿפ ַא

 יד 'ַא .קיטײװצרַאה ךס ַא ןֿפַאשרַאֿפ =

 ןטלַאהוצ טסעֿפ ךיז = סעּפע ןיא לגענ

 יד =| יז טקעטש תוֿבָאתוכז יד ןיא, .גיֿפ

 ןשדקמה תיּב ֿברחש םוימ ...לארׂשי תסנּכ

 עריא ןָא טנעל יז ןוא לגענ עריא ןַײרַא

 תיֵּב ,ט"ע רוזחמ ,"תוֿבַא יד ןָא ןרעמַאלק

 ר 'ז ,ו"צרּת ענליו ,רופכ םוי ,...לארשי

 ןיא ,ילּכ ַא ןיא ןגײלנַײרַא ,ןעגנערּבנַײרַא 4

 טקעטש לּפעט ןֿפָא ןַא ןיא, .טרָא ןטמיטשַאּב

 עטסָארּפ, .װש ,"לּפעק סָאד ןַײרַא זיומ עכעלטיא

 "רעקַאנק ןקעטש . ..גהונ ךיז ןענעז ןשטנעמ

 ךעלרעקַאנק ןֿפרַאװ ןוא ןַײרַא טכעל יד ןיא ךעל

 ,םדָא ךרד ,"הרוּת-תחמׂש םוא דרע רעד ןַא

 ,ןגיוא יד קעװַא ןעמ טרעק םיוק, .1860 עשרַאװ

 ןיא ,רעטלומ א ןיא עדרָאמ יד ןַײרַא רע טקעטש

 טכַאמ ןוא עקשוּפ ַא ןיא רעדָא ,לטסעק א

 רעגניֿפ א יַא 52 יז ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןדָאש

 יד ןקירדוצ ןעגניז םַײּב (א = לגרָאג ןיא

 (ןלעװ) (ב :לגרָאג ןרעּביא זדלַאה ןיא לעטש

 לֿפעל םעד 'א* .הסנוּפ ןעמענוצ ,ןקיטשרעד

 ןשימגַײרַא ךיז (א = לסיש סמענעי ןיא (לּפָאג)

 סנטייוװצ א ףיוא ןּבעל (ב :קסע ןדמערֿפ א ןיא
 ,ןוּבשח

 :ןקורדסיוא עשיטַאמָאידיא לָאצ ַא ןיא .ס

 = ז ָאנ יד 'ַא* .רֿבא ןַא ץעגרע ןקורנַײרַא

 -עגַײנ ןַײז (ב :עלַײװ ַא ףיוא ןעמוקנַײרַא (א

 רעטוג א. .ןרילָארטנָאק ,ןסיװ ץלַא ןלעװ ,קיר

 ,"זָאנ יד ןַײרַא םוטעמוא טקעטש תיּבה-לעּב

 ןקעטשוצנַײרַא םוטעמוא ּביל טָאה דיי א, .װש

 ,זָאנ יד ןַײרַא טקעטש רע ואוו, .װש ,"זָאנ יד

 ,"!טידערק סיוא ,ןוחטּב סיוא ,הנומא סיוא זיא

 עדמערֿפ ןיא ןשימנַײרא ךיז (ג :'קזוח' ,ץרפ

 יא עֿבט א ןּבָאה ריא טלָאז יַאמל, .ןטֿפעשעג

 ינעמ עניילק ,עש ,"?ערעַײא זָאנ יד םוטעמוא

 עדרָאמ יד ,גנוצ יד יַא* .158 'ז ,...ךעלעש

 קידלוש זיא רעװ, .(ג ,(3 ּבּב ,זָאנ יד 'א װזד =

 טזומ םודעמוא / גנוי רעּבָארג א טנעז ריא זַא

 סע זיא סָאװ ןוא, .רָאטַאיעט ,"גנוצ יד 'ַא ריא

 ןײגוצמורַא ,רענייא טנוה ,עדָאמ ַא רַאֿפ טַאלג

 עמ ואו ,עדרַאמ א 'א ,רעזַײה יד רעּביא

 ךָאד, ,33 יז ,ו המלש ,סוממ ,"?טינ ףרַאדַאּב

 עקידרעַײֿפ ַא .. . ,ץרַאה ןַײמ טָאטש וטסָאה

 ,"טקעטשעגנַײרַא טסורּב יד ןיא רימ ,ליוק-םנהיג

 ,(לטֿפניֿפ) לטֿפיֿפ ַא 'ַא* .'עלקה ףֹּכ' ,שָאוהי

 ןּבעג ,טנַאה א ןּבעג = םכילע-םולש (ןטיירּב) ַא

 יד ןַײרַא טקעטש רעקלעֿפ יד עלַא, .םולש

 ,זמ ,םילהּת -- "ףכ ועקּת םימעה לּכ,} "טנעה

 ,("רעקלעפ עלַא ,טנעה יד טּפַאלק, :יּת 0
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 ,רֿפוש תועיקת - הנחּת ס"ש עינ ןייא

 ,1881 װַאקירטעיּפ

 ,רַאּבַאכ ןּבעג = ןַײרַא (די) ט נ ַא ה ןיא יַא*

 טלַאק ןיא טנַאה יד 'ִא טשינ* .ןַײז דחשמ

 ,טעּברַא עטסדנימ יד ןָאט טשינ = רעסַאװ

 ןיא טנַאה יד יַא טזָאלעג טשינ יז טלָאװ רעג

 א 'ַא*  ,!םייוֿבש ןוידּפי ,ץרפ ,"רעסַאװ טלַאק

 ןצעמע ַײּב ןטערטנַײרא ,ןעמוקנַײרַא = סוֿפ

 -עֿבנגאב = ענעשעק סמענעי ןיא טנַאה יד יא*

 ,סדמערֿפ ןעמענוצ ,ןענ

 ,עגרה ַא יַא*י .0

 ,ןגָאלש ,ןענעגרה

 ,לט ר ַא ג ןיא ,ם 9 זו ּב ןיא (םענעי) יַא* 1

 רעסעּב ןַײז = ענעש עק-(לט ס ע װ) ןיא

 ןּבָאה ןעװעג לָאז ךיא, .רעמ ןענעק .םענעי ןוֿפ
 ץנַאג טנַײה ךיא טלָאװ ,לכׂש לגָאנ ַא...

 ,ץרפ ,"םעזוּב ןיא טקעטשעגנַײרַא ץיווישיט

 ןענעק םיסרוקיּפא ךַײא, .תויׂשעמ עטלײצרַאפ

 ,"לטרַאג ןיא ךיז וצ 'א גנַאל ןיוש םידיסח רימ

 א; .94 'ז ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,ּפס

 'א ןעק רע זַא םיא ףיוא טגָאז עמ ,ןדמל ַא דיי

 .ַא .י ,"ןַײרַא לטרַאג ןיא ֿבר ןשלטעטש רעזדנוא

 ,25 ווו 1960 ,רענַאקירעמַא ,תוילגרמ

 ךיוא .ןָאטרַאֿפ ,ןגײלנַײרַא ,ןריטסעווניא .8
 עצנַאג סָאד יַא ...טעװ ךַײא ןוֿפ רעװ, :גיֿפ

 -םלוע ןוֿפי ,ץרּפ ,"ךוש-הצילח ַא ןיא טייקשידִיי
 .'והוּתה

 ,סעומש ַא ןיא ןשימנַײרַא ,ןלעטשנַײרַא .9

 'ַא .סעומש ַא ןיא ,חוּכיװ ַא ןיא טרָאװ ַא יִא

 .עא ויטָאמ םעַײנ א ,גנונעקײלּפָא ןַא

 עריא , .רידנומ ַא ,ךיש ,רעדיילק ןָאטנָא .0
 א ןיא טקעטשעגנַײרַא ןענַײז סיֿפ עסעוורָאּב

 םַאּב ,גרעּב ,"סעּבארקש ענעסירעצ עסיורג רָאּפ

 טּפַאכעג ןעמ טָאה, ,76 יז ,סעמע' ,ו רעּפעינד

 -ןַײרַא . . . ,ןצריש סרעטומ יד ןוֿפ ךעלגניי . ,

 ןיא ןוא רעדיילק עשיטַאדלָאס ןיא ייז טקעטשעג

 'ַא* .דוייםיליהּת ,שא ,"ןעמונעג סעמרַאזַאק יד

 ,רענלעז ַא רַאֿפ ןּבעגּפָא = טנַא װ ע ג ןיא

 ױזַא ךָאנ ןעמ טעװ ןוז סֿבר םעד, .ןריטורקער

 ,'ויזירּפפ ,סוממ ,"ַא טשינ טנַאװעג ןיא ךיג
 ,30 יז

 ךיא ,, ,ץַאל ןיא לדָאנ ַא ךיז 'ַא -- ךיז טימ

 ןעװ ,'ַא טינ ךיז טסלָאז וד ,ןטעּבעג ךיד ּבָאה

 םנופ ,שטיװָארעזיל .א .י ,"!ןדער ןליּבצנאמ
 ,20 יז ,1918 דַארגָארטעּפ ,לאוװק ןטלַא

 ,שינע- ,ץכע- .גנוז רעד ,קעטש -
 ןַײרַא טקעטש עמ סָאװ סָאד :ךיוא -- רע"
 ,יירע-

 = קסַארֿפ ַא

 -עּפמעל יד זיולּב, -- ווטוא -- ןלַארטשנַײרַא
 ןוא טלַארטשעגנַײרַא ןוא טלקניֿפעג ןּבָאה ךעל
 ענײמ ,געס ,"טזַײרּפש שטנעמ א זַא טגָאזעגנָא

 .58 ' ,1947 א"ב ,ביֿבָאלּת ןיא רָאי ןּביז

 םינּפ סָאד קידנעטש ןעלגָאװמוא טינ לָאז ךיא;

 ,רימ ןגיוא יד ןיא ןַײרַא וטסלַארטש ,רעטניהַא
 ,66 יו ,49 ןא ,קג ,גח ,"םילשורי

 ןגױא תעקילײה:קילעזטַײלע :גיֿפ -- רט

 המשנ עקילייה א ענַײמ ךרוד טלַארטשעגנַײרַא

 יז ,ָאקיצי ,קרעװ עשיטַאמַארד ,ץרפ ,"רימ ןיא

 .חרט -- ןֿבישנַײרַא

 .ורט -- ןטישנַײרַא

 ןטישנַײרַא

 סָאװ קלָאֿפ םעד . . . וניּבר השמ טרעהעג, ,2

 ,םיא ןוֿפ ןרָאװעג טלַארטשַאּכ רָאנ טינ זיא

 יד םיא ןיא טלַארטשעגנַײרא ךיוא טָאה רָאנ

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןוװיטָאמ עזעיגילער עטסלדייא

 ןוא דיא ,נירג ,"טקעװרעד רעטעּפש םיא ןיא

 ,29 יז ,1953 י"נ ,טלעװ

 .שינע .גנז רעד ,לַארטשי-

 ךיגנ םַײּב- .וטא -- ןעמָארטשנַײרַא
 טמָארטש ןַאמערָא םִַײּב --- טלעג ןַײרַא טמָארטש

 עשיאערּבעה ךס ַא; .װש ,"ךאד ןכרוד ןגער

 שידִי ןיא טמָארטשעגנַײרַא ןּבָאה ןטנעמעלע

 ןוא ארמג רעד ןוֿפ רָאנ ,ךנּת ןוֿפ טקעריד טינ

 ,4 ,אוו פשֶיי ,ןַאמקרַאטש .מ ,"שרדמ ןוֿפ

 רימ סָאװ סָאדע -- רעד ,םָארטש =

 טָאג ןוֿפ ןּבעל ךעלשטנעמ רעזדנוא ןעמוקַאּב

 סנילטייצ ללה ,יַא ןכעלטעג א ךרוד טעשעג

 .גנ/ .29 יז ,ח"צרּת עשרַאװ ,וו ךעלטעלּב

 ירע-/ .רעד/ .שינע- .ץכעי

 טלָאװ יז יװ סעּפע, .װחרט -- ןקירטשנַײרַא

 טלָאװעג ןרָאה עריא ןוֿפ} טכעלֿפעג ןטרַאה ןיא

 םעצולּפ יז ןיא סָאװ ,טייקיאורמוא יד יא

 ,קירטש:- .4צשוװ 1965 ,זמט ,שז ,"ןלַאֿפַאּב
 .שינע .ץבע- .גנו/ רעד

 ףיוא) ןקורנַײרַא .1

 רד, .ןוויוא ןיא טנלָאשט א ,טיורּב ַא יא .(ךיג

 ׂשנָאק .ןַײז גיטרעֿפ טכער ןֿבוא רעד ןָאק לַײװ

 ןּבש ףֹּכיּת רדנֲא רעד ךָאנ הצמ ןייא אוד

 -נַײרַא ,2 .ּב/ט ,1723 אדריֿפ ,וו הֹׂש ,"ןַײרַא
 ,ּפיר ַא ןיא רעסעמ א יַא ,ןכעטשנַײרַא ."ןקור

 ץנַאג א ץיז ןייא ףיוא 'א טגעלֿפ רוחּב רעד,
 ַא ןוֿפ ןַאמַאר א ,ַאּפָא ,"שיײלֿפןרעּבלעק לטַײז

 ,ןץכע- .גנז- .ךיז טימ .8 יז ,ֿבנגידרנֿפ

 (רעֿפעֿפ) ץלַאז יַא .1
 רענעּפש 'ַא .ייט זָאלג ןיא רעקוצ 'ַא ,ךיוי ןיא

 איד לָאז ינוא, ןַײװ ןיא םס יא .קַאז ןיא

 יד 'נוא רילעט ןייא רּביא ןדַײנש אזיױצומ

 יד ןעד ,ןיטיש ןַײרַא ןיׂשֶע ןיא רכלזירּב

 רּביא ןוֿפ ךיז ןָא השודק יד ןּבה ךילזערּב

 ןגָארט געמ רע. .ג/ס ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"הלוע

 ,ןַײרַא ּבָאלז ןיא 'ַא ןוא עטעשער רעד טימ

 רע תעשּב סיוא ךיז טּפיז עװָאלָאּפ יד עשטָאכ

 ,"וצרעד ןווּכתמ טינ רעּבָא ךיז רע זיא ,טגָארט

 ןטיּברַאֿפ, 1818 אהרטסוא ,תּבש ינוקּת ,זּביא

 םעד ןיא :ןלעטשֿפױא ראװָאמַאס םַײּב תורצוי יד

 ןטָאשעגנַײרַא ךיא ּבָאה רעסַאװ םענוֿפ טרָא

 -נַײרַא ןליוק יד ןוֿפ טוֵא םעד ןיא ןוא ןליוק

 .עלעשנעמ עניילק סָאד ,סוממ ,"רעסאוו ןסָאגעג

 ןיא רימ וצ / דמאז ןצנַאג םעד רָאג רּבדמ ןוֿפ;

 ,רה ,ײןטָאשעגנַײרא סוּכ ןיא / ,סוּכ ןרערט ןֿפיט
 .'...רַאה ןַײמ טָאג ָאא ןעלמיה סטָאג רעטנוא

 -עק ןיא יַא .הֿבינגּב יװ ױזַא ןּבעגנַײרַא .2
 ,הֿבדנ א ענעש

 טָאה רע, .ןקַאהנַײרַא .ּפעלק ןעגנַאלרעד .9

 -ישטנַאק קיסַײרד ַא 'א םיא לָאז עמ זַא ןסייהעג

 ,1855 עשרַאװ ,הלילּב דחּפ ,דמא ,"סעק

 וצ ךיז יז טייג. .ןעלדיזנַײרַא .ןדערנַײרַא .4

 עיצרָאּפ ַא ןַײרַא םיא ןיא טיש ,ןלאומש וצ



 ןענַײשנַײרַא
 ןיק טשינ ַײז ,רערױמ .ז ,"דייר ןושל-הנעמ

 ,8 'ז ,| גנוי רעליואװ

 יד ךיז טנֿפע ףיורעד דלַאּב; -- ךיז טימ

 ןַײרַא ךיז ןטיש ןשטנעמ עטּפָאכ א ןוא ריט

 ,47 'ו ,תועסמ ,סוממ ,"טעּפמיא טימ ּבוטש ןיא

 -כרוד :ךיוא .לקעזרעדעֿפ .רעד ,טיש =

 .שינע .ץכע .גנ/ .הלּפמ ,לַאֿפ

 .(עקד ,ןיד) רעד

 טנַײש ןוז יד, -- וטוא -- ןענַײשנַײרַא
 רעקיטכיל א? ."םיוּב ןוֿפ ןגַײװצ יד ךרוד ןַײרַא

 א ךרוד ןַײרא טנַײש הנֿבל רעד ןוֿפ סָאּפ

 רעד ףיוא ןגעקַא ךיז קידנגָאלשּפָא ,לרעטצנעֿפ

 רעקיטסָארֿפ א, ,123 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,ײטנַאװ

 ךרוד טנַײשעגנַײרַא טָאה ןגרָאמירֿפ רעקינוז ןוא

 .סַאלטַא חמצ ,גח ,"רעטצנעֿפ-שרדמ-תיּב יד

 ןיא ןַײרַא טנַײש קנַאדעג רעקידתמא ןַא, .גיֿפ

 ןכַאמ ... םיעשר עקידניז יד רָאנ; ."חומ

 ןעק סטוג סטָאג / ןַײש עקיטכעל יד רעטצניֿפ

 ,60 יז ,רָאטַאיעט ,יןַײרַא ייז וצ ןעניײש טשינ

 ַא טנַײשעגנַײרַא זיולק ןיא טָאה גנילצולּפ רָאנ,

 טסעװָאס רעד ,ָאדױג .י ,"הלּכׂשה ןוֿפ לַארטש

 .5 'ז ,1894 ענליװ ,ןעללַאֿפרעֿפ זיא

 טנַײשעגנַײרַא רימ ןיא טָאה ריא, -- װרט

 ,װ ישס ,יָזיִצ ֿבוטּב ותרוּתו ת"ישה תדובע

 .ץץכע .גנז רעד ,ןַײש-- .60 ז
 ,שינעד

 ןיא ןעמעננַײרַא .1 .װרט -- ןרעַײשנַײרַא
 ייװצ יא ,ןּבַײרנַײרַא ,ןסענַײרַא .2 .רעַײש

 יֿפיונוצ א רע זיאג -- ךיז טימ .ןעלסיש

 םעניא טרעַײשעגנַײרַא ךיז קירוצ רעטגיוּבעג

 ןַאגַאק ענװַאלכ ,"רעמַאק-האוֿבּת ןרעטצניֿפ

 .1935 עשרַאװ ,ךַײט ןֿפױא

 -ץמיש :- :ךיוא .װטוא -- ןרעמישנַײרַא
 ךרוד .ריט רעטנֿפעעגיּבלַאה רעד ןיא , ,ןריר

 -ײרֿפ יד טרעמישעגנַײרַא טָאה סע רעכלעוו

 ךיא יװ ,גרעּבנעטלַא ,זּביא דַאנ ,". . , טייקיטכיל

 ,85 'ז ,םע עז

 טׂשלָאז אוד ינוא, .1 -- ורט -- ןֿפישנַײרַא

 ,ּברַאק ץנש ןייא ריא םוא ןטיש 'ינוא ןסיג רֿפ

 ,מהס ,"ןסיש וצ ןַײרה טָאטש רעד ןיא ןהעז וצ

 ןיא ןליוק ייװצ םיא ןעמ טעה, .2 ,ד ,לאקזחי

 טינ ױזַא יז ןטלָאװ ,ןסָאשעגנַײרַא ןצרַאה ןַײז

 גנודַאלנַײא עזיד יװ טימעג ןַײז ףיוא טקריװעג

 ענליװ ,הרוּתה םויס רעד ,דמא ,"סּכוד םעד וצ

 ןֿפָאלשעג זיא רע ואו עדוּב רעד ןיא,} ,8

 -ץעגנַײרַא םערוטכַאװ ַא ןוֿפ לורטַאּפ רעד טָאה

 ,285 'ז , . ..ךַאילש ,קׂשי ,ײןסָאש

 -ץגײֿפ יד, ,הנעט ַא ,טסעטָארּפ ַא יַא .גיֿפ .2

 / ןסָאשעגנַײרַא רָאכ םעניא / ןדעדג ןוֿפ ךעל

 רומזמ' ,שָאוהי ,"ןלערט טימ ןַאטנַאֿפ ַא ןּבָאה

 "ןַײרא טימרעד טָאה רע, .'תּבשה םויל ריש

 -ָאמעד רעשיזייצנארֿפ רעד ןיא לַײֿפ ַא ןסָאשעג

 ,"דנואו עדנרעטייא ןא ןֿפַאשאּב ןוא עיטארק
 ָאכע רעטילגעגנַאע ,41 יז ,1917 י"נ ,שוװ ,טישז

 א ןַײרַא רימ ןיא טסיש / ןגַײװש ןַײמ ןוֿפ
 ,13 יז 1! ופ ,צוס ,ײלַײֿפ עסייה

 איו, .ןרעדַײלשנַײרַא ,ןֿפרַאװנַײרַא .כרא 8

 .ורט -- ןעּפישנַײרַא

 .חרט -- ןקישנַײרַא
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 ןַײז ןמוק ןעק םואתּפ שד ןקנעד טינ ןמ לָאז

 ןיא ןקירטש טימ ךיד טזָאל ןמ . . . התימה םוי

 אי ,לוּב ןמלז המלש ,"הסיש ןַײרַא דרֶע איד
 'מַא| 1784 ,'רעטניװ ןטלַאק ןֿפיוא דיל גָאלק

 1196 יז ,| סקנפ

 'ַא, .ןטעּברַאנַײרַא רעוװש ,ןעװערָאהנַײרַא .4

 ,"טעּברַא גָאט א

 ןלַארטש עטצעל יד, .ןעגנירדנַײרַא --- װטוא

 -לוש ןכרוד ןסָאשעגנַײרַא ןּבָאה ןוז רעד ןוֿפ

 ,"םינּפ . . . ןןַײז} ףיוא . . . ןלַאֿפעג ןוא רעטצנעֿפ

 .177 'ז ,עקװעלירתּכ ײניטלַא ,עש

 ,ּפָאק ןיא ליק א ךיז 'א -- ךיז טימ

 .שינע .ץבכע- .גגז .םָאש-- ,םיש-

 רעד = .(עקד ,ןיי) רעד
 סעּפע ןּבעגרעּביא

 יװ סַאג ןיא ןֿפָאלעגמורַא זיא ןעמ , .קידנעּפיש

 רעייגכרוד ןדעי טָאה עמ ,ןעניז ןוֿפ עטרירעג

 ענַײמ ,קומ ,ײןַײרַא רעיוא ןיא טעּפישעגנַײרַא

 .30 יז ,ווװ ןשינעגעגַאב

 ןקישוצ ,ןקישרעּביא .1

 ,הנּתמ א יא .ןעגנערּבנַײרַא ,ןגָארטנַײרַא .סעּפע

 -ןּבר ק א 'א*  .רתסּברּתמ ַא יַא .לווירּב א

 ןַא זיא רענעי זַא ןרעהוצנַא ןּבעג = החנמ

 ןַײרא קיש רעּבָא ,חוטּב א טסיּב, .ץראה-םע

 הרוּת ֿבהוא ןַא . . .ריֿבג א, .לװֿפ ,"םינמוזמ

 רעדיילק רָאּפ א רענזיולק א טקישעגנַײרַא טָאה

 המכח ילשמ ,אנּבוומ בקעי 'ר ,"חסּפ ףיוא

 לטעטש ןייא ןוֿפ , .ּב/ל ,ן"רּת ענליוו ,(ארקיו)

 זדנוא ןעמ טָאה רעֿפרעד עקימורַא יד ןוֿפ ןוא

 דלַאּב טיורּב ךעלעגעװ עכעלטע טקישעגנַײרַא

 ,15 'ז ,'םיֿפרׂשני ,סוממ ,"הֿפרׂש רעד ךָאנ

 ,"!ןוּבשח א ןַײרַא טקיש -- רע טגָאז -- טלעג,

 ןןאמ רעד| רע טציזג .97 'ז ,ןגָאלָאנָאמ ,עש

 ןוא עטסנעש סָאד 'ַא םיא ךיא זומ ,הּכוס ןיא

 ןזָאל ןױרֿפ רעד רַאֿפ =| ךיז רַאֿפ ןוא עטסעּב

 ,יָאקיצ' ,'הנח תרמ השאהי ,ווװ ץרפ ,"רענייּב יד

 ,61 יז

 ַא יא .ןקישקעװַא .חילש א רַאֿפ ןכַאמ .2

 טקיש טנוה ַא, .טנַאטנעזערּפער א ,רעײטשרַאֿפ

 ריא רעװש, .װש ,"ןַײרַא עקטַאי ןיא טינ ןעמ

 ןַאמ ןַײמ ריא טקיש ,ןַײמ ריא רעװש ,ּביל

 ןעד ןוֿב טֿפַאשטוּב ןייא םעק םיא, .לֿפ ,"ןַײרַא

 "שורי ןעג טקישיג טָאה רֶע איד / .ןַײז ןטייול

 בוש ,, ,1485 עֿפָארטס ,ךוּב לאומש ,"ןַײניה םיל

 תלעמ =| ּכ"מ זא ךַײא ןיא טיּב ידוד בוהא

 ֿבירּב ןעד טרעװ ינוא ןַײז לחומ טרעװ ןודוֿבּכ

 ,"ןקיש ןַײנ ןייא טנה יד ןיא ןתוח א ןַײמ

 ןיִּב גיצּפַײל רוֿפ ךיא איו; ,22 '} ,ּבגָארּפ

 ןיִּבילּב ןגיל ףרָאד ןייא ףיוא ךיא ןיִּב ןימוק

 ,הג ,"טקישג ןירא םוקמ ןיא חילש ןייא ינוא

 ,269 יז

 .ןעמוקנַײרַא ,ןײגנַײרַא לָאז סע ןקריװ .2

 -נַײרַא ןעקנַאדעג ענַײד ןיא טָאג טָאה סָאד,

 ָאטינ זיא ןַאמ רערעסעּב ןייק ןרָאװ ,טקישעג

 ,לואש תכולמו דוד תלודג ,"טלעװ רעד ןיא

 ןענָאמרעד םיא טעװ טָאג , ,18 יז ,1852 עשרַאװ

 טעװ רע טסייה סָאד ,סטוג ןַײז ןוֿפ געװ םעד

 ךיא , .ּבלר ,וװ הח ,"תוֿבשחמ עטוג יִא םיא

 ןגָאלשנַײרַא

 םעד טקישעגנַײרַא רימ טָאה רע סָאװ טָאג ּביױל

 עכילקילג ,ּפס ,"ךִַײא וצ ןייג לָאז ךיא קנַאדעג

 ,25 'ו ,עכילקילגמוא ןוא

 (ךרוד רעדָא) טימ יַא .ריא ,ןקישּפָא .4

 נסקָא רעד טימ ,(טסָאּפ טשטָאּפ רענָאיזַאק

 רעדָארּב ןטימ ,שמש (ןעמָאל) ןטימ יַא .טסָאּפ

 .ןעלסּפעש 'ר טימ ,תרשמ לסּפעש 'ר טימ ,שמש

 טימ ,ןכַאמצָאה טימ ,שמש רערָאישזָא ןטימ

 ןטימ ,אשידק-הרֿבח טימ ,ןחישמ טימ ,ןעקשרעה

 (ןּבָארג) ןטימ ,דמלמ ריאמ טימ ,תוומה:ךַאלמ

 בר טימ ,ץָאצ ּבר ןיּבר ןטימ ,טנַאיצילָאּפ

 ,ןרעזייל-יתּבש טימ ,רָאזַָאד יתּבש טימ ,ןיתּבש

 "נזיוה יתּבש ּבר טימ ,ןֿפלָאװ-תּבש ּבר טימ

 .יתֹּבש ןעמָאל ןטימ ,יתּבש ןכיוה ןטימ ,רעגערט

 -רַאנעצס םעד (ןריֿפ) ןטלַאה (רעטַאעט) .9

 .עניּב רעד ףיוא ןקישּפױרַא .(םוי)

 ,.ץכע- .גנוה רעד ,קיש -

 ,ײרע- .(עק- ,ןיד) רעד
 ,שינע-

 -נַײרַא ,ןקַאהנַײרַא .1 --- ורט -- ןגָאלשנַײרַא

 ַא יא .קָאװשט ַא יא .ןרעמַאהנַײרַא ,ןּפַאלק
 'א .רוּפיּכםוייאצומ הּכוס א רַאֿפ לקעלֿפ

 טגָאלש עמ וַא , .קירּב א ןעיוּב םַײּב סעילַאֿפ

 טגָאלש עמ רעדָא ,ןַײרַא טגָאלש עמ רעדָא זיא

 לטלטמ ןתּבש םוא| רוסָא זיא סע, .װש ,"סױרַא

 רע וליֿפַא . . .לטערּב א רעדָא ןָאּפש א ןַײז וצ

 רצנַײרַא רעדָא ,סאֿפ א ןקעדוצ טימרעד ליװ

 ךיוא .א/גס ,2טל ,"ןּפַאצ א טימרעד ןגָאלש

 ,ןַײרַא דרערד ןיא ןגיוא יד ןגָאלשעגנַײרַא, .גיֿפ

 ,ץרפ ,"!ןלייצ טשינ ייוװצ ןייק ןָאק סע ךַײלג

 / !םערוטש ,ָא ,םוק . . ., .'טיוט-רעמזעלק יַא'

 -רומכ םעניא רעטכעלעג:ץילּב ןַײד ןַײרא גָאלש

 יד יװ ןעמורּב ןלָאז רעדלעװ יד / ,ןגַײװש םענ

 ,ןגעװ ענעסקַאװרַאֿפ ,גח ,"ןגַײטש יד ןיא תויח

 ןצעזאב = ןקַאל 8 א 'א* .138 'ז ,9

 א 'א בנג א ןעק ואוו, .עבק-תבישי א ןיא ךיז

 ןּבַײלּב ָאד לעװ'כ' :ןגָאז ןוא דרערד ןיא ןקָאלֿפ

 ,45 'ז ,1919 עשרַאװ ,םיבנג ,ָאקמיּב ,"י?ןעניואוו

 טימ) ּפָאק ןיא ןעגנירדנַײרַא לָאז סע ןכַאמ .2

 ּפָאק ןיא הרוּת יא .קנַאדעג םעַײנ א יא .(דלַאװג

 (א) .ןןגָאלש סדמלמ ןטימ עיצַאיצָאסַא} ןַײרַא

 טינ ןעמ ןעק הואּת ַא ,'א טינ ןעמ ןעק הרוּת

 ּפָאק ןוֿפ ןגָאלשעגסױרַא ,, .װש ,"ןגָאלשסױרַא

 ןוא ,םלועה:תומוא יד טימ טייקרֿבח סָאד

 -רחּב הֹּתא טימ עיציּבמא ןיא ןגָאלשעגנַײרַא

 .'יהמשנ טסייה סָאװי ,ץרּפ ,ייונּת

 ,טלעג ןגײלנַײרַא ,ןָאטרַאֿפ ,ןריטסעװגיא .9

 טלעג עלוֿפ ַא רע טָאה ןטֿפעשעג עכעלטע ןיא,

 -עג ךעלגעממוא . . , םיא זיא . . . ןגָאלשעגנַײרַא
 תאטח ,ריֿפַאס .י .א ,"ןקעד וצ ֿבוח םעד ןעװ

 לַאטיּפַאק ןַײז, .7 יז ,1881 ענליװ ,וו . . .להקה

 יָאלּב רזוע ,ײטֿפעשעג ןיא ןגָאלשעגנַײרַא רַאװ

 'א* 134 יז ,1892 ץנליװ ,רעגיװש יד ,ןייטש

 .זַײרּפ ןיא ןגָאלשֿפױרַא = טלעג ןיא

 ןוא ןּפַאלקכרוד .ןסע ןַא ןיא ןָאטנַײרַא .4

 יד 'ַא .טשרַאּב ןיא ייא ןַא 'א .ןשימנַײרַא

 ,ענישטשָאר רעד ןיא רעייא

 ַא טימ ןעמוקנַײרַא ,ןלַאֿפנַײרַא .1 -- װטוא

 רעד, .רענוד א יװ יַא .םערָאיל א טימ ,שיורענ



 ןֿפָאלשנַײרַא

 רענוד א יװ ןגָאלשעגנַײרַא טָאה גָאזנָא רעזייּב

 .23 וו 1940 ,רַאֿפ ,שז ,"טֿבש ןטימ ןיא

 סָאד, .ּפַאלק ַא טימ ןעגנירדנַײרַא קרַאטש .2

 ןיא| רעמ ןוא רעמ ץלַא ןַײרַא טגָאלש רעסַאװ

 ץלַא טרעװ רַאֿפעג יד ,(ףיש רעטרעכעלעצ רעד

 ,ןעּבעל עַײנ סָאד ,ןיקנילּב .מ ,"רעטסנרע

 ,1911 ינאי ,י"נ

 ןַײרַא טגָאלש טולּב סָאד, .ןעמוקנַײרַא .9

 סָאד ,לקנוט ןזיא רעמיצ ןיא , ."םינּפ ןיא

 רענעֿפַא רעד ךרוד ןַײרא רָאנ טגָאלש טכעלגָאט

 ,1868 רימָאטישז ,ןירעגניז איד עלחר ,"ריט

 א ןַײרַא ןגיוא יד ןיא רימ טגָאלש גנילצולּפ,

 דוֿבּכל ,ץרפ ,"דרַאּב רעסַײװ א ןוֿפ רעמיש

 ,'הּכונח

 יוֵלַּב ,רילָאק רעדנַא ןַא ןיא ןצנַאלגּפָא 4

 ,רָאה עניורּב-לעה,, .ןירג ןיא ןַײרַא טגָאלש סָאװ

 ַא ןיא ןגָאלשעגנַײרַא לסיּב ַא ןּבָאה עכלעוו

 ,14 ש 1967 ,רָאֿפ ,רעש .ז ,"טייקטיור

 .ןַײרַא ּפָאק ןיא סעּפע ךיז יַא -- ךיז טימ

 ןגָאלשעגנַײרַא םיא ךיז טָאה קנַאדעג א רָאנ,

 -טכערוצ םיא טָאה קנַאדעג רעד ןוא חומ ןיא

 .וירב רע8 ,'עּביל-רעּבעוי ,ץרפ ,"טכַאמעג

 ַאזַא ןיא תוֿפּתוש א וצ ןַײרַא ךיז רימ ןגָאלש ,

 ,1901 ענליװ ,װ סֿפלַא ,"קיטנַאיַאֿמ ןסיורג
 ,29 יז

 .סָאד ,ץכע-ה .גנ/ .רעד ,גָאלש =
 .יירע- .רע- .שינעי

 -צג ,טוג) ןֿפָאש .וטוא -- ןֿפָאלשנַײרַא
 ,גָאטימ זיּב שזַא 'ַא .טַײצ עגנַאל ַא (קַאמש

 זיא ןוא טרַאּפשעגוצ גָאטימכָאנ ךיז טָאה רע;
 ,עירול כעיונ ,"טנװָא ןיא זיּב ןֿפָאלשעגנַײרַא

 ,144 'ז ,1935 עװקסָאמ ,נּבעל כעלנײװעג ַא
 ,טייקיּביא רעד ןיא ךיז יַא -- ךיז טימ

 .(עק- ,ןיד) רעד .ץכעי

 -לוזער רעדָא טקַא .1 .רעד -- גנולשנַײרַא
 לשיֿפ ןײלק .2 .ןעגנילשנַײרַא ןוֿפ טַאט
 ןוֿפ םירעדעג ןיא טיײהרעצנַאג טניֿפעג עמ סָאװ
 .שיֿפ ןסיורג ַא

 טימ ןֿפרַאװנַײרַא .ורט -- ןרעדַײלשנַײרַא
 ,רעסַאװ ןיא ןייטש א יַא .טעּפמיא טימ ןוא חוּכ

 עקליפ יד יַא .ןָאגַאװ ןיא עטקיטולּבעצ יד 'ַא

 ןרָאֿפעגרעטנוא זיא לַײװרעד, .רעיוט ןיא

 ןּבָאה רימ ןוא ןסרעּפַאכ יד ןוֿפ} לרוֿפ רעזדנוא

 ירעמַא ,"סּפעש א יװ טרעדַײלשעגנַײרַא םיא

 רעטעּברַא, .57 'ז ,1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאק

 ללֲא ןיהואװ ּבורג ַא ןּבָארג טזומעג ןּבָאה

 ,ןרָאװעג טרעדַײלשעגנַײרַא ןענַײז תונּברק

 :בול ןוֿפ ךוּב סָאד ,ןײטשקילגיטרָאפַאּפַאר ַאדיא

 ,396 'ז ,1952 .ןיל

 ריא ןיא ןרעדַײלשנַײרא ךיזא -- ךיז טימ

 ןַײז רעטנוא ןוֿפ יז ןצנַאטסױא ןוא רענטרַאּפ

 .גנז .רעד ,רעדיילש :-- .סעלעשעה ,"זָאנ
 ,שינ-

 ןעמוקנַײרַא .חטוא -- (ךיז) ןכַײלשנַײרַא
 ןיא יַא .ךיז ןרַאשנַײרַא .טקרעמַאּבמוא ,ליטש

 סָאװ םיטש ַא .שינעטלעהַאּב ַא ןיא ,לרעמַאק

 יד זיא ןּבַײרש, .ןצרַאה ןיא ןַײרַא טכַײלש

 .חרט -- ןעגנילשנַײרַא

 .כרַא .ורט -- ןדנילשנַײרַא
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 ,ןבַײלשוצנַײרַא ןצרַאה ןדמערֿפ ןיא ךיז טסנוק
 ןטוג א טימ יװ ,ןטכעלש א טימ יוזַא רעּבָא
 ,'הֿבוטל וז םגי ,ץרפ ,"ןיימ

 ךיז רע טָאה ייווצ-ןוא-סנייא, -- ךיז טימ
 -סגנַאגכרוד ןטנַאקַאּב ַא ןיא טכַײלשעגנַײרא
 ,162 '} ,'סעמצי ,| רעּפעינד םַאּב ,גרעּב ,"ףיוה

 טכַײלשעגנַײרא טירט עשיצעק עליטש טימ,
 י"נ ,ּבלַאק עשָאי ,זיי ,"ּבוטש ןיא ךיז וצ ךיז
 רָע .שינע- .גנ- 101 יז ,2

 .ןרַאננַײרַא .1 :ךיוא .ורט -- ןרעיײלשנַײרַא
 .טפעשעג א ןיא ,תוֿפּתוש א ןיא ןצעמע יא

 ןיא סָאװ סעּפע ןֿפױקרַאֿפ = ץ מ ח ַא יאֹ*

 -רַאֿפ ןבעגרעּביא ,2 .רעַײט ,טכעלש ,ירעיוז'

 טנעה יד ןיא רימ וצ טָאה רע, .טייהרעטלעטש

 ריֿפַאס .י .א ,"טרפעיילשעגנַײרא עקּבָארַאק יד

 ,1881 ענליו ,| ...להקה תואטח .קסנימ סיוא

 טימ לעטש ַא ףיוא ןעגנערּבנַײרַא 0 .4 יז

 טגָאזעגוצ . . . רעלקעמ {םעד}, .דײרּבױל עשלַאֿפ

 ןיא ךָאנ ןוא רעירֿפ יװ ַײרעלקעמ רעסעּב ַא ךָאנ

 עגנַײרַא ךימ רע טָאה םורַא געט עכעלטע

 עניילק סָאד ,סוממ ,"רעגרַאװ רסיא וצ טרעיילש

 .עלעשנעמ

 .שינ .גנז- .ךיז טימ

 ךיז רע טָאה ױזַא, .װרט -- ןֿפַײלשנַײרַא
 םיקחרמ עשימייה יד ןיא טזָאלעגקעװַא רעדיוו
 -ףָאטש ןַײז ןיא טײקֿפרַאש עַײנ ןֿפַײלשוצנַײרַא
 ,...ןצנעדנעט-טנורג ,ןיקוװיר .ּב ,"טנעמורטסניא

 סטָאג ךיא ּבָאה ךעלּברעש יד ףיוא , .163 יז
 חנ עדנעגעל יד ,ֿפי ,"ןֿפילשעגנַײרא ןעמָאנ

 רעד ,ףַײלש--= 41,  יז ,1960 י"נ ,ירג
 ,שינע- = ,ץכע- = .גנוז

 -רַאֿפ ,ןעגנילשנַײא

 דרע יד יװ יַא .ּבורג ענעֿפָא ןַא יו יא .ןעגנילש

 / לצו יד ךיג ןעמונעגסיורא ךיא ּבָאה, .ןחרֹוק

 יװ / ,לענש ןעגנולשעגנַײא ןוא ןכעלטיא ַײּב

 ,שָאוהי ,"ןַײרַא ּביורט עלוֿפ ַא טגנילש רענייא

 עלעווייא ןעןטלדָארדעגנָא קיּבייא סָאד , ,!טכַאנ'

 לטערּב עטצעל סָאד . . . ןעגנולשעגנַײרַא טָאה

 יָאקיא יד =} רעטומ-סטָאג רעקיליײה רעד ןוֿפ

 ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לווַײֿפ ,"|ענ

 ,הלילח ,טינ ןוא , ,63 יז ,1932 װעיקיװָאקרַאכ

 ךיוא ןוא ,ןכַײלגרַאֿפ ךיד ּפָאטץלעמש ַא טימ

 ,ױכַײט יד ןַײרַא טגנילש סָאװ םי ןטימ טינ
 ,24 וו 1963 ,זמט ,גח

 ןיוש ריא טָאה םיִלהּת ךעלטיּפַאק לֿפיװ .גיֿפ

 ,"?ןצרַאה ןרעטכינ ןֿפיױא ןעגנולשעגנַײרַא טנַײה

 -נייוועג, ,251 'ז ,װ עכעלײרֿפ ןוא עמערָא ,עש

 -ַאיצָאסַא יד ןקירּבַאֿפ רימ ַײּב סױרַא ןֿפור ךעל

 ךיז ןיא ןעגנילש ייז ,טייקשירעגנילש ןוֿפ עיצ

 ,18 ש 1964 ,זמט ,אֿפא ,"םורַא ןצנַאג םעד ןַײרַא

 ,ץבע- .גנו- .רעד ,גנולש = ,גנילש .-
 ,שינע-

 זיא, .וֿפד וזד

 טינ (אטישפ) ןמ ןָאק ׂשד קנַארטג ןייא זע

 לָאז ינוא ןדנילש ןַײרַא ןמ לָאז ,ןוט ׂשיױרַא
 רודיס ,שפע ,"ןכַאמ (הכרּב) איד ךָאנ רד
 .ד/עק ,ח"קּת טׂשמַא ,תוליֿפּת

 .חרט -- ןּפעלשנַײרַא

 ןעלגומשנַײרַא

 ןעוצנַײרַא ,ןעיצוצ ,1

 זיא רדורּב . . . רעד , .לעמ קַאז א יא .חוּכ טימ

 ןירעג טעה ךיא .ןרָאװיג ןקנורט רעד ןטכענ

 טכרֿפיג רימ ּבָאה . . . רָאנ ןםיא} טנװטריג ךיּבענ

 ,ח"ּב ּתיוש ,"ןּפעלש ןַײרַא טימ ךימ טעװ רע

 ,ןו שהָו 1797 מד5פ ,7

 ןריֿפרעּבירַא ,ןעגנערּבנַײרַא (ןוא ןּפעלשוצ) .2

 רשֹּכ , ,ךיז וצ טסַאג ַא 'ַא ,םינוק 'א .ךיז וצ

 ּבוטש ןיא חסּפ םעד יא ןֿפלעה ,תוֿפוע יד ןכַאמ

 ,167 'ז ,...ךעלעשטנעמ עניילק ,עש ,"ןַײרַא

 -סקלָאֿפ עטכע ַײּב ןטלַאה ךיז רימָאל רעסעּב;

 'ַא טַאלג רעדייא ןעמָאידיא ןוא ןקורדסיוא

 .3 ,אא| פשוי ,יקסוקאז י .א ,"רעטרעוודומצרֿפ

 ןעוצנַײרַא .ןינע ןַא וצ ,ךַאז ַא וצ ןעיצוצ .9

 -שגנַײרַא עקנילָאװַאּפ ןיוש טָאה; .סעּפע ןיא

 יד יא ,רֿפוס םעד ןיא ןַײרַא קסע םעניא טּפעלש

 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"...הלּכ

 טקידנעעג טָאה רֶע זא רעטעּפש , .166 'ז+ ,5

 -עװַאּב יד טּפעלשעגנַײרַא ךַײלג םיא טָאה ,ןעניד

 ריא טּפעלש סָאװ, .יסערדַא ןַא ןָא ,רַא ,"גנוג

 טַאלּב ַא ,לה ,"?ךַײלגוצ תוֿפּתוש ןיא ךימ ןַײרַא

 יייוװצ עקיּבייא יד' ,םיוּבלּפע ןַא ףיוא

 ,הרצ ַא ןיא יַא .ןכַאז עטכעלש וצ ןעיצוצ .4

 .עקטַאי ַא ןיא ןטקילֿפנָאק יד יא .ץענ א ןיא 'א
 זיא עטָאלּב א ןיא יא, .תואצוה עסיורג ןיא יא

 .װש ,"עטָאלּב ןוֿפ ןּפעלשסיורא יװ רעגנירג

 נַײרַא טינ ריא טלָאװ ,םֹּת א ןַײז טלָאז ריא;

 , .. עטָאלּב א ןיא קינעמילּפ ןַײמ . . . טּפעלשעג

 ,"לדיימ ןייש א טרָאד טלעטשעגרעטנוא םיא

 יד -- ןעלזָאמ) .159 'ז ,...היֿבט ,עש

 ,עכעלרעֿפעג ןייק טשינ זיא ןײלַא טייקנארק

 ,"טייקנַארק רעדנַא ןַא ןיא 'ַא ןעק יז רָאנ
 ,191ג עשרָאװ ,רַאטַאמרַאֿפניא רעשינעיגיה

 ,24 יז

 ךיוא ןעגנערּבנַײרַא ,ןענעכערוצ ,ןּבעגוצ .9

 ,תואצוה עקירעּביא ןוּבשח ןיא יַא .ןוּבשח ןיא

 רעדָא םעצולּפ ןעמוקנַײרַא .1 -- ךיז טימ

 ןענַאק ייװצ טימ יא ךיז ,טירט ערעװש טימ

 ךיז יא .סעּפע ןיא ןעיצנַײרַא ךיז .2 .רעסַאװ

 .טעּפילכ רעטומ יד, .סעגירטניא עדמערֿפ ןיא

 ץריא ןיא 'א טזָאלעג עגר א ךיז טָאה עלעזייר

 ץשרַאװ ,ןדי-גרַאּב ,ןירג לאימחרי ,"םירוסי

8, 

 .(עק- ,ןיד) רעד .ץכעז
 ,יירעד

 .שינע-

 ןעגנערּבנַײרַא .לֵאענ .ורט -- ןלָאמשנַײרַא
 ואוו ,טקנוּפ ַאזַא וצ 'ַא םיא,, .טרָא לָאמש ַא ןיא

 -ץרַאװש א ןיא ןלַארטשסיױא ךיז לָאז סע

 ןוז רעד רעטנוא ,דַאנ ,"טײקֿפרַאש רעקיטכיל

 ,128 יז ,1966 ָא"ת

 ,ןעלבומש -- :59 .ורט -- ןעלגומשנַײרַא
 ןריֿפנַײרַא .ןעגנערּבנַײרַא .1 .ןעלקומש'-
 .ערג ַא רעּביא) טקרעמַאּבמוא ןוא לַאגעלמוא

 -טטיל עלַאגעלמוא יא ,(עא עמרוט ַא ןיא .ץענ

 'א .לָאצ ןָא תורוחס דנַאלסיױא ןוֿפ יַא .רוטַאר
 ,ָאטעג ןיא רעוועג

 -מוא סעּפע רעדָא ןצעמע ןעגנערּבנַײרַא .2

 ןוֿפ ןסערעטניא ןגעק ,ץעזעג ןגעק טקרעמַאּב



 ןסעומשנַײרַא

 טקנוּפדנַאטש ןוֿפ ןטַאש ןעק סע סָאװ עפורג א

 'ַא דיילק םורֿפ ַא ןיא , .סרעּבַאהטכַאמ ןוֿפ

 מעּב ,"גנודליּב ןוא לכׂש לסיּב א קלָאֿפ ןרַאֿפ

 ,64 יז
 םיא רע טָאה טרָאד , .םייהעג ןיא ןּבעג .9

 ןרעּבליז ַא ןַײרַא טנַאה ןיא טלגומשעגנַײרַא

 .םרוטש ןיא ,עש ,"לּברעק

 "מוא ,לַאגעלמוא ןעמוקנַײרַא -- ךיז טימ

 ןיא ךיז יִא .רעגַאל סאנוׂש ןיא ךיז יַא .טקרעמַאּב

 ,ָאטעג
 ,ןיד) רעד ,רעד ,לגומש =

 .(עקי
 רעגנעל ןסעומש .װטוא -- ןפעומשנַײרַא

 רימָאלע .סעפע ןגעװ (רעטסנרע ,קידמיטרּפ)

 ןינע םעד ןיא רעֿפיט יא לסיּב א עקַאט עשז

 ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,יִ!ןַײרַא

 ..+ ןענורּב םוצ סױרַא יז טֿפור ריא, .211 יז

 ,עש ,"ןגיוא ריֿפ רעטנוא . . . ןסעומשוצנַײרַא

 ,251 יז ןּבעל רעמוז

 .ןץכע .רעד ,םסעומש- .ךיז טימ
 אֿפוג ךיז טימ זיא רעג -- (עק- ,ןיד) רעד
 ןײלַא ךיז וצ רע זַא ךיוא טֿפערט . . . יַא ןַא

 רעד טימ םיטניא ,ןַאמנײיטש .א ,"טעקיכיכ

 ,76 יד ,1971 ָא"ּת ,טלעװ

 ןעלכימש .1 .הטוא -- ןעלכײמשנַײרַא
 זיא; .קידנעלכיימש ןעמוקנַײרַא .ןצעמע וצ

 / ?טײרֿפעג ךיז ןּבָאה ןקָאלג-רעטסיולק זַא סָאװ

 "ַאקַאּב א זיא / רעטצנעֿפ םענעֿפָא ןרַאֿפ זַא

 טינ ןגרָאמ-טוג ןייק ןוא / ןַאגעגכרוד רעט

 רעד, .45 'ז ,1919 ,װק ,ײ?טלכײמשעגנַײרַא

 יד רעטניה ןענַאטשעג זיא ןסיורד רעקינוז

 "רעגַײנ טימ טלכײמשעגנַײרַא ןוא רעטצנעֿפ

 עשראו ,העיקש סנדייז םעד ,םיוּבלּפע .ּב ,"טייק

 .5 'ז ,1

 ךיז וצ (טײהרענעגרָאּברַאֿפ) ןעלכיימש ,2

 ןיא 'ַא .לוטיּב טימ יַא .ןיילַא ךיז ןיא ,ןיילַא

 טָאה רע ןוא, .ןַײרַא שיט ןיא יא ,ןַײרא דרָאּב

 םיא טָאה ןרהַא ןעװ ,ֿבלה-תרֿבש סיורג טָאהעג

 -נַײרַא גרַאק זיולּב טָאה ןוא טרעֿפטנעעג טינ

 ,"ענירעלעּפ רעצרַאװש רעד ןיא טלכיימשעג

 קילעז,; .ףרָאטקעּפס טימ' ,ןילטײצ ןנחלא

 ןוא עצנָאװ רעד ןיא ךיז וצ ןַײרַא טלכיימש

 "רַאק .א ,"ןּברַאש ןטעקַאנ ןסיורג ןטימ טלקַאש

 ,7 ָא"ּת ,ףיוהכרוד רענליװ םַײב ,שטיװַאניפ

 .שינע- .רעד ,לכיימש-- .ךיז טימ

 .ןעװעטַאקנַײרַא .1 .װרט -- ןפַײמשנַײרַא
 .רעטיר טימ יא .ץימש עטוג ןּבעג ,ןקַאהנַײרַא

 ,לחומ-רימ-טַײז ןיא יא .שטַײב ַא טימ יא

 טימ / ,תוכרּב ייווצ טימ תחּת רענעסימשעג,

 הּפוח ַא / ,סעטַאמש ייוװוצ טימ ,סעטַאל ייווצ

 תחֹּת ןיא ןהשמ / ,ןסירעג הּפוח ַא ,טלעטשעג

 ,טרגּפעג יװ ױזַא טגיל עמ , .לֿפ ,"ןסימשעגנַײרַא
 ןתוקלמ-רוּפיּכ םויײֿברע יד) יַא ךיז טזָאל עמ

 םאֹּב ,גרעּב ,יזַײרַא קלח ןיא טכַײל רעייז

 ךיוא טָאה רע; .360 'ז ,סעמע' ,ו רעּפעינד

 םָאנָאקע רעד סָאװ ,ץימש יד ןעמונעגנָא הֿבהַאּב

 ןֿפױא ןדערסיוא ןרַאֿפ יא טזָאלעג םיא טָאה

 .זוי-םיליהּת ,שַא ,"ץירּפ

 .שינע-

 .וטוא -- ןעַײמשנײרַא

 .חרט -- ןצלעמשנַײרַא
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 'ַא .ץימש טימ ּפָאק ןיא ןּפַאלקנַײרַא .2
 ןיא זדנוא ַײּב דמלמ ַא, .שמוח םעד יַא ,לכׂש

 ןענרעל וצ הרוּת יד זַא ,ןגָאז טגעלֿפ לטעטש

 ,רַאֿפ ,אד ,ײַא ןיז=| ריא ףרַאד עמ ,קיניײװ זיא
 גָאט עלַא ייז לָאז רעֿפלעהַאּב רעד, .5 וא 9

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,"םימש-תארי לסיּב ַא יִא

 ,16 טקנוּפ ,'ךעלטעטש

 וזלַא; .משטד טציא .כרַא .ןֿפרַאװנַײרַא .9

 םורד ,ה"ּבקה טנריצ רד דיר ינַײז טימ רע טה

 ןסימשג ןַײרא דרע יד ןיא {םיא| ה"ּבקה טָאה

 רָאג סינרטשניֿפ יד טָאה 'נוא זלה ןנַײז ןָא זיּב

 ,1743 אדרויֿפ ,הק ,"טכמג ןיא םוא קרַאטש

 .ג/אל

 .דרעֿפ יד קידנסַײמש ןרָאֿפנַײרַא .1 --- װטוא

 ...געװ ןטימ קעװַא קַאמשעג ןסַײמש יז,

 יע גרעּב ,"רעדַײנש יד ,תּבש ןיא יא ןלעװ ייז

 "רַאװק סלַא ןַײרַא סַײמש , .208 'ז ,יקָאטסָאװ'

 רעד ,רענידָאג .ש ,"ןַײרַא ףרָאד ןיא רעיריט

 ,1933 צװקסָאמ ,װ סקיּב רעד טימ שטנעמ

 ,20 יז

 א טימ ןעמוקנַײרַא .ךיז ןגָאלשנַײרַא .2

 ...רעטצניֿפ ןיילק ַא, .ּפעלק טימ .,ּפַאלק

 ןיהַא ןַײרַא טזָאלּב רעטניוװ סָאװ . . .לכעלעטש

 ,"ןגער רעד ןַײרַא טסַײמש רעמוז ןוא יינש רעד

 ,10 יז ,| לטָאמ ,עש

 ירַא .עיצַאטיציל ףיוא זַײרּפ ַא ןרעכעה .9

 ןסַײמשוצנַײרַא טַײװ יױזַא; .םענעי ןגיײטשרעּב

 טרעהעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה סָאד --- ריטֿפמ

 רַאֿפ תויׂשעמ ,עש ,"לוש א זיא לוש יד טניז

 א ַײּב ךיוא יֹוזַא .41 '} ,װ רעדניק עשידיא

 ,ליּפשנטרַאק

 .שינע- ,ץכע ,גנ- ךיז טימ

 ,ךיג ןעמוקנַײרַא

 טעַײמשעגנַײרַא טָאה ּבוטש ןיא, .,טעַײמשרַאֿפ

 ענעריּפַאּפ טימ ענעדָאלַאּב א ,עטתיּבה-לעּב יד

 א ןַײרַא טעַײמש , .סַאלטַא חמצ ,גח ,"ךעלקעז

 ,"ןסעּכ א ,ורמוא ןא ,רעּברַאה א ,דִיי רעקיּבַײל
 .15 אוו 1965 ,שאֿפ ,ןַאמרעמיציסָארג

 ןֿפרַאװנַײרא .1 -- .ורט -- ןרעטעמשנַײרַא
 .סעּבמָאּב יא .ןרעטעמשעצ ןוא הוּכ טימ

 .ךעלקיטש ךס ַא ןָאטנַײרַא .ןּפַאלקנַײרַא .2

 רעד ןיא ךעלטֿפיטש יד ןַײרַא טרעטעמש עמ,

 ןיא ןליוק יד יװ ןַײרַא ליוז רעטרעכעלעג

 ,1930 עשרַאװ ,לטעטש ַא ,סַײװ ,יאנוׂש ןטסגרע

 ,21 יז

 ,ךיג רעייז ןעמוקנַײרַא ,ןרָאֿפנַײרַא --- װטוא

 דרעֿפ ריֿפ טימ לטעטש ןיא יא ,לַאנקעג ַא טימ

 ,בנ|/ .,ץיּפשַאנ

 טימ ןָאטנַײרַא .1
 ןיא טכיל יד יא .ןצלעמשעצ ןוֿפ ףליה רעד

 ,הרונמ רעד ןיא ךעלטכיל-הּכונח יד יַא .רעטכַײל

 טרעװ ריא; .ןסיגֿפױנוצ ,ןצלעמשֿפיונוצ 2

 סָאד ןוא ,רעטרעװ ערעיײז טימ רעשימייה

 -ןַײרַא ןּבָאה ייז ואו םערָאֿפ רעד טימ טניימ

 ,1938 ,| רַאק ,"ןעקנַאדעג ערעייז ןצלָאמשעג

 קיטַײזלא ץנַאג ןַײז טַאה עלעדנעמ , ,57 יז

 ןרננשנערַ
 ,! ךות ,גי ,"קרעװ ענַײז ןיא יַא טלָאװעג ןסיוו
 ,14 יז

 ןדִיי לָאצ עניילק אזַא וליֿפַא; -- ךיז טימ

 ישטַײד רעד ןיא ךיז קידיַא ,דנַאלשטַײד ןיא יװ

 א טזָאלעגרעּביא טרָאד יז ןּבָאה ,ןַאיצאנ רעש

 ,אד ,"רעטרעװ עשיאערּבעה-שידַיי לקעּפ שפיה

 ,1930 עשראוו ,ַאקסיצנַארֿפױןַאס זיּב ןילרעּב ןוֿפ

 יד טולּב ןיא ןַײרא ךיז ןצלעמש ָאד, .159 יז

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"תועיקש עסייה

 ,80 'ז ,1962 י"נ

 .יירע- .שינע- .גנו- .רעד ,ץלעמש .-

 ןעמוקנַײרַא .1 -- װטוא -- ןקעמשנַײרַא

 טָאה ןסיורד ןוֿפ; .חיר א טימ ןעגנירדנַײרא

 ּבוטש ןיא זעּב רעשירֿפ רעד טקעמשעגנַײרַא

 ,ןעלמיה עליטש רעטנוא ,דיסח רעד ,"ןַײרא

 ,43 יז ,1921 עשראװ

 .עלַײװ א ףיוא ןעמוקנַײרַא ,ןײגנַײרַא .2

 .שרדמ-תיּב ןיא יא ןטלעז .םעטַײּב ָאיעּפ טימ

 ןייק .רעטאעט ןיא יא טינ .ןכש םוצ 'א טינ

 קרַאמ רעד, .ןַײרַא טינ ןיהא טקעמש טנוה

 ןיהַא לָאז סע ןעװ ,טַײצ יד טינ ןיוש טקנעדעג

 .67 'ו ,ןענַאמַאר דנעגוי ,עש ,"הנוק א 'א

 .ךיז טוט סע סָאװ ןעז וצ ןעמוקנַײרַא .2

 ןיא יַא טֿפָא רעייז ןגעלֿפ . . . טַײלעגנוי ענעיג

 ,"םיחרוא טימ טרָאד ךיז ןעז וצ ,אינסכַא רעד

 ךיז ןּביױהעגנָאא .50 'ז ,װ ...המלש ,סוממ

 ,ריא ַײּב ךיז טריֿפ סע יוזַא יװ ,ןקוקוצ

 ,היֿבט ,עש ,"ןַײרא ךיק ןיא טקעמשעגנַײרַא

 טשינ קירּבַאֿפ ןיא טָאה ןוז רעד, ,145 יז

 ,654 יז ,יזנּכשַא ,זיי ,"יַא טלָאװעג

 ןיא חיר א ןעמעננַײרא ,ןע;צנַײרַא -- ורט

 עשרעדניק ןיילק ןַײז סָאװ ץלַא? .ןַײרַא זָאנ

 לגלוגמ ףּכיּת זיא . . . טקעמשעגנַײרַא טָאה לזענ

 רעליּפש-לדיֿפ רעדי ,שַאוהי ,"רענעט ןיא ןרָאװעג

 .שינע .ץכוע  .יטנעה ןָא

 .ןעכרָאנש -- :99 .װרט -- ןפרָאנשנַײרַא
 א רעדיװ קידיַא; .ןַײרא זָאנ ןיא ןעיצנַײרַא

 ,"זָאנ ןטיירּב ןַײז ןיא קעּבַאטקעמש ןקצַאזאק

 עשראװ ,ןירעטלע ענענוֿפעג יד ,תוילגרמ םירֿפא

 .10 'ז ,4

 -קיטש יד ןדַײנש ,1 -- װרט -- ןדַײנשנַײרַא
 .ואװצעגרע ןלַאֿפנַײרַא ,ןייגנַײרא ןלָאז ךעל

 לבָאנק רעדָא סעלעּביצ יא תּבש טינ רָאט עמ,

 ןסייה ןיא רעדָא ,טנלָאשט ןוֿפ ךיוי עסייה ןיא

 ,1860 עשרַאװ ,םדָא ךרד ,ײטנלָאשט ןוֿפ סוֿפ

 טייקינילק א זיא סע, .ןצירקנַײרַא .2

 .ןדַײנשוצנַײרַא םיוּב א ןיא ןעמענ ערעזדנוא

 (םיוּב םעד| םיא טלָאװ ךיא יװ ,זיא רימ ךָאד

 סָאד ,פד ,"טקילײיהעגנַײא עּביל רעזדנוא ןיא

 ןײלַא טָאג, ,18 'ז ,1912 י'ּבעֿפ ,ןןעבעל עַײנ

 ןיא ןטינשעגנַײרַא ןוא ןכייה עלַא ןוֿפ ּפָארַא זיא
 .לה ,יןכייצ ןַײז טיײקיּביײיא ןוֿפ ןייּבעג סדניק

 ַא יװ ןקריװ לָאז סע ןכַאמ ,ןקורנַײרַא .9

 -רעטצניֿפ רעד ןיא תולוק יא .ןכעטשנַײרַא ,טינש

 ךיוה טדַײנש רעטסיולק רעשיטָאג רעד, .שינ

 ,געס ,"טכַאנ רעד ןיא ןַײרַא ןציּפש ענַײז

 .רעטסיולק םַײּבי ןזירּפַאק



 ןֿפינשנַײרַא

 ןַײרַא לָאז רעסעמ רעד זַא ןדַײנש -- װטוא

 ןיא טיורּב סָאד טמענ עמ, .טדַײנש עמ ואוו

 םעד טימ ןַײרַא טדַײנש עמ ןוא טנעה עדייּב

 טֿפעהַאּב ןּבַײלּב ךָאנ זומ קיטש א רעּבָא ,רעסעמ

 איצומה רעד רַאֿפ, .ּב/ול .אח ,"טיורּב םעד ןָא

 ןדַײנשּפָא טשינ ןוא טיורּב ןיא יא רֶע לָאז

 ,"טוג ןטלַאהנָא ךיז לָאז סע רָאנ ,ןצנַאגניא

 ,ּב/רי ,ה"נרּת שטַאקנומ ,הכרּבה רוקמ רֹֿפס

 ןיא ךיז יא .ןורּכז ןיא ךיז יַא -- ךיז טימ

 רעדַא רעגניֿפ א טָאה תּבש ךיז רעװ, .ןומה

 סָאד ןגײלוצֿפױא רּתומ זיא ןטינשעגנַײרַא טנַאה

 ןגײלוצֿפױרא דגֹּב ַא טינ רעּבָא ,(ּבעװניּפשו

 ,םלוע תוכילה ,אדורּב .א ֿברה ,"עֿבוצ םושמ

 יװ ךיז טָאה רעקַא רעד, .א/ס ,1864 רַאװגנוא

 ןטינשעגנַײרַא ךיז ןוא ןָאטעג לקַאװ ַא רוּכיש א

 ,ארזיא .ע ,"ןַײרַא דרע רעד ןיא רעסעמ ןטימ

 טָא, .15 'ז ,1928 וװעיק ,שיט םוצ דלעֿפ ןוֿפ

 ןוֿפ םָארטש םעד ןיא ןטינשעגנַײרַא ךיז ןּבָאה

 עטיירּב טימ דרעֿפ עטנוזעג עסיורג ןשטנעמ -

 ןיא ,עש ,"ןשטנעמ יד ףיוא ןטערט ןוא סנטניה

 ןוֿפ סױרַא טמוק . . . געװ רעד , .86 'ז ,םרוטש

 ךיז טדַײנש ןוא . . . לדלעװ-לדָאנ . . . ןרעטיש

 ,ץרפ ,"רעדלעֿפ עשרעיוּפ ןשיװצ ןַײרַא טיירּב

 .גכ טקנוּפ ,'עזַײר-ץניװָארּפ א ןוֿפ רעדליּב'

 ,ץכע- .גנו- רעד ,טינש-- ,דַײנש =

 ,שינע-

 -- חרט ,ןּפינש-- :99 -- ןֿפינשנַײרַא
 ןקעמשנַײרַא .זָאנ רעד טימ ןעצנַײרַא .1

 ןיא ןטלַאהעג ןוא טמעשרַאֿפ ךיז ןרעו . . . טָאה,

 זיאס סָאװ ,לטכיל ןירג ַא ןּפינשנַײרַא ןייא

 ,47 יו ,ורּביה ,ַאּפַא ,"ןָאנ ןוֿפ סיױרַא םיא

 רע, .ןעגנילשנַײרַא .ךיג ףיוא ןע:צנַײרַא 2

 .1 ,19239 עשרַאװ ,אֿפי ,"טֿפינשעגנַײרַא סע טָאה

 יז ןּבָאה ךָאנרעד, .ןקעמשנַײרַא -- וטוא

 ,"עיטַאּפמיס בילוצ זענ יד טימ טֿפינשעגנַײרַא

 ,1943 י"נ ,רעטירד ַא ןוא ייװצ ,ןילבמעד .ּב
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 ןצילּב ןעקנַאצ עס, .װרט -- ןעלרינשנַײרַא
 -עגנַײרַא ץילּב ןיא ץילּב ,רעהֿפױא ןָא ָאד

 ,רעדנַאװ ןַײד ןוֿפ טירט ןיא ,קינַאמ .י ,"טלרינש
 .ךיז טימ 156 יז ,1964 ָא"ּת

 ןעמוקנַײרַא .וטוא - ךיז ןעמעשנַײרַא
 -עגנַײרַא ךיז טָאה ןוז יד, .טייהרעקידעמעש
 ,העיקש ענעדליג ,אֿפא ,"ןּבוש ןיא טמעש
 ,169 יז

 ,תונּתמ ןּבעגנַײרַא .1 .ורט -- ןעקנעשנַײרַא
 יד . . . קעטָאילּביּב יד ןרָאװעג טנֿפעעג זיא'ס,
 -גרעּב .א ,"רעכיּב ןעקנַאשעגנַײרַא ןּבָאה םירֿבח
 ,1926 עשרַאװ ,ליטעטש עשיליוּפ סָאד ,ןַאמ
 -ָאמ עטמירַאּב-טלעװ סָאװ . . . ןלעמעג, .17 יז
 ,רעטסיירט .ל ,"ןעקנָאשעגנַײרַא ןּבָאה סרעל

 הקשמ ןֿפױקרַאֿפ .2 1969 'גיוא-ילוי ,קוצ
 .הקשמ ןסיגנַײרַא .קנעש ַא ןיא

 -ַײרַא ...טָאה, ורט -- ןעשטּפעשנַײרַא
 ןיא הנכש ריא רעקיטכיזרָאֿפ טעשטּפלשעג

 ,ןרושזַאּבַא רעזירַאּפ ,קענעּב .ק ,"ןַײרַא רעיוא

 .חרט -- ןטלַאּפשנַײרַא
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 (עק- ,ןיד) רעד .שינע- 1938.  זירַאּפ
 ,יירע-

 "נַײרַא ,2 .רצסַאװ יַא ,1 .ורט -- ןּפעשנַײרַא

 "ענסױרַא . . ,דניק סָאד ןעמ ךיורּב , .ןעמעטָא

 "עג ,עטוג יד 'ַא לָאז סע םוא ןריצַאּפש ןעמ
 זיוה ,ןַאמדלעֿפ .מ 'רד ,*טֿפול עשירֿפ ,עקַאמש

 | ,10 יז ,?רָאי ,ןָאדנָאל ,רַאטקָאד

 ,ןעגנערּבנַײרַא .1

 .השורי יד 'ַא .ןטלַאּפש ךרוד ןּבעגנַײרַא

 ,ןסעֿפױא ךס ַא ,ןסערֿפנַײרַא .(ענדָארג) לקָאל .2

 ןּבַאל ןצנַאג א ןטלַאּפשעגנַײרַא טָאה רע;

 .1 ,אצו פשיי ןיקסעש .ח ,"טיורּב

 ןעמוקנַײרַא .1 -- װטוא -- ןענַאּפשנַײרַא
 -ןַײרַא .טירט עקיטסַאה רֶעדָא עסיורג טימ

 ,שרדמ-תיּב ןיא יא .רָאטנַאק ןיא יַא .ןעגנירד

 ןַײרַא ןַאּפש ,ריט-שילַאּפ רעד ןוֿפ ךיז ךַײלש;

 ,טֿפַאשּביל ,ֿפי ,"ןטרָאג ןשיטכַאנ רעזדנוא ןיא

 זא ןעזעג ךַײלג ןעמ טָאה, .52 'ז ,1967 ָא"ּת

 רוטַארעטיל-שידִיי רעד ןיא ןַײרא טנַאּפש ָאד

 קיטכיװ א טימ רעטסַײמ-עזָארּפ רערָאװ א

 ,366 יז , שּבש ,"קרעוו-גנילטשרע

 ...טעװ ןדדונ רעד|, .ךלהמ א ןייגכרוד 2

 טסיװ רעװ יא ןוא טנַאװ א ןכערּבכרוד

 ,ז"טשּת חספ ,קיא ,טייצ ,"ןיהואוו

 -ןַײרַא, .טַײצ ןיא ךלהמ ַא ןכַאמכרודַא .9

 יװ ןעזעג ,ישישה ףלא ןיא ךיא ּבָאה טנַאּפשעג

 סֿבקעי ,אֿפא ,"רונש רעקיּביײא רעד ךיז טיצ סע

 ,131 יז ןטלעצעג

 עסַײװ, .ןרָאי ערעטלע יד ןיא ןעמוקנַײרַא .4
 םעד ןיא טנַאּפשעגנַײרַא ןיוש ןּבָאה סָאװ םינקז

 ,9 אוו 1962 ,רַאֿפ ,דלָאג .ק ,"רעטלצ ןֿפיט

 ןַא ןיא ןצעמע ךָאנ ןעמעננַײרַא .1 -- װרט

 (וצ) ןיא רֿבח א ךָאנ יא ,גנואוט א ןיא ,טעּברַא

 .ןַאּפשעג ַא וצ ןענַאּפשוצ .2 .עיסימָאק רעד

 ,ןַאּפשעגיײװצ ןיא דרעֿפ טירד א ךָאנ יא

 ןַא וצ ןעּפעשטוצ ,ןּבעגקעװַא .ןקורנַײרַא .9
 האיצמ יד טלָאװעג ןּבָאה ןםינכש יד|? .ןרעדנַא

 ףיוא טנָאזעג טָאה ןרע|רעדעי רָאנ א ןצעמע

 רעַײרט ,ןַאמרעקעּב .ש ,"ןורסיח רעדנַא ןא םיא

 ,5 יז ,ג"מרּת עשרַאװ ,תרשמ

 סָאד, -- רעד ,ןַאֿפש- .ךיז טימ
 יַא רעטסנעש רעד ןעװעג זיא דיל עשילָאּבמיס

 ,גי ,"גָאזוצ ןסיורג ןוֿפ טרעדנוהרָאי םעד ןיא
 .שינע .ץכע-ה .גנו .53 יז ו ךוּת

 -ַאּפש ןעמוקנַײרַא .וטוא -- ןריצַאּפשנַײרַא

 -ַאזַײּב רימָאל ,ןירעזעל ערעַײט ןַײמ , .קידנריצ

 זיוה"ןדילַאװניא רעודנוא ןיא ָאד 'א ןעמ

 ,1875 ץנליוו ,דיחיךּב רעד ,דמא ,"(ענלעדַאגָאּב)

 -- לסעגירעטסיולק םַײּב ,לקניװ-קראמ ןיא,

 ןריצַאּפשוצנַײרַא טיירג ,טמערָאעג ייז' ןוא ירעי

 ,ןטֿפירש 'מַארד ,שו ץרֿפ ,יִזַײרַא קרַאמ ןיא

 ,ריצַאפש-- .ךיז טימ 196 יז ,יָאקיצ'
 .שינע- .גנו- רעד

 טרָא גנע ןַא ןיא .1 -- ורט -- ןרַאּפשנַײרַא

 ןיא לצלעה ַא יַא .ןילק ַא 'ַא .ןּפוטשנַײרַא סעּפע

 עלעקליּפש ַא ןַײרַא טרַאּפש , .גנונעֿפע ןַא

 .וטוא -- ןעַײּפשנַײרַא

 ןעַײּפשנַײרַא

 ןוא לריּבָארּפ םעד ןוא לטנעװ . , . ןשיװצ

 ,| כַאי ,ײזָאלג םענוֿפ ּפָא קיטכיזרָאֿפ סע טדייש -

 ,45 יז

 ,חוּכ טימ ןעגנערּבנַײרַא ,ןּפוטשנַײרַא .2

 ,גנע ךעלַײרג ןעװעג זיא רדח רעד, .ימ טימ

 ךיא ּבָאה שינרעטַאמ עסיורג טימ םיוק סָאד

 ,םָאר ,"לטסעק ןַײמ ןטרָאד טרַאּפשעגנַײרַא

 עשרַאװו ,לארענעג רעשלעגנייא רעד ,זּביא

 ןָאלג סָאד רעטכיד םעד קידיַאע ,16 יז ,ד"מרּת

 ,הלדֿבה ךַאמ -- :ןַײרַא טנַאה רעד ןיא

 טָאה ךָאד, .ןעמוקעגקירוצ' ,ץרפ ,"!רעדורּב

 טֿפאשטנעק לסיּב יד דלַאװג טימ יװ ריא ןעמ

 רעד ,ןַאמרעטופ .ז .י ,*טרַאּפשעגנַײרַא ּפָאק ןיא

 ,1889 עשרָאװ ,...קידצ רעשיטַארקָאטסירַא

 ַא רַאֿפ ןּבעגּפָא = טנאװעג ןיא יַא* .4 ז

 .רענלעז

 ואו ןוא ףרַאד עמ ואוו ,טלעג ןגײלנַײרַא .9

 .ענעשעק ןיא עּבטמ יד 'ַאֹ*  .טשינ ףרַאד עמ

 ןּבעג = ןַײרַא טנַאה ןיא ,ןַײרַא די ןיא יא

 .דחֹוש

 ַײּברעד ןוא הרוחס ןּפוטשנַײרַא .ןרַאננַײרַא 4

 ענוָאקַארּב 'א .עּבטמ עשלַאֿפ א יִא .ןרַאנּפַא

 ףיוא ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז רַאט עמ, .הרוחס

 ,טרָא ןקילײה ןֿפױא תונותח ןכַאמ . . . םיסנ

 וצ ,ערעילָאכ א ּבַײװ א רוחּב ןגנוי ַא יַא

 תולוגס יד טימ . . . ערעילָאכ ןוֿפ םיא ןטיהרַאֿפ

 ,"טלעװ רענעי ףיוא ןריצַאּפשקעװַא ןעמ ןעק
 ןוֿפ ןטיהנַײא ךיִז יױזַא יװ ,ןיּבשעמ םהרֿבַא

 ,2 יז ,1910 וועִיק ,ערעילָאח

 -סורַא .ךיז ןיא ןּפוטשנַײרַא .ןעלכַאנַײרַא .8

 םיא טכידעג .קיּפוּפ ןזדנעג ןסיורג ַא ןעמונעג

 ןיא טרַאּפשעגנַײרא ןוא ץלַאז ןיא טקנוטעגנַײא

 ,לוּבלּב-טולּב רעשזילעװ רעד ,ןיקֿביר .מ ,"ליומ

 ,169 יז ,1914 ענליוו

 רעד, .ןעגנירדנַײרא ,ןכירקנַײרַא -- װטוא

 למיה ןיא טרַאּפש ךיור רעקידעקעמש רעסַײװ

 ןצנַאג ןרעּביא ןַאֿפ א יװ טעכָאֿפ רע .ןַײרַא

 ַאטרַאֿפ א .רעדניק רעװַאלקש ,שז ,"לטעטש

 רעד ןיא טרַאּפשעגנַײרַא טָאה טייקיורג עקיג

 .מ ,"טנעװ יד ןיא . . .ןטלַאּפש ךרוד לַאטש

 ,42 יז ,ל"שּת חסּפ ,קיא ,יקסװַאנשזולד

 "מורא זיא רעמערק-םימׂשּב א, -- ךיז טימ

 ליו רעװ' :ןע;רשעג ןוא טעטש רעּביא ןרָאֿפעג

 יַאני 'ר ךיז טָאה י?ןּבעל םוצ קישַארּפ ַא ןֿפױק

 ,אנּבודמ ֿבקעי יר ,ײןֿפױק םיא רצ טרַאּפשעגגַײרַא

 -רעד, .א/די ,ן"רּת ענליװ ,(ארקיו) המכח ילשמ

 יד ךיז ןּבָאה 'ריט ענעֿפָא ןַא ךיז רַאֿפ ןעז

 רַאּפש א םענייאניא עלַא ןּבעגעג רעקוװעלירתּכ
 ידע ,54 'ז ,עקװעלירתּכ ײניטלַא ,עש ,"ןַײרא

 ןדִיי עשיווטיל יד ןגָאלשעג טָאה טיונ ערעטיּב
 ךיז ןרַאּפש ןייז| . . .ןרעדנַאװ וצ קרַאק ןיא

 ,372 יז ,| עטיל ,*דנַאלרוק ןשינכש ןיא ןַײרַא

 .שינע- .גנו- .רעד ,רַאּפש .-

 סנצעמע ןיא יַא* 1

 ןקידיײלַאּב קרַאטש = (ףוצרּפ) םינּפ

 לס יש רעד ןיא ,ע ש ַא ק ןיא (ןצעמע) יַא*
 = (ןַײרַא לכ ַײי ןיא ,ץיר ג רעד ןיא)

 טינ טיג סע רעװ, .ןדָאש ןעגנערּב ,ןקידיײלַאּב



 ןליּפשנַײרַא

 װש ,"'ַא עשַאק רעד ןיא טינ רָאט ,רעַײטשוצ

 רעזדנוא, .{ןגָאז טינ העד ןייק רָאט רעד =!

 טעװ רע ,טלעװ רעקיטנַײה רעד ןוֿפ זיא לרוחּב

 עטרַאנעג ,ײַא עשַאק רעד ןיא ןזָאל טשינ ךיז

 ייז ןזָאל; ,59 יז ,יגסיוא 'וװָאס ,?1816 ,טלעװ

 "סיה יד ןעװעדנַאמָאק ייז זַא ןעניימ רעטַײװ

 ןוֿפ לכַײי םעד ןיא יא רעטַײװ ייז ןזָאל ,עירָאט

 ןוומ סע ןיילא ךָאנרעד ןוא עירָאטסיה רעד

 ,קלָאֿפ סטָאג ,םיוּבנריּב ןתנ ,"ןעקנירטסיוא

 - 35.  יז ,1921 ןילרעּב

 'א .ןכעטשנַײרַא (ןושל-טלעװרעטנוא .2

 .רעסעמ ַא טַײז רעד ןיא ןצעמע

 .רעד ,ַײֿפש- .ךיז טימ

 ,שינע .ץכע-

 -נליּפש ןעמוקנַײרַא .1 .װטוא -- ןליּפשנַײרַא
 תּבש םעד ןיא ןּבָאה . . . ךעלגניי עשידִיי,, .קיד

 שג ,שַא ,"סַאג ןטימ ןיא לָאּב טליּפשעגנַײרַא

 ,עדלימ אזַא ,שדוק-ושל סנונגע, .21 יז ,וש

 ןַײרַא ןליּפש סע ואװ ,ךַארּפש ענעזָאלעגוצ

 ,שַאֿפ ,מיצירג ,ײןטַײז עלא ןוֿפ ךעלטניוו עדלימ

 .1 אוו 6

 ןוֿפ ךיז ןרעקּפָא סָאד, .עלָאר ַא ןליּפש .2

 סע רעּבָא ,טליּפשעגנַײרַא ָאי אמּתסמ טָאה ,טָאג

 'טּפעס ,קוצ ,ןיקוװיר .ּב ,"החמׂש גונעג טינ זיא

 (ט נ 9 ה יד ןיא) טנ ַא ה רעד ןיא יַא* 6

 גירק רעד, .ןרעװ טצינעגסיוא ןענעק = ןַײרַא

 דיי יד ןוֿפ טנעה יד ןיא טליּפשעגנַײרַא טָאה

 ,91 יז ,| עטיל ,"רעסערֿפ

 רעמ ץלַא ,רעטַײװ סָאװ ןוא, -- ךיז טימ

 ענַײז ןיא ןַײרא רענעיל רעד ךיז טליּפש

 ,.16 1 1963 ,זמט ,טרעכייװ .מ ,"ןטלַאטשעג

 רעד .שינע- .ץכע-  .רעד ,ליּפש --

 .ַײרע-  .(עק" ,ןיד)
 רעדָא סעצַארּפ ,טקַא .רעד -- גנורּפשנײרַא

 טלעװ א ןיא יא .ןעגנירּפשנַײרַא ןוֿפ טַאטלוזער

 ןיא ליֿפעג ןרעטכַײל םעד, .סעיזַאטנַאֿפ ןוֿפ

 ,"טסַאג ןוֿפ יא רעד ךָאנ טקרַאטשרַאֿפ רעמיצ

 ,114'ז ,רעדַײלשעג ,קׂשי

 טימ ןעמוקנַײרַא .חטוא -- ןוַײרּפשנַײרַא

 םַײּב יװ 'ַא .רעגיז ַא יװ יַא .טירט עקיטסַאה
 ,זַײרּפש-- .ךיז טימ .ןטרָאגנַײװ ןיא ןטַאט
 .שינע/ .ץכע-ה .גנו/ .רעד

 ינַײרַא ךיג .1 .װטוא -- ןעגנירּפשנײרַא

 ,עװַאװשז יַא .גנורּפש ַא טימ ןלַאֿפנַײרַא ,ןעמוק

 .לּפעט ַא ןעַײל ןכש םוצ יא ,לכַײט ןיא קידעּבעל

 ןרעייז=} ריז רנייא ךֹונ שד ןעז=} ךיז ךיא;

 רעז רָאג טגנירּפש רעד ... / טוג ךָאנ רה

 ,1577 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,יןַײרה ןרעייז=|}

 'א הניֿפס יד ןיא טלָאװעג טָאה ידוהי רעד;

 ,ןימינּב תאׂשמ ּתיוש ,"ןינעטש םימה לע סָאװ
 ןעגנורּפשעגנַײרַאג .ןאע לּבי ,סָאק} ה"מ ןמיס

 ןוא ןעקנוטעגרעטנוא ךיז טָאה ,ןַײרַא םי ןיא
 איד ,ןהָאזניּבָאר ,"טקיװקרעד רָאג ךיז טָאה

 סָאד, .1880 ענליװ ,ּבעל רעטלַא ןוֿפ עטכישעג

 ,ןוהוֿפו-והוּת| רענעּבירטרַאֿפ רעד טָאג ןוֿפ טָאה

 לוֿבג םעד ןיא ןעגנירּפשוצנַײרַא . . . ןסירעג ךיז

 ,גנוא-

 .,142 'ז ,עשטַאילק ,סוממ ,"טַײצ ןוא טרָא ןוֿפ

 סעּפע ןיא גנורּפש ַא טימ ןעמוקנַײרַא ,2

 .כרַא .װטוא -- ןעננערּפשנַײרַא

 .חרט -- ןֿפױרשנַײרַא

2008 

 ןיא 'ַא .דָאהַארַאק ןיא יא .ךיז טגעװַאּב סָאװ
 ,לװמַארט ןיא ,ןָאגַאו ןיא יַא .ץנַאט הרוּת
 ןיא טגנירּפש ןוא ןגָאװ ןיא ןַײרַא םיא טֿפרַאװ;
 ,ףיהַא ןַײרַא עקַאט ךיוא עגר רעסייה רעד
 טגָאזעג עלעסָאי טָאה; .141 7 ,ֿפשטניװ ,סוממ

 -סעמנַײא ,ןָאגַאװ ןיא קידנעגנירּפשנַײרַא ..,

 ,ײװַאלָאס עליסוי ,עש ,"טרָאד ךיז קידנעט
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 .טײהרעטרַאװרעדטינ ,םעצולּפ ןעמוקנַײרַא .8

 גידנּבעל זיא רע יװ יול ןּב עשוהי יּבר הׂשעמ ,

 ץיװָאנרעשט ,"ןיגנורּפשיג ןיײרַא ןדערג ןיא

 ןעגנירּפש סָאװ יד ןוֿפ ךיוא זיא רע, .ו"טרּת

 ןָא טסיזמוא ןַײרַא עמַארָאנַאּפ רעזדנוא ןיא
 טגנירּפש , .13 ןאמ ,1867 ,מק ,"ןטעליּבערטנַא

 :החמׂש ַא טימ רעדנעזַײר רעװַָאכוט רעד ןַײרַא

 ,רעריומ .ז ,"ישיקרעט ףיוא ןֿפיֿפעגנָא יז ּבָאה'כ'
 ,1911 וָאנרַאט ,| גנוי רעליואװ ןייק טשינ ַײז

 ,27 יז

 וצ ,הגרדמ רערעכעה ַא וצ ךיז ןגירקנַײרַא .4

 ןיא ןעגנורּפשעגנַײרַא זיא ןיז|, .תוֿבישח רעמ

 רעּביא טגיילעצ ךיז טָאה {רעו . . . ןוא סוחָיי

 ,"טיירּב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא סטוג ריא

 'םירופ ַא ןוֿפ לעצטיפש ַא ,יקסנַאקרַאש .מ .א

 ,10 יז ,1899 י"נ ,רעליפש

 ןיא יַא .ךיז ףיוא ןָאטנָא סעּפע ךיג רעייז .9

 'א ןוא םי ןיא ןדָאּבסױא ךיז .סעמַאשזדיּפ יד

 ןַא ןיא ןַײרַא ןעמ טגנירּפש ,, ,םישוּבלמ יד ןיא

 עּבָארג רָאּפ ַא ןיא ,קילזיט ןטערַאּבעגּפָא

 רעד ,שטַאגולד .מ ,". . . םינוּתחּת ענעטנווילל

 ,1882 גרעּבמעל ,רעגָאז ליטרעװ רעקידיכַאל

 יד, .קידנעגנירּפש יװ ױזַא ןעגנירדנַײרַא .0

 ןָאטעג ץעז ןקרַאטש א סעּכ ןוֿפ טָאה רעטומ

 רעטרעװ עטצעל עריא ןוא ריט רעד טימ

 -עגנַײרַא ּבוטש ןיא רעהַא לעװש ןוֿפ ןענַײז

 ,רימ ןענַײז סָאד טָא ,ָאטיס לװַײפ ,"ןעגנורּפש

 ,132 יז ,1932 וװעִיק-װָאקרַאכ

 ,גנירֿפש-- .ױזַא םּתס -- ךיז טימ

 רע .שינע .ץכעה .גנ .רעד

 אירע .(עק- ,ןיד)

 א יא .םורעס ַא 'ַא .װחרט -- ןצירּפשנַײרַא
 ךָאנ, .גנַאלרַאֿפ םעַײנ ַא יַא .תוליכר טימ עזָאד

 לייאלדנאמ ןכעלּבעל ןצירּפשנַײרַא האוֿפר א

 ןכַאװש םעד ןיא טשינ ,רעיוא ןטנוזעג םעד ןיא

 לשימעשּפ ,..:לאֿפר ךאלמ רעד ,"רעיוא

 5 'ז ,ד"ערּת

 .שינע- .ץכע- .גנו- .רעד ,ץירּפש--

 -נַײרַא
 רמייהנקופ איד ךרוד, .חוּכ טימ ןעגנירד
 ,ץניװ ,ןַײנַא איז ןטגנערּפש ןרעיוט =| טרָאֿפפ
 ,37 יז ,ח"ּת טשמַא

 -ֿפײרש עלַא יַא 1

 ךעלציּפ ףיוא ןישַאמ יד ןעמונעצ טָאה יז , .ךעל

 רעלצנֿפױרש ןגנַאל ןטימ יז טָאה ךָאנרעד . ..

 ,"ץַאלּפ ןַײז ףיוא לכלייט סעדעי טֿפױרשעגנַײרַא
 יד ןיא 'א .גיֿפ .ןרעַײֿפ ןשיװצ ,טעּפ םייח

 .סַאה ןוא החיצר ןוֿפ ןקילּב תונּברק

 ןעוו ,טסייוװ עמ ןוא , .ןסַאּפוצ ,ןסַאּפנַײרַא .2

 ןסֿפתנַײרַא

 קוסּפ א ןֿפױרשוצנַײרַא ױזַא יװ ןוא ואװ ןוא
 ,היֿבט ,עש ,"םילהּת . . . רעזדנוא ןוֿפ עּבשטָאכ
 ,224 יז

 נו .רעד ,ףירש- .ךיז טימ
 ,שינע- .ץכע-

 ץעגרע ןּבַײרשרַאֿפ .1 .ורט -- ןּבַײרשנַײרַא
 ,תודע ןַא ןּבַײלּב לָאז סע ,סַײװ ףיוא ץרַאװש

 ,ךוּבגָאט ןיא ,סקנּפ ןיא יא .ןמיס א ,זַײװאּב א

 ליוק א טימ סע געמ עמ , .לָאקָאטָארּפ ןיא יא

 טימ ןָא טּביה הרוּת יד, .לװֿפ ,יַא ןוויוא ןיא

 ׂשָאד ,ל רנייא טימ שיוא טשָאל ינוא 3 רנייא

 ...לָאצ רעד ןיא גיסַײרד 'נוא אייווצ זיא

 רֿפ גיסַײרד 'נוא אייוצ יד ףיוא זמר ןייא

 ןהמכחה-תוֿביתנ ּב"ל יד =} תומכח הניגרָאּב

 ןַײנַא רע טָאה איד ,ןַײז הרוּת רעד ןיא איד

 ,1713 טׂשמַא ,םילגר שלש רוזחמ ,"ןּבירשג

 ןיא לטיּפאק םענייש א יא .גיֿפ ךיוא .א/אר

 םעַײנ א טָאג טָאה טנַײה, .עטכישעג רעד

 ןענעז רימ ,רימ ןוא / ןּבירשעגנַײרַא ףָארטס

 ןיא רעכעטסַאּפ ,פי ,"זרעֿפ ןוֿפ עלעּפָארט ַא

 ,105 יז ,לארׂשי

 ךרוד סנּבירשעג סעּפע ןקישוצ ,ןּבַײרשוצ ,2

 יװ רעמ טשינ זַא, ,לטרַאק א םענעי יַא .טסָאּפ

 ַא ןַײרא זדנוא וטסּבַײרש םורַא ןכַאװ יײוװצ ןיא

 ,עש ,לעטשּפָא הנותח רעד החוּכמ לוװירּב

 .5 'ז ,ינעּפמעטס

 ןיא עינילזַײרק א 'א .ןענעכײצנַײרַא .3

 .טַארדַאװק

 .ךיז טימ

 .רע/ .ץכעז
 ,גנוז .רעד ,ּביירש-

 ןכרוד סעּפע 'ַא .װחרט -- ןעַײרשנַײרַא
 ןיא יא .ןַײרַא םינּפ ןיא תמא םעד יִא .רעטצנעֿפ

 יַא .גיֿפ ..שדוקדורָא ןיא יא .לּבַײרט-ןָאפעלעט

 יד ןיא ןַײרַא טַײרש רע, .ה מ ש נ רעד ןיא

 ָארּפ ךיז טקערש רע =} לװֿפ ,!לּברא

 ןעַײרשוצנַײרַא ךעלדעש זיא סע, .{ןריטסעט

 ַא םענעי ןּבעג רעדָא ,ןַײרַא רעוא ןיא ןצעמע

 .מ 'רד ,"רעיוא ןיא ּפַאלק א רעדָא שטַאּפ

 -רַאװ ,עינעגיה ענײמעגלַא ערעלוּפָאּפ ,ּבעילטָאג

 ןגיל געט עצנַאג . . . וצ לולא,, .64 יז ,1908 עש

 ןוא םירֿבק יד ףיוא טײרּפשעגסױא םישנ יד

 ַײּב הליחמ ןטעּב וצ . . . ןַײרא ןיהַא ןעַײרש

 רעד ,שַאּב ,"םינכש ןוא םיֿבורק ענעּברָאטשעג

 ןושל-סקלָאֿפ רעודנוא ןיא , .טײרָאג ןיא ןטׂש

 ןרָאװעג טנײװעגנַײרַא ןוא ןגירשעגנַײרַא זיא

 סחנּפ ,"ןּבעל ןשידִיי ןוֿפ רעצ רעצנַאג רעד

 זיא תוימינּפ, .1949 ןרוּבלעמ ,שג ,רַאהדלָאג

 טינ ,תודיסח רעקצָאק ןוֿפ דוסי רעד ןעוועג

 יצרַאװש .מ ֿברה ,"ךיז ןיא יא רָאנ ,ןעַײרשסױרַא

 .20 || 1959 ,רענַאקירעמַא ,ןאמ

 ,שינע- .ץכע- .גנוא- רעד ,יירש--

 .ירעד = .(עק- ,ןיד) רעד
 -עג יװ ֿכשוּת ַא ןרעװ -- ךיז ןֿבשוּתנַײרַא

 .קידלצרָאװ ,קירעה

 .ימ .כרַא .װרט ןןסֿפַאט . . ,} -- ןספתנַײרַא

 ךָאנרעד, .הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײרַא ,ןריטסערַא
 יּבר ֹוצ ךַא רַאװ 'נוא סוֿפּת ךַא סוּפּפ רַאװ



 ןיּפנַא-ךירַא

 ,ֿבמ ,"טסֿפּתג ןַײרא הסיֿפּת רנַײז ןיא אֿביקע

 ,טכ הׂשעמ

 ָארקַאמ .1 .(הלּכק) .רעד -- ןיּפנַא"ךירַא
 ןוֿפ שזַאמיא ,םסָאקָארקַאמ ןוֿפ יידיא .םסָאק
 ןוֿפ ךוּפיה .ףַאשַאּבטלעװ םַײּב םסָאקָארקַאמ
 ןיא ףױרַא ןטנוא ןוֿפ רע טכַײל, ,ןיּפנַא-ריעז
 ױזַא |824 +--| 'רזֹוח רוא ןוֿפ הניחּב רעד
 ,אינת ,"ַא"ַא ןיא ןָאטעגנָא זיא סָאװ רעד יװ
 רָאה א יװ ױזַא ,עניד ַא טייקליטש ַא, .ּבלק
 ,טיצ ,"סיַא"ַא דרַאּב רעד ןוֿפ טלַאֿפ סָאװ
 ,םימחר ןוא ןדַײל עגנַאל סָאד 2 .ורטטמ

 ןוא המכח תוריֿפס יד טימ ןדנוּברַאֿפ זיא סָאװ
 -- אמא ןוא אּבא םיֿפוצרּפ יד טימ ,הניּב
 -ֿפיונוצ ןענַײז סע ואװ ןיּפנַא-ריעז וצ ךוּפיהל
 ואװ ןוא תוריֿפס ערעקירעדינ סקעז יד ןדנוּבעג
 ,םימחר ןוא רשוי ןשיװצ גָאװכַײלג ָאד זיא סע

 סָאד .טײקרעױדגנַאל .יד ןסעכירַא| -- תוכירא

 ּבילוצ טינ זיא השרד ַא ןיא יַא, .ןַײז ךירַאמ

 יד לָאז 'א רעד ּבילוצ , .װש ,"השקּב סמלוע

 יד, ,190 'ז ,תוכרּב ,"ןרעװ ןעמונעגנָא הליֿפּת

 יד ןּבַײרשסיױא רָאג ןלעװ לָאז עמ --- הנותח

 טימרעד טָאה טלעװ עצנַאג יד סָאװ הלודג

 -ַאלַאמ םייח| ,"ןַײז יַא ליֿפ וצ טעװ ןעגנולקעג

 טכַאמ , .ן2234 יז ,פיו ,'ףלָאװ 'ר תלודג' ,ןַאג

 ,"?'ַא ָאד גיוט סָאװ :ץיה סיורג טימ רעגיט רעד

 = 'ַא ןיא ןײגנַײרַא* .םילשמ ,עליכדרמ יר

 ,םיטרּפ ןיא ןזָאלנַײרַא ךיז

 .סעומש רעיא .תונכה עיַא .ידַא -- קידי
 ,טייקי- .יַא טינ רעּבָא ,ןשטַײטסיױא רָאלק

 -ךראכק .סָאד ןםִייַאּפַא . . .| -- םיּפַא"תוכירַא

 ןעמיוצ ןוֿפ הדימ יד .יטלַאהּפָארָאצ' .םיּפַא

 ןכיורביג יַא "א ןרעװ ןונ רימ ןעװ, .סעּכ םעד

 ךלַאּב רימ ןרעװ ֹוזַא ,ןרדנַא םעד ןיגעק רנייא

 ,וטל ,"ןרדנַאװ תולג םעד זיוא הישמ טימ
 .ּב/הנק

 -גנַאל' .סָאד ןסעלַאג ...} -- תולג"תוכירַא
 טָאה וניּבר השמ, .'תולג ןוֿפ טייקידרעיוד

 יג"ַא ׂשָאד 'וניזאה' תשרּפ ןיא ןיזעװג זמרמ

 ,װ הׂש ,"טּביג הקדצ טכער טינ ןמ לַײװ זיא

 .ּב/ּבכ ,1723 אדרויֿפ

 -ַאּב .סָאד ןמירָאװד .. .} -- םירֿבד"תוכירַא
 ןיא ּפָארַא טינ טמוק ליֿפעג , .טייקידװעדער

 .ּבנק ,1957 יינ ,ּבדל ,ײײדיַא ןייק

 ,ןילוחכ? .סָאד ןסימָאי . . .} -- םימי"תוכירַא
 ,םימי-תכירַא :89 .ּב/טל ,ןישודיק .א/ּבמק

 -רַאֿפ .גנַאל ןּבעל סָאד .(826 ,םימי-ךרוא +--)

 עג ,טייקידנּבעליגנַאל .געט ןוֿפ טייקטרעגנעל

 טעװ רעטשרעּבייא רעד .יײיַא טימ ןַײז טשטנעּב

 ןיײ"ַא ןצ ,טנוזעג וצ ןַײז לָאז .י"א ןּבעג

 ןוא סיורג רעייז זיא הזוזמ ןוֿפ הווצמ יד,

 שטַאקנומ ,וו הכרּבה רוקמ ,"ײײַא וצ טגנערּב

 ןעמ טשטניוו םלוע:תיּב ַא ףיוא, .א/אע ,ה"נרּת

 טעװ רעטשרעּבייא רעד, .װש ,יײַא ןייק טינ

 ןֿפלעה ךַײא טעװ ןוא יי א ןּבעג רַאֿפרעד ךַײא

 ,סוממ ,"ןדנעװ ןוא ןרעק ךיז טעװ ריא ואוו

 ריא סָאװ ןַארַאֿפ זיא ָאד, ,21 יז ,טַײצ'םרוטש

 נג -- ץינירָא
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 ,עש ,"י"א -- טלעֿפ ךַאז ןייא רָאנ . . . טליוו

 ,169 'ז ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ

 ,סָאד |םינָאשײװ ..,} -- םינשו 'י 'ַא
 עגנַאל .ןרָאי ןוא געט ןוֿפ טײקטרעגנעלרַאֿפ

 ןַײמ טימ רימ טסלָאז וד ןוא, .ןרָאי ןוא געט

 'ו י 'א וצ ןעקנעדעג רעדניק ענַײמ ןוא ןַאמ

 ,1858 ענליװ ,תושקּבו תוניחּת ,"ןּבעל גנאל ןוא

 ,ן1798 טרוֿפנרהיד ןוֿפ קורדרעּביא| .א/אמ

 ,סע- ,רעד -- קינ'י-'ַא / .ידַא -- קיד
 עקאט (ץרא-ךרד ןָא) .גנַאל טּבעל סָאװ רעד

 .לטּבירֿבוע ןַא ןיוש רעּבָא ,קיניי-א ןַא

 טָאג ןשיסרעּפ-טלַא ןוֿפ ןעמָאנ -- דזימ(י)רַא
 ,ןאמירכַא :52 ,ןימרוהא -- .שינרעטצניֿפ ןוֿפ

 ,עטוג טינ ,תופילק ןיא ןּביולג רעד, ,2

 ,ןטײקנַארק ,סעֿפָארטסַאטַאק . . . רעטסַײג עזייּב

 רעסרעּפ יד ַײּב טלקיװטנא קרַאטש ןעװעג זיא

 -ץגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,ןטַײצ עטלַארוא יד ןיא

 'א ןגעװ ןעגנולעטשרַאֿפ ערעייז ןיא טלגיּפש

 ,20 ןאט ,1929 ענליװ ,זעג9 ,"ןַאמירכַא ןוא

 -עמַאק ,עילָאדַאּפ ןיא לטעטש

 ,טנגעג רעצינ

 ,ענירדַא וזה ..סס יד -- ענירא ,ענירא
,47 +--- 

 טַײצ .:2086: סטפצא8 .ס" ,יד -- עקניר'ַא
 רעצנַאג רעד רַאֿפ, .טרעקַא ןעמ ןעװ רָאי ןוֿפ
 ,"םייהַא ןרָאֿפעגנָא לָאמ רָאּפ ַא םוחנּת זיא יִא
 ,1938 עװקסָאמ ,רעדירּב ַײרד ,ןָאדרַאג עילע

 ,ּב ,א ,םירוּכּב2 .,ןםיסירַא} םי- .רעד -- פירָא

 ןיא סָאװ (ןטרָאג) דלעֿפ א טעּברַאַאּב סע רעװ

 ,שינעטערעג ןוֿפ קלח א טגירק ןוא סנַײז טינ

 ןעגניד טזומעג ןיוש טָאה רענַײמ עדייז רעד;

 יד ןוֿפ טֿפלעה ַא ןּבעגּפָא םיא ןוא יִא ןַא

 -סיוא םיא ןלָאז ייז םייא ןעגניד וצ ,, ."סעװלוּב

 רַאֿפרעד ייז טיג רע ןוא רעדלעֿפ יד ןטעּברַא

 םיסירַא, .א/חנק ,ווװ הח ,"שילש א רעדָא ּבלַאה

 ,ארתּב אּבּב ,טעיפ ,"הקזח ןייק טינ ןּבָאה . , .
 ,ג ,ג

 .ה ,ה ,האפ22 .סָאד 6 יד -- תוסירַא

 ןטעּברַאַאּב וצ דלעֿפ א ןעגניד סָאד .עדנערַא

 עמערָא ייװצ , .שינעטערעג ןוֿפ לייט ַא רַאֿפ

 ,"א ןיא דלעֿפ א ןעגנודעג ןּבָאה סָאװ טַײל

 רַאֿפ טקל ןעמענ טינ ןרָאט ייז| .א/טי ,םיערז

 .ןדיז

 -סיוא| .סעלעט'ָאטסירַא ךיוא -- ָאטסירַא
 רעשיכירג .1 .,ןוטסירַא :םירֿפס קל ןיא גייל

 .צָאֿפ 384:222 .רעשרָאֿפרוטַאנ ןוא ףָאסָאליֿפ

 ןענַײז ןדִיי .קיגָאל רעלעמרָאֿפ ןוֿפ רעדנירג

 ,"ןֿפַאסָאליֿפ ןוֿפ קלָאֿפ סָאד, ןעװעג י'ַא רַאֿפ

 ַא ןּבָאה .םזיאעטָאנָאמ ןשידִיי םעד קנַאדַא

 ןוֿפ טער רע ןעװ טגָאז 'א 'נוא, .יַא יװ ּפָאק

 רֹּבוא ליֿפ ןעװ טוג טינ זיא ׂשע ,דוחִיי ןעד

 ,| הח ,"זיא שָאר ןייא ןעװ טראיינ ןַײז ןרעה
 .א/כ יז

 -רַאֿפ ,רעטנרעלעג ,םכח ַא רַאֿפ ןײמעגלַא .2

 ַא, .ריא ךיוא טצינעג ,שטנעמ רעקידנעטש

 ,"?'ַא םעד וצ ריא טגָאז סָאװ ,!'א רעַײנ

 .ס ,יד -- עיטַארקַָאטסירַא

 עירַא

 סחלשותמ ןּבעלסױא וליֿפַא לָאז ךיא ןעװ,

 ,לײ ,", . .וצרעד יַא ןוֿפ ּפָאק א טימ ךָאנ ןרָאי

 ,43 יז ,ח"נרּת ענליװ ,גידעּבעל טינ טױט טינ

 ּפָא - עצי .,טסינַאי ,םזינאי- :ךיוא

 .ױרֿפ רעשיראנ א ןגעװ שירעכַאל

 זיא יז .הטיש סָאטסירַא .רעד -- םזילעט-
 -ימיור-שיכירג רעד ןיא עקידנשרעה יד ןעװעג

 טימ רעטלעלטימ ןיא רעּבירַא זיא ,טלעװ רעש

 ןוא רענעמלוסומ ןשיװצ תועּפשה עקידנשרעה

 רעד ןעװעג יא זיא םּבמר ןרַאֿפ ,ןטסירק

 .ףָאסַאליֿפ

 -נסַאּפנַײרַא, .קיגָאל עיַא .ידֵא -- שילעט-
 רעד ןיא םזינאכעמ ן'א ןא םורַא ױזַא קיד

 ,"תוצוצינ עקילייה יד . . . ןגעוו הרוּת רעשיטסימ

 .266 'ז ,0 ָא"ת ,ץנַאס 'ס ,רעלהַאמ .ר ירד

 יוװמ .רג22 ייא2? ,ןע- ,רעד -- ן'ָאטסירַא
 ןטיוּבעגנַײא ןַא טימ טנעמורטסניא רעשילַאק

 .עקנירעטַאק א וצ ךעלנע ,םזינַאכעמ

 ,סי ,עק- ,ןי- :נװ ,ז" ,רעד -- ט'ַארקַאטסירַא
 לדַא םוצ טרעהעג סָאװ רעד /.רג22 רײאכק

 יָאלָאנכעט ,יַאיטלעג ,'ִא רעקיטסַײג .(39 +--)

 יד ...ץךַא יד; א ןַא יװ ףַײטש .יִא רעשיג

 ןזָאלּב ןוא זענ יד ןסַײררַאֿפ סָאװ טַײל ענַײֿפ

 רעד, .עשטַאילק יד ,סוממ ,"דימּת ךיז ןוֿפ

 ןוא קיטירק ,נש ,"טסַײג ןוֿפ 'ִא רעמאזנייא

 ,38 יז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק

 -ץעטסוּפ ,ץַארקָאטפירַא :שירעכַאלּפָא
 ,פַארקָאטסירַא ,טַארקָאטפיוװ ,טַארק

 ענַײד טימ ,לדנעמ ,ןעמענרעּביא ךיז טסגעמ,

 "םחנמ ,עש ,"!ייז ףיוא רָאי אזַא ,ןטַארקיטס

 ,118 יז ,לדנעמ

 ,טרעװ רערעכעה רעדָא ךַאז ערעכעה א .גיֿפ

 ,"ןקעדלּבענ עיולּב רעטנוא / ןיֵא גרעּב יד רָאנ,
 ןגרַאמ-רעמוזי ,שָאוהי

 -ָאטסירַא ןכַאמכָאנ -- ןריזיי .םזיז

 ַאטסירַא ןא ראֿפ ןלעטשסױרַא ךיז ,ןטָארק

 -ַאֿפ עטרעטַאמעגסיוא עקיטנַײה יד, .טַארק

 -ַארקָאטסירַא ,עטראצ ענעי טשינ ןענעז סעילימ

 ץעשרַאװ ,בז סעטשרע ,ןליוּפ ןוֿפ ,"עטריזיט

 .טייק .ׁשיד- .ןדפ יזו| 0

 ,רעטסכעה

 ,דמעמ ,סאלק רעטריגעליוװירּפ ,רענעּביוהעג

 טלעװ ,ליי ,". . . טעדַאנאז ךיז טָאה יַא יד טניז,

 ַײּב 'א רעד ַײּב, ,.25 '1 ,ג"מרּת סעדַא ,חול

 םערָא ןַא טעטַארייה רענייא טֿפערט ןטסירק

 ,ןכדש סלַא ןהוז רעד ,ןײטשַאלּב רזוע ,"דניק

 ,21 יז ,1910 אנליוו

 רג2 ײא2 .ז צד -- ךר'ַאטסירַא

 ןֿפױא ,רעקיטירק רעקיטכיר רֶעּבָא רעגנערטש

 -ירק ןוא רעקיטַאמַארג ,םָאנָארטסא ןוֿפ ןעמָאנ

 רעלמַאז, .צָאֿפ ה"י ,3 ןוֿפ ךרַאטסירא ,רעקיט

 יז טגעלֿפ ןעמ יװ ,ן'ַא יד ,רעיצ-לּכה-ךס ןוא

 , רָאק ,"דנַאלנכירג:טעּפש ןיא ןֿפור לָאמַא

 ,ןכרַאטסירַא עּפורג יד -- ע"ד 224 יז

 עלַאקָאװ .1 .טיאכ? יא? .ס- ,יד -- עירא

 -ָאלָאס ,2 .עידָאלעמ עלַאטנעמורטסניא רעדָא

 טײלגַאּב ,םענרַאֿפ ןיא סיורג ךרעיֿפל ,גנַאזעג



200+ 

 ,טריטנעירָא ,ריטט .ורט -- ןריטנעירָא

 הרוֿבחּכש ירַא לעירַא

 רעדָא טכַאמ רעשיצַאנ רעד ןּבעגרעּביא ןוא ןדִיי ןוֿפ לייט ַא ךעלנייוועג זיא יא ,רעטסעקרָא ןוֿפ

 .עטַאטנַאק ַא ןוֿפ ,עירָאטַארָא ןַא ,ערעּפָא ןַא

 ץרָאֿפ א ןוֿפ ןכַאמ" .ַאטרעצנָאק ַא
 ןַײז םוגמ קרַאטש רעייז .ּבָארג = 'א ןַא

 יא ןַא וצ ךעלנע זיא סָאװ ,ידַא -- קיטרַא-

 ,עירַא עצרוק -- עטעירַא

 טניֿפעג .לעזַאג עשיּבַארַא .1 .ן ,יד -- לְשירַא
 .2476114 21201024 .ףוס-םי םורַא ךיז

 -הנֿבל ףניֿפ יד ןוֿפ סנייא (עימָאנָארטסַא) .2

 .ןארוא טענַאלּפ םורַא ךעל

 .ץַאז ןלעװיַאּבימ ָאלָא .. .| -- לֿבּבמ הל ירַא
 -עגֿפױא זיא ּבײל ַא .א/זיק ,אמק אבּבכ .חֹּת

 ןלעטשרָאֿפ םַײּב טצינעג טרעװ .ילֿבּב ןוֿפ ןעגנַאג

 ,טָאטש ,דנַאל רעדנא ןא ןוֿפ הרוּתןּב א

 ןקירעהעג םעד ךיוא ןעמ טצינ לֹכּב טָאטשנַא

 זיא קידצ רעד ,ימ יע יַאק .ןעמָאנ ןשיֿפַארגָאעג

 ."לטפטש ןיא ןעמוקעג

 גנונעכייצַאּב .חרזמ .ּבנ צמ ,רעד -- טנ'עירָא
 ןוֿפ חרזמ וצ ןגיל סָאװ רעדנעל יד רַאֿפ

 ךעלנייװעג ןעמ טּפור ייז .םי ןשידנעלטימ

 -- עקירֿפַאוֿפצ ןוֿפ רעדנעל יד .יִא רעלעטימ

 -- עיזַא ןיא טַײװ רעדנעל יד ;י'ִא רעטנעָאנ

 / ןליד יד ךיא לֶעװ ןטעּבסיױא ןוא, יָא רעטַײװ

 .ילרעמיורט' ,רַא ,"יא ןוֿפ שזַא ןכעּפעט טימ

 ןוֿפ ,יַא ןוֿפ רימ ןריטרַאּפמיא וטסנַאק יִצ,

 "רעד ןוא רעדיל ,ןילַאג הקבר ,"המכח יד טַײװ

 ,1934 י"נ ,ןעגנולייצ

 רעניואװנַײא .ז- ,רעד :ךיוא .ידַא -- ?'א-
 ׁשילַא  .טנעירָא ןוֿפ רעקימַאטשּפָא רעדָא

 ליֿפ אוז טָאה ךלמ יגיּבלעז רעד; .ידַא --

 רינַאמ יד טלָאמ יגיּבלעז זד יװ טַאהיג ריּבַײװ

 ,279 'ז ,הג ,"ןיועויג רידנעל עיַא יד ןיא

 רע ןעד ט"ר ה"מ ןיּבעגיג ריפ רעד ןועמש,

 -נעיירא א"זז| ס"קרעט רעד טניימ ראֿפ טאה

 ,גרוּבנטור דניקסיז יכדרמ 'ר ,תיוש ,"שילט

 ,טײקשילַא- זט 'ס ,1746 טׂשמַא
 -ילֲַא .גנוריזילַאה .ךיז ןריזילַא-

 .רעד -- םזילֲא- .עיצַאז

 ס ןיי נװ .ז ,רעד -- טס"ילַאטנעירַא
 ךיז טמענרַאֿפ סָאװ רעשרָאֿפ ,רעלטֿפאשנסיװ

 ,קיטסילַאטנעירַא טימ

 ןשרָאֿפ ןוֿפ ןילּפיצסיד ,ערעל .יד -- קיז

 ןוֿפ ןרוטלוק יד ןוא רעקלעֿפ יד ןוֿפ ןּבעל סָאד

 א ןעװעג זיא ןיולה ףסוי יֿפָארּפ|, .טנעירָא !

 ,14 עו 1957 ,זמט ,טייצ ,ייָא ןיא םלוע-ןואג

 ןוֿפ טמוק סָאװ סָאד .יד -- שילַאטנעירַא
 ,ךַאז ערעַײט א זיא סָאװ ךעלנייװעג .טנעירָא

 ,קיטנַא ןַא

 טַאטלוזער רעדָא טקַא .יד -- עיצַא!טנעירָא
 קיטסַײג רעדָא שיזיֿפ ,(ךיז) ןריטנעירָא ןוֿפ

 עשיֿפַארגָאעג ,שוח-יָא ,ליֿפעגָא .ךיז ןגעװַאּב וצ

 טָאה ןעמ , .יִא עשיטסינויצ .יִא עשיטילַאּפ .יַא

 ןדעי ףיוא ןעגניװצוצֿפױרַא טנייװעגוצ ךיז

 ,"יַא עכעלטֿפַאשלעזעג-שיטילָאּפ א רעּבַײרש
 ,דנַאלסור טעװַאס ןיא רעּבַײרש עשידי ;נש

 ,134 יז ,1958 יינ

 ןזַײװ ,הטיש א טימ ןענעקַאּב .גנוטכיר יד ןזַײװ

 טָאה טַײצ עטשרע יד, ,חרזמ רעד זיא סע ואוו

 יָא טזומעג םיא ןעמ

 םעד ,גנוטכיר יד ןעניֿפעגסױא -- ךיז טימ

 םעד ןריזילַאקָאל ןוא ןֿפערטסיױא .טרָא ןַא ,געוו

 וצ ןוא ךיז טניֿפעג עמ ןכלעװ ןיא טקנוּפ

 ןּבַײלקרעדנַאנוֿפ ךיז .ןעמוקנָא ליװ עמ ןכלעו

 ,רעכעלטֿפַאשלעזעג) רעטרעטנָאלּפרַאֿפ א ןיא

 -מיס ןוַײװסױרַא :ךיוא .עיצַאוטיס (רעשיטילַאּפ

 ףיוא יִא ךיז .דצ ןסיוװעג א (רַאֿפ) ףיוא עיטַאּפ

 ןסיװ וצ קיטכיװ . . . זיא סע, .עא ןליוּפ ,עטיל

 ,"יַא . . .ךיז ןענעק וצ ,ןעמָאטּפמיס עטשרע יד
 ,רָאטקָאד ןעילימַאֿפ רענרעדָאמ ,יקסנעל .מ 'רד

 ןּבָאה סָאװ עניזַאא ,79 'ז ,?רָאי ,עשרַאװ

 ןֿפױא טשינ טריטנעירָא ךיז . . . שירַארעטיל

 ןוא קיטירק ,נש ,"סַאלק ןֿפױא רָאנ ,קלָאֿפ

 -- גנז/ .56 יז ,1959 א"ּב ,רעקיטירק

 שוח רעד ןזיא םישוח עכלעזא ןוֿפ רענייא,

 י"ג ,ּבעל ןוֿפ םױּב רעד ,םולּב .ש ,"ַא ןוֿפ

 קי ס ע מיריטנעירַא .רֵע// .120 יז ,1
 .ידַא --

 םּתס לייט רעטשרע| .ודא -- ןעירָאקןעירָא
 ןוֿפ טמַאטש סָאװ לייט ןטייוצ םוצ םארג

 ןטימ :ב רעקיטשרע .לצרָאװ = 178: 8018

 ןטימ ,ףױרַא סיֿפ יד טימ .{ףורַא לצרָאװ

 -רעּביא ןוא ּבוטש ןיא ןעמוקנַײרַא .ּפָארַא ּפָאק

 ,יקייָא ץלַא ןרעק

 .ןעד ,ס- ,ןי- :נװ .צא יװ צמ ,רעד -- רעיר'ַא
 ןושל ןַײז סָאװ קלָאֿפ א ןוֿפ רעקימַאטשּפָא .1

 ןכארּפש עשיאעּפַאריײא-ָאדניא יד וצ טרעהעג

 ןוֿפ דלי-טינ א רַאֿפ גנונעכייצַאּב עשיצַאנ .2

 יּפָא ןקידנוֿפצ ןרַאֿפ צעפס עסַאר רעסַײװ רעד

 -טסכעה רעד קיטַײצכַײלג זיא יא רעד .גַײװצ

 / 'ַא יד וצ טינ טזָאל , .שטנעמ רעקיטרעװ

 .ָאטעג רענװַאק ןיא לֿפ ,"גיז רעייז ןכיירגרעד

 ,בַײװ-א .יא ןוֿפ דנַאל

 ןכעלגעטגָאט ןיא דיי-טינ רַאֿפ םינַאניס .9

 וצ ידּכ .טֿפַאשרעה רעשיצאנ רעטנוא ןושל

 ןיוש טָאה ,ןצעזעג עשיצַאנ יד טול יא ןַא ןַײז

 ,דָיי ןייק טינ ןַײז טֿפראדעג עדייזרעטלע רעד

 ןַא טעמּכ ןוא טינ דיי ןייק רָאג זיא רע זַא;

 -- ןיא ענייר א ללּכּב זיא ױרֿפ ןַײז ןוא ,יִא

 ןיא םיא ןעגנערּבנַײרַא םַײּב ןעירשעג רע טַאה

 ,1964 ָא"ּת ,געװמוא ןוא ךַאילש ,קׂשי ,"ַאטעג

 א זיא'ס ,ָאי ,ונ -- ?לארַאמ-ןסַאר, .204 יז

 !טרָאװנרע ,שּפיה ,לחר ,וטסיּב שּפיה רָאנ !דניז

 שײלֿפ ךיוא ןוא טיורּב סעיצַאר עכַאֿפײװצ

 ,"טרָאּפסַאּפ "א ןַא :ךָאנ רעמ ןוא --- וטסגירק|
 גרוּבסץנַאהָאי ,םלעכ ּבזי ןיא ,ןַאמרעסַאװ .ש

 .שירַא 6-- 534 'ז ,4

 922 יא? .ז ,רעד -- רר'ַאנרעירַא
 רעטשרעטניה רעד ףיוא גנולײטּפָא-רעטילימ

 רעד טייג ןטערטּפָא םַײּב , .עיניל רעטייווצ רעדָא

 ,"סיורַאֿפ יא

 טיול ,1 .טריזירעירַא ,ריז- .וורט -- ןריזירעירַא

 ןוֿפ ןגעמרַאֿפ ןעמענוצ יןצעזעג' עשיצַאנ יד

 ,ןקירּבַאֿפ עלַא יא .23 ,רעירַא ןוֿפ טנעה יד ןיא

 -סױרַא .2 .קנעּב יד ןיא טלעג סָאד יַא ,ןטֿפעשעג

 -שרָאֿפ ןוא -ןרעל ,ןעָארויּב ןוֿפ ןדִיי ןּבַײרט

 -טסנוק יד 'ַא .סעימעדַאקַא ןוֿפ ,סעיצוטיטסניא

 ַא ,לטעטש ַא ,טרָא ןַא ןכַאמ .8 ,עימעדַאקַא
 'ַא ןוא ָאטעג יד ןרידיוװקיל .יןיירנדִיי טָאטש

 רָע .גנו  .ענליוו

 ,.טירַא +-- -- "ֿפירַא

 .=עז: ס11418זמזחס .רע- ,רעד -- ם'אלֿפירַא
 זיא סָאװ) ןקעטש ַא טימ ןכייצ ,ןָאֿפ ןימ רעדעי

 ןיא עטסקידריװקרעמ סָאד, .(ןּברַאֿפַאּב טור

 ,ןע'ַא ךרוד גנַאגרעּביא רעד --- םארגָארּפ}-קריצו

 -לטימ םענוֿפ לירדאק ,ןזיור טימ ליּפש סָאד

 ,17 ןט ,1867 ,מק ,"רעטלא

 ידו .קיטעמטירַא {- .יד -- קיטעמֿפירַא
 ןיא טײרּפשרַאֿפ ןעװעג זיא 5 ַא טימ םערָאֿפ
 ןיא ךיוא ןּבילּבעג .ה"י .19 ןיא דנַאלסור
 .ןדנַאלסור-"װָאס

 "הש השעמּב, .קַארַא וזז .רעד -- קיר'ַא
 הׂשצנש 'א הקשמ ידוהי וניאל ןתנ ... שיאש

 בלסזמ רֿבוחלַאּב שוּביל הירא ֿברה ,*. . . ש"ַײמ

 הלאש ,1874 ענליװ ,הירא םש תיוש ,{ץילָאװ}

 ןטלַאהוצנַײא| ןּבעג םיא ןעמ ןָאק ךיוא, .א/י ,יט

 עצרַאװש ,ןַײװ-טיור ,יַא ,קַאינָאק ןריסקַאל סָאד

 ,67 יז ,רַאט ,"עװַאק

 לַאנַאק רעדָא לכַײט .ץ ,סע- ,רעד -- ק"ירַא
 יד ןוֿפ ןטַײז יד ַײּב, .רעדלעפ ןרעסַאװַאּב וצ

 טמענעצ עמ ןעװ .ןטישנָא ענעדרע ךיז ןעיצ ןיא

 סױרַא רעסַאװ יד ךיז טזָאל . . .טישנָא ַאזַא

 .ע ,"ךלעֿפ סָאד טקנירטרַאֿפ ןוא יא םענוֿפ
 יד ןּבָאה סע, .13 'ז ,1928 וועִיק ,גַײצ ,ַארזיא

 ,"חיר-טסּברַאה טימ טמעטָאעג סעיֵא ענעקורט
 .245 'ו ,1948 א"ב .טייקיזַאלמייה ןוא םייה ,קר

 טייגס יװ ,גנַאזעג א זיא םיא ןוֿפ ןַאגעג,

 ,1956 י"נ ,װ המחלמ ,מּפ ,יַא םענוֿפ שיור א

 ,559 יז

 טָאה רעדָא ךַײש זיא סָאװ .1 .ידַא -- שירַא
 יּפַא זיא סָאװ ,רעירַא יד ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא יד

 ,רעקלעֿפ עיַא .עסַאר עיִא .רעירַא ןוֿפ קימַאטש
 ,ןגיוא עיא עיולּב .טַײז עא .גנונעדרָאנַײא עא

 .ןעזסיוא 'א ןַא טימ

 טצינעג ךעלטנייוועג --- ןושלדָאטעג ןוֿפ .2

 ,שירַאנשירַא גנודניּברַאֿפ ןיא טֿפָא ,שינָאריא

 ןטנעמוקָאד עטשלעֿפעג -- ןריּפַאּפ עיא,

 ,"רעירא ןא זיא ןעמ זא ןזַײװרעד ןֿפראד סָאװ

 ךיז טָאה סע יװ םעדכַאנ, ,.1 ,אצוו ּפשִיי ,מולּב

 ןריּפַאּפ עיא טימ ןעוועטאר וצ ןּבעגעגנַײא םיא

 טינ ןריּפַאּפ יד רע טָאה -- ,ןטסירק ןשיװצ

 ,6 ץד 1962 ,זמט ,סעקשַאש .ח 'רד ,?ןטיּבעג

 ,רעד ןערואווַאכַאּבעש . . .} -- הרובחּבש ירַא
 רעד ןיא ּבייל רעד' .ּב/ח ,ןירדהנסכ? .ּבנ .צמ

 ןשיװצ ןטסטנענימָארּפ םעד רַאֿפ לטיט .יעּפורג
 -רענָא ןוֿפ קורדסיוא .םימכח-ידימלּת לָאצ א
 זיא סָאװ ןצעמע רַאֿפ ,אכמס-רּב ַא רַאֿפ גנונעק
 ןיא ךיוא טצינעג .תודמול ,הרוּת ןיא סיורג



 ןריזיאַאכרַא

 רימ ןֿפרַאד . , . לּכ"םדוק, ,רָאטקעס ןכעלטלעוו

 רעד זיא סָאד -- רענילרַאק םעד טימ ןעז ךיז

 ַא ןיא ,סוממ ,"גיהנמ רעד ,ּפָאק רעד ,'ש 'א

 א ןעוועג זיא יש יא רעד, .15 'ז ,טַײצםרוטש

 ,123 יז ,שי ,"לּבוקמ ןוא ןדמל ַא ,רעיצטכיל

 קחצי ,הרֿבח רעד ןוֿפ ּבייל רעד ,יש 'א רעדע

 ןרעװַאניװ ןגעװ, .ןָאסלענעצַאק .י ,"ץרּפ שוּבייל

 רערעטיול אזַא ךָאנ ָאטינ ...'ש יַא םעד --

 ,1958 י'ּבעֿפ ,שימייה ,ןַאמֿפָאש .ג ,"רע יװ חומ

 ןעמזיגָאלָאעג ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא 'ש 'ַא רעד.
 ןַײז וצ ןכַײרנַײװ סקַאמ ,מי ,"װמ ןעװעג זיא

 ,434 '} ,1904 ,גָאט ןריובעג ןטסקיצעּביז

 ,טריזיאַאכרַא ,ריז .װרט -- ןרי|זיאַאכרַא
 ,טלַא ןעגנילק רעדָא ןעזסיוא לָאז סע ןכַאמ

 רָאטַא  .ךַארּפש יד יַא ,ןטַײצ ענעגנַאגרַאֿפ ןוֿפ

 ייד -- עיצאה .רעד --

 ןעװעג סע זיא ןעלעדנעמ ַײּב, -- גנוריד

 ןוֿפ ןוא טַײז ןייא ןוֿפ גנוריײַא עשיטסיליטס יד

 סערעטניא רעקרַאטש רעד טַײז ןרעןרעדנַא רעד

 ,נש ,"רעגייטש-ּבעל ןכעלגעטגָאט םעד וצ

 ןַארַאֿפ, .73 'ז ,ו ןטסינַאמָאר ןוא סרעלייצרעד

 ןעמוק ןעק יז .'ַא רעקיסיװ ןוֿפ ששח א ךיוא

 גנאג ןטלעטשעגנַײא םוצ טקעּפסער ןוֿפ טַאלג

 ןַײז ןעק יז ןוא ("יױזַא ןעמ טּבַײרש ןּבַײרש,)

 ,"שיצאזיליטס רעשירַארעטיל ןוֿפ טַאטלוזער ַא

 .} ,אצ פשִֶי ,װמ

 נג -- קמלעגנַאכרַא

2298 

 וצ ךעלנע) ןטיֵא יד ןעמונרַאֿפ ןּבָאה (םיור ןיאו

 יד --  (םיסנרּפ רעדָא םישאר עקידרעטעּפש יד

 . .. ןַאגרָאסגנוטלַאװרַאֿפ םעד ןוֿפ רעדילגטימ

 טיול טלײטעגנַײא ןעװעג קיטנעק ןענַײז ן'א יד

 רעד ןוֿפ ןָאכרַא ךיז טנגעגַאּב סע . . . תוגרדמ

 ,18:17 יזז ,וש דש ,זּביא ,קז ,"הגרדמ רעכיוה

 ןיא טָאטש-טרָאּפ

 טקישרַאֿפ .דנַאלסור ןשיאעּפָארײא ןוֿפ ןוֿפצ

 'ַא ןּבעל רעגַאל-ֿפאלקש א ןיא ןרעו

 ,תומשככ .רעד ןםִייַאּפַא-ךעריע} -- םיּפַא"ךרַא
 ןיא ןטלַאהעגנַײא .אא 18 ,די ,רּבדמּב .6 ,דל

 ןוֿפ -- טוּבירטַא רעטסקעז .1  .יּת ,ןרָאצ
 +--) ;ארזע ןּבא ,טָאג ןוֿפ -- תודימ ןצַײרד יד

 זע ...ןּבעג חֿבש טָאג וצ, .(ןונחו םוחר לא

 ,"א יא טׂשיּב אוד טָאג ,םייחל ןַײז זנוא לָאז

 ...ךרּבתיםשה, .ּב/גי ,1123 אורויֿפ הֹׂש

 עשר ןעד ןוֿפ סָאמ ןַײז זיּב 'ַא 'א ןייא זיא

 ,הק ,"טמוק גָאט-לָאצ רד רּבָא ,זיא לוֿפ רֿפ

 ,ד/ּב ,1743 אדרויֿפ

 טציז ןוא יַא"א ןא זיא רע, .קידלודעג .2

 ןלעװ רעדניק ענַײז ויּב טרַאװ ןוא ךעּבענ

 ןיא סע, .233 ןא ,1806 ,לָאֿפי ,"ןײטשרַאֿפ

 יַא"א ןייק זיא סָאװ רָאטַארָאטסער א ןַארַאֿפ

 א ףיוא סנטסכעה טידערק טיג ןוא ,טשינ

 ,הּכונח סרעבַײרש ןגנוי ַאא ,ץרּפ ,"שדוח

 ,ןטרַאװ קידיַאיא ,קידלודעג .ידַא -- קידי

 קינַאטקעטיכרַא

 יד ןדנוא ןוַײװ ,טייג ןטקעזניא ןוא ןצנַאלֿפ

 ןענעז סע . . .ןעמולּב ןעיידיכרָא ענעדײשרַאֿפ

 ,קַאז .ש .א ,"ןעייַא-ןגילֿפ ןוא ןעיײיַאןעניּב ָאד

 עמערַאװ יד יװ טרַאצ, .ןצנַאלֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד

 ,22 א 1960 ,זמט ,טיי ,"סיָא ןוֿפ רעטעלּב

 עטנדרָאעגנַײא .רג22 ייאכק .ן" ,רעד -- וזיפרַא

 "ונַאמ ,ווירּב ,ןטנעמוקָאד ,ןטקַא ןוֿפ גנולמַאז

 'א ,יַא רעשיטָאטש ,יַאיסגנוריגער .עא ןטּפירקס

 יא ןַא ןרעכַײרַאּב .יִא ןַא ןטיהֿפיוא .םשודדי ןוֿפ

 -לעגניר ךיז טָאה ןעמָאנ ןכעלּברעטשמוא ןַײז,

 רעװעשרַאװ ןוֿפ יַא םעד ךרוד ןּברַאװרעד םולּב

 ָא"ת ,ץנַאס רֿפס ,רעלהַאמ לאֿפר 'רד ,?ָאטעג

 ,עיּפָאקַא .ןלאירעטאמ"א .645 'ז ,0

 ,טרעוו ןלַאַא ןַא ןּבָאה .ידַא -- ל'אי- ,ל'ַא-
 ,תועידי עשילַא- .שילַא- :ךיוא

 ןַא ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ .ז ,רעד -- ראי

 ןַא ןקעמשרעד .ידַא -- שירֲאה ,ויכרַא

 -- ןבסיי .שוח ןשירַאא ןטימ לרֿפס טלַא

 "װיכרַא ןוֿפ) ןוויכרַא ןוֿפ רעשרַאֿפ --- .ז ,רעד

 .װחרט -- ןריזי .קיטסי- ,(ןלַאירעטַאמ

 .ויכרַא ןַא ןיא ןּבעגנַײרַא רעדָא ןעמעננַײרַא

 ,ןלָאקָאטָארּפ יד יַא

 דעד .טיא? יא? .ן" ,רעד -- טל ָאוויכרַא
 ןגיוּב א ןוֿפ םערָאֿפ ןיא טנעמעלע רעװיטַארָאק

 'ַא רעד .רעטצנעֿפ רעדָא ריט ,רעיוט א רעּביא

 .עדַאקרַא רעד ןוֿפ קלח א זיא
 טינ לָאמנייק טייג ןוא דיי רעיַא-יא ןַא זיא רע,
 | ,"םילּכ יד ןוֿפ סיורַא

 -יכרַא :ךיוא .ןעי ,רעד -- םז ַאלּפָאכרַא
 -ןּבעל עקידוסי עמַאס .רגכ2 ייאכ? .םזַאלּפ

 עטלַא .רגכק ייא2 ,ןע- ,רעד -- םזיא|ַאכרַא
 טצינעג ,ליטס רעדָא ךַארּפש ןוֿפ ֿבורל ,םערָאֿפ

 טסיא  .ןעיא ןציג ןװיּכּב .ןטַײצ ערעַײנ ןיא

 רעדָא רעּבָאהּבבל .סס ,ןי .{ ,רעד --

 -רַאֿפ סע רעװ .1 .ן' ,רעד -- טק'עטיכרַא
 רעד טימ (רעדָא) ןוא טסנוק רעד טימ ךיז טמענ
 ,רוטקעטיכרַא ןוֿפ עיסעֿפָארּפ

 -סיא- .ןעמזיאַאכרַא ןיא טסילַאיצעּפס ,רענעק
 ,טסנוק עיַא .ידַא -- שיט

 ,טלַא זיא סָאװ סָאדלַא .יד -- קיאַאכרַא

 ןריסערעטניא ךיז .ץונַאּב ןוֿפ גנַאל ןיוש סױרַא

 םעד ןוֿפ רעשרַאֿפ .רעד -- רע .יַא טימ
 ,שיאַאכרַא זיא סָאװ

 ,טלַארוא ,טלַא זיא סָאװ .ידַא -- שיאַאכרַא

 טימ ןזיא סָאװ .קיאַאכרַא וצ טרעהעג סָאװ

 ץיא .טסנוק ץיַא ,רוטארעטיל עיַא .ןעמזיאַאכרַא

 ןוֿפ גנורעדנוזּפָא עיא .ךַארּפש עא .ץנאגעלע

 -רעַײטש-טכיל ןוא עקּבָארָאק עיַא יד, .סעסאר

 ןוא טֿפַאשעגּפָא ןרעװ טלָאזעג ןּבָאה ןצעזעג
 .ג ,"רעַײטש הליהק ןטקעריד א טימ ןטיּברַאֿפ
 טוג אקװװד זיא , .221 יז ,| ןטיל ןיא ,ןָאסנַארַא
 ,עטלַא יד וצ טנעָאנ זיא ןיֿפעל ואװ לייט רענעי

 ,"ךנּת ןוֿפ ןעגנושידלירַאֿפ עלענָאיצידַארט ,עיא
 ,298 'ז ,1959 א"ב .רעקיטירק ןוא קיטירק ,נש

 ַא ןוֿפ ךַארּפש יד ןצַאש םַײּב, .יד -- טייקד
 טייקכעלגימ רעד טימ ךיז ןענעכער טנעמוקָאד
 ,ןטַײצ עלַא ןיא ,טלוּב לעיצעּפס .טײקיא ןוֿפ
 .1 ,אע פשֶוי ,װמ ,גיילסיוא ןיא 'ַא יד ןָא ךיז טעז

 ייאכק . ,ןע- ,רעד -- סטנ ָאכרַא ,ץ'ָאכרַא

 רענייא) גנַאר ןכיוה ןוֿפ רעטמַאַאּב 1 .רגכ2

 ןעטַא ןוֿפ קילּבּפער רעד ןיא (ןַײנ ןשיװצ

 עקיטכיװ ןוֿפ גנונעכייצַאּב ַא יװ טצינעג .2

 טיול טרָא ןטייװצ םעד, .עא םיאּבג ,םידיקּפ

 הליהק רעד ןוֿפ םיגיהנמ יד ןשיװצ הגרדמ רעד

 טלגניר סָאװ סָאד .םזַאלּפָאטָארּפ .ץנַאטסּבוס

 .לרעמעק א ןוֿפ עלעטניּפ עלַארטנעצ סָאד םורַא

 א ןוֿפ לייט רעטשרע -- "יצרַא :99 -- "יכרַא

 ַײּב סקיֿפערּפ רעדָא ןעמזילַאנָאיצאנרעטניא לָאצ

 ,'טלַא ,-טסכעה :ּב ןטימ ןעמזילַאנָאיצַאנרעטניא

 וצ סקיֿפערּפ ַא יװ טצינעג טרעװ .'טסטלע

 ;טידנַאּב"ַא :ןעגנוֿפַאש עשידִיי ענעגייא

 "א ןַא זיא סָאד -- ןירגע -- רעֿפָאל ּב"ֵא

 "א ; בנג"ַא ,192 'ז ,ורּביה ,ַאּפָא ,"רעֿפָאלּב

 א ןרענַאיצקַאערײַא :םכח"ַא :קילושז

 -- ריא ,ּפי טיַא .װזַאא ,םזיניצ"ַא ;זַאושזרוּב

 םעד ןלָאמעג ןיוש לָאמנייא טשינ טָאה ןשַא};

 ,1960 י"נ ,שַא םולש ,נש ,"רעטומ ַא ןוֿפ יא

 ,195 יז

 ּפוקסיב .ן- .רעד -- ּפֹוקפיּב" ,ףָאשיּביכרַא
 ,ּפוקסיּביצרַא .גנַאר ןכיוה ןוֿפ ףָאשיּב רעדָא
 טָאה רע ׂשד טלַאװג ׂשד ךרוד, .ףָאשיּביצרַא
 ,גרעּבלטנַאק ןוֿפ ףושיּב טצרַא ןעד ןא ןָאטעג
 (םרח) ןיא דנל ץנַאג ׂשד םורד טשּבַאּפ רד שד
 ,ּב/אצ ,ראש ,"ןָאטג טָאה

 ,רגכּכ ייאככ ,עייד- :99 .ס- ,יד -- עעד|יכרָא
 ,01001620026 החּפשמ רעד ןוֿפ סקיוװעג .1

 -ַארט ןיא טסקַאװ .ןעמולּב עקילַאטעּפיַײרד טימ

 ץלעיצעּפס ןיא טריוויטלוק טרעװ .רעדנעל עשיפ

 רעקיטרַאנגיײא ןַא טימ םולּב ,2 .ןעגנוגנידַאּב

 יָא סקיװעג םעד ףיוא טסקַאװ סָאװ םערָאֿפ

 -ןעמולּב יד ןשיװצ ןעמוקנגעקטנַא סָאד טַײװ יו;

 .יד -- קינָאטקעטיכרַא

 יוב ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ רערינַאלּפסױא .2

 ןטַאנגַאמ ענליװ ןיא ךיז ןצעזַאּב סע. .ןטעּברַא

 ןיא ןָא ןעמוק סע .ןצַאלַאּפ ןעיוּב ייז ןוא . . .

 -נלענעצַאק .א ,"רעלָאמ ,ןיא עשינעילאטיא ענליוו

 ,327 יז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,ןעגָאּב

 זיא סָאװ ךַאז רעדעי ןוֿפ רערינַאלּפסױא .9

 רעטריצילּפמָאק ַא טימ ,טעּברַא טימ ןדנוּברַאֿפ

 ןיא ןגעװ יד ןוֿפ יַא .גנומענרעטנוא רעשיזיֿפ

 ןיא ןקרַאּפ יד ןוֿפ יַא .ןקירּב ןוֿפ יַא .הנידמ ַא
 ,םילשורי

 -רַאֿפ ןוא רָאטַאיציניא ,רערינַאלּפסױא .גיפ 4

 זיא לצרעה .טקעיָארּפ ,קרעװ א ןוֿפ רעכעלקריוו

 ןוֿפ יַא .הנידמ רעשידיי רעד ןוֿפ יא רעד ןעוועג

 ,ךוחצנ ןוֿפ יא .עיצוטיטסנָאק רעד

 ,תודוסי םוכס .1
 סָאװ סָאד ,2 .רוטקעטיכרַא ןוֿפ ןּפיצנירּפ

 "סיס .טײקיסעמנַאלּפ .רוטקעטיכרַא ןיא יװ זיא

 ןוא ןלײטרַאֿפ עקיטכיר סָאד .טיײשקיטַאמעט

 עשידִיי יד .ןלייט ערעדנוזַאּב ןוֿפ ןלעטשֿפיױנוצ

 -יּתּב ןעיוּב ןיא סיוא ךיז טקירד סָאװ יא

 ,ייסע ןַא ןוֿפ יא רעד טימ ןּבָאל ךיז .םישרדמ

 ...טליּפש . .טרָאװ ןוֿפ טסנוק רעד ןיא;

 -סַאלּפ ,טײקשילַאקיזומ ,טייקשימטיר עלָאד ַא

 "יטירק ,רעטכיד ,רעזעל ,נש ,"װזַאא יא ,קיט

 ,439 יז ,וו רעק

 ,ןעמרָאֿפ עזעיגילערזעשייַא -- .ידַא -- שיד

 ןרעלעֿפ עשייַא .טײקשירעניֿפעגסױא עשייַא
 ,יד -- טייק-



 רַאטקעטיכרַא

 ,טקעשיכרַא וזד -- רעט" ,רָא!טקעטיכרַא
 ךיוא ןיוש עקַאט ַײּברעד ןוא רעזעלג ַא . . ;

 ַא, .49 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ ,"רעטיא לקיטש א

 ןסיורג א רעייז טרעלקַאּב סָאװ רָאטיא רעסיורג

 יירע- .יהּכוס ַא לָאמנייא ןיוש' ,עש ,ײזַאלּפ

 .יַא ןוֿפ טעּברַא ,גנוקיטֿפעשַאּב .ּבװה .סָאד ---

 .ג22 ײא2 .{ ,יד -- ר'וטקעטיכרַא

 ןוא ןריטקעיָארּפ ןוֿפ טסנוק .טסנוקייוּב ,1

 יא .ןטקעיארּפ ערעדנא ןוא םינינּב ןלעטשֿפױא

 ןוא -סנאסענער ןוֿפ יַא ,סרעצַארקנקלָאװ ןוֿפ

 -נעמַאנרָא .ןקירּב ןוֿפ יַא .הֿפוקּת-קָארַאּב ןוֿפ

 זיא סָאװ יא .יא ץלַאנָאיצקנוֿפ .יִא עלַאט

 יַא עכעלרעניא .טֿפַאשדנַאל רעד טימ שינָאמרַאה

 ןענרעל טגעלֿפ . . ., ,לּבעמ ןוֿפ יַא .רעמיצ ןוֿפ

 ,1910 י"נ ,וװ גורֿפ ,ײןיֿבוריע תכסמ ןוֿפ יא

 | ,65 יז

 ךַארּפש ןוֿפ עיצקורטסנַאק ענײמעגלַא .גיפ .2

 יַא עטרעּפמולעגמוא , .קרעװ-רוטַארעטיל רעדָא

 ,ּבמָאלָאג .א ,"ןטייקידצצוקיץָא ענטעמַאה ןוא

 .4 אוו 1925 ,ּביל

 יד ןּבָאקה -- טםייקשי- .יזַא -- שיד
 קירעּביא טימ טנכייצעגסיוא טינ ךיז סעדַײּבעג

 ,ָאקנערַאסילס .ַא ,זּביא ןַאמדלעֿפ .ד ,"טייקשייא

 .?רָאי ,װָאקרַאכ ,ךעלַאמ רעצרַאװש רעד

 -רירָאקעד .רג22 ייאכק ,רעד -- וו ַארטיכרַא
 רעטרירָאקעד .ןלַײז רעּביא ןקלַאּבטּפיוה רעט

 ,גנונעֿפע ,רעטצנעֿפ ,ריט א ןוֿפ לדיטשרעּבייא

 עטעלָאװ 1922 יײא?2 .רעד -- ליכרַא
 ןלעיצעּפס ַא ןוֿפ סױרַא טגירק עמ סָאװ ּברַאֿפ

 ,ןסוגנוֿפ ןוא סעגלַא ןימ

 רעקיגנַארכױה .ן- .רעד -- ם'ירדנַאמיכרַא
 -װַאלסָאװַארּפ רעד ןוֿפ עיכרארעיה רעד ןיא חלג

 ןוֿפ רעקירעדינ לּפַאטש ןייא רָאנ ,עווקרעצ רענ

 טֿפױקעג טָאה יא רעשיסור רעד; .ךרַאירטַאּפ

 ליו עמ ואוו דרע קיטש א וֿפי ןוֿפ טַײװ טשינ

 ןופע ,15 ןאנ ,1885 ,לָאֿפיי ,"טוילרּפ ַא ןעיוּב

 ןַא ןוֿפ ,טנַאיצילַאּפ ןטצעל ןזיּב ןרָאטאנרעּבוג

 ,יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"רע;צנקָאלג א זיּב יא

 ,477 יז

 ,רעטסגָאמיכרַא .ס- ,רעד -- רעטסנָאמיכרַא
 .רעטסנָאמ רעקיזיר ,רעכעלקערש א רָאג .ל

 רעשרעה רעד ,'א רעד ,רעקינַײּפ סלשרעה טציז,

 ,"ןענָאילימ ןוֿפ סנּבעל יד ןוֿפ רעּבױרקעװַא ןוא

 ,ן28 וע 1961 ,רָאֿפ ןיא יטיצְו

 ןוא רעקיזיֿפ רעשיכירג -- סע|דעמיכרַא
 ןיא טּבעלעג ,צָאֿפ ה"י .3 ןוֿפ רעקיטַאמעטַאמ

 עטסעֿפ ַײּב קיטאטס ןוֿפ רעשרָאֿפ .זוקַאריס

 -כעט ןוֿפ רעניֿפעגסױא .סרעּפרעק עקיסילֿפ ןוא

 -רעק א =} ץ עז ע ג"א .ןטנעמורטסניא עשינ

 גָאװ ליֿפ ױזַא טרילרַאֿפ טײקיסילֿפ א ןיא רעּפ

 -סױרַא רעד ןוֿפ םוכס רעד טגעװ סע לֿפיװ

 ךיז רע טָאה דלַאּב , ,ןטײקיסילֿפ רענעסיוטשעג

 רעד םיא ןיוש טלעֿפ סע זַא טגַײצרעּביא

 ןּבָאה לָאז יַא) .10 יז ,וװ מעּב ,"יַא ןוֿפ טקנוּפ

 -רַאּפשנָא םעד טַאהעג טלַאװ רע ּביוא זַא טגָאזעג

 רעּבייה ןטימ רע טלָאװ ,רעּבײה ַא רַאֿפ טקנוּפ

 .ןדרע יד ןּבײהֿפױא טנעקעג
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 רע'א ,ףיורש עיַא ,לַאריּפס רע'ַא .ידַא -- שייד

 םעד ןענוֿפעג ּבָאה ךיא זַא סע טניימ , .טקנוּפ

 ,38 יז ,1938 י"נ ,| רַאק ,ײטקנוּפ ןיַא

 ,6-- עעדיכרָא וזז .ןעי ,יד -- םולּב"סיכרַא
 ,סקיװעג-גנילירֿפ א זיא יּבִא עטקעלֿפעג יד,

 ,גרעּבכַאה .ד ,"סעקנָאל עטכַײֿפ ףיוא טסקַאװ

 ,1920 עװקסָאמ ,ןסקיװעג ,לַײמש ָאטטָא ,זּביא

 ,122 יז

 שאר .ּבנ צמ .רעד -- ֿפָאגָאגַאניסיכרַא
 י"א רעד ,תסנכה-תיּב-שאר רעד ,, ,יאּבג ,להקה

 לֹּבִי ,שיזימ והיתּתמ ,"ןטּפיגע ןשימיור םעניא

 רעד וצ תוכַײש עטנעָאנ ַאק ,149 יז ,21 ,אווו

 ןםיור ןיא| טלוק ןזעיגילער ןוֿפ גנוריזינאגרָא

 טָאה סָאװ (יאּבג לוש) 'ַא רעד טַאהעג טָאה

 ןוֿפ גנונעדרַא רעד רעּביא החגשה יד טַאהעג

 ,18 'ז ,וש דש ,זּביא ,קז ,"טסנידטַאג םעד

 ןיא גנַאר רעכױה .ןע- ,רעד -- יירעיכרַא

 רעַײא, .ןּפָאּפ ענװַאלסָאװַארּפ ןוֿפ עיכרַארעיה

 ,"א ןַא יװ ,רָאטסַאּפ ַא יװ סיוא טעז רעטָאֿפ
 .150 'ז ןטלעװ ייװצ ןוֿפ ,עש

 ,(-- םוַאלּפָאכרַא וזד -- םזַאלּפיכרַא

 עּפורג .רג22 ייאכפ .ן" ,רעד -- גַאלעּפיכרַא
 םוצ רענייא טנעָאנ ךיז ןעניֿפעג סָאװ ןעלזדניא
 .ןרעדנַא

 .ל .רגכ2 ייאכ? .ן  ,רעד -- ר'ַאליּפַאקיכרַא
 סעֿפעג ןיד עלערעה א יװ ,לרער קניניד רָאג

 עטקידנערַאֿפ טינ ,עגנוי יד, .,םזינַאגרָא ןיא

 טֿפור ןרַאליּפַאק יד ןוֿפ ןעמרָאֿפ-סגנולקיװטנַא

 שי .2:1 ןנ ,1930 עשרַאװ ,זַָאט ,"ןיַא ןעמ

 ןשיגָאלָאּפיט ... םענעי ןטכַארטַאּב . . 4 --

 עשיַא ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ סקעלּפמָאק

 .ןטרָאד ,"עזָארװענ

 .ןע- ,רעד -- ייריכרַא
 ,יײרעיכרַא ןוֿפ דייר

 .עֿפרַא ,ץרַא :59 .ס ,יד -- עכרַא
 ןטסַאק רעלָאמש ןוא רעגנַאל .::2: 8

 טרעװ סע ןוא ךיז טײרד סָאװ דָאר ַא טימ

 -קעווא טפלעה סָאװ טניװ א ןֿפאשעג םעדכרוד

 טגעלֿפ יז, .רענרעק ןוֿפ ײרּפש םעד ןזָאלּב

 -ֿפיוא ןוא / ןרָאה ןטימ ריט-לימ יד ןענעֿפע

 ןוֿפ ןוא / ןעַײלק לסיּב סָאד ןטסַאק ןוֿפ ןסערֿפ

 -סורַא רעכעלטנייוועג

 ,קינלַאר .י ,"ןרָאק לטסעמ סָאד עכרא רעד

 ,6 יז ,8 י"ג ,רעדיל ענעּבילקעג

 -וטש סָאד .ּבנ צמ .יד -- עיױֿפַארגָאעכרַא
 ײרקנַײא ,ןטֿפירשֿפױא ,ןטֿפירשעג עטלַא ןריד

 .ידַא -- ׁשי- .ןעגנוצ

 סָאװ .(עיגָאלָאעג) .ידַא -- שיאָאזָאעכרַא
 ןוֿפ הפוקּת רעד (וצ תוכַײש א טָאה) ןוֿפ זיא

 ןעװ ,קירוצ ןרָאי ןָאיליּב ַײרד זיּב ןָאיליּב א

 יד ןעמוקעגֿפױא דרע רעד ףיוא ןענַײז סע
 .סעגלַא ,ןסוגנוֿפ ,ןּבעל ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטסטלע

 ,סנּבעל עיַא ,הֿפוקּת ,טַײצ עיַא

 -רָאֿפ .רג יא? .ץ" ,רעד -- 2 ַאלַאעכרַא
 -ַאעכרַא ןוֿפ טיּבעג ןֿפױא טסילַאיצעּפס ,רעש
 ,עיגָאל

 ןױלרָא

 -רַאֿפ סָאװ טֿפַאשנסיװ .ּבנ צמ .יד -- עיד

 ,תוֿפוקּת עקידרעִירֿפ ןשרָאֿפ טימ ךיז טמענ

 ,ןטשער עלעירעטַאמ טיול

 ןטעלעקס עטלקערּבעצ ..., .ידא -- שיז

 ,טָאטש-טלַא ,זיי ,"...םילּכםיל ץיַא ןוא
 ,286 יז

 רעכעלּבַײװ .(קינַאטָאּב) .יד -- עיױנַאגעכרַא
 שי- .ןסקיװעג-ןרָאּפס ַײּב ןַאגרָא-גנורעמרַאֿפ
 ידַא --

 ןיא טָאטש .0ז861 נג -- !ייכרָא ,יעכרָא
 טגעלֿפ ,עיּבַאראסעּב ,יָא טָאטש יד, .עיּבַארַאסעּב
 -רַאֿפ ךיז טָאה טרָאד לַײװ ,ֿבנג רעיא ןֿפור ןעמ
 ,זמט ,"הסיֿפּת עסיורג ַא ןענוֿפעג סנטַײצ
 .20 ווו 6

 -שוּב טנעמַאטרַאּפעד ןיא טָאטש נג -- לֹרַא
 ךָאנ טריטסיסקע ,ךַײרקנַארֿפ חרזמ-םורד ,ןָאריד

 עטלַא ןיא ,טֿפַאשרעה רעשימיור רעד רַאֿפ

 ֿבושי ידָיי .שילרַא ,לרָא ,דלַארַא :םירֿפס ידַיי

 -תיּב ןּברוח ןכָאנ טניז טריטסיסקע ןּבָאה לָאז

 הליהק ידָיי א ןגעװ טנעמוקָאד רעלעיציֿפָא ,ינש

 רעטלעלטימ ןיא .צָא 425 רָאי ןוֿפ יִא ןיא

 ןוא םישרֿפמ עקיטכיװ לָאצ א טימ טמירַאּב

 רעסיורג רעד ,ןהּכה ֿבקִעי ןּב קחצי ,א"צ ,םינואג

 ןיא טכוזעגּפָא ה"י ,13 ןיא טָאה סָאװ לּבוקמ

 יךויעה רֿפסי םענערױלרַאֿפ יא

 8 ןילכַײר .1:016: 6118268 .ברַא .יד---גנוזַאלרַא
 'נוא; :(18 ,ּב ,רּתסא) 'החנהוי טשטַײטרַאֿפ

 ,ן"החנה,, .יִּת| "אגנוׂשלרא

 מק ןיא .ןַאעלרָא +- .ידא ,רעד -- ן'ַאלרָא
 -- (20 ןאט ,1870 :15 האפ ,1866 14 ןאי ,1866)

 רילָאק רעד| ."רעיִא שטַײּב ַא,ע ,"לרעּפ רע'ָא;

 .ןסַײװ -- רעכיז לעטש ןייא ןיא .רָאלקמוא ---

 ךרוד טריצודָארּפ ,ףָאטש עכעלטסניק -- ןָאלרָא
 עכעלטסניק .. .ןצונ רימ,, .סעצָארּפ ןשימעכ ַא

 ןוא . . . ןָאלירקַא ,יִא ,ןָאלַײנ יװ ןטקודָארּפ

 ןענַײז סָאװ ןדנַאװעג עשיטעטניס ערעדנַא ןסַאמ
 ןוא . . , ליוא ןטריניֿפַאר-טינ ןוֿפ טעּברַאעגסיױא

 ,7 אוו 1958 ,גָאט ,ײזַאג ןכעלריטַאנ

 -רעד ,ןעגנַאלרעד .כרַא .װרט -- ןעגנַאלרַא
 רע טלָאװ ףָאש איד, .סעּפע וצ ןעמוקנָא .ןכיירג

 ,םילשמ רֿפס ,ײןגנַאלרַא דלַאּב רָאג ןּבייל רעדו

 .ּב/ב ,1696 מדֿפ

 ,שטוטס) ערהךושל .כרַא ?יד -- טֿפַאלרַא
 טסאל א זיא סָאװ סָאד .16//2: 6 1886 6

 ,רעיוא ןרַאֿפ

 .ײרֿפ ןזָאל ןּבױלרעד .כרא -- ןּבױלרַא
 ;(20 ,טי ,ארקיו) יתֿפרחני טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ,לארׂשי תעושּת ןיא ,ןטמיטשאּב :יּת| ײטּבֹולרַא,

 יא --- ?1740 ,אדרויֿפ

 -עּביל .1396 ,ענױרלַא +-- .מּב .יד -- ןױלרָא
 טימ לצרָאװ רעדָא ספיוא ,םיאדוד .ךעלעפע

 םיאדודה, .עּביל ןקרַאטשרַאֿפ וצ תוחוּכ עשיגַאמ

 זיא ׂשד טוקלי רעד טּבַײרש רע ,חיר ונתנ

 םיטֿבש) אייווצ איד טניימ ׂשד ,(ןיולרוא) שטַײט

 ןרַאװ ןענַײז אד איד (ןולוֿבז 'נוא רכׂשׂשי



 ןזיײלרַא

 ,הניאצ ,". . .(ןיולרוא) יד ןגעװ ןוֿפ ןרָאּביג

 .א/ּבסק

 .ןזיילסיוא .ןזילרעד .כרַא .װרט -- ןזײלרַא
 הנח ,הרׂש רע איו . .., .הלואג יד ןעגנערּב
 הרצ יריא זיוא גָאט ןיגיטנַײה ןעד ףסוי נוא
 .ּב/ד ,ווװ הֹׂש ,"ןיזילרַא ןָאט טָאה

 .2426/ סז11טמ/סמ .כרַא .װרט -- ןטכַײלרַא

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןענַיײש ,ןכַאמ קיטכיל

 :יּתְו "אטהולרַא6 (35 ,דל ,תומש) ףרק'

 ,ןײטלַארטש,

 8 ןילכַײר ,ןעַײל .כרַא .װרט --- ןעַײלרא

 וד ׂשד, (6 ,ד ,'ּב םיכלמ) 'ךישני טשטַײטרַאֿפ

 ,"טנהילרַא טׂשה

 יא, .ןרהאכ2 ערָאכ? .ןעמָאנ-"רענעמ -- קילרַא
 רעּבָא רעטנַאקַאּב קינײװ ,רעלַאנָאיגער ַא זיא
 ,25 וו 1966 ,זמט ,טייצ ,"ןעמָאנ רעשידלי-רשּכ

 ףיוא ןליופ ןיא לטעטש .002 .גג -- עלרָא
 רעקילָאמא ןיא ,קסירּב---קָאטסילַאיּב עיניל רעד

 -ושי ידי עטסטלע יד ןוֿפ .עינרעּבוג רענדָארג

 'ַא ןיא לוש עסיורג יד ,ןליוּפנױרק ןיא םיֿב

 | ,ה"י 12 ןוֿפ

 "ןוֿפצ ןיא טָאטש ערעסערג .ג -- ץַאעלרַא
 'ךיי ןיא טנכיײצַאּב .ךַײרקנַארֿפ ןוֿפ חרזמ

 ןוֿפ ןרוּפש .,שינילרוא ,ןַאילרוא :טימ םירוקמ

 ןעירֿפ טניז .ה"י 6 ןוֿפ י'ִא ןיא ֿבושי ידָי ַא

 טמירַאּב ,רעטנעצ י'דָיי רעקיטכיװ רעטלעלטימ

 ןענַײז סע ןענַאװנוֿפ ,הֿבישי רעסיורג ןַײז טימ

 םינטייּפ ןוא םישרֿפמ עטנַאקאּב לָאצ א סױרַא

 ,ִא ינקז ןוא ןַאילרוא ימכח --

 ,טיור-לעה ,ּברַאֿפףָאטש .רעד -- ן'ַאעלרָא
 -קעט רַאֿפ ֿבורל ,ּברַאֿפ-שזנַארָא .טיור-ךעלּבלעג

 םעד טימ סקיװעג ַא ןוֿפ ןטכורֿפ ןוֿפ .ליטס

 -- רע'ַא .םואג 01611408 ,ןעמָאנ ןקיּבלעז

 ,ןענַאמָאר עשידיא) עש ַײּב ןוא (183 'ז ,ןיוװ

 זַא סיוא טעז סע} ."לרעּפ רענַאילרָא; ,(207 יז

 ךיוא ױזַא !סַײװ רָאג רילָאק רעד זיא ןדייּב ַײּב

 ליומ א ןעזרעד ּבָאה ךיא, :19 וא 1968 ,זמט ןיא

 ,ן"לרעּפ רענַאעלרָא יװ ךעלדנייצ עסַײװ טימ

 ידֹּכ ,.., ןּבעלרעד .כרַא .װטוא -- ןּבעלרַא

 נז ןא לַאֿפ ןיא ןייק ןוא ׂשוזיּב שקינ רע

 ,211 יז ,הג ,"ןיּבעלרַא רדניק

 יעג .1 .טיא?? ײא עי ,רעד -- ץיקעלרַא
 -סקלָאֿפ רעשינעילַאטיא רעד ןוֿפ טלַאטש

 שוּבלמ א טגָארט .ה"י אצוו ןזיּב ,עידעמָאק

 ַא ןּבמָאר רעדָא ןקעַײרד עקיּברַאֿפליֿפ ןוֿפ

 ,דרעװש ענרעצליה ַא ןוא עקסַאמ עצרַאװש

 ,ץל ,ץַאיַאּפ רַאֿפ גנונעכיײצַאּב ענײמעגלַא .2
 | .לטנַאמיַא .עזולּביַא

 ןעיֵא טימ גנולעטשרָאֿפ .1 .יד -- עדַאי
 ,קיטש עשיצַאיַאּפ .2 .עלָארטּפױה רעד ןיא
 .ןצנוק עשינצל

 ,עניילק .עקשטַאקייַא ךיוא -- לטנע"ןיקעלרַא
 עצרַאװש טימ ןוא ןרעדעֿפ עָארג-ךעלָאלּב טימ
 ,111511001003 2141101ס038 ,ןקעלֿפ עסַײװ ןוא

2000 

 ׂשד ינוא, .םערָא וזז .כרַא .ידַא - םרַא

 ףיוא רע ןעד / ,טאר רזיוּב ןייז םעק ןלאו טינ

 ,14-1373 יש ,לגמ ,"טאה ןטאריג ןדוי ןמרַא יד

 .טא 2322 ,י ,תישארּבכ? .נג ןסָארַא) -- םרא

 ןזיּב ,לארׂשייץרא ןוֿפ חרזמ ןוא ןוֿפצ ןוֿפ דנַאל

 דומלּת ןיא .קׂשמד --- טָאטש-טּפױה .תרּפ ךַײט

 ,אירוס ןֿפורעגנָא ןיוש דנַאל סָאד טרעװ

 רַאװ יִא דנַאל ןיא טלײצרַאֿפ טָאה עמ , .עיריס

 תלודג ,ריװַאּפ .א ,"סירס ןייא רַאװ רד ןַאמ ןייא

 ,קלָאֿפ ךיוא .ּב/ּבכ ,ח"צקּת וװָאֿפעזװי ,ףסוי

 יָשג טָאה דוד ןוא, .םרא ןוֿפ סרעניואוונַײא

 זיא יא ןוא ,קׂשמד ןוֿפ יַא ןיא ןכַאװ טלעטש

 ,"ּבָאגּפָא ןעגנערּב סָאװ טכענק ןדוד וצ ןרָאװעג

 טקישעגנָא טָאה טָאג ןוא; .6 ,ח ,ּב לאומש ,יּת

 ,ב םיכלמ ,יּת ,"יא ןוֿפ . . .סעדנַאּב םיא ףיוא
 ,2 ,דכ

 ,םירֿבד? .םימ- ,רעד ןימַארַאװ -- ימרַא

 דילגטימ ,םרַא ןוֿפ רעניואונַײא .ַאא 5 ,וכ

 רע אד, .ימרַא רעד ןֿבל .קלָאֿפ ןשימרַא ןוֿפ

 לאותּב ןוֿפ ריטכָאט איד ,םַאנ ּבַײװ םוצ הקבר

 (איריס תוחלג םיא איז ןׂשייה שאד) יַא שעד

 -סעווש (שראיריס שעד) ןֿבל . . . םרַא ןדּפ ןוֿפ

 רסומ ׂשע רע, .20 ,הכ ,תישארּב ,ץילּב ,"רט

 ןיא טמוק םיימרַא ידיּב לארׂשי לש ןוממ זיא

 -- נװ .ג/ּבכ ,חע ,"ןירַא טנוה םנייא

 טמוק ת'ַא ןייא אייּב טגיל שע רעװ, .תימרא

 ,חע ,"ןָאה רעיוא םנייא ןיא ןלגלוגמ טרעװ =|}
 ,ג/בכ

 רעסיורג . .276: 2110262 .סי ,יד -- עדַאמרַא

 -- 'ַא (עכעלגיזַאּבמוא) עסיורג יד .טָאלֿפסגירק |

 דנאלגנע ןוֿפ טּפַאלקעצ ,טָאלּֿפסגירק רעשינַאּפש

 יא ט 9 | ל 1588 ןיא

 ,טַאמרַאה +-- .ן- ,רעד -- ט'ַאמרַא

 ,ץנעס(ע}"יַא ,קיסעדַא .טיַאמָארַא +- -- טַאמרַא

 ,שטוטס .ל22 ייא? .,ן ,רעד -- רָאטַאמרַא
 ,ןֿפיש ןוֿפ רעמיטנגייא ,רעציזאבףיש .3

 ַאװַאּב .1 .ערו- :99 .ן- ,יד -- ר"וטַאמרַא
 ןוֿפ רישכמ רערעדנוזַאּב רעדעי ,2 .גנונעֿפ

 ,רעּפרעק ןרַאֿפ לטימיץישַאּב .9  .גנונעֿפָאװַאּב
 (עיגַאלָאיּב) 4 ןלייט ענַײז ןוא רעצנַאּפ

 ,םיא ןצישַאּב םוצ טניד סָאװ םזינַאגרָא ןוֿפ לייט

 רַאֿפ יַא יד -- רענרעד יד, .סקיוװעג ןגעװ ךיוא

 ,םייח-ילעּב ַײּב ןֿפַײרגוצנָא לטימ .0 ."ןזיור
 סעינַאװַאטשור ןוֿפ לייט א יװ לָאטש ,ןזַײא .0

 טשרקיערעד טלעֿפעגסיױא טָאה'ס, .ןעיוּב םַַײּב

 ,ןרענעשזניא ,ןַאהַאק .א ,"ןזַײא-א ןוא טנעמעצ

 -ירטקעלע ןַא ןוֿפ לייט .{ 167 'ז ,1932 וװעִיק

 -ירטקעלע רעד ןַײרַא טמוק סע ואוו ןישַאמ רעש
 ןוֿפ ,רישכמ ןדעי ןוֿפ לייט ,8 .םָארטש רעש

 ןוֿפ ,ןדָאש ןוֿפ טיהרַאֿפ סָאװ ןישַאמ רעדעי

 ,ֿפמָאל ןוֿפ 'א יד :ךיוא .ןרעװ ןכָארּבעצ

 -ַארק :ןלײט-עיצַאלַאטסניא רַאֿפ ןעמָאנלמַאז .9

 יַאנָאמ ,סרעטעמָאמרעט ,ןעלסעק ,ןֿפױרש ,ןענ

 קישטש" .ידַא -- שי- .אא סרעגנעה ,סרעטעמ
 טימ רעדָא ַײּב טעּברַא סע רעװ .סע" ,רעד --

 ץטלױנקעגֿפױא ןעיצ סעיֵא הרֿפח , .רוטַאמרַא

 טסורּבמרַא

 קסנימ ,רעיוּב ,רַאיטכעד עטָאמ ,". . , סענָאלַאק

6, 

 יילימ .::26: 2100212 .מוד ,יד -- עטַאמרַא

 רעד ןיא טציא טניד רֶצ .טסנידרעטילימ .רעט

 ןּבָאה הנותח רע טעװ 'א רעד ךָאנ .יא

 .מטּפ .יד -- פעטַאמרַא

 'ַא ףיוא ןדַײל .םזיט

 "אמווער .סעטאמער

 ֿפיונוצ ,1  .ר922 (ייאכ) .רעד -- 'ולָאמרַא
 ןריטימיא וצ ףיוא קניצ ןוא רעּפוק ןוֿפ ץלעמש
 ,זדנָארּב רעדָא שעמ עטדליגַאּב .2 .דלָאג
 .ןדליגַאּב וצ ףיוא טיירגעגוצ ,רעדוּפידלָאג .5

 רעשיזייצנַארֿפ .1 .ץ ,רעד -- ק ַאינַאמרַא
 ןעוװעג| .ןטֿפַאשנגיײא עטצַאשעג-ךיוה טימ רעקיל

 ןקיּבלעז םעד טימ ץניװָארּפ רעד ןיא טריצודָארּפ

 ןֿפַארג יד ןוֿפ רענלעז רענעגנודעג .2 .ןןעמָאנ
 ןענַײז ץיַא יד| .טידנַאּב .רעּבױר ,קַאינַאמרַא ןוֿפ

 סַאזלע ןוֿפ גנורעקלעֿפאּב יד ןלאֿפאּב 1449 ןיא

 ,ןדִיי טרימָארגָאּפ ,ץַײװש ןוֿפ ןוא

 ;- .קַאינַאמַא װזז ,רעד -- םוקַאינַאמרַא

 וצ זױרַא ןצרעמש ןַא ןָאצ ןזיּב ןייא, .1401 יז

 נוא טֿפַאז ןוליֿפ טימ טשימיג 'א םענ .ןמענ

 ךיז ןוֿפ רע טלַאֿפ . ..ןָאצ ןזיּב ןעד רימש

 ,ח"עּת טׂשמַא ,לכיּב טשנוק ,"זױרַא טרּבלעז

 ,ןרעדנַאלֿפ ןיא טָאטש ערַאדנעגעל -- עינָאמרַא

 ץעכעלטע טנַאמרעד .ןצַאלַאּפ רעטיול ןוֿפ טָאטש

 דנוטש טטש ינוש ןייא , .ךוּב אֹֿבּב ןיא לָאמ

 יד ,ןראו וצ וצ ןיה ןא ןּבוה יז ,ןגיגטנַא ןיא

 ,90 עֿפַארטס ,"האינומרַא שיה יד טטש גיּבלעז

 רד יז ׂשד .טרוד ןמַאק איז ׂשיּב גנל ןרוֿב יז;

 ,493 עֿפַארטס ,"האינומרַא טטש ריא ןהַאז

 .0400: סז-זמתמסמ .כרַא .חרט -- ןענַאמרַא

 ררזנוא ןיא ןדניֿפיג רימ, .ןענערָאװ ,ןענָאמרעד
 וצ דנַאטש רֿפ ןּבָאה רֹּבַײװ איד זד הרוּת

 וצ ּבא 'נוא ,ןטוג וצ ןזַײװ ןצ 'נוא ןנַאמרא

 .ּבי קרּפ ,טנַארּב ,"זיוּב ןוֿפ ןזַײװ

 =8װ: 21 .מור .ז ,רעד -- ר ַאפַאמרַא

 טמַאטש קעשַאל רעד, .רעגָא ,דרעֿפ .1

 יװ סנױזַא עּפַאקש ַא ןוא 'ִא םענשזַאװ ַא ןוֿפ

 ."סכצלעזא

 "2: קַאימרַא :89 ?סע- ,רעד -- ק'ַאמרַא
 ףָאטש ַא ןוֿפ ןטפאק רעשירעוּפ .8ק04

 ,רעטיירּב ללּכּב ,לָאװ-למעק ךיז ןיא טָאה סָאװ

 -רעד ןּבַאה ייז , .ן(ַאטֿפַאק רעטַאלג ,רעטושּפ

 יא ןשיסור א ןיא . . . ןדִיי ַא . . . ךיז רַאֿפ ןעז

 .סַאּפש רעקיטולּב ,עש ,"לטרַאג ןטיירּב ַא טימ

 ,דנַאּבמערָא +-- .רעדנעּב- ,רעד -- רנַאּפמרַא
 ןֿפױא טגָארט עמ סָאװ גנוריצ ,טעלסַארּכ 1

 עלעג יד, ,לּברַא ןַא ףיוא עמשַאט .2 .םערָא

 ןסַײװ א ףיוא טרעדנעעג ...ןעמ טָאה עטַאל

 ,ןײטשקילגיטרָאּפָאּפַאר .יא ,"דודןגמ א טימ יא

 ,386 'ו ,1952 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב סָאד

 2466: .ברַא .ּבנ צמ .רעד -- טסורּפמרֿא
 ןסיש םוצ רַאּפשנָא ןַא טימ ןגיוב .םתמסזטפ6

 םעד רוֿב ןהעזיג טינ ךיא ןאק ןונ, .ןלַײֿפ



 דזומרָא

 ןַײז ףיוא טנַאּפש רע / .קילּב ןייא ליגוֿב

 ילאומש ,"קיד ןוא קראטש רַאװ ׂשד טשורּבמרַא

 טימ טראיונ רעד לַא . . ., ,1238 עֿפָארטס ,ךוּב

 ,"ןנַאּפש ןק 'ַא ןייא רדוא ןאק ןׂשיש ןשקיוּב
 שלא ׂשרדנַא שקינ טעט רע, ,298 ,ךוּביאֿבּב

 ,ּבמ ,"ןסיש ןגוּב לַײֿפּפ טימ ינוא 'א םעד טימ

 .ו"סק הֵׂשעמ

 רעשיסרעּפ-טלַא ןיא טכיל ןוֿפ טָאג -- דז' ומרַא

 ,1352 ,ןַאמירכַא +-- .עיגילער

 1486: משטד .כרַא .ּבנ צמ .יד -- טומרא

 יכַײר ,טײקמערָא ,תולד .81תנסט3,)6(4 4

 ;(9 ,ח ,םירֿבד) 'תונּכסמּבי טשטַײטרַאֿפ 8 ןיל

 טימרַא , .ןיטייקמערָא ןיא , :יּת| "טאומרַא טימ,

 איז, .טכוצ ,"דנַאש ןייא טינ 'נוא דאש זיא

 רּביא וצ ךימ ,רָאֿפ ןכַאז ליֿפ אוז רימ יטגאז

 תוארמ ,"ןהעז ןא טינ 'א ריא ךיא איו ןדייר

 טסלָאז אוד 'נוא, ,1718 קעּבזדנַאװ ,תואבוצה

 רֿפ 'נוא יִא רֿפ ןמרישיּב ינוא ןטיהיּב זנוא

 ,"תולֿפש 'נוא תולד רֿפ 'נוא טײקיטֿפרַאדּבטונ

 עג, .ט"ּפּת גרוּבמוה ,תושקּבו תוניחת יאַינ

 ,רעיומ ןסיורג םעניא . . . ןגיוצעגֿפױא ןוא ןריוּב

 ,עש ,"'ַא ןוא טנלע ,טֿפַאשגנע רעסיורג ןיא

 ןַײמ ןָא סעגרַאֿפפ .139 'ז ,װ ֿבוטימוי דוֿבּכל

 ַא / ,תוריֿבג ןייק טינ ףרַאד ךיא .טייהנייש

 ,| רמ ,"תורישע ןייק ךוז ךיא ,י'ַא ןיא ךימ זָאל

 ,45 יז ,1908 לינ

 ןַײמ הרוּת ןַײד טינ רעװ, .יד -- טייקיד

 ןרָאװג ןרָאל רֿפ ךיא רעװ אד . . . גנואיימ רד

 טׂשמַא ,וװ תוליֿפּת רודס ,שפע ,"'ַא ןיימ טימ

 טלָאװ. , ,, 192 ,טיק ,םילהּת ,יּת| .ּב/בכק ,ח"קּת

 ַײב .ן"ןַײּפ ןַײמ ןיא ןעגנַאגעגרעטנוא ךיא

 -- םצרַאֿפ ערעטלע ןא ךךָאנ ךיא שפע

 טיטש איײטומרַא 'ינוא םוטכַײר , ,,ייטומרא

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,"טלַאװג ןַײז שטָאג ןיא

 .א/ו ,?ה"מּת ,ם39

 ,א םיכלמכ? .תונו ,רעד ןןָאמרַאו -- ןומרַא
 ןוֿפ יַא ןוֿפ לעװש רעד ַײּב, .ץַאלַאּפ 18 ,זט

 ,104 יז ,45 ,קג ,שטיװַאר ךלמ ,"סרעקיסַאלק יד

 .תּבש ןוֿפ ץַאלַאּפ - תּבש לש 'ַא
 סַאװ קידצ א ןגעװ מֿפ ַא ןיא דניבֿפױנוצכ2

 יד ףיוא, .תֹּבש לש יא ןיא טכַארּבעג טרעוו

 ַײּב ןוא ;תּבש לש סוּכ ןּבירשעג רַאװ רעכעּב

 טסייה סָאד ,'ש לש יַא ןּבירשעג ראוו ריט רעד

 ןחלוש ןשיט יד ףיוא :תּבש ןוֿפ ץַאלַאּפ רעד

 ,...ךלמ שדקמ ,ןרעטשנעגרַאמ ֿבקעי ,"תּבש לש

 ,9 יז ,1881 עשרַאװ

 2470: סזזחטמ46ז8 .כרַא .װרט -- ןרעדנומרַא
 8 ןילכַײר .ןרעטנומרעד חזז .סט18

 א"ל :(65 ,חע ,םילהּת) יןנורתמי טשטַײטרַאֿפ

 ,טרדנמרא ךיז רעד -- "ןנורתמ' {רחַא ןושלְו

 ךיז טרעטכינ סָאװ ,, :יּת| ."רע אוהשכ ימולּכ

 ,ילשמ) יךחיׂשּת טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ןיסיוא

 סע טעװ, :יּת} "ךיד טרדנומרא יז, :(22 ו

 ,ןיריד וצ ןדער

 .047:6: 61006-1108 .כרַא .ידַא -- ךעלטמרַא
 רע זד ידוהי םנייא . . ., .םערָא ,ךעלמערָא ווזד

 תולג ןיא רימ לַײװ ןעד ,ךילטימרַא טּבעל

2001 

 טורּב שד זיא ׂשד וזַא אהּכ; .טכוצ ,"ןַײז

 רזנוא ןׂשעג ןּבָאה איז ׂשֹד ךילטמרע שַאד
 הלֿפּת ןרודס| ,"םירצמ דנל ןעד ןיא ןרטלע

 ןוֿפ טזַײר רע .ּב/אר ,1696 עסעד ,השמל

 רָאג ינוא ךילטמרַא רָאג . ..טָאטש וצ טָאטש

 ייּכ ,"לַאט רּביא ינוא גרעּב רּביא רע טיג לַאק

 1698 ,טיֿבוקּב קחצמ ,םינטוק והילא ,זּביא

 י"נ דיי ַײּב ןליּפשטרַאזַא ןגעק ףמַאק ,בירְו

 ,ן185 יז ,6

 .=:: 81100821/ .מַא .סי ,יד -- רעשטמרַא
 ,טנעה יד רַאֿפ ןרַאּפשנָא טימ לוטש

 .+- קיַאמרַא וזז .סעי ,רעד -- ק'ַאימרַא

 עשילױּפ ,ַאיקַא .יד -- ֿאװַָאיארק אימרַא

 רעשיצַאנ רעד תעשּב ײמרַא עשידרערעטנוא

 ...'ק"ַא רעד ןוֿפ סעּפורג יד; .עיצַאּפוקָא

 ןײטשרעײֿפ עצנירפש ,"ןדִיי ןענעגרה ןגעלֿפ

 .458 'ז ,1932 ,ןילּבול ןוֿפ ךוּב סָאד

 .ָאעּפ ,רענעמרא סי ,יד -- עקשַאימרא

 סעקילושז עטסערג יד ,ס'א ךיוא ןטרָאד ןַארַאֿפ

 ,191 יז ,דרע עליטש יד ,סורּב ,"טלעו רעד ףיוא

 ,לײח .0 022 ייא?? ,ןע- ,יד -- 'יײמרַא
 ,'ַא-השּבי ,הנידמ ַא ןוֿפ תוחוּכ עטנֿפָאװַאּב עלַא

 "א ,טייהנייא"א ,רעציֿפָאײַא .יַא:טֿפול ,'א-םי

 -רָאקַא ,(רידנַאמָאק) עדנַאמָאק-ַא ,גנוליײטּפָא

 :(1 ,י ,לאינד) יאֿבצי טשטַײטרַאֿפ ללמ .סוּפ

 -רַאֿפ יִּת ,"טַײצ רעגנאל א ןגעוװ, :יּת} "עמרַא;

 איז ןטכרֿפּב, .{ לי ח :אֿבצ קידנעטש טשטַײט

 ןמַאז וצ יהעמרַא ןייא ךיוא . . . םרֿבַא ןעװ ךיז

 ,ךישלא השמ 'ר ."ןגנערּב איז ןגעק יטנעק
 "סלרַאק ,השמ תרוּת ,טדַאטשמרַאד ףסוי יר זּביא

 אֿבצ .ליח,; -- ּבװש ןיא .,ד/הל ,ל"קּת אור

 ןיא ןלַאֿפנַײרַא לעװ ךיא, ."עמרַא ןייא .המחלמ

 י"א עסיורג א טסייה סָאד ,הנחמ רעסיורג ַא
 טעװ רעדיװ, .ז"עקּת ענליו ,דוד תלודג ,זּביא

 ,זי ,"גירק ןוא ןלעֿפַאּב ןוא . . .'א ןַא ןַײז

 ןיא ןעניד לָאז רע, .243 יז ,יקסוָאנרַאק . ..
 ןוֿפ ףעזָאײץנַארֿפ =} לסָאי-םירֿפא ןוֿפ יא רעד

 ,27 או 1959 ,רַאֿפ ,ַאדָאגיװ לאומש ,"ןךיירטסע

 ,טָאלֿפסגירק ןצוח תוחוּכ עטנֿפָאװַאּב יד .2
 יןע'א עטריאילא .דנַאלסור ןוֿפ יא עטיור

 יַא ןַא .ןּב ,ײמרַא ןוֿפ לײטּפָא רעסיורג .2

 ןוֿפ זיא סָאװ יא יד .ןסוּפרָאק ייװצ ןוֿפ

 ןֿפױא 'א ןא .ךַײרקנַארֿפ ןייק רעּבירא דנַאלגנע

 א ,טנָארֿפ-םורד ןֿפױא יא ןַא ןוא טנָארֿפוֿפצ

 ,רידנַאמָאק
 א רַאֿפ טריזינַאגרָא ,עּפורג עסיורג .4

 ןַא .ןטװַאנָארטסַא ןוֿפ יַא יד .ליצ ןלעיצעּפס

 .ןלַאװק-עיגרענע עַײנ ןכוז סָאװ סרעשרָאֿפ 'ַא

 -ידַאּב עשיאיַא .טיורּב שיאַא .ידַא -- שיא-

 לֿפרעד ןוֿפ, .צא יװ צמ ,רעד -- רע .גנונ

 ,ךַײא / סולוא ןטסנעלק ןזיּב ,ןטסנעלק ןוֿפ
 ,קירַאכ .יא ,"סורג ַא ןוא קנַאד א ,יַא"רערעל

 ,109 יז ,1936 ,ןּבעל ןוא ּבַײל טימ

 ַא ...טָאה יז; .לס .סעצ- ,רעד -- ץ'ע-

 ,249 יז ,תודוס ,פס ,"טעגרהרעד . . . יַא ןטנוזעג

 ,"סַאג קיטש א ןעמױצרַאֿפ סעציַא עטיור יד,
 .130 יז ,1920 עשראו ,ןלַײז ענעכַארּבעצ ,געס

 .ן"ףליה , :יּת|

 .24/04: 6ז2161 .כרַא .רעד --- ל(י)מרַא

 .ל22 ייאכק .ידַא -- ר'ַאלימרַא

 רענַאינימרַא

 .0406: ס1ז0616מ .כרַא ,ןע- ,יד -- גנואיײמרא

 8 ןילכַײר .גנערּברַאֿפ-טַײצ רעטוג .גנולַײװרַאֿפ

 "אגנויימרַא :(24 ,ל ,ֿבויא) 'עוש' טשטַײטרַאֿפ

 ןילכַײר .ןעַײמרַא -- ּברעװ
 ןטַײמרַא :(8 ,אי ,רּבדמּב) יוטש' טשטַײטרַאֿפ 8

 ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד :יּת| "לוייט 'ל ,ךיז

 ,םילהּת) יעשעּתשא טרָאװ סָאד ,ןײטײרּפשרַאֿפ

 ךימ ליװ ךיא, :8 ןילכַײר טשטַײטרַאֿפ (16 ,טיק

 ,ן"ךימ ךיא קיוװק, :יּת| "ןײמרַא

 ,לּברַא

 ןיג טימ רד טינ ןמ רָאט ךישנעה ןייק ןיא,

 ןָא ןרעװ איז ןעד אַײז זע ,ֿבוריע םעד שיוא

 ,א/זס ,ןטל ,"לימרַא ןייז ןא טאיניג

 טײטשַאּב סָאװ

 רעדָא ערעפס-'א  .ןֿפײר ןוֿפ ,ןעגניר ןוֿפ

 רעקיטנַא (עימָאנָארטסַא) -- ערעֿפס ע(שיקא
 טרישזונארא ןענַײז סע ואװ ,טנעמורטסניא

 רעד ןוֿפ ןזַײרק ןענַײז עלַא ייז סָאװ ,ןעגניר

 יד ןזַײװ וצ טצינעג ןרָאװעג ,ערעֿפס רעקיּבלעז

 ןוא רַאטַאװקע ןשלמיה ןוֿפ עיציזַאּפ עויטַאלער

 רעד ףיוא ןזַײרק ערעדנַא ןוא עשיטּפילקע יד

 .ערעֿפס רעשלמיה

 ןעשיָארָאה ..| -- (עשרה) םולימר'ַא
 ןתנוי ךיוא ;אעישר יא :4 ,אי ,היעשי םוגרתככ

 ,אעישר סוגלמרַא :4 ,דל ,םירֿבד ,לאיזוע ןּב

 תועמשמ טמַאטש יא ןעמָאנ רעד ."עשר רעד יַא'

 .{םיור ןוֿפ רעדנירג םעד ,סולומָאר ןוֿפ ּפָא

 ןרעה ןריא טימ גוגמו גוג ןוא יא רעד, 1

 ןטיירּב ןוא ןעלמַאזרַאֿפ ךיז ןלעװ {ןעיימרַא=|

 ,?ּפ"קּת ןָאדנָאל ,ֿברע תעל רוא ,"טיירטש ןיא

 ןטנַאקַאּב םעד םענ א טוט רענייא, ,23 'ז

 רַאֿפ ךיוה טנעייל ןוא . . .ילכור תקֿבַא רֿפס

 ןיא .,. :ױזַא ,טרָאד ןכייצ ןטעּביז םעד עלַא

 סיוא טצז סָאװ ןייטשלמרימ ַא ָאד זיא םיור

 םיעשר יד ןעמוק ...הֿבקנ עניישידליּב ַא יװ

 ןכַאמ ןוא . . . היֿפהֿפי רענענייטשלמרימ רעד וצ

 תרּבועמ טרעװ יז .וינעצומ-וינעצוק ריא טימ

 רעד 'א ןעמָאנ ןטימ דניק א טקעס ןוא ...

 רע .וטׂשירקיטנַא ןֿפור תומוא יד ןכלעו ,ןטׂש

 גנאל ןלייא ףלעװצ :סיורג טרעּפמולעגמוא זיא

 רַאה ,טיור ןגיוא יד .טיירּב ןלייא ףלעװצ ןוא

 ןוא סעטַאיּפ ענירג טימ טּברַאֿפעג ,דלָאג ---

 ןױשרַאּפ רעקיזָאד רעד .סנקאנןואיזדלַאה ייווצ

 ןוא טייג .ןחישמ רַאֿפ טלעװ רעד סיוא ךיז טיג

 ןגעקַא םיא ךיז טלעטש . . . תונידמ ןַײא טמענ

 רעקיזָאד רעד ןיא ןוא . . . ףסוי ןּב חישמ . ..

 . . . טעגרהרעד {ףסוי ןּב חישמ| טרעװ המחלמ

 לגָאה ןוא לּבעװש ןוא רעַײֿפ טימ טנגער טָאג

 ,"העיקּת רעטייווצ רעד ַײּב 'ה יא טעגרהרעד ןוא
 ,44:43 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 "חמי רעד, .עשורמ-עשר ,ןַאריט ַא םתס .2

 -רַאֿפ טָאה ךעלעצנַאװ יד טימ 'ה יא קינומש

 .?ץּפָארייא ןיא לארׂשייינּב ניחא טקיליט

 .סי ,ןי- נװ .צא יװ צמ ,רעד -- רע)נַאינימרַא

 -טימ .ןסוינימרא סוּבָאקַאי רעדנירג ןוֿפ2|

 סָאװ עטקעס רעכעלטסירק ןוֿפ רעגנעהנָא ,דילג

 ןּברק א יװ טכַארּבעג ךיז טָאה ושי זַא טלאה



 סיטסימרַא

 ןיולּב טינ ןוא טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאֿפ

 ,םזיה םיא ןיא ןּביילג סָאװ יד רַאֿפ

 .==12: 8110151106 .מַא .ּבנ צמ ,רעד--סיטפימ'רַא
 יּפָא ךַאמּפָא .דנַאטשליטשןֿפָאװ ,לעטשּפָא-רעַײֿפ

 ןעמוק רשֿפא טעװ 'א ןכָאנ .ןטכַאלש ןלעטשוצ

 .ךַאמּפָא-םולש ַא

 ,עטתיּבהלעּב .ס' ,יד -- ענירטפימיַא

 טוג זיא'ס, .ן?רַאד ענירעטסַײמכ2| עטסָאּבעלַאּב

 רעלוֿפ ַא ַײּב (ענידָאּפסָאג) 'א ןַא ןַײז וצ

 ַא ןריֿפ וצ גנירג ,טוג זיאס =} װש ,"ענירקס

 ךס ַא ןַארַאֿפ זיא סע ןעװ ,טייקשיּתּבילעּב

 ,ןטנַאיװָארּפ ,סטוג טײרגעגנָא

 ,ײמרַא +-- .2 ל .סי ,יד -- עימרא

 ָאװַאּב .1 .טרימרַא(עג) ,רימ- .וורט -- ןרימרַא

 (ימרַא ןַא ,הנידמ ַא) .ןצעמע ןגרָאזַאּב .ןענעֿפ
 יד ַײנסֿפױא יא ןטכַאמסיורג יד, .רעװעג טימ

 טימ ןקרַאטשרַאֿפ .2 ."תונידמ ערענעלק

 ןענַײז סענָאלָאקךָאטעּב יד, .ןזַײא ןוא לָאטש

 ."ןזַײא סעּפולס לרד טימ טרימרא

 .ךַארּפש עשימַארַא .סָאד {שימַארַא| -- שימרַא

 ןטקעלַאיד עשיטימעס רַאֿפ ןעמָאנ רעשיֿפּתוש

 ןיא ה"י .8 םעד ךרעּב טדערעג טָאה עמ סָאװ

 "ץרא ,עימַאטָאּפָאסעמ ,עיריס ןוֿפ רעדנעל יד

 ןיא יא .סוגנַײא-םי ןשיסרעּפ םוצ זיּב ,לארׂשי

 יד ןעװעג ה"י .9 ךרעל ויּב צָאֿפ ה"י .5 ןוֿפ

 קלָאֿפ ןשידִיי ןוֿפ ןלייט עסיורג ַײּב ךַארּפשדיײר

 ןענַײז ריא ןיא ;(עיסרעּפ ,עיריס ,לֿבּב ,י"א)

 יד ןוֿפ ןלייט :ןעגנוֿפַאש עקיטכיװ טרילומוקַא

 ,סולקנוא םוגרּת ,ארזע ,לאינד ,םינורחַא םיֿבותּכ

 ,לאיווע ןֹּב ןתנוי ,ימלשורי דומלּת ,אריס'ןּב

 תוֿבושּתו תולאש ,רהוז ,םישרומ ,ילֿבּב דומלּת

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןֹוא

 ינַײא ךיז יא טָאה רעדנעל ענעדײשרַאֿפ ןיא;

 רעִירֿפ ןּבָאה סָאװ רעקלעֿפ ַײּב טעװעדנוֿפעג

 רעד ןיא ...ןכַארּפש ערעדנא ףיוא טדערעג

 יד ןרָאװעג 'ִא זיא . . . עירעּפמיא רעשיסרעּפ

 עכלעזא טימ . . . ךַארּפש-ןטנעמוקָאד עלעיציֿפָא

 'א ךיז טָאה סעיצקנוֿפ-בַײרשרַאֿפ עלַאקָאלרעביא

 ערעסָאװ ַא חרזמ ןלעטימ ןצנַאג ןיא ןטלַאהעג

 ןוֿפ טנעמגעס ןסיװעג ַא ַײּב ...רָאי טנזיוט

 זיא . .. ןלארׂשייץרא ןיא| גנורעקלעֿפַאּב רעד

 ןָא 'א רעדָא 'ַא ןָא שיאערּבעה רעדָא ןעװעג
 טעמּכ טָאה סָאמ רעסיוועג א ןיא . . . שיאערּבעה

 טינ ...ןכַארּפש עדייּב טנעקעג דיחי רעדעי

 ןיִא ןדִיי ַײּב ןרָאװעג 'ִא זיא טכַאנרעּביא

 גװמ ,"ךארּפש עטלטימרַאֿפמוא יד לארׂשי-ץרא

 טינ ךיוא זיא אֿפוג ןדִיי ַײּב יַאע .61760 יזז

 עטכישעג יד ךיז טיצ טַײצ ןיא .סָאג ןייא ןוֿפ

 טניֿפעג . . . רָאי 2000 רעכעה ןוֿפ ךלהמ ַא ףיוא

 -יֿפיצעּפס יד ןטֿפירש עכעלטֿפַאשנסיװ ןיא ןעמ

 -קעדַא ןטסרעממוצ רעד . . .יַא-שידִיי גנוריצ

 ,ןטרָאד ,"ש יימוגר ּת זיא ןעמָאנ רעטַאװ

 ,13-72 'וז

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןוֿפ עטכישעג ןַײז ןיא

 ,םזי'ַא ,גנוריזי'א ,ןריזייַא חמ טצינ

 ,טסייא

 ןוֿפ ןלייט ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנַײרַא זיא יִא

 ,רעזַײה- ,סָאד -- !יוהנעמרַא

 נג -- עינעמרַא

2002 

 יָאמערעצ עזעיגילער ,םיטויּפ ,תוכרּב ,ןענװַאד

 -לּכ ,תומדקא ,שידק ,ןקרוּפ-םוקי :יװ ,ןלַאינ

 ,'דכו ,םלעדןוּביר-הי ,ירדנ

 ַא ןַײרַא ןענַײז שידִיי ןיא שדוק-ךושל ןוֿפ

 / :תואמגוד .ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ ע'יא ךס

 -אכיהמ ,אקװד-װַאל ,אתורֿבח ,אֿפוג ,אּברדַא

 -ארטיס ,הנימ-אקֿפנ ,ךשֿפנ-הממ ,ארמימ ,יתיּת

 -אנמחר ,אלוּכ אמלעד ונוּבר ,אדֿבוע ,ארחַא

 'דכו אירטו-אלקש ,ןלציל

 ,םרַא וצ תוכַײש א טָאה סָאװ .ידַא -- שימרַא

 רכׂשׂשי , ,לארׂשיתוכלמ טימ תומחלמ עיִא יד

 טינ לָאז ןימינּב ידּכ ,ןושל יַא ףיוא טרעֿפטנע

 תלודג ,ריװַאּפ .א ,"טגָאז רע סָאװ ןײטשרַאֿפ

 ,תימרא :ךיוא .ּב/זכ ,ח"צקּת ווָאֿפעזוי ,וו ףסוי
 ןוא זיולק א ןיא טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה,

 ןּבָארג םעד טימ ןענרקח וצ ןּביױהעגנָא ךיז טָאה

 'א ןיא דומלּת ןוֿפ תוטיש עֿפיט יד ןיא רעגניֿפ

 'חלמ טלעװ איד ,ץיװָארעּפלַא .מ .י ,יִזושל

 ,25 יז ,1905 ענליו , ...המ

 .לקָאל .כרַא .למרע ,צא יװ צמ ,רעד -- למרַא

 :(ןלוּפ) עװאיוק ןיא .לּברַא  ,ליומרַא 4--

 ּבַײרש, .ארעּבייא ;רעטוֿפײא ,יארעטנוא ,יַא

 לעמרע איד איז איו ן!היחּתש =} ייש לדניש

 ,ּבגָארּפ ,"ןּבָאה לֿבלַאװ איז ליװ ןמ ןּבעג לָאז

 ,42 יז

 יארּבכ? .נג ןםייַארַאהַאנ .. ,| -- םירהנ"םיא

 ןכַײט ייווצ יד ןשיװצ םרַא .ַאא .10 ,דכ ,תיש

 "גיואוו .עימַאטָאּפָאסעמ רעדָא (לקדיח ןוא תרּפ)

 רעדיא החּפשמ ןוא וניֿבָא םהרֿבַא ןוֿפ טרָא

 ינוא; .ןענּכ דנַאל ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה יז

 שיכלצו) 'נ יַא ךונ טהיצ י'נוא ,ףיוא ךיז טיכַאמ

 רעד וצ (םאימַאטאּפָאסעמ טסייה תוחלג םיא

 :יתו 10 ,דכ ,תישארּב ,ץילּב ,"רוחנ טָאטש

 ןוֿפ טָאטש רעד וצ ,ינ"א ןייק ןעגנאגעג . . 2

 ןסָאלשרַאֿפ ןענַײז עקירעמַא ןוא ינ-יא, .("ןרוחנ

 ןוא ןעקנַאדעג ,ץרפ ,"ץרַאה שיריֿבג א יװ

 ןָאטעילעֿפ ַא ּבַײרשי ,ןעיידיא

 סָאװרַאֿפ , .ןעמערָא ןוֿפ טצריקעג -- ןעמרַא

 ,"?טליײװרעדסיױא ,יָא ,ךימ ןרעטַאמ וצ וטסָאה
 ,204 יז ,1954 י"נ ,קרַאייוינ ןיא ,הלמ

 .(עיגָאלָאּפָארטנַא) .ן- ,רעד -- ד"יאָאנעמרַא
 "װַאק רעד ,רעסַײװ רעד וצ טרעהעג סע רעװ
 ןלעטימ ןיא טײרּפשרַאֿפ} .עסַאר רעשיזַאק
 -עֿפ , .םינמיס עלַאַא .ידַא -- 7 א .ןחרזמ
 (עימַאטָאּפָאסעמ ,עיריס ,עניטסעלַאּפ) ליזַא-רעד
 43 ןוֿפ טַײצ רעד ןיא טנױאװַאּב ןעװעג זיא
 יװצ ךרוד ערע-סוטסירק רַאֿפ רָאי טנזיוט
 ןוא עסַאר רעלַאַא רעד :ןסַאר ענעדישרַאֿפ
 עשרַאװ ,ןטֿפירש ,זָאט ,"עסַאר רעלַאטנעירָא
9, 

 ליזַא ,שדקה

 ,הליהק רעד ןוֿפ ןטלאהעגסיוא ,טַײלעמערָא רַאֿפ

 לָאז רע לַאװ יד ןלַאֿפעג זיא םיא ףיוא ןוא,

 טימ לָאטיּפש עשידִיי עקיטרָאד סָאד ןעיוּב

 ,48 ןאֵפ ,1866 ,מק ,""ַא םעד

 ןיא ,עיזַא ןיא דנַאל .1

 ןוֿפ םַאטשּפָא םַײּב ,זַאקװַאק ןוֿפ קלח ןקידמורד

 .סָאד -- שינעמרַא

 ןרַא

 ןשיװצ טלייטעצ .לקדיח ןוא תרּפ ןכַײט יד

 ןיא לייט רעד ,1921 ןיא ַײקרעט ןוא דנַאלסור

 ;קילּבוּפער עשיטעוװָאס ַא 1936 ןוֿפ זיא דנַאלסור

 .ןאווירע :טָאטשטּפיױה

 א? .ץנַאזיּב ,עירעּפמיא עשימיור-חרזמ 2

 טכַארּבעג טָאה סָאװ טַײּבמוא רעשיטסיוװגניל

 עשיאערּבעה יד טימ) יַא ןעמָאנ רעד זַא וצרעד

 ימרַא ,אינמרַא ,אנימרַא ,איײנמרַא :ןעגנוּבַײרש

 רַאֿפ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא זיא (ינימרַא ,האנ

 רַאֿפ גנונעכייצאּב יד זיא סָאװו ,32

 יד ןעמוקעגסורַא זיא ןֿפוא אזַא ףיוא ,ץנַאזיּב

 -- ןוי ץרא ,ןוי -- ץנאזיּב :גנוריציֿפיטנעדיא

 פשיי ,סָאק ,"קלמע -- עינעמרַא --- האינמרַא

 ,1 ,אצווו

 יד וצ ןוא יַא וצ ךילש זיא סָאװ .ידַא -- ש'יד

 ,רוטלוק עשייַא .רענעמרַא

 ,רענעמרַא יד ןוֿפ ךַארּפש
 -טפירש עטלַא יד .ךַארּפש עשיאעּפָאריײא-ָאדניא
 ,עיגרוטיל רעד ןיא טציא ךָאנ טצינעג ,ךַארּפש
 יא ענרעדָאמ סָאד ןוא ,רַאּבַארג ןעמ טֿפור
 טימ ךַארּפשדײר עקיטציא יד ,ה"י ,16 טניז
 -שֲא ןעמ טֿפור --- רוטַארעטיל רענרעדָאמ ריא
 .רַאּברַא כש ַא רעדָא קיּברַאכ

 .ס ,ןיי נװ .צא יװ צמ ,רעד -- רענעמרא

 -סעק ייוװצ ןוֿפ , ,קלָאֿפ ןשינעמרַא ןוֿפ דילגטימ

 ,"ַא ןייא טכָאקעגסיוא םידש ןּבָאה ןדִיי ןעל

 טושּפ זיא סע; .ן1 ,אשווו ּפשודי ,סָאק} װש 'סור

 ַאזַא רַאֿפ רַאּפשרעטנוא רעשירָאטסיה ןייק ָאטינ

 ,1 ,אצוו פשרי ,סָאק ,"ַא רַאֿפ ןקלמע| ןעמָאנ

 = 7 2420: הזתסמ) .װוקַא ,פמוא -- ןֹרֿא
 ןיא ןּבָאה .ןגרָאז ךיז .ןךיז ןרעטַאמ ,ןדַײל

 ,ןיטש א יװ ךיז טגייל סָאװ סעּפע יװ ןעניז

 סָאד טרעטשעצ סָאװ ,ןגרָאז טֿפַאשרַאֿפ סָאװ

 "רַאֿפ ,תוקֿפס ,ארומ תמחמ) טימעג עקיאור

 ,ןיגנָא .ןרעמיק ,(עא טייקרעכיזמוא ,טייהנגעל

 "ניא ךיז .(275 +--) 2 ּב ,װטוא ,ןכַאמסיוא ווזד

 רַאֿפ סערעטניא ןַא ןּבָאה .סעּפע טימ ןריסערעט

 ךימ טרַא סע; .ויטַאגענ בור'ס טצינעג .סעּפע

 ."לּפענק ןויּב ךימ טרַא סע, ."רָאה א ףיוא טינ

 סָאװ -- ּפמָאל-הּכונח ןַײמ טינ ,גיצ ןַײמ טינ,

 רעד יװ טרַא סע ."?'א ךימ סע ןעק עשז

 יװ ,גָאט רעקיטכענ רעד יװ ,יינש רעקירָאיַארַאֿפ

 יװ ,ץַאק עּבאר יד יװ ,רעטָאק םעד יװ ,טנַאװ יד

 טכַאנ ערעטצניֿפ א יװ ,ךָאװטימ ןוֿפ ץַאק יד

 רַאֿפפ .ןעגניז סרעלטעּב םעד יװ ,ֿבנג םעד

 ,ןּבעגוצּפָא ןּבעל'ס טיירג רע זיא ןעמַאמ רעד

 ךָאנ םיא טעװיס, ."טינ םיא טרא רעטַאֿפ ןרַאֿפ

 ןוא ּבַײװ ןוֿפ קעװַא זיא רֶע סָאװ ןָאט רַא ןַא

 /?טָאטש עדמערֿפ יד זדנוא טרַא סָאװ, ."רעדניק |
 .08 ,"?ןשטנעמ עדמערֿפ זדנוא טרַא סָאװ

 טקנערק ןעקנערק רעּבָא ,טשינ םיא טרַא יא

 טעװ סָאװ טנַײה ךימ טרַא סָאװ, .לװֿפ ,"םיא סע

 א וליֿפַא טרַא ןקנַארק םעד, :"?ןגרָאמ ןַײז

 םעד טשינ טרַאס, :"טנַאװ רעד ףיוא גילֿפ
 .וש ,"טמוק ןַײװ ןַײז גורק ןכלעװ ןוֿפ רוּכיש

 תולעּפתהּב וז הֿבשחמּב ֿבטיה קּבדנו . . .,
 טוג טּפעלקעגוצ א"לּב) הֿבשחמה תוקֿבד 'קנה

 ןוא טרַא סע ,הֿבשחמ רעד ןיא ןרעטש רעד



 ןרַא

 הֿבשחמּב עומש ארקנה אוהו (רעייז םיא טריר

 ,"(הֿבשחמ רעד ןיא טרעהעג טוג טָאה רע א"לּב)

 ,ל*צז ןמלז רואינש ה"ומ . ..ןּב רעּב ֿבוד ה"ומ

 .ּב"א/ט ,1831 ?גרעּבסגינעק ,תולעּפתהה סרטנוק

 ענַײז ןיא ןסעגעגנַײא ױזַא ךיז טָאה קנערק יד,

 עס זַא ,טינרָאג ןיוש יז טליֿפ רע זַא רענייּב

 ,הטמ לש הֿבישיּב' ,סוממ ,"טינ ןיוש םיא טרַא

 ,34 יז
 םוצ םיא רע טכַאמ העד ןַײז; -- ךיז טימ

 .ּב/ונ ,ןויע ,"ןירַא ךיז רע טוט רּבירַאד ,ןירנ

 ,שינעי

 ,ןטרַאװ :ב .ה ןָא רר ןיא ןרַאה טָאטשנַא -- ןרֿא

 רעגײטשַא 'ַא ייּב ,} .טרָאעג ,רָא .ורט -- ןֹרָא
 ,םַאטשּפָא רעשיזעל רעד רעכיז טולַאסּבָא זיא

 תובַאיֿבַא רעשינַײטַאל רעד תודע טגָאז ףיורעד

 טושּפ סָאד טָאה ןַײטַאל ןשינַאגַאּפ ןיא 6

 ןַײטאל ןכעלטסירק ןיא רעּבָא ףטעּב3 טניימעג

 ןטעּב ףיוא טשטַײטעגרעּביא סָאד ןעמ טָאה

 ןַײרַא סָאד זיא ױזַא ןוא ,יןָאט הליֿפּת :טָאג ַײּב

 זַא ארֿבס א זיאיס .ןכַארּפש עשינַאמָאר יד ןיא

 שיזעל-שימיור רעייז ןיא ןּבָאה םיור ןיא ןדיי

 שטַײט ןטימ טרָאװ סָאד טצינעג ךיוא ןיוש

 -ֿפיוא סע ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא ,יןָאט הליֿפּת'

 ,ןכַארּפש עשיזעל ערעדנוזַאּב יד ןיא ןטלַאהעג

 ןשיזעליֿברעמ ַא ןיא זַא ױזַא ךיז טכַאמ דָארג

 רירוא ןַײװֿפױא ןַא ןַארַאֿפ ָאיא זיא טסקעט

 ןקיגנַאלק םעניא זיא םינּפ-לּכ לע . . .(0160)

 -עהוצנָא ןייק ָאטינ סזמ שידִיי ןוֿפ טלַאטשעג

 רעדָא עשיזעל-ֿברעמ עשיֿפיצעּפס ףיוא שינער

 ,ימ ן.54 יז ,װ גװמ ,"ןכירטש עשיזעל-םורד

 ךיז טֿפערט שידִיי-חרזמ ןוֿפ ךַארּפש-ּבַײרש ןיא

 .היי .18 ףוס ןזיּב

 -- ןַײז ללּפתמ .ןָאט הליֿפּת .ןענװַאד .1
 ,תירחש ,ףסומ יִא .ןינמ ַא טימ רעדָא ןיילַא

 :(11 ,ו ,לאינד) יאלצמוי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 הליֿפּת ןוא,, :יִּת| "ללּפתהו יל ,אטרוא רע ינוא,

 ,טנֿבוא ׂשעד ינוא ׂשנגרומ ׂשעד, .ן"ןָאטעג

 ,ךוּבלאומש ,"לוז ןרוא עמש תַאירק ןאמ ןעוו

 ,ןרוט לטייא רוֿב ךיא טלה םורד, ,337 עֿפָארטס

 ןיטש רוב ינוא ןרוא ןלעװ שדוקה ןושל ןיא איד

 ,1544 הליֿפּת ,רקי רֹּב ףסוי ,"טרָאװ ןייק ןנירַאד

 עמש תאירק ׂשוו טינ ןיטש רו יד ליו, .המדקה

 ,טיּב רע זװ טינ זו 'נוא זיא שטיוט עשויו רדוא

 עשויו שרדמ ,"טוט ןרָא גנל זע רע ןעװ

 וצ6 4281 'ז ,א{װ לֹּבִי ,סילטיימ ּֿבקעיו

 דלַאּב 'נוא ,ןיטש ףיוא ןכַאמ אירֿפ רָאג שנגרומ

 איז יִא ןכַאמ וצ 'נוא ,ןיג וצ לוש איד ןיא

 .א/אל ,ז"מּת מדֿפֿפ ,םילשמ רֿפס ,"הנוװּכּב

 ףיוא ןילָאז גָאט ןצנַאג ןייא טינ ןןיליֿפּת ידו.

 טַײצ ןיא ,לוש רעד ןיא טראיינ ןעד ,ןטלַאה

 ייקניל רעד ףיוא, .ּב/ּבר ,ו טל ,"טרוא ןמ סָאד

 טקעטש רע / .רעגניז רעד ךיז טלעטש טַײז

 'נוא ךָאנ טַײרש רֶע / .רגניֿפ ןעד זלַאה ןיא ךיז

 ,"רָאי יצנאג ׂשָאד טרָאװ ןייק טרָא רע / .רָאֿפ
 .י} 1724 אדרויֿפ ,חוחינ חיר ,ןזח לאוי 'יר

 לייט ןייא; 1187 'ז ,| סקנּפ 'מַא ,יקצַאש

 אײסיטנֿפ ליֿפ ןרָא ןריא ןיא ןּבַײרט טַײל סדנַאל
 רשיה ךרד ,שּפע ,ײןזַאּב ישירַאנ אייל רילַא ינוא

 ... ןלוג רעד, .א/ד ,ד"סּת ,מד99 ,אּבה םלועל

 .ּבנ צמ .יד -- עקטואַאנרַא
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 לשמ ,"ןרוא טנעקיג טינ ןרָאֿפ וצ ןוֿפ טָאה

 ,1868 הַארטסוא ,ינומדקה

 ןוא ןסע וצ טנּפרח ךיז רעוו, .ןטעּב םּתס .2
 ,"ןרָאלרַאֿפ טרָאד ןוא (ריה) ָאד זיא יא וצ
 רמיא ןמ טרָאװ ךירּפש ןייא; .892 ,וַאלדנעט

 ןמ טנעק ןרוא ןַא ינוא ןצנַאט ןַא ,טָאה טגָאזיג

 מד8ֿפ ,םילשמ רֿפס ,"ןרָאט 'נוא ןרַאנ ןכנעמ

 וצ ינוא ןיסע וצ טמעש ךיז רעװ, .א/ו ,ז"מּת

 ,"ןרָאל רֿפ ןטרָאד 'נוא איה זיא רעד ןרוא

 ךיז ןיזול טינ רימ ךיא ּבה, .א/אנק ,הניאצ

 רֿפ דנוציא ךיא ןיּב איװ ,ןירָא וצ ףָארטש

 .זט יז ,זײּפּת אדרויֿפ ,וו הׂש ,"ןירָאל

 ,סס ,עק ןי נװ .ז ,רעד -- טאַאנרַא
 רעדנַא ןַא וצ טרעהעג סע רעװ .שיקרעטככ

 ןשיװצ רענַאדמחמ ַא .הֿכיֿבס ןַײז ןיא יװ ןּביױלג

 ןַײז; .רענַאדמחמ ןשיװצ טסירק ַא .ןטסירק

 -ַאדמחמ רעשינַאּבלַא ןַא) 'א ןַא ןעוועג זיא עטאט

 ,19 יז ,59 ןאפ ,קג ,סורּב ,"(רענ

 ןימ רעלעיצעּפס

 סָאװ ןוא רענרעק ערעטרַאה טימ ץייוורעמוז

 רעסעדַא ןיא טסקַאװ ,לעמ ערעסַײװ סױרַא טיג

 ,לזדניאּבלַאה ןשינַאקלַאּב ןֿפױא ןוא טנגעג

 ,טיַאנרָא ךיוא .::2: סזת81 .ן" ,רעד -- טַאנרַא
 ַא ןוֿפ שוּבלמ רעטשרעּביוא ,1 22: ס;,4

 -טסַײג ןכעלטסירק ַא ןוֿפ ללּכּב ,ּפָאּפ ַא ,חלג

 ןיא ּפוקסיּב רעד .לַאוטיר ןזעיגילער םַײּב ןכעל

 א ןוֿפ 'םערָאֿפינוא ןגעװ ךיוא .2 ,ָא ןַײז
 ,לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב טימ טֿפָא ,ןזח ַא ,ַײּבַאר

 ףיוא זיא רָאכ סָאד ןוא ןזח םענוֿפ יַא רעד;

 ןדנעש וצ גנירג; ,232 'ז ,דעצ ,"טרַא רעניוו

 ,"םינזח עשידִיי רָאנ ןעוט סָאד ...יִא םעד
 ןיא עיגרוטיל ענרעדָאמ ,יקסװַאקנימ סחנפ

 ,1910 סלדַא ,דנַאלסור ןיא ןעגָאגַאניס ערעזנוא

 ןלוֿפ םעד טגײלעגֿפױרַא ךיז ףיוא טָאה, ,51 יז

 ַא ןוֿפ ַײס ןוא קינװַאקלּפ א ןוֿפ ַײס יא

 .שוו ןליופ ,טיי ,"רעניּבַאר

 "נריצַאּב ,1 .ל22 ייאכ2 ,ן" ,רעד --- טנ' עמַאנרַא
 ויטָאמ .גנוצוּפאּב .ץוּפאּב .טנעמעלע רעקיד

 ַא וצ ןעגנאלק'ּבָאגוצ .עיצַארָאקעד .ןצוּפַאּב ןוֿפ

 -כַארּפ עטצינשעג טימ שדוק-ןורָא ןַא .עידָאלעמ

 טימ טַאלּב רעש ַא .ן'ָא עלענָאיצידַארט עקיט

 ענַאילֿפַאק .םירֿפס עטלַא ןוֿפ ןעמונעג ,ןיָא

 -נעמאזוצ סָאד, .ןֵא טימ טריצַאּב ,סנוויוא

 -ָאעג רינַאֿפ עקיּברַאֿפנדישרַאֿפ ןוֿפ ןלעטש

 .מ .י ,"...ךיָא ,ןעמולּב ,ןרוגיֿפ עשירטעמ

 גרוּברעטעפ טס ,טײּברַארעלשיט יד ,ןַאמרעּב

 ,ןיָא ענעדלָאג טימ טצוּפַאּב ןוא; .46 'ז ,3

 טניז טַאהעג טינ טָאה הליגמ יד סָאװ דוֿבּכ ַא

 ,188 יז ,י"נ ,וװ גורֿפ ,"טייטש טלעװ יד

 ַא יװ רעמ . . . ןזיא) טשריֿפ רעד, .גיפ .2

 טרינָאּפמיא רע ,לַאּב ןֿפױא 'יַא רעװיטַארָאקעד

 ץשרַאװ ,לרוג ,ןייטשרוּב .מ ,"ךעלּביײלגמוא ריא

 רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעװ ידנַאג, .4 'ז ,5

 זיוה םעד ןיא יִא קיטש א ,סָאטימ ,עדנעגעל

 ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג ,"החּפשמ רעסיורג ַא ןוֿפ

 ,351 'ז ,1954 י"נ ,ךוּביגָאט ַא

 ןטֿפירש ץִא ,טסנוק עֶא יזַא -- לאז
 םוכס .יד -- קי .יד -- טייק(שיױלַא-

 .כרַא .יד ,רעד -- טנרָא

 ךעלטנרָא

 .ןטנעמַאנרָא ןָא טדנעװ סָאװ הכָאלמ .ןטנעמַאנרָא

 לקיטרא .. .ןַאע .ןטנעמאנרָא ןכַאמ וצ טסנוק

 יכרַא רעייז ןגעוו ןוא . . . תוצצמ עשידִיי ןגעוו

 ,ןַאּבַאלַאּב .מ ,ייָא ןוא קיֿפארג ,ליטס ,קינָאטקעט

 לַארטנעצ א ,קנַאדעגטנורג ַא,ע .473 אט ,אווו לּבוי

 -- רקיע םעד ןענַאטשרַאֿפ ריא טָאה ןוא .דליּב

 ,| רַאק ,"'ַא זיולּב ןיוש זיא עקירעּביא סָאד

 ,לדנייטש סעדעי ָאד ןעק רע, .310 'ז ,1938 יינ

 .מ ,"לוש ַא ןוֿפ יִא לקיטש סעדעי ,לגרעּב

 .טסי(לַא)- 5.  וש 1967 ,רַאֿפ ,יקסװָאנשזולד

 .טריטנעמַאנרָא ,ריט- .ורט -- ןרי|טנעמַאנרַא
 "ַאנרָא ןֿפַאש .ןטנעמַאנרָא טימ ןריצַאּב ,ןצוּפַאּב

 ןוא ןרוגיֿפ עטרעטנָאלּפרַאֿפ-קיצנוק, ,ןטנעמ

 -קעט"ןַארָאק ענעדײשרַאֿפ טימ טריטנעמַאנרָא

 ,װ תוֿבוחר זיּב קרָאירינ ןוֿפ ,שָאוהי ,"ןטס

 ךיז טנרָאװ ןַאמטיװ טלָאװ, .עיצא 222 יז

 רעדָא גנוצוּפאּב ןייק ,טנעמַאנרָא ןייק :ןײלַא

 ,טֿפירשטַײצ רעזירַאּפ ,"ןײלַא ךיז רַאֿפ עיצַאָא

 -רעדנוֿפ ןיוש, -- גתֹנ .1615 ןק ,,6

 עלוֿפזירּפַאק יד טרעדנואוורַאֿפ .  . טָאה סנטַײװ

 דָאס רעד ,עירול םארֿבַא ,"טנעװ יד ןוֿפ גנויָא

 6 עװקסָאמ ,עדימַאריּפ רעסיורג רעד ןוֿפ

 .(ןיד) רעריד
 ,םיאדוד ,ךעלעּפעּביל

 'הדׂשּב םיאדוד אצמיוו :טשטַײט השמ ראּב

 .ן"ךעלעּפעּביל, :יִּת} טנרוא ;(14 ,ל ,תישארּב)

 ,1396 ,ענױרלַא +--

 -רע .1 .2100: 016601108 .ידַא -- ךעלטנרָא
 סָאװ .תונמאנ טימ ,רשוי טימ זיא סָאװ ,ךעל

 ורֿבחל םדָא ןיּב ןַײז ףרַאד סע יװ ױזַא זיא

 ןּבעל .יַא ךיז ןריֿפ .רחוס רעיא .שטנעמ רעיא

 רעד ףיוא סָאװ -- רעיֶא ןַא .המשנ עיִא ןַא .יָא
 ,ַא ןטעּברַא .גנוצ רעד ףיוא סָאד -- גנול

 גנַאגוצ רע'ֶא ןַא .ןיול רעיִא .תוחוּכ עלַא טימ

 טלָאװ'כ , .ןטָאּבעג טָאה טָאג יװ יַא ,ןשטנעמ וצ

 / ,לדיילק םענייא םעד ןיא . ..ןעמונעג ךיד

 וד זַא ןגָאז טשינ ריד ףיוא לָאז טלעװ יד רָאנ

 ךיז ליװ סע רעװ, .ל9 ,"לדיימ יִא ןייק טסיּב

 -לַאּפש ןעייווצ ןיא טַײצלָאמ ןַײז לָאז ןטלַאה יִא
 סעגרַאֿפ --- ןַײז יִא ןלָאז עלַא זַא טסליװ, :"ןט

 החמׂש ןליװ עלַא; .װש ,"ןילַא ךיז ןגעו טינ

 רעיא רעד זיא וצרעד געװ רעד -- ןוׂשׂשו

 ונייחהןש}, .טעמַאז ,וש ,"ןזןשָארג=} ןסָארג

 ןיֵא ןַא ןצעמע ַײּב טעז עמ זַא ?טכַאמ עמ ןעוו

 .8 יז ,ג"מרּת סעדַא ,חול טלעװ ,ליי ,"ןשָארג

 עַײרטעג ןענַײז ,יָא ץנַאג ףיוא . , . ךיז ןריֿפ יז,

 ,סוממ ,"רעדניק ןוא ּבַײװ סנרֿפמ ןוא סעטַאט

 ,50 יז ,עשטַאילק

 רעטכעט יד, .טיהעגּפָא ,קידװעגרָאז .2
 יַאֹּב ייז טסלָאז ןוא יִא רעייז ןטלַאה וטסלָאז

 א ןוֿפ הׂשעמ ַא ,מֿפ ,"טכַאמרַאֿפ ןטלַאה

 ,2 ןש ,י"נ ,רָאלקלָאֿפ רעשידיי ,יטניוומערוטש

 לָאז ןעמ סָאד ,ןגרָאזרַאֿפ יַא רעדניק ףרַאד ןעמ,
 רדסמ ,ײןַײז טמעשרַאֿפ טינ טלעװ רעד רַאֿפ

 ,72 יז ,1858 עשרַאװ ,תרגא

 רַאֿפ קיסַאּפ .טמַארעגֿפױא .קיטכיצ ,ןייר 9

 לָאז עמ טלעֿפַאּב ךלמ רעד, .ןשטנעמ עשיטַײל

 ןּבטש ץעיִא ץַאלַאּפ ןכעלגינעק ןיא ףֹּכיּת



 טינרַא

 ,ןוֿפיסוי רֿפסמ ש"ח ,לארׂשי תיראש ,"ןלײטּפָא

 ןעװעג זיא ןיילא לּביטש יד, .?רָאי ?גרעּבמעל

 ,"ןּבילקעגוצ יא ןוא קיטכיצ רעייז סיוכרוד

 -דומלּת יד, ,10 יז ,1856 ענליו ,ןויסנה ןדמא}

 ,רעמיצ עיִא ,טיוּבעג ןייש ןַײז ןענעק תורוּת

 עשרַאװ ,רעדנעזַײר רעד ,"סרערעל ןו ּב| עא

 ,"טעדיײלקעגנַא יִא ךיז ּבָאד ךיא, ,45 'ז ,3

 ,1901 ענליװ ,װ סֿפלַא הׂשעמ ,סֿפלַא ןויצרּבי

 ,7 יז

 ,ןקיטעז וצ גונעג זיא סָאװ (סנסע ןגעװ) .4

 ןשטנעמ עשיּתּבײלעּב רַאֿפ קיסַאּפ זיא סָאװ

 ןַא .ארגּפד אמוי ַא ןיא ךיוא הדועס עיִא ןַא

 רעיִא ןַא; .קיטש סיורג ַא = טיורּב קיטש יִא

 רעטוּפ טימ למעז א טנכערעג ךיז טָאה ןסַײּבנָא

 ,"ךלימ ןָא ,עװַאק ןָא ,עירָאקיס לזעלג א ןוא

 ,9 יז ,ּפ"רּת עשרַאװ ,| םילכאמ עשידוי ,עי

 סטָאג ןוא / ,ןַײֿפ ,יָא טיירגעג שיט רעד זיא,

 ,סוממ ,"ןַײז טשטנעּבעג וטסלָאז :טגָאז ךאלמ
 ,30 'ז ,תורימז

 .רדסּכ זיא סָאװ .רדס ַא ןיא ויא סָאװ .9

 ךילדיישיּב 'נוא ךילטנירָא אדוי 'ר ןיּבָאה רימ,

 רֿפ ךיז רֶע זָאװ לואו יטסיו רע ,ןּבירשיג
 ,114 יז ,הג ,"טעה ןּבירש

 ,ךיז טריֿפ סע יװ ױזַא זיא סָאװ .קיסַאּפ 0

 ןליו ןטוג טימ טלָאװ ריא ןעװ, .ריא טימ טֿפָא

 ךיא טלָאװ ,ךודיש םעד ףיוא ןזעװעג םיּכסמ

 ירֿבד ,"הנּתמ עא ןא ןּבעגעג ןסיוװעג ךַײא

 ןטימ ךיז טמעש עמ , .1875 גרעּבמעל ,בקעי

 ,עלרעּפ .י ,"ַא רעייז ןזיא סָאד ןוא ,ןַאמערָא
 ,447 'ז ,עװַאּפ ענעדליג

 ןַײמ ןוא רָאה עיורג ענַײמ , .יד -- טייק-

 ,"יַא ןַײמ ןזיװַאּב םיא ןּבָאה ןעזסיוא ץנַאג
 יִא יד טרעיודעג סָאװרַאֿפ --, .עקשיֿפ ,סוממ

 .ש ,"טינ סָאד טצינ רענייק לַײװ -- ?גנַאל

 סעדָא ,סָארּפָאװ רעקסנעשז רעד ,ןַאמרעקעּב

 ,47 'ז ,7

 -רעטניװ .ט'ענַאר וזז .ז ,רעד -- טינרַא
 טוג ןענַײז ןיַא, .טיוה רעטרַאה א טימ ,לּפע
 ,"סעצינסַאװק רַאֿפ

 א ןוֿפ לייט רעטשרע .רג2 -- "ָאטינרַא
 .לגיוֿפ :ב  .ןעמזילַאנַאיצַאנרעטניא לָאצ

 ,לגױֿפ א יװ סיוא טעז סָאװ ,ידא -- דיאד

 ןוֿפ גנוּבַײרשַאּב -- עיֿפַארג- .ּבוס ךיוא
 -- גיָאלל .טנגעג רעטמיטשַאּב ַא ןיא לגיײֿפ
 ןוֿפ ןּבעל סָאד טשרָאֿפ סָאװ רעד .ןי ,רעד

 ןוֿפ גײװצ -- עיגָאל-  .תוֿפוע ןוא לגיײֿפ
 לגייֿפ ןוֿפ ןּבעל סָאד טשרָאֿפ סָאװ עיגָאלָאָאז
 ידַא -- ׁשינֲָאלד .תוֿפוע ןוא

 סָאװ רעװַאזָאיד .ז ,רעד -- ד ָאּפָאטינרָא
 ןוא לגױֿפ רעקיזיר ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה
 .סיֿפ עטשרעטניה ףיוא ךַײלג ןעגנַאגעג

 סָאװ ןַאלּפָארע .ס- ,רעד -- רעטּפָאטינרָא
 ןעלגילֿפ עכעלגעװַאּב ךרוד טחוּכַאּב טרעװ

 .רעטּפָאטרַא :ךיוא

 ףיוא טזַײװ .:2: -8:812 סקיֿפוס -- עינרַא"

 םעטַײּב טימ טֿפָא .סעּפע טוט עמ ואו טרַא ןַא
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 יּבײרש .עינרַאסערֿפ .עינרַאיװַאק .לוטיּב ןוֿפ

 | ,עינרַא

 .עקינר'ַא ךיוא .ּבנ צמ ,רעד -- קינרַא

 טֿפַאז .80102 תנסת1202 .סקיװעג .,(קינַאטַאּב)

 ןליטש וצ לטימ ַא יװ טצינעג טרעװ יַא ןוֿפ
 טלעװשעג . . . לַײּב ןוֿפ לעטש יד ןעװ ,, .קיטייוו

 ,"ץ'א ןוֿפ ןסערּפמָאק ןגיילוצ ןעמ ףרַאד ..

 ,1902 עשרַאװ ,ו דנוזעג טַײז ,ּבעילטטָאג .מ ירד
 ַא ןוֿפ דילג א ןיא ץכעליוושעג א וצ, ,57 יז

 ןעירּברַאֿפ ,יִא קײטּפַא ןיא ןפיוק . . . פַאלק

 -וצ ןוא ןליקּפָא ץנעס םעד ןזָאל ,ייט יװ ױזַא

 .סערּפמָאקײַא .38 יז ,רַאט ,"ןסערּפמָאק ןגייל

 ,רעטסַאלּפא

 .וֿפ 22 .טרינרָא ,רינרָא .חרט -- ןרינרֲא
 יד 'ַא ,ןריצַאּב .ןצוּפַאּב .ןריטנעמַאנרָא ווזד

 | ,בנו עא ּפערט יד ,טנעוו

 .ענרַאה +- -- ענרָא

 "רעד .2726: סז-םסזמ .כרַא .װרט -- ןרענרַא
 / .יַא וצ ָאד ןיוש זיא טלעג ןייק ןעד, .ןרענ

 רע טָאה תונּבר ינוא תוׂשמש 'נוא תונזח ןיא

 ןוֿפ גנוּבַײרשּב ,"ןרעװ ןָא ןָאטיג אינודנ יד

 וו שפ ,װמ} ?1675 ,גָארּפ ,קלָאֿפ 'נוא זנּכשַא

 ,1697-368 תורוש

 ךרָאה +- .ןערָאקױערָא +- -- ןרָאק"ןרָא
 "רַאֿפ ןיוש / ,ןרָאּבעג רָאנ / ,ןרָאק-ןרָא; .ןרָאק

 / ןרָאהרָאד / ןרָאג םעד ףיוא / .ןרָאל
 ,רימָאקליװ ןיא ןּבירשרַאֿפ) לק ,"ןרָאי ענעצייוו

 | ,(עטיל

 רעקיטֿפיג .סראכק .1 י"א ?םיי ,רעד -- פרא

 -לֵא .שיּבַארַאכ2 .2 .גנַאלש ,רעטכעלש ,טַאי

 ריא ןיוש ךיז טָאה יז, .רעלדנעה"ןעורֿפ .סנָאֿפ

 עשיּבַארַא| ,סָאק ,"ןדנוק וצ ריא טרַאש סָאװ יא

 ,שילגנע ,שידי רעניטסעלַאּפ ןיא ןטנעמעלע

 ,160 ימונ

 שרַא (- .=:40: 2190 .בנ צמ ,רעד -- פרא
 -ןַײא ןַײד ףיוא טרַאד ליּפש , .ןטניה ,(ּבָארג)

 רעטָאֿפפ רעד טָאה סע / -- סרַאֿפ ןטרידוטש

 י"ַנ ,ינַא הדומ ,דַאנ ,"!'ַא ןיא טלעװ יד 'גינעק
 ,55 'ז ,4

 דָארּפ .1  .רג ,722 ייאכ? .ן" ,רעד -- סיסרַא

 ןשירטעמ א ןיא טנעצקא ןטימ ףַארט (עידָאס

 ןוא רעדיװ ףיוא ךיז ּבייה ךיא, :ןיא .סוֿפ

 ץֵא יד ןענַײז -- ,לה ,"רעטיַײװ קעװַא ץיַאּפש
 טנעגיריד ןוֿפ זַײװנָא (קיומ) .2 .' טימ
 .ףױרַא ףיוא

 ,קינעסרא :ךיוא .ּבנ צמ ,רעד -- ץעפרַא
 רעשימעכ .10 .רג22 יא? ,קינעשרַא
 ,סַײװ ךעליורג זיא .45 לָאּבמיס .טנעמעלע

 ןעמערַאװנָא םַײּב .ץנַאלג ןשילַאטעמ ַא טָאה

 ,ןעגנודניּברַאֿפ עקיטֿפיג טֿפַאש ןוא גנירג טייגעצ

 ןוא יא ,רָאלֿפ ,םויציליס :ןטנעמעלע ריֿפ יד,

 -שטנעמ ןוֿפ ןּבעװעג יד ןיא ןעמ טניֿפעג -- דָאי

 טגנעה םויציליס ןוֿפ יו יא ןוֿפ .רעּפרעק ןכעל

 םענייר ןיא .רָאה ןוא טיוה ןוֿפ רילָאק רעד ּפָא

 ,זעגפ ,"םס רעטסקרַאטש רעד 'א זיא דנַאטשוצ
 ,6 ןאמ ,1928 ענליוו

 לָאערָא

 -- טנעמעלע ןשימעכ םעד ןוֿפ לַארענימ .2
 -ָצגנָא טרעװ טַײצ עטצעל יד, .קינעשרַא
 יד ןּביג סָאװ ןעלטימ עשימעכ עֿפרַאש טדנעוו

 ...ךיג רעייז לעֿפ יד ןרָאהסיוא טייקכעלגעמ

 ןיא טדנעװעגנָא טרעװ יא רעלעג ןוא רעטיור

 רַאֿפ לכיּבטנַאה ,ךַאלואװ ,"ןקירּבַאֿפ-רעדעל יד

 ,16 יז ,1922 דַארגָארטעּפ ,| טעּברַאסױא רעדעל

 ןייא - .ןסרעַײזַא .ןטינעפרַא ,ןצלַאזַא
 ןַײרַא טייג דנַאטשַאּב ןַײז ןיא סָאװ לטימלייה --
 ,ןטַארַאּפערּפ עשיַא .ידַא -- שי- .יִא

 --- דיסקָאירט רעשיַא רעדָא דיסקָאירטיײַא

 םַײּב טצינ עמ סָאװ רעװלוּפ רעקיטֿפיג רעסַײװ

 ןֿפַאש םַײּב ,זָאלג ןוא ןטנעמגיּפ ןטעּברַאסיױא

 -סיוא םַײּב ,סרעטָארסיוא-ןטקעזניא ענעדײשרַאֿפ

 -- לַארענימ א ןוֿפ םערָאֿפ ןיא .ןזָארגדליװ ןסע
 ,טילָא 8

 ,שינעילַאטיאק? ייאכ? .ן- ,רעד -- ל'ַאנעפרַא
 'א ןיא, ,עיצינומַא ןוא רעװעג ןוֿפ ןיזַאגַאמ .1

 ,זיי ,"ןימ רעדעי ןוֿפ ןסקיּב ןעװעג ןענַײז

 רעטנוא ,דרערעטנוא ןיא, ,44 'ז ,ןעגנולייצרעד

 יד ןענוֿפעג ךיז ןּבָאה . . . ןלייה ןיא ,סעגָאלדָאּפ

 סָאד, .1947 א"ּב ,ָאטעג רענליװ ,צוס ,ידַא

 -סױרַא רעװעג ןוא ןטַאנַארג עלעטניּב עטצעל

 המחלמ ,מפ ,"'ַא ןוֿפ טכַאנרעדַײּב טלגומשעג

 ,508 יז ,1956 יינ ,וו

 .תוללק ןוֿפ יַא ריא טימ ענעדִיי יד .גיפ .2

 ץקיטכיװ טימ 'א .ךעלדיירד עשידירוי ןוֿפ יַא

 עטצעל יד ןיא ןיצידעמ ןוֿפ יא רעַײנ .ןוװיטָאמ

 ןשיצַאנ ןיא ןעגנוקינַײּפ ןוֿפ יַא .רָאי קיצֿפוֿפ

 ןוֿפ יַא רעטלַא רעד , .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ,"םזינויצ ןטלַא םעד ןגעקטנַא ןטנעמוגרַא עטלַא

 ןוֿפ הֿפוקּת ענעי, .189 'ז ,1919 י"נ ,וא טישז

 ידנַאטשֿפױא ןטצעל' םוצ זיּב ינש'תיּב ןּברוח

 ,עשיטילָאּפ ןוֿפ יא ןימ ַא ןדִיי זדנוא רַאֿפ זיא

 4 שּבש ,"ןעיידיא עקיטסַײג ןוא עלַאיצָאס
 ,312 יז

 װזד ךיוא .קינעשרַא ,ןעסרַא +- -- קינעפרא
 ,דיסקָאירטייַא

 .=ץץ: 1164 .כרַא .ּבנ צמ ,רעד -- 'ערַא
 טיּב רַאֿפ ןיסעד רטנא , .ןריטסערא וצ לעֿפַאּב

 יא ןעד ןמ שאד טנעמילרַאּפה ןעד ה"רי ךלמה

 'ןוא ּבאוש ריאמ ןיגיג ןיגנג זיא . , , רכלעוו

 י"כ' ,",..ןייז לָאז םיוקמ טינ י"ב ירדנַא

 ּפש ,וװ שֿפ} ,1669 ,'םד תלילע רעצעמ ןגעװ
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 ןרַא חוז .ןעמָאנרענעמ -- ערָא ,ערַא
 שיטסירעטקַארַאכ ערָא םערָאֿפ .דל .ןרהאככ
 יד ערָא ןַאמָאר סנירּבָאק ןָאעל .ררװ רַאֿפ
 .דרַאּב

 ,זַײרקטכיל .722 ייאכ? .ן ,רעד -- ל'ָאְשרָא
 ּפָאק םעד םורַא ןלַארטש ןוֿפ דנַאר .ץנַאלג

 -יטכיל .ןקילײה ַא ןוֿפ רוגיֿפ רעצנַאג רעד רעדָא

 ןיא .רעּפרעק ןשלמיה ַא םורַא זַײרק רעק

 ,ֿבוט-םש רתּכ :גיֿפ ויולּב טצינעג טרעװ שידִיי

 ןוֿפ יִא .טייקשידלעה ןוֿפ רעדָא ,השודק ןוֿפ םור

 .רעריֿפסקלַאֿפ ןסיורג ןוֿפ ,טעָאּפ ןוֿפ ,רעלטסניק

 ןםולּב ַא| ענייא , .קרעװ עטסקיּבַײלּב יד ןוֿפ יַא



 ןילָאערָא

 יד ויּב ,חיר ןוֿפ יִא ןַא םורַא דנור ןוא ...!

 ּבעװעג ןיא ,שָאוהי ,"לָאֿמש וצ טרעװ רעמַאק

 ןַא ןיא . ..טנערּבעג ךָאנ טָאה יז, ,.117 יז ,וו

 .טיוט רעד' ,למ ,"ןּברַאטש ןוא ןַײּפ ןוֿפ יֵא

 ,"רעדנואו ןוֿפ יִא ןיא ןָאטעגנָא זיא טייקשידרע,

 ,69 'ז ,| װוּפ ,צוס

 רעלעגיקיצנַאלג .ּבנ צמ .רעד -- ץ"ילָאערַא
 ּברַאֿפ יד ךיוא .ןלָאמ םַײּב טצינעג .רילָאק
 ,לעג-טלַאּבָאק ךיוא .אפוג

 ןוֿפ ַא טימ לגױֿפגניז רענייש .יד -- עלָאערָא
 טָאה רֶע רעד .,לּבָאנש ןטקירדעגֿפױנוצ טנרָאֿפ

 יד רעּבָא ,ּברַאֿפ רעלעגידלָאג ןוֿפ ןרעדעֿפ

 יז יד ;עצרַאװש ןענַײז קע רעד ןוא ןעלגילֿפ

 .00110105 8810012 רילָאק םענירג-לעג ַא טָאה

 .ןיצ'ַא- :פפ .ןע ,רעד -- ץ'יפ|ימָאערַא
 ןוֿפ טריזעטניס ,רעדוּפ רעשיטָאיּביטנא רעלעג

 "ניא ןלייה םַײּב טצינעג .ןעניצימָאטּפערטס

 ,סעיצקעֿפ

 זניא  .ל22 ייאככ .ס- ,רעד -- רעטעמַאערַא
 -טכידעג ןוא טייקרעװש ןטסעמ םוצ טנעמורטס

 ןוא עטסכַאֿפניײא סָאד, ,ןטײקיסילֿפ ןוֿפ טייק

 -טעֿפ יד ןרילָארטנָאק וצ לטימ עטסכעלגנעגוצ

 א ןוֿפ ףליה רעד טימ זיא ךלימ ןוֿפ טייק

 ןוא יא טסייה סָאװ) לרער ןרעזעלג לעיצעּפס

 טימ ךיז ןצונַאּב סָאד .(ןדליג 271 לכה-ךס טסָאק

 -טנעק עלעיצעּפס ןייק טשינ טרעדָאֿפ יא םעד

 טייהדנוזעג וצ געװ רעד ,רעקעּפ .מ 'רד ,"טֿפאש

 .עירטעמ'א 2029 יוז ,1928 עשרַאװ ,ו
 .ידַא -- שירטץעמ'ַא

 סָאד .רג22 ייאכ2? .ן' ,רעד --- ;'ַאּפָאערא

 עּפורג ,ןעטַא ןשיסַאלק ןיא טכירעג עטסכעה
 .סעּפ} ןטּפשמ וצ ףיוא ןענָאזרעּפ עֿבושח

 סָאד .חּת ןָאשידַאק ָאירַא| -- אשידק אערַא
 ,ק"א :ּת"ר .לארׂשייץרא ,דנַאל עקילייה

 .ַפש ,טרילגערַא ,ריל .װרט -- ןרילגערַא
 ,ןרילוגערנַײא .ןרילוגער ..:857: 121

 ,ןטנעמורטסניא יד יַא .ךוסכס ַא יַא ,ןטכיררַאֿפ

 ?םעד ףיוא סעּפע וטסגָאז סָאװ, -- ךיז טימ

 ,לַאטיװ םוחנ ,"ַא וצ ױזַא יו ךיז סייוו ךיא . . ,

 ,עניטנעגרַא ןיא .רעטיל .דוי ןוֿפ עיגָאלָאטנַא ןיא

 ,גנו/ 341 יז ,1944 א"ב

 ,ךײרקנַארֿפ ןיא ןדיי ַײב -- ר'ֿאואוועריַא
 ,טנוזעג טַײז ,ןעזרעדיװ םוצ

 ,ןריטסערַא וזד -- ןריטערַא

 .שדוק-ושלכ? .חֹּת .ידַא -- ןַײארַאו -- יערַא

 וצ הרוּת רעד ןיא, ,קידנעטש:טינ ,קילַײװטַײצ

 ןוא תועיֿבק ןייא רַאֿפ ןכַאמ רע לָאז ןענרעל

 ,הק ,"ַא ןַא ןכַאמ רע לָאז ןּתמויאׂשמ םעד

 .א/דנר ,ה"לרּת ענליוו

 .80921 /גוז 0106 ןוֿפ גנוצריק --- .ףֹע .יִש .רא
 -טלעװ רעטייווצ רעד תעּב טָאלֿפטֿפול רעשילגנע

 .המחלמ

 טצינעג .סונ 2004: סענא .רעד -- ךערָא
 ,ץלָאהײַא .ץלָאהנסינ ,ץלָאהסונ :ּב ןטימ זיולּב
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 עוו'ַא- .23 ןט ,1868 ,מק ,העדומ ַא ןיא --- יא

 ,ץלָאה עװָאָא ,ץלָאהנסונ ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא --

 ,לּבעמ עװָאָא

 ,1363 ,לָאּפָאװלַא - .נג -- לערַא

 סָאװ .זעיגנקערטינ .זַא -- ?עיגילערַא
 וצ ,עיגילער וצ גנואיצַאּב ןייק טינ טָאה

 ,סרוקיּפַא ןייק טינ זיא רע .םינינע עזעיגילער

 ."'ַא םּתס זיא רע

 .ןילָאערָא +-- .רעד -- ןילערַא

 -כיוה .7 : ם06-161161 .ן" ,רעד -- ף'עילערָא
 טכַאמעג זיא טסנוק ןיא סָאװ סָאד .ףעילער

 .ףױרַא ףיוא טלוּב רעייז ,קידנצרַאטשסיױרַא

 ,סרעּבַײרטױשילּפ .ּבנ צא .יד -- םעל'טרָא
 לקָאל 122 סעקינטרָאשזנָאק ,סעקינטילּפ
 ,(ן'יטקיט)

 סָאװ .1 .21006: הזזב .ּבוס טֿפָא .ידַא -- םערָא
 -עֿפרעדַאּב ןּבעל עקיטיינ יד ףיוא גונעג טינ טָאה

 -- םידָא ףיוא טלעג גונעג טינ טָאה סָאװ .ןשינ

 .ךַײר ןוֿפ ךּפיה רעד .שוּבלמ ,הריד ,הליכַא

 עא ןוא עקנַארק .םימותי עיִא .הנמלַא עיַא

 יא .רעטעּברַאצרַאװש רֶעֶא .רעױּפ רעיא .טַײל

 תולד רעיא .רָאג זיּב יִא = ָאיטצעל ,ליוה ןוא

 סָאװ -- ךַאד רעמערָא, .ןַאמערַא רעסיורג =

 ,ןלדג ןייק טינ ַײז ,ןַאמערָאװ לװֿפ ,"?וטסקַאנק

 8 ןילכַײר .ןלעטשנָא ןכַײר ןייק טינ ךַאמ

 :(25 ,הכ ,ארקיו) 'ךיחא ךומי יּכ טשטַײטרַאֿפ

 טּפשל' ;ן"ןרעװ יִא טעװ, :יּת| *"םרַא טריװ,

 ,אֿמרא רעד 'נוא, :(18 ,י ,םילהת) 'ךדו םותי

 ןוא םותי םעד . . ., :יּת| "ינע יל ,אּכד ןושלמ

 ,םילהּת) וֿבערו ושר םיריֿפּכ' :{"ןטקירדעג םעד

 ומתּב ךלוה שר ֿבוט ומּכ ,םרַא ןדרעװ, :(11 ,דל

 ןוא ןראד, :יּת| "תולד 'ל (1 ,טי ,ילשמ)

 סָאװ ןַאמערָא ןַא -- ילשמ ןיא ןוא ,"ןרעגנוה

 טשטַײטרַאֿפ ּבא ,ן"טייקכעלרע ןַײז ןיא טייג

 ,"רמרא ןייא; -- 'ינע' -- םירֿבז תומש ןיא

 ..+ ךַײלג םיתמ עלַא הרוֿבק וצ סיוא טכיר עמ,

 רעד ןיא הרוֿבק וצ םיתמ עלַא ךיוא טגָארט עמ

 ןעמעשרַאֿפ וצ טינ ידּכ ,הטימ רעקיּבלעז

 זיא יַאק .אטו לֹּבי ןַאמטכער םהרֿבַא ,ײערעיָא

 טינ ךיז רימָאל ,טוג טינ זיא יִא ,טוג טינ

 עמ, .לֿפ ,"טולּב ןגייא רעזדנוא טימ ןעמעש

 וטסָאה סָאװ, .79 ,"םינויֿבא עיִא טלעג טלייט

 ,"!סואימ ןוא טעקאנ ןוא יִא / ?ןעזרעד רימ ַײּב
 .לֿפ

 ןוא יִא ,ךַײלג עלַא ןענַײז טָאג ַײּב, :װש

 :"ךַײר ןוא יִא ףיוא ךַײלג טנַײש ןוז יד, ;"ךַײר

 יַא; ;:"ךַײלג רֿבק ןיא ןענַײז ךַײר ןוא יָא;

 ,ךַײלג עדייּב דרע רעד ןיא ןגיל ךַײר ןוא

 ;"רעסעּב עכַײר יד ןגיל דרע רעד ףיוא רָאנ

 ןוא יִא זיא (םישוּבלמ) רעדיילק ןָא דָאֹּב ןיא,

 רעד !תמא טינ, :עלהמכח א ןיא|} "ךַײלג --- ךַײר

 יִא טינ; :ן"רעסײמש ַא ךיז טגניד רעכַײר

 זיא יִאע :"ךַײלג ןטַײל טימ יּבַא -- ךַײר טינ

 יד אנקמ עיִא יד ןענעז סָאװ -- גולק טינ

 ןֶא רעדייא ןכש רעכַײר ַא רעסעּב, ;"?עכַײר

 ,רעיֶא רעד טגניז ןעגניז , :"תיּבה-לעּב רעיא
 'ִא זיא ןעמ זַא, :"וצ רָאנ טרעה רעכַײר רעד

 םערַא

 -- טיוט וצ ןכילגעג זיא יא; ;"לֿפש ןעמ זיא

 עמ רעיא סָאװ, ;"טיורּב ןָא ןּבעל טינ ןעק עמ

 זיא יַא/ ו"ןעמ טרעװ רעשירַאנ ץלַא ,טרעװ

 :"דנַארּב ַא ןצרַאה ןיא רעּבָא ,דנַאש ןייק טינ

 רעּפַאנק ַא רעּבָא ,דנַאש ןייק טינ זיא יָא;

 יּבַא ,טינ ךיוא דוֿבּכ רעסיורג ןייק רעּבָא) סוחי

 עג יװ ךַײלג זיא יא ;"(עטַאקרַאמס טינ

 :"טּבעלעג טינ ךָאנ זיא ןַײז ךַײר רעּבָא ,ןּברָאטש

 ,הרצ ַא} (ךיז טעּפעשט) ךיז טּפעלק ןעיַא ןַא וצ,

 -ילגעג זיא סחוימ רעיִא ןַא, :"ןעא טײקנַארק ַא

 ןעמ טצעז םיֿבורק עיָאק ;"תוחולײרֿפש וצ ןכ

 ,ןצנַאט ןעייג ןדיימ עיִא ןעװ, ;"ןוויוא ןרעטניה

 ָאטינ; :"ןליּפש וצ ףיוא רעמזעלק יד ןרעה

 א יװ ךַײר ױזַא ןוא טנוה ַא יװ יִא ױזַא

 אּבלּכמ אינעד תיל, :ּב/הנק ,תּבש לגרפ} "ריזח

 םורק ,ךַײר טינ זיא יַא; ;ןאריזחמ ריּתעד תילו

 ןוא קיטסול ,ךעלײרֿפ ןוא יא; ;"ךַײלג טינ זיא

 .װש ,"קידעּבעל

 ;לסַײרּפ ַא ,ץנַאװ ַא ,לירג ַא יװ יא 9

 ;טכַאנ יד יװ יִא :זיומ-רעטסיולק ,זיומ ַא יװ יִא

 א ,שורּפ ַא ,קינזיולק ַא יװ יא ;דמַאז יװ יא

 ענעמייל יד יװ יִא ;(קינ)רוּכש ַא ,רעױוּפ

 יד יװ ,טַײצלָאמ םערָא ןַא יװ יַא ;עגָאלדַאּפ

 תוכיישּב| (עק)סעטיט יװ יִא ;דיגמ ןרַאֿפ הרעק

 ןיא ןַײרַא זיא סָאװ קומ ןגעװ עדנעגעל רעד טימ

 ,לזמ סָאד רעיא רעד יװ ןכוז ,{ןריהעג סעסוטיט

 ןעװצ ןַײז ןאיֿבנה לאומש| רע טצעז אד,

 וצ עֿבש ראּב טָאטש יד ןיא . . . ןיוז ןייווצ =

 ,ןניילק ןעד זא ןׂשורג ןעד . ..לארׂשי ןטכיר

 ,126 עֿפָארטס ,ךוּבלאומש ,"ךַײר נוא םרא

 יז ןטלזַאוה ׂשע ,םרא ןַײז ןןרעטלע יד| יז;

 יז ןגיל ןגרעּבנרינ} קרעּברונ וצ ,זיוא טייול יד

 ןמ ןעװ, ,85 ,ךוּביאבּב ,"זיוה טיורּב םיא דייּב
 זָאד ןמ לוז ָאד ,ןטַײװ ןוֿפ ןומרָא ןייא טכיז

 ,"טעז טינ ןיא ןמ ןעװ זא ןדנעװ םורה טינ םינּפ

 ריא טלָאז ךיוא, .חכ קרּפ ,1676 מדפפ ,טנַארּב

 טַײצ ילַא ימרָא איד וצ טורּב ןרעַײא ןוֿפ ןּבעג

 ,רסומ טֿבש ,"תינעּת ךייא ןא ןוא בוט םוי ןא

 זיא ילא-ןועמש , .ּב/דּפ ,ו"ּפּת ףרָאדשמרהליװ

 א ןוא סיִא ןַא ןָא טֿפור עמ סָאװ סָאד ןעוועג

 יירעדיײנש רעטֿפושיּכרַאֿפ רעדי ,עש ,"סכעלײרֿפ

 = סנק דא ּב יַא ןַא יװ סיוא טעז סע

 לטעטש עצנַאג סָאד| םלוע רעסיורג א זיאיס (א

 ןוֿפ הנותח א ַײּב ןעמוקֿפיונוצ ךיז טגעלֿפ

 -עּפוטש א ,למוט א זיא'ס (ּב ;ןהלּכ רעיִא ןַא

 א ךָאד רעּבָא ,החמׂש א עקַאט זיא'ס (ג :שינ

 ,עקירעיורט

 יד סָאד טניימ יּב יַאא = טול ּב (צלָא

 לַאמרָאנ טינ ןענעז טולּב יד ןוֿפ ןלעצ עטיור

 -וט זיא סָאװ ,ןַאמירֿפ ףסוי ,ײלָאצ רעייז ןיא

 23 יז ,1918 ןָאטסָאּב ,סיזָאלוקרעּב

 ןעניואוװ סע ואװ טנגעג רעדעי = ס אג עא

 ןעמ טייג סַאג רעיא רעד ףיוא, .ןשטנעמ עיִא

 .װש ,"טירט עליטש טימ

 / 8 ןילכַײר .חרוא װזד .כרַא -- ט ס א ג רע'ִא

 רמרא, :(4 ,ּבי ,יּב לאומש) 'ךלה' :טשטַײטרַאֿפ

 .ן"רעייגכרוד, :יּתְ "טשג

 ,הלּכ רעיא ןַא ַײּב הנותח = הנות ח עָא

 יד ןעװ ,טײלעמערָא ןענעז םינּתוחמ יד ןעו



 םערָא

 ןּבָאה םידיגנע .הקדצ ןוֿפ ןענעז תוָאצוה-הנותח

 .וש ,"תונותח עיַא ףיוא ןייג וצ ּביל

 טינ טיג סָאװ הכָאלמ = הכָאל מ עא

 הכָאלמ עא ןַא; .הנויח ףיוא םיוק טיג רעדָא

 זיא הכָאלמ עיִא ןַא, :"הכָאלמ א ךיוא זיא

 "ייּברעד ןוז ןייק ןַײז טינ רָאט סע ,ַײרעטסוש

 עטכעלש ןוֿפ ,סנגער ןוֿפ טַײצ רעד ןיא רָאנְו

 םערָא ןַא ןוֿפ רעטסוש רעד טָאה ןרעטעװ

 .חש ,ןטעּברַא לסיּב א טַאהעג לטעטש

 וצ טינ זיא סָאװ אא = הדוצע ס עא

 .טעז רעד

 ןלַארענימ עקיטיינ יד ןָא = דר}ע עא
 ,שינעטערעג עניילק א רָאג טיג סָאװ

 .תוחוּכ ןָא ,ךַאװש ,קיניװ זיא סָאװ .2

 ַײּפש ןוֿפ טיײרגנָא רעיא ןא .רעגָאמ ,גראק

 עקיטכיוװ א רַאֿפ לַאירעטַאמ רע'ַא ןַא .ןעלקיטרַא

 יז; .עטעיד עיִא .גנונעֿפַאװַאּב עיִא ןא .עידוטש

 יִא ןיוש טסע יז -- ןמיס א ,ךַײר ןיוש זיא

 .לװֿפ ,ן(עטעיד רעגנערטש א ףיוא זיא יז ה"ד}

 'דודל םּתכִמ' סיוא טשטַײט 8 ןילכַײר .תמֵא

 םרַא -- ינע יל ,םֹּתֹו ךמ 'ל ;(1 ,זט ,םילהּת)

 עיֵא .השרד עיִא ."ןךַאֿפנײא) טלןַאןװנַײא 'נוא

 רעטנוזעג ַא; .רעטרעװ קינײװ טימ ךַארּפש

 .לװֿפ ,ײּפָאק ןעיֶא ןַא טימ ּפָאלכ

 טינ רָאג רעדָא טרעוװ ןּפַאנק ַא טָאה סָאװ .9

 ,ןדײשַאּב .ןיימעג ,קירעדינ ,לֿפש .טרעװ ןייק

 גנַאלךּבעל ַא (עגַאל) ֿבצמ ןעיֶא ןַא ןיא .טנלע
 עִא ןַא .(הריד) גנוניואו רע'ֶא ןַא ןיא ןּבעל

 יַא ןַא .ןּבעל ךעלטֿפַאשלעזעג יִא ןַא .טייקיטעט
 עטנַאמשעגּפָא עיַא .קורדנַײא רעיא ןַא .ןעזסיוא

 ,ךלימ

 ,קינײװ טמענַאּב סָאװ אזא = לכ ׂש רעָא*

 ןַא טימ םידיגנ ןַארַאֿפ, .טצענערגַאּב זיא סָאװ

 ןוא טנלע ,'ַא ךיא ןיּב טצעי, ,"לכׂש ןעיִא

 טליּפשרַאֿפ ךיא ּבָאה ריד ךרוד ,יוא .טקידיײלַאּב

 ןענעז רעּבָא רעדניק יד, .79 ,"טלעװ ןַײמ

 ןיא יִא ,הרוּת ןיא יִא ,רעדניק עיִא עלַא ךעּבענ
 רּבדמה ,יאלּפ ,"ץרא-ךרד ןיא יִא ,םימש-תארי

 ץיִא עניילק, ,35 יז ,ּב"נרּת עשרַאװ ,הקדצּב

 / ,יײז ףיוא ןטֿפירשּפױא עצרוק / ,תוֿבצמ

 -עג רעװ / ,...ןעמענ עטנַאקַאּבמוא עניילק

 ,1910 י"נ ,ו גורֿפ ,"?ייז ןוֿפ סייוו רעװ ,טקנעד

 ץיִא טימ ןזַײּטש ךָאד ךיז ןָאק עמ, .52 ז

 טימ שמוח ןוֿפ ןעקנעדעג סעּפע ןוא / עשַאק

 ,102 יז ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס ,"ישר

 טֿפור סע זַא םעטַײּב ַא טימ ,32 בּב וזד 4

 .תונמחר ןוֿפ ליֿפעג סָאד (ןֿפורסױרַא ןעק) סיױרַא

 עצנַאג ַא ןטילעג טָאה סָאד יװ ,דניק יִא ןַײמ,

 ,סע טַײרש טסיזמוא טינ ,עלעֿפוע יא, ,?טכַאנ

 ףיט, ."ךעלעדנייצ עטשרע יד ךיז ןדַײנש סע

 יד ןוא / ,עלעמייּב א טייטש עלעדלעװ ןיא

 /,לרעדַײנש יִא ,רימ ַײּב ןוא / :ןעֶילּב ךעלעגַײװצ

 זיא םערָא .ל8ֿ ,"ןעיצ עלעצרעה ןַײמ טוט

 ןַײמ, .װש ,"המשנ ןייק טינ טָאה סָאװ רעד

 ןייק ךיז רעּביא טינ טסָאה ,האל ענידנַײרֿפ עיָא

 סנָאדרַאג לכימ ןוֿפ ךמס ןֿפיױא} װש ,"העד

 ּפעלק ,סעיוג עיָאע .ן'העד ןַײמ' דיל רעלוּפָאּפ

 -םלוע רעייז זיא רוּכיש םעד רעיױוּפ םעד ןוֿפ
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 טַײל 'נוא זנוא וצ ךיז רעק, .װש ,"אּבה

 ,ײמרָא ינוא יגיצנייא ןַײז רימ ןעד ,זנוא גילעז

 רימ , .ּב/זנק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ

 טשינ רעדירּב עיִא ערעזדנוא רַאֿפ דניצַא ןשטניוו

 סע ןלָאז ייז סָאװ טרָא לקיטש א סעּפע יװ רעמ

 -גס ַא ,סוממ ,"סגגייא רעייז ןֿפורּפַא ןענעק

 -רַאֿפ יד ,ךעלהמשנ ץִא יד; .23 'ז ,...הל

 טשעל שדוק-תּבש זַא ,עטקידניזרַאֿפ יד ,עטקעלֿפ

 יד ,ץרפ ,"ןרעטיצ ןוא ייז ןסייוו ,סיוא ךיז

 ,טקַא ,1 ,יטייק ענעדלָאג

 8 ןילכַײר .06:2/:2נ1 .ס' ,רעד -- םֹעֹרֲא

 :לשמל ,יָא -- עורז קידנעטש טשטַײטרַאֿפ

 ימּכ ,ןאמרא ןימ ןֹוו :(35 ,חי ,םילהּת) 'יתועורזי

 ,(8 ,וכ ,םירֿבד) היוטנ עורזֿבו יל ,יתועורז ןמ

 ,בש :לשמל ,תורוד עלַא ןיא עורז רַאֿפ וט

 1542 ענזיא ,םירֿבד תומש ,בא ַײּב .ּב/אי

 ."עורז --- םרא;

 .ןגיוּבנלע ןזיּב עציײלּפ רעד ןוֿפ טנאה לייט .1

 ןטימ .יִא ןרעטנוא סעּפע ןגָארט .םערָארעּבײא

 רודיס םעד ןגָארט .יִא ןרעטנוא לקעז-תילט

 א ןרעטנוא שטַײּב יד ןטלַאה .יִא ןרעטנוא

 ןרעטנוא םענעי ַײּב ןעז וצ טוג זיא הֹּכמ ַא;

 ןַײז רטנוא רע םאנ רעּפש ןַײז ינוא, .װש ,"'ַא

 ןַא ַײּב ךיז טּפאכ עמ, ,407 ,ךוּביאֿבּב ,"םרַא

 ַײּב חוּכ לֿפיװ לַײװרעד טּפאטרעד עמ ןוא יַא

 ,19230 עשרַאװ ,לטעטש ַא ,סַײװ ,יָאד זיא םענעי
 ,14 יז

 רעד זיּב עציילּפ רעד ןוֿפ טנַאה עצנַאג יד .2

 לייט רעד ,םערָארעטנוא רעד ךיוא .עינָאלד

 רע .עינָאלד רעד זיּב ןגיוּבנלע ןוֿפ טנַאה

 ןיא / ןנעז רעד ןוֿב לַײֿפּפ ןייא יװ טנער

 ,ךוּביאֿבּב ,"ןקַאה ּבא ןוט םיא ןמ טָאה םרא

 זיא ת"ס יגילייה איד רע טמענ אוז?/ ,6

 ןַײז ןיא איז טימענ 'נוא שדוקה ןורָא ןעד

 קלָאֿפ שד, ,163 יז ,הג ,. . . טרעװש 'נוא םירָא

 איד ןַא טֿפּפינקיג ןא רע טָאה לייט ּברע ןַײז

 ,םילגר שלש רוזחמ ,"םירָא ןַײז ןוֿפ ןיליֿפּת

 איד ףיוא ךיז ןצעז רּבַײװ, .ּב/טצ ,1713 טׂשמַא

 ׂשורג ןייא ְךַא זיא ׂשָאד . ..ןטּברע נוא סַאג

 טזַײװ נוא איז טציז ןלַײװ רטנוא ןעד ,תוצירּפ

 ואו רטרע,א .א/דנ ,וטל ,"םרא יסולּב יריא

 םינּפ 'נוא םרא םעד ונייהד ,זיא ןֿפוא גיּביא

 ,חע ,"ןהליֿפּת תעשּב| ןריר ןא לואו ןמ געמ

 ןכיצ רֿפ די לש ןיליֿפּת איד ןמ לָאז, .א/וט

 וצ ןמ יא ןוא םרָא םעד ףוא {ןע;צרַאֿפ=|

 ,שפע ,"ןוָאל ןוא הכרּב יד ןמ לָאז ,טהיצ
 ,הל קרּפ ,1796 ווָאלקש ,אּבה םלועל רשיה ךרד
 / ,רעטכער רעד יִא רעד םענעי ןראדּפָא לָאז;

 םעד ןגעק ךיז ןֿפרַאװ טינ טעװ רע ּביוא

 יז ,ךיא טעּב, .300 'ז 4 װפ ,צוס ,"רעטכעש

 עריא ןרעװ / ,ןלייצרעד רימ ָאטעג ןוֿפ לָאז

 שטנעמ רעד ,גח ,"ןגַײװצ עטקלעװעגּפָא סיָא

 םעד ּבילוצ, .128 'ז ,1962 י"נ ,רעַײֿפ ןֿפ
 רענייא טכירק ךעלטנעה יד ַײּב ןרעדניק} ןּפעלש

 -ןגיוּבנלע ןוֿפ לסיּב ַא סױרַא רעניײּבײָא יד ןוֿפ
 ,8 ןט ,1949 זירַאּפ ,זעגפ ,"קנעלעג

 ,עטיײרּפשעגסױא .יִא רעקניל רעדָא רעטכער

 -ֿפיוא* .סיִא עטקערטשעגסיוא ,ענעגיוצעגסיוא

 רעייז ןעמענֿפוא = סיִא ענעֿפָא טימ ןעמענ

 ןַאמערָא

 ןֿפרַאװ .ס'ָא עדייּב טימ ןעמענמורַא .ךעלדנַײרֿפ

 ןצעמע ןסַײרסױרַא .ןצעמע ןוֿפ סיִא יד ןיא ךיז

 ןדלַאּב ראג ןתנוהיג .סיָא תוומה-ךאלמ םעד ןוֿפ

 ןיא רע ןמרַא ןדייּב ןנַײז טימ / .גניג דוד וצ

 אד 'נוא , .382 עֿפָארטס ,ךוּב לאומש ,"גניו םוא

 רֶע םק אד / ,רדיּב רטַאֿביג ןייז טרוה רע

 ןמרא ןדייּב טימ ינוא / .ןראו וצ רוב רה שקולו

 ןיג 38 ,ןוּב'אֿבּב ,"ןגנאו םוא ןיא רע ׂשװו

 יַא ןי א יִא ןצעמע טימ

 עמ לֿפיװ ץלָאה ליֿפ ױזַא = ץלָאה יִא ןַא*

 רענעגיוּבעגסיא רעד ןשיװצ ןגײלנַײא ןעק

 סעּפישט ןטלַאּפשעג . . ., .לסקא םעד ןוא טנַאה

 ןּבילקעג רעלסקערד רעטלַא . . . רעד ןוא ,ץלָאה

 ןיא ןגָארטעגנַײרַא יִא ךָאנ יִא ןוא סעּפישט יד

 סטָאע ,קישטנָארָאה ןועמש  ,"ןַײרא ּבוטש

 עװָאמוג עטסעּב יד, .ר ע טלַא היָא .יטּפשמ

 ,ליזַײמ ןמחנ ,"רָאּפ ַא רעקיצנַאװצ א ס'ה"יַא

 עשרַאװ ,לַאנרושז שדוח 'רטסוליא ,עשרַאװ ןיא

 .2 ןאפ ,0

 -רַאטש ןוֿפ לָאּבמיס .טֿפַארק ,טכַאמ .חוּכ .9
 יַא ,(ייצילָאּפ) גנוריגער רעד ןוֿפ יִא רעד .טייק

 אוד ,םירָא ןַײד קעלּפטנַא, .טייקיטכערעג ןוֿפ

 ךיורּב ינוא ,ןַאמ ןרעטריֿפרַאֿפ =} רטריֿפיג ןייא

 וטׂשַאה םערָא ןַײד, .ּב/דצ ,!הח ,*. . . חֹּכ ןַײד

 ,ּכ"ויו ה"ר רוזחמ ,ײ. .,,םירצמ ןיא טקעלּפנא

 טזולבטנע טָאה רע, .ּב/חסק ,1721 גרוּבמוה

 טָאה טָאג , :יּת| "טייקילייה רנַײז םרא ןעד טָאג

 ,{(10 ,ּבנ ,היעשי) ,'ַא ןקיליײה ןַײז טזױלּבטנַא
 ןעיוּבסיוא לעוװ'כ, .הרֹוטֿפה ,םיטֿפוש ,חט

 טעװ ןטרָאד ןוא / יִא ןַײמ טימ טעטש ענעגייא

 , װחּפ ,צוס ,"ןעניואו טייקיּבייא יד ןעמוק

 ,283 יז

 ,רוטַאנ רעד ןוֿפ סיָא יד ןיא ןעורּפָא .גיֿפ 4

 טלַאה טכַאנ .זָארג ןכיײװ ןוֿפ סיָא יד ןיא ןגיל

 יד, .ס'ַא עצרַאװש ,עגנַאל עריא ןיא טסעֿפ

 טיִמ םורַא יז ןעמענ ךַײט םעד ןוֿפ סעילַאװכ

 ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,פס ,"סיֵא ערעיײיז

 ףיוא טָאטש רעּביא -- גָאטַײּב זיא , ,72 'ז

 ,נײ8 ,"דיל ןוֿפ סיָא יד ןיא טכַאנַײּב ןוא ןקָארוא
 .16 'ז ,1934 י"נ ,קנַאלּב דיװָאד

 ןלעמשרַאֿפ .לּברַא טָאטשנַא (שירעדַײנש) .ס

 ןעײננַײרַא -- ס'ַא יד ןעמענרעטנוא .יָא ןַא
 ,קַאלשרעטנוא

 יִא רעד .טנַאה ַא ןענָאמרעד ןעק סָאװ סָאד 6

 רעד .רעּבײה א ןוֿפ סיָא עדייּב יד .רעקנַא ןוֿפ

 ,םי ןשיטלַאּב ןוֿפ יַא רעשינטָאּב

 -יא) טַײלעמערָא :צמ ,רעד -- ןַאמערָא
 ףטמערָא ןוא טיילל-עמעריַא ,21 ןטימ םענייא

 1006 : הזזמ-חנגמ, 21/02ת ; |1ב -- טיַײל

 'םישרּבב טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .(6

 ,שר שיא ימכ ,ןמרַא יד ןַא; :(6 ,ּבכ ,ילשמ)

 טינ טָאה סע רעװ ,ןײֿבא .10 ."םיינע 'ל
 -ילרד ,'ַא (רעקיטולּב) רערעטיּב א .הנויח ףיוא
 .תוֿבוח ןָא = 'ִא ר עגייר .יִא רעקידנרָאג

 ןכַײר ןייק טינ טָאה רע = םותי ַא א ןַא

 ךיז לָאז סָאד| סעלָאּפ ןביו ןיא יִא ןַא .בורק

 ןיא יִא ןַא רַאֿפ רעטרעװ ןּביז יד ןוֿפ ןעמענ

 ,ןדֹורמ ,ןּכסמ ,ןיֿבא ,ךמ ,שר ,לד ,ינע :קל



 ןַאמערַא

 ץנַאג א םערָא = סעלָאּפ ןצ כַא ןיא א
 סעקורד ףיוא יַא ןַא 18 -- יח| ןּבעל

 רעסיורג א = לודגה'תּבש יװ יִא ןַא .(ןצלָאטש)

 ךיז ןרעטַאמ .לזמ סיִא םעד יװ רעטיּב .יֵא

 א רַאֿפ ,ןשָארג א רַאֿפ) חסּפ רַאֿפ יִא רעד יו

 רעטכעט ןּביז רַאֿפ ,תרגוּב א רעטכָאט א ,תרגוּב

 ןַא; .1118 +-- סטכַאמעגנַײא סא םעד .(ַאא

 רעד ןיא ףיט טגיל רע :ךעטער א יװ זיא יא

 רעטנזיוט ַא וצ םיא טלעֿפ סע ןעװ, .לװֿפ ,"דרע

 סע רימָאל, :"טכַאמעג ךַײר יִא ןַא טלָאװ ---

 םיא טלעֿפ סע לֿפיװ ,ןענידרַאֿפ עדייּב טנַײה

 ןיא ,'ָא ןא ָאד זיא סע ואוו, :"'ַא ןַא ןַײז וצ

 טינרָאג לָאז יִא ןַא; ;"ֿבכורק א רענַײמ רע

 טימ ויא סע, :"ןרעװ וצ ןרָאּבעג ןּבעלרעד

 ןּבָאה לָאז ױזַא| "ןּברַאטש טַײל-עמערָא :דסח

 יװ טגערֿפעג טָאה עמ ןעװ ,ריֿבג ַא טרעֿפטנעעג

 ןיא ייז ַײּב ערעלָאכ רעד טימ טלַאה סע

 ליֿפ ױװַא ךיז ףיוא ןעמענֿפױרַאפ .ןלטעטש

 רעד ךרוד טינ (טזָאל) טייג סע זַא -- ץלַאמש

 ךיא ןיּב אנקמ, .לװֿפ ,"יָא ןוֿפ ץכערק (ןייק)

 ןַײז ףיוא םיוק ךיז טנידרַאֿפ סָאװ / ,יֵא םעד

 / ףָאק רע יװ רע טּבעל רַאֿפרעד / ,טיורּב

 .לפ ,"טיונ ןייק טשינ םיא טכַאמ עּביל יד

 טמוק 'ִא ןַא ןוא ּפַא טמוק רילג ַא, :װש

 טנידרַאֿפ טָאה יִא ןַאג :"ךַײלג טינ ךָאנ זיא ףיוא

 ךָאנ סע זיא -- טגיילרעד טָאה ריֿבג ַא ןוא

 םעד טרעהעג ןָאנּבױא רעד, ;"ךַײלג טינ ץלַא

 רעד ןּבעל זיא (טרָא) ץַאלּפ סיָא םעד ןוא רשוע

 רעד, :"טוט דיגנ רעד ,טמולח יִא רעד, ;"ריט

 טסע דיגנ רעד, :"טכַאל דיגנ רעד ,טכַארט יִא

 טינ טסע יִא רעד ןוא (דלָאג) ךעלדנער ןייק טינ

 טריּפש סנטָארּבעג סיִא םעד, :"רענייטש ןייק

 ;"טַײװ ןעמ טרעה טיוט סרשֹוע םעד ,טַײװ ןעמ

 קנערק סדיגנ םעד ןוא ןכוקרעטוּפ סיִא םעד;

 ןוא ךיז טזָאלּב רשֹוע רעד, ;"טַײװ ךיז ןרעה

 טקַאה יִא םעדא ;"ןלָאװשעג טרעװ י'ִא רעד

 רעכַײר רעד ןוא (רענעּפש) עקַאיזדָאּפ יװ ןעמ

 ץירּפ םַײּב, ;"רַאװָאמַאס רעד יװ ךיז טזָאלּב

 יד ךיז ןרעמ יִא םַײּב ,רעדניר יד ךיז ןרעמ

 סָאװ םולח ןיא טינ סע טעז יִא ןַא, ;"רעדניק

 רעד ,טניד יִא רעד, ;"רָאװ רעד ףיוא ריֿכג א

 טָאג ןַײז טגָארט דיגנ רעד, ;"טנידרַאֿפ רעכַײר

 ;"ןצרַאה ןיא יִא רעד ןוא ענעשעק ןיא
 ןַארַאֿפ, :"ןסערֿפ םידיגנ ,ןסע טיַײל-עמעריָא;

 םִַײּב , :"ט'ַײל-עמעריִא עטעֿפ ןוא םיריֿבג עראד

 רעד, :"ךעלדיינק יד דיגנ םַײּב ,הדגה יד א

 ,שיֿפ ןוא שײלֿפ טימ ֿבוט-םוי טעװַארּפ דיגנ

 רעטנוזעג א רעסעּב , :"לצנעט א טימ --- יִא רעד

 רעסעּב, ;"(ריֿבג) רׁשֹוע רעקנַארק א רעדייא יִא

 רשֹוע רעטױט א רעדיא יא רעקידעּבעל ַא

 ןגרַאק םעד ,ךס א טלעֿפ יַא םעד, :"(ריבג)

 ּבוטש ןיא, :"(ןצנַאגניא) ץלַא טלעֿפ (ריֿבגו

 -- 'ַא םַײּב ,ץעק םורַא ךיז ןעיירד ריֿבג םִַײּב

 ןרעגלַאװרַאֿפ ךיז ןעק יא ןַא ַײּב סָאװ, :"זַײמ

 עמ סָאװ, ;"סנגייא ןַײז טינ ריֿבג א סע טָאה

 רעד טינ סע טָאה -- סיורא דיגנ םַיּב טֿפרַאװ

 ןּבעל טנַאקעג יַא רעד טלָאװ) זיוה ןַײז ןיא יַא

 יװ ןעגנול יד טסע יִא רעד, ;"(שָאקסָאר ןיא

 טסָאק יִא םעד, ;"שײלֿפטסורּב סָאד רשֹוע רעד
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 סנטָארּבעג ןַײז דיגנ םעד יװ רערעַײט שילוק

 -לוּב טימ ןּפיורג סיִא םעד, :"(ךיוי-רעניה ןַײז)

 רענעזדנעג טסנכַײר םעד יװ רערעַײט טסָאק סעּב

 -עמערָא יד ןּבָאה ,ןכַאז םידיגנ יד זַא, :"קיּפופ

 ,ןעקנערק םירישע יד זַא; :"ןכָאק וצ סָאװ טַײל

 א וצ? ;"ןעקנעדעג טיַײל-עמערָא יד ייז ןעוט

 יַא ןַא וצ ,זיוה ןיא לזמ טעשזדנַאלּברַאֿפ רינג

 יִא ןא; :"(ןַײרַא) ןטרָאג ןיא גיצ עדמערֿפ ַא
 ןוא ךלימ ןייק טינ טָאה ןוא ןגיצ ןּביז טָאה

 טָאה ןוא וק ןייא טָאה דיגנ א ,רעטוּפ ןייק טינ

 (רעד) יד טימ ןריוּבעג טרעװ דיגנ רעד, ;"ץלַא

 רשוע םוצ, ;"הנֿבל (רעד) יד טימ יַא רעד ,ןוז

 וליֿפַא ליװ יִא םוצ ,ןשטנעמ ײלרעלַא ןעמוק

 ףראד סָאװ ףיוא, :"ןעמוק טינ ךיוא ֿבנג ןייק

 ;טלעג ןּבעג ןלָאז יז ?טַײל עמערַא ןּבָאה ןעמ

 יז ?םיריֿבג יד ןּבָאה ןעמ ףרַאד סָאװ ףיוא

 ."העד יד (ןּבָאה) ןגָאז ןלָאז

 ךָאנ ,ןּבעל סָאד רעטיּב ןָא טמוק יִא םעד;,

 (ןךיא) א לָאמ ייווצ , ;"טיוט רעד -- רערעטיּב

 ;"רעטניוו ןוא רעמוז :יִא םעד טכעלש זיא רָאי

 ;:"דרע ןַאּפש א ןוא םיכירכּת יִא םעד טיג להק,

 סָאװ, :"ןגָאלשרעד המכח יד טרעװ יא םִַײּב,

 רע טָאה סָאד דלַאװעג טימ ּפָא טינ טסַײר יא ןַא

 רעַײט ןענעז טנעװ ריֿפ ענעגייא יד , ;"טינ

 ;|ןַײז וצ םוקמ הנשמ ארומ טָאה רע | יָא םעד

 עלָאמש א ןוא ץרַאה טיירּב ַא טָאה יִא ןַא

 ;"טלעמש -- טלעג זיא יִא םַײּב, ;"ענעשעק

 ןקָאּפ געמ רע :סעּפע (ןעק) געמ יִא רעד ךיוא,

 ןיימ -- יִא (רעמ =| ןיימ סָאװ; :"ןעלזָאמ ןוא

 יװ רעסיז טיורּב ןַײז זיא יִא םַַײּב , ;"ץלָאטש

 יד ןסקַאװ יִא םַײּב, :"ךעקעל רעד ריֿבג םַײּב

 ךַײר זיא יִא רעדעי, :"ןווייה ףיוא יװ רעדניק

 טרָאװ עטירד סָאד, :"לדניזעג (ןַײז) ַא טימ

 טָאה 'ִא ןוֿפ דניק סָאד יװ םעדכָאנ| יִא םַַײּב

 ןעטאט ,עמַאמ :רעטרעװ יד טנרעלעגסיוא ךיז

 ןַײרַא טניװ רעד טייג יִא םַײּב, :"הרצ זיא

 ,סױרַא טינ טייג ךיור ןייק לַײװ} "ןעמיוק ןכרוד

 ענַײז גנַאל טגניז יִא רעד, ;ןטינ טכָאק עמ

 ןרַאֿפ, ;ןָאטינ זיא ןסע וצ ךס ןייק| "תורימז

 טינרָאג |ןסוחי=} דַײז ןוא טעמאס טָאה יַא

 סיִא ןֿפױא ןטַײר תורצ עלא; ;"טַײטַאּב ןייק

 ;"(לזמילש) לזמ זייּב ַא טָאה יִא ןַא, ;"עציילפ

 ןעװ, ;"'ַא םוצ ?וטסייג ואו ,לזמילש(-םילשנע

 טּבעלעג רע טלָאװ ,לזמ טַאהעג טלָאװ יִא ןַא

 ןרעסיװעג סָאד =} עגנערטימ יד, ;"טנוה ַא יװ

 טנגער סע זַאק ;"ַא םעד רעִירֿפ ךיוא טֿפערט

 ןיא יִא רעד טציז ,ךעלדנער טימ ןסיורד ןיא

 רעד טימ קידנעטש טייג יַא םעד, ;"בוטש

 ןטימ קידנעטש טייג יַא רעד, ;"ּפַארַא רעטוּפ

 :ןןגָאלשרעד ,קינעטרעטנוא זיא) "ּפָארַא ּפָאק

 ;"'ָא ןרַאֿפ טעכיוא לָאמ(סע)כנַאמ טנַײש ןוז יד;

 ;"(ןרעװּוצנָא) ןרילרַאֿפ וצ סָאװ טָאה יִא ןַא;
 (טּבַײלּב רע זַא) ןּבַײלּב וצ ןרעג זיא יִא רעד,

 "ןוּבשה ןיא רָאלק זיא יא רעד, :"ןרק םִַײּב

 ױזַא טָאה רע לַײװ ,טגָאמרַאֿפ רע סָאװ סייוװ רעֶו

 "ןגַײטשרעּבירַא טינ ןעק יִא ןַא; :ןקינײװ

 ;{ןןרעכַײר ןוֿפ טרירוקנָאקרַאֿפ קידנעטש טרעווו

 ;?הֿבינג ןייק רַאֿפ טינ ארומ ןייק טָאה יִא ןַא;
 ןוא ץמח םעד ןעמַארוצסיױא גנירג זיא יִא םעד,

 ןַאמערָא

 ןַאמערָא ןַאע :"חסּפ םעד ןעגנערּבוצנַײרַא רעוש

 :"אנעשוה (ענעגָאלשענּפָא ןַא) עלוסּפ א זיא

 טנַײֿפ טָאה טלעװ יד, ;:"ןסחי ַא זיא יִא ןַא;

 יַא םעד ּביל טָאה טָאג , ;"הװַאג-לעּב א יִא ןַא

 טימ םיסנ טוט טָאג, ;"(דיגנ םעד טֿפלעה ןוא)

 טיהרַאֿפ רע) יִא םעד טֿפלעה טָאג, ;"יֵא םעד

 זיא סָאװרַאֿפ ;"(תוריֿבע ערעַײט ןוֿפ םיא

 "רזוע רעד לַײװ ?טיַײליעמעריַא יד רעטיּב ױזַא

 עטוג ןּבָאה טַײל-עַא עלַא; ;"טַײצ טָאה םילד

 ףיוא) הקדצ:לעּב א זיא יִא ןַאע :"רעצרעה

 ףיוא ןרּתװ א זיא יִא ןַאק :"?(ענעשעק סמענעי

 ךיז טעזוזעצ יִא ןַא זַא; ;"לטַײּב ןדמערֿפ ַא

 ןייק ןשָארג ַא םיא ַײּב זיא ,(ךיז טעילוהעצ)

 ;:"(טינ רעַײרד ןייק רעַײרד ַא זיא) טינ טלעג

 ךיז רָאט יִא םעד, ;"ץלַא ךיז טסולג יִא םעד,

 ןצנַאט ליװ יִא ןַא זַא; ;"(ןלעװ) ןטסולג טינ

 ליװ יִא רעד זַאע ;:"ןשיּפ רעמזעלק יד ןעייג

 ןַא; :"קישטימס רעד ךיז טכערּבעצ ,ןצנַאט

 ַא ןַא, :"ןזַײװ טינ טומ ןעַײרֿפ ןייק רָאט יִא

 תורקי םעד, :"הקדצילעּב ןייק ןַײז טינ רָאט

 א ןוא לוז ַא טכַאמ יִא ןַא; :"ַא ןַא רָאנ טליֿפ

 ;|זַײרּפ םעד טמיטשַאּב ךיורּבעג-ןסַאמ =)} תורקי

 ףיוא ןרעװ טעװ רעד יִא ןַא ןוֿפ טכאל סע רע,

 טלעג ןייק ןעמ לָאז יִא ןַא ַײּב , :"רעטכעלעג

 ;(ןענָאמ ןעמוק ךַײלג טעװ רע לַײװ} "ןעַײל טינ

 ,םיששּב ןוֿפ} "לסישּב לטּב ץלַא טרעוו יִא םִַײּב,

 סָאד זיא יִא םַײּב הָאצוה עטסערג יד :ןיימ רעד

 רעקידרעכעל ַא זיא עקשיק סיִא םעד, :|ןסע
 טסע רע -- יִא ןא ןַײז וצ טוג זיא סע, ;"קַאז

 ּב ץגָאנסוֿפ .לװלָאװ זיא עגָאנסוֿפ} "עגָאנסוֿפ

 רעד ףיוא ןייצ יד טגייל יִא ןַא, :ןַאשטעּפ ךיוא

 טינ ןטרָאד ָאטינ ,קידייל זיא סָאװ} ?עצילָאּפ

 טסע יִא ןַא; :ןםילּכ ןייק טינ ,גרַאװנסע ןייק

 ,ָא; :"קינּפורק ןצרַאװש ןיא טלעג ןַײז ףיוא

 טסע יַא ןַא זַא; :"ךיוי (ענסיּפ) ּפוז ,עשַאק ךָאק
 עמערָא, :"ןוה יד רעדָא קנַארק רע זיא ,ןוה (א)

 ןכָאק עלַא :עלהמכח} "רעסַאװ טימ ןכָאק טַײל

 רעד טינ טָאה רעסַאװ ץוח רעּבָא ,רעסַאװ טימ

 רָאנ (ןּביולרעד ךיז) ןּבָאה ןעק יִא ןַאפ :ןיא
 קנורט ןטלַאק ַא רעטניװ :סנגינעגרַאֿפ ייווצ

 יִא ןַא, :"ּבוטש עמעראו א -- רעמוז ,רעסַאװ
 ךַײר ךָאנ ןעק רע) ןעגנונעֿפַאה ַײרד טָאה

 ייז ,ןרעװ ךַײר ךָאנ ןעק ֿבורק ןַײז ,ןרעװ

 לגילֿפ ןָא לגױֿפ ַא; :"(ןּברַאטש עדייּב ןענעק

 :"רעגנוה רַאֿפ עדייּב ןּברַאטש ןלדג א יַא ןַא ןוא

 לָאמעלַא זיא) עװערַאּפ דימּת זיא יא ןַא,

 רע זַא ?יִא רעד ךיז טײרֿפ ןעװ, ;"(קיכלימ

 גניליוצ א יִא ןַא ַײּב, :"טניֿפעג ןוא טרילרַאֿפ

 ;"ןגָאװ (םַײּב) םוצ דָאר עטֿפניֿפ יד יװ זיא

 עלא לַײװ} טלַאק רעמוז םוא זיא יִא םעד;

 ןוא ןטצעזרַאֿפ רֶע טָאה םישוּבלמ עקידרעטניוו

 ןיק טינ טָאה רעו םעראװ רעטניװ םוא

 -רעמוז רַאנ טגָארט ןוא םישוּבלמ עמעראוו

 ןא? :"רערעַײט ץלַא טסָאק יִא םעדא :"ןעקיד
 רעד, ;"סנּפָארט תושלח טימ ךיז טקיװק יִא

 "ליומ ןיא עינעראװ רעד טימ טּברַאטש יא

 ַא ןיוש זיא רע ןעװ רָאנ עינערַאװ טגירק רעֶו

 רענייש ַא זיא יִא רענייר א, :ןןּכוסמ-הלוח

 ןרַאֿפ, :"רודיס םעד ַײרטעג זיא יִא ןַא, ;"תולד



 עטנַאמערָא

 תינעּת ַא זיא יִא םַלּב , :"םולח ַא ריטֿפמ זיא יָא
 טימ ךיז טסיירט יִא רעד, :"רעטכעלעג 8

 טגירק ,הנותח טכַאמ יא ןא זַאק ;"אּבה-םלוע

 ;|ןייּב ַא ןליֿפַא ייז רַאֿפ ָאטינ} "תחדק טנוה רעד

 ןָא טוט רע זַא ?'ִא םעד ןעמ טנעקרעד ןעװ,

 ןייק טינ טָאה רֶעו "ןכָאװרעדניא תּבש םעד

 לכאמ ַא ּבַײװ יד זיא יַא ןַא ַײּב, ;|דגּב רעדנַא

 ןייק ךעלגעמ טינ זיא'ס} "גנוריצ א דמַאז ןוא

 ;רעקרַאֿפ ןלעוסקעס ןוֿפ זיױלּב ,ןסצ ןוֿפ הָאנה

 :ןעגָאלדַאּפ רעד ףיוא דמאז סיוא טיש עמ

 ןעמוקנָא רע זומ ,לֿבָא ַא זיא דיגנ רעד ןעװ,

 ןיא טֿפָאלש יִא ןַאס :ןןינמ םוצ| "יָא םוצ

 ,עלעּפמעל ןייק ּבוטש ןיא ָאטינ} "רעטצניֿפ רעד
 "םיאנוׂש ןייק טינ טָאה יַא רעד , ;{ןלטכיל ןייק

 .(אנקמ טינ םיא זיא ןעמ)

 לטייא טלעג ריא טימ ןּבַײרט הכַײר איד,

 ןגיל =| טינ ןיטכַא 'נוא דיירו 'נוא טׂשול

 ֿבקעי ,"טַײל המירָא ןייק {ןטכַא ןייק טינ

 טשמַא ,חישמ ןוֿפ דיל אַײנ ןיוש ןייא ,קסיוט

 לָאז טלעװ רעד ןיא יִא רעטסערג רעד, ,6

 ןייא יװ רָאי םעד ךרוד ןּבעג רעקינייװ טינ

 טֿפערטַאּב סָאד ,ןהקדצ| לקש ַא ןוֿפ שילש

 -- טינ ּביוא ןוא ,ןדליג עשיליוּפ ןּבלַאהרעדנָא

 .א/אמ ,3טל7 ,"הװצמ יד םייקמ טינ רע זיא

 המכח ןַײז ,הרוחס ןייק זיא הרוּת סיֵא םעד,

 טייג יז ,עּבטמ ןייק זיא העד ןַײז ,לטייא זיא

 ,1879 עשראו ,ןנַאמערָא רעד ,.ר .א .9 ,יָזַא טינ

 :ןעמענ סורתי טָאה . . .יִא ןַא זדנוא ַײּב , .7 'ז

 ךעּבעג ןוא ,יָא ןַא ןוא ,ןַאמ רעניימיג ַא ןַארַאֿפ
 ,רענעלַאֿפעג ַא ןוא ,יִא רעסיורג ַא ןוא ,יַא ןא

 ,ינצ ןַא ,ןֿפלד א ,תולד א ,ןצּבק א ,לּבקמ א

 א ךָאנ ןַארַאֿפ ןוא . ..ןויבאו ינע ןַא ןוא
 ,עש ,"קילירתּכ א רעדָא לאירתּכ ַא :ןעמָאנ

 "ךעלעשנעמ עניילק יד ןוֿפ טָאטש יד'

 .תוֿבדנ ןוֿפ טּבעל סָאװ שטנעמ רעמערָא .2

 ,רעזַײה יד רעּביא טייג סָאװ יִא רעד .רעלטעּב

 וצ ןעמיטשַאּב = יִא ןַא רַאֿפ ךיז ןּבַײרשרַאֿפ

 א ןיא ךיז ןֿפרַאװנַײרא .רעזַײה יד רעּביא ןייג

 ןַא טימ 'ִא ןַא ,ריט רעד ַײּב 'ִא ןַא יװ ןייטש

 סיֶא םעד ןּבָאה* .טנַאה רעטקערטשעגסיוא

 יא ,ןטסולג ךיז גנידצלַא לָאז סע = ק ש ח

 רָאג יא טרעװ ןּפַאנק א ןּבָאה סָאװ ןכַאז

 "רעּפעלש ַא יוזַא ,יָא ןַא יוזַא,* .ןכַאז ערעַײט
 -ץגייא ןוֿפ ןֿפױלטנַא טינ יװַײס ןעק עמ (א =

 ןוא ַאד| !ךעלײרֿפ ןַײז לָאז ָאט (ּב :לרוג םענ

 ןעֶיצַאּב ךיז לייט ַא ןעק װש עקידרעטַײװ יד ןיא

 ןעיצַאּב ךיז ןענעק 1ּב ןוֿפ חש לייט יװ ,וּב םוצ

 ,ן23 םוצ

 טכַאל ,יִא ןַא ןוֿפ ּפָא טכַאל עמ זַא, : װש

 טעצנג סע רעוא :"(אוה-ךורּב) טָאג ןוֿפ ּפָא ןעמ

 ןעװ, :"ןײלַא טָאג ַײּב וצ טמענ יִא ןַא ַײּב
 ַא טניֿפעג ןַאמערָא ןא ןעוו --- ?טָאג ךיז טײרֿפ

 :א/גיק ,םיחסּפ ןוֿפ} "ּפָא יז טיג ןוא האיצמ

 טײרֿפ ןעו, ;ן'הילעּבל הדֿבא ריזחמה ינע לע

 ידע ;"'ֵא ןַא טצַארק יִא ןַא ןעװ -- ?טָאג ךיז
 טינ טסעגרַאֿפ רעו יֵַא ןטימ ךיז טײרֿפ הזוזמ

 ןַײרַא ליטש טמוק יִא ןַא, :|ןָאט וצ שוק ַא יז
 ענַײז טלייצ יִא ןַאפ :"קעװַא ליטש טייג ןוא

 טּברַאטש ןוא טשינ טּבעל יִא ןַא; :"טירט
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 טסיּב, ;"רעגעלעג סָאד רָאנ טַײּב רע --- טשינ

 טסיּב ,יײג -- דרעֿפ א טסיּב ,יינ רעדַײנש א

 ךיז טָאה יִא ןַא; :"ןַײרַא דרע רעד ןיא -- יא ןַא
 ןעמ ןעק י'ִא ןַא ןיא, ;"דוֿבּכ ןַײז טעכיוא

 רעקנַארק א ןוא יִא ןַא; ;"ןקידניזרַאֿפ ךיז טכַײל

 ףרַאד ןַײז וצ יִא ןַא; :"ףיקּת קידנעטש ןענַײז

 וצ ןכילגעג זיא יא ןַא, :"לזמ ןּבָאה ךיוא ןעמ

 ןָא ּבוטש ןיא טינ ןעמ טזָאל ןדייּב) ןטיוט א

 יַא ןַאע :"ןּבעל ךיוא ליװ יִא ןַאע ;"(רמוש ַא

 ;?שדקה ןיא הריד ןוא רעזַײה יד ןיא טסעק טָאה

 לָאמעלַא םיא זיא ,ןייג טינ לָאז יִא רעד יו,

 םינּפ לּבקמ ןעמוק סע, ;"םינּפ ןיא טניװ רעד

 :"טניה עזייּב ןוא טניװ רעטלאק ַא יִא םעד ןַײז

 םולשּבייאוּב ַײּב, ;"ריט רעד ַײּב טייטש יִא ןַא;

 טדנעװ טלָאמעד לַײװ} "ןָאנּבױא יִא רעד טייטש

 ךיז טנֿפע ריט יד ּביוא, :{ריט רעד וצ ךיז ןעמ

 :"רעטקָאד ןרַאֿפ ךיז יז טנֿפע ,יִא ןראֿפ טינ

 עקנירָאקס (ערַאד) ַא זיא ערה-רצי סיִא םעד;

 -עשטעװ א טימ ןעמ טכערּבעצ יא ןַא, :"טיורּב

 עּברַאט ןיא ןייצ יד טגיל יַא רעדע :"ער

 טגרָאז ,טנייו) טגָאלק ןעװ, :"ןילרַא (לטַײּב)

 א טימ תירּב ַא טָאה רֶע ןעװ -- ?יַא רעד (ךדיז

 ןיא תונותח ייװצ,, ;"גָאט ןייא ןיא ןּבה-ןוידּפ

 ןוא רעמָאי (סרעלטעּב) סיִא םעד זיא גָאט ןייא

 ןעמ טָאה ,יֵא םעד טלָאה טָאה עמ זַא, :"גָאלק

 עמ זַא, :"(קימולט ,קימולק) לקעּפ ןַײז טלָאה

 ןעמ טֿפרַאװ ,יִא םעד (טינ ליװ) טנַײֿפ טָאה

 םעד טוט יִא רעדמערֿפ א, :"קימולק ןַײז סױרַא

 א טעז יא ןַא זַא, ;"טינ הבוט ןייק ןשימייה

 ַא ןוֿפ , :"טיוה רעד ןוֿפ רע טגנירּפש ,ןשָארג

 רעד ףיוא יִא ןַא טרעװ טנגוי רעד ןיא רוּכיש

 ךיוא רָאיצרַאװש א זיא יִא ןא רַאֿפ , :"רעטלע

 טסייה עמ ,ּפָא םיא טלדיז עמ}| "(גונעג) טוג

 טיג רעגרַאק רעד, :ןתוחור ידלַא וצ ןייג םיא

 ץרַאה סָאד לַײװ ,יִא םעד ןשַארג ןייק טינ

 ,"ןעזנָא טינ םיא ןעק רע -- ךיז טכערּב

 ינוא / זַײּפש ינַײד ןוֿפ ּביג ןַאמ םירָא ןייא

 ןַאמ ןַײד זע ןעװ טלעג ךַא / ,זַײװּפָא טינ םיא

 אדרויֿפ ,וו הׂש ,"ןןּביולרעד=| ןיּבַאל רַא טאוט

 רימ ןעװ {!ןטַײל ימרַא רימ ךא , .וט יז ,ז"ּפּת

 ַאז ,ןרישרַאמ ןינוט טרוֿפקנַארֿפ ךאנ םיחרוא

 אײנ ןייא ,"ןריט איד רֿפ טינ שנוא ןעמ טזָאל

 "קנַארֿפ ןוֿפ תרשמ ןייא ףיוא ...דיל גָאלק

 -ַײרֿפ .א| ,ח"סּת |(לזֲאּב טקורדעג) ױנַאה} ,טרוֿפ

 רשוע ןעד טָאה טָאג, 174169 װ שֿפ ,ןַאמ

 נוא םיא ןשיװצ סוּפורטוּפַא ןייא וצ טכמג

 זד טכיז טָאג ןעװ ינוא ,טַײל ימרָא איד ןשיװצ

 ,טלעג ריא םיינע איד ףיוא טסע רשוע רעד

 סטּביג טנוא קעװַא תורישע זד םיא רע טמענ

 ,ו"ּפּת ףרָאדשרמרהליװ ,רסומ טֿבש ,"ןרדנַא ןייא
 ןַאמ םירָא ןייא ןוֿפ ןהיצ םורַא שָאד; .ג/ח

 האורֿפ ימרַא ןייא זלא רןעןרעװש םיא טמוק

 טַײלעמערָא יד, .א/ול ,ןויע ,יזָא ןיורֿפ =|}

 ץשעיּפ ןיא טלײטעגנַײא ןטַאדלָאס יד יװ ןרעװ

 ךיז ןּפעלש סָאװ יד ,טַײלעמערָא-סוֿפ רעדָא

 יד ,טַײלעמערַא-דיוּב רעדָא עצינָאק ןוא ,סוֿפ וצ

 םעד ץוחַא .ךעלדַײּב ןיא םורַא ךיז ןּפעלש סָאװ

 -טָאטש :םינימ ןיא טלײטעגנַײא ךָאנ ייז ןרעוו

 דנַאּבמערַא

 ,סוממ ,"טַײלעמערָאדלעֿפ . . . טַײלעמערָא

 ,87 יז ,עקשיפ

 23 ,ןַאמערָא ןוֿפ נװ יד - עטנַאמערָא
 יז יװ ןףיוא ךיז טריֿפ =| טלדנַאה ּבַײװ ןַײמ,

 ןײגקעװַא ןָאק יז .יִא עקיטולּב ַא ןעװעג טלָאװ
 עכעלטע טימ סעּפע ןֿפיױקוצנַײא| לַײמ ייווצ

 ,29 שו 1962 ,זמט ,"ןרעקיליּב ןשָארג

 -ערָא ןוֿפ פקֿפ .סע- ,רעד -- קישטנַאמערַא
 ןוֿפ רָאג רעדָא לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב טימ ,ןַאמ

 ערטיכ טימ יִא ןַא .ןרעגניי א וצ טייקיטומטוג

 'ַא רעכעלײרֿפ ַא .ךעלעגייא

 נװ .עכענ- :ךיוא .ס- ,יד -- עכינַא טערָא

 ,21 ּבּב ,ןַאמערָא ןוֿפ

 ,טײקמערָא חזז .ּבנ צמ ,יד -- עינַאמערַָא
 ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ גילֿפ ַאש
 טָאה טשרעהעג ואוו ,החּפשמ ַא ַײּב / הינסכַא

 ,'גילֿפ ַא ,קינַאמ .י ,"יָא

 טָאה) ַײּב זיא סע סָאװ .ידא -- שינַאמערָא

 ,שוּבלמ רעיא .ןַאמערַא ןא (ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד

 וצ ןעמוקעגפיוא יִאְו .הענכה עץיִא .תוגׂשה עא

 ןקעדרַאֿפ, .{װװד +-- ,עקסנַאמערָא ןטַײּברַאֿפ

 .5 ןוו 1954 ,זמט ,סוקרַאמ .פ ,"טייקליוה עיִא יד |

 סקַאּבלק ןוֿפ רערעל רע'ִֶא רעליטש רענעי;

 ,טייק-ה 2.  וצ 1954 ,זמט ,טייצ ,"עמעָאּפ

 .פד חוזה ..מטפ ,ידַא -- עקסנַאמערָא
 ,תוסנרּפ יִא .החּפשמ יִא ןא .ךעלניילק .קיטשינ

 ,רעטלע ןַײמ ןיא, .ערה-רצי רעיֶא .הֿבדנ עא

 ןיִּב -- ךלוה ןָא ןַײמ ןוא ןעזסיוא ןַײמ טימ

 ,רעַײֿפ ןוֿפ שטנעמ רעד ,גח ,"ןוימד-לעּב א ךיא
 ,158 יז ,1962 יינ

 ,גנוריצ .1 .רעדנעּב- ,רעד -- דנַאּב|מערָא
 סצ ואװ טרָא םורַא טגָארט עמ סָאװ ,לֿפײר

 .ץינַאלד רעד רעּביא ,םערָא רעד ךיז טקידנע

 -רעּבליז) רענעדליג א ,טעלעזדנַארּב ,טעלסַארּב

 טָאה ןתח רעד, .יִא (ַאא רענעניטשרוּב ,רעג

 יד (תוֿפיטנה)ש ."'ִא ןַא טקישעג הלּכ רעד

 ,רדנעּב םורָא יד 'נוא . . . אסּפענק םזיפ

 יַּפ "לע ןטרָאד| גנולקיװ ןַײא יד ינוא ן'תֹורשהוָו

 19 ,ג ,היעשי ,מהס ,"ןיגנולקיוז ןייא, :תועט
 ןוא רעדנעּביִא יד ןוא ךעלרעּבמָאּב יד, :יּתְ)
 םיא ךיז טריצ איורֿפ ןייא וזַא , .ן"סרעיילש יד

 טנוֿפיג ןייא ינוא ןָא ןטיק ךיז טגנעה 'נוא דָאּב

 מדפֿפ ,טנַארּב ,". . . רדנעּב םורָא ינוא ךילרגניֿפ

 טגָארט עמ סָאװ דנַאּב 22 .ול קרפ ,6
 יװ טניד סָאװ ןוא םערָארעּבײא (ןרעּביא) ןֿפױא

 ןטמיטשַאּב ַא וצ טרעהעג עמ זַא גנונעכיײצּפָא ןַא

 ןַא וצ םּתס ,ײצילַאּפ ןיא ,רעטילימ ןיא גנַאר

 טימ ,תולדג טימ יא םעד ןגָארט .עיצַאזינַאגרָא
 ,ץלָאטש

 טזומעג ןּבָאה ןדיי סָאװ לּברַא ןֿפױא דנַאּב .8|
 ,1703 ,עקסַאּפָא +-- .סיצַאנ יד רעטנוא ןגָארט
 טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןײגסױרַא ָאטעג ןוֿפ,
 ַא ןגָארטעג טָאה רעדעי ,שינעּבױלרעד ַא ןָא

 -סענַאהָאי ,םלעכ ּבזי ,"דוד-ןגמ ַא ןוא יַא ןסַײװ
 רעדנעּביַא ןעװעג ןענעז סע} .549 יז ,1954 גרוּב

 -רַאֿפ ןענעכייצאּב וצ ןרילָאק ענעדײשרַאֿפ טימ



 רוחּב-םערָא

 ן.סָאטעג יד ןיא ןדִיי סעירָאגעטַאק ענעדייש

 עװַאלּבָא עַײנ יד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעװ;

 ןייק טגיילעג טשינ רעמ ןעמ טָאה ,ןדַיי ףיוא

 ,ןרָאהט .ל .י ,"רעדנעּביַא עקיזָאד יד ףיוא דוֿבּכ

 ,29 וא 1961 ,רענַאקירעמַא

 עמערָא :ךיוא ,םײּבײָא ,רעד -- רוחּב"םערָא

 טסע סָאװ ןַאמ:הֿבישי ,רוחּכ הֿבישי .םירוחּב

 יּב"ַא ןַא ףיוא יװ טסַאג א ףיוא ןקוק .געט

 יװ ךיז ןּפַאכוצ :ליומ ןיא סנסיּב יד ןלייצ םיא

 ןטסַאֿפרַאֿפ וצ ,ןשַאט-ןמה) סעקטאל וצ ּב"ַא ןַא

 טרעװ יּב"ַא ןַא זַא; .לװֿפ (זיוה שיריֿבג ַא ןיא

 טסע) ֿבלח טימ לגייּב רע טסע ,סרוקיּפַא ןַא

 וצ גיוט יּביַא ןַא; :"(טכיל ענעֿבלח א ףיוא רע

 א ,שדוקילּכ א ןרעװ ןעק רעו װש ,ײץלַא
 קידנעטש ןעק רע ,רחוס ַא ןרעװ ןעק רע ,דמלמ

 טימ טינ וליֿפַא בוא ןוא ,הסנרּפ ןעניֿפעג

 טימ ּבַײװ ןַײז ןגרָאזרַאֿפ רע ןעק ,הזה-םלוע

 ..+. תורוד יגיטציא רּבַײװ ריא , ,ןאּבה-םלוע

 טער ןותיח ןייא ןמ ןעװ ןֿפַאל קעװַא טוט

 רע ןוש ןעװ ,רוחּב םרָא ןייא רטכעט ירעַײא

 ,"סחוימ ןייא ןוש רדָא זיא ןדמל רׂשורג ןייא

 ּפש ,װ שֿפ} 1695 טׂשמַא ,טיֿבשז אֿבכוּכ

 'ב"ִא רעד טָאה ןיולק ןיא קירוצ, .8

 רע ערעשטעװ עֿפרַאש ַא רַאֿפ סָאװ טלייצרעד

 רעטומ ןַײמ ַײּב סע ּבָאה ךיא . . .טַאהעג טָאה

 סעקניצ רזוע ,זמא ,"ןסעגצג טינ טעּפמיק ןיא

 א ןוֿפ יּב"ֵא ןַא ,1868 ענליװ ,גיצ איד ןוא

 טצענעגכרוד ,רענעגָאלשרעד א ,ןצעּביז רָאי

 יּפָארַא טייטש ןוא ךיז טלסיירט ,ןגער םענוֿפ

 .צצ יז ,המלש ,סוממ ,"ןגיוא יד קידנזָאל

 רעדָא ןוֿפ זיא סָאװ .ידא -- שרוחּב"מערַא

 רע טָאה רָאי ןצרעֿפ וצ , .רוחּב-םערַא ןַא ַײּב

 ןָאטּפָא ןוא לציװ ןיּב"ַא ןַא ןגָאז טנַאקעג ןיוש

 רעד ,טטַאלּבנעדליג .ד .ח ,ײלציּפש ןקידהזעה ַא

 ,6 יז ,1896 ץנליוו ,תועט

 .ס- ,יד -- עדניּב"םערָא
3. / 

 .וימ .סקיּב-הקדצ וזד .ןי ,יד -- שקיּב"םערָא
 איד רע ןעװ, .טַײלעמערָא רַאֿפ עקשוּפ-הקדצ

 רע ...טֿפרעװ ןַײרַא ׂשקיּב םירָא ןיא הקדצ

 ימרָא רד נוא טּביג רֶע ןימעװ ןׂשיװ טינ זומ

 ...טוה ןּבעגג ׂשע םיא רעוו ןשיװ טינ זומ

 ןַײרַא טשינ ׂשקיּב הקדצ איד ןיא רעהג ןעמ

 ןיא יאּבג רעד זַא ׂשיװ ןעמ זיּב ןיֿפרַאװ

 ףסוי ירּב ףלָאװ ֿבאז 'ר ,"שנעמ רטּבױלגּב ןייא

 .ד"נקּת רָאװדיװָאנ ,באזה תשירד ,ןילרּב ק"קמ

 ,טסורּבמרַא +- .ן  ,יד -- טפורּבמערָא

 ןוֿפ זיא סָאװ .לַאענ .ידַא -- קיפַאנמערַא
 ,סיי ,ײקלָאֿפ קיסַאגמערָא ,ָא, .סַאג רעמערָא ןַא

 ,31 יז ,1944 לאערטנָאמ ,ןּביול ןוא רעדיל

 ,טלעג-םערָא :ךױא .סָאד -- טלעגנמערַא
 -ערָאהרַאֿפ רעװוש .1 .טלעג (ע)מערָא
 םעד ןלָאצ .רעטעּברַא ןעיֶא ןַא ןוֿפ טלעג טעװ
 -ץגּפָא ןַא ןקורנַײרַא ןוא 'גײַא רערָאטעּברַא
 סָאד רע טָאה ןייװעג טימ, .ןדליג םענעּביר
 ןַא ןּבילּברַאֿפ ױזַא ןוא טלייצעג 'ג"ַא לסיּב

 ,דנַאּבמערָא ווזד
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 י"ג ,עשייר ןןײטשנַײװ שירעּב ,"דִיי רעמערָא

 ,25 'ו ,7

 ,הקדצ רַאֿפ טמיטשַאּב ןיא סָאװ טלעג ,2

 .עמערָא ןשיװצ ןרעװ טלייטעצ ףרַאד סָאװ

 רַאֿפ רימ ךָאד טסיג וד, .יִא ןּבעגסיוא םניחּב

 ךיא סָאװ רעדניק עמערָא רַאֿפ ,טַײלעמערַא

 טשינ ךיא לעװ 'ג"ַא ,ריצַאּפש ןֿפױא ףערט

 יץלעגניי עקנַארק סָאד' ,ץרפ ,"ןרילרַאֿפ

 ,טגיילעגנַײא טָאה רעמערָא ןַא סָאװ טלעג 9
 א רע זיא; -- ןֿבושח א ,ןכַײר א טױרטרַאֿפנָא

 ,ןּבילּבעג טשינרָאג זיא'ס . . . ןרָאװעג ֿבוח-לעּב

 ןרָאװעג ןלַאֿפרַאֿפ ןענַײז ןטלעג עמערַא עלַא יד

 טָאה'ס ,טנייװעג ךעּבענ ןּבָאה םינצּבק יד ...

 םייח| ,ןרעֿפנע וצ טַאהעג טשינ רענייק יז

 'הרטסָא ינרַאשטמ ףלָאװ 'ר תלודג' ,ןאגַאלַאמ

 !טולּב ןיא ךָאנ זיא טנעה ערעייז ,, ,(235 יז ,פיִו

 ןיא סָאד ,טלעג עמערָא עדמערֿפ ,טסײטשרַאֿפ

 הׂשוע ,לַאגעס ןעּבױװט {ןןילײרןֿפ ,"!טולּב

 ,77 יז ,1883 עשראװ , ... .הׂשעמה

 ,שדקה וזז .רעזַײה .סָאד -- זיוה|מערָא
 ,טַײלעמערָא רַאֿפ לעיצעּפס זיוה .זיוה-םיחרוא

 ,טײקמערָא חזז .כרַא .יד -- טײהמערַא
 ןַײרַא טלעג ליֿפ ןאוּב ןיא טוט ׂשע רעװ;

 וצ טײהמרָא ןַײז ןא ךילטצעל טָאה .ןקעטש

 ,ּב/גמ ,ןויע ,"ןקעל

 ,ל)רעגײזטנַאה ווזד -- (ל)רעגיײזמערַא

 םערָא .24/16: 210 ,ידַא -- קילעזמערָא

 ןדישַאּב .קידכעּבענ .טרעװ ןיא ,טלַאהניא ןיא

 .ןזַײװַאּב עיִא ,הטיש ,ןּביױלג רעיִא ןַא .יִא ןוא

 טעמַאז ןיא ןוא עטיל ןיא תונּבר הסנרּפ יד םגה

 ,"עָא ןַא רעייז ןעװעג זיא טַײצ רענעי ןיא

 ,1889 עשראוו ,רעדיל עשידיא ,יריש  ,רָאג

 ,82 יז

 ,םוט+םערָאק2 .רעמיט- ,סָאד -- םוט|מערָא
 עטלעטשעגנַײא יד טימ םּכסהֹּב טינ לַײװ ,רנ|

 "מערָא ,טײקמערָא .ןגנוֿפַאשטרָאװ ןוֿפ סמערוֿפ

 .עמערָא ןוֿפ םוטנגייא .טֿפַאש

 "םערָא ןַא ַײּב שיט .ן ,רעד -- שיטיםערַא

 ןָא טּבייה רוצהדּפ,, .(+--) טײצלָאמ-םערָא ,לָאמ

 יט"ַא ןרַאֿפ ןוגינ םעַײנ ןַײז עלעּפַאק ןַײז טימ

 ,יטייָא ןרַאֿפ ,הלּכ רעמערַא רעד רַאֿפ ןוגינ רעד
 ,112 '7 ,1940 וועִלִק ,רעמזעלק ,רעקורד .א

 .שינַאמערָא וזז .כרַא יזַא -- ךעלטמערַא
 איד ךיז ןטלַאה סיניטער יטוג ןייא ןוֿפ ךיוא,

 .ג/טל ,עּב ,"טינ טֿפלעה ינוא ךילטמירָא טַײצ

 ןדנוּברַאֿפ .םערָא ןוֿפ ֿפצ .ידַא -- קנימערָא
 -צַאכ, .עלהמותי עיֶא .טֿפַאשּביל ,תונמחר טימ

 ,עלעקצַאזָאק א רימ ליּפש ,עלעקצַאכ ,עלעק
 .לֿפ ,"עלעקסטַאװכ א יּבַא ,ס'ָא ןַא שטָאכ

 ,קרַאטש רעייז רעגעי רעד רימ ךָאד טגָאי ,

 יד רימ ףיוא טקיש ןוא דניוושעג רימ רע טגָאי

 ,?ןײלַא עלעזעה רעיא ןַא רימ ךיא ןיּב --- ,טניה

 ,טרַאדעגסױא ,ןשטנעמ עֶא ,עקירעגנוה, .לפ

 יד ,סוממ ,יזייּב ןוא טוה ,טרעוװיידעגסיוא
 ,3 'ז ,ןילָאװ ןוֿפ גנוקעדטנַא

 -לּברַא וזז .1 .רעכעל ,יד -- ךָאל"םערַא

 עטַאװעמערַא

 ףָאטש ןוֿפ ןטינשעגסיוא טרעװ סָאװ ךָאל .ךָאל
 -עגסיוא סָאד .2 .לּברַא םעד ןעײנוצנַײרַא
 .לטסעװ ןיא ילײָא ,טנעה יד רַאֿפ ענעטינש

 240: .ענדיּב ,םערָא .1 .ידַא -- ךעלמערַא
 ילקזו|לקהי' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר 6

 / טימ, :יּת| "אכילמרע ׂשד, (5 ,אכ ,רּבדמּב)

 ,תוצמ' רעּביא טיג חט .ןײזַײּפש רעקיטשינ רעד

 טיורּב תוצמ, (3 ,זט ,םירֿבד) 'ינןוְןע םחל

 טָאה, .ן"טיונ ןוֿפ טיורּב ,תוצמ,, :יּת| "ךילמרע

 םיא ןּבָאה םורַאד ,רדיילק יכילמרָא ןָאטג ןָא ךיז

 ,וֿפיסוי ,"טנעקעג טינ הדוהי ןוֿפ טייל איד

 ַא ןיא רעּבָא ,םערָא 2 .גנ יז ,1743 טׂשמַא

 ַא ןַא .יִא רעיײז ןּבעל .הגרדמ רערענעלק

 ."לכיּב ןּבעגעגסױרַא יִא ,ןיילק ַא, .לרוּביח
 ,טייק-

 ַא רַאֿפ ןעלנָא רעד .ןע ,יד -- ןעלמערַא
 ןטרעטסלָאּפעג ַא ַײּב ,לוטשרעטַאֿפ א ַײּב טנַאה

 טימ עלסערק עטלא ןא לשיט ַא ַײּב, ,לוטש

 ,1 ןפ ,1866 ,מק ,"ןעיֶא ענעכַארּבעגּפָא

 טסָאק ץלַא סָאד, .װווד +-- .סָאד -- לָאמ"םערַא
 יד טימ הנותח עשיגיטַײצרַאֿפ א יװ רעמ ליֿפ

 ,"םינויֿבא עדוֿבּכּב רַאֿפ ימייָא סָאד ןוא תורימז

 זַא טכירעג ךיז טָאה עמ, ,47 ןאל ,1886 לָאֿפי

 טעװ ןתח רעכַײר ןוא רעטנרעלעגליואוו רעד

 ,1963 י"נ ,םֹּת לּפמיג ,שַאּב ,ײמ"יָא ןַא ןכַאמ

 ,88 יז

 טַײצלָאמ .ן ,רעד -- טַײצלַאמ-םערַא
 רעסיורג ַַא ַײּב טַײלעמערָא ראֿפ לעיצעּפס

 יד, .הנותח ַא ַײּב לעיצעּפס ,החמׂש רעשיריפג
 ךורּב עדייז רעד זַא טלייצרעד ןּבָאה ןטניוװ

 אל ןיע סָאװ ימ"ַא ןַא ןכַאמ וצ ךיז טיירג

 ,המט ,טיי ,"ןליּפש ןלעװ םירָאמזעלק ,התאר

 'וז ,1944 י"נ ,ןליופ ,טיי 4- ..61
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 -כעּבענ .ךעלמערָא .כרַא ,ידַא -- קיטוממערָא
 טלעװג (האנה) ןייק טָאה רע, .טקירדרעד .קיד |

 רע טָאה םורַאד ,(הרוּת דוֿבּכ) ןעד ןוֿפ ןּבָאה

 ,ּב/דמ ,ראש ,"טּבעלג גיטומ םירָא

 .ןַאמערָא וזז .ןי ,רעד .1 -- שטנעממערַא
 יָא ןַא וצרעד ,דניזעגזיוה סיורג א טָאה רע,

 :צעפס .עטנַאמערָא ,ױרֿפ עמערָא .סָאד .2
 טגָאזעג ןעמ טָאה . . .יָאע .ױרֿפ עמערָא עטלַא

 יד רעּביא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ױרֿפ א ןגעװ רָאנ

 :טגָאזעג ןעמ טָאה ןאמ א ןגעװ .רעזַײה

 ןעװעג ןענַײז יִא ןַא ןוא ןַאמערָא ןַא .ןַאמערָא
 ַא :טגָאזעג ןעמ טָאה ןטסירק ןגעװ ,ןדִיי רָאנ

 זַא ךיז טכוד רימ .עקרעלטעּב ַא ןוא רעלטעּב

 טינ} טכַאמעג ןעמ טָאה ןדיישרעטנוא יד טָא

 ,"ןטנגעג ךס ַא רעייז ןיא {װָאנַאדױק ןיא זיולּב

 ,1 ,צ ּפשוי ,רַא

 סָאװ װרענ-טּפוה .ן  ,רעד -- וורעניםערָא
 ןיא ךיז טֿפרַאװ שרעדנוזַאּב, .םערָא ןכרוד טייג
 יניײָא רעד -- םעדָאֿפ רעקיד רעסַײװ ַא ןגיוא יד
 ןייּבנקור ןוֿפ סױרַא טייג סָאװ ןשָארֿפ םִַַײּב|
 ,235 יז ,ו כֵאי ,"ןַײרַא סיֿפ עטשרעדעֿפ יד ןיא

 סקיֿפוס + םערָא .יזַא -- עטאװעמערַא



 'ַאטעמערַא

 טימ רעּבָא לס ןיא ,ךעלמערָא וזז .עטאוועד
 ,לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב ַא

 -מוא ןוא װעליהָאמ לקָאל .יד -- .ַאטעמערַא
 .ןשטנעמ עמצרָא רַאֿפ ןעמָאנללּכ  .טנגעג

 ֿבקעי ,ײןּבילקעגמורַא ךיז טָאה יא עצנַאג יד,

 ,2 ,אאווו פשִיי ,ןיװעל

 .6- ןַאמערָא ןוֿפ צמ ,יד -- טַײלעמערַא
 ,טַײל עמערָא טגָאז עמ, .24/04: 816

 .װש ,"טינ טַײל ןייק ןענַײז עכַײר יד לַײװ

 טלװש ןיא אד ,טַײל ןמרא ,רימ ןיגאמ ׂשוו;

 ךיא ןעװ ךַא נוא , .826 הרוש ,לגמ ,"?ןַאהיג

 ןאק אוז ,ץיז ןא ןטנוא טַײל ימרָא איד אֵעּב

 הי"ד ,ּפָא טייג = טיג ּבָא ןניא ׂשָאװ ןרעה ךיא

 וּפק הׂשעמ ,ּבמ ,"רזַײה יריא ןיא |ְןָא טייג

 ּבָא טינ ןרעװ ׂשע ,ןטימ רֿפ טינ טרעװ ׂשע,

 ,א/גמ ,וטל ,"דנַאל םנַײד ןיא טַײל ימרָא ןייג

 ,הָאּפ ,טעיפ ַײּב -- לסיׁשיא ,עסַאקייָא
 .ז ,ח

 -מורַא .טמערָאעג ,םערָא .ורט -- ןעמערָא
 טָאה, .סמערָא עדייּב טימ ,םערָא ןַא טימ ןעמענ
 ,"טשוקעג ןוא טמערָאעג רעסייה ץלַא םיא יז
 ,1937 עשראװ ,טשיור ןדרי רעד ,תוכרב .ז

 ,"םיא טמערָא דימּת טעמוא ,טעמוא, .111 ז
 -- ךיזו טימ .15 'ז ,עק'הנותח ַא ,דָארּב

 .ןוזק

 -ערָא רַאֿפ ךיק .ןכיק- ,יד -- ךיק(")עמערָא
 ןעמעלַא רַאֿפ יא ךיק עקיליּב | .טַײלעמ

 ַא ןיא ןייג וצ ןעניגרַאֿפ ךיז טינ ןענעק סָאװ

 ,ךיא טכַאוט -- טַײלעמערָא, .ןןַארָאטסער

 ּבָאה ךיא ואװ ,'ק"ָא רעד ןוֿפ קידנעײגסױרַא

 ןשירעלטעּב ןטימ ןעגנַאגַאּב טרַאה יוזא ךימ

 ,ץרּפ ,"וצ ךיג ךיז ןסע טַײלעמערָא --- לגנִיי
 .ילגגִיי עמערָא סָאדי

 ןַײז ןוֿפ בצמ ןיא .ודַא -- טייהרעמערָא

 איד ןיא (תומלצו ךשח) ןציז ָאד יד, .םערָא

 ןַײז אד יד ,סגקנעֿפיג ןיא סנרטצניֿפ יׂשורג

 ןיא טײהרמורָא (ינע) ןדנוּביג ןא 'נוא ןגנֿפיג

 טייקעג , . . . :יּת| 10 ,זק ,םילהּת ,מהס ,"ןזַײא
 .ןיןזַײא ןוא ןַײּפ ןיא

 ןֿפ לײט .ס' ,רעד -- רעצנַאּפ"םערַא
 -רעּבייא יד טצישַאּב ,טקעדרַאֿפ סָאװ רעצנַאּפ
 ,סמערָא עצנַאג יד ,סמערָא

 רעמערָא רָאג .וָאס .םיי ,רעד -- רעױּפמערָא

 טָאה טכַאמ עשיטעװָאס יד סָאװ ,רעױּפ

 -ןַײרַא םַײּב ןּביוהרעד טרעװ רע זַא טכַארטַאּב

 -- שיד ,םוטײָא .טריװלָאק א ןיא ןטערט

 ןַא ...סרעגָאמ ַא ,סניילק ַא לדרעֿפ ַא, .ידַא

 מערוטש מעד ,ןיװעלךַאמּפיל ,"לדרעֿפ ׁשיָא
 ,1929 עװקסָאמ ,1געקטנַא

 .- ,רעד -- גנירמערַא
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 יַא רעטסערג רעד ןיא הרוּת ןענרעל .יֵא וצ
 יד ןוֿפ ,םישוּבלמ יד ןוֿפ ּפָארַא טַײרש י'ִא יד

 ,ןרעלקרעד וצ סעּפע רעטרעװ ןיא יַא .סעטַאל

 ,קיסַאּפש = 'ִא ןיא ןייגי* ,ןשטַײטוצסיױא

 ץעמערָא ןגעװ עקאט לעיצעּפס ,טמערָאעג ןייג

 ןענַײז טייקליוֿפ ןוא יַאק .ךעלדיימ ןוא םירוחּב

 ןוֿפ עמַאמ יד זיא טײקלױוֿפ , ;"רעדירּב ייווצ

 זיא יֵא/ ;"טייקשידִיי ַײּב טלַאהרעד יֵאק :"'ַא

 סיורג ןייק טינ ךיוא רעּבָא ,דנַאש ןייק טינ

 ,רעֿפעֿפ יװ רעטיּב זיא יא ;"(עדָאגיװ) לדנַײש

 .װש ,"ץלַאז וצ ךָאנ ןטיש האנק ןוא האנׂש

 יריא ןגעװ ןוֿפ םיא וצ ןמאק (םיינע) יד,

 ,"(שנענ) רֶע רַאװ ךיוא םורד ,טייק םורא יׂשורג

 רעד ןַײמ הרוּת ןַײד טינ רעװ, .2 ,א ,תור ,חט

 ןיא ןרָאװיג ןראול רֿפ ךיא רעװ אד גנואיימ

 טסלָאז , ,92 ,טיק ,םילהּת ,מהס ,ײטײקמורָא ןַײמ

 "מערַא ןַײז רַאֿפ ןסַײרַאּב טשינ ןַאמערָא ןייק

 ,"ןשטנעמ םעניימעג א ןעשטומ טשינ ןוא טייק

 :ןגָאז ןנּבר יד, .22 ,ּבכ ,ד"עקּת ילשמ ,סמ

 ןייא ןיא םירוסי עלַא ןגײלנַײרַא לָאז עמ זַא

 יד טצװ ,לָאשגָאװ ןרעדנַא ןיא יִא ןוא לָאשגָאװ

 ,זּביא ץּבעי .מ .י ,"םירוסי עלַא ןגעװּפָארַא יָא

 5, .אל השרּפ ,1887 עשרַאװ ,הּבר שרדמ

 רעד טימ הלילח ןעק סע סָאװ תולװע ינימה

 -ץגמוא רעד ּבילוצ טָאטש ןיא ןעעשעג טַײצ

 ,(סוממ} ץיװַאמַארּבַא .י .ש ,""ִא רענעֿפלָאה

 טגײלרַאֿפ ןציז טשיג ןלָאז ייז, .4 ן ,1865 ,מק

 רָאג ייז לָאז יִא סָאד ןוָאל ןוא טנעה יד

 זיא סָאװ ןוא ,ץרפ ,"ןעגנילשנַײא ןצנַאגניא

 טסינעג טײקמערָא עשידִיי יד, .'ףליה רעַײא

 ךיז טָאה יא; ."טייקסטוג סריבג םעד ןוֿפ

 רָאג טָאה סָאװ ֿבושי םעד םורַא טעילוטעג
 ,"בושי ןכַײר ַא ןוֿפ םש ַא ןעמוקַאּב לענש
 ,1947 י"נ דיי רעװָאכָאטסנעשט ןיא ,יקצַאש .'

 ,15 'ז

 -ילצּב עמערָא .סטוג-ןואיּבָאה ךעלמערָא .2
 -נָא .טײקמערָא לסיּב'ס ןקַאּפרַאֿפ .טייקשיתּב
 ,טײקמערָאס ןרעװנָא .יִא לסיּב סָאד ןבַײלק

 טָאה עמ ןוא רוֿפ א טלעטשעג םיא ןעמ טָאה,
 סָאװ יא לסיּב ןַײז טימ תיּבינּב ןַײז ןעמונרַאֿפ
 ןּבָאה ייז , .166 יז ,ףי ,"טַאהעג ךעּבענ טָאה רע
 -ֿפיױא םיוק ייז ןּבָאה ,יָא לסיּב יד טֿפױקרַאֿפ
 ,"ןטסָאק"עזַײר עקידנעװטיונ יד ףיוא ןגָאלשעג
 .4 'ז ,1903 י"נ ,...עניורק ענחַאי

 ,םערָא ןֿפױא גניר

 -רעּבייא םעד רעּביא גניר-גנוריצ ךיוא ,טעלסַארּב

 שנייא ,ןיגנַאּפש ןדלָאג ןייא רע םאנ . . ., .םִערָא

 :ית} גניר םירָא אייוצ נוא ,רעװש לקש יּבלה

 יריא ןא ן"טנעה עריא רַאֿפ רעדנעּבמערָא ייווצ,

 ,ץילּב ,"רעװש דלַאג ׂשלקש ןהעצ ,דנעה
 ,22 ,רכ ,תישארּב

 .ז ,יד 6 רעד -- לוטשמערַָא

 ןרידנערַא

 דרע ףיוא גנורעדנַאװרעּביא רעד טימ ךַײלגַאּב,
 טימ ךיוא ןיוש דרעמָאק רעד ךיז טמענרַאֿפ

 ,"עירטסודניא רעד ןיא יַא עשידִלי יד ןרעדילגנַײא
 1221 ןאש ,1930 װָאקרַאכ ,טלעװ עטיור יד

 ,טײקכַײר ןיא ,טַאז עקינייא ןּבעל סָאװרַאֿפ

 רעקידנעטש ןיא -- ייז ןוא ,טײקכעלײרֿפ ןיא

 ,"תוגאד עקיּביײא ןיא ןוא טעמוא אזַא ןיא ,יָא
 .1939 'װעלק ,שטַאקסוא ענָאכ ,עירול עטָאנ

 טימ ןַא ודנוא ןליֿפ רעלטסניק . . . ןוֿפ קרעװ;

 ,טי ,"ןיִא עכעלשטנעמ ןוֿפ ןטײקמערַאװ יד
 ,8 ') ,רעטיװעג-חישמ

 ףיוא לוטש

 ,סמערָא יד ןרַאּפשוצנָא

 ,עק- ,ןי- נװ .ס- ,ז ,רעד -- רָאטַא|דנערַא
 וזה ...:2: םעסוצקאהנסקמ ,רעטַא- ;89 ,סד

 רעד ןוֿפ יא .טרידנערַא סע רעװ .רַאדנערַא

 ,רעדלעֿפ יד ןוֿפ יא ,לימ רעד ןוֿפ יא .עמשטערק

 זַא . . ,טניימעג ּבָאה ךיא, .יא רעקינימרעטנָא

 ,ןַײז טינ ןיוש ןעמ ףראדַאּב יַא ןוֿפ רעכַײר

 טלָאצ דָאּב ןוֿפ יא רעד, .11 'ז ,תועסמ ,סוממ

 ,ץרפ ,"רָאי א לּבור טרעדנוה סקעז ןצנַאגניא

 יד, ,331 יז ,24 טקנוּפ ,'ךעלטעטש ןוא טעטש'

 -עטש ןעמונרַאֿפ ןּבָאה . . . ןטסיסנַאניֿפ יד ןדִיי

 יד ןוֿפ סרָאטַאַא רעדָא ןֿפירַאכָאמלַא ןוֿפ סעל

 71 יז ,ץ דש ,זּביא קז ,"ןרעַײטש הכולמ

 .ידַא -- עקסרָאטַא- ,שירעטַאז

 ,=2: 810ת02:2 .סי ,סעי ,ן" ,רעד--ר'ַארנערַא
 (ּפָא טמענ סָאװ רעד .::08: 0628

 טגניד סָאװ רערעדעי .ץירּפ םַײּב עדנערא יד

 ףיוא ןצונוצסיוא ,ןטעּברַאַאּב וצ ּפָא סעּפע

 -ץַײטש ,יַא-לימ ,יַא-עמשטערק ,יַא-דלעֿפ .הסנכה
 .לװפ ,"גנוי רעּבָארג א זיא יא ןַא ואוו, .יַא"ןר

 ןוֿפ תולעמ יד ךיז ןיא ןּבָאה ףרַאדַאּב יא ןַא;

 זיא ןעמ זַא, :"וניּבר השמ ןוא וניֿבָא-םהרֿבַא

 ןיא רֶע זַא רע טגָאז ,(ה)הּבגה טימ יַא ןַא דּבכמ

 טָאה דיסֿפרָאד רעד ,'ַא רעד| װש ,"קירעזייה

 רע, .{ץרָאה-םע ןסיורג ַא ןוֿפ םש ַא טַאהעג

 ןֿפױא 'א רעד יװ ןגיוא רָאּפ ַא סיוא טצָאלג

 ,קינוהוּתה םלוע רעד ,שטַאגולד .מ ,"ץצוקיץָא

 ןגעלֿפ סנטסניימ , ,38 'ז ,1875 װעשטידרַאּב

 םינתח רעטכעט ערעייז רַאֿפ ןלייווסיוא סע'א

 ,סוממ ,"תוֿבישי יד ןוֿפ םירוחּב עטסעּב יד
 ,85 יז ,המלש

 רעדלעֿפ ,רעזַײה ,םיקסע עיַא .ידַא -- שי

 ךַאנ טסעװ וד ..., .ידַא -- עקס- .חזַאא
 ,12 יז ,פי ,"סטטיווק יַא ןֿפרַאד

 ןדנ ןּבעגעג טָאה , .סע- ,רעד -- קישטשי

 'אֹּב ןוֿפ קלח ַא ןרעדעי ,לקישטשיַא רעד

 ,ןת"שּת ,ָא"ּת ,םעיעדי} לֿפ ,"לקישטנַאר

 פא .טרידנערַא(עג) ,ריד- .ורט -- ןרידנערַא
 ,ןעגניד .עדנערא (ןיא) ףיוא ןעמענ רעדָא ןּבעג

 ַא טױל ,ןעמענרעּביא .תוכז ַא ןֿפױקנַײא

 א יַא .טַײצ רעטמיטשַאּב ַא רַאֿפ תוכז ַא ,םּכסה

 -ֿפנָארּב א 'ַא .רָאי 49 ףיוא ץירּפ םַײּב דלַאװ

 ,טֿפאשטריװ א יַא ,דלעֿפ א ,קנעש א יִא ,ַײרענערּב

 רעד, .ןרעַײטש ןריסאקנַײא ןוֿפ תוכז םעד יא

 ןדִיי טרעטנומעגֿפױא . . .טָאה דעװ רעשיוװטיל

 ףצח בװש טשטַײטרַאֿפ יװַא -- לוֿפמערָא
 .ן"םעזוּב ןיא, :יּת} (22 ,טמ ,היעשי)

 עטשרעדָאֿפ יד סָאװ .ידא -- קיֿפיֿפמערָא
 ץיִא .סמערָא וצ ךעלגע ןענַײז ,ייז ןעניד סיֿפ

 ,ןדָאּפָאיכַארּב ,םייח-ילעּב

 טֿפַאשנגײא .1 .ן ,(סָאד) יד -- טיײיקמסערָא

 (ןריֿפרעד) ןעגנערּב .םערָא ןַײז ןוֿפ בצמ רעדָא

 ,טײקמערָא וז .ז ,יד -- טֿפַאשמערַא
 עמערָא ןוֿפ רוּביצ רעד ,ללּכ רעד לעיצעּפס

 רע20 ףוס טניז ךיז טײרּפשרַאֿפ יִאְ| .ןשטנעמ

 ןעגנולקעג טָאה טרָאװ עַײנ סָאד .ה"י .20 ןרָאי

 "א עקיטרָא יד ,ןרעכיװ ,רעלעדייא סעּפע

 ןּבעל עצנַאג סָאד טּבעלעג ןוא יִא ןיא ןריוּבעג

 א עשיטָאטש יד ןוא עשיֿפרָאד יד .יִא ןיא



 עדנערַא

 ,"ןלָאצּפָא ןוא ןרעַײטש עשהכולמ יַא ןלָאז יז
 ,165 'ז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,רעצינשיװ .מ
 סץנַאּפ יד ַײּב טרידנערַא ןּבָאה ןדִיי עכַײר יד,

 זביא ,"ןעקנעש ןוא ןעַײרענערּב-ןֿפנָארּב . . .
 ,ידַא -- טרידנערא .114 יז ,שװ דש ,מי

 ,גנז .חזַא - טייהרע-  .רַאּפ

 ='/: הוסם02) =06: .סי ,ד -- ערנערַא

 סָאװ תוכז רעדָא טוג .עיצַאניּפָארּפ ..סעסההה

 -מיטשַאּב א ףיוא ןטייוװצ א ןּבעגעגרעּביא טרעו

 א (ןיא) ףיוא ןעמענ ,(סץַא ןטלַאה .טַײצ רעט

 "א ןיא ןּבעגּפָא .'א (ןיא) ףיוא ןּבעגסױרַא

 .שינעטערעג לייט א טימ 'א רעד רַאֿפ ןלָאצ

 רדוא . . , שידנרַא יׂשורג זיא ןגנאליּב ןָא זָאװ,

 טינ לוז . ..םיסכמ ץינערג רדוא . . . ןצנימ

 לטֿבמ ןעמ זיא יװ, .קקּת ,"ןטלה ךָאנ ןגניד

 .ןעקּבָארַאקשײלֿפ יד =} ?ךַאז ערעַײט אזא

 ענעדליג ַאזַא טנַאה ןוֿפ סיורא ןעמ טיג יװ

 ,רעדנעזײר רעד ,ןיזרד ןיזר הלגמה ,"?'א

 רעד וצ תיארהיהּתַא טמוק יו, .18823 עשרַאװ

 ןוֿפ קוסּפ א ַײּב ןגַײטשרעּביא ןרַאֿפ} ?"'א

 -ידיי א, .ןא סמענעי ןעגנידסיוא תיארה-התא

 ןוֿפ ןיד םעד וליֿפַא ,ןיד א טכערּב גהנמ רעש

 ןָא לָאמַא סָאװ יא רעקספולג טרֿפּב ןוא יא

 יד ןוֿפ ענייא, .165 יז ,שטניװ ,סוממ ,"עטַאר

 זיא םוטנדִיי ןשיװטיל ןוֿפ תוסנרּפ עטסקיטכיװ

 ןוֿפ 'א יד ןעװעג ה"י .18 זיּב .16 םענוֿפ

 יינשיװ .מ ,"ןעַײרענערּב-ֿפנָארּב ,ןלימ ,רעטיג
 ,165 'ז ,1951 י"נ ,| עטיל ןיא ,רעצ

 יא (ךיא) יד ןטלַאה ,ַא יד ןּבָאה*
 לעב רעד ןרעװ ,ןַײז (א = יא ןא ןעמענ

 רעכיז ,טסעֿפ ןליֿפ ךיז (ּב :סעּפע רעּביא תיּבה

 י"א ןיא טָאג ןטלַאה .סעּפע רעדָא ןצעמע רעּביא

 ךַָאד טציז ךלמךּב א; יא ןיא למיה םעד

 ,"למיה ןיא יא ןַא טלאה רע ,םיא ןיא ןגרַאּברַאֿפ

 ןַײז טינ עּביל לָאז, ,85 'ז ,1910 י"נ ,ו גורֿפ

 ,"םענייק ַײּב ,עמורֿפ ַײּב ,עטוג ַײּב / יא ןיא

 ,לָאצּפָאײַא .144 'ז ,1921 עשראװ ,ןזירּפַאק ,געס

 ,טקַארטנַאק-ַא .הסנרּפ-א .ט לע ג"ַא

 -לומ, .קנעש ,עמשטערק :שימינָאטעמ ךיוא

 ןעייג סָאװ ,טַײל עמורֿפ ,עטוג עלַא ,ךַײא ֿבוט

 'א רעד ןיא . ..תילט ןטימ ןענעװַאד םענוֿפ

 טָאשטש סלהק ףיוא ןכַאמ שודיק ןַײרַא

 ,22 ןאמ ,1870 ,מק ,"|ןוּבשח =ן

 ,טעװעדנערַא(עג) ,עװעד- .ורט -- ןשוועדנערַא
 ןעמ, .לוטיּב ןוֿפ םעטַײּב טימ ןרידנערַא ווזד

 יטסעלַאּפ יװ רעּביל זיא ,ףרָאד א טעװעדנערַא

 ,1885 סעדַא ,קינוּבילּכ רעניילק רעד ,ּבז ,"לנ

 ,35 יז

 זעגנַײא ,1/ .ל22 ײאכ? סי ,יד -- ענערַא
 -לֹּכ רַאֿפ ,םורא רעצעלּפציז טימ חטש רעטמַאצ

 .'ַא-טרָאּפס ,יַאסוקריצ .ןעגנולעטשרַאֿפ-םינימה

 ,ןעילֿפ ,ןגָאי . . . / ןזיר יד יװ עקרַאטש רעטיר

 ,"ןע'א-קריצ עטיירּב יד ףיוא / ,ןענערּב ,ןדיז

 ,175 'ז ,1910 י"נ ,וװ גורּפ

 (עקיטכיװ) ןוֿפ טיּבעג ,טרָא ,ץַאלּפ .גיֿפ .2

 עלַאיצָאס רעדָא עשיטילַאּפ ןוֿפ יא .ןשינעעשעג

 -לעזעג עשיריי יד .ןצנעדנעט רעדָא ןֿפמַאק
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 'א ןא .טסנוק ןוֿפ יַא-טלעװ יד .יַא עכעלטֿפַאש

 ןוֿפ יַאסֿפמַאק יד .לגנַארעג ןקיטולּב א ןוֿפ

 .ןעיידיא

 .קינטלעװרעטנוא ןימ -- לגיוֿפײַא

 גיילסיוא ןיא זיולּב .װדַא -- ןערָאקױערָא
 ןערָאקךערָאה וזז .ןרָאקױרַא יװ שרעדנַא

 ,ּפָארַא ּפָאק ןטימ .ןֿפרָאװעצ ,טשימעצ ןצנַאגניא

 ןעזוצ טזומעג רע טָאה, .ףיורַא סיֿפ יד טימ

 .מ ,יקיַאי . .רעּביא ץלַא ןרעק םיֿבנג יד יװ

 "יארקוא ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ,שטיװַארעשָא

 .ןסינּפיק .יא ַײּב ךיוא .ענ

 ןוֿפ טקַא .1 .ל22 יא? ,ן ,רעד -- טפערַא
 ןצעזנַילא ,טריטסערַא ןַײז ןוֿפ ֿבצמ .ןריטסערַא

 'ַא ןיא ןצעזנַײא ןוא ןטייק ןיא ןעװָאק .יַא ןיא
 ןויטנעװערּפ ןיא ןטלאה .,ןיַאןסַאמ ןריֿפכרוד

 טׂשָאל ,דבע ןַײז רׂש רעד טקיש, .יַא ץו ש .יא

 ךאּכ ןילָאז ןיג קעװ טינ ןילָאז רימ ןיגָאז שנוא

 ךָאד ןוא, ,351 יז ,הג ,"ןּבַײלּב רַאו טסירע ןיא

 ,"טכַארּברַאֿפ 'א ןיא טכַאנ ענעגייא יד רֶע טָאה

 .'גילווש עיצנַאּב' ,ץרפ

 סטוג ןעלגיזרַאֿפ סָאד .ןרירטסעװקעס סָאד .2

 .תוֿבוח ןלָאצּפָא םוצ זיּב רעדָא טּפשמ םוצ זיִּב

 יד ףיוא ,לּבעמ ,זיוה א ףיוא 'א ןַא ןגײלֿפױרַא

 יד רַאֿפ טָאה ץירּפ רעד ,, .רעכיּב עטקורדעגּפָא

 'ַא ןַא טגיילעג ,זיוה ןַײז ןעמונעגוצ תובוח

 רענַײז טָאטש רעד ףיוא ךיוא םיצֿפח יד ףיוא

 ,'חרזמ ןיא טָאטש ַא ,סוממ ,ײטנַאװ-חרזמ ןיא

 / ,8יז

 .ּבוטש-ַא .רענַאל-"ַא .זױה-'ַא

 רעד סי ,עקי ,ןי- וװ .ן- ,רעד -- טנַאטפערַא

 .הסיֿפּת ןיא טציז (ןוא טּפשמרַאֿפ זיא) סָאװ

 ןיא יַא ןַא יװ טעמורַא ךיא ייג עּביל רעד ןוֿפ,

 .ןץא יד יװ ּפעק עטלָאגעג טימ ןייג .לֿפ ,"ןטייק

 ןגיל ץַא; .ןָאגַאװ יא .ןַא דַאֿפ יװ סעטַארג

 ןוא ינק וצ רעמינּפ ןוא ּפעק ,טרעמאלקעגנַײא

 ,םיוּבלּפע ןַא ףיוא טַאלּב ַא ,לה ,"סעטאיפ

 .קָאיאּפ רֶעשיַא .עטָאר עשייַא .ידֲא --- ׁש'יד

 - עקס- ךיוא .ןּבעל שייא ןַא ,שיטניה א

 רעּביא / ריד וצ ךיא טלָאװ ןגױלֿפעג , .לס ,ידַא

 ךיא ןיּב סָאװ / .עטָאלּב רעּביא ןוא רעסַאװ

 עקסנַאטסערַא ןגירקעג טסָאה וד זַא / קידלוש

 ,1206 יז ,ו טֿפ} לֿפ ,ײעטַאר

 .עקנַאטשערַא :39 .ס' ,יד -- עקנַאטסערַא

 סָאד . . ., .עמרוט ,הסיֿפּת .:22: 24

 -סָארּפ א סקניניילק ַא זדנוא ַײּב זיא עלעמרוט

 ,"ַא ןוא ענדָאלָאכ ךיוא סע טֿפורימ . . . סקניט
 ָא"ּת ,ענשעװָאלס עלעטעטש ןַײמ ,סינפיק קיציא

71, 

 ,טריטסערַא(עג) ,ריט .װרט -- ןריטסערא

 טריטסער רֿפ לָאז ךיא, .הסיֿפּת ןיא ןצעזנַײא .1
 'הֿביא תליגמי יײּכ ,"ןיּב טסג וצ ךיא ואוו ןַײז

 ץנַאלג ןטסעּב ןיא ,גנואילּב ןטסעּב ןיא, ,3

 ,יקצידוקס .ז} לֿפ ,ײטריטסערַאעג זדנוא ןעמ טָאה

 ,.ן19236 עװקסַאמ ,וו רָאלקלָאֿפ

 .סעּפע וצ ןעגניוװצ וצ ידּכ ןלעטשּפָא .2
 םעד ןעגניווצ ןוא גוצ ןכילרעסייק םעד יַא סָאד,

 ןרַאֿפרַא

 ,יזנּכשַא רעדירּב ,זיי ,"ןריקידּבַא וצ רעסייק
 ,519 יז

 ןַא ,סעצַארּפ ַא ,ןטלַאהנַײא ,ןטלַאהרַאֿפ .2
 -רַאֿפ ךיז רעטַײװ ןזָאלרעד טינ .גנולקיווטנא

 ןוֿפ גנולייה ידע .עימעדיּפע יד 'א .ןרעמ

 רעדָא 'א ךעלטנגייא טניימ סיזָאלוקרעּבוט

 ,ןַאמירֿפ ףסוי ,"ןליצַאּב . . .יד ןעלגנירמורַא
 ,37 יז ,1918 ןָאטסָאּב ,סיזָאלוקרעּבוט זיא סָאװ

 ןוֿפ קימַאניד עקיטרַאנגייא ןַא . . . זיא םוטנדִיי,

 לָאמטֿפָא זיא קימַאניד עקיזָאד יד ןוא . . . ןּבעל

 םוטעמוא ןּבעל רימ לַײװ ,טריטסערַא זדנוא ןיא

 ,טלעװ ןוא דיא ,נירג ,"תוֿביֿבס עומערֿפ ןיא

 ,ידַא -- טריטסערא .גנוריד .226 יז

 יד ןעַײרֿפאּב .עיַא-שיטילַאּפ יד .יַא ןטלַאה .רַאּפ

 ,טייקק .טייהרע-  .עיִא

 .קַארַא +- -- קערַא

 ַא יא .װדַא .ןרָאקןרָא +- -- ערָאק"ערָא
 תעּב , .המוהמ ,גנונעדרָאמוא רעסיורג ןוֿפ ֿבצמ

 ץּבערג ןטשרע םעד רָאנ טוט ריֿבג:טָאטש רעד

 סָאד ןָא ןיוש ךיז טּביײה ,ןרעװ וצ ףַאלש ףיוא

 ,שטַאגולד .מ ,ײקײָא ןרעקוצרעּביא . . , לטעטש

 ,59 'ז ,1881 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ

 ןיא טסקַאװ סָאװ עמלַאּפ .סי ,יד -- עקֶערַא

 ,גַאלעּפיכרַא ןשיאַײלַאמ ןיא ,עיזא רעשיּפָארט

 .81008 .םֹוניֲא .סינ עריא ּבילוצ טנַאקַאּב

 (ַײרעּברַאג) 122 .בנ צא .יד -- םעקער'ַא
 ןיא טּפיוהרעּביא ,לעֿפ ןיא ךעלעכעל .דָאּפ

 .ןקור ןוֿפ לייט ןטשרעטנוא

 ,טסערַא +- -- ןרי- ,עקנַא- ,טנַא- ,טשערַא
 .ןריטסערא ,עקנאטסערַא ,טנאטסערא

 ןוא לעװָאק ,לקַאל .װזַא ,חז -- עטשערַא
 יקע ןא ,ףוס א .ףוס-לכףוס ,ן?ןטנגעגמוא

 וצ ךיז גונעג ,יַא ,ונ, .אלימ .ןעמעלַאכָאנ
 לעװ סָאװ, ."?טינ רעדָא טֿפױק ריא !ןעגניד
 עטעדוטסרַאֿפ טימ רעסַאװ עלָאג ?ןּבעג ריד ךיא
 רעשידוי רעד ,"סערֿפ ןוא םענ !יַא ?לֿפָאטרַאק

 ,31 יז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ

 רַאּפ םור ינודַא :ת"ר ןסַאּפרַאו -- ם' פרא
 ןַײז ,רַאה ןַײמ -- {324 יז ,וע עװַאו ותלעמ

 לטיט .טייקנּביהרעד ןוא טכַארּפ .טעטסעיאמ
 ,ןדמל ,ןואג ,טייקכעלנעזרעּפ רעשינּבר א רַאֿפ
 ןֿבושח ַא רַאֿפ םּתס רעדָא םכח-דימלּת ןסיורג
 ןוֿפ רעציזרָאֿפ ,טנעדיזערפ-הכולמ ַא יװ ,ןַאמ
 ,טעטיסרעווינוא ,עיצוטיטסניא רעשימעדַאקַא ןַא
 ,'דכו

 .=:1/: 8:068810 .ודַא ,רעד -- ָאי|שזדעֿפרַא
 ,ןעמַאזוצ טינ דרָאקַא ןַא ןליּפש סָאד .(קיזומ)
 טליּפש עמ יװ ױזַא ,רדסּכ ןטָאנ יד ךיג רָאנ
 .ןרי- .ףרַאה ַא ףיוא

 .ףרַאה +- .יד -- ףרַא

 .ררװ .יד ,עֿפרַא ,עכרַא :59 .רעד -- ףרא

 רענרעק-האוֿכּת ןקיניר וצ ,ןלײטוצּפָא ןישַאמ
 .ןישַאמייַא .סעװעלּפ ןוֿפ

 -ֿפױרַא ,ןײגֿפױרַא .כרַא .װטוא -- ןרַאֿפרַא

 ריד טאוט ךילרדנוז ּבא, .ןגַײטשֿפױרַא .ןרָאֿפ



 ןלָאֿפרַא

 'נוא / ןירַאֿפרַא אוד ׂשוט שאד ,ןילָאצּב טָאג

 ןיֿפוה רימ ףיורא ואו אּבה םלועל ןֹול ןשורג

 .ו יז ,ז"ּפּת אדרויֿפ ,הׂש ,"ןירַאה ינוא

 "רַאֿפ 8 ןילכַײר .ןכַאמ לוֿפ .כרַא -- ןלָאֿפרַא

 טריװ ׂשע, :(5 ,ּביק ,םילהּת) ילּכלכײ טשטַײט

 ענַײז טריֿפ סָאװ, :יּתו "קוּפסי 'ל ,טלורַא

 יקפשּב טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .גנ// .,ןןכַאז

 ,ןײלֿפײװצ וצ , :יִּת| "אגנולװרַא, :(18 ,ול ,בויא)

 =- .סואעֿפרָא +- .ס' ,יד -- עקנַאיֿפרַא
 -קַארַאכ ,ּפיט .ןירעצנעט ןוא ןירעגניז .םזיֿפרָא

 טימ, .,גנולעטשרָאֿפ רעשילַאקיזומ ַא ןיא רעט

 שטשַאװזיא ףיוא יז ןעמ טָאה . . . סעסירטקא

 ךיוא סיִא טימ וליֿפַא ןוא טצעזעג טינ סעק

 װעשטידראּב ,יכנא ירֿבע ,ןַאמטָאס ֿבקעי ,י!טינ

 א ןֿפָארטעג זדנוא ַײּב ךיז טָאה, .4 'ז ,1

 ,"ַא ןא טעטַאריײהעג טָאה רענעשזניא רענװַאלג
 ענליװ ,ןכדש סלַא ןהוז רעד ,ןײטשָאלּב רזוע

 ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ןטרָאד, .21 'ז ,0

 ס'ָא יד ןוא ענעצס יד ןוא קיזומ יד ;גנידצלַא

 ,"ןָאסַאֿפ ןייא ףיוא עלַא ןָאטעגנָא ןעייג סָאװ

 .166 'ז ,1922 עשראוו ,| ןרעטש עדנעזנָאלּב ,עש

 טלוק ,1 .רג22 ייאככ .ּבנ צמ .רעד -- םזיױ|ֿפרָא
 יַאיד רעדָא סוכקַאּב ןוֿפ דנַאלנכירג ןטלַא ןיא

 ןוא ןעגניז ןשיטַאטסקע טימ ןדנוּברַאֿפ ,סוסינ

 ,(+--) ןסואעּפרָא ןוֿפ ןעמאטש לָאז סָאװ ,ןצנַאט

 ,יירעלָאמ רעטקַארטסּבַא ןיא גנוטכיר .2

 ,שילַאנַאכקַאװ ךיוא .ידַא -- שיטפי- .טסיד

 ,םזיֿפרָא וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ .ידֵא -- שיז

 ,ךיז ןרוּכישרַאֿפ עשייַא סָאד .סעירעטסימ עשיַא

 .=:0: 00116186 .ימ .ן ,רעד -- תײֿפרַא

 טּפט רד ןרגרוּב רעד| . . ., .קַאּב ןיא שטַאּפ

 גַײֿפ רהָא ןייא םיא ּבאג ינוא שרקשרט ןעד

 רעגָארּפי ,"טסיש ּבָארַא םד זד ךַײלג םיא זד

 ןיא ,דנַאלדירֿפ .ׁשְו 1722 ,'הליגמ-ןעילימַאֿפ

 ,ן72 יז ,ךוּבךײטשכַאװ

 ,כרַא .ורט -- ןליֿפרַא
 יוקיּפׂשיי טשטַײטרַאֿפ
 ."ןלװרַא ןדרעװ

 8 ןילכַײר ,ןכַאמ לוֿפ

 יז, :(6 ,ּב ,היעשי)

 'ַא יד, .עֿפרַאה ,ףרַאה +- .ס' ,יד -- עֿפרַא
 ףיוא לָאז רע / ,ןרָאװעג ןּבעגעג םיא זיא סָאװ
 י"נ ,װ גורֿפ ,"דיל עקילייה סָאד ןליּפש ריא

 -ורטסניא עיַא .ידַא -- קיטרַאה 34 יז ,0
 ,ןטנעמ

 רערַאדנעגעל .,יײֿפרָא :ךיוא -- פואעֿפרָא
 סָאװ דנַאלנכירג ןטלַא ןוֿפ רעקיזומ ןוא טעָאּפ

 ,ןעגניז ןוא ןליּפש ןַײז טימ ןֿפושיּכרַאֿפ טגעלֿפ

 ןּבָאה ןליּפש ןַײז ןוֿפ זַאטסקע ןדליװ א ןיאְו

 ,ןןסירעצ םיא ןעױרֿפ

 ,ףרַא .+-- .טעֿפרַאעג ,עֿפרַא .ורט -- ןעֿפרַא
 יד ןקינײרּפָא ,ןעייװסיוא .ןעלֿפיױשדניװ .רעד
 ,האוֿבּת ןוֿפ סעװעלּפ

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .כרַא .ורט -- ןגַארֿפרַא
 :יתו "טגארורעה , ;(10 ,טק ,םילהּת) יולאשוי
 ,ןייזכוז,

 ,21714: סז-ט+סטשסמ .כרַא .װרט -- ןעײרֿפרַא
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 'הסלענ' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .,ןעײרֿפרעד
 טּפַאלק, :יּת} "ןװרװרַא טריוו, :(13 ,טל ,ֿבויא)

 ריא טלָאז ָאד ..,, -- ךיז טימ .,ן"קיטסול

 ךיוא ךיז לָאז רֶע ינוא {ךלמיֿבַאו טימ יִא ךַײא

 .19 ,ט ,םיטֿפוש ,מהס ,"ךַײא ןא ןעײרֿפ

 .==2: 612 ןוֿפ טשידִיירַאֿפ .ז ,רעד -- ץירא
 .לַארענימ םענעּבָארגעגסױא ןוֿפ םערָאֿפ עיור

 "ַא = טֿפנ :טשטַײט ּבׂש ,לַאטעמ ַא רַאֿפ רוקמ

 סיורא ןעמ טיצ ייז ןוֿפ סָאװ ןלַארענימ יד,

 ןרעװ ,ןקירּבַאֿפ ףיוא ןלאטעמ ענעדײשרַאֿפ

 -רעּפוק ,י'א"זַײא ןַארַאֿפ זיאיס .ןיֵא ןֿפורעגנָא

 זּביא ,"ערעדנַא ךס א ןוא יַא:ַײלּב ,,ַא-קניצ ,יא

 ןילרעּב ,דרע ןגעװ תויׂשעמ ,רענגַאװ .וי ,קז

 ,רעטרעװ עשידִיי ךיא ּבָאה ןעזעג; .59 ז ,2

 .קמ ,'"'ַא ןועטצניֿפ ןוֿפ ןגיוצעג ןעקנוֿפ יװ

 סנדעי ןוא / יא ןוֿפ ץרַאה סנדעיא טינ זיא'ס,

 ,לשערגַײנ לדנעמ ,"!ןּברַאטש ןוֿפ העש יד זיא

 ,|ן718 יז ,1970 ַא"ּת ,ץנַאס רֿפס ןיא)

 .סָאד -- גרַאװ'ַא .רעּבערג'ַא .ּבורג'ַא
 ןרעדָא-ןייטשעג ןיא ךיז ןעניֿפעג ן'ַארעּפוק יד,

 טימ טשימעגפיונוצ . . . ךיז ןקעלּפטנַא יז ..,

 ןוֿפ ןיֵא טימ טּפיוהרעד ,גרַאװיַא םינימ ערעדנַא

 ,אוו לֹּבִי ,ףעל .ע ,"רעּבליז ןוא קניצ ,ַײלּב

 .רעכוז-א .8"ז אמ

 רעד, .טצרַא +-- .ןצרע ,ןיֵא צמ .רעד -- ןירא

 הׂשעמ ןיש ןייא ,"טנעז ןצרַא ןטוג ךאנ גיניק

 ןייק, .א"מקּת אדרויֿפ ,ףוה ׂשיטרַא גיניק ןוֿפ

 ,ךוּביאֿבּב ,"ןמענ ןא גידנּבעל רֿפ ןיא טלָאװ יא

 ןצנַאג ןיא ןאילרש זיוא טזָאל רע, .א"כּת טׂשמַא

 . . . הנוטנַא ךָאנ ןמוק ןלָאז ןיצרע יד ילַא דנַאל
 .ןטרָאד ,"ןלייה גָאצרעה םעד ןלָאז איז

 ,תישארּבלכ ןסעצָארַא| תו- ,סָאד ןץעריע--- ץירא
 ,הנידמ ,דנַאל ,השּבי ,דרע .1 .אא 10 ,א

 ןוא רעטרעוו לָאצ א ןוֿפ לייט רעטשרע .הכולמ

 .ןקורדסיוא

 ךעלנייועג .לארׂשי:ץרא ןוֿפ טצריקרַאֿפ .2

 ןענַאװנוֿפ , .יא ןיא ןּבעל ,ןעניואוו .לקיטרַא ןָא

 ."יא ןוֿפ -- ?דִיי א זיא

 םדָא, .גנוקישרַאֿפ ןוֿפ טרָא שירַאדנעגעל .9
 םעד ןיא ןרָאװעג ןֿפרָאװרַאֿפ . . . זיא ןושארה

 ךשוח:םוקמ ַא זיא סָאד .יא טסייה סָאװ טרָא

 רימָאטישז ,צונ ,"ןוז יד טינ טכַײל ןטרָאד סָאװ
 .ּב/הכ ,ג"כרּת

 טול? .ןונײסױאװַא . . .} -- וניתובַא-'א
 .ןרעטלע ערעזדנוא ןוֿפ דנַאל' .21 ,חמ ,תישארּב

 ןוֿפ ,טֿפַאשּביל ןופ קורדסיוא ,לארׂשייץרא ה"ד

 ,טײקנדנוּברַאֿפ רעשירָאטסיה ןוא רעלענָאיצָאמע

 טעװ ,ןעמוק טעװ החישמ זַא ,יַא"א :גָאז ױזַא;

 ,ןַאמיינ .מ .י ,"דנַאלרעטַאֿפיס ןּבָאה ךיוא ןעמ

 ךיא .120 יז ,1923 עשרַאװ ,סּבױא'-תּבש

 ,תובָא-'א

 יסַאכײט ...} -- ימד יסכּת לא ,,א
 טסלָאז ,דרע' .18 ,זט ,בויא22 .חּת .ץַאז ןימיָאד

 רעצ ןוֿפ יירשעגסיוא .יטולּב ןַײמ ןקעדוצ טינ

 ןוא ןעז טלעװ יד לָאז (א :ּבּב טימ ןרָאצ ןוא

 ךַײל ןוא ןיּב ךיא קידלושמוא יװ ןעקנעדעג

 ןטקינַײּפעג ןוֿפ ףור (ּב ;טשינמוא-טסיזמוא

 ץרא

 ןשטַײד, .רעקינַײּפ ןוֿפ המקנ ןעמענ לָאז'מ

 ַאּבמַא ןַא ןקיש זַא ןײטשרַאֿפ טּפרַאדַאּב ןּבָאה

 ןייטש רעדעי ואוו ,הנידמ רעשידִיי ַא וצ רָאדַאס

 עטושּפ אזא טינ זיא -- 'ד 'ּת יא יא טַײרש

 ,15 שוו 1965 ,זמט ,"ךַאז

 ,ארקיוכ? .יד ןערייזג . ..} -- הריזנ-'א
 ;ּבּב טימ טצינעג .ידנַאל ןטינשעגּפַא ןַאי .22 ,זט

 עמ ואװ טנגעג ענעֿפרָאװרַאֿפ א ,קעה ַא 1
 רע טָאה גנַאל-ןּבעל א, .עטּפשמרַאֿפ טקישרַאֿפ

 טקורדעגרעּביא) ,"יג"א ןיא טרעטצניֿפעגּפָא

 ,1902 עשרַאװ ,ןטידנַאּב עטלַא ןשיװצ ,םינָאנַא

 עטשרע יד, ,חטש רעטריוויטלוקמוא ,2 .ן7 יז
 ןענוֿפעג ןטרָאד ןּבָאה לאערזייקמע ןיא םיצולח

 דנַאל א ,ןטײהײרֿפ ןָא דנַאל א .8 .יג"א ןַא
 טַײז סָאװרַאֿפ ---, .ןּבעל וצ רעװש זיא סע ואוו

 טַאהעג טָאה ריא דלַאּביװ ,רעהא ןעמוקעג ריא

 ןטרָאד רעּבָא ,ָאי --- ?ןטסָאּפ ןכיוה אזא ןטרָאד

 ."'ג""א ןא ןיא

 ,2 ,חי ,תישארּבכ? .װדַא ןעצריַא| -- הצרָא

 ,דרערד ןיא (יװ רעלעדייא לסיּב ןיילק ַא) .ַאא

 ןיוש רֶע לָאז ,יָא ייג :תוללק ןיא טֿפָא טצינעג

 ןלייא ןַײנ (גיל) ייג :שיטַאֿפמע ,יִא (ןגיל) ןייג

 ןָאטנָא (א = יִא ןגײל (ָא) דרע רעד ןיא
 ,ןקידײלַאּב (ּב ;ןכאמ ֿבורח ,ןריניאור ,תורצ

 "9 ג זיא גנידצלַא, .ןקירעדינרעד ,ןַײז הזֿבמ

 ןכַאמ ,'ִא ןגייל .'עיזַאנמיגי ,עש ,"יַא ןצ גנא ג

 יִא ןגיל* .ךַײלגוצ עטָאלּב רעד טימ םיא

 -עטַאמ רעּביא ןרעטַאמ ךיז ,ןעשטומ ךיז =

 ןגיל ןוא ןגעמרַאֿפ םעד ןרילרַאֿפ ,תוּביס עלעיר

 ןרעװ טריניאור = יִא ןלַאֿפ .יַא

 טיולכ? סָאד ןםימיָאדַאה| -- םימדה-'א
 ,דנַאל עקיטולּב סָאד .9 ,6 ,דכ :2 ,ּבכ ,לאקזחי

 רעטשרע רעד רַאֿפ ןעמ טגעלֿפ ךעלטנייוועג

 רעטַײװ ןיוש, .דנַאלסור ןעניימ המחלמ-טלעוו

 ןֿפױלטנַא ןֿפרַאד ןדִיי, ."'ה-"א ןיא םָארגָאּפ א

 ,"יהייא ןוֿפ

 ,סָאד ןםיייַאכ(אה) ...} -- םייח(ה)-"א
 ,עקידעּבעל יד ןוֿפ דנַאל .123 ,זכ ,םילהּתככ

 -שיטלָאּפ טנכיײצַאב .! .ןּבעל ןוֿפ דנַאל

 ה"בקה ןיא טּביײלגג, ,לארׂשייץרא קידהצילמ

 ,'ה"יא ןיא ןטָאג=} טוג ןוֿפ שטוג שאד ןהעז וצ

 ,123 ,זכ ,םילהּת ,מהס ,"לארׂשי ץרא זיא סָאד

 עכלעװ יד ןוֿפ גַײװצ ןייא זיא יה"א רעד,

 ,"םלועה-תַאירּב תעשּב טצנַאלֿפעג טָאה ה"ּבקה

 21 ,ס ,היעשי ,יעטמ רצנ' ןוֿפ ךמס ןֿפיואְו
 .ּב/דנר ,וו צונ

 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,עקירעמַא :ךיוא .2
 ןעמעטָאּפָא ַײרֿפ ןעק עמ ואוו 'הדיא ןיא,

 םוצ ץַאזנגעק ַא יװ ןּבעל ןוֿפ דנַאל סָאד .2

 ,טלעוו-רענעי ףיוא ןּבעל

 ,טלעוו-ענעי .4

 ,סָאד ,ןטָאלקימַאה ..| -- טלקמה-א
 ,20 ּבײהנָא ןעמ טָאה ױזַא .גנונירטנַא ןוֿפ דנַאל

 -עמַא ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןֿפורעג ה"י

 ןשירַאצ ןיא ןעניד וצ טינ ןיהַא ןֿפָאלעג} עקיר

 -ָאיצולָאװער רַאֿפ הסיֿפּת ןדַײמוצסיױא ,רעטילימ

 עצנַאג א . . , קרָאי-וינ , ,ןַאא טייקיטעט רערענ

 ה"א ןייק טינ ןיא י"נ בוא .טָאטש עשידִיי

 סליװגנַאז ,"טלקמה-ריע ַא סלַאֿפנדעי יז זיא



 ןענערָאצרַא

 יָאלָאק ,1906 רעּבמעצעד ןט30 םעד . . . עדער

 ,15 'ז ,1907 ןָאדנַאל ,עיצַארגימע ןוא עיצַאזינ

 סָאד .סָאד ןעניילעַאה} -- הנוילעה 'א
 -קיטסַײג ןיא לארׂשיץרא .'דנאל עטשרעּבייא

 יד ...זיא סָאד ... 'ה 'א; .ןעניז ןשילַארָאמ

 ,המר ,אינּת ,"(י"א) דנאל עקיטסולג

 .סָאד ןסעָאלּפַאה ..| -- תואלּפה-א
 -ץַאּפ .דנַאלרעדנואוװ ,(םיסנ) ,רעדנואוו ןוֿפ דנַאל

 יד ןיא , .לארׂשייץרא רַאֿפ גנונעכייצַאּב עשיט

 רעייז ץלַא סיוא טמוק רעעּפָאריײא יד ןוֿפ ןגיוא

 ,13 ןִט ,רעטעלּב ,י"ה"יא . . . ןיא רַאּברעדנואװ

 ,לאינד ?2 .סָאד ןײװצַאה . . .} -- יבצה-'א
 ,טכַארּפ ןוֿפ ,טייקנייש ןוֿפ דנַאל .חֹּת ,16 ,אי

 ,לארׂשייץרא

 ,סָאד {עש'יודקַאה ...} -- השודקה 'א
 ,ק"הרַא ,ק"הַא :ּת"ר .ןְדנּת ןיא אצמנּב טינו

 'נוא  .לארׂשיץרא .1 .דנַאל עקילייה סָאד
 לּכ 'נוא יגינַײמ ילַא ףיוא ... לָאז ... טָאג

 ןיריֿפ שנוא ינוא . ..ןקיש הרצ ןייק לארׂשי

 -ץכייצַאּב (הלּבק) .גיֿפ ,2 309 ,הג ,"'ה 'אּב
 יד ףיוא ןיניויג ךיז, .הניכש רעד רַאֿפ גנונ

 טשייה הניכש יד ןקנעדיג 'נוא ןהעז וצ דרע

 .ג/ּבמ ,1743 אדרויֿפ ,הק ,ייה יא

 זיא ךנּת רעד ואוו דנַאל .סָאד -- ךנתה-'א
 םוצ תוכייש יד, .לארׂשייץרא .ןרָאװעג ןֿפאשעג

 טמיטשַאּב טינ טרעװ 'ה"א םעד וצ ןוא ךנּת

 ,227 'ז ,6362 ןט ,קג ,קׂשי ,"סָאמ ןייא טימ

 ,םילהּתככ .סָאד ןעדמעכ . . ,ן-- הדמח-ץרא
 -סולג ןוֿפ דנַאל .דנַאל עקיטסולג סָאד .24 ,וק

 -ץרא רַאֿפ גנונעכייצַאּב עקידהצילמ .שינעט

 'ח יא רעזדנוא סע ןעמ טזָאלרַאֿפ יו, .לארׂשי

 ."?תולג ןיא קירוצ טרַאֿפ עמ ןוא

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .כרַא -- ןענערָאצרַא
 ,"ןיאדנרוצרַא א"י, :(5 ,א ,'א םיכלמ) יאׂשנתמי

 "ביר .24064: ס0120868 .רַאּפ ,ידַא -- ןגיוצרַא
 ;(5 ,ד ,הכיא) 'םינומאה' טשטַײטרַאֿפ 8 ןיל
 ,ן"ענעגיוצרעד יד, :יּת| "ןגוצרַא ןרװ יד,

 :ךיוא .ץרא ןוֿפ צמ ,יד ןסעצָאריא| -- תוצרַא

 דנוציא , .דנַאל סיורג ַא ןוֿפ תונידמ ערעדנוזַאּב

 ,35 יז ,ּבגָארפ ,"הבוטל לארׂשי לּכ ןיטש 'א איד

 ."ה"ריק ןוֿפ 'ַא יד ןיא ךָאד זיא עיצילַאג,

 רעד ןוֿפ 'א ערעדנַא יד ןוא ןסַײר ,עטיל,

 ."עירעּפמיא רעסיורג

 .יד ןסירּבַאה סױצרַא| -- תירּבה-תוצרֿפ

 ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד .ּב"הרא ,ב"הא :ּת"ר

 -עג ןיא יהא ןוֿפ ןעמוק .עקירעמַאךוֿפצ ןוֿפ

 רעד ַײּב הטורּפ א ןָא ןוא ןזיוה עטלטסעק

 | .המשנ

 .צמ ,יד ןצכָאװרַאה . ..} -- החוורהי'ַא
 ןעק יה"א ןוֿפ הילע, .ןַײז-לױאװ ןוֿפ רעדנעל

 1965 ,זמט ,אֿפא ,"עשיטסילַאעדיא ןַא רָאנ ןַײז

 ,20 ש

 סַאװָאז ץערע} -- שֿבדו בלח תבו ץירא
 .ַאא ,8 ,ג ,תומשכ? .עזַארֿפ ןשַאװדּוא ווָאלָאכ
 .יִת ,קינָאה ןוא ךלימ טימ טסילֿפ סָאװ דנַאל ַאי

 לארׂשייץרא רַאֿפ גנונעכייצַאּב ערעלוּפַאּפ .1

 ,סָאד ןןװָאי . . .} -- ןוי"ץירא

208+)18 

 ףוטילּכ ןוא עֿפש סיורג ןוֿפ דנַאל :ב ןטימ

 ןםירצמ ןיא ןדִיי יד וצ גָאזוצ סטָאג ןוֿפו

 יו יח יז יא םעד ןוֿפ תמאּב זיא יצ , .ריא טֿפָא

 טרעה סָאװ' ,ץרפ ,"?הרומעו םודס א ןרָאװעג

 רעד ןוא ךלימ יד --- יו יח יז יא, :לװֿפ .י?ךיז

 -- יו יח יז יא. :"ןענורעגסיוא ןענַײז קינָאה |
 זיא ןּבילּבעג ,טנערּבעגסיוא טָאה רעַײֿפ סָאד

 רעצנאג רעד טניולעג טינ -- יו יח יז יא , :"ׁשֵא

 טגָאזעגוצ -- 'ו 'ח יז יא; :"!ןּבעל'כ ,קסע

 ףיוא עיראלַאמ ןבעגעג ןוא תועֿבגו םירה

 ;"?ַאה ?תחדק ןוא -- יו יח יז יַא; :"תואצוה

 :"!ןעּבָאּב רעד סע טלייצרעד -- יו יח יז יא,

 ,"!טגָאז עמ סָאװ עלַאמ :רמאנש -- יו 'ח יז יא,

 ,ץלַא ַאד ןיאס ואװ דנַאל ַא ללכּב .2

 -לגיײֿפ וליֿפַא ,'ו יח יז יא ןא זיא עקירעמַא;

 ."ךלימ

 ,טצריקעג ,ןעגנודניּברַאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןיא .2

 ןַא עקַאט ,ךלימ ןוא טולּב ,ןערּב ַא דיומ ַא;,

 קיװצ ַא יװ טיור זיא סָאװ דִיי א, ."יח יז יא

 ,מק ,ײ. . .'ח יז 'א ןַא זיא םינּפ ןַײז סָאװ . . .

 .8 ןאפ ,0

 ,רעטקָאד .2106: 21721 .ברַא .ן" ,רעד -- טצרא

 'םיאֿפורה' טשטַײטרַאֿפ ללמ .רעלייה .אֿפור

 ,ן"םיאֿפור יד, :יּתְו "ןיטצרע, :(2 ,נ ,תישארּב)

 רוֿב ינוא ןטַײר רַאד ךיא ליװ ליומ םנייא ףיוא,
 ,ךוּביאֿבּב ,"ןּבעג זיוא ךימ ךיא ליװ יא ןייא

 .םירֿבדה תומש ,ּב א ,"אֿפור --- יא ןייא,/+ ,0

 .רנ .משטד טציא

 יצרַא ,(טֿפַאשןּפוקסיּבַא .יכרַא וזד -- יצא

 ,ףָאשיּב
 -רַאֿפ ןעמ טָאה, -- סרוקיּפַא-'א :ךיוא

 ,"ַא"ַא ןוֿפ לוסּפ-ףירט סָאד ,םיֿבתּכ יד טנערּב
 .לאנאּב- א ;30 וט 1966 ,זמט ,רעלסער .ּב

 / ,יַא עקנירעַײט ןַײמ, -- ץיֿפַארנָאיּבא

 / -- ןיורק ,עלעצרַאה ,ךעלעמַאמ ,ךעלעטַאט
 / ןייש טשינ יװ ךַא ןוא ןַײֿפ טשינ יװ ךַא
 דנַאל ןיא ,לָאמ ,"ןױשרַאּפ א ןעלדנַאהַאּב ױזַא

 -גָאצרעה'8א ;טנוה'ַא ;ןייּבעג ןַײמ ןוֿפ
 -ַאּב ּבָאהכ, -- ענשזַאװ'ַא .(טֿפַאש)
 ענשזַאװַא יד טָא ןעגנוזַאּב ןוא טרעדנואוו
 -- הנוזא 77 יז ,45 ןש קג ,על ,ײןכַאז

 סע יװ ױזַא ,עקיזָאד סָאדלַא ןָאטעג טסָאה וד;
 השא| 20 ,זט ,לאקזחי ,יּת ,"הנוזַא ןַא טוט

 ןַײמ וצ טָאה ױזַא, -- ןח-'ַא .ן'תטלש הנוז
 ןעמוקַאּב דלָאגרעירא סָאד / שודיח ןקידלֿבוי

 ,ן261 יז ,1968 יײנ ,ּבַײלקּפָא ןיא} ,על ,"ןחיצרַא
 ;םוּבָאל'ַא ;שטַאננוי'א ;עװַאקישט'8
 -- ףצוחמ-'ַא ;ןָאטָאנַאמ'א ;לַאיָאל'א
 -הּפצוח רעסיורג רָאג .םי- ,רעד {ףעצוכעמ . . .}
 =מד'א ,עצינ'מ-'א ,קינ'מ-'א  .קינ
 -א ;רענַאילימ'ֿא ;רעטסַײמ'ַא ;םינּפ
 ,שטַאגנוי ,ףוצח ,יַא, -- ץעגייש"'ַא ;קינדונ
 ךיא -- ןעורשעג ןיכנעמ טָאה -- םינּפ-"תוזע
 ינַאקרַאש .מ .א ,"ןיּב ךיא רעװ ןזַײװ ריד לעװ

 י"ג ,רעליפש-םירופ ַא ןוֿפ לעצטיפש ַא ,יקס

 ,12 'ז ,9

 -עג ,דנאלנכירג

 ,דנַאלסור רַאֿפ גנונעכייצאּב עכעלטנייוו

 לארׂשי-ץרא

 .ןזַײװַאּב ךיז .כרא .חטוא -- ךיז ןגַײצרַא
 ןיא ד"ּבא 'נוא הֿבישי שאר אריּפש ןתנ 'ר,

 זד טגָאזיג ןהיא ףיוא טָאה ןמ . . . אקָארק ק"ק

 'ר ,"טָאה טגַײצרא םיא וצ איֿבנה יילא ךיז

 ,1698 מדֿפ89 ,דוד חמצ ,זּביא ,אנעה ןמלז המלש

 .א/ול

 .מטפ .ן- ,רעד -- ל'ַאניצרַא
 ,2 ל ,6-

 (עימעכ) .722 יײא22 רעד -- ל'ָאניצרָא
 סָאװ רעּפרעק רעטרַאה רעשילאטסירק רעסַײװ

 רעּבָא ,ןכעלסיז א טָאה .רעסַאװ ןיא טייגעצ

 ,טֿפול רעד ףיוא ךעלטיור טרעװ .םעט ןטוג-טינ

 שיטעטניס טריצודָארּפ סע טרעװ ךעלנייוועג

 ,ןטַארדיהָאּברַאק ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ טצינעג ןוא

 | ,ןיצרָא :ךיוא

 :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .כרַא .ורט -- ןדניצרַא

 ,"אדנצרַאג :(5 ,ה ,היעשי) ירעֿבלי

 .+- קישטרָא חזז .סע' ,רעד -- קיצרַא
 יד .סעיִא לֿפיװ ,טרָאד ןּבָאה ייז ןשטַײּב לֿפיװ,

 ,"ןעַאלק יד טימ ןטערטעצ זדנוא ןלעװ דרעֿפ
 ,1968 לירּפַאץרעמ ,קוצ ,ןַאמלעטייק .י

 ,טנרעצרעד סע רעװ דָא -- רענריצרַא
 ,גכ ,הימרי) ייצאנמל' :טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ."ןרענרצרַא ןנימצ ,, 7

 לאנעסרַא ווזד

 יָארסיצרע ,לעָארס:י-ץערײע| -- לארׂשייץרא
 ,19 ,גי ,יא לאומש2? .נג .ס' ,סָאד ןל9)

 םלועה-תומוא יד ַײּב .לארׂשי ןוֿפ דנַאל סָאד

 .עניט סעל אפ ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא זיא

 טָאג סָאװ דרע חטש רעד עיצידארט רעד טיול

 עטגָאזעגוצ סָאד, :ןוֿפרעד| טגָאזעגוצ טָאה

 םַײּב ןעמָאז ןַײז וצ ןוא ןעמהרֿבַא וצ {"דנַאל

 טגיל .(18 ,וט ,תישארּב) 'םירתּבה ןיִּב תירּב'

 גערּב'חרזמ םעד סיוא:גנעל ,עיזַא:רעדָאֿפ ןיא

 ,םורד ןיא םירצמ ןשיװצ םי ןשידנעלטימ ןוֿפ

 ,חרזמ ןיא ןדריה-רֿבע ,ןוֿפצ ןיא ןונֿבל ןוא םרַא

 -- םירוקמ ערעדנַא ןוא שרדמ ,דומלּת ןוֿפ

 טלעטשעגֿפיױנוצ ,ץראה רצוא ןיא חסונ ןטיול

 :ו"פרּת םילשורי ,,ר .ז זּביא ,ןימינּב 'ר ןוֿפ

 -ץוח ןייק י"א ןוֿפ ןרָאֿפקעװַא טינ רָאט עמ,

 וצ ֿבוח א ןזיאס, :(ּב/וע ,יטיג) ,"ץראל

 ;(ּב/יק ,תוּבותּכ) "י"א ןייק ןעמעלַא ןעגנערּב

 ...ןדִיי וצ ןּבעגעג טָאג טָאה תונּתמ ַײרד;,

 "אּבה םלוע ןוא י"א ,הרוּת :םירוסי ךרוד

 יד ןוא טַײצ ַא ןעמוק טעװיס, :(א/ה ,תוכרּב)

 ןלעװ ץראל-ץוח ןוֿפ םישרדמייּתּב ןוא ןלוש

 ,הליגמ) "י"א ןייק ןרעװ ןגָארטעגרעּבירַא

 ,..טּפשמרַאֿפ םענייא טָאה עמ זַא; :(א/טכ

 ,י"א ןייק ץראליץוח ןוֿפ ןֿפָאלטנא זיא רע ןוא

 ןוֿפ תוכז םעניא ןיד-קסּפ ןַײז לטֿבכמ ןעמ זיא

 יד ןיא ןֿפָאלש וצ רעסעּב, ;(א/ז ,תוּכמ) "יייא

 ןוֿפ ןצַאלַאּפ יד ןיא רעדייא י"א ןוֿפ תוירּבדמ

 טָאה טָאג, ;(8 ,טל ,הּבר תישארּב) "ץראל-ץוח

 ןענוֿפעג טינ ןוא רעדנעל עלא ןטסָאמעגסיוא

 "ל"א ץוחַא ןדִיי רַאֿפ ןסַאּפ לָאז סָאװ דנַאל ןייק

 .(2 ,גי ,הּבר ארקיו)

 -ֿפיונוצ ,1910 סעדַא ,תודגַא עשידוי יד ןוֿפ

 .ח .י ןוא קילַאיּב .1 .ח ןוֿפ זּביא ןוא טלעטשעג



 לארשי-ץרא

 "גולק טכַאמ י"א ןיא טֿפול יד, :יקּבינֿבַאר

 א ןיא י"א ןיא הרוּת יד; ;(ּב/חנק ,ארתּב אבּב)

 "רעסַאװ קידעּבעל ןוֿפ לַאװק א ,םייח םימ ראּב
 א ןּבָאה רימ, ;(םירישה ריש ,ינועמש טוקלי)

 טעװ םילשורי זַא וניתוֿבַא-תוֿבָא ןוֿפ הלּבק

 ךיז ןלעו'ס זיּב ,ןרעװ טיוּבעג טינ שרעדנא

 עלא ןוֿפ ןדִיי ןעלמַאזרַאֿפ י"א ןיא רעירֿפ

 ןטלעז, ;(חנ ,םודקה אמוחנת) "רעדנעל-תולג

 י"א ןיא סיוא ןסקַאװ ענעטָארעג ןוא ענייש

 ,(ֿבקע ,ירֿפס טיול) ,"האוֿבּת יד ןוא טכורֿפ יד

 רע טייטש / ,םיוּב א טייטש געוו ןטימ ןיא,

 -רַאֿפ טימ / יײא ןייק דִיי א טרָאֿפ / .ןגיוּבעגנַײא

 רימָאל ,טָאג רעּביל ,טָאג ,טָאג / .ןגיוא עטנייוו

 / י"א ןייק ןעמוק ן'רימ זא / --- החנמ ןענװַאד

 ןוא לװֿפ .ל9 ,"החמׂש עסיורג ַא ןַײז טעװ

 :י"א ןיא דִי רעדעי זיא רדס םַײּב חסּפ, :װש

 "י"א וצרעד טקנירט ןוא ךלמ ַא זיא רע

 ןיא תומַא-עּברַא טנַאּפש סָאװ רעד, :"ןַײװ

 טיול) "טלעװ-ענעי ןּבָאה רעכיז טעװ י"א

 עמ ןוא י"א טימ טּבעל עמ , :(א/איק ,תוּבותּכ

 ןייק; :| ד ר ע"א .--| "י"א טימ טּברַאטש

 טינ ןעמ טרָאֿפ ייא ןוֿפ .ןַײרַא ןעמ טרָאֿפ ייא

 -םלוצ ךָאנ טינ ןעמ טרָאֿפ ייא ןייק, :"סיורא

 ןוֿפ געט עלַא , ;"אּבה-םלוע ךָאנ טרָאֿפ עמ ,הזה

 ןיא ןעמ זיא תּבש ,תולג ןיא ןעמ זיא ךָאװ רעד

 ,י"א זיא ןּבעל ןדִיי םעד טזָאל עמ ואוװ, ;"ייא
 ,"?י"א ץוח ןּבעל דַיי א ןעק ואװ רעּבָא

 ךיז ,ַײרֿפ ןּבעל = י"א (ןיא ןַײז) ןּב ַא ה*

 רעד ןָא טרָאֿפ ..., .טוג ןוא ַײרֿפ ןליֿפ

 עטַאט רעד ,טסימ טימ רוֿפ ַא ףיוא . . , סיטלָאס

 ,"י"א טָאה רע ,דניק ןַײמ ,טסעז :ץֿפיז א טיג
 ,69 ַא"ּת ,געט ןוֿפ ןדנַאר ףיוא ,ףירח לסָאי

 רע, ;"י"א זיא לּברעק ַא טנידרַאֿפ עמ ואוו,

 ןיא (יװ) רע טּבעל ,ריֿבג רעד זדנוא ַײּב זיא

 ליואו = י"א ןעװעג רעירֿפ זיא ָאדײ ;"יײא

 י"א ןיי לק *  ;םייוג ןוֿפ תורצ ןָא ,טֹוג ןוא

 ואו טרָא ןַא ןגעװ -- לַאג טימ ,שיריטַאס =

 טלגָאװרַאֿפ זיא ןעמ ואוו ,טקישרַאֿפ טָאה עמ
 .עא ןטַײצ עשירַאצ יד ןיא ריּביס ןגעװ ,ןרָאװעג

 זיוא רדיװ זנוא וצ טרעװ רע (ונל רחֿבי),

 איד (ןואג) ּברַא יכלעװ ,ּברַא רזנוא ןליוװרד

 (הלס) ,ּביל טָאה רע זד ֿבקעי ןוֿפ טֿפשרעה

 טרעוו ,לארׂשי ץרא זיא ׂשָאד ,(קיּבייא =} גּביא

 ,םילהּת ,מהס ,"ןגנערּב ןַײרַא רדיוו י"שה ׂשנוא

 ... דניק דוד ,חישמ ןקיש זנוא לוז ,, .6-5 ,זמ

 ןדרעװ ינוא. . . ןייניה י"א ןיא ןריֿפ וצ זנוא

 וצ םורַא רדיװ ןּבעל טוג ינוא ּבַײל טימ לֵא ךיז

 .בוצ ,"ןּבעגיּב טֿפןַאןש רדירּב יניימיג רנייא

 / ,דנל ןויד ןיא הסנרּפ ןיּבה רימ ןאוו,

 ןמ טוט דיר יכלוז / .טנַאטנוק ןיוש רימ ןנייז

 רנַײז וצ ררדעי ךַאד רעהיג זע/ ,טכַא ליֿפ טינ

 ,השמ ידי רֿפס ,יןטכַארט י"א ףיוא רטלע

 ןיוש טקעמש רע . . ., .המדקה ,ט"כקּת טׂשמַא

 זיא רע ,י"א טימ -- ךעלטעלּב-תורֿבק טימ
 םוחנ 'ר . . .ימלשורי ַא ףיוא טַאדידנַאק ַא ןיוש

 םענייא . . .תוחטֿבה ליֿפ רעייז טגָאזעגוצ טָאה

 ,סנהילעּב ריאמ ןוֿפ רֿבק ןֿפױא םיא רַאֿפ ןטעּב

 ןיא םיִא ןקוק עלַא . . .דרע-י"א ןרעדנַא םעד

 סיורג טימ ,טֿפַאשּביל טימ ןקוק ,ןַײרַא ליומ
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 קרַאטש ץרַאה ןיא םיא ןענַײז ןוא ץרא-ךרד

 ,י"א :סע ךיז טגָאז גנירג סעּפע ױזַא . . . אנקמ

 םשוגמ טשינ סע זיא סעּפע . .. ;םילשורי

 ,"ןליֿפ סע ףראדַאּב עמ ,תוינחור ַא רָאנ ,ּבָארג

 עקוװעלירתּכ ןיאי .56:55 'וז ,המלש ,סֹוממ

 א ןוֿפ סעּפע ןסעומש טרעהרעד ןעמ טָאה .. ;

 ןֿפױקּפָא . . . סעיצקַא עשידַיי טימ קנַאּב רעשידִיי

 רעגנירג ןַײז ךָאנ ןָאק סָאװ --- י"א קרעט םַײּב

 א ףליה סטָאג טימ ןרָאװעג זיאיס . . . ?ןוֿפרעד

 -לקש ןּבירשרַאֿפ ךיז טָאה רעכעלטיא . . . הרֿבח

 ךיא; .םייהַא טקנעּברַאֿפ ,עש ,* ...טלעג

 קיטש עסיורג ץנַאג ַא ּפָאק ןיא ןיוש ךָאד ּבָאה

 תחּת שיא טימ י"א ץנאג -- טאהעג טלעװ

 ךיא ּבָאה טנעקעג , .תונורכז ענַײמ ,ץרפ ,ײונֿפג

 רעמערקטינש א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,ןחנ 'ר

 ךיא ףערט טציא ןוא . . . װַאלסָאנירעטַאק ןיא

 עשיקרעט עטיור ַא . . . ,לאערזי-קמע ןיא ָאד םיא

 יװ --- . . . .רצקַא ןוא דרעֿפ ייווצ טימ עקסעֿפ

 ךיא גערֿפ --- ?חנ 'ר ,םעד ףיוא סיוא ריא טלַאֿפ

 טנַאלַאט ַא טַאהעג קידנעטש ּבָאה ךיא --- .םיא

 רשֿפא ,טכַארטעג רימ ּבָאה ךיא . י"א וצ

 ןצנַאג ןיא י"א וצ טנַאלַאט רעד טרעמולש

 -ץרא וצ טנַאלַאט ַא ,שֵא ,"קלָאֿפ ןשידִיי
 ,ילארׂשי

 טינ לָאז ךיא תוחּבשּתו תוריש ַא רַאֿפ סָאװ,

 ,המדקה ןַײמ ןוֿפ תורוש יד ןיא י"א וצ ןעגניז

 -רעּבירַא חוּכּב ןַײז טינ ךעלריטאנ ייז ןלעװ

 ןּבָאה םיררושמ תורוד סָאװ הריש יד ןעגניזוצ

 ףירגַאּב א זיא י"א . . . תוֿכָאץרא םוצ ןעגנוזעג

 ַא רָאנ טינ ,לָאּבמיס א וצ ךיז טּבייהרעד סָאװ

 ץלַא ןוֿפ ןּבעל ןצנַאג ןיא טקנוּפ רעלַאירָאטירעט

 ענערױלרַאֿפ ,עטגָאזעגוצ סָאד רָאנ טינ ,ןטַײצ

 סָאד ךיוא רָאנ ,דנאל ענענוֿפעג רעדיװ ןוא

 רעזדנוא ןוֿפ סעזַאֿפ עלא ןיא דנַאל עשידִיי

 רעד ןיא לארׂשייץרא ,הֿפי יכדרמ ,"עטכישעג

 ,1961 ָא"ּת ,עיזעַאּפ רוטַארעטיל רעשידוי

 ,7 יז

 רעּבַײרש עשידִיי יד ןוֿפ ןעגנוֿפַאש יד ןיא,

 עלַא קורדסיוא םוצ ןעמוק י"א םורַא ןוא ןגעװ

 ,טֿפַאשּביל :םערָאֿפ ןוא ךוּת ןוֿפ ןטֿפַאשנגיײא

 -לתה ,סָאטַאּפ ,טײקלענָאיצָאמע ,טײקיטכירֿפױא

 ,"...ןושל-ישודיח ,קיריל ,שֿפנה-תוכּפּתשה ,תוֿבה

 רעד ןוֿפ ןטַאטיצ יד רעטַײװ} .22 'ז ,ןטרָאד

 ן'זז יד ןרעמַאלק-טַארדַאװק ןיא ןוא עיגָאלָאטנַא

 רענייטש יד !ייא ןוֿפ רענייטש יד ,רענייטש יד,

 יד ,עצראווש יד !הדוהי ,ןורמוש ןוֿפ ,לילג ןוֿפ

 רענייטש יד ,רענייטש עזױריסַײװ יד ,עיורג

 רערָאלק רעד !י"א ןוֿפ למיה רעד . . . !י"א ןוֿפ

 ןוא רעיולּב רעד ,תרנּכ רעּבירַא רעטַײװ ןוא

 ,|8 יז| קעדאלװ .ב ,"!םילשורי ןוֿפ רעמורֿפ

 רעטלּפָאד טימ טנַײש ןוז יד ואװ טרָאד;
 רערעטיול רעד למיה רעד ואוו טרָאד / ,טכַארּפ

 רָאנ טרָאד ,ךימ סע טיצ ןיהַא טרָאד / -- טכַאל

 ךיא רָאנ ואו טָא ,ןויצ ןַײמ וצ טרָאד / ,ןיהַא

 טימ לוֿפ זיא ץרַאה ןַײמ , ,ן36 'ז| רמ ,"ְןיִּב

 / ,דנַאל ןַײמ ,ריד וצ טיצ סע/ ,שינעקנעּב

 -עגסיוא זיא / טנעעזעגמוא רעדנואו ךָאנ

 ןיא, .ן51 יז| הֿפי ּבייל ,?טנַאה ןַײמ טקערטש

 ןיא . . . / ןייר זיא י"א ןיא / ,קיטכיל זיא י"א

 לארׂשי-ץרא

 טרָאד ךיז טליֿפ'יס ןוא / הודח טשרעה ייא

 ,{57 יז| רַא ,"דִיי רעד ךעלקילג

 טימ טיוט םוצ ןעגנַאגעג זיא עמַאמ ןַײמ,

 ריא ,ךיא .ץרַאה ןֿפױא דרע-י-"א עלעקעז ַא

 ןיא י"א רַאֿפ . . . ןּבעל ןעמוקעג רעהַא ןיּב ,ןוז

 ןעװעג טרעשַאּב רעירֿפ רימ זיא סע .יאדּכ ץלַא

 ָאטעג ןיא םונהיגירוסי עכלעזא ןייטשוצסיוא

 טלַאה ,י"א ןיא ןרעװ וצ טרעטַײלעג ידּכ ..,

 "מוא ןייק ןעװעג טינ ןענַײז ןדַײל ענַײמ זַא ךיא

 ןעמוק ןכָאנ ץרוק עדער א ןוֿפי ,צוס ,"עטסיז
 ,יי"א ןייק

 סע םיי ,רעד ןגירסע. . ,} -- גורתאד'יד'א
 (ןוֿפ טמוק) ןיא טסקַאװ סָאװ גורתא .ןםיגיור

 טינ זיא ,רֶשֹּכ םגה ,יא-י"א רעד| .לארׂשי-ץרא

 יד ףיוא ....טנרָאצ רעק .ןלרדה אזא ןעװעג

 יד רעּביא ןשטנעּב טינ ןליװ סָאװ םידיסח

 ,"םירזממ:םיֿבּכרומ ןענעז ייז לַײװ םייא-יי-יא

 ,1898 עשראו ,בהזה לגע ,ןרעטשנעגרָאמ .א

 ארוק-לוק א ןיא טָאה דרַאנַײד םירֿפא , ,69 יו

 .ר .א ,ייא יי-"א טמירעג יהשחא אל ןויִצ ןעמלי

 ,27 אוו 1970 ,זמט ,יכאלמ

 (שיטָאּפש) .קעּב ,רעד -- קָאּב-י-'א
 ,םידגּב עשילַאטנעירָא ןיא ןָאטעגנָא ,רערָאנש

 ימלשורי ןימ א סעּפע ךיז ייז ןעמענ יױזַא;

 ַא ןיא טייג סָאװ . . .לקעּב-י"א ןייא רעדָא

 ענליװ ,לעקניֿפ עזיור ,זמא ,"ןַאמכַאל ןטיירּב

 ,11 יז ,ד"לרּת

 -ַאג) םי- .רעד ןעּבַאג .. .| -- יאּבניי-'א
 ללּכּב ןוא הקולח רעד רעּביא הנוממ .,{םיאָאּב

 ןוֿפ סרעניואונַײא יד רַאֿפ טלעג-הקדצ רעּביא

 יז ארֿבס ַא זיא רשֿפא . . . עסקַאט יד, .י"א

 ?ףעקיזומ טימ םילשורי ןייק ןריֿפנַײרַא ךָאנ

 ןעװעג סָאד טלָאװ םייג"י"א יד רַאֿפ ןּבעל'כ

 עשראװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,ײטֿפעשעג טוג א

 ,116 'ז ,1

 הקדצ ,הכימּת .1 .סָאד -- טלעג-י-'א
 ,גהנמ| .דנַאל ןקילײה ןוֿפ סרעניואװנַײא יד רַאֿפ

 ּביײהנָא תוליהק עשישטַײד יד ןיא טריֿפעגנַײא

 לש ןורחא ,הילע רעדעי ַײּב ןכאמ וצ ,ה"י .6

 ,ךרּבש-ימ ַא -- תרצע-ינימש ןוא תועוּבש ,חסּפ

 ןיא עמערָא יד רַאֿפ יודי-תנּתמ ןּתיש רוֿבעּבי

 -ךיאמ 'ר יד ןוֿפ טלמַאזעג ,טלעג :ךיוא ,ןיײא

 יגיי"א ןוֿפ תוכז רעד, .סעקשוּפ-סנהילעּב

 טלעג טָאה ֿבנג רעד, ."!ןמָא ,ןײטשַײּב ךַײא לָאז

 -ֿפיונוצ טָאה רע סָאװ לטרַאגַײּב א ןיא ךיז םורַא

 ןוא יג-י-א :טעטש עשידוי עלַא ןוֿפ ןעמונעג

 גיצפל ,לכיטנרעטש סָאד ,אי ,"טלעג-סנהילעּב

 ןוא ... 'ג"י-א ןוֿפ יאּבג א; .139 'ז ,1

 ןיק ךַײלג קעװַא רע טקיש טכַאמ רע לֿפיװ

 א זיא רע, .22 ןאש ,1868 ,מק ,לײי ,"םילשורי

 ךיז טניֿפעג םיא ַײּב ,תורֿבח ךס ַא ןוֿפ יאּכג

 ,סוממ ,"ךָאנ ןוא גדייייא . . . טלעג"םישילש
 .עסקַאט

 סעינָאלָאק רַאֿפ גנוציטשרעטנוא ןימ רעדעי .2

 א .םיֿבושִַיי עטלעטשעגֿפױאיַײנ רַאֿפ ,י"א ןיא

 לטָאמ 'ר, .ןטלעגי"א עלַא ןוֿפ ןוּבשחו:ןיד

 ,עלעכיּב ןיילק ַײנ א טֿפיױקעג ךיז טָאה ץיוורוה

 עשידמול טימ ןּבירשרַאֿפ טָאה רע ןיהואוו



 ןענּכ-ץרַא

 ,טיי ,"טלעג-י"א ןוֿפ תונוּבשח יד תוֿביּתישאר

 ,62 יז ,וו ןלױוּפ

 ןיא ןּבעגעגסױרַא תועּבטמ ןוא ןטָאנקנַאּב .
 -גיסַא ןוא תועּבטמ יד ךיוא ןוא לארׂשי-תנידמ

 רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ ןּבעגעגסױרַא סעיצַאנ

 ,טכַאמ-ןטַאדנַאמ

 ,ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- קידלארשי-ץרא
 עקידיי-א סָאד .לארׂשייץרא וצ תוכייש א טָאה

 ךיז טוט סע, .רעֿפסַאמטַא עקידיי-יא .שיאערּבעה

 רעקידרע;רֿפ ריא עטיל רעשידַיי רעד ןוֿפ ּפָא

 ,1930 ענװָאק ,ןײלַא רימ ּבז ,"ןח רעקיד-יייא

 | ,טייק 6

 ֿבשוּת .1 .ן  ,רעד -- דוי-לארׂשי-ץרא
 ךיז טּפַאכ סָאװ ַאזַא צעּפס ,לארׂשייץרא ןיא

 ןוא ץראליץוח ןיא טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ּפָארַא

 טיג רע, .דנַאל ןוֿפ תואלֿפנו םיסינ טלייצרעד

 -רעד סעּפע ליװ ןוא יי-ייייא ןַא רַאֿפ סיוא ךיז

 ,סעיזַאטנַאֿפ ןוא תויׂשעמ ,עש ,"סעַײנ ןלייצ

 ,חלושמ-ייייַא װזד .2 ,27 יז

 י"א ןיא ןריוּבעג דיומ .יד -- דיומד'י-'א
 . .. אמּתסמ ,הלּכ ןַײז ןעזעג ךיא טלָאװ ןרעג,

 ,עּבעיל עטשרע יד ,ל"הי ,יימ-יי-א א ,עטנעי ַא

 ,34 יז ,1881 עשרַאװ

 ,רעד ןדַאלושעמ ...} -- הלושמד'י-'א
 ןיא לארׂשייץרא ןוֿפ חילש .םיכָאלושעמ|} םיד

 רצסיוא ,תוֿבדנ ןּבַײלק וצ רעדנעל תולג יד

 רעד, .סעקשוּפ-סנהילעּב ריאמ יּבר יד ןקידייל

 -עלטא ןַא ןיא ,םינּפ-תרדה א דיי א -- ימ-יי-יא

 ."וצרעד ןשרד:לעּב א ןוא טַאלַאכ םענעס

 םילכאמ ענױזַא תמאּב סָאד טסע רעװ םערָאװ,

 רעד . ..קישטַארדָאּפ א רָאנ ?עטיל רעד ןיא

 רַאֿפ ידוי רעד ,ײ. , . 'מ"יי-יא ןא ,עסקַאט-לעּב

 ,25 יז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ

 סיּפ .לסינדרע .ךע- ,סָאד -- ?סינדי-'א
 טכַאמ ךעלסינ-י"א ףיוא , ,עקשַאטסיֿפ ,עקשַאט

 .י/גנ ,ו ישס ,"המדַאה ירּפ ארוּב ןהכרּב ידו ןעמ

 סָאװ ךעלסינייײא טּפַאכעג יז טָאה האנה טימ,

 סירָאמ/ ,ַאּפָא ,"סיוש ןיא ריא ַײּב ןגעלעג ןענעז

 .ּפיליֿפ ןוז ןַײז ןוא

 סה ,עצינ נװ .סע ,רעד -- קיני-'א

 ןיא עטריסערעטניארַאֿפ יד רַאֿפ קורדסיוא-לוטיּב

 ןלעװ סעקיני"א יד, .לארׂשי-ץרא ןעױּבֿפױא

 יד ףיוא ןדִיי יד ןצעזַאּב וצ ןּבײהנָא טסנרע

 ײז םוא 'לארׂשיץרא  ןשידִי ןוֿפ רעדלעֿפ

 ,םיוּבנעגַײפ .ּב ,"...תתולג ןוֿפ ןעיצוצסיורַא

 ,28 'ז ,1893 י"נ ,הלואג איד

 ָאֿפס. . ,} םי- ,רעד ןרעֿפײס| -- רֿפס-יי-'א
 י"א ןיא טקורדעג זיא סָאװ רֿפס .1 .ןםיר
 רענייא , .רֿפס-הלּבק ,8 י"א ןגעװ רוּביח .2

 טנָאקעג ןּבָאה הנידמ א ןיא ייוװצ ,טָאטש ןיא

 ןתמא םעד טכוזעג ןּבָאה סָאװ םילּבוקמ ןַײז

 ןוֿפ ,ןטנוא ןוא ןּביױא ןוֿפ . . . ךוּת םעד ,תמא
 ןוא טעטש' ,ץרּפ ,"םייס-יי-יא ןוא 'די-יֿפתּכי

 | ,3 טקנוּפ ,יךעלטעטש

 ןןעװעלָארסיצרַאו -- ןעוועלארשי-ץרא
 ןוא י"א ןוֿפ עעדיא יד ןקידערּפ .ריא .װטוא

 "וינ ןיא יי-יא קַאמשעג .תולג ןיא ןּבַײלּב ןיילַא

 ,קרָאי
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 טרַאה רעייז .ךי ,סָאד -- עלעּפעדי-'א
 א ןוֿפ רעסערג לסיּב ַא ,עלעּפע ןיילק ןוא

 ,טיור ןצנַאגניא ,לגנעטש ןגנַאל א טימ ,שרַאק

 ןוֿפ סטכַאמעגנַײא .טעּפש ץנַאג קיטַײצ טרעװ

 ךיא גָאז ,ךעלעּבַײװ ןייק טינ, .ךעלעּפע-יי-יא

 "רעמוז ,עש ,"ךיע"י-יא ,סעקשרעֿפ רָאנ ,ריד

 ,227 יז ,ןּבעל

 יץרא ןוֿפ דרע לסיּב ַא .יד -- דרעד'י-'א

 ןרעטנוא ,רבק ןיא ןַײרַא טגייל עמ סָאװ לארׂשי

 ןעמ זיא תומוקמ לייט ןיא ;םיא ףיוא ןוא תמ

 רעד} .ןנימירּב ןוֿפ סנּפָאקוצ ןגייל וצ גהונ ךיז

 רעשירָאטסיה רעד ןוֿפ (א :ךיז טמענ גהנמ

 ןדַײמוצסיוא ידּכ (3 :י"א טימ גנודניּברַאֿפ

 +- -- ןעמוק טעװ חישמ ןעװ ,תוליחמ-לוגלג

 זַא שינעּבײלג (ג ;29 ,זמ ,תישארּב ,ישר

 גנַאלקנייא ןיא ,דניז ףיוא רּפכמ זיא 'ע-יי-יא

 ,(43 ,ּבל ,םירֿבד ,יומע ותמדַא רּפכוי קוסּפ ןטימ

 ןוֿפ דרע-יײא .םירׂשעו האמ רחאל ףיוא דרע-יײא

 סע רע, .םיתיזה-רה ןוֿפ ,יֿברעמ-לתוּכ ןּבעל

 לָאז ןרעװ וצ רּבוקמ י"א ןיא הכוז טינ זיא

 ןטישַאּב לָאז עמ סָאד ןַײז לדּתשמ עשטָאכ ךיז

 רצוא אוהו םלוע יכרד ,ייץ-י"א טימ ףוג ןַײז

 ָאד וטסיּב סָאװע .135 יז ,1866 ענליװ ,םייח

 אֿבוסויללוז אזא וטסיּב סָאװ ?ןסחי ַא רַאֿפ

 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ ידוי רעד ,"?יע"י-יא ףיוא

 ?קירּבַאֿפ יד סיוא טעּברַא סָאװ, ,156 ' ,1

 וצ ךעלעטַײּב ,סיוא יז טעּבוא ךעלעטַײּב

 ףיוא ןייגוצרעּביא ךָאנ טנכער עמ .תועימק

 ןוא טעטש' ,ץרפ ,"'ע-ייא וצ ךעלעטַײב

 ,12 טקנוּפ ,'ךעלטעטש

 רַאֿפ עקשופ .סס ,יד -- עקשופד'י-'א
 ריאמ 'ר ,סיּפ-תמיק"ךרק :י"א תֿבוטל תועּבטמ

 ןשטנעּב-טכיל רַאֿפ ןֿפרַאװנַײרא .סיּפ סנהילעּב

 ,..רימ, .י'ּפי"א ןַא ןיא עּבטמ ענרעּפוק א

 תולג םענוֿפ ןרָאװעג טזיילעגסיוא סיוועג ןטלָאװ

 ןדִיעטוג וצ תוניתנ יד רעטנוא ןצכערק וצ

 ,מק ,"ס'ּפ י"א ,סנילעּב ריאמ 'ר תודמעמ

 ,47 ןאפ ,0

 גנַאל .םעדעֿפ ,רעד -- םעדָאֿפי-'א
 ,סּבעװניּפש וצ ךעלנע ,למעדעֿפ קיטכיזכרוד ןוא

 רעמוז ףוס טֿפול רעד ןיא ךיז טגָארט סָאװ

 ןגעלֿפ רדח ןיא רעדניק ;(םעדעֿפ-לולא +-)

 שזַא ןּבעװש וצ ןעמוק ייז זַא ןעקשוש ךיז

 -מורַא ןּבָאה םעדעֿפײייא עקניניד, ,י"א ןוֿפ

 ,סורּב ,"רעמיש םענעדַײז א טימ טּבעװשעג

 .25 '1 ,עיסעלָאּפ ןוֿפ ןכַײט יד ַײּב

 טָאה יּבר רעד, .ז ,יד -- גיצדי-'א
 יד רַאֿפ רעסערג ןענַײז ןיצ-י-א זַא ,טגָאזעג

 ,רעדליּב ןוא תונורכז ,די ,"תולג ןוֿפ ןגיצ

 ,11 יז ,?רָאי ,עשרַאװ

 -רַאװש עגנַאל .ס- ,יד -- עטָאּפַאק-י-'א
 ןּבָאה סע יװ ,עטָאּפַאק עסַײװ ךיוא לָאמא ,עצ

 םילּבוקמ , .ןדִיי-יײא ,ייא ןוֿפ םיחלושמ ןגָארטעג

 ,23 | 1960 ,זמט ,טיי ,"ס'קיייייַא ןיא

 ,תורעק-יײא ,יד ןערַײק) -- הרעקזי-'א
 -ֿברע שיט ַא ףיוא טלעטשעגקעװַא ,רעלעט |

 רַאֿפ שרדמה-תיּב ןיא גנַאגנַײרַא םַײּב רוּפיכ-םוי
 ןיק ןורעװ טקישעגרעּביא ףרַאד סָאװ הקדצ

 עצרַא

 ןופ סרעניואװנַײא יד תֿבוטל רקיֵצּב ,י"א

 טָאה הרעק-י"א יד; .ןורֿבח ,תֿפצ ,םילשורי

 ערעדנַא יד יװ תוֿבדנ רעמ ןעמוקַאּבנַײרַא

 ."תורעק

 לעש ...} - הטמ לש לארשייץרא
 סָאד .א/ה ,תינעּת טיולכ? .חּת .עזַארֿפ ןָאטיַאמ

 .לארׂשי-ץרא (עשיזיֿפ ,עשידרע) עטשרעטנוא

 ןיא, ."םידמול טימ לוֿפ זיא הטמ לש י"א,

 ןַארַאֿפ . ..ןֿפָא סנכייצ עלַא עקַאט ןגיל תֿפצ

 טניימ סָאד ןוא ,י'מ יש י 'א ןא ךָאנ רעּבָא

 .19 אוו 1959 ,גָאט ,טיי ,"ןלױּפ"ןיורק

 .הנוילעה ץרא +- -- הלעמ לש י"א

 ,תישארּבכ? .סָאד ןןַאַאנק . . .} -- ןענכ"ץרא

 יד ןיא י"א ןוֿפ ןעמָאנ ןענּכ דנאל .ַאא 12 ,גי

 י"א רַאֿפ ןעמָאנ רעטֿפָא .תוֿבָא יד ןוֿפ ןטַײצ

 ...'ּכ"א ןֿפורעגנָא טרעװ י"א, .שמוח ןיא

 םעד םרֹוג זיא סע ...לַײװ ,הענכה ןושל ןוֿפ
 ןעװ, ."וינע ןַא ,ענכנ א ןרעװ לָאז רע ןשטנעמ

 יּפורק ןסעגעג ןטלָאװ םיטֿבש ףלעווצ . . . יד . . .

 ןעמ טלָאװ ,רּבדמ ןיא רָאי קיצרעֿפ , . . יד קינ
 ןיא ןגָאלש ךיז ןייג ייז טימ טנַאקעג עקַאט

 ,1881 עשרַאװ ,חספ רַאֿפ ידי רעד ,ײ?יּכ"א

 ,20 יז

 .עזַארּפ ןעורז ױל ...| -- העורז .אל ץרא
 ,'טייזעג טינ דנַאל א .2 ,ּב ,הימריכק .חֹּת

 ,רּבדמ .ןדָאּב רעטרַאה רעקינייטש .הלותּב עקרק

 ןוֿפ ןּבײהנָא ץלא ףראד עמ ואוו דנַאל חטש א

 ... ןעייג ייז זַא טסואוועג ןּבָאה ייז, .תישארּב

 ,"םיֿבושִיי עטסערג יד ןוֿפ טַײװ ,יז יל יא ןַא ןיא

 ,1954 י"נ ,ךוּביגַאט ַא ןוֿפ ךעלטעלּב ,נירג

 ,167 יז

 .שיּבַארַאכ יא .ס- ,יד -- ע(ינ)טולצרַא
 טנעמורטסניא-ענורטס רעלַאקיזומ רעוויטימירּפ

 ןריטיצער .זדלַאה ןגנַאל ַא טימ ץלָאה ןוֿפ

 ףיוא ןליּפשוצ ןוא עדַאלאּב א ןעגניזרעטנוא

 יא ןַא

 .סָאד ןסעכערואוויימ ...} -- תכרובמ ץרא
 -ץרא ,1 ,ידנַאל טשטנעּבעג' ,13 ,גל ,םירֿבד ל2

 .עֿפש ,טעז ןוֿפ דנַאל רעדעי .2 .לארׂשי

 ,עש ,"ימ יא ןַא זיא ,םשה ךורּב ,װעשטידרַאּב,
 .ײװַָאלַאס עליסוי

 יאר122 סָאד ןםליײַארצימ . . .} -- םירצמ"ץרא

 .ןטּפיגע .םירצמ דנַאל .אא 10 ,גי ,תיש

 ןעשייודקַאה וניײצרַא) -- השודקה ונציַא
 קורדסיוא .,ידנַאל קיליײה רעזדנוא .חֹּת .עזַארֿפ

 טימ,, .לארׂשייץרא וצ טֿפַאשּביל ןוא טעטעיּפ ןוֿפ

 'ה 'ַא ןיא ןעמוק רימ ןלעװ ט"שעּבה תרוּת

 י"ג ,ּבדל ,"הלודג החמׂשּב ןצנַאטקעװַא ןוא

 .'ע יז ,7

 .ןלייה .2406: 812606סת .כרַא .ורט -- ןענצרַא
 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .תואוֿפר ןּבעגנַײרַא
 א"י ,ךימ טנצרַא רעק ;(11 ,זט ,בויא) 'ינטריי

 ."ךימ טרטשלֿפ

 ,טּפוה .ײכרַא ,יצרַא װחזז .מטפ -- עצרַא
 .קילושזעצרַא .טידנַאּבעצרַא .-רעפוס ,-רעּפיה
 ,שטַאגנויעצרַא



 ןיאעצרַא

 ָאיװ רעדָא עטיױר .ןע ,רעד -- ץיאעצרָא
 םַײּב סױרַא טמוקַאּב עמ סָאװ ּברַאֿפ עטעל
 יצרָא ןוֿפ גנוזייל עשיקַאינָאמַא ןַא ןרידיסקָא
 ,ן'יצרָא :ךיוא .(+--) לָאנ

 .2126: 617696ת .כרַא .װרט -- ןגעצרַא
 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ץרַאה סָאד) ןכַאמ

 'ל ,אטגיצרא רע, ;(16 ,גכ ,ֿבויא) 'ךרה'

 .ןײטכַאמעג ףַאלש טָאה, :יִּת} "ךֿבֿבל ךרי

 .ס' ,עציני :נװ .סע" ,רעד -- קינתוזעיץרא

 טסעװ וד, .םינפ -תוזע רעטסגרע ,רעסיורג

 רע טָאה -- !עצינע"ַא ,טג רימ ַײּב ןעמענ

 רעד ,ײטשָאלּב .ע ,"ןוייּב טימ ןּבױהעגנָא

 ,21 יז ,1894 ענליוו ,קינרעּבַײװ-אייװצ

 -רַאֿפ .רעמינּפ ,רעד -- םינּפ"תוועיזרַא
 זיא יז, .םינּפ-תוזע טרָאװ ןטֿפָא ןוֿפ גנוקרַאטש

 ןַא זיא יז .םיא ןוֿפ םינפ-תוזע רעמ ךָאנ

 .עצינ- ,קינ- :ּבָאגוצ ןטימ ךיוא .ייּפיע-יא

 וס יד טימ ךיוא .םי- ,רעד -- ףוצחיעצרַא
 ,הֿפוצח-א :נװ .טסיי .קינ-  :ןסקיֿפ

 +תי-כ| עטסיפוצח-'ַא ,עצינפוצח-'א

 רעוַײה יד ןיא, -- עקסיֿפוצח-'ַא .ןעט
 ךָאד זיא סָאד .ןייג לָאז ךיא רימ יז טשטניוו

 (ןיליירְןֿפ ,"עקסיֿפוצח"א אזַא ןוֿפ הזעה א

 .1882 עשרַאװ ,הׂשעמה םלוע ,לַאגעס .ט

 ,רעד {. . .ףעצוכעמ| -- םינפ"ףצוחמיעצרַא

 ,םינּפ-תוזע רעכעלקערש רָאג ,רעמינּפ-

 1406: .וימ .כרַא ןע ,יד -- 'ינ(ע)צרא

 "תואוֿפר --- יא, ,לטימלייה ,האוֿפר - .6

 רֿפ זַײּפש ןסע, .1542 צנזיא ,םירֿבד תומש ,בא

 אַלניצרַא איד . . . ןטייהקנערק ליֿפ . . . טכאזרוא

 ךונח רוחּבה ,"טזומ ןכיורּב םיריוטקָאט רעד

 .ג"עת אנעה ,םייח ילעּב תרגא ,זּביא ,ל"גס

 ליֿפ ינוא ץיה טייטיּב ןּתש רקיד רטיור ןייא,

 אַײנצרַא קנַארט טימ םיא ןמ ןאק אוז ,טילּבג

 רטקָאד רעטכער ןייא, .א/זי ,ּב ,רוס ,"ןֿפלעה

 ןרדנוז ןיֿפלעה שרדנַא טינ ןשנעמ ןעד ןיק רעד

 ,"ןיּבה טנרעלג לואװ אַײניצרַא איד זומ רע

 (ףרָאדשרמרהליװ} השמ תשורי ,אֿפור השמ 'ר

 טָאהיג םיאֿפור ליֿפ טנוש ןונ רימ ּביוא, ,7

 ,הג ,"טכיורּביג ןיאַײניצטרַא טנה רעלא 'נוא

 ליֿפ ךָאנ ןרהעמ איז ןיזָאל, .תנֹוא-ה 128 יז

 ,"סוקאיירד רעמ ךָאנ רדָא גנואַײנצרא רעמ
 .רנ משטד טציא .ּב/וט ,עּב

 -תוזע'ץרַא וזד .רעד -- םינּפ"תוועיעצרַא
 םעד טלעש סָאװ יּפ"ע"א ןא לטחוש א, .םינּפ

 רעּביא הכרּב יד טכַאמ רע תעשּב . . .רׂשֿבמ לוק

 ,32 ןאפ ,1886 ,מק ,זרא ,"ףוע םעד

 8176: ס120- .וימ .כרַא .ורט -- ןענערעצרַא
 .ןרָאצ ןַײז םרֹוג ,ןענערעצרעד .םסמ, 012סז6ת

 :(30 ,זט ,רּבדמּב) ױצַאני טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ,די ,רּבדמּב) ינוצַאני הנא דע 'מכ ,ןדנירוצרא;
 .ן"טרעטסעלעג ןּבָאה, :יּת) "סעכ 'י 1
 ,אל ,םירֿבד) יינוצַאנו טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר
 ַא צ ןרעטנוא} ןנרצרַא ןדרעװ יז 'נואפ 0
 ןלעװ ייז ןוא,, :יּת| "ינוסעיכו יל ,ךימ ןץוּבוק
 יּמכח יד ןּבַײרש וזא ינוא, ;{"ןטכַארַאֿפ ךימ

 ךייוו
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 ,טנַארּב ,"-- תי"י טוג ןנרעצ רַא יד לַא הלּבקה
 ,'ג קרּפ

 .רעמינּפ- ,רעד -- םינּפ"תוזעיעקסַאיּפיץרַא
 ןענַײז ייז; .םינּפיתוזע רעשיטניה-ךעלקערש
 ,סרעּפַאכנָא ,םיצקש ,רעיּפיעײּפ"ַא ,םירוּכיש
 ,22 יז ,ויזירפ ,סוממ ,"טרָאק רעד ןיא סָאװ
 -"ַא ;ליי ַײּב -- םינּפ-ףצוחמ-'ּפ-'א :ךיוא
 !רענייא םינּפ-ףצוחמ-עקסַאילּפ

 .הֹֿביּת ..2100: 8186 .ברַא .ץ ,יד -- 1 קרא
 ,"ןמוק ןיקרַא חנ ןוֿב ׂשוו ןיגלג ּבלעז רעד נוא,
 ,1357 הרוש ,לגמ

 .ל22 ייא2 .עקרַא +- .ז ,יד -- 11 קרַא
 -יײּברַאֿפ , .רעיומ ןוֿפ יא ,רעיוט ןוֿפ יא .ןגיוּב

 -רַאֿפ . . .קורּב ןטרעטסַאלֿפעג ןטימ ןעגנַאגעג

 ץֵא יד רעטנוא ןַײרַא ןוא סטכער טעװערעק

 ,252 'ו ,יּבר ןוא רסיק ,שז ,"רעװול ןוֿפ
 וצ טנעמורטסניא .ז ,רעד -- ףַארגָא'ַא
 .ףארנַאלקיצ :ךיוא .סנגיוּב ןענעכייצ

 רע .11 ,י ,הימריכק .בנ צמ .יד -- ַָאקרַא
 -סיוא זיא סָאװ דרע ןייא יוזא זיא יא יד;

 -ַאטישז ,צונ ,"רוא ןוֿפ ןוא ךשוח ןוֿפ טשימעג

 השרּפ ,הּבר תישארּב ןיא| .ּב/הכ ,ג"כרּת ,רימ

 ,לֿבּת ,ץרא :ןעמענ ריֿפ ןגעװ ךיז טדער ,ּבי

 רעד זיא ,אי ,טכ ,הּבר ארקיו ןיא :'א ,המדא

 ןּביז טנכערעגסיוא ןרעװ סע .רערעדנא ןַא רדס

 טנכייצַאּב ןעמָאנ רעדעי ןוא ,דרע רַאֿפ ןעמענ

 רעטנוא רענייא ,דרע רעד ןוֿפ ןרָאג רעדנא ןא

 זדנוא רעטנוא דרע עטייווצ יד, .ןןרעדנַא םעד

 יד ַײּב ,סורּב ,יַא עטֿפניֿפ יד . . .'לֿכּת' טסייה

 -הֿבישי ןוֿפ טצינעג ןעװעג .עיסעלַאּפ ןוֿפ ןכַײט

 רעדָא ה מ ד א טָאטשנַא ,הללק ַא ןיא םירוחּב

 טימ ךיוא| ."יא ןיא רע טײג; :דרע

 עקרַא וצ םיא וטסקיש סָאװ, :ןּבָאגוצ עקיסַאּפש

 רשֿפא זיא עקרַא ,ןיינ; -- ."?רעטסוש םעד

 רָאנ ןייג ףרַאד רע ,ןענַאדנוֿפ לייא טרעדנוה
 ,ןײןלייא ןַײנ

 -םורד ןיא טנגעג .1 .גג -- עיױדַאקרַא
 ,לזדניאּבלַאה ןשיזענַאּפָאלעּפ ןֿפױא ,דנַאלנכירג

 ,דרע עקיטכורֿפ ןוא טַאמילק ןדלימ ַא טָאה יִא

 טּבעל עמ ואוו טרָאד .ללּכּב דנַאל ךעלקילג .2

 טימ רעכעטסַאּפ ןוֿפ ןּבעל טושּפ ַא ןגרָאז ןָא

 זַא, ,דנַאל טשטנעּבעג ,רעגייטש ןשילידיא ןַא

 עטנַאקַאּב ערעזדנוא ןוֿפ עקינייא טנעייל עמ

 ןעניימ תמאּב ןעמ ןָאק ,ןעגנוטַײצ עכעלדנַײרֿפ

 ,31 ןט ,1887 ,לָאֿפי ,"'ַא ןיא ןּבעל רימ זַא

 ,תיּב םולש ץיַא ןַא טימ לרָאּפ ַא .ידַא -- ש'יד

 ,טייק- .ךָאװשוק רעקיּביײא ןַא טימ

 922 יא? .ז ,ס ,יד -- (ע)ד'אקרַא
 טימ טיוּבעג ,ןינּב ַא ןוֿפ לייט רעטשרעדָאֿפ ,1

 ןלַײז ,ןּפולס ףיוא ךיז ןציטש סָאװ סנגיוּב

 רַאֿפ שיֿפיצעּפס ןענַײז ס'ַא יד, .ּבלעװעג-ןגיוּב

 ןיא טייטש האל, ."וּכע ןוֿפ רוטקעטיכרַא רעד

 יא רעד ןיא טקוקרַאֿפ . . . עיַא רענעֿפָא רעד

 'טקעטש עלעדיֿפ ןיא סָאװי' ,ץרפ ,"ריט-סגנַאג

 ןוא ןסַײװ ןוֿפ ן'ַא ,ףיורא ןריֿפ ןפערט עסַײװ,

 ,ןטַײז צלַא ןוֿפ ןייטשלמרימ ןעיורג-ךעליולּב

 ,37 יז ,1940 י"נ ,וװ ראק

 ןקיוקרא

 א טימ רעטקעדעג ,רָאדירָאק רעטיירּב .2

 ץעדייּב ןוֿפ ןטֿפעשעג טימ ,ךַאד ןקידנור:ּבלַאה

 ,ןטַײז

 ,םינינּב ןשיװצ גנאגכרוד רעטקעדעג .9

 -גודניּב עקידֿברעמ-חרזמי לקיטרַא ריא ןיא .4

 ,אצוא לּבִי ,,רוטקעטיכרַאױלוש רעד ןיא ןעג

 ץעציניֿפעד אזַא רעצינשיװ לחר טיג ,5073 יז

 טרַאּפשעגרעטנוא ,סנגיוּב ייר ַאע -- 'א ןגעװ

 יװ טצינעג ,יַאדומּכ א -- 'ַא עדנילּב .ןלַײז ןוֿפ

 'א עקידמוירַאֿפירט .טנאו א ףיוא גנוריצַאּב א

 רעד טימ ףיש רעקידנטַײז רעד רעּביא יא --

 -- ףיש,|} ףיש רעקידנטימ רעד וצ גנונעֿפע

 (ם2ע6) זה הליֿפּת א ןוֿפ לייט רעטסלטימ

 ,ןײןֿפיש עקידנטַײז יד ןשיװצ

 ,(רוטקעטיכרַא) .ןי ,יד -- ר'וטַאקרַא
 עדנילּב ,2 .םענרַאֿפ םעניילק א ןוֿפ עדַאק

 טנַאװחרזמ רעד ףיוא, .װפד 4 ,עדַאקרַא

 רעלַאטנָאזירַאה א וצ ץנעדנעט יד רימ ןעעז

 ןכַײר טימ קיטַא יד ןריצַאּב וצ , . , , גנולייט

 יד רעּביא לַאז םעד םורַא טמענ סָאװ זירֿפיא

 ָא"ּת ,קצולס רֿפס ןיא ,ץיטפ לאכימ ,"רעטצנעֿפ

 ,96 'ז ,1

 -רַא 1

 ןושל לס ַא2 .סע ,ןע ,רעד -- ןַאקרַא
 ַא טימ ,ףיילש ַא טימ קירטש .שינעמקרוטכ?

 ,תומהּב ,דרעֿפ ןּפַאכ וצ ,קע ןיא עילטעּפ

 ןגָאי ייז ךָאנ ךיז ףרַאד עמ סָאװ ,דרעֿפ עדליװ,

 ,"ייז טּפאכ עמ ויּב לַײמ טרעדנוה יַא ןא טימ

 ריֿפי .סערַײא-סָאנעוּב ןוֿפ שטנעמ אי ,עש

 'א ןַא םיא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ןּבָאה ןטסיקעשט

 סָאד ,יקסלעיסָאנסַארק םייח ,ײ. . . זדלַאה ןֿפױא

 .151 'ז ,1927 צנליװ ,עטּבעלעגרעּביא

 ןַאגַארא הזו .סע ,ןע  .רעד -- ץ'ַאקרָא
 יד ךרוד טּבעל רעטסליטש רעד ןוא, ,817 +--

 עג ,ץרפ ,"ןעיַא עכעלטֿפַאשנדַײל עטסקראטש
 .'רוטַארעטיל רעּביא ןעקנַאד

 1714: ס:8821 .ברַא .רַאּפ ,ידַא -- טנ'ַאקרַא
 ייצדוילי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר ,טמירַאּב ,טנַאקאּב

 רַאֿפ , :יּתו "ןטנקרא ןנימצ , ;(4 ,זּפ ,םילהּת)

 ןרטלע ןַײז שד םותי ןייא, .ן"עטנעקַאּב ענַײמ

 ןזעװג זיא ןיילק ךָאנ ׂשע לַײװ ,ןנעז ןּברָאטשיג

 ךרד ,שפע ,"טנקרַא טינ רטָאֿפ ןַײז טָאה נוא

 .ּבל קרּפ ,1796 וָאלקש ,אּבה םלועל רשיה

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .ורט -- ןענעקרא
 "טנקרַא ךיא ׂשד, ;(24 ,ט ,םירֿבד) ייּתעד'

 ;(8 ,ד ,הכיא) יורּכני ןוא .ן"ןעק ךיא סָאװ, :יּתְו

 ,"ןענעקרעד וצ טינ, :יּת| "טנקרַא ןדריוװ,

 אױרֿפ קנוי יניש רעז ןייא רַאװ {הקֿבר| איז,

 אל| טנעקרַא איז טָאה ןַאמ ןייק !נוא .. .

 ,16 ,דכ ,תישארּב ץילּב ,"ן'העדי

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר ,רעד -- רענעקרא
 איי ..."רענקרַא ןייא, :(1 ,ּב ,תור) יעדֹומי
 ,ןײֿבורק א. :יּתָו ֿבורק יל

 .2406: 61-ףט10860מ .כרַא .ורט -- ןקיװקרַא
 הריא ךיא ןעוו יַא ןאק ׂשּבַײל ןַײמ , .ןקיווקרעד:

 ןשרַאמ ףסוי ,"ןקילּב ןא אוט ןגיוא הכילּביל

 ,6 'ז ,ד"צּת טׂשמַא ,בהז ןושל



 טצרוקרַא

 8 ןילכַײר .טצריקרַאֿפ .כרַא .רַאּפ -- טצרוקרַא
 -רעח, :(27 ,ו ילשמ) 'הנרוצקּת' :טשטַײטרַאֿפ
 ."טצרּוק

 =: םוקרָא ,שיקרָא :9פ .רעד -- שוקרָא
 רעדָא לקניד ,ץלעּפש ,טלעּפש .עקירג .2

 'ה יד ןוֿפ רענייא .1116!סטזג 806112 ,לקניט

 ,ןרָאק ,רעּבָאה ,ןטשרעג ,ץייװ) האוֿבּת םינימ

 ןוא רילָאק ןכעלּבלעג א טָאה יִא ןוֿפ לעמ .(יֵא

 ,ןסקעּבעג ,טיורּב ןקַאּב רַאֿפ ןצינ סע טגעלֿפ עמ

 טריציֿפיטנעדניא טרעװ .אא םילכאמ עטכָאקעג

 רָאנ ןעמ טכַאמ איצומה,, ,ןימסוּכ ,תמסוּכ טימ

 ,םינימ ףניֿפ יד ןוֿפ לעמ סיוא טיורּב רעּביא

 .א/ול ,אח ,יָא ,רעּבָאה ,ןטשרעג ,ןרָאק ,ץייוו

 ףיוא ןימ ןייא ןוֿפ הלח ןעמענ טינ ןעמ רָאט,

 םיא רַאֿפ ןימ ןדעי ןוֿפ רָאנ ,ןימ ןרעדנַא םעד

 ןימ ןייא זיא ןרָאק ןוא סוקרָא רָאנ ,ןיילַא

 ,גרעּבסגינעק .הלח יניד ,זּביא ,זמא ,"טנכערעג

 ,6 יז ,?רָאי

 סָאװ טיּבעג .רג22 יא .רעד -- קי|טקרַא
 טעװ'ס, .זַײרק ןשיטקרַא ןוֿפ רעקידנוֿפצ זיא

 טציא עא רעד ןיא ,ןוז רעטירד ,רעטסגנִיי ןַײמ

 ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ גנַאזעג סָאד ,שקַא דער ,ײןעַילֿפ

 עא ידַא -- ׁשיי- .10ג יז ,1929 עװקסַאמ

 םעד רעטנוא, .זַײרק רעיא .ענָאז עיִא .טלעק

 ,"ןסקיװעג ןסקַאװ ןטנגעג עשייא יד ןוֿפ יינש
 ,7 'ו ,19231 י"נ ,ןּבעל ןוֿפ םיוּב רעד ,םולּב .ש

 -םי :ןיוא .ס ,יד -- עוועמ עשיטקרַא

 א ךָאנ, .ןרעטש רעשיטקרַא ,ּבלַאװש

 ַא זיא רעֿפַײֿפךגער םענוֿפ םידאמ רערעסערג

 ימ 'ַא יד :ּבלַאװש-םי א -- לנױֿפ רעטייוװצ

 ןליאמייק א קירוצ ןוא ןיה ךרוד טילֿפ סָאװ

 גנילירֿפ-רעטניװ יד ןיא לַײמ 25,000 ןוֿפ

 9 א 1960 ,זמט ,ךַאלָאװ .י ,"סעזַײר

 -ַאמיא ,עטכַאדעג .רעד -- זיירק רעשיטקרַא
 23* 28' ,רָאטַאװקע םוצ לעלַארַאּפ עיניל ערעניג

 ,סולָאּפ-ןוֿפצ ןוֿפ רעקידמורד

 .עעדיכרָא +-- -- ריקרָא

 טָאטשנַא מט9 .סע' ןע  ,רעד -- 'יײקרַא
 ,גנַאר ןכיוה ַא ןוֿפ חלג ,ּפָאּפ .ײרעיכרַא
 ךיז טָאה סָאװ יַא רעד ןֿפורעגּפָא ךיז טָאה,
 .דמא ,"ןקערש ןטשרע ןַײז ןוֿפ טהיחּפָא

 טינ רָאט עמ, 4(+-) שוקרָא װזז -- ׁשיקרָא
 ןוא ּפָאט ַא ןוֿפ רעקיצניװ ןַאמערָא םעד ןּבעג

 ,האּפ ,טעיפ ,"ִא ,ץלעּפש) ןימסוּכ ןּבלַאה ַא

 תודוא וֿבּתכמ יּתלּבק, .ידַא -- עֹווָא .ה ,ח
 לארׂשי ֿברה ,"חסּפה וילע רֿבעש עשַאק א

 םילשורי ,אמחּפ ןּב ינע ת"וש ,קַאטשרעּפוק ןסינ

 ענעגייא סָאד ךַאק, .ּב/דכ ,דכ הלאש ,ח"ּפרּת

 וצ ןוא עשַאק יִא טרָאװק יײװצ :ךָאק ךיא סָאװ

 ,הדועס השידק הרֿבח ,"טיורּב לקיטש ַא םעד

 ,15 יז ,א"ערּת עשרַאװ

 2106: 0ז- .כרַא .װטוא -- ןעלגנילקרַא
 8 ןילכַײר .ןעגנילק לָאז סע ןכַאמ .,8

 "טלגנילקרַא :(23 ,טל ,ֿבויא) יהנרּת' טשטַײטרַאֿפ

 ,ן"טגנילק, :יּתו

 ,ס' ,יד -- עקרַא
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 -ערטיכ 2404: 810-1181 .ברַא .יד --- טסילקר א

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .תועשר ,טייקזייּב ,טייק

 "אטׂשילקרַאפ :(113 ,טיק ,םילהּת) 'םיֿפעסי

 .חמוא -- ןֿטסילקרַא .ן"רעלֿפײװצ, :יּתָו
 ,הק ,םילהּת) ילּכנתהל' טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 ןגילק וצ ךיז, :יּתו "אדנטסילקרַאוצ, 5

 .ן". . .ןגעק

 .6:/01: סז-8184סזסת .כרַא .ורט -- ןרעלקרַא
 רקש םעד זיוא רע טָאה תמא ןעד, .ןכַאמ רָאלק

 ,29 יז ,ץניװ ,"טרעלק רַא

 ןגיוּב .װ קרַא - 1

 ןוֿפ יא .ּבלעװעג ןגיוּבעגסיױא ןַא .ַײּבעג א ןיא

 גנאל זיא קירּב יד, .דַאסַאֿפ ןוֿפ סיַא יד ,רעיוט

 "יטש ןעצ ףיוא טייטש ןוא . . . ןעשזַאס 5

 סעיַאטסוא ייווצ ןוא (סעּבלָאטס) סעקיּב ענרענ

 ץלַא ןרַאּפש ייז, .36 ןאפ ,1885 ,לָאֿפיי ,"(ס'ַא)

 יװ ןעמוק ןוא / ןַײא ןקלַאּב ןיא ּפָאק םעד

 ַא קידנֿפַאשאּב / ,ןעמַאװצ ךיז עטּבילרַאֿפ

 ,1948 ,ּפָאג) סודיינ ּבײל ,יַא עקידנעקנַאלּב

 רענרענייטש רעד טימ סַאג-רעזעלג יד, .110 ןאמ

 ָאטעג סָאד זיא ָאד ןעװ טַײצ ןוֿפ ראשנ א ,יא

 ,1125 יז ,1951 י"נ ,ו עטיל ןיא ,שז ,"ןועװעג

 ַא ,רעגיז א ןסירגַאּב וצ רעיוט-ףמואירט ,2
 לָאמ עטשרע סָאד , .םיור ןיא יַא:סוטיט .דלעה

 ןסַאג ףיוא ןּבָאה רָאי קיצנאװצ ןוא ריֿפ רַאֿפ

 המחלמ .מּפ ,"סיַא ןייק טלעטשעגֿפױא טינ ךיז

 .203 יז ,1956 יינ ו

 טימ ,עשטרַא ךיוא .ןרהַא ןוֿפ פקֿפ -- עקרַא
 .טייקכעלטרעצ

 עקרוא הזד .ֿבנג ַא רַאֿפ ןעמָאנוצ -- עקרָא

 סיִא יװ ןגַײװש -- טנוה סיֵא ,820 +--

 -רַא .טנוה ס עק רוי ךעלטנגייא -- טנוה

 ןעמ זומ ןעװ יָא .ןעוועקרוא +- -- ןעוועק

 גָאטַײּב / ,טכַארט קידנעטש עקרַא רעד / .ןייג

 ןּתמ-אׂשמ ַא ץעגרע לָאז סע ואו / ,טכַאנַײּב ןוא

 עשרַאװ ,ןעדוי זנוא ַײּב| דיליםיֿבנג ,"ןייטש

 ,{26 'ז ,3

 .8ס8ט02 .אפשככ ייאככ ,ן" ,רעד --ז"וּכעקרַא
 עטיירּב טימ . . .רענלעז , ,ןקָאה ַא טימ סקיּב

 ,ןזיּפש ,ןיֵא ,ןטעקשומ טימ עטנֿפָאװַאּב ,סעגַאּפש

 ,ןיקַאּבור .נ ,רז זּביא ,"ןדליש ,סעדרַאּבעלַאה

 .?רָאי ,ענליװ ,טכער ןוא טיײהַײרֿפ רַאֿפ

 8 ןילכַײר .ןענעקרעד .כרַא .ורט -- ןענעקרַא

 "רַאד, :(9 ,אי ,היעשי) יתעדל :טשטַײטרַאֿפ

 ."אדנניק

 דנַא 1 .רג22 ייאכ .סי ,רעד -- רעטפעקרַא
 סָאװ ןטנעמורטסניא עשילַאקיזומ ןוֿפ לּבמַאס

 ,טנעגיריד א ןוֿפ טריֿפעגנָא ,ןעמַאזוצ ןליּפש

 יירעטילימ .יָא-טנגוי .ָאדזַאשזד .גנוטײלגַאּבײיַא

 ,ָאךילָאדנַאמ .יָא-ערעּפָא .יָאדַאלּב .יִא רעש

 .יָא-רעמַאק ,יִא רעשינָאמרַאהליֿפ ,יָא רעשינָאֿפמיס

 ןוֿפ} יִא ןיא; ."יִא ןַא זיא עילעּפַאק עדעי טינ,
 ליטש גנילצולּפ זיא ןטָאג וצ ןעגנַאזעגּבױל

 טָאה לדיֿפ ַא ַײּב ענורטס א ,ילּכ א ןרָאװעג

 ךיא, .ןטכישעג יטסקלָאֿפ ,ץרּפ ,"טצַאלּפעג

 ןדנעליּפש םעד ןוֿפ ןטנעמורטסניא יד ּביל ּבָאה

 .'רעטסעקרָא רעדי ,רַא ,"יַא

 יז ,רעד -- רָאטַארטפעקרַא

 .ידַא -- ל'ַארטסעקרַא

 .ס ,יד -- עיצַא|רטסעקיֵא

 טררַא

 ןשיװצ עינַאמרַאהסיד רעדָא עינָאמרַאה .גיפ .2
 .שטנעמ א ןיא ןטֿפאשנגיײיא ןשיװצ ןוא ןשטנעמ-

 ,םילּכ צלַא ףיוא טליּפש סָאװ שיקרַאמ ץרפ,
 ןייא ןיא יִא ןַא ,עקידנעַײרש טינ יד ץוחא
 ,זנַאלסורײװַאס ןיא רעבַײרש ,די ,1ש ,"ןָאזרעּפ

 ,438 'ז ,1958 ייינ
 תולוק ךס ַא ןוֿפ יירשעג ,למוט ַא .ריא ,9

 .אא יָא"ץעק ,ָא-סעּבַאשז .ןעמַאזוצ

 סע רעװ
 עשילַאקיװמ טֿפַאש סע רעװ .טרירטסעקרָא
 וצ ייז טסַאּפ רעדָא רעטסעקרָא ןַא רַאֿפ קרעװ
 רעװ .רעד -- טנ'ַא -.רעטסעקרַָא ןַא רַאֿפ
 .רעטסעקרָא ןַא ןיא טליּפש סע

 תוכייש א טָאה סָאװ

 ןיא, .רעטסעקרַא טימ גנַאלקניײא ןיא רעדָא וצ
 ,"...צרטילַאּפ רע'ַא רעד ןוֿפ תורישע רעד
 ,ש"י- :ךיוא .4 ןק ,1954 ,טפירשטנצ רעזירַאּפ
 .טייק-

 -ירטסעקרָא
 םעד ןוֿפ קוסּפ א? .יֵא ענעטַארעג ַא .גנור
 רעד ןוֿפ רמאמ ַא טימ ךיז טּבעװרַאֿפ שמוח

 םעד ןוֿפ שוריּפ א טימ ,ןיד א טימ ,ארמג

 ,"תודמול ןוֿפ יִא עצנַאג א זיא סע .ן"ּבמר
 ,ד -- עקֹוװָאה .135 יז ,1940 י"נ ,וו רָאק

 -רַאּפ טימ סיִא ,ןּבָארּפ טימ סעיציטעּפער , .לס
 .ןרעטש עדנעזנַאלּב ,עש ,"סערוטיט

 .רג2 ייא2 .ןעי ,רעד -- ן'ַאירטסעקרָא
 ןימ ַא ,טנעמורטסניא רעשילַאקיזומ רעשינַאכעמ

 *8ֿײֿפ ,סענורטס טימ) עקנירעטאק עטריצילּפמָאק

 טֿפַאש סָאװ (ךעלקעלג ,ךעלקַײּפ ,ןטיימורט ,ךעל

 "סעקרָא ןוויטימירּפ ןצנַאג ַא ןוֿפ טקעֿפע םעד

 | .ענירטסעקרָא :ךיוא .רעט

 ,טרירטסעקרָא ,רירטס- .ורט -- ןרירטסעקרַא
 א ףיוא קיזומ ןּבַײרשרעּביא רעדָא ןרינַאּפמָאק

 ,21/ .רעטסעקרַָא ןַא רַאֿפ ןפוא ןקיסַאּפ

 ןוֿפ ןָאט םעד, .רַאפ ,ידַא -- טרירטפעקרָא

 טרירטסעקרָא ןוא טליּפשעגרעּביא עיזולַאדנַאטלַא

 .14 יז ! רָאק ,"ןטנעמורטסניא ערעדנַא ףיוא

 טמיטשעגנַא ןוא יִא דימּת זיא רע, :גיֿפ ךיוא

 ,"ןרעװ טלדנַאװרַאֿפ ךַײלג לָאז דיל ןַײז זַא יוזא

 ,טייק .טייהרע- .19 יז ו ךוּת ,גי

 .ַאא ,4 ,ח ,תישארּב22 ןטַאוַארַא) -- טררא
 ןטעּביז ןיא טורעג טָאה הֿפּת יד ןואע .נג ,1

 יד ףיוא ,שדוח ןוֿפ גָאט ןטנצעּביז ןיא ,שדוח

 רטנוא ןייק זיא ׂשַע ןעד, .יִּת ,"ַא ןוֿפ גרעּב

 ןעד ךַײא ןשיװצ ינוא ׂשנוא ןשיװצ גנודייש

 טׂשמַא ,ןוֿפיסוי ,"'א גרעּב איד ןיילַא טראַײנ

 'ַא ןוֿפ גרעּבציּפש םעד ףיוא; .ּב/ונש ,1

 רעַײנ ַא ,ריֿפַאש היכרּב ,"חנ רוּכיש רעד טציז

 טיול / יא גרַאּב ןֿפױא , ,21 יז ,ֿבקעי תנשוש

 חנ הֹֿביּת רעד טימ זיא / ,ןּבירשַאּב זיא סע יװ

 .שינָאמ' ,ץרפ ,"ןּבילּבעג ןייטש

 רעשידִיי רעטנַאלּפעג רעד ןוֿפ ןעמָאנ .2

 טָאה חנ לאונמע יכדרמ סָאװ עירָאטירעט

 ,ָאלַאֿפָאּב ןּבעל לזדניא ןַא ףיוא ןֿפַאש טלָאװעג

 1926 ןיא טרילּבַאטע ,רעטַאעט-טסנוקניילק .2

 - .שזדָאל ןיא ןָאזרעדָארּב השמ ןוֿפ -



 שרַא

 (רַאגלואו) .:676: 215 .ּבנ צמ ,רעד -- ׁשרַא

 ןשוליג זיוא יא םוצ רּפׂשַעו יד יז, .,ןטניה

 , 451 ,ךוּביאֿבּב ,"ןטַאה

 .=:2: 01428042 .ּבוו קרַאמ ,ן" ,רעד --- ד אשרַא

 ןוא ןעלדנַאמ ,רעסַאװ ןוֿפ קנורט רעטלאק

 .רעקוצ

 .24/14: 61-80881108 .כרַא .װטוא --- ןלַאשרַא

 ןעד רעּבױא שודיק ןעד ךַאמ ינוא, .ןכליה(ֿפיוא)
 רָאי ןייא רּביא ,טלש רַא אזיוה ןיא ׂשד ,ןַײװ
 ערענעלק סָאד ,"ןַײז םילשורי וצ רימ ןילָאװ
 ,וװ לּבִי ,ריּב| ד"לש ךָאנ דלַאּב ,'דיל-תּבש

1, 

 .כרַא .ןכעטשרא ראּפ ,ידצ -- ןֿפָאטשרַא
 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .2/06: 0

 :יּתו "ןכֹוטשרַאפ ;(9 ,ד ,הכיא) 'םירקדמ'
 .ן"ענעמונעגכרוד,

 טכיש רעקיזדלעֿפ .רע- ,רעד -- ןייטשרָא
 לייט ןטשרעטנוא םעד ךרוד זַא םרוג זיא סָאװ
 ,ןּפַאזכרוד ךיז ןענעק טינ רעסַאװ לָאז ןדָאּב ןוֿפ
 עלַארענימ ןוֿפ ןעגנולמַאזנָא ןוֿפ ךיז טֿפַאש
 ןוא ןֿפָאטשרעױז יד ןריזילַארטיײנ סָאװ ןצלַאז
 ,טּביױטשעצ ןרעו ןוא ןלױֿפ טשינ יז ןזָאל

 .1426: 61-9!ס1עסמ .כרַא .ורט -- ןקרעטשרַא
 8 ןילכַײר ,ןקרַאטשרעד .ןקרַאטשרַאֿפ .ןקראטש

 "רא,; ;(19 ,טכ ,םירֿבד) ןשעיי טשטַײטרַאֿפ

 ;ן"ןענערּב, :יּת} "ףיִקּתּת 'מוגרּתּכ ,טקריטש
 :יּתְו "טנקריטשרַאא :(4 ,טל ,בויא) יומלחיי

 ;(18 ,א ,תור) יתצמאתמ' ;{ן"קרַאטש ןרעװ,

 ,ן"טסעֿפ ךיז טלַאה ,, :יּת) "אטקריטשרָא,

 ןוֿפ לטירד ,גנעל ןוֿפ סָאמ .רעד -- ץישרַא
 ןוֿפ ,טנַאה רעד ןוֿפ ךרע ןַא גנעל יד .ןעשזַאס

 ַא ןוֿפ 0711 .רעגניֿפ יד זיּב עצײלּפ רעד

 לַאטעמ רעדָא ץלָאה ןוֿפ לקעטש :ךיוא .רעטעמ

 ןֿפױא ןטסעמ" .יַא ןַא גנעל יד זיא סָאװ

 ץנעגייא יד ןטייווצ א ןיא ןעז = 'ַא םענעגייא

 = יא ןֿפױוא רעטרעװ יד ןעוצ* .ןרעלעֿפ

 ןֿפױא סעּפע ןֿפוק"* .ךעלעמַאּפ רעייז ןדער

 טכער זיא סע, .ןטסעמּפָא ןעיונעג ןכָאנ = 'א

 ,"יַא לטרעֿפ ןייא גנַאל ןַײז לָאז הציצ עדעי זַא
 ,רעמערק םַײּב ץרוק זיא יא רעד, .א/ח ,אח
 ַא ,"גָאװ יד שלַאֿפ זיא רעלדנעהטיורּב םִַײּב

 ,22 'ז ,1885 סעדא ,םדס םוקמּב ליטדעטש

 עלַא / !ןידה:םוי רעד ריד ַײּב זיא טנַײה;

 -ירעמַא ,"ַא םעד ףיוא ןעמ טסעמ םיאטח ענַײד
 ַא זיא יז, ,37 'ז ,1895 עשרַאװ ,ןקילג עשינַאק
 ןָאק עירעטַאמ יַא ףלעװצ ןוֿפ ,עטבנג עסיורג
 ,'והנקיי ,סעידעמָאק ,עש ,ײןצַײרד ןּפַאכּפָארַא יז
 -תונמחר א ןעװעג שטָאכ זיא לָאמַא, .52 יז
 דוֿבּכ טלייטעגוצ שטָאכ טָאה . . . קיטירק עקיד

 ,ָאקיצ ןּבעל ןוא רוטַארעטיל ,ץרּפ ,"יַא ןֿפױא

 רימ רַאֿפ טינ זיא םָארקטינש רעזדנוא , .84 'ז

 סעקשרעוװ ןצֿפוֿפ ןטסעמּפָא טינ ןעק ךיא לַײװ
 רעשידיי ,ּפס ,"ן16 טלַאה סָאװ} ןישרַא ןַא רַאֿפ

 ןוֿפ ן'הנעט ןליּבסנַאמ יד, .11 'ז ,טסינָאלַאק

 / .ןידה-תדימ ןוא םונהיג ןוֿפ / ,רֿבקה-טוּביח

 ןוא / םיכירכּת ענייש יד ןּפַאטַאּב רעּבַײװ יד

 .1ג -- עשרָא
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 ןרעטניה' ,שֵַאוהי ,"?יַא ןַא טסָאק סָאװ :ןגערֿפ

 "ַא ןֿפױקרַאֿפ .װדַא -- זיי .ןַאקרַאּפ

 ,גנעל יד יַא ןַא טלַאה סָאװ .ידַא -- קיד .זַײװ
 ייד ,עצינ- ,רעד ,קינ- .סעצײלּפ עטיײרּביַא
 "ניילק ,ןגרַאק א ףיוא טלדנאה סע רעװ ,יאנגל

 ,בנג רעקידנשָארג א ,קיניַא ןַא .ןֿפוא ןכעל

 .01714: 0118 גס8 .כרַא .װחרט -- ןגָאלשרַא
 8 ןילכַײר ,ןטייט ,ןענעגרה(סיוא) .ןגָאלשרעד .1

 'נואע :(16 ,ט ,רּתסא) 'גֹורהי :טשטַײטרַאֿפ

 .ן"טעגרהעגסיוא ןּבָאה ןוא, :יִּת| "אדנהלשראצ

 ,םיתממלי טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .רענָאלשרַא
 וצ, :יִּתְו ,"ןרעהלשרא ןעדצ, ,(22 ,גל ,ֿבויא)

 ,ן"רעטייט יד

 טׂשלָאז אוד; .ןעניואוועגנַײא ,ןעניואוועגוצ .2

 ןַײד ׂשָאד טימ רַאד ןיגָאלשרַא רניד ןַײד לַא

 ןיניא ןוֿפ טינ אַײרט םוא איד . , . רניד רימַאק

 ,208 יז ,הג ,"ןינרעלּפָא לָאז

 ןילכַײר .שרַא +-- .םוטקער .כרַא -- ךַאלשרַא
 :{14 ,י ,'ּב לאומש| 'םהיתוּתש' טשטַײטרַאֿפ 8

 ,ן"סעזעג רעייז, :יּת} "ארכולשרַא ריא,

 ,דנַאלסורסַײװ ןיא טָאטשזַײרק

 .'ּבוג רעװעליהָאמ קידרעירֿפ ןיא ,רעּפעינד םַײּב

 .1:7:6 : ס1-8003116ת .כרַא .װרט -- ןלעשרַא
 8 ןילכַײר .ןקַאהעצ .ןעלמוטעצ ,ןעלמוטרַאֿפ

 ירא, :(6 ,דֶע .םילהת) יןומולהיי טשטַײטרַאֿפ

 יעצ, :יּת) ,ייז יז ןטלמוטרװ איי ,יז יז ןטליש

 ,ן"טקַאה

 'א .קיגעסרַא ,ןעסרַא וזז .רעד -- קינעשרַא

 ןצינ .יַא ןצירּפשנַײא ןזָאל ךיז .זַײמ יד רַאֿפ

 'א רעדע .לעֿפ ןוֿפ רַאה ןעמענוצסורַא יא

 קנארטעג רעטצעל רעד ;שיט ןֿפױא טייטש

 תורוד ריֿפי ,ץרפ ,"ןרוּכישנָא ךימ טעװ סָאװ

 ןענַײז ןיאַאקָאק ,'ַא ,םויֿפרָאמ,, .יתואווצ ריֿפ --

 יז ןעגנערּב ןגעװטסעדנוֿפ ןוא ,ןטֿפיג ךיוא

 "נעזַאר .ּפ 'רד ,"ןצונ עטסערג יד ןקנַארק םעד

 ,2 ןאפ ,1924 ץנליװ ,זעגפ ,לַאט

 ,רענלעז .2ז: 21086/ .ןימ ,ס' ,רעד -- רעשרַא

 -אד, .ןגױּב וא-לַײֿפ טימ טגֿפָאװַאּב ,םרַאדנַאשז

 יול אצוי ולסּכ זי . ... ,'ג םוי ןעמ טָאה ףיור

 הסיֿפּתל 'נוא ןילוה ןיזָאל ײשרַאו םירטוש טימ

 '1669 ,םד'תלילע רעצעמ ןגעװ י"ּכ' ,"טריֿפג

 .1259 יּפש ,ווו שֿפְ

 .=א:?סעענגא .גמ .ס' ,יד -- עקשרַא
 רעד .סע" ,רעד -- קיניײרד'ָא  .לּפעט ,ּפָאט
 .ּפעט ענעטלַאּפשעצ טכיררַאֿפ סָאװ

 8 ןילכַײר ,ןקערשרעד .כרַא .וורט -- ןקערשרַא
 -רַא רעש :(8 ,ז ,היעשי) 'תחי טשטַײטרַאֿפ
 .ן"ןרעװ ןכַארּבעצ,, :יּתָו "טקירש

 ןרַאַאש ײרױכַא| רעשיירוחַא :ןוֿפ תיר -- ש"ַא
 סע, .(850 ,רעשה ירוחַא +--) רעיוט ןרעטניה

 ץליֿפ ... ענליו ןיא זדנוא ַײּב ךָאנ ןּבעל

 טסייה ןעמָאנ ןעילימַאֿפ רעייז סָאװ ןשטנעמ

 ,'רעש ירוחַא ןוֿפ תוֿביּת ישָאר ןייא . . .ׁשיַא

 םעד םורַא טניואוועג ןּבָאה ןרעטלע ערעייז ה"ד

 ,1887 ענליװ ,ֿבנג עטנ ,דמא ,"ריעל ץוח לַאװ

 | ,38 יז

 שא

 סָאװ ּבױטש .1176: 2308 .ן ,סָאד -- ׂשא

 .ףָאטשנליױק ןענערּברַאֿפ ןכָאנ רעּביא טּבַײלּב

 .עטָאלּב ןוא יא (ןצעמע) סעּפע ןוֿפ ןכַאמ

 ןּבַײרעצ .ךיור ןוא 'א ,ךערָאּפ ןוא יא ןרעװ

 (עּפוק ַא) גרַאּב ַא ןצעמע ןוֿפ ןכַאמ .יַא ףיוא
 יורג .(תולֿבַא) ּפָאק ןֿפױא יא ןטיש .יַא טימ

 ןעשטשרומעצ .שא ףיוא ןרעװ טנערּברַאֿפ .יַא יו

 טינ ןוא ןויוא םעד ןצייהנַײא* .שֵא ףיוא

 ןיא טינ טעּברַא ןא ןָאט = שא סָאד ןרעקסיוא

 ,רעַײֿפ ןּבָאה ףרַאד עמ זַא, .רדס ןקיטכיר םעד

 ,ׂשַא טכוז ןעמ זַא; :"ַא ןיא סע ןעמ טכוז

 םעד טוט ןמ, .וש ,"ךיוא ןעקנוֿפ ןעמ טניֿפעג

 ןיא .ןּברוחל רכז ףּפָאק םעד ףיוא ׂשע ןתח

 ליטנַאמ ןגנַאל םנייא טימ רֶע טיג תולהק ןכילטע

 ,"לֿבָא ןייא זַא ךַײלג רדיילק תּבש איד רּבוא

 .ּב/טס ,םיגהנמ ,רָאי ץנַאג זָאד ךרוד . ..םיגהנמ

 טּבױטש 'נוא ןנייטש ןשורג טימ ףרָאװ רע,

 ןייז ינוא דוד גיניוק ןלדיא ןעד ,רעז ןשע טימ

 .1484 עֿפָארטס ,ךוּבילאומש ,"ריה ׂשקרַאטש

 גיּביא טינ שנעמ ןייא זד ןקנעדג ךוא לוז,

 ןגעװ ׂשעד ןוֿפ ינוא טלעװ רעד ףיוא טּבעל

 ,"ֿפּפָאק ןייז ףיוא יא ןתח םעד ןמ טגיל ךיוא

 לרוג איז ןּבָאה ןימ ךָאנ, .ּבל קרפ ,טנַארּב

 ןוֿפ 'א איד ןרעק ּבָא לָאז ָאד רעװ ןֿפרָאװיג

 ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"וו ה"ר רוזחמ ,"חּבומ

 ןוֿפ לָאמַא ןּפָאטרעַײֿפ םעד|} טּפַאכ יז, .ּב/אצק

 ןליוק יד ןזָאלּבעצרעטנוא סױרַא ריא רעטנוא

 -רַאק .ענעטָארּבעג 'ַא םנוֿפ ןעמענסיורַא ןוא

 טָאה רע זַא, .84 'ז ,תועסמ ,סוממ ,"סעלֿפַאט

 ןָאטעג םענ ַא טָאה רעטכָאט ןַײז יװ ןעזרעד

 םיא ןוֿפ טכַאמעג ,טעּברַא רעד וצ רערעל םעד

 סע ןוא, .ןמוקיֿפַאי ,עש ,"עטָאלּב ןוא יא .

 -נַײרַא ,טכַאדעג ךַײא רַאֿפ טשינ ,םיא טָאה

 ,"גיוא ןקניל םעניא 'א ּביוטש א טעשורּפעג

 וט ךיא זַא ןוא, .ידמלמ רעמעלעכ רעדי ,ץרּפ

 ,קעז תולֿבַא ןדנעל ענַײמ ףיוא קנַאדעג ןיא ןָא

 ןיא ,לה ,יּפָאק םעד 'ַא ןיא ןַײרַא ּבָארג ןוא

 טֿפרַאדַאּבב ,ןעװעג טינ ךיא ןיּב עקנילּבערט

 עיורג סָאד זיא ,טָאג ,קענאדײמ , .'ךיא ּבָאה

 ,"רעדניק-תיּב-ףלַא ערעזדנוא ןוֿפ . . .שַא ערשּכ
 ענעי טָאג טָאג ,קענַאדַײמי ,ןײטשנַײװ שירעּב

 טימ ןעמַאזוצ / ,ןלעװש סקענַאדַײמ ַײּב תוללק

 י"ג ,רעטציא ,געס ,"טרָאד ןוֿפ גרעּבױשַא יד

 טייג ןּברוח רעד, -- עלעשַא ,57 יז ,8
 -- קנוֿפ א . . .רעטַײװ ץלַא זדנוא ןוֿפ קעװַא

 -- צלעשַא ןוא ,המשנ א ,ןּבעל א ,גיוא ןַא

 .229 יז ,רעטציא ,געס ,"המשנ ַא רעדיװ ןוא

 ,שַא ןוֿפ רילָאק ןטימ דנַאלּב , ד ג ָא ל ּבישַא

 "ֿפיונוצ רָאה עיּב-שַא יד , .ךעלסַײװ שזַא ,דנָאלּב

 ,"לדנעּב ַא רעדָא לטערד ַא סעּפע טימ ןטלַאהעג

 דנַאלּב ,יו ר גשא 22.  וא 1968 ,רַאֿפ ,שַאּב

 עדייּב ןיא, ,רילָאק ןקישַא:קיצומש א טימ

 רעקילײיה רעד -- סיוא ךיז ןשימ תושודק

 רענרעּבליז רעקיליײה רעד טימ רֿפוש רעיגא

 ישֲא .ןועמש 'ר רעטלַא רעד' ,ץרפ ,"דרָאּב

 יע ב ו רישַא .ןַא ק ׁשַא .ל צ ע טישַא ּפָאט

 'נוֿפ טימ ׁשֵא -- שַאילג .עלע סישישַא

 ,גצא ,"הטרח ןוֿפ שַא-"ג סָאד זיא'ס , .ןעק
 ,שַא ה ב רוח .25 'ז ,ָאטסיֿפעמ



 שא

 ,ץלַא ןוֿפ רעטַײרֿפַאּב א; .ידַא -- קיי
 דרע רעיא רעד ףיוא ,ץלַא ןוֿפ רעטזיילרעד א

 "טלעוו רעד ןוֿפ ףוס רעדי' ,לה ,"ןַײא ךיא ףָאלש

 ןגָאירעד יז לעװ ךיא ,ייז ךוז ךיא ןוא ייג ךיא,

 ,"ןגָארטרַאֿפ טָאה טניװ סָאװ תונחמ עיַא יד

 ,ליּפש; .111 'ז ,1948 י"נ ,רעטציא ,געס

 ,צוס ,ײלַאֿפעצ ןיַא ןטצעל ןזיּב . . . ,טצָאּפ

 "רַאֿפ טעװ,א יד -- טייקי .44 יז ,| ופ

 ַא ןוֿפ ןליוק . ..ןּבעג טעװ ןוא יַא ןרענעלק
 ,סַאּבזק ,שטיװַאליארזיא .א ,ײטעטילַאװק רעטוג

 ,1932 עװקסַאמ

 17 ,וט ,תישארּבכ? .3נ צמ .סָאד ןשייא| -- ׁשֹא

 ןטנעמעלע ריֿפ יד ןוֿפ רענייא .1 .ירעַײֿפי .אא

 ,טֿפול ,רעסַאװ ,רעַײֿפ :טלעוװ רעד ןוֿפ יוּבעג ןיא

 "תיּב ןטלַא ןֿפױא םימ טימ ןוא שא טימ, ,דרע

 רעכיג סָאװ (םיא) ןעמ לָאז =| הללק ,"םייח

 ענַײז עלַא טימ ,קַאּפ ןוא-קאה טימ ןַײז רֿבקמ

 ,אֿפוג םלוע-תיּב ןֿפיױא זיא דרע :ןלייט עקידוסי

 ייװצ עקירעּביא יד ןוא קנאטשעג ןַײז זיא חור

 ןךיז טימ ןעמענטימ רע ףראד ןטנעמעלע

 -רַאֿפ וצ רעדָא ןושל ןטלעטשרַאֿפ ןיא) .2

 ףיוא; .ױרֿפ א ןגעװ ,רעַײֿפ-דנארּב (ןקרַאטש

 ,ךאלמ .ל ,"!שא-ענַאװצ ,הרוחס א .רָאי אזא רימ

 ,138 יז ,1922 עשרַאװ ,לַאֿפּפָא

 -טעג .רעד ןיקָאלע ...} -- יקולא שא
 .ןשטנעמ ןדעי ןיא קנוֿפ רעקילייה .רעַײֿפ רעכעל

 םעד ררועמ זיא שטנעמ רעד ןעװ, .ןסיוועג

 ןוא טײקנגָארטעגוצ טימ טנװַאד ןוא יא יא

 -ףסוי יר| ,"םלועיארוּב םוצ טייקנּבעגעגרעּביא

 ,ש"ּת י"נ ,תוּכוסה גח רמאמ ,ןןָאסרואינש קחצי

 ,17 יז

 השודק ןיא טויּפ א ןוֿפ ןעמָאנ -- שא-שא

 ערעי סָאװ הנשה-שאר געט עדייּב תירחש ןוֿפ

 ֿבר םעד ןוא ,, .שא טימ ךיז טקידנע ענַײז הרוש

 םיא לָאז =| ,"שא-שא טויּפ רעד ןֿפערט לָאז

 ,(ןרעװ טנערּברַאֿפ רע געמ ,הֿפירׂש ַא ןּפַאכ

 !קידנָאשזָאּפ רעשטשַאמַאזי ,ץרפ

 ;ןטרָאד} ןנחתאו ,רהזכ? -- םוניהגד שא

 ןיא ןטָארּב ךיז ,םונהיג ןוֿפ רעַײֿפ .ן''ד אשא

 ,םיעשר עלא טימ ןעמַאזוצ יד יא

 ,םירֿבד טול ןסַאד ..} -- תדישא

 ןוֿפ רעַײֿפ .יּת ,"ץעועג קידרעַײֿפפ .2 ,גל

 יד טרעװ טסיומוא טשינ, .ץעזעג ןזעיגילער

 ,"רעַײֿפ ןוֿפ ץעזעג ַא -- תד-שא ןֿפורעגנַא הֹרוּת
 : ,6 שו 1965 ,זמט

 ,1 ,אי ,רּבדמּב טול -- םשהישא

 ,תוֿבהלתה ,ךרּבתייםשה רַאֿפ ליֿפעג קינערּב

 ןדניצנָא ךיז םעצולּפ ןעק סע; .תוררועתה

 ."שטנעמ רעדנַא ןא טרעװ עמ ןוא םשה-שא רעד

 .עזַארֿפ ןסירֿפָאגײװ ...} -- תירֿפנו שא
 ,"לּבעװש ןוא רעַײֿפ, .22 ,הל ,לאקזחיק? .חּת

 וצ הזעה יד ןּבָאה רָאנ לָאז רענייא ןעװ, .יּת

 רעד דלַאּב טרעװ . ..לרוּביח א ןריקיטירק

 סיוא טיש ןוא ןרָאצמירג ןטסקרַאטש ןיא רּבחמ

 -- טגָאז עמ יװ ,יו יא . . . רעקיטירק םעד ףיוא

 ,357 יז ,1888 ,לָאֿפי ,"ךעּפ ןוא לּבעװש

 ,ארקיוכ? .יד ןערָאז שייא| -- הרז שא

 ןענרהַא ןוֿפ ןיז יד,} 'רעַײֿפ דמערֿפי .ַאא 1 ,י
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 ךערַײװ . . . ןעמונעג ןּבָאה אוהיֿבַא ןוא בדנ --

 טָאה רע סָאװ ,'ז 'א טָאג רַאֿפ טכַארּבעג ןוא

 רַאֿפ ןוֿפ רעַײֿפ א סױרַא זיא .ןלױוֿפַאּב טינ יז

 ןענַײז ייז ןוא ,טרעצרַאֿפ ייז טָאה ןוא טָאג

 טימ טצינעג .|1 ,י ,ארקיו ,יּת ,"ןּברָאטשעג

 רענעמ טריֿפרַאֿפ סָאװ תיליל עכידש יד .1 :בּב

 ,זיא סע רעװ, .הריֿבע רֿבדל ןָא ייז טדער ןוא

 חוּכ א רע טיג ,קירעיורט תּבש םוא ,הלילח

 זיא רע ,תּבש ללהמ ןיא ןוא תיליל רעד וצ

 שא סָאד ...'שא ורעֿבת אל' . . . ףיוא רֿבוע

 רימָאטישז ,צונ ,"תיליל יד --- יז יא ןעמ טניימ

 יד, ,םיגונעּת עלעוסנעס ,2 .ּב/ּבער ,ג"כרּת

 רע סָאװ ,ומדו וּבלח טעממ ןענַײז םיתינעּת

 הװאּת רעד ןיא טגײלעגנַײרַא רעהַא זיּב טָאה

 .ןט תוא ,1832 װָאלקש ,םירוע חקוּפ ,ייז יא טימ

 ַא רעּבָא --, .ױרֿפ א וצ הװאּת ,ערהירצי .9

 קידצ רעגנוי רעד . . . ?ךָאד ךיא געמ ןָאט שוק

 חוּכ םעד ,ןטׂש ןוֿפ רעַײֿפ סָאד טליֿפרעד טָאה

 -רַאֿפ .4 ,20 א 1963 ,זמט ,יָאדור .פ ,יייז יא ןוֿפ

 םעד דמערֿפ ןענַײז סָאװ ,ןעיידיא עשירעריֿפ

 ןֿפָאה דנַײרֿפ ענַײז, .טייקשידִיי ןוֿפ תוהמ םצע

 'ז 'א ןיא ןרעװ טנערברַאֿפ טינ טעװ רע זא

 ,2 ווו 1965 ,זמט ,"םזינומָאק ןוֿפ

 זדנוא ַײּב ןענערּב סע, .ידַא -- קיד'ז-'א
 יַאנג ןייק וצ -- ייז ןוֿפ ךס א רָאנ ,ןרעַײֿפ

 ,1955 ,טיצ ,"יז 'א -- ןַײז טינ זדנוא לָאז

 'םכלשמ' --- (40 ,גכ ,ארקיו) 'םכל םּתחקלוי ,

 -ןַײרַא ןדִיי ןלָאז ;ןקירעַײא ןוֿפ (א/חל ,םיחסּפ)

 תוריפ ע"ז יא יד ֿבוט-םוי רעייז ןיא ןעגנערּב

 ללה ,"?רעדנעל-לארׂשי-תאנׂש ןוֿפ {םיגורתאו

 .טייקה .16 א 1967 ,זמט ,ןַאמדַײז

 רערעטיול ןריױהָאט שייא| -- רוהט שא
 תוכייש ןיא טצינעג .הרז שא וצ ךּפיהל .ירעַײֿפ

 ןטימ ,םשה-שודיק ףיוא םענעמוקעגמוא ןַא וצ

 יד טכיירגרעד ,ןויסנ םעד ןענַאטשעגַײּב ;ּב

 -- ףוג רעד ;ןַײז'דִיי ןוֿפ הגרדמ עטסכעה

 ךוז ךיא, .טקילײהעג -- המשנ יד ,טנערּברַאֿפ

 ייז ןשיװצ דיי ןייק / ,ןדִיי א סעּפוק יד ןיא

 "וצ ַײז :סיוא טֿפור לוק'תּב א / .ָאטינ זיא

 ןיא ,לה ,יָאי ,ָאי ,יט יא זיא דיי א לַײװ / ,ןדירֿפ

 "חצנ רַאֿפ קורדסיוא :28 . ...עקנילּבערט

 ,לארׂשי

 -יימ ָאציָאי שייא| -- ןוּבשחמ האצי שא

 ,הימרי :28 ,אכ ,1131מ322 .חּת .עזַארֿפ ןוּבשעכ

 ןטָאטש רעד| ןוֿפ סיורַא זיא רעַײֿפ א ,43 ,חמ

 רעַײֿפ א :םירחוס ַײּב רוּבמַאלַאק .1 .יןוּבשח

 תונוּבשח רעּביא סיורַא טמוק (תקולחמ =)

 טכַאמעג טרעװ רצַײֿפ א 2 .םיֿפּתוש ןשיװצ
 זַא טזַײװ ןוּבשח רעד ןעוו -- ןוּבשח א רעּביא

 רעטנוא ןעמ טדניצ ,טינ ןגָארט ןטֿפעשעג יד

 אזא ןוֿפ -- 'מ 'י יא, .עיצַארוקעסַא ןגירק וצ

 ךיא לעװ טגנאלרעד רימ טָאה ריא סָאװ ןוּבשח

 ,םינוּתחּת יד ןָאטסיױא ןֿפרַאד ,יקנ ןיײגסױרַא
 ,"הליחמּב

 טיולכפ .רעד ןַײניסימ שייא| -- יניסמ שא

 רהּב ...'ה רֿבד; :4 ,י* 110 ,ט ;4 ,ה ,םירֿבז

 טצינעג .'יניס (גרַאּב) ןוֿפ רעַײֿפי ."שאה ךוּתמ

 "רעּביא ןוא ןענרעל, ,תואנק ,תוֿבהלתה :3 ןטימ

 ןוא ןענעק זיולּב גונעג טינ זיא הרוּת ןּבעג

 םיױּבשַא

 רעד ,ןערּב רעד ןַײז ךיוא זומ'ס רָאנ ,ןסיוו
 .20 וו 1970 ,זמט ,ןַאמדַײז .ה ,י"''מ יא

 ומערֿפ .רעד ןירכיָאנ שייא| -- ירכנ שא

 ורעֿבת אלי טייטש םורד, .הרז שא +-- .רעַײֿפ

 זיא סָאד (3 ,הל ,תומש) ,יתּבשה םויּב . . .שא

 ,תונּברק ונייהד ,השודק לש שא רֶצּבָא ,ינ יא

 רימָאטישז ,װ צונ ,"טנערּבעג ָאי ןעמ טָאה

 ,273 יז ,ג"מרּת

 .ּבנ צמ .רעד ןשעדיוק שייא| -- שדוק-שא
 יפל2 .םימש לש שא :א/אמ םירדנ טיולכ2

 ןוֿפ רעַײֿפ שדוק ...שא ;1 ,י ,ארקיו ,ןתנוי

 :3 ןטימ טצינעג ,(רעַײֿפ קילייה) טייקילייה

 עמ, .ןערּב רעקידתוימינּפ ,הדמתה ,תוֿבהלתה

 םעד טימ הרוּת ןענרעל עקירעמא ןיא ןעק

 ,"תוֿבישי עטלַא יד ןיא לָאמַא יו יק-יא ןקיּבלעז

 ןעמוקע .18 | 1963 ,זמט ,'יראירוג והירמש ֿברה

 דוֿבּכלל הקלדה א ןדניצוצנַא ןעמַאזוצ ךיז ייז

 -ֿפיוא ןוא ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר ןוֿפ אלוליה רעד

 ףַאדרָאג ןסינ ,"ק"א םעד ךיז ַײּב ןשירֿפוצ
 .1 שו 1967 ,זמט

 ןםענעהעג לעש שייא| -- םונהינ-לש שא
 ,"םונהיג ןוֿפ רעַײֿפי .א/זכ ,הגיגחכ? .חּת .רעד

 ןיא סָאװ רעד, .םונהיגד יא 4-- .רעַײֿפ שילעה

 -יש-יא םעד ןוֿפ לוצינ . . .טרעװ הרוּתּב קסֹוע

 רעד טרעקַאלֿפ סעדַא םורַא, ,224 יז ,| צונ ,"'ג

 .סעדַא ןיא טייקידניז רעד ןגעװ לװֿפ ,ייג-"ש-יא

 ,שדוקישא +- -- השודק-לש שא
 .ּבנ צמ .רעד ןדימָאט שייא| -- דימת שא

 :ּב ןטימ .רעַײֿפ קיּבייא ,6 ,ו ,ארקיוכ2 .חֹּת

 -תריסמ ,תואנק עזעיגילער ,םַאלֿפ רעקידהמשנ

 טור ןרעקצַאק רעד| רע, .לעטשנַײא רעקידשֿפנ

 ,"'ּת יא ןַא םיא ןיא טנערּב סע . . .לָאמנייק טינ

 .3 4 1967 ,זמט ,לעשעה עשוהי

 -רַאֿפ וצ ַײרשסיוא ,עיצקעירעטניא -- 'ָאְׁשַא
 !קיּפ-קיּפ'קיּפ רעניה הרֿבח ַא, .רעניה ןּבַײרט
 ,ץרּפ ,"...טַײרש רענלימ רעד זַא !א !יַא
 ,429 יז ,ָאקיצ ןעמעַאּפ ןוא רעדיל

 .טעז(ד)ָאשָא ,עז(ד)ָאשָא .ורט -- ןעז(ד)ָאשָא
 -ניײא .ןענעדרָאנַײא .ןלעטשנַײא 2211: 4

 ןעמ ףרַאד םדוק, .ןרישזנַארַא .ןצעזקעװַא .ןצעז

 ."רעטעפש יא ןעמ טעװ סעֿפאש יד ,ןטעּב יד יִא

 יד , ,"לדניז ןַײז טעזָאשָא ןייש טָאה ריֿבג רעד,

 ןיא| קירוצ ףיוא םינּפ ןטימ ןסעזעג ןענעז סָאװ

 ךיוא הלגע:לעּכ רעד טָאה טרַאד -- ןדיוּב רעד

 ,סיריא .ש ,"...קיטש ריֿפַײרד א טעזָאשַא

 א"ב ,רעטַאעט טליפשעג ןעמ טָאה יױזַא טָא

 ןיא ךיז יִא -- ךיז טימ .124 יז ,6

 ,שיט םורַא יִא ךיז .דנַאל

 ,ןסעזעגנַײא .:22: 081401 .ידַא -- עלדַאשַא

 עלא ,ןרָאי טניז ָאד ןעניואוו יז, .םיֿבשוּת יא

 ."םיּתּבילעּב יָא

 .ןעלטַאזנָא .:2: 08106186 .וורט -- ןעלדָאשַא
 ,דרעֿפ סָאד יִא

 .84106: 2508 .רעמייּבשא ,רעד -- םיֹוּפשַא

 ןוֿפ .םיוּבנעשאי ,ןעשאי ,ןעסאי ךיוא
 ןוא עּפָאריײא ןיא טסקַאװ .החּפשמ-ןוװילָא רעד |



 רעכעּבשא

 ןוא קרַאטש ןיא ץלָאה סָאד .עקירעמַא-וֿפצ

 {ץ:זהאותטפ .לּבעֿמ רַאֿפ טצינעג ,שיטסַאלע

 -אנעשוה ןוֿפ ךעלגנעטש וצ טיירג, .,.,(7
 :כרַא .80 יז ,| כַאי ,"...עזערעּב ,י'ַא ,םיוּב

 ,םיוּבשץ

 עניילק ,לצעטישַא .ס- ,רעד -- רעכעּב(-)שַא
 -רעּפוק ,ןרַאגיצ ,ןטערַאגיצ ןוֿפ שא ןרַאֿפ ילּכ

 :ךױוא א רענרעזעלג ,'א רענעשעמ ,רענ

 ,רעכעּבנשא

 ןקַאּבעג לטיירּב .ךעי ,סָאד -- לטיירּב(-)שַא
 לקניװ ןיא ,שַא ןקיאילג ןטרַאשעגֿפױנוצ ןיא

 ,לצץעלּפ-שא:-- .ןוויוא ןוֿפ

 טָאטש עשמיּתישלּפ .נג ןדָאדשַא| -- דודשַא

 -טרָאּפ א טנַײה ,צָאֿפ ה"י ,11 ּבײהנָא ןיא ןיוש

 ןעװעג זיא יא ןיא .הזע ןוא וֿפי ןשיווצ טָאטש

 -ומשח ןתנוי .תירּבה-ןורָא רעד שינעגנעֿפעג ןיא

 -רעּביא טינ ןענַײז סע, .יַא טנערּברַאֿפ טָאה יאנ

 רעדניק יד ןוֿפ דנַאל ןיא םיקנע ןייק ןּבילּבעג

 'ַא ןיא ןוא תג ןיא ,הזע ןיא רָאנ :לארׂשי ןוֿפ

 ,22 ,אי ,עשוהי ,יּת ,"ןּבילּבעג ייז ןענַײז

 ,"רעכַײלג א זיא 'א ַײּב םי ןוֿפ גערב רעד;
 ,5 שווו 1964 ,רַאֿפ ,לארׂשי ןּב .ש

 (וצ ךייש זיא) ןוֿפ זיא סָאװ .ידַא -- שיז

 סָאװ ןדִיי ןעזעג . . . ךיא ּבָאה ךיוא, .דוושַא

 ,23 ,גי ,הימחנ ,יּת ,"רעצַײװ ש'ַא ןעמונעג ןּבָאה

 ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ גנונעכיײצַאב .יד - השא

 ןענַײז סָאװ געט-דירי ןוא תואגח עכעלטסירק
 סירצונה ושי ,עירָאמ יהשא' רעד טימ ןדנוּברַאֿפ
 ךַאּבצלוז (1787) ז"מקּת תנש חול ןיא .רעטומ

 ןיא ךיוא זד ,ץרַאמ .25 ןוֿפ אגח יד סע זיא
 ןיא| ד"נקּת תנשמ חול ַא ןיא .1797 ןוֿפ חול

 חול ןיא .רעּבמעװָאנ .21 רעד -- {?עיצילַאג
 ,ה"מקּת ,ו"מקּת ,ד"מקּת ךיוא ,ג"מקּת תנשמ

 רעּבמעטּפעס ןט7 ןוֿפ אגה יד טרעװ ,טׂשמא
 תנש לש זול ןיא .הנורחא 'א ןֿפורעגנָא
 אגה יד טרעװ ,טׂשמַא ,ג"צקּת םיֿפלא תשמח

 ןיא .ךוזאּב- א ןֿפורעגנָא ילוי .2 םעד ןוֿפ
 טרעװ ,רָאװדיװַָאנ ,11788) ,ח"מקת תנשל חול

 -ַאֹּב 'א ןֿפורעגנָא ץרַאמ .25 ןוֿפ אגח יד
 ,(17261 ויּפּת תנש חול ןיא ךיוא ױזַא ,ןּבַײלק
 תנשמ זול ןיא .,ןּבױלקַאּב 'א -- ךַאּבצלוז
 טרעװ ,!װָאקלידס ןיא טקורדעג ,(1836) ו"צקּת
 שטאנלעוו 'א ןֿפורעגנָא רעּבמעװָאנ .21 רעד
 ,ה"לקת תנשמ חול ןיא .{טרָא ןוֿפ ןעמָאנ)

 ןוֿפ דירי ןֿפױא ןזיװעגנָא טרעװ ,ןילרעּב ,5
 ןוא ,אנה 'א -- װָאטרעװעל ןיא ילוי 6
 ןֿפורעגנָא עטַאד יד טרעװ חול ןקיּבלעז םעד ןיא
 ,עטיל ןיא םידירי ףיוא וַײװנָא ןטימ ַאננַא אגח
 השדה 'א .עיזעלש ןוא ןרעמ ,םעּפ ,ןסַײר
 ,שיקלע ןיא ךירי ַא, טנכייצַאּב טרעװ --
 ,",.ילוי ,16 םעד װָאקשַאר ,שיקּפ ,ץטישטנול

 'א .אניזור אגח טסייה עטַאד יד ןוא

 ךדירי רעד טסייה ןטרָא ןוֿפ ןעמָאנ} ינדָאגַאי
 ןיא ןוא ד"נקּת תנשמ חול ןיא ילוי ןט2 םעד
 יװ ױזַא ,װָאקלידס ,{18236) ו"צקּת תנשמ חול
 -ַאדנַאמ 'א .ן1788) ח"מקּת תנשמ חול ןיא

 5 ךָאנ ןוא) אנשטָאּפָא ןיא דירי ַא, -- אנעל
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 ה"לקת תנשמ חול ,"ילוי .22 םעד (טעטש

 ,ןילרעּב ,51

 "ארּבכ? {םישָאנ} םישנ :צמ .יד ןעשיא} -- הֶׁשֹא

 -סּבַײװ ,ױרֿפ .1 .תושא +-- .אא 22 ,ּב ,תיש
 גנודניּברַאֿפ ןיא ךעלטנייוװעג טצינעג .,ןױשרַאּפ

 טָאה סָאװ ץלַא טימ ללּכּב ,םיגהנמ ,םיניד טימ

 .טייקשידַיי רעלענַאיצידַארט וצ תוכייש ַא

 ןייא, .ןּבעל רעװש ַא = יא ןַא ןוֿפ לזמ סָאד*

 רמיא לָאז איז זַא ןַײז גיטכיצ ןימ ךָאנ זֹומ יא

 נוא ןקיניײװעניא= גיניוו ןניא ןּבַײלּב זיוה וצ

 ןכילטיא ןייא רֿפ ןגָאלש רטנוא ןגיוא יריא

 ,חע ,"ןרעה ןזָאל טינ לֹוק ריא ןוא ןשנעמ

 איד ןַײז אַײּב רד זומ יא ירדנַא ןייא , .ד/טי

 ןייא ךַא ,זיא לֿבוט טכער ךיז איז שד טכיז וצ

 4 הׂש ,"ןגאלש רטנוא איז זומ איױרֿפ ירדנַא

 רעכַײלג ןיא רימ ַײּב, .ּב/חע ,1723 טׂשמַא

 ,ןּבעגוצכָאנ סנױזַא רעדייא ךודיש םעד ןזָאלוצּפָא

 ,"!?רָאה ענעגייא טימ יא ַא ,סעּפע טייקיניילק ַא

 װָאװל ,רענילרעּב המלש י'ר אַײּב .קַאטשניּב .ק י
 ,70 'ז ,6

 רעד 'א ןייק טינ טָאה סע רעװ, .בַײװ .2
 ַא .א/ד ,װ צונ ,"םלש םדא ןייק טינ טסייה
 ןוא ןדער ןיא טיהעגּפָא ןעװעג זיא דיי רעמורֿפ
 ,השא :ןגָאז רע טגעלֿפ ,בַײװ ןַײמ' טָאטשנַא
 ןַײמ ,עטתינולּפ ןַײמ ,יתגוז ןַײמ ,יּתשא ןַײמ
 יצ :;גנודנעװ רעטקעריד ןיא ןוא .ידגנּכ"רזע
 ןענעז ןענַאמ יײװצ ׂשָאװ יא ןַאי ?וטסרעה
 ןוא ,ןעמענ טינ יז ןעמ לָאז ,ןּברָאטשעג ריא
 הנּכס ַא ןיא ךיז טָאה ...טמענ יז ׂשָאװ רעד
 ,ז"קּת ,דנַאלסור ,םידיסח רֿפס ,"טלעטשעגנַײא
 ,..טצעז יא יד זַא, ,58 'ז ,הנק ןמיס ?ז"עקּת
 טינ הלילח םיא יז לָאז ,טגרָאזַאּב רעייז זיא רע
 .ה"רּת ענליוװ ,םישנה תוגהנה ,ײץרַאה ׂשָאד ןסע
 טָאה רע סָאװ ,ךאלמ ַא יװ ןזעװעג זיא רע;
 ,""א צדמערֿפ ןייק טקוקעגנָא טינ לָאמנייק
 .1862 גרעּבמעל ,זּביא ,תורּבדה תרׂשע שרדמ
 ןרעטלע ןוֿפ השורי ַא זיא סטוג ןוא זיוה;
 ,ילשמ ,סמ ,"טָאג ןוֿפ זיא יא ַא הירּב א
 סָאד ןעז וצ ףרַאד השא יד, .14 ,טי ,ד"עקּת
 קחצי יר ,"תיּב'םולש ןַײז ריא ַײּב לָאז סע
 ,1882 עקַארק ,קחצי חיׂש ,ּביא רעגרוּבמַאה

 'טסע' סָאװ ַאזַא = השא עקיש ײלֿפ ַא"
 רֶעּבָא ,ערעגָאמ ַא זיא ּבַײװ ןַײז, .ןַאמ ריא
 ."9קישײלֿפ א דימּת יז זיא ךָאד

 טָאה רע, .ןױשרַאּפסּבַײװ ,ױרֿפ םּתס 9
 עלַא (זיא עקַאט רַאֿפרעד) רָאנ ,'א ןַא טנַײֿפ
 גַאמ יא ןייא , .לװפ ,"עשירֿפ א רע ליװ עלַײװ

 םא ינוא (ןוזח תּבש ףיוא| ןגיל ןא ׂשַײװ לואוו
 ןַא דמעה ןייר ירדנַא ןייא איז לָאז בָאּב העשֹּת
 ענעדלָאג ַא; .|3 ןאֵנ ,1938 ,ַאּפײװ הׂש ,"ןאט
 א ןיא יױװַא ריזח ַא ןוֿפ זָאנ רעד ףיוא טייק
 ,ילשמ ,סמ ,"תודימ עטכעלש טימ 'א ענייש

 רעקירעּביא ןַא טינ וטסלָאז, ,22 ,אי ,ד"עקּת
 -רעד 'א עטעקַאנ א ןעז טסעװ וד .ןַײז דיסח
 טינ ןֿפױלטנַא ןלעװ וטסעװ ,ךָאּב ןיא טקנערט
 ליצמ יז ַײז טרעַײנ ,טינ וט סָאד .יז ןעזוצנָא
 ,הנוי וניּבר ,זּביא ,"וצ ןגיוא ענַײד טלַאה 'נוא
 ,'א ןַא זיא סָאװ טָא, ,1851 ֿבוֿבל ,האריה רֿפס

 השא

 ,"טינרָאג זיא ןליװ ריא ,לכׂש רעשרעּבַײװ ריא
 ,195 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 -רצי ,דניז ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יװ ױרֿפ .4

 דניק ןייא ינוא ערה-רצי םעד, .,גנוטסולג ,ערה

 קניל איד טימ ןמ לָאז איד -- 'א ןייא 'נוא

 דנה יטכער איד טימ ינוא ,ןגָאא קעװַא דנַאה

 טׂשמַא ,םהמ ,"ןליוה ןָא רדיװ איז ןמ לָאז

 ןײלַא ערה:רצי רעד זיא סָאד , .ּב/טמק ,2

 טימ ןעמוקעג 'א ןַא ןוֿפ טלאטשעג םעד ןיא

 סעּפע טגָאז עמ , .עקשיֿפ ,סוממ ,"דיירסיוא ןַא

 ךיא סייוו . . . ןקוקוצנָא סָאװ ןַײז לָאז'ס ,יא ןַא

 ןיא ךיז טּבילרַאֿפ ןוא טמענ רֿבג א גנוי א ?סָאװ

 ןַאמָאר ,אּפָא ,"!עלעּבַײװ ץרַאװש ןיילק אזַא

 ,112 יז ,בנג 'דרעֿפַאןוֿפ

 ןעמעװ טימ ָאד זיא סָאװ, -- ָאיעּפ .ױרֿפ .ס
 רעַירֿפ ןעמ זומ לװַײט םוצ, ."!'א ןַא ?ןדער וצ

 ,שטנעמ םעד ןוֿפ רעדורּב ןסיורג םעד ,ןייג

 ,טייצ ,"'א רעד -- רעטּבילעג סלװַײט םוצ ןוא

 יז ,'א ןַא ןוֿפ השקשינ, ,27 'ז ,קנַארֿפ בקעי

 ,"סיורַא לדיילק ןוֿפ טרַאּפש

 םישנ :צמ ,יד ןעװיױהַא ...| -- הבוהא 'א
 ,15 ,אכ ,םירֿבדכ? ןסעװּוהַא םישיָאנ| -- תובי

 -ןּבעגעגרעּביא ןוֿפ קורדסיוא ,יױרֿפ עטּבילַאּב'

 ףיוא טיג השרּפ איד, .טייקכעלטרעצ ןוֿפ ,טייק

 טשייה איד ןשנעמ ןוֿפ ןושרַאּפ שבַײװ זאד

 ,"העשרה תיליל יד זיא האונׂשה תחאו יא יא

 ,(51 ,הֿבוהַא +--) .ג/כ ,1743 אדרויֿפ ,הק

 .בנ צמ .יד ןעליודג ...} -- הלודג 'א
 םורד, .םיבוט-םיׂשעמ ןיא סיורג ,עמורֿפ ,תקידצ

 רעסעּב . . . זיא יז -- 'ג 'א ןתימנוש} יז טסייה

 ,"טלעװ רעד ןיא סָאװ םישנ עלַא ןוֿפ ןעװעג
 .א/הצ ,צונ

 םישנ :צמ ,יד ןענױגַאה ...} -- הנוגה 'א
 ,ארתּב אֿבּב טיולכ? {סיונוגַאה םישָאנ} תונ'

 .ױרֿפ עכעלרע ,עכעלטנרָא ,ענעעזעגנָא .א/ּפ

 ךיז רֶע ןעק . . .גנוי ךָאנ זיא שטנעמ רעד זַא;
 ,"יה יא ןַא טימ ןּבָאה וצ רעדניק ןַײז לדּתשמ
 ,ּב/גר ,ג"כרּת רימָאטישז ,צונ

 תונ- םישנ :צמ .יד ןעניוז ...} -- הנוז 'א
 (בָארג) .ַאא 7 ,אכ ,ארקיו ןסעניוז םישָאנ)
 לארׂשי ריד ּבָאה המלש ךיא, .הנוז ַא ױרֿפ א
 וד ּביוא ינוא ,יז יא רעד ןוֿפ זיּב שאד טגָאזיג
 טעז, ,6 ,ה ילשמ ,מהס ,"ןקנעדיּב ךיד טׂשלעו
 ןַא יװ ,טָאה רע םינּפ ןשַאװרַאֿפ ַא סָאװ רָאנ
 ,"ךעלרע רעייז זיא יז טגָאז ןוא הנזמ זיא יז 'א
 ,א/ד ,ח"צקּת ףָאֿפעזוי ,ףסוי תלודג ,ריװַאּפ .א

 .תור- םישנ :צמ .יד ןעראז .. .} -- הרז 'א
 רעכעלטיא רעהעג םורד, .5 ,ז 216 ,ּב ,לשמלכ
 ןוֿפ ןַײז וצ טנרָאװעג ,ןעמענוצסױרַא רסומ ַא
 ץעשרַאװ ,תואלֿפה ירופס ,ריװַאּפ .א ,"'ז 'א ןייא

 .א/ה ,4

 :צמ .יד ןסינַאלױכ ...} -- תינלוח 'א
 -קנערק .המ ,ג תוירוה ,ימלשוריכ? .תוינ" םישנ
 לָאז טינ ׂשד יח יא רַאֿפ, .עכאווש ,ױרֿפ עכעל

 ׂשד זָאה ןייא ןוֿפ ץרעה ןייא םענ ,ןַײז ליּפמ

 טּבעליג ךָאנ רע לַײװ ,ןידרָאװ זיא ןטינשג זױרַא

 .ּב/וכ ,רוס ,ײולַאה ןעד ןא ריא גנעה ןוא ,טָאה

 םישנ :צמ .יד ןעמיָאכַאכ . . .} -- המכח 'א



 השא

 ,ױרֿפ עגולק ,16 ,כ ;2 ,די ,ב לאומשכ? ,תומכח

 'ח 'א ןייא זיא יז בוא, .ןסעמ'עכַאכ| תמכח

 ...המכח ערעסערג א ךיא ןעק װַאכעלָאּב ןיא

 :ערטש ,שוּברעּבליז .י .ד ,"קישטשילאז ןיא

 .7 יז ,1917 ןיוװ , . ...ךעלַאכ

 :צמ ,יד ןעװּושַאכ ...} -- הבושח 'א
 -עגנָא ,1 .א/הנ ,הרז הדובעכ? .תוֿב- םישנ
 יד, .תסחוימ ,יורֿפ עקידרעװ ,עֿבושח ,ענעעז
 רעד ... 'ח 'א ןייא ןעװעג . . . זיא עטאֿפור
 ןעמ סָאװ טרעזייּבעג ךיז . . . טָאה ֿבוט-םשילעּב
 װעקלָאשז ,ט"שעּב יחֿבש רֿפס ,"ןֿפורעג יז טָאה

 ןייא, .עטריֿבג ,עטתידיגנ ,2 .א/זי ,י"רּת
 איז ינוא ןּבאה ךדיימ טׂשניד ליֿפ איד איורֿפ

 םימכח ירזנוא ןשייה איד ןטּברע וצ טינ ףרדעּב
 ,חי קרּפ ,טנַארּב ,ײיח יא ןייא

 םישנ :צמ .יד ןעװיוט ...} -- הבוט 'א
 .ּב/המק ,ארתּב א1322 ןסעװיוט ...| תוֿב
 זומ קידצ ןייא, .יױרֿפ עקיצראהטוג ,עטוג

 ןָא לָאז רע זַא החריט 'נוא רעצ ׂשורג ןּבאה

 ?דנַאלסור ,םידיסח רֿפס ,יט יא ןייא ןֿפערט

 א זיא רֶע שטָאכ, .הנק יז ,?ז"עקּת ?ז"קּת

 ,ט 'א ןַא טײרּבעגנַא לָאמא םיא זיא ,עשר

 ,צונ ,"תודוס עסיורג זיא סָאד רעּבָא ,ןידּב
 .א/דמר

 :צמ .יד ןסידיוהעי...} -- תידוהי 'א
 חקיו .34 ,וכ ,תישארּב טיולכ2 תוי  םישנ

 טָאה, .ױרֿפ עשידִיי ,עקשידִיי .'תידוהי תא השא

 ףיֹואו ןהעזעג ּבאה ךיא :טגָאזעג |תירכנ ד| יז

 ןייא טנַאה ריא זיא ,'י יא ןייא ןטלעװ רענעי

 "סור ,םידיסח רֿפס ,"ןועװיג ֿבלח טימ טכערג

 ,23-הנק ןמיס ,?ז"עקּת ,?ז"קּת ?דנַאל

 ָאנַײז יילק ...} -- הילע הניז-ילּכ 'א
 יא ןַא .א/וטק ,תומביכק .חֹּת .עזַארֿפ ןָאהעלָא

 :4 ןטימ טצינעג .'ךיז ףיוא ןיז-לּכ עריא טָאה

 ,אהַא, .ץוש ריא זיא ןח רעכעלרעּפרעק ריא

 םימכח יד .ָאד זיא לקינייא סעדייז סּבַײװ ןַײמ

 -עגייא ריא טימ טמוק יא ןַא . . . יז"ּכ יא :ןגָאז

 ,תרֿפא עלערימ ,ןידרָאג ֿבקעי ,"ןייזילּכ םענ
 יִצ יז יּכ יא, :לדייאמוא ,40 'ז ,1911 ,קרָאי-וינ
 ייז ףרַאדמ ,ןרהא ןוא השמ ,רָאנ עז --

 --- יצ יז יּכ יא, .". . . םכילע-םולש א ןקעטשּפָא

 יּכ יא, ."ןגירק ןעמ ןָאק הּפכינ א ,טנָארֿפ א

 ,"?ןיזלּכ עניוזא ןײטשַײּב ןָאק רעװ -- יע יז

 םישנ :צמ .יד ןערייישק . . .} -- הֹרׁשּכ 'א
 ערשּכ .1 .ט ,הּבר והילא יֿבז אנּתכק תורי
 ןיא, .עקיכרָאהעג ,עקילעֿפעג ,עמורֿפ ,ענעדִיי

 רעד סָאװ יז טוט ,יּכ 'א ןַא האל-הכרּב ךָאד

 'ךעלהׂשעמ סדמלמ ןנחוי ,ץרפ ,"טסייה ןאמ

 ַא ןַײז וצ ןענרעל ךיז לָאז יז, .תקדצ .2

 הרׂש רעטומ יד יװ יּכ 'א ןַא ,ןיטריװ עטוג

 ,הֿבושַּת ילעּב ינשמ רופיס ,ןוחַא .מ ,"רָאװ

 -עש ,עקידתועינצ ,העונצ ,0 .ו"נרת ענליוװ
 וצ לָאז ןעז ...יז סָאד 'ּכ יא; .עקידוװעמ

 ,"טייג הליֿבט וצ יז ןעװ טַײצ יד ןגרָאּברַאֿפ
 ,רַאמטַאס ,װ תוׂשעל תע ,ןייטשנעטכיל ללה יר

 סָאװא .ענעדיי עכעלרע .4 .א/אס ה"פרּת
 יד ,ַאי ,"ּכ 'א ןא זיא יז ?ריא וצ וטסָאה

 ,1931 עּבַאגסיױא 'װָאס ,טלעװ עטרַאנעג

2221 

 :צמ .יד ןעריורּב ...} -- הרורּב 'ּכ 'א
 ,עמורֿפ א (ךעלקירדסיוא) שוריֿפּב' .תור- םישנ

 ןַײד וצ ליואוו, .(ּבַײװ) ענעדִיי עמורּפ תמא ןַא

 לגד ןַײד זיא טלייװרעדסיוא ,יּב יּכ יא . . . קלח

 ,װ צונ ,"טלעוו רעד ןוֿפ רעבַײװ עלַא ןוֿפ ןיימ

 ,259 יז ,ג"כרּת רימָאטישז

 ָאסיוא . . ,| -- הלעּב ןוצר השוע 'ּכ 'א

 ידז אנתכק .חת .ץַאז ן(ָאל'ַײּב) ָאל ַאַאּב ןצָאר

 ןוֿפ ןוצר םעד טוט יּכ יא ןַא .ט ,הּבר והילא

 סָאװ יד ?י'ּכ 'א א טסייה עכלעװ; .'ןַאמ ריא

 סָאװ השא יד ןוא ,ןַאמ ריא ןוֿפ ןוצר םעד טוט

 יז טרעװ ךייר טימ וליֿפא ןאמ םעד רעצמ זיא

 ,װ הכרּבה רוקמ רֿפס ,"ןטלעװ עדייּב ןָא
 .ּב /גּפ ,ה"נרּת שטאקנומ

 :צמ .יד ןסעסיעכויעמ . . ,} -- תסחוימ 'א

 רע לָאז, .עבושח ,ורֿפ עקידסחוימ .תוס- םישנ

 םיא לָאז רע זַא ךרּבתיםשהל ןַײז ללּפתמ

 ,"ימ 'א ןייא ךיוא ןוא . . . ּבַײװ עטוג א ןרעשַאּב

 ,ב"נרּת עשרָאװ ,תובוט תוגהנה רֿפס

 סעריעקַאמ ...} -- םיחרואּב תרּכמ 'א
 ױרֿפ ַא .ּב/י ,תוכרב22 .חּת .ץַאז ןמיכריָאעּב

 :טֿפלעה עטייװצ| .'םיחרוא ףיוא ךיז טנעקרעד

 טצינעג .ןןַאמ ַא ןוֿפ רעסעּב :"שיאה ןמ רתוימ

 א יװ רעכיג טנעקרעד ױרֿפ א זַא ןזַײװּוצנָא

 םעַײנ ַא ,ןדמערֿפ א ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןַאמ

 ,ןשטנעמ

 :צמ .יד ןסערעּבואיימ . . ,} -- תרּבועמ 'א
 .סיוא רעלעדייא .א/טיק ,תומביכפ תוי םישנ

 ןָאק 'מ 'א יד, .ױרֿפ ערעגנאווש רַאֿפ קורד

 דניק סָאד ןגעק ןזַײרגרַאֿפ םינֿפוא ייווצ ףיוא

 :רעּב הּכלמ ,"ןצרַאה ריא רעטנוא טגיל סָאװ

 ןייא, .18236 ענליװ ,רעטומ עכילקילג יד ,טנַאל

 םוא) לכאמ ַא טקעמשעג טָאה יז זַא 'מ יא

 לָאז , , , טסילגרַאֿפ יז טָאה סע ןוא ןרוּפּכ-םוי

 -םוי זיא טנַײה' :רעיוא ןיא ןגָאז ריא ןעמ

 ,שטַאקנומ ,ו הכרּבה רוקמ רֿפס ,""רוּפיּכ

 לָאז יז . . ,'מ 'א ןַא רַאֿפ הלוגס ַא? .ה"נרּת

 ןסַײּבּפָא ןוא הּבר-אנעשוה גורתא םעד ןעמענ

 עשראוו ,תובוט תוגהנה ,זּביא ,"םוטיּפ םעד

7, 

 :צמ .יד ןסַאַאשרַאמ ...} -- תעשרמ 'א
 ,קַאלש א ,עטעשר א ױרֿפ א .תועיש- םישנ

 ןייק אַײּב עשר ןייק ןמ רָאט םורד , .הער השא

 ןייק ינוא . . .ןתורֿפקה-תיּב ןֿפיוא} ןגיל קידצ

 ,טרוֿפקנַארֿפ .ש ,"תקידצ השא ןייק אַײּב 'מ יא

 ,ּב/טי ,א"נקּת ךַאּבצלוז ,םייחה רֿפס

 ,יר ןסעאנושעמ ..} - תץענושמ 'א
 לָאמַא ןיא סע, .עטרירעג א ױרֿפ ַא .ּבנ צמ

 ןגָאז טגעלֿפ יז .'ימ יא ןַא טָאטש ןיא ןעוועג

 להק ,"סטכעלש ןַײז ןוא סטוג ןַײז ןכעלטיא

 .ּב/י ,1875 גרעּבמעל ,םידיסח

 ץָאנ . , .| -- םיאנ םילּכו האנ הריד ,האנ 'א
 ,תוכרּב טיולכ? .חּת .ץַאז {םיאָאנ םילייקעוו ..

 ענייש ןוא הריד ענייש א ,ױרֿפ ענייש א? .ּב/זנ

 ותעד ןיֿביחרמ' :טֿפלעה עטייווצ יד| "םישוּבלמ

 סנשטנעמ םעד סיוא ןרעטיירּב -- 'םדא לש

 א; .ןןַײזלױואװ ןוֿפ ליֿפעג סָאד ןּביג ,טימעג

 יד ןיא -- םיאנ םילּכ ןוא ינ יא ןא ,האנ הריד

 השא

 ,"שנדעשז טינ עטיל רעד ןיא ןעמ זיא ןכַאז עלַא

 .1881 עשראװ ,חספ רַאֿפ ידוי רעד

 םישנ :צמ .יד ןעיווויינ . .,} -- האיבנ 'א
 טָאק .האיֿבנ ַא ױרֿפ ַא ,4 ,ד ,םיטֿפוש22 תואי

 -ֿפיוא זיא עכלעװ ,הרוֿבד 'נ 'א יד טּבעװש

 יד טקרַאטשעג טָאה ...ּבײל א יװ ןענַאטשעג

 ,'רֿפוש רעדי ,וו גורֿפ ,"רעצרעה . . .

 סָאװ ױרֿפ ַא .תודינ םישנ ,יד -- הדינ-'א
 שַאילג סָאד זיא'ס, .עכעלטאנָאמ יד טָאה

 ןשירענעװ ןיא ינ"א רעקנארק א ןיא הטרח ןוֿפ

 ,25 יז ,ָאטסיֿפעמ ,גצא ,ײלָאטיּפש

 .ּבנ צמ .יד ןסינױלּפ . ..} -- תינולּפ 'א
 רעטנוא טכַײרטש .יױרֿפ ענעי .א ,ג ,ןישודיקככ

 ןא ענ עי אקוװד ,שוריֿפּב ,ךעלקירדסיוא

 וצ טגָאזג טָאה רשוע ןייא , .ערעדנַא ןייק טינ

 לצװ ,'ּפ 'א יד ןעמענ טסעװ וד זא :ןוז ןַײז

 ,םידיסח רֿפס ,"טלעג ליֿפ וז ןּבעג ריד ךיא

 ,הנק יז ,?ז"קּת ?דגַאלסור

 ,הליגמככ .יד ןסעקיײדַאצ . . ,} -- תקדצ 'א

 ּפַא ךיז טיג סָאװ ,עטתקדצ ,ױרֿפ עמורֿפ .ּב/י

 ןמ לָאז םורד, .םיבוט-םיׂשעמ טוט ,הקדצ טימ

 ןּבָאה תונמאנ לָאז יז זַא ,יצ יא ןייא ןַײז רחֹוּב

 ,םידיסח רֿפס ,ײןעלֿבוט טכער ךיז רּבַײװ יד םוא

 ,הנק יז ,?ז"קּת ?דנַאלסור

 םישנ :צמ .יד ןעונצ ... - העונצ 'א
 יװ, ,ורֿפ עקידתועינצ' .ּב/גנ ,תבשכ2 תוצי

 טזָאלרַאֿפ יז טָאה ןַאמ רעד ןוא . . . יצ יא ןייא

 ענליוװ ,הק ,"טנייוו ןוא טַיײרש השא יד ןוא ..

 סָאװ הנושאר הדועס רעד וצ,, .ּב/טצ ,ה"לרּת

 (הֿפורּת ,הלוגס ַא =} לגוסמ רעדניק וצ זיא

 ּב"י יד ןוֿפ עלעגַײּב| עטשרע סָאד ןּביג וטסלָאז

 ,װ תונורכזה רֿפס ןַײמ ,ליי ,ייצ יא ןַײד ןתולח

 עתמא ןַא ,לּבַײװ ךעלרע טושּפ א, .1882 וװעִיק

 ,'טנלע' ,ץרּפ ,"ןַײז ףרַאד ּבַײװ א יװ יצ יא

 .תוער םישנ :צמ .יד ןעָאר . .,| -- הער 'א

 אזֲא ,תעשרמ ,ּבַײװ עטכעלש .ּב/גס ,תומֿביככ

 ַא זיא 'ר 'א ןא; .ןרָאא יד טייגרעד סָאװ

 -טסעדנוֿפ ,טלעװ רעד ןיא ךאז עכעלנייוועג

 ֿבקעי 'ר ,"טינרָאג ייז ןוֿפ ןעמ סייװ ןגעוו

 ,ן"רּת ענליװ ,(ארקיו) המכח ילשמ ,אנּבודמ

 ,"ןרָאװעג רוטּפ טוג וטסיּב 'ר 'א ןַײד ןוֿפ , .ּב /ו
 לומ א, .ס"רּת ענליו ,רעגיװש ייװצ ,ןוחא .מ

 ךיז רע טעװ םירׂשעו הָאמ רחאל !דִיי א ןוֿפ

 ?לכׂש רעד זיא סָאװ !םונהיג ןיא ןטָארּב טינ

 טיול|} ,"'ר יא עתמא יד זיא עטתינולּפ ןַײז ---
 .ןּב/אמ ,ןיֿבוריע

 יַאמימ רַאמ .. } -- תוממ רמ הער 'א
 אצומו, :26 יז ,תלהק טיולכ2 .חֹּת .ץַאז ןסעװ

 ײױרֿפ עטכעלש א ."השאה תא תוממ רמ ינא

 -רַאֿפ . . .יּבר רעד, .טיוט ןוֿפ רערעטיּב זיא

 :ןיילא ךיז וצ טדער . . . ךעלגנִיי יד רַאֿפ טמעש

 ,טרעּבליג המלש ,"!תוממ רמ עקַאט ,ימ ימ 'ר יא
 ,"רדח ןוֿפ/

 טַאַארָאצ ...} -- הלעבל תערצ 'ר 'א
 א .ּב/גס ,תומֿביכ? .חּת .ץַאז ןָאלַאַאװייל

 ;לגרֿפ .ןַאֿמ ריא וצ ץערק ַא זיא ּבַײװ עטכעלש

 סנַאמ ןֿפױא דנואװ א ןיא ּבַײװ טכעלש א;

 .וחש ,"ּבַײל



 עּבורח-ש

 ,עּבורישא +- -- עּבווחישַא

 =2: ,םישטנעיוושָא .נג -- ן'יצנעיװשַא

 ,ןליוּפ ,עיצילַאג-ֿברעמ ןיא טָאטש .04961001תג

 .לסַײװ רעד ןיא עלוס ךַײט ןוֿפ סוגסיוא םַײּב

 א ,םעראיל ַא טרעװ ,ןענעגרה ,ןגָאלש םייוג,
 חסּפ רַאֿפ ןקירעיַײה ןעװעג זיאיס . . . יירשעג

 יז ץעװטסלַאשטַאנ טָאה תורצ טימ ,יִא ןיא

 ןָאדנָאק ,לטלעװ ןיילק ,צלַא ,"ןיהַא ןּבירטעצ

 ,18 'ז ,4

 סנוויוא-םונהיג יד ןיא, ,506 ,ץיוושיוא +--

 טכיוהעגסיוא ןּבָאה עקנילּבערט ןוא יִא ןוֿפ

 ןוֿפ ןדִיי טנזיוט ןצפוֿפ םעטָא ןטצעל רעייז

 ,"ךעלטעטש עקימורַא יד ןוֿפ ןוא װָאכָאטסנעשט

 ,1947 י"נ ,ןדִיי רעװָאכָאטסנעשט ,רעלהאמ .ר

 יז ,קענַאדַײמ ןיא רשֿפא ןוא יִא ןיא .אוו יז

 ,געס ,ײטנערּברַאֿפ סע ןּבָאה ייז ואו טינ טסייװ
 ,18 'ז ,1948 י"נ ,רעטציא

 רעייז, .506 +- ,ץיװשיוא וזד -- ץלייוושַא
 ןוֿפ ענָאדַאמ יד זיא ,עמַאמ עשיאיוג יד ,עמַאמ
 ,1938 'טּפעס ,קוצ ,טַאּפ .י ,"יָא

 טקעדַאּב ןרעװ ןוֿפ סעצָארּפ .ןע- ,יד -- ףנוׂשַא

 ָארּפ א ןיא ןסרעַײז ןצינ םַײּב לַאֿפּפָא טימ

 -רַאג רעד ןיא ךיוא רימ ןעעז . . ., .עיצקוד

 קידנעטש ךיז ןסיגאּב רעטעּברַא יד . . .ַײרעּב

 ךיוא יװ ,סעּפַאצ-קייװ יד ןוֿפ ןעגנוזייל טימ

 רעשט .ע ,"סעּפַאציּברַאגסױא ןוא יא יד ןוֿפ

 -סַײװ ניא רעטעּברַא רעשידי רעד ,יקסוַאינ

 ,1932 קסנימ ,דנַאלסור

 .=2: 082046 .סע ,{ ,רעד -- טפושא

 יװ ךיז ןריֿפ .רערַאנּפָא ,רעלדניוש ,קילושז

 יד -- עוז .יִא ןַא יװ ןליּפש ,יַא ןא
 .סָאד -- יַירעד

 .==2: 087ט480160 .סעצנ- ,רעד--ןיענ' ַאקושַא
 .רערַאנּפָא .טסושָא ווזד

 .עיריסַא :ךיוא .ַאא 22 ,י ,תישארּבכ? -- רֹוׁשֲא

 ןעמָאנ .2 .לקינייא סחנ ,ןוז סמש ןוֿפ ןעמָאנ .1
 ןשיװצ עימַאטָאּפָאסעמ ןיא קלָאֿפ ןוא דנַאל ןוֿפ

 ,לקדיח ןוא תרּפ ןכַײט יד

 ןּבירטרַאֿפ ןוא ןורמוש ןעמונעגנַײא טָאה יא

 'א ןוֿפ ךלמ רעד ,ֿבירחנס .םיטֿבשה-תרׂשע יד

 ,םילשורי ןעמענוצנַײא וּורּפ א טכַאמעג טָאה

 -קעװַא טָאה יא ןוֿפ ךלמ רעד ,בירחנס ןוא,

 רע ןוא ,טרעקעגמוא ךיז טָאה ןוא . . . ןגיוצעג

 ,(36 ,טי ,יּב םיכלמ) ,יּת ,"הונינ ןיא ןּבילּבעג ?יא

 רֶצ ינוא ׂשטָאג ליגנע רד ׂשיוא גניג רע ינוא,

 טרדנוה יא גינעק םעד ןוֿפ ראש רעד ןיא גולש

 רּבוא ליטייא טנזיוט גיצכַא 'נוא ףניֿפ יגוא

 יד טה, .35 ,טי ,'ב םיכלמ ,מהס ,"טַײל

 ןיא 'נוא דנַאה ריא ןיא ןּבעגג גנוגיטלעװג

 אדרויֿפ ,| ןופיסוי ,"סרּפ ןוא יא ןוֿפ דנאה

 עלַא ןענַײז ןלכיה ןטרעֿפ ןיאן, .ּב/לק ,4

 סָאװ עלא ןוא {21 +--| םילשוריו ןויצ ילבא

 'ַא תומוא יד ךרוד ןרָאװעג ןגָאלשרעד ןענעז

 .ּב/די ,ן צונ ,"ייז ףיוא טנייו חישמ ןוא ,לֿבּבו

 טֿפַאשנסיװ .יד --- (עיגָאלַאריסַא) עיגַאלַא א
 'א ןוֿפ רוטלוק ןוא עטכישעג יד טשרָאֿפ סָאװ
 ,לבּב ןוא
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 ,רושַא דנַאל ןוֿפ סרעניואװנַײא .יד -- םי'א
 ,(835 ,תועּבורמ תויתוא +-) -- בתֹּכַא

 ןַא ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג הרוּת יד זיא הליחּתכל
 טַײצ רעד ןיא ןוא ,שדוק-ךושל ןוא ֿבתּכירֿבע
 ןּבָאה ,שימרַא ןיא ןוא יּכ"ַא ןיא --- ארזע ןוֿפ
 טול ,שדוק-ןושל ןוא יּכיַא ןּבילקעגסיוא ןדִלי
 ןּבָאה םימרֲַא יד יװ ױזַא .ּב/אכ ,ןירדהנס
 ןעמ טָאה ,רושַא ןוֿפ עירָאטירעט יד ןעמונרַאֿפ
 ,"'ַא ןעמָאנ ןטימ ןֿפורעגנָא תויתוא עשימרַא יד
 .ךעלעטניּפ עצרַאװש ,װמ

 יד ןוֿפ ךַארּפש .רעד 4 סָאד .1 -- שירושַא

 זיא סָאװ .ידַא .8 .ֿבתּכ'רושַא .2 .םירושַא
 ַא טימ .רושַא ןוֿפ רעניואװנַײא ןא ַײּב יװ ,ןוֿפ

 .דרָאּב רעיא רעצראווש רעגנַאל

 טימ (הרוּת ןּתמ) תעשב, -- תי"א ךיוא

 (שדוקה ןושל) טימ נוא יא טשייה ׂשד טֿפירשג

 ןּברַא ןכאמ וטׂשָאה םירצמ ןוֿפ ךַארּפש טימ נוא

 ה"ר רוזחמ ,"לארׂשי רדניק יד וצ הרוּת יד

 .א/וּפק ,1721 גרוּבמוה ,ּכ"ויו

 ,לאקזזיכק .השא ןוֿפ צמ .יד ןסעשיא| -- תושא

 .שירעכַאלּפָא ,לוטיּב טימ ןיולּב ,ןז .44 ,גכ

 ןּבַײרט ןוא יא למעזעג א ףיונוצ ךיז ןעמוק,

 ,"דלַאװג א ןּביױהעגֿפױא יא יד ןּבָאה, ."תוליכר

 ,תוש(ינא לגרֿפ .ענװַָאק ,1926 עמיטש עשידיא
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 רעגייטש ןוֿפ ץלעמשֿפױנוצ .וז -- רעגיײטשא
 גנוריסנַאינ רעלעיצעּפס ַא טימ .1 .ַא טימ

 א יװ ,גנורעטנומֿפיױא ןַא יװ ,ץאזגערֿפ א ןיא

 םעטַײּב א טימ רעדָא סעּפע ףיוא ךיז ןטכיר ןימ

 ,ןלייצרעד זדנוא ריא טעװ יא סָאװ, .קֿפס ןוֿפ

 יװ, ,"?סטוג סעּפע ןגָאז יא טסעװ, ."?דָיי יר

 -רעד-ןוֿפ , ,"?טנװָא רעד ןעגנאגעגכרוד 'א זיא

 קילּבנָא םעד ןעקוװעלירתּכ| סָאד טּפַאכ סנטַײװ

 ,עש ,"ןגָאז 'ַא ךַײא ךיא לָאז סָאװ . . .ַא ןוֿפ
 טעװ יא סָאװ, .14 יז ,...ךעלעשנעמ עניילק

 ,"?ןגָאלשּפָא םָארגַאּפ םעד ןלעװ יז ןעװ . . . ןַײז

 .5009 'ו ,סעמע' ,| רעּפעינד םאב .גרעב

 טלַײא סָאװ ?ןיהואװ ןוא ?רֶע טייג ןענַאװנוֿפ ,

 םעד' ,םיוּב ןוֿפ ןטָאש ןיא ,רה ,"?'א ךיז רע

 ,ןקעטש סנדנילּב

 ןַא ףיוא .ליּפשַײּב םוצ ,אמגודל ,לשמל .2

 ןגָאלש ןֿפראװ ךיז .יװ ױזַא טָא .יװ (טרַא) ןֿפוא

 ןענװַאדּפָא ןוא ןטסַאֿפּפָא .יוג רערוּכיש א יװ 'א

 ,הֿבושּת-לעּב רעתמא ןַא יַא ,רוּפיּכ -םוי ןצנַאג א

 סָאװ םילּכ ענױזַא ןעװעג וליֿפַא ןענעז סע;

 ךעלּפעט-טנלָאשט י'א ,דלָאג ןוֿפ רערעַײט ןענעז

 ,חספ רַאֿפ ידוי רעד ,"ךצלּפעט-לגוק ןוא

 סעּפע רעקלעֿפ ערעדנַא, ,175 'ז ,1881 עשראוו

 -סיוא טשרע ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ ןענעז סָאװ

 ,"ןעירַאגלַאּב ןוא ןעיּברעס 'א יװ ןסקאוועג
 טײג סָאװ 'ַא יצ, ,21 'ז ,...הלוגס ַא ,סוממ

 ,עש ,"?םעדייא סטחוש רעזדנוא ,ךיא גָאז ,ּפָא

 טינ ... ןסעזעג ךיא ןיּב ןטכענ, .28 יז ,היֿבט

 יד יװ 'ַא ,טנוזעג ץנַאג טינ ,קנארק ץנַאג

 ,269 'ו ,1920 י"נ ,ו שטניװ ,"טַײצ עקיטציא

 ןענַײז סשַא ןעגנואוטֿפיוא עקידרע:רֿפ ערעדנַא;

 רערעכעה א ףיוא ןרָאװעג ןּבױהעגֿפױא ..,

 עקּבישַא

 ,שַא םולש ,נש ,"םזינַאּברוא רעד 'ַא ,הגרדמ

 ,179 יז ,1960 יינ

 ךיז .ןעמעננָא רימָאל ,ןּפַאכנָא רימָאל .פ
 טלָאװ יװ , .דליּב א ןֿפַאש וצ ךיז .ןלעטשוצרָאֿפ

 סע 'א ןעװ ,ךיז ןעלקיװטנַא סלארׂשי ןעװעג

 רעקיגַאטסקעז רעד ךָאנ ךַײלג םולש טרעװ

 -רעּביא טסֿפרַאד . . . וד זַא סָאװרַאֿפ , ."?המחלמ

 םוצ רעטנענ סע וטסגייל ,עלעּבעװש א יא ןרעש

 יד ,זּביא .ס ןוא .װ ,"?ןלרעש ןוֿפ} לטנעה

 רימָאטישז ,טירּב עלעקיטש םעד ןוֿפ השעמ

 רָאנ ןגָאז ןטלָאװ 'ִא םירחוס עלַא ןעו,, ,9

 קידנעטש טַאהעג סרעֿפױק יד ןטלָאװ ,תמא

 -רעּביא טינ ןטלָאװ ייז ןוא . ..הרוחס עטוג

 ,ןלַאֿפ רענייא יא זָאל, .27 ןאַפ ,רעטעלּב ,"ןלָאצ

 שטָאכ ,ןּבײהֿפױא טינ םיא רערעדנַא רעד טעװ

 ,תועסמ ,סוממ ,"ןרעװ הרּפּכ יד . . לָאז רע

 ןֿפױא זדנוא ַײּב ןעוועג ןיוש ריא טנעז, .69 יז

 רעקװעלירתּכ ַא ןגערֿפ ךַײא טעװ --- ?דלעֿפ

 ,ןגערֿפ יא ךַײא טלָאװ רע יװ ךַײלג ,תולדג טימ

 ןַײװ ןיא ןטאט ןַײז ַײּב ןעװעג ריא טנעז יצ

 ,17 'ז ,...ךעלעשנעמ עניילק ,עש ,"?ןטרָאג

 םעד טגנײלעגקעװַא ןרע| . . . טָאה לַאמאטימ,

 יז ,ןריא| . . .וצ טרעטנענרעד ךיז ןוא . . . ףלח

 סַאלּב ,םינּפ ןַײז ראֿפ ןקָארשרעד ךיז טָאה

 רע יװ יא ןזיוועגסיוא טָאה'ס . . .רעגַאּב ןוֿפ

 .שַאּב ,"ןעליוק טלָאװעג ךיוא ןיײילַא יז טלָאװ

 ןעו ---. .רעֿפעגמוא .ךרעײֿפל .ךרע ןַא .4

 ."םורַא ןכַאװ ַײרד ןיא יא -- ?רעדיװ ריא טמוק

 ןוא רעקוועלירתּכ ַא ןּפַאכנָא טעװ ריא זַא . . .,

 ...טנַאמרַאֿפ יא לֿפיו :םיא ןָאט גערֿפ א

 ,עש ,"?טָאטש ןיא ֿבושח רעד ןוא דיגנ רעד

 טנכער עמ, ,173 יז ,...ךעלעשנעמ עניײילק

 ןגָארטּפָא יא טעװ לֿפיװ לָאמ ןטנעצ םוצ סיוא

 רָאא א ףיוא ןקעלק טעװ יצ ןוא האוֿבּת יד

 ,?רָאי ,וװָאקרַאכ ,ןּבעל-דרע ,ןישורּבָאד .י ,"ןּבעל

 זיא סָאװ ,רעגײטש רעד זיא סע יװ .9
 ןרעהוצ ךיז .ךיז טריֿפ סע יװ .שיטסירעטקאראכ

 יװ ןקוקוצ ךיז .תוליכר טעװַארּפ עמ יװ יא

 טינ זיא ןענרעל סָאד, .'ַא ךיז ןליּפש רעדניק

 א א שרעדנא ץעגרע ענעי ַײּב יװ ,ןעװעג

 ,סוממ ,"שינעמוקּפָא ןיר א ,אׂשמ ערעװש

 ןענרעלוצסיוא 'ִא טגניוצ עמ, .26 'ז ,המלש

 ןוא עכעלדניּברַאֿפמוא . . , קיגײװסיױוא ףיוא

 ,19 ןאט ,1921 ענליװ ,זעגֿפ ,"ןצאז עשיגָאלמוא

 ...ַא ןוֿפ ןעמָאנ םעד סע טקנעדעג 'א רעװ;

 ,"?ןטײקטנאקַאּבמוא עטמירַאּב עכלעזַא המודכו

 ,10 או 1964 ,זמט ,טייצ

 =: 087ס7- .סעקּפ-- ,רעד -- קעּפישטשַא
 ךעלטנייוועג ,םערוֿפ ַא ןיא ןקַאּבעג לטיירּב .קסא

 עשידִיי ,(ןטַאּפרַאק יד ןיא) לעמ ןרעּבָאה ןוֿפ
 ,ןטלעז ץנאג ןקַאּב סע ןגעלֿפ סעטתיּב לעב

 ,טעקעשטשַָא ,עקעשטשָא .ורט -- ןעקעשטשא

 יׁשֲא; .ןעקװַאהנָא ,ןליּבנָא ..:22: 46

 ,דרעװש א טימ טקַאה עמ יװ ױזַא טעקעשט

 ,"שינעלייה א זיא רעּבָא םימכח ןוֿפ ןושל סָאד
 ,18 ,ּבי ,ד"עקּת ,ילשמ ,סמ

 .=ת: סנג648 .לס .ס- ,יד -- עק|ּפישָא
 לָאמ ליֿפ טָאה יּבר רעסיורג רעד, .זַײרג .תועט



 עלדישַא

 ןעזרַאֿפ ּבָאה ךיא :טגָאזעג ןוא ןעוװעג הדומ

 רעדליּבפ ,סעקצַאש .א .מ ,יָא ןַא טכַאמעג ןוא

 ,ו קעהטָאילּביּבסקלָאֿפ עשידוי ,יעטיל רעד ןוֿפ

 ןעיא'8 ,ךיז ןע'ַא .173 יז ,1888 וװעַיק
 -יַשָא ךיז טָאה רע זַא טניימעג טָאהה .ךיז

 ,ןרעטש ןגרָאמ רעד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"טעיַאּב

 ןוא ןעיֶא טינ ךיז ןעז ףרַאד עמ , .1884 סעדַא

 ןַאמרעגנוי רעצרַאװש ,"לָאר ןַײמ טוג ןליּפש

 ,1907 סעדא ,רעטלַאהכוּב רעטנַאקעּבמוא רעד

 ,8 יז

 רעטצינשעג .=:2: 081610 .ס" ,יד -- עלדישא
 רע .רעסַאװ טימ סרעמע ןגָארט םוצ גנָארד

 יד טימ סיִא יד ןעמונעג רעטַײװ ךיז טָאה

 ןַײז וצ ןעגנאגעג רעטַײװ זיא ןוא סערדַאיװ

 לעגיצ לאיחי 'ר ,"ןגָארט רעסַאװ םוצ ,טעּברַא

 עטכישעג עכילרעדנואװ ענהעש יד ,זדָאל ןֿפ

 װָאקירטעיּפ ,יכדרמ לארׂשי יר קידצה ברה ןוֿפ

1, 

 ,קיסַאּפ .==2: סע .ס" ,יד -- עקזוישַא
 ,דמעה א םורַא טיינעגמורא טרעװ סָאװ לטסַײל

 ןוֿפ זדלַאה םַײּב יִא ןַא .עא לכיצ ,רענלָאק

 -דַאּפסס עטיירּב טימ סעטרעיוּפ יד .עזולּב רעד

 .ס'ָא עקירילַאק ןוא סעצינ

 .=:2: 0163 .סעי ,רעד -- קיֿגיײשָא
 .דרעֿפ א ןוֿפ ןַאּפשעג ןיא זדלַאה םורַא טייק

 "אכיהמ, .טנוה ַא ןוֿפ זודלַאה ַא ףיוא לטייק

 ,סעיָא ענייש יד ןּבעג טינ םיא טנַאק ריא ,יתיּת

 ,"ךעלרעטילֿפ יד טימ ןַאּפשעג ערעַײט סָאד

 .116 ') ,עשטַאילק ,סוממ

 1691 +- ,עניסָא וזז .סס ,יד -- עניש'ַא
 ארקנה ןליאמ ץע תכיתח וחקיו, .:22: 0122

 ,"הטמה ךותל ונּתיו המא ךרוא ץלָאה אנישָא

 .ילּביּב רעמילשורי ןיא 1869 ןוֿפ יײּכ

 .1691 22 ,עניסָא וזד .ס- ,יד -- עצישַא

 טָאה 'עצישָא ןוֿפ רׂש רעד, .נג -- עצישַא
 *1755) וװָאלקש ןוֿפ ןילטייצ עשוהי 'ר ןסייהעג
 ןוא רשוע רעסיורג ַא ןעװעג זיא רֶע .2
 .29 טו 1962 ,זמט ,רעגנוא .מ ,"הרוּתּב לודג

 .שֵא יװ ןַײז ןרעװ .לָאענ .װטוא -- ןקיׁשֲא

 טלעװ רעד ףיוא רָאג זיא תוכשח ליֿפ ױזַא;

 ,גי ,"חומ ןַײמ ןיא טציא טקישַאיס לֿפיװ ָאטשינ
 ,109 'ז ,1956 י"נ ,ימ רעצנַאג ןַײמ ןוֿפ

 דותּככ2 .תוי :צמ .יד ןעװַאקשַאו -- הֿבּכשַא
 סָאד .יּברד היּתֿבּכשאד אמוי :ּב/גק ,תוּב

 -סיוא .הרוֿבק .ירֿבק ןיא רטֿפנ םעד ןגײלקעװַא

 -דימלּת ַא ןנימירּב א יּבגל ץרא-ךרד ןוֿפ קורד

 ךיז ןּבָאה הבישיישאר ןוֿפ יא רעד טימ,, .םכח

 ."ענַײז םידימלּת יד ןעװעג קסעתמ

 'םימחר אלמ לאי' הליֿפּת יד = הליֿפ ּתיֵא

 .תמה :תרובק תעּב טגָאז עמ סָאװ (1382 +--)

 ,רּבדמּב?2 יתו- :צמ ,רעד ןליוקשע} -- לֹוּפְׁשֹא
 וליֿפַא, .ןּבױרטנַײװ ןוֿפ לגנעה .1 .23 ,גי

 רָאנ ןסַײרוצּפָא ןעגנודעג םיא טָאה רע ןעװ
 ףיוא רָאנ םיא טגניד רע . . . לגנעהנּביורט ןייא

 .נג ןזַאנעקשַא| -- וגּפְׁשַא
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 ,אעיצמ'אֿבּב ,"ןןסעֿפיוא סע רע געמ} 'א ןייא

 רעד ,רעטנרעלעג ,םכחידימלּת :גיֿפ .2 .א/ּבצ

 ןטיול} .המכח ןוא תובוט תודימ טציזַאּב סָאװ

 ּב/זמ ,הטוס ,"וּב לוּכהש שיא = 'א, :שרד

 סע טניז, ,{םיא ןיא זיא ץלַא סָאװ ןַאמ א =

 יסוי ןוא . . .רזעוי ןּב יסוי ןּברָאטשעג ןענַײז

 ,"תו'א יד טרעהעגֿפױא ןּבָאה . ..ןנחוי ןּב

 .(1337 ,תויא שיא {--) .ט ,ט ,הטוס ,טעיפ

 ןוֿפ ,ילּכ א לָאמניײא ןיוש ?הֿבישיײשַאר רעד;

 ןזָאלרַאֿפ ךיז טגעמ ריא , ."תויא עטכער יד

 ןַא ,ףירח ,יקּב ַא זיא רע ,ןיד-קסּפ ןַײז ףיוא

 ,"דנאל-יא ןוֿפ יא

 עלענָאיצידַארט .1
 יארּב| .ןענַאמרעג ןוֿפ דנַאל ןרַאֿפ גנונעכייצַאּב

 ,רמג ןוֿפ ןיז יד ןשיװצ יַא טנַאמרעד ,3 ,י ,תיש

 ןענַײז ןשטנעמ ןוֿפ ןעמענ יד טָא .ןוז סעתֿפי

 ,הימרי ןיא .רעדנעל ןוֿפ ,רעקלעֿפ ןוֿפ ןעמענ

 הכולמ יד ,דנַאל סָאד טנַאמרעד טרעװ ,27 ,אנ

 -עגנָא זיא סע .טררא ןוא ינמ טימ ןעמַאזוצ ,י'ַא

 יד סָאװ דנַאל סָאד ןעװעג זיא יא זא ןעמונ

 ןיא דנַאל ַא ,8300ת1ט5 ןֿפורעג ןּבַאה רעמיור

 ה"י ,6 ןיא .טררא ןוֿפ רעקידֿברעמ ,עיזא-ןיילק

 -יטנעדיא יא קינַארכ רעשינַײטַאל א ןיא זיא צָא

 רעד ןוֿפ .עיװַאנידנַאקס טימ ןרָאװעג טריציֿפ

 ,רמג טריציֿפיטנעדיא ןעמ טָאה טַײז רעטייווצ

 ,הליגמ ,ימלשורי) איממרג טימ ,רעטָאֿפ סי'א

 ("איממרג הז רמוג , :א/י ,אמוי ,ילֿבּב ;ּב/אע

 טסייה .(זל ,הּבר תישארּב) איקינמרג טימ ןוא

 -רַאֿפ עטקערידמוא ןא ןרָאװעג זיא סע זַא סע

 ןוא םיטֿבש עשינַאמרעג טימ יַא ןשיװצ גנודניּב

 ,ה"י .9 ןוֿפ ןואג םרמע ֿבר .רעדנעל ערעייז טימ

 לארׂשי תולהק' ןגעװ ןּבירשעג טָאה רע ןעוו

 -אמ ר עג טניימעג רע טָאה ,' יַא ץראּבש

 ערעטעּפש יד םיא ךָאנ ןוא רעדנעל עשינ

 ,ן(א/גצ ,ןילוח) יַא ץרא טנָאמרעד ישר .םינואג

 םוטעמוא ה"ד| װש ,"טָאטש ןייא זיא יא ץנַאג,

 ןקיּבלעז םעד ףיוא ךיז ןעמ טריֿפ יא ןיא

 :ןלַאטיװ} םייח 'ר טכאדעג ָאד, .ןרעגייטש

 תלודג ,"ךייג יא םעד ַײּב לָאמַא ךיוא זומ ךיא

 טינ ןמוק רימ , .{1801} א"סקּת ענליוו ,קחצי
 יד ןעװ ,דנַאש ןמענ ןַײא וצ 'ַא ןיא ןרעג

 יד ,"דנל ןרזנוא ןיא ןמוק רעװ טינ המחלמ

 -1675| גָארּפ ,קלָאּפ ינוא זנּכשַא ןוֿפ גנובַײרשּב

 םיא ..., .ןוװ שֿפ} .1622160 תורוש 0

 ךלמ ןייא טזיא גיצנַײנ ינוא טרדנוה אַײרד ראי

 ךָאנ זא ןאמילַא ךלמ רעד ,ןיזעװיג יא ןיא

 ןושל םיא טרעװ טנעניג יא ךָאנ ןימָאנ סנַײז

 ןגיטַײה ןעד זיּב אינאמלַא אימור םעד ןוֿפ

 מדֿפֿפ ,דוד חמצ ,אנעה ןמלז 'ר ,זביא ,"ןיגאט

 עילַאטיא . . .י"א ןיא ןעװעג ןיּב ךיא , .ח"נּת

 יד ,לֿביר ,"תונידמ המּכ ןיא ךָאנ ןוא יא ןוא

 ןעיצ ייז , .32 יז ,ּב"סרּת עשרַאװ ,טלעװ רקֿפה

 תוטיחש ךרוד /. . .רימ רַאֿפ ,תוֿפקה יד ץלַא ךיז

 ייַא ךרוד / ,רועיש ןָא םיחוּכיװ ןוא קערש ןוא
 ,.302 יז ,וװ לֵא ,"תוֿבָא יד זיּב שזַא ןוא ,דרֿפס

 -לטימ יד ןוֿפ טמַאטש סָאװ םוטנדִיי 2. 

 -רעג יד ןוֿפ סרעניואװנַײא עשידִיי עשירעטלע

 .רעדנעל עשינַאמ

 א דנַאל ןיא ךַארּפש .1 -- 'ַא ןושל

 ,ם- ,רעד ןיזַאנעקשַא) -- יוגּכשַא

 ידַא -- שיונּכשַא

 שיזנּכשפ

 ,א/זי ,הּכוס טנָאמרעד ןישר ַײּב .שידי .2

 םירֿפס איד איז ןטעה אוז .,., .ּב/הנ ן'טיג

 ,"טכַאמיג 'ַא ןושל ןיא ןּבָאה טכאמיג איז איד

 ק"הלּב תוחצ רּבדִל עדוי וניא, .א/ּב ,מהמ

 ,טי ןמיס ,דכ ללּכ ,אח ,ײ'ַא ןושלּב ףא הנרמאו

 'א ןושל ףיוא ןרָאװעג טכאמעג זיא רֿפס רעד,

 ןוֿפ ןסַײרּפָא ןענעק ךיז ןלָאז טַײל עניימעג ידּכ

 ןַײז רשקמ ןוא ןָאט הבושּת ןוא תוואּתה-ילֿבה

 ֿברה ,"ורכזו ומש ךרּבתי ןטשרעּבייא םוצ ךיז

 ,הֿבושּת יּכרד ,שטיװַאּבוילמ ןרעּב ֿבוד| רעּבוד

 ,1898 עשראוו

 סע יװ ױזַא -- 'א (חסונ) ,'8א (גהנמ)
 עלַא, .ןדִיי עשיַא ַײּב ,'א ןיא ןעמונעגנָא זיא

 ןענַײז ,טינ ןעמ טסומש לוש יד ,םישרדמ-יתּב

 ןיא טרָאד ,ָאד זיא לזַײלק שידיסח ןייא . . .יַא

 רָאג זיא רימ , .15 ןאז ,1868 ,מק ,"דרֿפס גהנמ

 רעד ,'א טנװַאד רענייא סָאװ דיישרעטנוא ןייק

 -רָאג טנװאד רעטירד רעד ןוא דרֿפס רערעדנַא

 ,"ןדיי עלא ייז ןענעז םוטנדִיי םעד רַאֿפ ,טינ
 ,92 יז ,1899 עשרַאװ ,1| ןטסינַאטנַאק יד ,ל"הי

 ייװצ / :עקַארד א טרעװ ףיוהלוש ןפיוא,

 טינ ירֿבע סָאװ יד / עקַאט ןוא ,סעקינשזודניּב

 / טרָאד טהנעטעצ ךיז ןּבָאה / טרָאװ ןייק

 רעדָא יִא 'נ / ,טרַא רעסָאװ ףיוא םעד ןגעוו

 ,גורפ ,"םלוע רעד לָאז ןטרָאד ןענװַאד / דרֿפס

 ,'קירּב ענעריּפַאּפ א -- ןטַײצ סחישמי

 סע רעװ

 םוצ טרעהעג סע רעװ .זנּכשַא ןוֿפ טמַאטש

 ןוֿפרעד .קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ גַײװצ ןשיזנּכשַא

 ןיא סָאװ ןצעמע וצ 'א ּבָאגוצ רעטֿפָא רעד

 ךיז ןוא דנַאל שיונּכשא ןא ןוֿפ ןעמוקעג

 יולה רוחּב והילא .ואוושרעדנַא ץעגרע טצעזַאּב

 "א אירול קחצי 'ר ,שודקה י"רא רעד .יזנּכשַא

 יד רעּבָא ,םילשורי ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא

 ךיז טמענ ןוֿפרעד .זנּכשא ןוֿפ טמַאטש החּפשמ

 "א ןעמָאנ עילימַאֿפ רעטײרּפשרַאֿפ רעד ךיוא

 ,עיצענעוו ןיא ,ה"י .16 ןיא יא המלש :תואמגוד

 .הניארו הניאצ ןוֿפ רּבחמ ,יִא קחצי ןּב ֿבקעי

 רעדָא י'ַא יבצ 'ר .עקָארק ןוֿפ יַא ןושרג 'ר

 ,ןליוּפ ןיא 'א רעקירָאטסיה רעד .יֿבצ םכח רעד

 ,רעזנּכשַא יד ןוֿפ זיולק יד .רעזנּכש א :ךיוא

 ףמַאק רעד ןעמוקעגנָא זיא רערעװש ךס א;

 ,זּביא מי ,"םיַא יד ןוֿפ הליהק רעד םויק ןרַאֿפ

 ,ילזנּכשא ןייא איה זיא ןונ, .210 יז ,צוו דש

 טוט יא ןעװ, .37 יז ,ּבגָארּפ ,". . .איה טנרעל

 ןייא יא זיא ןעד טימ ,ןּביױלק סיּברַא םייה רד

 ,"תודועס שלש םייקמ זיא רע זַא תודומח שיא

 -1675) גָארּפ ,קלָאּפ ינוא זנּכשַא ןוֿפ גנוּבַײרשּב

 .ןוװ שֿפ} .107:105 תורוש 0

 ַא טָאה ,ןוֿפ זיא סָאװ

 ,םיזנּכשַא ַײּב יװ זיא סָאװ .זנּכשַא וצ תוכייש

 .חסונ רעיַא .קלָאֿפ רעזדנוא ןוֿפ גַײװצ רעי'ַא

 ןֵא ןטלַא םַײּב .םישוּבלמ עיִא ,םילכאמ עא

 ןיא הליהק עיֵא יד .לארׂשי:ץרא ןיא ֿבושִיי

 ןיא ןעװעג עלַא ןענַײז םיריש, .םַאדרעטסמַא

 -דרֿפס רעד ןיא טינ ,ךַארּפשסױא רעיא רעד

 -װָאכינרעשט} סנַײז דיל עטצעל סָאד . . .רעש

 טינ ,סרעטעמַאזקעה ןיא ןּבירשעג זיא ןסיקס



 לשַא

 ,23 וע 1971 ,זמט ,טייצ ,"ץ'ַא רָאנ ,עשידרֿפס

 יד| ייז זַא דוס ןייק טכַאמעג טשינ ןּבָאה יז,

 סעיציזָאּפ רעמ סָאװ ןעמענרעּביא ןליוו {םידרֿפס

 ה"ר ,קיא ,ימעךּב .א ,"טנעה עיַא יד ןוֿפ
 רענליו רעד ןוא טקעלאיד רעיא ןַײמ , .ד"כשּת

 ,"ןציּפשנָא ןרעיוא יד טכַאמעג ייז טָאה ןוגינ
 זיא הליהק עא יד, .רעדנעל עטַײװ ןוֿפ ,ּפ

 יד טימ ןדנוּברַאֿפ רַאבסַײרעצמוא ןוא גנע
 ,גרעּבנטַאר .י ,"ןכַארּפש עלַאנָאיצאנ ייװצ

 : ךיוא ,טייק- .2 ןאט ,1963 ,סױרָאֿפ

 ,זיולק יַא -- רעזנּכשַא

 -שורי ןיא ֿבושי ןטלַא םיּב -- טלעג 'ַא
 ּביוא, .דנַאל יא ןא ןוֿפ טמוק סָאװ טלעג (םיל

 לָאז ,השודקה ץרא רעד ןיא הלוע זיא רעצעמע

 ץיִא יד ןטַײּבוצמוא ןדיירנַײא ןזָאל טינ ךיז רע

 טרעװ ןענַײז סָאװ עשיקרעט ףיוא רעטלעג

 םילשורי ןיא רעמערק יד ןוא ,לטירד א זיולּב

 יד טימ טלָאצַאּב ןגירק וצ טוהל אּברדַא ןענַײז

 ,זמט ,סוקרַאמ .9 ,"םיה'רֿבע ןוֿפ רעטלעג

 ,15 ווו 3

 -ןעמולּב = לשַאןעמולּב .לּפעט .סָאד -- לֹׁשֲא
 ,קילשַא :ךיוא .לּפעט

 ,םיוּב-"א :99 .ּבנ .צמ רעד ןלשייא| -- לׁשֹא
 "ןקסירַאמַאט 33 ,אכ ,תישארבככ ,רעמייּביא

 ,ןוטיג טוה וניֿבָא םהרֿבַא זַא , םיוּבטָאש ,םיוּב

 ןיקנירט וצ 'נוא ןיׂשע וצ ןטׂשעג ןעד טוה

 איז ןשרד ׂשד ,ןוטיג היול ןיא טוה ינוא ןּבעג

 ישאר) זיא (לשא עטיו) קוסּפ םוֿפ (םימכח יִדָו

 שטַײט זיא ׂשד (היול היּתש ,הליכַא :תוֿביּת

 "אּבסיורַא=} היול 'נוא ןיקנירט 'ינוא ןׂשֹע

 זַא טגָאז ֿפר , .טכ קרּפ ,1676 ,טנַארּב ,"|ןטיילג

 זַא טגָאז לאומש ןוא .ןטרָאגטכורֿפ ַא טניימ 'א

 רעד ןוא ,םיחרוא רַאֿפ הינסכַא ןַא טניימ יא

 הניל ,היּתש ,הליכַא ןוֿפ ת"ר יד זיא יא ,, ןעמָאנ

 ןּב .פ ,"רעגעלטכַאנ ןוא ןעקנירט ,ןסע --

 סָאװ הלאש רעד ףיוא} .3 ש 1964 ,זמט ,והילא

 ,ןואג רענליװ םעד טגערֿפעג ןּבָאה לָאז דֶי א

 ןוֿפ זיוה סָאד ןרָאװעג טנערּברַאֿפ זיא יאמלה

 רעד טָאה ,יא ןעװעג םייקמ טָאה סָאװ ריבג ַא

 זיױלּב טָאה ריֿבג רעד זַא טרעֿפטנעעג א"רגה

 ןיק טשינ רעּבָא ןעקנירט ןוא ןסע ןּבעגעג

 ,ןרעַײֿפ --שא ןּבילּבעג לשא ןוֿפ זיא ,רעגעלטכַאנ

 ןדעי ןעװעג ֿברקמ טָאה . . .ליח-תשא ןַײמ,

 ןעװעג םייקמ ןּבָאה רימ ,לודג דוֿבּכּב חרוא

 ,ןַאמרעכיז .י .י ֿברה ,"םישוריּפה לכּב .ל .ש .א
 ,170 יז ,ו"כשּת י"נ ,ֿבקעי תלחנ

 טיולכ? .רעד {סָאהָארװַא ....} -- םהרבא-'א
 ,גיֿפ ,קסירַאמַאט סמהרֿבא ,33 ,אכ ,תישארּב

 ןקינייטש א ףיוא| ילּבעצ ןוא סקואװ :3 ןטימ

 ...ץָארּפשסױרַא רעקיטסַאה רעד טָא; .{ןדָאּב

 ,?ץיזַאטנַאֿפ-סקלָאֿפ רעזנוא ןוֿפ יַא-א ןַא ןיא

 ,5 ןאָנ ,1964 'טקָא ,דוק ,מי

 (עװַארװַאר עלשַא| -- אברבר אלשא
 רעכיוה .א/זכ ,הציּבכ? .יֿברֿבר ילשא .צמ .רעד

 לודג ,םכח:דימלּת רעסיורג .2יֿפ ,קסירַאמַאט

 טגנעה רע) הכלה ןַײז טציטש רע, .לארׂשיּב

 ןָאקימ סָאװ 'ר יא םעד ףיוא (דייר ענַײז ןָא
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 רעתמא ןַא ,ארדּב דח ַא זיא רע, ."ןגערֿפּפָא טינ
 ."יר יא

 ןרעקוצּפָארַא ףיוא ןוויוא ןיא ךָאל -- ךָאלשַא
 ,שַא סָאד

 ;- .רעמײּבױַא :צמ .רעד -- םיוּבילשא
 ,לשא

 .ּבנ צמ ,רעד ןעװָאהעל-שייא| -- הֿפחל"שא
 .םַאלֿפ-רעַײֿפ .רעַײֿפמַאלֿפ ,5 ,ד ,היעשיככ

 ןוֿפ חור-בצמ .הדּפקה ,אזגור ,סעּכ ,ןרָאצ .1

 ,גנוקידיײלַאּב רעּביא) גנוגערֿפױא ,סָארדרַאֿפ

 -דנאה רעשילַארַאממוא רעדָא רעקידוֿבּכּבמוא

 ןוא ןדניצנָא ךיז .יל"א ןצעמע ףיוא ןַײז ,(גנול

 וצ ןײגנַײרַא ןיילַא טלָאז ריא, ,יל"יא ןרעװ

 סייװ ךיא יװ ןעד . . . ךיישּפָא ןעמענ ןוא םיא

 ירעֿפ ענייא ,זמא ,"'ל"א ךַײא ףיוא רע זיא

 ןדנוצעגנָא .,,'ל"א, .1874 ענליװ ,סענעיירד

 עמ זַא, .לדוי ,סוממ ,"ןרָאצ רעד םיא ךיז טָאה

 ,ץרפ ,"יל"א רע טרעװ ,....ּפָא םיא טרַאנ

 ןיא רע, ,12 טקנוּפ ,ךעלטעטש ןוא טעטש'

 טלָאמעי םיא טָאה ריא סָאװרַאֿפ יל-יא ךַײא ףיוא

 ןהּכ רעד ,ןײטשָאלּב רזוע ,"ןּבירטעגסיורא

 ,219 יז ,1896 ענליוו

 ,ןערּב א זיא יז .ןערּב ,זַאטסקע ,תוֿבהלתה .2

 א טגיילעגקעװא טָאה ןשרד רעד, .יל"א ןַא

 רוּפיּכ םוי טָאה ןוח רעד, "ל"א ,השרד

 עג ןּבָאה טנעװ -- 'ל"א 'ךלמה' טגנַאלרעד

 א, ."ל"א -- ריא וצ עּביל ןַײז , ."טרעטיצ

 ,"ל-א שממ ,ןערּב א --- דיסח

 .תוֿפירח ,טֿפַאשהירּב ,תואיקּב ,תודמול .
 ,ץרּפ ,יײליֵא ןַא רָאג ,ןדמל א זיא ןתח רעד;

 טימ ןעמונעג ךיז טָאה עמ, ןציקס ןוא רעדליּב

 ץנעי ,סָאד ,ם"ּבמר לקיטש א . . . ןרעהרַאֿפ םיא

 ,218 יז ,שו עש ,יייל-יא ---

 ןוֿפ ילארׂשי עמשי רעד, .הנומא עקיאילג .4

 ,"יתומצע לּכ תניחֿבּב ,'ל"א ןעװעג זיא שודק

 ,שיטסַאיזוטנע ,קידתוֿבהלתה .ידַא -- קידד

 רָאנ םיא טלָאז ריא , .קיציה ,קימַאלֿפ ,שיטעטַאּפ

 ןַײז טינ רע טעװ ,ןּבעגרעטנוא טינ עקּפיא ןייק

 ,יּבר רעװעיל רעד ,ןָאזדיװַאד .מ ,"קידיליא ױזַא

 ,טייקיד- 146 יז ,1935 ָאגאקיש

 השמ ראּב ,ריצח רַאֿפ וט .סע" ,רעד -- ךילשַא
 רימ,, ,"יַא -- ריצחה, :ןשטַײט הרוּתה ראּב ןוא

 'נוא רצולּפ איד ינוא ׂשּברעק איד . . . ןקנעדיג
 ,". , . ךילּבונק ןעד 'נוא לּביװצ ןעד ינוא יַא ןעד
 ,לּבָאנק -- צעּפס .5 ,אי ,רּבדמּב ,חט

 .קואק? .עקילשַאנ וזז .ס" ,יד -- עקילשַא
 ,רעמע ןַא ףיוא לטנעה ןקירטש

 ידע .רעכעּבשַא חוזד .ס' ,יד -- עקלשַא
 ,..ייז ,קיאורמוא ךיז ןגעװַאּב טנעה עלעקנוט

 ,ןריּפַאּפ טימ עקסַאּפ א שיט ןֿפױא רעּביא ןקור

 ענרעצליה סָאד ןּפַאט ןוא 'ַא יד ,רעטניט םעד

 ,3 אפ ,1938 קסנימ ,ןרעטש ,"לטנעה-ןעּפ

 ,דניז ,ןסעמַאשא} .תו- ,רעד |םעשָא) -- םֵׁשֲא

 ןעגנערּב טֿפרַאדעג טָאה עמ סָאװ ןּברק .יאטח

 ןוֿפ טזיילעגסיוא ןרעװ וצ ידּכ שדקמהיתיּב ןיא

 י(א)דמשַא

 טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר .,רעּפָאדלוש א ,דניז ַא

 רֶע ה"ד) רע םשָא; ;(19 ,ה ,ארקיו) !אוה םשאי

 ,"סָאד זיא רעֿפּפָאדלוש א,} ,"(םשא ןּברק א זיא
 ןוא תואטח ...ןעגנערּב טינ רָאט עמ, ,ןיּת

 ,ינש רׂשעמ ,טעיּפ ,"טלעג-ינש-רׂשעמ ןוֿפ תויא

 יד ןעװ ,ןּברק-דלוש א -- יֿאדוו- ַא  .ז ,א
 - 8  ,(יולּת יַא לגרפ) ערעכיז ַא זיא דלוש
 ,ןּברק-דלוש ,21 ,ה ,ארקיו טול -- תוליזנג
 סעּפע טָאה עמ זַא םורַא ךיז טעז עמ ןעװ

 ,עטלוגעג סָאד קירוצ ּפָא טיג עמ ןוא טלזגעגוצ

 ,ּב/דנ ,םיחבזק? ןסעליאעמ ..,} תוליעמ-'ַא
 ,טייקיליה ַא ןיא ןשלעֿפ ןרַאֿפ ןּברק-דלוש

 סָאװ סעּפע ךיז רַאֿפ טצינעגסיוא טָאה עמ ןעוו

 ןעמונעגוצ טָאה רע, ,שדקמהיתיּב םוצ טרעהעג

 ךיז ַײּב ןטלַאהעג ייז ןוא םירֿפס שרדמ-תיּב ןוֿפ

 !'מ"א ןַא קידלוש ךָאד זיא רע .רָאי עכעלטע

 - ,"?תמא טינ

 .ּבנ צמ .רֶעד {ױלַאט .. .| -- יֹולֹת םשֲא
 -ןגנעה ַא רַאֿפ ןּברק-דלוש .ּב/אי ,תותירּכככ

 םיא ׂשֵַע זיא , .הריֿבע ןרעקידקֿפס=} רעקיד

 רוזחמ ,יײ"ּת יִא ןייא ןגנערּב רע לָאז (קֿפס) ַא

 םּתסה ןמ, .א/הלר ,1713 ,טׂשמַא ,םילגר שולש

 ,"'ת 'ַא ןייא טינ למיה םעד קידלוש ךיא ןיּב
 ,במס

 ןןיורמיוש סַאמשַא) -- ןורמוש-תמשַא
 ןעמָאנ .'ןורמוש ןוֿפ דניז' .14 ,ח ,טומעכ2 ,יד

 ןוֿפ ןַאמָאר-הלּכׂשה ןשיסַאלק ןשיאערּבעה ןוֿפ

 וּתעשּב טָאה סָאװ ,(1868-1808) וּפַאמ םהרֿבַא

 רעשיאערּבעה רעד ןיא םשור ןסיורג ַא טכאמעג

 יגנוצעזרעּביא עשידוי א ןעװעג ,רוטַארעטיל -
 ןושל ןטימ טדערעג ןיוש ייז ןבָאה רעטעּפש,

 יד ןוֿפ שיאערּבעה| ישא ,ןויצ-תבהַא ןוֿפ

 .יעקידשדוק-ןושל יד' ,רַא ,{םיליּכׂשמ

 בבל ,ןשוזיקכ? .בנ צמ ,רעד -- יַאֹמֹׁשַא

 ןַײזיג גאמ ןיטש ףיוא ,, .רעכערּברַאֿפ ,רעקידניז

 רֿפ רע טכירּפש םורד ,'א ןיטלַא םנייא רֿפ

 טימ טלַא זיא רע :טניימ ׂשֹד ןטלַא םנייא

 ,32 ,טי ,ארקיו י"שר ,חט ,"המכח

 ,ןםיניװעמ} םי- ,רעד ןןוויימ ... .} -- ןיבמישַא
 ,ןטױט ַא ףיוא רָאנ ךיז טײטשרַאֿפ סע רע

 סיורג ןוֿפ ץע טנעז םיימדַא .םענעּברָאטשעג ַא

 שטנעמ רעליאו א ָאא טּבעל / :ןיילק ויּב

 םיא ףיא ךַײא ץע טלעװ / ,ךַײא ןשיװצ

 ץע טגירק טלָאמעד רָאנ / ,ןײטשרַאֿפ טינרָאג

 רָאנ ןיוש זיא םיא ןוֿפ ןעװ / ,ּביל רעייז םיא

 ,1925 ענליװ ,םילשמ ,טע ,"ּבירג ןיא ׁשֵא ָאד
 ,236 'ז

 .א/חס ,ןיטיג22 רעד ןײדעמשַא| -- '(א)דמשַא
 רעד :ןטַײטַאּב לָאז סע ואוו ,שיסרעּפ-טלַאג21

 ןוֿפ גינעק .דש-טּפיוה .1  .ןןרָאצ ןיא טָאג
 סיוא .עיגָאלָאנָאמעד רעשידיי רעד ןיא םידש

 ןצינ ןעמ טגעלֿפ ,ןעמָאנ ןַײז ןֿפורוצנָא ארומ

 םס רעד ,רע טל ַא רעד :רעטרעװ יד

 רעייז ,ןארחא ארטס=} טַאס רעד ,ןלאמס ןוֿפ}
 ןענָאמרעד טינ םיא ףרַאד עמ סָאװ ,רַאה

 -רַאֿפ ךיד לָאז יא רעד, :הללק .אא (טכַאנַײּב)

 (ןַא) ןוֿפ (ךעלדיירד ,ןצנוק) הפצוח יד ."ןֿפרַאװ

 עסיורג ַא ןּבירשעגנָא טָאה יקסנַא .ש .יִא



 המשא

 יד' ,8א רעד עמעָאּפ עשיטסירָאלקלָאֿפ-שיריטַאס

 םַאק וד, .1905 גרוּברעטעּפ ,קעטָאילּביּב עַײנ

 ןַײז טעט ינוא לימיה םעד ןוֿפ ּבא רעה יַא רעד

 ,"ליוה רעד ׂשיוא רׂשו םַאנ 'נוא ףייוא םתוח
 'ךלמה המלש ןוֿפ הׂשעמ ןייא' ,יסָאר-עד יײּכ

 רעד, .|256 'ז ,1939 ענליװ ,ךוּבױײטשכַאװ)}

 ףיוא תוחור יד טימ רעּביא ךיז טַײרש יַא

 קשח רעטנוא ייז טיג ןוא תולוק עדליוו-הנושמ

 ,עשטַאילק ,סוממ ,"ןעִילֿפ וצ םיא ךָאנ רעכיג

 .144 יז

 וצ טָאטשנַא -- 'א רעד .אנוׂש:טולּב .2

 ייצַאנ םעד רעטנוא ןעמָאנ סרעלטיה ןענַאמרעד

 רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה טניז .םישזער

 -ָאטסיה ןוֿפ, ."ןילרעּב ןוֿפ יא רעד; -- טכַאמ

 ןַאמכיײא ףלָאדַא 'א םעד ןגעק סעצָארּפ ןשיר

 ,27 וו 1966 ,זמט ,ןירעּפלַא .א ,"םילשורי ןיא

 ןַא רַאֿפ ,סרוקיּפא ןא רַאֿפ טרָאװלדיז .9

 יא רעטלַא וד, ,קינהריצע-לעּב א ,קינהזה-םלוע

 ,"סעסקיש ךָאנ ךיז טסגָאי

 ,16 ,ּבכ ,ארקיוכ? .תו ,יד ןעמשַא| -- חמׁשַא
 טינ לעװ ךיא, .גנוקידלושרַאֿפ ,דלוש' .חּת

 ,"רימ ףיוא ןלַאֿפ טינ טעװ יא יד ,ֿבייח רעד ןַײז

 אב ,תולילע ,םילוּבלּב, .24 ןאט ,1887 ,לָאֿפוי

 לארׂשיייאנוׂש ליֿפ ױזַא שטָאכ . . . גנוקידלוש

 יא 'ה ,. ...ןּבירשַאּב 'ַא רעד ןגעװ . . . ןּבָאה

 המלש 'ר ,ןצנדָארג ןוֿפ ןאגַאק .א| 'ד נ

 ,94 יז ,1887 ענליוו ,דלָאהרעדנואוו

 ,םילהּתככ .תו ,יד ןערױמשַא| -- הרומשַא

 ןיא טכַאנ יד, .טכַאנ ןוֿפ לייט .ַאא 4 ,צ

 ןוֿפ טַײצ רעד ןיא ןיוש) טלײטעגנַײא ןעוועג

 טָאה לייט רעדעי ןוא ,ןלייט ַײרד ןיא (. ..ךנּת
 ,ןטיה ,ןכַאװ ,'רמש' טרָאװ ןוֿפ ,'ִא ןסייהעג

 ,טָאטש יד טיהעג ןּבָאה סרעטכעװ-טכַאנ יד לַײװ

 ,"טכאנ רעד ןוֿפ לטירד ַא רעטכעװ רעדעי

 = תוריַא וצ ןײטשֿפױא* .א .א ,תוכרּב ,טעיּפ

 ןגָאז וצ ,ןענרעל וצ טכאנ ןטימניא ןײטשֿפױא

 ןוא טכילגָאט ןשיװצ ץנַאט א סע זיא, .םילהּת

 ןוז עַײנ ךיז טסיגעצ סע רעדייא ,יִא רעטצעל

 טמענ, .ורטטמ ,טײצ ,"?רעכעד עטלַא ףיוא

 ,"ַא רעטירד רעד ךָאנ טכאנ יד ןשעל ךיז

 זיא סעג .16 'ו ,1928 ,טָאטשיסיױרג ,1ֿפ

 ןעװ ,'ַא ַאזַא ןיא ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעװעג

 ןטָאר ךיז ַײּב ןלעוּפ וצ וליֿפַא רעוש זיא סע

 ,עטערַאק רעניװ יד ,ןַאמטלַא השמ ,"העש יד

 ןעװעג ןיוש זיא סע, .154 יז ,1935 טשערַאקוּב

 ,אבכוּכירּב ,ַאּפָא ,"יא רעטשרע רעד ךָאנ קיטש א

 טָאה / ,הרוּפיצ / ,עלעגיײֿפ ,רוּפיצ, .27 יז

 / ַא יד יװ קעװַא טסיּב / ,ןייוװעג ןַײז ןֿפורעג

 עתמא יד ,ץּכ ףלַא ,"ןיילַא טזָאלעג ךימ רעדיוו

 ,72 יז ,1964 יינ ,הנותח

 -וּבַאה-סערױמשַא| -- רקוּבה-תרומשַא

 'ַא יד ,עטצעל יד ,24 ,די ,תומש?2 .יד ןרעק

 טימ . .., .ןעניגַאּב ןטימ ךיז טקידנערַאֿפ סָאװ

 'ה"ַא ןוא תוצח יד טימ ,תודמעמ ןוא םיליהּת

 ,47 ןאט ,1882 ,לָאֿפַי ,", . , ןײטשֿפױא

 ,םילהתכק .תו" ,יד ןערומש(א} -- הרומש(ַא)
 .'לדעלנגיוא ,לקעדנגיוא ,לּפעלנגיוא' .חֹּת .5 ,זע -

 . ,רעד -- ךַָאװטימישַא
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 ןוֿפ (תורומש) איד ןֿפירגּב טׂשָאה טוג אוד,

 .5 ,זע ,םילהּת ,מהס ,"ןגיוא ינַײמ

 גָאט רעטשרע

 ,עכסַאּפ רַאֿפ ןטסירק ַײּב ןטסַאֿפ ןוֿפ (ךָאװטימ)

 ןכייצ א ןרימשנָא ןוֿפ גהנמ ןטימ ןדנוּברַאֿפ

 ןיא ,,מ-רעש ַא :ךיוא .ןרעטש ןֿפױא שַא ןוֿפ

 .ךַאּבצלוז ,ו"ּפּת תנש חול

 ןּבָאה רימ' .רוזחמ?? ןונמַאשָאװ -- ונמשֲא

 טויּפ ןשיכיטסָארקַא ןא ןוֿפ ּבײהנָא ,יטקידניזעג

 ,ונמשָא) ּכיוי םוא לָאמ עכעלטע טגָאז עמ סָאװ

 ןעמ טּפַאלק ,יִא ןגָאז םַײּב .ן. . . ונלזג ,ונדגּב

 ןגָאלש ,ךיז ןּפַאלק ,יָא ןגָאז .ןצרַאה ןיא ךיז

 רימ טלָאז ריא טעּב ךיא = יִא גָאז ךיא,, .יִא ךיז

 יא ךיז ןגָאלש םַַײּב ץרַאה א ןּבָאה, .ןַײז לחומ

 עמ זַא ןוַײװסױרַא טינ רָאי עצנַאג סָאד =

 .לװֿפ ,(תונמחר טָאה עמ זַא) ץרַאה א טָאה

 סוֿפ ןקניל ןטימ יִא ךיז טּפַאלק הֿבושּתי-לעּב א,

 טוט רע (א = '"ןַײרַא טַײז רעטכער רעד ןיא

 דַארַאּפ ןצנַאג ַא טכַאמ רע (ּב :ײװ טינ ךיז

 'ל ןיא יִא זיא סָאװרַאֿפ , .װש ,הֿבושּת ןָאט ןוֿפ

 יז ,הדע עצנַאג יד טגָאז סָאד לַײװ --- ?םיּבר

 ."דיחי ןוֿפ דניז רַאֿפ ךיוא תוירחַא יד טגָארט

 'נוא ,ןיּפַאּפ טלעװ יד נוא ךיז רע טוט ,., ,,

 ,װ הׂש ,ײןיּפַאלק יִא טימ איו וצ רד ךיז טוט

 טכַאמעג םיגונעּת ליֿפ ךיוא רימ טָאה ריא, .יד

 ,". . . המודּכו ךעלונמשָא ,ךעלהלעי ערעַײא טימ
 ןיוש טָאה, .1868 רימָאטישז ,ןירעגניז יד עלחר

 רעּבָא טָאה רע . . .ןּבָאה וצ הטרח ןּבױהעגנָא

 ,"ַא ךיז ןגָאלש וצ טַאהעג טינ טַײצ ןייק
 ,4 עשראוו ,הבושת'לעּב רעניילק רעד ,דמא

 ריא טימ טיײקידעכָאװ עטגרָאזרַאֿפ עיורג יד,

 ּפָאק םעד ןזָאלּפָארַא ,'ָא ןצרַאה ןיא ךיז ןּפַאלק
 ,טמייח יר המלש ,סוממ ,"!ןלַאֿפ ןונחּת ןוא

 ,82 יז

 .טע(ײלעמשָא ,ע(יול- .חרט --- ןע(י)לעמשַא

 "נומרעד ,טומ ןצעמע ןּבעג 2: 6

 ןומ ּבַײװ ןַײז; .ןגערנָא .ןוט וצ סעּפע ןרעט

 -- ךיז טימ ."ץיוּפ םוצ ןייג וצ יִא םיא

 טָאה רע :ַײרעצָאקש ַא ןָאטעגּפַא טָאה {רעו;
 ,"ווירּב ןיא ןּבַײרשוצנַײרַא סָאד טעלעמשַא ךיז

 ,201 'ז ,1896 ענליװו ,ןהֹּכ רעד ,ןײטשַאלּב .ע

 ֿבושי ידי .ת: ס092ז8ת8 .ג - ענעמשַא
 יה"י ,18 ּבײהנָא טניז

 (ןרעװ) ןַײז -- װטוא .טשַאעג ,שַא -- ןְׁשֲא

 ,ּביוטש יװ ןַײז .ׁשֵא יװ ןטיש(עצ) ךיז .שַא יװ

 :(6 ,חכ ,ֿבויא) יתורֿפע טשטַײטרַאֿפ 8 ןילכַײר

 טלָאװ ָאד יװ טקנופ} "רֿפע יל ,טשע רע !נוא,

 ,ן*. . . ןוֿפ ןּביוטש;, :יּת ,ּברעװ ַא ןַײז טֿפרַאדעג

 ףיוא טילּב רע רָאנ ,טשא ײגרַאֿפנוז רעד,

 161 'ז ,! װפ ,צוס ,"רעדיװ ךָאד סנגרָאמוצ

 ןיא יוזא טשאעג טשינ לָאמנייק ןּבָאה ןרעטש,

 י"נ ,דנַאר םַײּב ,װַאקנימ .ב .נ ,"זָארג ןכייוו

 !טכַאנ עטיוט ידד ,6
 יד רעסַאװכלַאק ןיא לעֿפ ןקײװנַײא --- װרט

 סיוא טקייװ עמ ןעװ, .ּפָארַא רעגנירג לָאז רָאה

 טגָאז עמ יװ רעדָא ,רעסַאװכלַאק ןיא לעֿפ יד

 ןוא ךיש ,ארזיא .ע ,"...יז טשא עמ ןעװ

 ,23 יז ,1928 וועיק ,ןשָאלַאק

 הּפשַא

 ,(סורָאטַאּפרַאק) לקָאל .סָאד -- עלעדייוו"ןשַא
 א רַאֿפ לוטיּב ןוֿפ קורדסיוא .לשיֿפ א ןוֿפ קע

 ,לכעּבענ א רַאֿפ ,ןקיסקיוװעגניילק

 (גשַא .עצינ+שַא? .ס- ,יד -- עצינש'ַא
 .לרעכעּב

 ,(ײמָאלָאק) לקַאל .ס' ,רעד -- רערַאשנשַא
 שא ןראשוצנַײרַא יִא םעד גנאלרעדא .לצעטשַא

 ."רעיאגיצ םענוֿפ

 ,שַא עלעּבױטש .ךעי סָאד -- לּבױטשנשַא
 ַײז / ,דנַאלמיײה ןַײד סָאה ןוא םײהַא קנעּב;

 -גנַאל ַא םיוּב א ןוֿפ / לגַײװצ ןכָארּבעגּפָא ןַא

 א ןיא / 'א קישטניילק א ַײז / ,ןטרַאדרַאֿפ

 עשרַאװ ,קרָאי-וינ ןיא ,הלמ ,"םערוט ןקידנענערּב

 ,94 'ו ,7

 .=:2: 0818461066 .ןי ,יד -- ןטןּפָאלדעשַא
 לָאצּפָא .ֿבושי ַא ןיא ןעניואו וצ טכער סָאד

 ׂשלדשָא ןינעּב- .ןעניאװ וצ טכער ןרַאֿפ

 םיסכומ םיניצק איד זד ,הז סקנּפּב ראובמה

 הנה דע ןיּבָאה ןַײז וצ לדּתשמ ןַײז ֿבייוחמ

 סקנּפו 1630 ,יצ"ש תונקּת' ,"טכיררֿפ טשינ

 .ןז"כשּת םילשורי ,אנזוּפ תלהק לש םירשכה

 רענײלק .::2: 0816016 .יד -- עלדעשָא
 וצ ןרעהֿפיוא .טרָאניואװ קידנעטשאּב ,בושַיי

 רעטיײײװצ א ןיא הבישי ןייא ןוֿפ ןעװערדנאװ

 "ִא רענעֿפרָאװרַאֿפ א ןיא ןצעזאּב ךיז ןוא

 .יִא רעטַײװ א ןוֿפ קינֿבושַיי א טימ ןּבָאה הנותח

 ןטסַאק .:22: 081142 ,ס' ,יד -- עקלעשַא

 רעשעלֿפ ןגָארט וצ ךעלטנייוװעג ,רעשעלֿפ רַאֿפ

 ןעגנומיוצּפָא ןַארַאֿפ ןענעז ןטסַאק ןיא .ריּב טימ

 ןענעז סיִא יד .רעדנוזַאּב שַאלֿפ רעדעי רַאֿפ

 ןטַײז יד ַײּב .ענעטָארד רעדָא ענרעצליה ןעוועג

 .ןטסַאק םעד ןגָארט וצ ףיוא ךעלטנעה

 ,סַײװ .ץלָאהלדיֿפ .דפ .סי ,יד -- עניצעשַא
 ,ךעלעּבעװש ןריצירּבַאֿפ םוצ טצינעג ץלָאה ךייוו
 | ,ריּפַאּפ

 "עגנָא .::2: 0886: .מַא .ס' ,רעד --רעׁשֲא
 ןיא רעצעלּפציז יד ןָא טזַײװ סָאװ רעטלעטש

 ןריזינאגרָא .עא לַאז-טרעצנָאק א ןיא ,רעטַאעט

 - ןרעשָא  .סָארעטַאעט ןוֿפ ןָאינוי ַא
 .יִא ןַא ןוֿפ טעּברַא יד ןָאט

 ,םילהּתכק .תו :צמ .יד ןעּפשַאו - הֹּפֹׁשֲא

 .'תלוסּפ ,לַאֿפּפָא ,עטָאלּב ,טיוק ,טסימ' .7 ,גיק

 ןכַאמ*" ."!סָאד ןיא יא ?סָאד זיא הרוחס,

 .סורַא ,קיאעֿפ רעײז ןַײז = 'א ןוֿפ דלַא ג

 'א ןרעװ* .טייקידװעגיוט ,טֿפַאשהירּב ןזַײװ

 ,טינ טּבַײלּב רכז ןייק ,טילּפו ךירׂש ןייק =

 ,סטכינעגיוט א ןַײז = 'א דלָאג ןוֿפ ןכַאמ*

 ןַײז לטֿבמ (א = 'ִא ןכַאמ* .קינלזמילש

 'רַאֿפ ,ןעלצנערטעצ (3ב .ןעלדיזסיוא ,ןרידָארגעד

 קסּפ םייקמ (ג .קחמ א ןכַאמ ,ןרטּפ ,ןדנעװש

 ןימוניג ודיּב יַא ,החילסה םכמע ,רע ןעװ, .ןַײז

 ,32 ,הג ,"ןירָאװיג זיורד בהז שממ טזיא --

 ןוא ריד ןוֿפ טעװ ,יירק א ןָאה רעד טיג טָאג

 ,1885 ,לָאֿפַי ,"א ןרעװ תוחור ענַײד עלַא

 -לושמ ,תוֿבישי-ישאר ,םידמול רעּביא, ,46 ןט



 ה"ּפשָא

 ,"א ייז ןכַאמ עלַא ןוֿפ -- םיחיגשמ ,םיח

 רימ ןוא ,טרָאװ ןייא יּבר , .68 יז ,המלש ,סוממ

 קרָאי-וינ ,רעּבשאמ החּפשמ ,'ַא םיא ןוֿפ ןכַאמ

 תולותּב יד ןּבָאה ?ןדנ רעזדנוא זיא ואוו, ,8

 זיא ץלַא ןוֿפ . ..?גנוריצ רעזדנוא .ןגירשעג

 ןגעװ .19 ש 1957 ,רָאֿפ ,שַאּב ,"'ַא ןרָאװעג

 ,ןיוש ייג, :םירֿפס-הלּכׂשה רעדָא עשיסרוקיּפַא

 האלהו-םויהמ ןוא הּפ-לוֿבינ יד טָא קעװַא גָארט

 ,"ּבוטש ןיא ןעגנערּב וצ י'ַא יד ןגַאו טינ וטסלָאז

 ,"עשטַאילק יד' ,רא

 ,קידורּב ,קיצומש .1 .יזַא -- קידי

 טָאה סָאװ ,.2 ."'ַא זיא סַאג יד, .קיטָאלּב
 ."!טינ ףיוק ,'ַא זיא הרוחס יד, .טרעוו ןייק טינ

 תוליהק עניילק ריֿפ יד ןוֿפ תיר -- ה"ּפשַא
 -ןטיה ,טרָאּפ ,ךַאטיײנש ,סַאזנעטָא :ןרעַײּב ןיא

 ,יאנגל 'ַא תוליהק יד טָא ןפורעג טָאה'מ| .ךַאּב

 ןעגנערּב ןוא ןסַײרמורַא ךיז ןגעלֿפ ייז לַײװ

 ןייג וצ טָאטשנַא ,טכירעג ןיא ןשינעדָאל ערעיײז

 ,ןהרוּת-ןיד א וצ

 2: ןגפמופ 2: ןגפקופ ,ן ,רעד -- !יפשא

 רַאֿפ װט ,1 .זיֿפשַאי ךעלנייוועג .2
 יד, ,ןשֹוח ןיא ןיטש רעטצעל רעד .הֿפשִי

 ןוא לקינָא ןוא ,ןײטשדלָאג :לַײצ עטרעֿפ

 .סירק, 2 .20 ,חכ ,תומש ,יּת ,"זיּפשַאי
 ךיז טֿפערט סָאװ ץרַאװק רעטרילָאק רעקילַאט

 ,לעקניֿפ .א .ח ,"סמוטנַאװק ערעסערג ןיא ךיוא

 ,75 'ז ,1923 װָאקרַאכ ,ךוּבירעטרעװ ינכעט ידִוי

 ,506 +- ,ץייוושיוא וזז .נג -- ןיציּפשַא
 (+) םישטנקעיוושָא ,םישטנעיװסָא

 ןיא, .ןיציֿפשוא :;גיילסיוא רעלענָאיצידַארט

 סָאד ןֿפורעג ןּבָאה ןדִיי יװ ,יִא ןיא ,ווענאשק

 טָאה ,ץיושיוא עטמירַאּב קירעיורט רעטעּפש

 טדערעגסױרַא ןןֿפױל ,ןֿפױק} רעטרעװ יד ןעמ

 :ןליּפשַײּב ןענעז טָא .ןַא} גנַאלק ןגנַאל א טימ

 יד ..., ."?וטסֿפַאק סעואװ, ."?וטסֿפַאל יװ,
 ןזיא שידַיי-לטימ ןוא שידַיי-ֿברעמ ןשיװצ ץענערג

 ,ץיװָארָאה .צ ,"עקַארק וצ טנעַאנ ןעגנאגרעד ָאד

 ערעזדנוא ךָאד טעז ריא; .1 ,אאעו ּפשוי

 ,רעדַאּב השמיקחצי ,ייַא ןייק ןרָאֿפ רימ .ןטעליּב

 סָאד לָאז, .1905 גרעּבמעל ,ַאסעדָא ןוֿפ היֿבצ

 ,עקנילּבערט ןיא טָאה טנערּבעג סָאװ רעַײֿפ

 קיּביא ףיוא ןוא טציא ןוֿפ יַא ןוא ץעשזלעּב

 ,"ןימ ןטצעל ןוֿפ לארׂשי רֿבק ןַײז ןיוש ױזַא
 ,רעדיל ענַײמ ןוֿפ רעדיל יד ,שטיװַאר ךלמ

 -ברעמ ןיא 500ע6 .רעַײּפש .נג -- אריַּפׁשא

 ןוֿפ טעטש עטמירַאּב יד ןשיװצ, ,דנַאלשטַײד

 יד ןיא טנַאמרעד ןרעװ תוסיחש עשידִיי עסיורג

 אזַײמרַאװ ,(רעַײּפש) 'ַא ֿבָאּב העשּת ןוֿפ תוניק

 .ציּב ֿברה ,"(ץנַײמ) אצנג|ַאןמ ןוא (סמרָאװ)
 ,14 וצ 1961 ,רַאֿפ ,ןירוש

 .טלעּפש {---- אטלּפשַא

 ןקַאּבעג ,לצעלּפ .ךע- ,סָאד -- לצעלּפ(י)שַא
 -יירּב(-ןשַא :לגרֿפ ,(ןעקנוֿפ טימ) ׁשַא ןסייה ףיוא
 ,לט

 רילָאק םעד טָאה סָאװ .ידא -- קיֿברַאּפשַא
 ןוא ןרָאצ ןוֿפ ּברַאֿפ עטכַײל ַא, .ׁשַא ןוֿפ

 עא ענַײז טּברַאֿפַאּב טָאה טיײקטצײרעגֿפױא

2020 

 דָאס רעד ,עירול םארּבא ,ײןקַאּב ענעלַאֿפעגנַײא

 ,1936 עװקסַאמ ,עדימַאריּפ רעסיורג רעד נופ

 רענועזײא .:2: 0086 .סע ,יד -- ץיׁשֲא
 זיּפש ןימ ַא רעדָא ןקעטש ןגנַאל א טימ לּפָאג

 טלַאה רע, .שיֿפ ןּפַאכ וצ ןייצ עטּברַאקעג טימ

 עדייּב ןיא רענייצ עקיגַאזגיז יד טימ יִא יד

 ךרוד טכעטש .טדנעװעג רעסַאװ םוצ טנעה

 ,קינלָאר ףסוי ,"שיֿפ עקידנֿפַאלש יד וַײװקיצניײא

 ,163 יז ,1948 יינ ,לג

 ךעלטנייוועג .עצישָא :59 .ס- ,יד -- עצשַא

 ,סעוװעלּפ ,יײרּפש .=:2: ס86.צמ ןיא זיולּב

 ןסע -- גנאז ךעלעקיטש עטקַאהעצ :ךיוא

 'מערָא רעֿפיט ןוֿפ ןמיס ַא --- י'ִא טימ טיורּב
 .טייק

 .ץַאז ןקַאּפסירעד עקיַאשַא| -- קפפירד אקשַא

 -גָארט ַא ןוֿפ סוֿפ א רעּביא' .א/זנ ,ןיטיג22 .חַּת

 רעטייווצ ;ןגָאװ א ןוֿפ סקַא ןַא :רעדָא ילטעּב

 יד ןרָאװעג בורח זיא -- י'רּתיּב ֿבורח' :לייט

 ןצנַאלֿפ ןדִיי ןגעלֿפ גהנמ א טיול| .רּתיּב טָאטש

 עיצַאקא ןַא ,לגניי א ןוֿפ טרוּבעג םַײּב רעדעצ א

 ןעמ טגעלֿפ הנותח רעד וצ ;לדיימ א רַאֿפ ---

 ַײּב זיא לָאמניײא .הּפוח א ןלעטשפיוא ייז ןוֿפ

 ןַא ןרָאװעג ןכַארּבעצ ןיסעצנירּפ רעשימיור א

 א טקַאהעגסיױוא ןּבָאה סרענידַאּב עריא .סקַא

 תמחמ .ןגָאװטַײר םעד טכיררַאֿפ ןוא רעדעצ

 םיור ןוא ,טעװעטנוּבעצ ךיז ןדִיי ןּבָאה םעד

 :3 ןטימ טצינעג .ןרּתיּב טכַאמעג ֿבורח טָאה

 ,ןשינעעשעג עסיורג וצ טריֿפ סָאװ טייקיניילק א

 טרעּפמַא ןדִיי, .שיגַארט סיוא ךיז טזָאל סָאװ

 טקנעדעג !טנול סע ּביוא רוסא ,טינ ךיז

 ": '} ר יא

 ײלּפש ..:ת: 8003 .סי ,יד -- ע(י)קשַא
 ןוֿפ יא ןַא ןעמענסיורא; .עקלכעטש ,רעט

 ."הׂשצמ ערעטיּב א זיא לגָאנ ןרעטנוא

 ׁשֵא טימ ענרוא ,גורק .ץז ,רעד -- תֹורקשַא
 ,ןטרימערק טָאה עמ סָאװ ןשטנעמ ַא ןופְו

 ,ץַאק ַא ןּבַײרטרַאֿפ םִַלּב ףורסיוא -- ץ"יקשַא

 18 ,א ,םיטּפוש?? .נג ןןָאלעקשַא| -- ןולקשַא
 גערּב םַײּב טָאטש עשינענּכ עטלַא .1 .אא
 ,םיּתשילּפ ןוֿפ טנױאווַאּב ןעוועג ,ןוכיּתה-םי ןוֿפ
 ץטסטלע סָאד ןעװעג זיא יא טָאטש רעד ןיא,
 סע ןענעז'ס יװ ,עטידָארֿפַא ןוֿפ םוטקילײה
 ,שיזימ והיתיּתמ ,"םירוקמ עשיכירג עידומ
 ןשיװצ טָאטשנֿפַאה .2 221 '1 ,אוװ לּביי

 םורַא . . . יא ןעזעג ּבָאה'כ,, .הזע ןוא ֿביבָא-לּת

 יד ןוֿפ סָאכע ןוֿפ סנטָאש יד טרעיוהעג ןּבָאה
 ,21 ץווו 1966 ,זמט ,"םיּתשילּפ

 ,תישארּבכק .סיַא :צמ .סָאװ ןרעשיא| -- רׁׂשא

 ,(ןּבעל-רדח ןוֿפ} ליּפש-רעדניק  .ַאא ,2 ,ּבכ

 טמענ רענייא .ךעלגנִיי ייווצ לײטנַָא ןעמענ סע,

 רעד ףיוא שמוח ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ ס'ַא יד

 ...י"ַא יד -- רערעדנא רעד ןוא ,טַײז רעטכער

 רעמ ּפָא טלייצ סע רעװ .טַײז רעקניל רעד ןוֿפ

 ,55 'ו ,שי ,"טניוועג . ..טַײז ןַײז ףיוא סיֵא
 'ַא ןיא ךיז ןליּפש

 .ס ,יד -- עּבור(-)שַא

 ירשַא

 ןוֿפ ֹב 13 ,ל ,תישארבכ? ןרעשיִא) -- רֵׁשֲא
 ןוֿפ ןעמָאנ ./ .יקילג ,לזמ רעטוג' : שרוש
 ,ןהּפלז ןוֿפ ןריוּבעג ,ןוז ןטנעצ סוניֿבַא ֿבקעי

 ןַײז ןֿפורעג טָאה יז ןוא .. . ;קילג ןַײמ ףיוא,

 יָא טֿבש ןטנעצ ןוֿפ ןעמָאנ ,2 .יּת ,יֵא ןעמָאנ
 םיא ַײּב זיא יִא טסייה רֶע זַא; .ןעמָאנ-רענעמ ,9
 ,ָאע ן"רשּכ ןיא יל ּכ ןַײד ,יָא ;"רשּכ ץלַא
 לאיחי ןּב רֶשֲא .לװפ ,"רשּכ זיא עליק ןַײד
 ,שיָאר רעד --

 אֿבּב 22 .ּבנ צמ .רעד ןיאָארשַא| -- יארׂשַא
 ,148 'ז ,( ישס| .טידערוק .ּב/גס ,אעיצמ

 יד רימ ףױקרַאֿפ ,םינמוזמ ןייק טינ ּבָאה'כ,

 ָאטיג ,ײרש ַא ,טלאװג, ."'ַא תרוּתּב הרוחס

 .לֿבוּכשא יול ,"יארשַא

 ,םירֿבדכפ .תוי :צמ .יד ןערײשַא| -- הרׂשא
 ןוא םיוּב ןקיליײה א ןוֿפ ןעמָאנ .ַאא 21 ,זט

 ןיא ןטרָאד .טײקרעּפכורֿפ ןוֿפ ןיטעג עשינענּכ

 ךל עטת אל' :טָאּברַאֿפ א ןאראֿפ זיא שמוח

 רעד ןיא .יַא ןייק ןצנַאלֿפ טינ טסלָאז -- "יא

 לייט ןּבָאה שדקמהתיּב ןטשרע ןוֿפ טַײצ

 יד טסנידנצעג רעייז ןיא טריֿפעגנַײא םיטֿבש

 ינַײרַא טָאה השנמ, .ַאא 7 ,אכ ,'ב םיכלמ ,יַא

 תיּב ..,. ןיא ... ץעוטַאטסײַא יד טלעטשעג

 ,241 1965 ,זמט ,והילאךּב .פ ,"שדקמה

 ,תוי :צמ .יד ןערעשיַא ,ערָאשיַא) -- הרׁשַא

 -לארׂשי ןופ יא יד ןעמוקַאּב ןיוש וטסָאה; .עזיוו

 .??טַאלוסנָאק

 ןיא דָאּפ ןוֿפ לייט

 עקיאילג טימ ׁשֵא רעּביא טזָאל עמ ואוו ןוויוא

 ,ךעלצעלּפישַא ןקַאּב וצ ןטרָאד ידּכ ןליוק

 ,ליואווי .ַאא 5 ,דּפ ,םילהּת? ןײרשַאו -- ירׁשַא
 ןעמָאנ ןוא טרָאװ עטשרע סָאד ,!טּבױלעג

 וצ לָאמ ייװצ טגָאז עמ סָאװ הליֿפּת א ןוֿפ

 רקיֵעּב טײטשַאּב .החנמ וצ לָאמנייא ןוא ,תירחש

 ןזרעֿפ ייווצ עטשרע יד טימ ,המק ,םילהּת ןוֿפ

 לָאמ ַײרד טרזחעגרעּביא זיא יא עכלעו ןיא ---

 ןַא יװ 15 ,דמק ןוא 5 ,דּפ ,םילהּת ןוֿפ --

 סָאװרַאֿפ :טגָאזעג טָאה ןנחוי יּבר, ,ריֿפנַײרַא

 לַײװ ?ירשא ןיא ןונ תוא רעד טינ טייטש

 שטַײט זיא לֿפנ ,ןלַאֿפ ףיוא טזַײװ ןונ תוא רעד

 עשרַאװ ,תוכרּב ,ֿבקעי ןיע ,ץֿבעי זּביא ,ײןלַאֿפ

 טגָאז ינוא ןייא רדיװ טּביה ןמ, .א/ח ,ו"מרּת

 'ןוא ּבא ןיליֿפּת איד טוט 'נוא ןויצל אֿכו יא
 .ּב/י ,1723 טׂשמַא ,םיגהנמה רֿפס ,"ףסומ טרָא

 ןוא טלַא יווַא ןרָאװעג דלַאּב ןזיא סע};

 לװַאז ,אּבמ ,"ַא סנטַאט םעד יװ קיטליגכַײלג

 ,רעמיר

 = 'א ןגָאז וצ דִיי רעמורֿפ ַא יװ ןטלַא ה

 ,ןגָאז : טרָאװ ןטלַאה ,גָאזוצ א ןַײז םייקמ
 ;קיטַאלג ,קיסילֿפ = יא די א יװ ןדער

 ןַײז :'ַא די א יװ קינייװנסיוא ןענעק

 ןיא טנװַאהַאּב ןַײז = 'א ןיא דִי ַא יװ ר ָא ל ק

 יג א יװ יקּב א ;הכָאלמ א ןיא טינעג ,ךַאֿפ א

 ןעמוק :ץראהיםע רעסיורג ַא ,ריא = יַא ןיא

 ןעװ החנמ וצ, .ןקיטעּפשרַאֿפ ךיז = יא וצ

 ךָאנרעד ,ןינמ א טימ . . . ןּביױהעגנָא טָאה ןעמ

 ןייק טינ ןעמ טגָאז . , , רעקינײװ ןרָאװעג זיא



 רצי-רשַא

 ..י ןַאטיּפַאק ַא; .א/י ,אח ,"ַא ךָאנ שידק
 יװ עיֿפַארגָאעג רעד ןיא רָאלק ןַײז . . . ףרַאדַאּב

 ּבָאה'כ, ,215 יז ,װ לטָאמ ,עש ,"ַא ןיא דַיי ַא

 רע ,קיטַאלג ןּבירשעג ןַײז לָאז ווירּב א זַא ּביל

 ַא ןוֿפ ןַאמָאר ַא ,אּפָא ,"ַא יװ ןזעל ךיז לָאז

 - ,12 יד ,בנגידרעֿפ

 םָאדָא ...} -- דימּת דחֿפמ םדָא 'א
 ,14 ,חכ ,ילשמכ? .חּת .ץַאז ןדימָאט דעכַאֿפעמ

 ,ידימּת טכרָאֿפ סָאװ ןשטנעמ םעד (וצ) ליואוו

 ,םורֿפ ,טיהעגּפָא ,1 :בּב טימ טצינעג .יּת
 ,קידֿבשויֿמ ,טגיילעגרעּביא ,קיטכיזרָאֿפ .2

 ,ןיקנעדיג טׂשלָאז ,ךיד ךיא טיּב ,ןוז רּביל ןַײמ,

 טַײצ ילַא טכרָאֿפ ׂשטָאג ינוא 'ּת ימ יא א
 ,"ןקנעדיג תירחַא ןייא ףיוא 'נוא ןּבָאה ריד ףיוא
 .26 'ז ,ּבגַארּפ

 ָאצָאמ .| - המכח אצמ םדָא 'ַא
 זיא ליואוו .13 ,ג ,ילשמ?2 .חּת .ץַאז ןעמכָאכ

 'ַא; יּת ,,המכח טניֿפעג סָאװ ןשטנעמ םעד וצ

 -- אצמ ,ןשטנעמ םעד זיא ליאװ -- יא

 ,"!המכח -- המכח ,ןענוֿפעג טָאה רעכלעװ

 ײלּפמָאק א יװ טצינעג ,111 ,עשטַאילק ,סוממ

 רענעטָארעג ַא רַאֿפ ,טרָאװ גולק ַא רַאֿפ טנעמ

 א ףיוא ןריגאער ַא יװ ריא ךיוא ןוא האצמה

 ,טײקשירַאנ

 ,םילהּתכּכ .עזַארֿפ ןשיאָאה . ,.ן-- שיאה 'א
 ןוֿפ ּבײהנָא .ןשטנעמ םעד (וצ) ליואוו .1 ,א

 ּביול ןוֿפ קורדסיוא .םיִלהּת ןיא קוסּפ ןטשרע

 טָאה סָאװ ןצעמע רַאֿפ ,תודימילעּב א רַאֿפ

 וצ טּבעלרעד טָאה סָאװ ,סנַײז טכיירגרעד

 םיִליהּת רֿפס ןַײז טָאה ה"ע ךלמה דוד, .החלצה

 טינ ָאד רד ןאמ ןעד ליואוו --- 'ה יִא ןּביוהיג ןָא

 אדרויֿפ ,הק ,"םיעשר יד ןוֿפ געװ יד ןיא טיג

 .א/ד ,3

 .ץַאז {ןימיַאַאמאה ...} -- ןימַאמח 'א
 ךיוא טקירד .טּבילג סָאװ םעד וצ ליואוו'

 !'ה 'א, .תוקֿפס ,יורטוצמוא ,עינַאריא סיוא

 סָאװ, .סוממ ,"ץכערק א טימ טגָאזעג ךיא ּבָאה

 וצ ןֿפָא ןיוש געװ רעד זיא םירצמ עגונ זיא

 ןיא ליואו !'ה יא ,לארׂשי-תנידמ טימ םולש

 .2 וו 1971 ,זמט ,ןילֿביר .מ ,"טּביילג סָאװ םעד

 .חּת .ץַאז ןעקאכמַאה ...} -- הּכחמה 'ַא
 סָאװ םעד וצ זיא ליואוי' .12 ,ּבי ,לאינדככ

 ןצעמע ןקיאורַאּב וצ ףיוא טצינעג .יּת ,יטרַאה

 -עגמוא ןיא סָאװ ,קנארק שינָארכ זיא סָאװ

 עקידרעטַײװ סָאד וצ ךָאנ טיג עמ .עא קידלוד

 טֿפָא .ןכיירגרעד טעװ ןוא -- עיגיו טרָאװ

 וצ טינ גיט סע זַא ,ויטאגענ ךיוא טצינעג

 טימ ףיוא רעה, .סעּפע ןגיײלוצּפָא ,,ןטרַאװ

 עיצארעּפָא ןגָאז םיריוטקָאד יד זַא ,'ה יא ןַײד

 עמ ןוא -- 'ה יַא; ."עיצַארעּפָא ןַײז ףרַאד ---

 ימ 'א טָאטשנא, .װש ,"הּכמ רעד ַײּב טּבַײלּב

 ןטרַאװ טָאטשנַא = {עסַאַאיו הֶׂשֹעי יא רימ ןנָאז

 שונא ירשאי :ןוֿפ ךמס ןֿפױא| ןָאט רעכַײלג זיא

 םעד וצ ליואו, -- 2 ,ונ ,היעשי ,יתאז הׂשֲעי

 .ןיִּת ,"עקיזָאד סָאד טוט סָאװ ןַאמ

 ,חַּת .עזַארֿפ ןסָאָאה . ..} -- םעה ירשַא

 .יקלָאֿפ םעד זיא ליואוו' .אא 16 ,טּפ ,םילהתככ
 ןטריגעליװירּפ ַא רעּביא דײרֿפ ןוֿפ קורדסיוא

 'ה יַאע .ךיז טניֿפעג ץוּביק א ןכלעװ ןיא ,בצמ
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 ןּבָאה םענייא אזא סָאװ , . . זדנוא זיא ליואוו ---

 ,10 וו 1968 ,זמט ,ּבמַאלַאג .א ,"רימ

 ךָאורס יידיוי . . .} -- העורת יעדוי 'ח 'ַא
 םעד זיא ליואוו ,16 ,טּפ ,םילהתכק ,חּת .ץַאז

 -"רעװ עטשרע יד .יגנולַאש ןוֿפ סייװ סָאװ קלָאֿפ

 -שָאר טגָאז עמ סָאװ הליֿפּת רעצרוק א ןוֿפ רעט

 -רַאֿפ ןיא טצינעג ,ןזָאלּב רֿפוש ךָאנ הנשה

 סָאװ -- 'ת 'י יה 'ַא; :סעיצַאוטיס ענעדייש

 -- 'ת יי 'ה יַא; :"תולווע ןגעק ןעװעדלַאװג ןָאק

 ."טינ ךיוא ןיוש רימ ןענעק ןעמערַאיל

 ןיול ָאכָאקעש ... } -- ול הכּכש םעה 'ַא
 וצ ליואו' ,15 ,דמק ,םילהּתכ .חֹּת .עזַארֿפ

 יּּת ,'יװַא זיא םיא ַײּב סָאװ קלָאֿפ םעד

 ןוֿפ ןעגנונֿפָאה יד סָאװ דײרֿפ ןוֿפ קורדסיוא

 -עכָאװ רעד, .ןרָאװעג םייוקמ ןענַײז וויטקעלָאק

 א יװ לתוּכ םִַײּב ןעגנולקעגּפָא טָאה 'א רעקיד

 ,"ל 'ש 'ה 'א זַא . . .עיצַאמַאלקָארּפ-טלעוו

 .24 ץווװ 1967 ,זמט ,ןָאדרַאג ןסינ

 .עזַארֿפ ןייװשי...} -- יבשֹוי 'א
 ןיא} יןציז סָאװ יד וצ ליואווי .5 ,דּפ ,םילהּתככ

 זיא טוג זַא ןוא ליואוו זַא --- יי יַא;ע .ןזיוה ןַײד

 ליואו -- יי 'ַא .היֿבט ,עש ,"ןֶעק סָאװ םעד

 רע טעװ סעּפע ,שײלֿפציז טָאה סָאװ םעד זיא

 ,רעציז רעטוג א רעסעּב -- יי 'ַא; ."ןציזסיוא

 "ּפָאק רעטוג א רעדייא

 .ץַאז ןָאכעסײװ ..} -- ךתיב 'י 'ַא
 ןיא ןציז סָאװ יד וצ ליואוו .5 ,דּפ ,םילהּתככ

 ךיז טשימ ןוא -- יב יי יַא; :װש .יּת ,יזיוה ןַײד

 רעד זיא יב יי יא, ;"ןטֿפעשעג עשלהק ןיא טינ

 זיא םוטעמוא -- '3 יי יַא, ;"לדנַאה רעטסעּב

 יב יי יא. ;"רעסעּב זיא --- םייה רעד ןיא ,טוג

 רעד ןּבעל ןיא ריצאּפש רעטסנעש רעד --

 םוטעמוא זיא דרע -- י יי יא, ;"ריט רענעגייא

 ןשָארג רעטנַאנ א רעסעּב -- '3 יי יא, :"דרע

 טרָאד --- יֿב יי יַא, :"לּברעק רעטַײװ א רעדייא

 א ךָאנ, ."ָאטינ ןענַײז רימ ואװ טוג זיא

 יד טציא ךָאד ןיא יב = יא --- דירי ןטכעלש

 = '8 יי יא ןוֿפ טלַאה רע" ."ךָאז עטסגילק

 רעכַײלג, .םייה רעד ןיא ןציז וצ ּביל טָאה

 ,סוממ ,ייֿב יי 'א --- רעהַא טשינ ,ןיהַא טשינ

 ,19 יז ,יהׂשעמ עטלַאי

 .עזַארפ ןדיוא ...} ...דוע 'ב 'י 'ַא
 -- "הלס ךוללהי דוע; :קוסּפ רעטקַאהעגּפָא)

 ימי, ,ןיִת ,"הלס ,ןּבױל ךיד ייז ןלעװ דימּת,

 (10 ,צ ,םילהּת) "הנש םיעֿבש םֶהּב וניתונש

 ,רָאא קיצעּבי ןּבעל וצ ךיורב שטנעמ ַא

 ןיא טציז עמ זַא -- 'ע '3 = יִא ...רעּבָא

 ןיא דוצְו ,"קיצכַא זיִּב ןעמ טּבעל ,םייה רעד

 ,{80 אירטמיגּב

 ויוטייװ ָאכיערשַאו -- ךל בוטו ךירשא
 ליואוי .2 ,חכק ,םילהּתככ .חּת .עזַארפ ןדָאל

 קורדסיוא .יריד וצ זיא טוג ןוא ריד וצ זיא

 טימ, .גנונױלַאּב ןוֿפ החטֿבה ןוא ּבױל ןוֿפ

 ""ל וו 'א זיא ,רעדניק ענעטָארעג עניוזַא

 ,גל ,םירבדכפ .עזַארֿפ -- לֹארׂשי ךירשַא

 -סיוא ריא טימ .י!לארׂשי ,ריד זיא ליואווי .9

 ןיא רעַײט ףיט טסגיל !י 'א, :ןעגנושטילט !
 לכַײּב ןיא ךיז שטַאּפ !י יא, ;"!המדַא רעד

 רציײרשַא

 טּפַאכ רעװ -- יי יא, :"ונּתרחֿב-הּתַא ןטימ

 ."!לדִיי ,וד ?ּפעלק

 ןי . .םעכיײירשַאו -- לֹארׂשי ,םכירשַא
 (ךַײא וצ ליואוו .ּב/הכ ,אמויכפ .חּת .עזַארֿפ

 ךיוא טצינעג ,ּביול ןוֿפ קורדסיוא .י!לארׂשי

 בָאה !ןמָא, :שטַײטּפָא ןשידִיי א טימ ןעמַאזוצ

 ;טגָאזעג ןוא ...הנװּכ טימ טרעּפטנעעג ךיא

 ,"!לארׂשי קלָאֿפ ,ךַײא זיא ליואוו זַא -- יי יא

 ןיא לּפענק ַא -- יי יא, ,33 יז ,ֿפשטניװ ,סוממ

 רעד זַא טינ סייוו יוג רעד ---, ;"קינרַאּבַאכ א

 -עסָאגעגוצ טימ זיא =} "טדמשעג זיא ןֿפנַארּב

 .ןרעסַאװ םענ

 ןםעסיכעזעש ...| -- םתיכזש םכירשַא
 ךירשא :א/טיק ,תּבש טילכ2 .חֹּת .עזַארֿפ

 הכוז טָאה ריא סָאװ ךַײא וצ ליואווי .תיכזש

 ,שטנואו א ןעװ דײרֿפ ןוֿפ קורדסיוא .יןעוועג

 עמ זַא --- יש יא, .םייּוקמ טרעװ עיציּבמא ןַא

 ."ןעמ טּבעלרעד ,טּבעל

 װָאניַאּבעש . . .} -- םירכז וינּבש ימ 'ַא

 ליואוו .ּב/בּפ ,ןישודיקכ? .חֹּת .ץַאז ןםירָאכז

 .ךעלגניי ןענַײז רעדניק ענַײז סָאװ םעד זיא

 ,קיטנַאאמ א -- רעטכַאט ַא ןכַאמ הנותח,

 וצ רעּבָא -- יז יש 'מ יא; ;"יז יש ימ יא

 ."ןכַײלג ןייק ָאטינ זיא עקדיחי-תּב ןַײמ

 לע ליקסַאמ ....} -- לד לֹא ליּכׂשמ 'א
 וצ ליואווי .ּב ,אמ ,םילהּתכק .חֹּת .ץַאז ןלַאד

 ית ,!ןַאמערָא ןֿפױוא טכַא טיג סָאװ םעד

 ףרַאד עמ -- לד לא ימ א, (א :ּבּב טימ טצינעג

 רָאנ ..., :!"טשטעװק ךוש רעד ןעמעװ ןסיוו

 עמ ..., :"הוצמ עתמא יד זיא רתסּבּתמ

 ;"טַײצ רעקיטכיר רעד ןיא ןֿפלעה ףראד

 ןּבעגעג ןיוש ריא טָאה -- חסּפ ֿברע זיאיס . . .,

 "רַאֿפ םעד זיא ליואװ (ּב ,"?םיטיח-תועמ ףיוא

 ,ליּכׂשמ םעד ,ןטעדליּבעג םעד ,ןקידנעטש

 ןטימ ךיוא .װז ןונײרשיַא| -- ונירשַא

 .תירחשכ .ונקלה בוט המ 'ַא -- ךשמה
 לייט רעזדנוא זיא טוג יװי} ,יזדנוא וצ ליואוו'

 ,דײרֿפ ןוֿפ ,תחנ ןוֿפ קורדסיוא רעד .ן'(לרוג)

 ענעדײשרַאֿפ טימ ךיוא טצינעג .טֿפאשקנאד ןוֿפ

 ןעמ -- 'ח 'ט המ יא; :לשמל ,ןּבָאגוצ ריא

 טָאה עמ .... :+"קערש טימ ןעמוקענּפָא זיא

 ןעװ ..., :"טעגרהעג טינ ,טעװעבַארעג רָאנ

 טָאה ,ןרָאװעג לוֿפ זיא םלוע-תיּב רעטלַא רעד

 ,"םלוע-תיּב םעַײנ א טציא ןעמ

 ,תוכרּבל? ,ס" ,רעד ןרַאציָאי-רעשַא|--- רציײרשַא
 םעד) ףֿפַאשַאּב טָאה רע סָאװ .רודיס ;ּב/ס
 :טגָאז עמ סָאװ הכרּב א ןוֿפ ןעמָאנ .(שטנעמ
 -תליטנ לע' ךָאנ ןײטשֿפױא םִַײּב ירֿפרעדניא (א
 -רעדַאּב עכעלריטַאנ יד ןָאטּפָא ןכָאנ (ב .'םידי
 רעד ןָא -- םילודג רעדָא םינטק --- ןשינעֿפ
 ןָאטנָא ךיש יד וליֿפַא, .יםידי-תליטנ לש הכרּב
 תויקנ ענַײז ,ןּבירשעגרָאֿפ זיא םיא יװ רֶע ףרַאד
 ,4 א ,1866 ,מק ,"ײַא םענייש םעד טימ

 טָאה רע = יי"ַא ךָאנ יװ ןיי ר זיא רע*
 טו ג זיא (רע) סע" .תויקנ יד טַאהעג ןיוש
 רע (ּב :תורּפּכ ףיוא גיוט'ס (א = יײ"יַא ףיוא
 -נאג ַא* ץראה-םע ןַא ,ילּכ עטסוּפ א זיא
 ַא .גנומענרעטנוא ,דַאירדָאּפ = ייא ר ע צ



 ...ירשַא

 רעטרעדנוה טימ ,תונכדש סָאד הסנרּפ ערעװש

 ,סוממ ,"יי"א רעצנַאג א . .  ךעלעקנישזורּפס

 אקווד ןכָארקרַאֿפ ןענַײז ערעדנַאא .וויזירפ רעד

 יד טכוזעג ןוא השודק רעד ןיא טַײװ רָאג

 לָאמ טרעדנוה ןגָאז יי"ַא ןיא . . . רָאג האוֿפר

 ןט ל ַא ה" .3 'ז ,...הלוגס ַא ,סוממ ,"גָאט ַא

 -רַאֿפ ןַײז = "י"א םעד דִיי רעמורֿפ א יװ

 ,ךעלזָאלרַאֿפ ,ךעלטרָאװטנַא

 -עדייא .ן- :צמ ,רעד -- טלַאמטשנַא-י-'ַא
 -תיּב רעדָא אסיּכה-תיּב רַאֿפ קורדסיוא רעל

 ךיז טָאה הריד רעזדנוא רעטנוא; ,דוֿבּכה

 ,"ףיוה ןצנַאג םעד רַאֿפ יא-י-"א רעד ןענוֿפעג

 .ענליװ ,שטד

 יד רעטנוא .יד -- טֿפַאשניימעג-יז'א
 ,רעגַאל ַא ןיא גנולײטּפָא-טעּברַא ןַא -- סיצַאנ
 -טַײּב ענעריּפַאּפ טעּברַאעגסיוא טָאה ןעמ ואוו
 -טעּברַא ןַא :ךױוא .1 ,אצוו ּפשיי ,מולּב ,ךעל
 ערעטלע ןעװעג ןענַײז ֿבור סָאד ואװ גנולײטּפָא
 ,ןדִיי

 רעסַאװסַאֿפטנַאה .סָאד -- רעסַאװ-יז'א

 טנעה יד ןשַאװ וצ שרדמה'תיּב ןיא ריט רעד ַײּב

 רעד זיא קילגמוא םעד וצ, .ײ"ַא ןגָאז ןוא

 ,װ-יַא ןענַאק ייוװצ ךָאנ ןעגנַאגעג . . .שמשמ

 ...ןשטַײד יד ...ןעזרעד טָאה רע יװ ןוא

 סוֿפ א טעּפעשטרַאֿפ רע טָאה קערש סיורג רַאֿפ

 ,עלַאּבײל ןוקיּת ,ןייטשנעסמיפ .ל ,"ןלַאֿפעג ןוא

 ,19 יז ,1894 גרעּבמעל
 ןיא ןענװַאד סָאװ ןדיי .1 -- ןדיידיד'א

 ןֿפרַאד סָאװ ןדיי .8 .ןגָאמ ןֿפױא ןדַײל סָאװ ןדי .2 .ײײַא וצ ךיז ןשַאװ ןוא שרדמתיּב
 .דוֿבּכה-תיּב ןיא ןֿפױל לענש

 :צמ .ֿפק9 .סָאד ןלרעצָא -- לרציײרשַא
 ןייג ןכָאנ טצינ עמ סָאװ ריּפַאּפ 1 .ךעי

 .טרעװ םוש ןָא טנעמוקָאד 22 .תויקנ ףיוא

 ."ךעלײזיַא ףיוא טוג ןענַײז ןעלסקעװ ענַײז;

 -לדיז ,ילוטיּב .םיי ,רעד -- רּבהמדיז'ַא

 טינ ךיז ריא טלָאװ, .רּבחִמ א ןגעװ טרָאװ

 ןטלָאװ ,ןתפוניט ןטרָאס ײלרעלַא יד וצ טּפַאכעג

 טינ םײמ-י"ַא עשינַאגרַאשז ליֿפ ױזַא ךָאד

 רעקידיכַאל רעד ,"טלפו רעד ףיוא ןזעװעג

 ,6 יז ,1883 גרעּבמעל ,רעגָאז ליטרעװ

 ,רציייַא .חטוא ןרַאצָאי ...} -- ןרצי-'א
 -שטנעמ יד ןָאט ַײּב תויהש ןכַאמ .טרציײרשַאעג

 ?י"א וטסעװ גנַאל יװ, .ןשינעֿפרעדַאּב עכעל

 ,"!רעכיג סע ךַאמ

 וזז -- לטעצ-'י-'ַא ,(ל)ריּפַאּפ-יד'ַא
 ןַא ןוֿפ טרעװ םעד טָאה סָאװ סָאד .לרצי-רשַא

 ןענַײז סָאװ םירדהמ ָאד ןענַײז סע, .לרציירשַא

 ,דמא ,"ךעלריּפַאּפ י"א טימ םלוע םעד הּכזמ
 -ל"ַאע .8 'ז ,ד"לרּת ענליו ,לעקניֿפ עזיור

 ...ךָאד רָאט ןעמ ...תּבש ףיוא ךעלריּפַאּפ

 .מ .י ,"ןטײרגנָא ךיז ןעמ זומ ,ןסַײר טינ

 טגעמ ריא, ,1923 עשרַאװ ,סּביוא-תּבש ,ןַאמיינ

 ּבָאה ךיא ,ךעיצ-י-ַא ףיוא ןצונַאּב טימרעד ךיז

 ,"סעקנושַארטס עכלעזַא רַאֿפ ארומ סָאװ ּפאנק

 ,1882 עשרַאװ ,עסינמייהעג יד ,סילָאגרַאמ .א

 ףיוא טלעג"ןמוזמ ןעױרטרַאֿפ םיא טעװ רעװ,
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 ,שז ,"?סױרַא טיג רע סָאװ עלעטעציײײײַא ןַא

 ,14 'ז ,1929 צנליװ ,רעּפעינד םַײּב

 (ךערעדייימימעס ...} -- ךרד"ימימת ירשַא
 סָאװ יד וצ ליואוי .{ ,טיק ,םילהּתכק .ץַאז

 עטשרע .1 .יּת ,ךעלרע זיא געװ רעייז
 ,םיקוסּפ 176 טימ לטיּפַאק ןטסגנעל ןוֿפ רעטרעוו

 .תיּבףלֲא ןקיכַאֿפטכַא ןַא ןיא טרדסעגסיוא

 ַא ןוֿפ ןורָא םַײּב (א :טגָאז עמ סָאװ רומזמ

 ,ֿבירעמ רַאֿפ טכאנוצ:תּבש (ּב ;הרובק רַאֿפ תמ

 ןעמוקעג םלוע רעד זיא תודועס-שולש ךָאנע

 'ת יא ןגָאז ערעדנַא . . . שרדמה'תיּב ןיא קירוצ

 80 'ז ,1881 עשרָאװ ,חספ רַאֿפ ידוי רעד ,"יד

 יז ןוא ,םיטש יד ,יז טכיול קידנעשטשַאל,

 קיטכיל ױזַא דייר יד טימ טעלג יז / ,טדער

 טָאה רע, 33 יז ,| לא ,"ד"תיַא :טעּב ןוא

 ןוא יד-ת"יא םילהּת לטיּפַאק סָאד טשימעגֿפױא

 ץרַאה ןצנַאג ןוֿפפ -- קוסּפ םַײּב ךיז טנייװעצ

 ענַײד ןוֿפ ןגײנּפָא טינ ךימ זָאל ,ךיד ךיא ךוז

 .ךיי:םיליהת רעד ,שֵַא ,""תווצמ

 -ץּבעל ַא רַאֿפ ךיוא) רטֿפנ ַא רַאֿפ חֿבש .2

 נָא רעייז זיא רע זַא טלַאה עמ סָאװ (ןקיד

 "א עקַאט טייטש סע, .םורֿפ זיא ,קידנעטש

 ."א-ד-"ּת יד ןענַײז דימּת טינ רעּבָא ,יד"ת

 א ןוא ,תיּב-ףלַא ןייא זיא 'ךתיֿב-יבשוי יא;

 -רעטנוא זַא ןמיס א ,ןתיּב- ףלַא טכַא זיא 'ד"ית

 ,"םייה םעד ןיא יװ רעמ לָאמ טכַא טסָאק סגעוו
 ,26 א| 1881 ,לָאֿפוי

 ױל רעשַאו - ףפוי תא עדי אל רֶׁשֲא
 ,8 ,א ,תומשכ? .חּת .עזַארֿפ ןףעסיוי סע ַאדָאי

 ךיז טדער'ס} .ןֿפסוי טנעקעג טינ טָאה סָאװ'

 וצ טצינעג .{םירצמ ןוֿפ ךלמ םעַײנ ןגעװ

 -טנװַאהַאּבמוא ,טייקיסיומוא .1 :ןענעכײצַאּב

 טָאה ײמרַא עשטַײד יד ןעװ 1916 ןיא, .טייק

 רוד ַא ןעמוקעגֿפױא זיא עשזמָאל ןעמונרַאֿפ

 ףשיסור יד זיא ייז רַאֿפ -- י תא יי יל א

 .ה ,"דמערֿפ ןעװעג {1905 ןוֿפ} עיצולָאװער

 ירעטנוא ןוא םוקֿפיוא ריא ,עשזמַאל ,ָאקטַאּבָאס

 ךיז ןכַאמ סָאד 22 167 'ז ,1957 י"נ ,גנַאג

 -- ריֿבג םעד -- ֿבורק ןַײמ ןטעּבעג, .עדידאלּכ

 -- 'י תא יי יל יַא ?רע ןוא ,הֿבֹוט לקיטש ַא

 -עגּפָא עקידנװיּכּב ,0 ."טינ ךימ ןעק רע

 .גנורעטַײװרעד עקיניזטסואַאּב ..טייקדמערֿפ

 ןסייװ ייז ,י תא יי יל 'ַא ?רעדניק ערעזדנוא;

 רעד ןוֿפ ןסיװ טינ שוריֿפּב ןליװ ןוא ,טינ

 ,טײקרַאּבקנַאדמוא .4 .השורי-רוטלוק

 .א/די ,ןיטיג22 .יד ןעטרַאשַא) -- אתרשַא

 רחוס רעד, .גרָאּב ףיוא .טידערק ,יארשַא ווזד
 תרוּתּב האלה ַא קנַאּב ןיא ןעמוקַאּב טָאה
 י"א

 .עזַארֿפ ןעניַאדעד ...} -- יניידד אתרשַא

 אֹּב ,גנוקיטעטשַאּב3 .ּב/אכ ,תוּבותככ2 .חֹּת

 -טֿפירש עלעיציפָא .'םינייד ןוֿפ גנוקיטֿפערק

 -ַארּפַא טָאה ןיד-תיּב רעד זַא ,עיצַאטסעטַא עכעל

 םעד ןענַאמנַײא טינ ןָאק'כ, .ןיד'קסּפ םעד טריּב
 ."יד יַא ןָא בוח

 ,עזַארפ {ױֿפוגײק יוטשיא| -- וֿפֹונּכ וּתשֹא
 ןַײז יװ זיא ױרֿפ ןַײזז .א/דכ ,תוכר122 .חּת

 תירּב-תשא

 טימ טניואועגנַײא זיא ןַאמ רעד :ב ןטימ .יףוג
 "וינעצוק ץלַא ךָאנ ןענַײז ייז -- י'ּכ יא, .ריא
 ,"ריא ףיוא ךיז ןעק רע -- 'ּכ יא, ."וינעצומ

 רעלעדייא סעּפע .יּבַײװ ןַײמי ןיטשיא| -- יּתׁשא

 ,טֿפַאשּביל רעמ טימ ןוא

 ּבַײװ' ,10 ,כ ,ארקיוכפ .ן- ,יד -- שיא"תשא

 יז וליֿפַא .ױרֿפ עטַאהעג-הנותח .ףןַאמ ַא ןוֿפ

 ךָאנ טָאה יז םגה ,ןרָאװעג טסנקרַאֿפ זױלּב זיא

 ןישודיק יד ּביױא ,ןאמ ריא טימ טּבעלעג טינ

 ןוֿפ ןיד םעד יז טָאה ,ריא ַײּב סֿפוּת ןענַײז
 -ליואוו) .יא"א ןַא טימ ןַײז דשֹוח .יאייא ןַא

 זיא עיוג א סָאװ (הכרעמ א) קילג ַא; (שירעגנוי

 ףיוא טֿפרַאװ רע ?עטנכש יד, ."יא-יא ןייק טינ

 יװ טנַײֿפ יז טָאה רֶע םינּפַא . . . ךעלעגייא ריא

 ןייק טינ זיא ּבַײװ א סרעדַײנש א, ."יא-א ןַא

 רעדַײנש א ןעד זיא לַײװ ,קיסַאּפש| ייא-יא

 זיא הנוגע ןַא ,ןדִיי טאש ,, ,(?ןַאמ ַא ,שיא ןַא

 ןַא טימ טּפַאכ עמ ןעװ) "?יא"א ןַא ןעד
 ןגָאזע .(ןרעֿפטנערַאֿפ ךיז ליװ עמ ןוא הנוגע

 "ירֿבוע יד רַאֿפ ןוקיּת רעסיורג ַא זיא םיליהּת

 ,םירוע חקופ ,"יא"א :ונייהד ,תורומח תוריֿבע

 ַא לומל טרעװ עצנח, .ּב תוא ,1832 ווָאלקש

 ,סוממ ,"'א-א ןַא רָאי ןצֿפוֿפ וצ ןוא הלּכ
 ןעמ טדער טָאטש ןיא; ,180 יז ,ֿפשטניװ

 ,א-א ןַא ,לּבַײװ א סעּפע :םיא ףיוא רעטנוא

 .144 יז ,סעטכישעגךַאּבנזַײא ,עש ,"ןעמ טגָאז

 סָאװ ןיא"א ,ךעלּבַײװ וליֿפַא ןוא ךעלדיימ,,

 רעדָא עקירעמא ןיא ןעװעג ןענַײז רענעמ ערעייז
 ,ןעגנולייצרעד ,זיי ,"רענלעז יד ַײּב טנידעג

 ,292 יד

 ,יא-יא ןַא טימ ןקידניז .כרַא -- ן ר ע װ  יא"יא

 רע ׂשָאװ ...םימכח איד םיא ןטגארֿפ אד,

 ראו רע ,רע טגָאז ָאד :ןָאטיג תוריֿבע רֿפ

 ,דנק הֵׂשָעִמ ,א"סּת טׂשמַא ,במ ,"ןרָאװיג יא-יא

 ףיוא םירזממ טָאה נוא ןדרָאװיג יא-יא רעװ רע;

 ,א"סקּת ענליוו ,קחצי תלודג ,"ןוָאליג םלוע ןעד

 ױרֿפ .ָאיעּפ ;סי ,יד -- עצינשיא-תשא

 ,סױרַא !יוא ,יוא, .ןַאמ ריא טַאררַאֿפ סָאװ

 ,"!ןענַאדנוֿפ סױרַא !עציניא-א סיורא !גיוצ
 ,98 יז ,זיימש רעד לקנַאי ,9ד

 ןַאמ 1 .סע-יא :צמ .רעד -- קינשיא-תשא

 -הנותח א טימ רעקרַאֿפ ןלעוסקעס טָאה סָאװ

 ,הׂשעמ א רַאֿפ ָאד זיא סָאװ, .ױרֿפ רעטַאהעג

 ייררשעג א עקינײיא ןּבָאה יא"א ןַא -- ?אה

 ,הריֿבע:לעּב םעד ,םיא טּפַאלק . . . -- ןָאטעג

 ,ןײטשַאלּב .ע ,"!יא-א םעד ,ןטַײז יד םיא טסַײר

 ,26 'ז ,1894 ענליװ ,קינרעּבַײװ:איװצ רעד

 זיּב שזַא, .קינהוואּת-לעּב ,קינרעּבַײװ םּתס ,2

 א ןעװעג רע זיא ןרָאי רעקיצעּביז עֿפיט ענַײז

 יוװרעּפי יא"א ןוא דנַײרֿפנעמַאד א ,קינהריֿבע-לעּב

 ,25 שווו 1961 ,רָאֿפ ,ץיװָאלַאז .1 ,"'סַָאלק

 וצ ּביל טָאה ץַאק יד, .סָאד -- יירע'א-'א

 וד .טוג רַאֿפ ןָא ףַארטש יד טמענ ןוא ןשַאנ

 ןוא -- ַײרעיא"א רַאֿפ טמוק סע סָאװ טסיײיװ

 ,1920 י"נ ,ע ןעמַארד ,פד ,"ךָאד טסקידניז
 ,135 יז

 ,יכאלמככ .ּבנ צמ ,יד ןסירּב . . .} -- תירּב"תשא

 טיִמ יױרֿפ ידנוּב ןוֿפ ּבַײוװװ ,ךתירּב יא :14 ;ּב



 ברה-תשא

 השמ תדֹּכ טַאהעג הנותח טָאה עמ ןעמעװ |

 ,לארׂשיו

 .ּבב צמ .יד ןװַארָאה ...} -- ברה"תשא
 .ןיציּבר טָאטשנַא ,ץרא-ךרד ןוֿפ קורדסיוא

 ייגע ,2 ,א ,עשוהכק ,ס' ,יד -- םינונו"תשא

 סָאװ יורֿפ .יּת ,"הנוז א ּבַײװ ַא ריד םענ

 "ז"א יד ןוא; .ענעוָאלעצלעוסקעס ַא זיא

 .הק ,"ייז ןגעקטנא ךיוא טייג ,העשרה תיליל

 ,הרׂש ןַײד טקעטש םירצמ ןוֿפ תוּפילק ןיא,
 יז ...ןוא יז"א ןַא ןעװעג זיא ,יבצ יתּבש

 טנורגּפָא ןוֿפ לָאז ןאמ ריא ,ץלַא ךַאנ טרַאװ

 ,"ן"מ ריא ןּבײהֿפױרַא ךיוה םינוקיּת טימ

 ,375 יז ,וװ לג ,טייצ

 ױרֿפ .ּבנ צמ .יד ןרעװָאכ , . .} -- רכח"תשא
 םעד יװ רעלעדייא .דנַײרֿפ ןוֿפ ,עגעלָאק ןוֿפ

 ,עקדמלמ יד ,'ח'יא יד, .ּבַײװ (סדנַײרֿפ) סרֿבח
 ןסַײר וצ ,זיא רעגייטש רעד יװ ןּבױהעגנָא טָאה

 ,סעקצַאש .א .מ ,"רעקיטש ףיוא עקשיק יד

 ָאילּביּביסקלַאֿפ ידוי ,יאטיל רעד ןוֿפ רעדליּבי

 = רבהּכ 'ה-"'א .168 יז ,1888 ,| קעהט

 ץרא-ךרד ןקיּבלעז ןטימ ןעֶיצַאּב ךיז ןעמ לָאז

 םוצ יװ דנַײרֿפ ןוֿפ ,עגעלָאק ןוֿפ ױרֿפ רעד וצ

 ןכַארטש ןדיי-עטוג ןוא םירידַא םיריֿבג, .רֿבח

 יח-יא ןוא ,ונ --- ןיּבר ןטימ ןַײז וצ ךדשמ ךיז

 ,1895 סעדַא ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליײ ,יּכ

 לעב ןוֿפ ןירעטײלגַאּב סנּבעל יד, ,179 יז

 רעסיורג ַא רָאג טמוק ריא ,יּכ יח יא ,החמׂש

 ,ענוּבירט-רעטלע ,"החמׂש רעקיטנַײה ןיא קלח

 ,4 יז ,1947 'װָאנ ,עקיסקעמ

 ןוֿפ יױרֿפ" .ס- ,יד ןלליַאכ-סעשייא| -- ליח"תשא

 ,הירּב א ,ױרֿפ עשיגרענע .1 .'טייקשידלעה
 טוג רעייז טריֿפ סָאװ ױרֿפ .עקרעוטֿפױא ןַא

 וצ ןיורק ַא זיא יח-יא ןַאק ,טייקשיּתּבײלעּב יד

 'ח יא| 4 ,ּבי ,ד"עקּת ילשמ ,סמ ,"ןַאמ ריא

 א (ןאמ םעד טיג) זיא 'ח-יא ןא, .ןהלעּב תרטע

 .װש ,{קידװערָאּפש ןזיא יז "הסנרּפ עּבלאה

 עמ ,טײטשרַאֿפ עמ זַא ןטֿפאשטריװ ןײלַא,

 סָאד ...ןָאט ןײלא ץלַא ליװ עמ ןוא ןָאק
 ,החפשמ ֿביר ,שטיװַאר .י .ג ,"יח"יא ןַא טסייה

 וצ ןכַײלג ךיז ןעק רעװ, ,60 'ז ,1865 ענליוו

 -ללעּב א ...ןירעטיהּפָא ןַא זיא יז ?ןענכיוו

 ,""ח"א עתמא ןא ,דלָאג קיטש א זיא יז עטתיּבה

 'רעס, .307 'ז ,1888 ,קעהטָאילּביּביסקלָאֿפ 'דוי

 י"ח-יא סלַא ןויועג זיא ןעסעיּפ טע ןוֿפ} עלעק

 ןרעטש ,"ּבוטש יד ךיז טלַאה ריא ףיוא סָאװ

 ,8 אט ,1938 קסנימ

 ,ןירענידרַאֿפ יד ויא סָאװ ױרֿפ .צעפס ,2

 ןַאמ םעד סיוא טלַאה ,ןטֿפעשעג יד טריֿפ סָאװ

 ,םולשה הילע ,עמַאמ יד רָאנ; .רעדניק יד ןוא

 םוצ ןוא קנעש םוצ 'ח"א יד ןרָאװעג זיא

 ,1861 גיצפַײל ,לכיטנרעטש ,ַאי ,"רַאֿפנַײא

 ּפָא טגיל ,קינלזמילש א רָאג זיא רע, ,107 יז

 זומ .זיולק ןיא געט עצנַאג ןוא ןיּבר םִיַײּב ןכָאװ
 ,דעצ ,"יח-א ןַא ןרעװ טנרעלעגמוא ךעּבענ יז

 יח-יא עסיורג א ןעװעג זיא ּבַײװ ןַײז, .13 יז
 ןוא ענײש ןייא ,"טקילגאּב יז טָאה ת"ישה ןוא

 -ןעקָאז עליּביל 'ר ןוֿפ עטכישעג עכילרעדניװ

 .1887 גרעּבמעל ,רעכַאמ
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 -רעד עטוג ,ױרֿפ עגולק ,עקידנעטשרַאֿפ 9

 א טָאה סָאװ ױרֿפ ,רעדניק יד ןוֿפ ןירעלצ

 -לעֹּבב יז, .ןַאמ ןֿפױא העּפשה עסיורג

 ,שטײד טנעקעג טָאה ןרעטומ סעתובשחמ

 ה"א עתמא ןַא ןעװעג ,שדוק-ןושל ,שיליױּפ

 "ירק ,נש ,"תומכח:טָאטש רענװַאק יד ןוֿפ ענייא

 .300 '} ,1959 א"ב ,רעקיטירק ןוא קיט

 רעזדנוא , ,ױרֿפ עמורֿפ ,עקיטכרָאֿפסטָאג .4

 רעטומ ןַײז ,ןַאמ רעקילייה א ןעוװעג זיא רעטַאֿפ

 לָאז סע טמוק יװ .ןזעװעג 'ח"א ןַא ךיוא זיא

 ,"?ןרעװ ןרָאּבעג ייז ןוֿפ רעטכעלש א יוזא

 .ּב/ג ,ח"צקּת וָאֿפעזוי ,ףסוי תלודג ,רעװַאּפ .א

 ,עטלא ערעזדנוא ןוֿפ רעגניֿפ , . . עטרַאצ יד,

 ,"ס'ח-א יד ,תועונצ יד ,רעּבַײװ עמורֿפ ענייש

 ,25 'ז ,ש מעּב

 .הניכש רעד ןוֿפ לָאּבמיס (הלּבק) .9

 ןַא עקַאט זיא יז ,ָא; .שיטסַאקרַאס ךיוא .0

 ןיק טיג לָאמניק ריא טלעֿפ סע ,ח"א

 ןטסירָארעט יד ַײּב 'ח-א יד .,"רעֿפעלשַײּב

 ,"ריציֿפָא ןַא טימ ןֿפָאלטנַא זיא יז -- 'ח"יא ןַא;

 -קיטַײרֿפ ױרֿפ רעד רַאֿפ גנאזעגּביױל ./
 ,31710 ,אל ,ילשמ .שיט ןקידתּבש םַײּב טכאנוצ

 םעד טגָאזעגּפָא ךיא ּבָאה טנעקעג ּבָאה ךיא יװ,

 .טוג ךימ ךיא ּבַאה 'ח'יא ַײּב רָאנ .םכילע-םולש

 יװ יױזַא טנייװעג עקַאט רעּבָא ,טנייװעגסיוא

 ןוקיּת ,ןייטשנעסמיפ .ל ,"הליענ וצ רוּפיּכ-םוי

 -- יּבר רעד, .48 'ז ,1894 גרעּבמעל ,עלַאּביײל

 רדסמ ךיז זיא ןוא / שודיק רַאֿפ ךָאנ זיא רֶע

 / שודיח טימ דיסח ןֿפױא טקוק רע / .לַײװרעד

 ירַאש .מ .א ,"'ח"א טסעג יד טימ טגניז ןוא

 ,14 'ז ,ה"נרת י"נ ,םינוגנ עשיזיא ,יקסנַאק

 טֿפלעה / רעטנומ ךָאד ליטש סעקשָאר ערעּב,

 ,הירּב ַא -- יז / .רעטנוא ךעלסיּב וצ ּבַײװ ןַײז

 ,"ךיז טלייצרעד 'ח-יא ןיא יװ / ,עטלייװעג א

 !הליֿפּת:לעּב א סָאּבעלאּב אי ,רַא

 טָאה קוק ןקיד-ח"יא ריא טימ, .ידַא -- קיד-

 ,20 ןאמ ,קג ןיא ,מש ,"ּביוטש םעד טקרעמַאּב יז

 ...טגיל 'ח יא סהרוֿבד, .טייקי- .,265 יז
 ריא ןוֿפ ץַאלּפ סָאד סָאװ םעד ןיא לּכ םדוק

 ,"?ןעמָאנ ריא ףיוא ןעגנַאגעג זיא טֿפַאשניואוו
 ,18 וו 1966 ,זמט ,לקיּב .ש

 ךיוא ךעלגעמ .'ח"א װזז .ס: ,יד -- עטי

 ,םעטַײּב ריא טימ

 ןעצמיי ..,} -- ? אצמי ימ ליח-תשא
 ןעק רעװ 'ח"א ןַא; .10 ,אל ,ילשמכ? .ץַאז

 ןגעװ גנַאזעג-ּביול וצ ריֿפנַײרַא .יּת ,"?ןעניֿפעג

 -- "י 'מ 'ח יא, 7 ּב +-- ,ױרֿפ רעטוג רעד

 ,"אצמ(יננּב זיא (עציננלזמילש א ּבַײװ א רעּבָא
 ּבַײװ אזא ָאד ךָאנ ןיא -- ?י 'מ 'ח יא, .װש

 .לװֿפ ,ײ?ץצנירּפש ןַײמ יװ

 .חטוא ןןלליַאכ-סעשייא| -- ןלייח-תשא

 יח"א ןַא ןוֿפ טעּברַא יד ןָאט ,טליח-תשאעג

 .ןירענידרַאֿפ יד ןַײז .ןגיוטסיוא ךיז ,ןהירּב ךיז

 ןיא 'ח-א ןייגקעװַא רעּבָא טגעלֿפ עמַאמ יד,
 ידע ,1893 ,לעגנוי עשיליופ סָאד ,ליי ,"םָארק

 רעד ,רע ןוא ,ןטנוא טליח-תשאעג טָאה רעגיווש

 ןיא ןעוװעג קסוע טָאה ,רענעטלַאהאּב א ,םעדייא

 ,טנעמָאמ ,ישודקה דיי רעדי ,טייצ ,"ןּביוא הרוּת

 ,8 וא 1950 ,ַאעדיװעטנַאמ

 ׁשּביּתַא

 ,ן ,יד ןסעשָאלַאכ .. .} -- תושלח-תשא
 .ענעזָאלעגּפָא ,עצינלזמילש .ָאיעּפ .קיסַאּפש

 יא ןוֿפ טריטּפורָאק .ס- ,יד -- עילָאכ תשא
 ,תעשרמ ,הרורַא ןערעילָאכ ףיוא זמר} .ליח

 ,ילשמ?2 ,יד ןםינָאדעמ . . .} -- םינודמ תשא

 .ענעדיי ערעטיּב .יןירעגירק ַא גַײװ אי .9 ,אכ

 יד -- ענַײז עטתינולּפ יד, .עזייּב ,עצינדעּבַאי

 .ןרָאי יד ךעּבענ םיא טייגרעד -- 'מ יא

 ,ּבנ צמ ,יד (םירואענ סעשייא| -- םירוענ"תשא

 יטנגוי רעד ןוֿפ ּבַײװ' .ַאא 6 ,דנ ,היעשיככ

 עכעלטּפאשקנעּב ןוא טײקטּבילרַאֿפ סיוא טקירד

 ,נ"א יד ןסעגרַאֿפ ןענעק טינ .טייקכעלטרעצ

 (םעכָאכ-דימלַאט . . .} -- םכח"דימלת-"תשא
 ,םכח-דימלּת ַא ןוֿפ ,הרוּת-ןּב א ןוֿפ יורֿפ ,יד

 . . . סָאװ 'ח'יּת"א עתמא ןייא עקאט טסיּב וד,

 ,..ןַאמ םעד סנרֿפמ זיא ןוא דימּת טעװערָאה

 ,אריּפש .װ ,"הרוּתּב ןַײז קסֹוע ןענָאק לָאז רע

 ,31 'ז ,1896 סעדַא , .. .קעוֿבצ רעד

 לע ײנייא ָאסע) -- םירחח לא יניע ָאׂשא
 בייה ךיא, .1 ,אכק ,םילהּתכק .ץַאז ןםירָאהעה

 עטייוצ| .יִּת ,"גרעּב יד וצ ןגיוא ענַײמ ףיוא

 -נוֿפ; == 'ירזע אֿבי ןיאמ' :קוסּפ ןוֿפ טֿפלעה

 לא י} יא, ,ן"?ףליה ןַײמ ןעמוק טעװ ןענַאװ

 קילּבנגױא ןייא רעּבָא ,ןדִיי יד ןצכערק . . .'ה

 ירזע . . .קידרעֿפָאה ןיוש ייז ןגָאז רעטעּפש

 קורדסיוא .1511971 ,רָאֿפ ,גח ,"'ה םעמ

 קידנקוקסיוא ,הרצ-תע ןַא ןיא טימעג רעווש ןוֿפ

 טגעלֿפ רעגַאל ןיא , .העושי א ךָאנ ,ףליה ךָאנ

 ןעשטּפעש ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןּבײהֿפױא רע

 לא . . . :טריזַארֿפַארַאּפ ךיוא ."'ה לא יע יא --
 ,ןרעטלע יד וצ = םירומה לא ,םירוהה
 ,זמט ,יאגרש .ז .ש טצינ ױזַא .סרעיצרעד יד וצ

 לא 'ע יא -- ןארַאֿפ ךיוא זיאיס ,27 וו 7

 וד רעדייא ,טָאימע לארׂשי ַײּב ,ןרעיומה
 ,33 'ז ,1966 רעטסעשטָאר ,סיוא ךימ טסשעל

 -- גנורעדנואוַאּב ןוֿפ קורדסיוא ןַא יװ ךיוא

 עקיזיר יד ןעזרעד טָאה ןטָאנָארטסא רעד} ןעװ;,

 ןַײז ןוֿפ ןסירעגסיורא ךיז טָאה . . . גרעּב"הנֿבל
 ןויצךּב .א ֿברה ,ייה לא יִצ יא הליֿפּת יד ץראה

 ,6 צווו 1971 ,רָאֿפ ,ןירוש

 .א/דק ,תּבשכ? .רעד ןשַאּבטַא) -- ׁשּביּתַא
 סָאװ ,תיּב-ףלא ןוֿפ עיצַאניּבמָאק עטריטומרעּפ
 תויתוא קיצנַאװצ ןוא ייוװצ יד ןרעװ ריא טיול
 רעטשרע רעד .תורוש ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא
 ;'ּת תוא ןטצעל םעד רעּביא יא תוא

 כ י ט ח ז ו ה ד ג ּב א

 ל מ נ ס 9 פ צ ק ר ש ּת

 געמ ןעמ סָאװ ךעלרָאּפ 11 ךיז ןעמוקַאּב סע

 ;ת ןּבַײרש ןעמ ןעק א טָאטשנא .,ןטַײּב
 איֿבנ רעד ןעװ לשמל .ש -- ב טָאטשנַא

 ןּברוח ףיױא זמרמ זיא (26 ,הכ) הימרי
 י מ ק 3 ל רעדָא ,ןשש רע טגָאז ,ֿבּב

 .ם י ד ׂש ּכ איֿבנ רעד טניימ (1 ,אנ ,ןטרָאד)

 םימעט-שורד ןוא עיצַאריּפסנָאק תמחמ טצינעג

 ,(851 ,ע"טּב -- ס"חא +--)

 -- תא :ןרָאּפ עטריניּבמָאק 6 עטשרע יד



 דהא הֹּתַא

 סנטצעל ןוא -- 8ו -- צה -- קד -- רנ --ׁשַּב
 רַאֿפ םינמיס עשינכעטַאמענמ יװ ןעניד עז ךיוא

 גָאט ןקיּבלעז ןיא יא :םיתינעּת ןוא םיבוט-םוי

 רעטעּפש טעװ חסּפ לש 'א סיוא טלַאֿפיס ןעוו

 .תועובש -- (חסּפ לש) יּב .ֿבַאּבהעשיּת ןַײז

 -- (חסּפ לש) יד .הנשה-שא'ר -- (חסּפ לש) יג
 םויצ -- (חסּפ לש) 'ה .(הרוּת-תחמׂש) האיר'ק
 ,(רעירֿפ ןוֿפ) םירויּפ -- (חסּפ לש) 'ו .הילדג

 זיא ךשש; .,לארׂשי-תואמצ'ע -- (חסּפ לש) יז

 ,26 ,הב ,ריטרעש ,"לֿבּב -- שֹּבּתא ןיא

 ךרוד ...ןעמ ןָאק םיחיטֿבא ןוא םיאושיק,

 טרָאװ םעד ןוֿפ ןעמוקַאּבסױרַא ךיוא -- שּביּתַא

 ,20 'ז ,1881 עשרַאװ ,חסּפ רַאֿפ ידוי רעד ,"ןמ

 דָאכע ָאטַא -- (רדהא ךמשו) דחא הּתא
 טסיּב וד' .9 ,גי ,הירכז טיולכ {. . .ָאכמישעוו

 עטשרע ,ידחא זיא ןעמָאנ ןַײד ןוא דחא
 ןיא טגָאז עמ סָאװ הליֿפּת רעד ןוֿפ רעטרעוו

 רַאֿפ ביל טימ החנמ וצ תּבש הרׂשע-הנומש

 סָאװ השודק ןוא שֿפנ-תחונמ ,ור רעשיזיֿפ רעד

 ,םייה רעשידִיי רעד ןיא ןַײרַא טגנערּב גָאט רעד

 . . . רעמעד ןיא לשרדמה-תיּב א ץעגרע ָאד ךָאנ;

 ,"רעטצנעֿפ יד ךרוד העיקש ןיא 'א יא טימ
 ,סיוא ךימ טסשעל וד רעדייא ,טָאימע לארׂשי

 -- יא יו יא יא, .27 יז ,1966 רעטסעשטָאר

 ןיא סָאװ קלָאֿפ רעזדנוא יװ ךָאנ זיא רעװ ןוא

 ,14 עוו 1967 ,זמט ,אקפופ ןרהא ֿברה ,"?סנייא

 דחא יונג לארׂשי ךמעּכ ימו ..,

 לעָארסַיי ָאכמיַאייק יימוא ..,.} -- 3 ץרָאּב
 זיא רעװ ןוא' . . . .ץַאז {?ץערָאָאּב דיַאכע יָאג

 ,ריא י?טלעװ רעד ףיוא קלָאֿפ קיצנייא אזא ךָאנ

 אזא ָאד ךָאנ זיא ואוו ןוא :שטַײטנַײא רעקיסַײּב

 ןיא רעַײט יט טגיל סָאװ -- ץראּב קלָאֿפ

 ?המדא רעד

 ןד ,עזַארֿפ ןָאטַאעּבָאטַא - התַאמ התא

 ,טֿפַאשדנַײרֿפ רעתמא ןוֿפ קורדסיוא .'וד ףיוא
 ,יַּב 'ַא ןרָאי המּכ ךָאד ןיוש ןענַײז רימ,

 .ץַאז ןונָאטרַאכעּב ָאטַאװ -- ונתרהּכ-התא

 .רעדסיוא זדנוא טסָאה ןטָאג} וד' .רודיסכ

 ,2 ,די ;6 ,ז ,םירֿבז ןוֿפ ךמס ןֿפױא .יטלייוו

 עמ סָאװ ,הליֿפּת א ןוֿפ רעטרעװ עטשרע 1

 תירחש ,הרׂשע:הנומש רעקידֿבוט-םוי ןיא טגָאז

 עשיטע-זעיגילער ,עשירָאטסיה .2 .ףסומ ןוא

 -רעדסיוא רעשידִיי ןוֿפ עעדיא עשיטסימ ןוא |

 טרעװ יּב"ֵא ןוֿפ קנאדעג רעד טייקטלייוו

 םַײּב הכרּב רעד ןיא ,שודיק ןיא ןּביױהעגסױרַא

 טָאה 'ּב"ַא .הרוּת רעד ֹוצ ןרעװ ןֿפורעגּפױא

 רעדַא הװאג רעלַאנַאיצאנ טימ ןָאט וצ טינ

 ףױרַא טגייל רָאנ ,טעטירָאירעּפוס רעשיטסיסַאר

 -ײחתה'ּבָאגוצ ןוא תווצמ קלָאֿפ ןשידִיי ןֿפױא

 ...ךָאנ :'ב"ַא ןוֿפ ץנעסעטניװק יד, .ןתוֿב

 הרוּת א טלעװ רעד רימ ןּבַָאה (םירצמ) תולג

 עידעגארט עסיורג יד, ,יגנודליּבי ,ץרפ ,"ןּבעגעג

 ןיא קֿפס ןַײז ןיא ןשטנעמ ןקיטנַײה . . . ןוֿפ

 שיטקַאֿפ זיא יּבַא, .וו רַאק ,"װיטָאמ-יּב יא םעד
 ןרעװ לָאז יז ךיוא זַא ,טלעװ רעד וצ ףור ַא

 םעד טרעדָאֿפ יּב"ַא רעזדנוא --- .טלייװרעדסיוא

 מט ,טייצ ,"שטנעמ ןימ ןצנַאג ןוֿפ 'ב"א
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 ןוֿפ (ןגָאוּפָא ךיז) ןעמעננָא .ס- ,רעד .ּבוס
 םעד ןוֿפ ץמש ַא ךיז ןיא ןגָארט .!ּבַא םעד
 רעד ןענַײז סָאװ ןסור-סיורג יד; .יּבַא ןטלַא
 -ןטעװַאס ןיא רעקלעֿפ יעכַײלג עלַא ןוֿפ יּב"א

 ןַא ןג ַא ר ט" 28.  ווװ 1971 ,גצּב ,"דנַאּברַאֿפ

 ,דניק ׁשידָיי ַא טימ רעגנאװש ןַײז = 'יּב"ֲא

 ,סּפיוא רעטלומ ַא --- קידנגָארט . . . ךעלּבַײװ,
 א טימ יּב"א ןשירֿפ א רעדָא סעלעּביצ קַאז א

 א ןוֿפ רעדליּבי ,ץרפ ,"ןעמַאזוצ סעלעּביצ קַאז

 ,זט טקנוּפ ,יעזַײר-ץניװָארּפ

 סָאד ,קלָאֿפײּבײא סָאז -- המוא-'ּב" א
 יד ,תװצמ יד ךיז ףיוא טגָארט סָאװ קלָאֿפ

 ןַײז ףרַאד ליצ ןַײז סָאװ ,ןטָאּבעג עלעיצעּפס

 ,ליֿפ9ג"ּב"ַא ןּבעל קילײה א ןּבעל וצ

 ,ש טנלעמייּב"א .ןו ש ל"ּב"א . ן ד ייּב"ַא

 .סקצלּפמָאקיּב"א .קלָאֿפײּב"ַא

 רעד (טיול) יװ זיא סָאװ .יזַא -- קיד-

 ןקידיּב"ַא ןא ןּבעג .ונּתרחּב הּתַא ןוֿפ עעדיא

 ,ץנירּפ הׂשעמ ,קידיּב"ַא ןריֿפ ךיז .רעֿפטנע

 -ילץטניא עשידִיי רעמאדרעטסמַא, -- טייקיד

 וצ ןטלאהעג טינ ךיוא רשפא . . . ןּבָאה ץנעג

 :.טַײצ רעזירַאּפ ,"טייקידיּב "א רעשידִיי ןוֿפ ליֿפ

 ,27 יז ,14 ןאט ,1956 ,טֿפירש

 לָאקימ ..} -- םימעה לּכמ 'ּב"ַא
 .סיוא זדנוא טסַאה ןטָאג} וד' .ץַאז {םימיַאָאה

 ןיא טצינעג !רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ טלייװרעד

 ימ יּב יַא, :לשמל ,ןעגנודניּברַאֿפ ענעדײשרַאֿפ

 ;"ארומ וטסָאה ץעגייש ןרַאֿפ ןוא -- 'ה

 ,עשז ּבַײלק -- . . .א 1"!הֿבוט יד לחֹומ -- ..

 עמ -- ..., ;"קלָאֿפ רעדנא ןַא סיוא ריד טָאג

 סָאװ --- . . .א 1"ןעמָארגָאּפ זדנוא ףיוא ןכַאמ לָאז

 סָאװ -- ...א 1"?ןדִיי יד ןוֿפ טלָאװעג וטסָאה

 ןלָאז --- . . ,א 1"?ייז ףיוא טצעזעגנָא ךיז ןטסָאה

 'טעילוה עמי ,עש .,"םעט םעזד ןכוזרַאֿפ ערעדנַא

 -- 'ה ימ יּב 'ַא; :לֿפ-הרוּת-תחמׂש א טגנערּב

 "ליּבילַאּפ סַאנ יט װָאדָאראנ ךעיסװ ָאזיא

 ,ןןגירקעג ּביל זדנוא וטסָאה רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ}

 "אה . . ,} --- םידוהיה לּכמ יּב יַא :טריזַארֿפארַאּפ

 ךיז ןטלַאה סָאװ ןדִיי לייט א ןגעוװ -- {םידוהעי

 ןוֿפ ןליט ערעדנא יד יװ רעבושה ,רעכעה

 סָאװ תולגה-תלילש עצנַאג סָאד, .קלָאֿפ ןשידִיי

 ,"'ה ימ יּב 'ַא ןימ א ןיא טלדנַאװרַאֿפ ךיז טָאה
 ,173 יז ,22 ןאי ,קג ,ּבמָאלַאג .א

 עכעלשטנעמ יד, -- ןעגנוצה-לּכמ 'ב-'א
 תויח עלַא .'ה 'מ יּב 'ַא ןגָאז ןענָאק ןעגנוצ

 , . . ןליֿפ וצ ןוא ןעַײק וצ . . . רָאנ גנוצ ַא ןּבָאה

 עטירד ַא ךָאנ טָאה גנוצ עכעלשטנעמ יד רעּבָא

 'רד ,"ןדער םַײּב זדנוא טֿפלעה יז :עיצקנוֿפ

 .24 שן 1967 ,זמט ,טַאּפ לאונמע

 ,הטיש .רעד -- םזינ(ונ)ּתרחּב-הּתַא
 "ידי ןוֿפ ,ונּתרחּב-הֹּתַא ןוֿפ עיֿפָאזָאליֿפ ,יידיא
 ,בסיי .טייקטלייװרעדסיוא רעש

 (םעטַײּב ריא) .סעי ,קינונתרחּב-התַא
 רַאֿפ ,ןסחי ןסיורג א רַאֿפ ךיז טלַאה סע רעוו

 עטעדליּבעגכיוה ערעזדנוא ,, ,ןטליײװרעדסיוא ןַא

 יד סע ןענַײז ייז .ךיז ןוֿפ ןגינעגרַאֿפ ַא ןּבָאה

 ,מק ,ײקלָאֿפנּתרחּב הּתא םעד ןוֿפ סעיּביַא

 סיורג ךיז ַײּב זיא דיי רעדעיג .10 אט ,8

 ,"יב"א ןַא זיא רע סָאװ רעּביא ךיז טמענג ןוא

 ת(י)ארה-הּתַא

 :ךיוא .124 יז ,עכילקילגמוא ןוא עכילקילג ,9ס

 ַײב, |קינָאטריאכָאּב . . .| -- קינּתרחּב הּתַא

 טלַאה רערעדעי ,ןרעה טינ רענייק ליוו זדנוא

 עשידוי יד ,ןַאמרעקעּב .ש ,"יּב"א ןא רַאֿפ ךיז

 ,יז טנָאז ,רימ ַײּב, ,47 יז ,1886 סעדַא ,ןיקַאזָאק
 ,ָאד ןשטנעמ ןענעז ןרעטכָאט ערעגניי סלדוי)

 רָאנש ,131 יז ,לדוי ,סוממ ,יָאטינ סעיּב"ַא ןוא

 םעד ןוֿפ עקשטיווירּפ רעד ןיא ןיוש טגיל סָאד

 יּב"ִא רעד זיא רע זא ...טניימ רע ,ןכַײר

 ,1927 ץנליװ ,ךילפ עקטָאמ ,ןהָאזדוּב .י ,"ןײלַא
 ,7 יז

 טֿפַאשנגיײא ,ךירטש .ןי ,יד -- טֿפַאש'ב-'א
 רימ , .יּב"ֲא ןַא יװ ךיז ןליֿפ ןוֿפ ,ןַײז ןוֿפ

 יד ןֿפרַאװקעװַא ,ןטַײל ןוֿפ ןענרעל ךיז ןֿפרַאד

 זַא ןגָאז ןוא ןןעגנוטכיר-לוש ַײרד ןוֿפ} יּב"ַא

 ,"ץגושמ טינ זיא לוש ןייא טָאה סָאװ טלעװ ַא

 ,1922 ,לושקלָאֿפ עכעלטַײהניײא ,מי

 ָאטלַאדװיה| -- שארמ שונא תלדבח חּתַא
 ןעמָאנ ןוא רעטרעװ עטשרע .{שַאריימ שָאנע

 וטסָאה, .הליענ וצ רוּפיּכ םוי הליֿפּת ַא ןוֿפ

 ןוֿפ םיאורּב עלַא ןוֿפ ןשטנעמ םעד טדײשענּפָא

 ,רופיכ-םוי ,לארׂשי תיּב רוזחמ ,יןִא גנַאֿפנָא

 עקַאט ןעמ טייג -- ימ יא 'ה יא, ,1935 ענליוו

 ןילּבול ןוֿפ הזֹוח רעד, .לװֿפ ,ײּפָאק א ןָא םורַא

 יװ ,ץ"שּבר :הליענ ראֿפ ,.. טגָאזעג טָאה

 דִי רעד ... ?רעדניק ענַײד ןַײז ןד וטסנָאק

 ןטימ ןעניד ךיד טשינ ּפָאק ןייק טושּפ טָאה

 -- 'מ 'א 'ה 'ַא ,טָאג וד לַײװ ,ןצרַאה ןצנַאג

 ןַײז ןוֿפ שטנעמ םעד טלײטענּפָא טסָאה

 עשידיא סָאד ,ןַאמצרַאװש ריאמ ֿברה ,*; . ,ּפָאק

 ,30 וא 1941 ,געּפיניוו ,טרָאװ

 ,סע- ,רעד ןָאסײרָאה ...} -- ת(י)ארה"התַא
 ןלארׂשי| רידע .35 ,ד ,םירבזכ? .עזַארֿפ ךיוא

 -רעּביא ךיז טסָאה וד ה"ד ,"ןרָאװעג ןזיװַאּב זיא

 -ייוצ| .ןעזעג ךעלרעּפמַײשַאּב טסָאה ,טגַײצעג

 -- 'םיקולאה אוה 'ה יּכ תעדל' :לײט רֶעט

 ,"טָאג זיא רֶע -- 'ה זַא ןסיװ טסלָאז וד ידּכע

 עטשרע ,1 .ןהריטּפ ןַײז רַאֿפ דייר סהשמ ןוֿפ

 ,טגָאז עמ סָאװ םיקוסּפ רָאּפ א ןוֿפ רעטרעװ

 .הרוּת:רֿפס יד סירַא טמענ ןעמ רעדייא

 -נעמאזוצ ןוֿפ ןעמָאנ ןוא רעטרעװ עטשרע ,2

 ךרוד טריטיציל ןרעװ סָאװ םיקוסּפ עטלעטשעג

 רַאֿפ הרוּת-תחמׂש ןוא תרצע-ינימש םיללּפתמ יד

 ןַײז אנקמ .ה"ַא ןוֿפ ןוגינ רעד .תוֿפקה יד

 ןוֿפ קוסּפ ןטשרע םעד טגירק רע -- ריֿבג םעד

 ןייק ָאטינ -- ןסַאַאדָאל} תעדל 'ה יַא;ע ה"א
 טימ וליֿפַא .וש ,?סַאװק ןעמ טקנירט ,ןֿפנַארּב

 וטסלָאז ןלָאװשעג -- '* 'ה 'ַא; :הללק ַא

 ןיא וליֿפא ,םירדח יד ןיא ."סַאֿפ א יװ ןרעו

 ךיז ןעמ טגעלֿפ (ןזיולק) םישרדמייתּב יד

 "א ןוֿפ ןוגינ ןטימ סעידָארַאּפ ןכַאמ ןּביולרעד

 ַא םיא לָאז ןגײל / ,'ל 'ה יא :לשמל ,'ה

 לָאז רע / ,ןגייל םיא לָאז תאלוח ַא / ,תַאלוח

 טינ ךיז רע לָאז ןגייּב / .ןגייּב ןענעק טינ ךיז -
 ןענערּב / ,ןענערּב םיא לָאז ןקור רעד / ,ןענעק

 ןענעק טינ ךיז לָאז רע / ,ןקור רעד םיא לָאז

 ןידּכ הקשמ אוה ןייה יּכ / יל יה יא :"ןקוּב

 / ןכַײלג ןַײז ָאטינ / ,ודֿבלמ דוע ןיא / תדּכו



 ןנוח הֹּתַא

 ,"ןבַײקרַאֿפ ךיז ןָאק עמ -- םיקשמּב ךומּכ ןיא

 לװֿפ ,"??עדנערא רעד וצ 'ה"ַא טמוק יװ,

 ,טֿפױקעגסױא ןצעמע ַײּב טָאה רַאדנערַא ןא)

 ,'ה"א עיצַאטיציל רעד ַײּב ןגיטשעגרעּביא ה"ד

 ,עדנערא יד ןעגנודעגסיוא םיא רענעי טָאה

 .ןראדנערא רעד ךיז טרעדנואוו

 ךַײא לֶעװ ךיא ?'ה"ֲא טנַײה טלדנאה רעװ,

 ,1867 ,מק ,"טלעג ןכַײלג ןיא ןזָאלּפָא םיא

 יאדװַא זיא תוֿפקה יד רַאֿפ יהא ןעגניז, ,9

 עשרַאװ ,הרוסמ טלעװ ,שטַאגולד .מ ,"ערֶצ ןַא

 סָאד טוט סע ייװ קראטש יו, ,27 יז ,1

 טשימ ץירּפ א זַא . . . קידנעעז ץרַאה עשידִיי

 ןוא תוֿפקה ןיא ,'ה"א ןיא ןַײרַא לָאמַא ךיז

 ןיא טָאטש ַאא ,סוממ ,"םיאּבג ןליײװסיוא םַַײּב

 טימ 'ה"ַא ףיוא סעיצַאטיציל, .9 יז ,'חרזמ

 םעד אקווד ןליװ עלַאג .'יץל רעדי ,ץרפ ,"שטעּפ

 ןוא עמערָא ,עש ,"ה"ַא ןוֿפ קוסּפ ןטשרע

 ןעועג ןלעב א ןיּב ךיא, ,32 'ז ,װ עכילײרֿפ

 עלה-"א ןַא רַאֿפ ,ןרָאי עטוג יד ןיא ,לָאמַא

 ,"ןַײרַא טולּב זיּב ןייג שרדמ-תיּב ןיא זדנוא ַײּב
 ,98 יז ,ןגָאלָאנַאמ ,עש

 ןַײרַא טמוק סָאװ טלעג -- טלעג-ה-"א
 סָאװ ןוא ה"א ןוֿפ םיקוסּפ יד ןֿפױקרַאֿפ ןוֿפ -

 ןתוכרטצה ענעדײשרַאֿפ רַאֿפ טצינעג טרעװ

 ,רעטניוו ןוֿפ ךשמּב (לּביטש ןוֿפ) שרדמ-תיּב ןוֿפ

 ןעניוכ ָאטַא) -- (תעד םדָאל) ןנוח הּתַא
 -עכָאװ רעד ןיא ,רודיסכ2 .ץַאז |(סאאד םָאדָאייל)

 טסקנעשַאּב ןטָאג} וד, .הרׂשע:-הנומש רעקיד

 טדניּברַאֿפ עמ ."(טֿפַאשטנעק טימ שטנעמ םעד)

 ךס א ןגָאז טסֿפרַאד וד, :ךעלהמכח טימ סע

 ;"ןֿפלעה טעװ רשֿפא -- 'ד 'ל 'ח יא לָאמ

 'ח 'א םעד קנעדעג -- סַאג ןיא סױרַא טסייג,

 טינ ריד ףיוא זיא 'ה יא הכרּב יד, ;"יד יל

 ,"ןרָאװעג םייּוקמ

 ײזָאר ַאיידיוי ָאטַא) -- םלוע יזר עדוי הֹּתַא
 ךָאד ןענַײז ריד, .ּב/זּפ ,אמויכק .ץַאז ןסָאליוא

 -- ."טלעװו רעד ןוֿפ ןשינמייהעג יד טסואווַאּב

 הליֿפּת רעצרוק א ןוֿפ רעטרעװ עטשרע יד

 ןוא רוּפיּכ םוי ֿברֶע החנמ ןיא טגָאז עמ סָאװ

 יונאטחש אטח-לע' וצ ריֿפנַײרַא יװ ,רוּפיּכ-םוי

 -- יִצ יר יי יַא , :לװֿפ טימ ףיונוצ סע טדניּב עמ

 יִש יר י יַא; :"םלֹוג ןייק טינ ַײז וד רֶעּבָא

 -- יי 'א רעד, ."םלוג א יװ טינ בעל :שטַײט זיא

 טינ רענייק ןוא תודוס יד טסייװ טָאג זיולּב

 ,1947 םילשורי ,רעטציא ,געס ,"רעמ

 םִעטַא -- םֹדָא (םיאורק) ןייורק םֹּתַא
 ךַײא' .א/אס ,תומֿביכ? .חּת .עזַארֿפ ןסָאדיַא . , ,

 ,'םדָא (ןעמָאנ ןטימ) ןענעכיײצַאּב ןעמ ןָאק
 -- ?יִא יק 'א; :ןעננודניּברַאֿפ טימ טצינעג

 ךיז ריא טלַאה סָאװ, ."?ךיז ריא טזָאלּב סָאװ

 תוכייש ןייק טינ ךָאד טָאה ריא ?לודג א רַאֿפ

 ןַײא ךיז טדער . .. .רעכעלטיא; ,ייָא יק יא וצ
 רעטכע רעד ,דִיי רעתמא רעד זיא רע רָאנ

 ,609 יז ,40 ןט ,1866 ,מק ,ייָא יק יַא --- שטנעמ

2581 . 

 'ו יה יא, .ה"י .17 ּבײהנָא ןּבירשעג טָאה עמ

 ּבאה ןמוקיּב יימולש תרגא ֿבתּכ ךיא זד 'יל

 ,162 יז ,ּבגָארּפ ,"ןותריוּת רוֿבּכ תלעממו

 עליױגענרַאטַאו -- אתלוננרתַאו אלוננרתַא
 רעּביאי .ּב/הנ ,ןיטיג22 .חֹּת ןעטלייוגענראטַאיײװ

 -רוט ֿפורח :לייט רעטייווצ| יןוה א ןוא ןָאה א

 -רוט (טָאטש יד) ןרָאװעג בורח זיא' -- אּכלמ

 ןגָארטוצנגעקא גהנמ א ןעוװעג זיא'ס .יאכלמ

 ,ןוה א טימ ןָאה א הפוח רעד ןוֿפ הלּכױתח

 רעשימיור א .ךיז ןרעּפכורֿפ ןוֿפ לָאּבמיס ַא יװ

 "וע עדייּב טּפַאכעגוצ לָאמנייא טָאה רענָאיגעל

 ןקרַאטש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד סָאװ ,תוֿפ

 טײרּפשרַאֿפ ךיז טָאה דלאּב :ןדִיי ַײּב סָארדרַאֿפ

 תולייח יד .ךיז ןעװעטנוּב ןדִיי זַא גנאלק ַא

 יד טעגרהעגסיוא טלָאמעד ןּבָאה רסיק ןוֿפ

 מא ןא :גנונערָאװ א יװ טצינעג ,ןטײל-טָאטש

 רַאג ןּבָאה ןָאק טייקיניילק א רעּביא שינרעּפ

 ,קּפסירד אקשַא :לגרפ .ןטאטלוזער עשיגארט

 וצ ךיז ףיוא טרעה -- יו יַא ךָאד טסייוו ריא;

 תקֹולחמ יד ןליטשנַײא ןומ עמ, ."!ןגירק

 ."'ו יא ןרעװ ָאד ןעק'ס ,ֿבר םעַײנ א רעּביא

 רעקייוּב ָאסָא) -- הליל םגו רקוּבכ ָאתָא
 ,12 ,אכ ,היעשיכ2 .חּת .ץַאז ןעליַאל םַאגיײװ

 יּּת ,,טכאנ ךיוא ןוא ןגרָאמירֿפ ןעמוקעג'

 רַאֿפ טייקיטכיל' :שטַײטנַײא רעלענָאיצידַארט|}

 טצינעג .ן'םיעשר רַאֿפ שינרעטצניֿפ ןוא םיקידצ

 עמ רעּבָא ,רעּבירַא זיא הנּכס יד (א :ּבּב טימ

 ןשיװצ לגנַארעג (ב :ךַאװ רעד ףיוא ןַײז ףרַאד

 -- 'ּב יַאע .אֿפוג ןשטנעמ ןיא הדירי ןוא הילע

 ךיז טָאה'ס -- 'ל יו ,ןעװעג גָאט ןיוש זיא'ס

 וצ קירוצ ךימ טקיש . . .גָאט רעד זַא טכַאמעג

 4393 'ז ,1947 י"נ ,|| לג ,טייצ ,"טכַאנ רעד

 ,סעפורג עכעלטֿפַאשלעזעג ןשיװצ לגנַארעג (ג

 ןופ טכיל סָאד ןעמוקעג זיא'ס ןעװ 'ּב יא;

 ,ריד ַײּב טכַאנ ןרָאװעג זיא -- 'ל 'ו ,הלּכׂשה

 ,439 יז ,װ לג ,טייצ ,"רקֹוח

 טיולכ? .עזַארֿפ ןרעמיוש ...} -- רֹמֹוש ַאתָא
 זיא רמוש רעד' ,12 ,אכ ,היעשי ,ירמוש רמָאי
 ַא :סיצַאנ יד רעטנוא ןושליָאטעג .יןעמוקעג
 ,טייג ָאּפַאק א ,רעטכעװ ַא זַא גנונערָאװ

 יכונָא ַײחַא סע| -- שקממ יכנָא יחַא תא
 רעֿפטנע סּפסוי} .16 ,זל ,תישארּבכ? ןשעקַאװעמ

 רעדלעֿפ ןיא טכוז רע ןעמעװ עגארֿפ רעד ףיוא

 ,"ךיא ךוז רעדירּב ענַײמ, -- ןםכש םורַא

 ןשיװצ ןַײז ליװ ךיא (א :ּבּב טימ טצינעג

 טשינ ךיז ןענַאק רימ , .קלָאֿפ ןַײמ טימ ,עקינַײמ

 ןדִיי ןַאילימ ײרד ךָאנ ןרילרַאֿפ וצ ןּביולרעד

 ןוֿפ םינּבר יד ןֿפורעגסיױא ןּבָאה 'מ יִא יא יא

 רעװקסַאמ ןיא המיּב רעד ןוֿפ . . . עקירעמַא

 רעגַאּב ןוֿפ קורדסיוא (3 :5 א 1965 ,זמט ,"לוש

 ןוֿפ לרוג ןשירָאטסיה ןטימ ןדניּברַאֿפ וצ ךיז

 ךיז טָאה לאנּברּבַא קחצי יר, .קלָאֿפ םענעגייא

 טימ ןוא עינַאּפש ןיא ןּבַײלבראֿפ וצ טגָאזעגּפָא

 ןעמאזוצ קעווא רֶע זיא ימ יַא יא יא רעטרעװ יד

 .,"דרֿפס-ילוג יד טימ

 ...יאטח תא

 ןשָאלעגסיױא ןוא לזייא רעד ןעמוקעג זיאיס,

 טָאה עמ (א :ּבּב טימ טצינעג ."טכיל סָאד

 עמ, .דחוש טימ ,טלעג טימ סעּפע ןּביררַאֿפ

 יח יא לַײװ ,טּפשמעג טינ רעלדניווש םעד טָאה

 סורַא טיג רעטמַאאּב רעניילק א ןעװ (ּב ;"יל 'ו

 .ןדיי עשלטעטש ףיוא הריזג ַא סעּפע

 ,ּב/חּפ ,ּב"ח ,רהוזככ .יד ןעילַאגסעו -- אילנתא
 -טנַא סָאד (הלּבק) .9 ,אנ ,היעשי םוגרתככ

 טָאג .יגיוא ןטימ ןעז ןָאק עמ סָאװ ,עטקעלּפ

 ,"םיקולאמ ט ע מ והרסחּתו; ןוֿפ} יטעמ' רעד

 רעד !עילַאק ץלא טכַאמ ,6 ,ח ,םילהּת

 טכיל .ןורסח רעטסערג רעד זיא 'והרסחּתו

 ,טיצ ,"'א יד זיא טסימ ,איסּכתא רעד זיא

 ,399 'ז ,1947 יינ ,וו לג

 סעקּבַאדסיא| -- אחורּב אחור תוקּבדתא
 גנוטֿפעהַאּבב .רהוזכ2 .עזַארֿפ ןעכיורעּב עכיור !

 'המשנ טימ המשנ ןוֿפ ,טסַײג טימ טסַײג ןוֿפ

 יֿבורק -המשנ ,טֿפַאשטנַאנ עקיטסַײג :ּבּב טימ

 ליטש א, .שֿפנ-תֿבהַא ,טייקדנוּבעגוצ ,טֿפאש

 ...רעטסַײג ןוֿפ רעמולש רעמייהעג א ,טעּבעג
 לדייּב; ידַאלמ ֿברה ,ןילטייצ ללה ,יײיּב יר יא |

 .ייּב יר יא ןַא ,טרעטנענרעד ךיז ןּבָאה םידיסח

 םיקיולעה סע -- אֹרֹי יִנֲא םיקולאח תא
 רַאֿפ , ,18 ,ּבֹמ ,תישארּבככ .חַּת .ץַאז ןיײרָאי ינֲא

 ןקיאורַאּב וצ גָאז סֿפסוי| "ארומ ךיא ּבָאה טָאג

 סטכעלש ןייק ייז טעװ רע זַא רעדירּב ענַײז

 זיא ןעמ זא ןרעכיזרַאֿפ םַײּב טצינעג ,{ןָאט טינ

 -רַאֿפ ןייק ןעגנאגאּב טינ זיא ןעמ זַא ,ךעלרע

 ."י יא 'ה 'א ,קידלושמוא ןיּב ךיא, .ןכערּב

 ןג"לי טגערֿפעג טָאה עמ ןעװ זַא טלייצרעד עמ}

 םוא ןקעטש א טימ םורא טייג רֶע סָאװרַאֿפ

 ּבָאה --- יי יא 'ה יא :טרעּפטנעעג רע טָאה ,תּבש

 .ןןקעטש א ןעמונעגטימ ךיא

 ,ּבכ ,רּבדמּבכ? .ןז .ּבנ צמ .יד ןוסָאו -- ןותא

 :ןןעמעלּב| םיא וצ ה"ּבקה טגָאז ,, .ןילעזייא ,3

 ןַײד טימ טסכַאמ וד סָאװ ,ַא ןַײד טימ וד

 ,"תושר ןַײמ ןיא ןַײז עלא ריא טעװ ,ףושיּכ

 טינ טסיּב, .א/חכר ,ג"כרּת רימָאטישז ,צונ

 רעתמא ןַא עמַאמ-עטאט רַאֿפ טסיּב ,יַא ןַא זיולּב
 .ןקילגמוא :קל =} "ןוסָא

 -- םיקלאה הׂשֲע הו תמועל הז תא
 .ץַאז ןםיקָאלעַאה ָאסָא הז סַאמואעל עז סע)
 טָאה סנעי יװ ךיוא סָאד, .14 ,ז ,תלהקכ? .חֹּת

 רעדעי :ּב ןטימ טצינעג ,יּת ,"טכַאמעג טָאג

 קיטַײצכַײלג ןַארַאֿפ ,סיזעטיטנַא ןַײז טָאה סיזעט

 תא; .עויטַאגענ סָאד יא עוויטיזַאּפ סָאד יא

 ןייא :סיוא ךיז טכַײלג סע -- 'ה יע הז יל הז

 יװ טרעװ רעמ זיא ןעמוקַאּב רימ סָאװ קדצ-רג

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש' ,ץרּפ ,"םידמושמ עלַא

 ,17 טקנוּפ

 סעו -- (םויה) ריּכזמ ינַא יאטח תא
 .חת .ץַאז {(םיויַאה) ריקזיַאמ . . . יַאָאטַאכ
 ךיא ןָאמרעד דניז ענַײמ' .9 ,אמ ,תישארּבככ
 םיקשמה'רׂש רעד טגָאזעג טָאה סָאד| !(טנַיײה)

 עיַאדיוה ןייטע| -- לאל הֿבשו הידוה ןתא
 ןּבעג לעװ ךיא , .חֹּח .ץַאז ןליײאָאל ךַאװעשַאװ

 יװ ווירּב ןוֿפ חסונ "טָאג וצ ּביול ןוא קנַאד ַא

 ,הטרח ןוֿפ קורדסיוא :יװ טצינעג ,(הערּפ וצ

 טימ ךיוא טצינעג .תועט ,ןעזרַאֿפ ,ליֿפעג-דלוש

 -לל טינ א ףיוא ריא רעקיטומטוג ןוֿפ םעטַײּב

 ערמַאכ עסָא) -- אגרשל שטבו ַארמח ָאתֶא
 ,ּב/זטק ,תּבשכ? .חּת .ץַאז ןעגַארשיל שַאטָאװּוא



 אּתלחתַא

 רעקיניזטסואוַאּבמוא רעדָא גנוריֿפֿפױא רעשיט

 טלָאמַאד ךיז טָאה רימ :'מ יִא יח יא, .הריֿבע

 -ןּב ,"לרעטינרַאג םעַײנ א ןּבָאה טלָאװעג רעייז
 ,399 'ז ,1413 ןאט ,1888 ,לָאֿפוי ןזּביא| ,ימע

 א -- 'ה 'מ 'א יח יא -- ןעװעג ךיא ןיּב

 טרָאװ אי ,עש ,"לטעטש ןיילק א ןיא רעניּבַאר

 יד ןיא ןייג טזומעג טָאה עמ, .יטרָאװ א רַאֿפ

 רעד ןוֿפ םיללּכ ןּבעג ןוא שידִיי ןענרעל ןסאלק

 עשיסור יד :'ה 'מ יא יח יא .קיטַאמַארג רעשידִיי

 ,"ןֿפלָאהעגוצ ןּבָאה סעקיטַאמַארג עשישטַײד ןוא

 .4 ,1939 ,אֿפֹיי ,מי

 -נָא .װװד +- .יד ןעטלַאכסַאו -- אתלחתַא
 ןשינעלגנַאר . . . עקיטנַײה עלַא, .'הלחתה ,ּבייה

 ןענַײז ...המלש הלואג יד ןכיירגרעד וצ .

 רוד רעד, .21 א 1966 ,קיא ,"'ַא ריא זיולּב

 -תלואג ןוֿפ 'א רעד וצ ןעוועג הכוז טָאה סָאװ

 ,23 א 1966 ,זמט ,ןוירוגרןּב דוד ,?זּביא ,"לארׂשי

 י"א עשיטלָאּפ ןעװעג סע ןיא טלָאמעד רָאנ;

 .57 ןאט ,1966 ,קג ,ירמש הירא

 .עזַארפ ןעלּואעגעד . . .} -- הלואנד-אתלחתַא
 'הלואג רעד ןוֿפ ּבײהנָאי .ּב/זי ,הליגמ?? .חת

 סָאװ ֿבצמ ,שינעעשעג .ןעמוק סחישמ ֿברע

 ןקידרעיודגנַאל א ןוֿפ ּבײהנָא ןא ףיוא ןָא טזַײװ

 עשירעזיילרעד עקיטכיװ ,עסיורג טימ סעצַארּפ

 ,(קלָאֿפ ןשידַיי ןרַאֿפ ךעלטנייוועג) ןטַאטלוזער

 יד ןעזעג עיצאפצינאמע ןיא ןּבָאה םיליּכׂשמ,

 םעד ןרעהרַאֿפ ענשימוא ןעמוק ייז , ."ידייַא

 ,ץרפ ,י!יד"ַא :החמׂש רַאֿפ ןצנַאט ןוא יוליע

 םעד וצ ...ךיז ןָאטעג ףרָאװ ַא, .ישינָאמ'

 -רעד דלַאּב רעּבָא ,ויטָאמ-גנוזיילרעד ןלַאנָאיצַאנ

 ןיא טינ ןוא ,טָאג זיא דרע רעד ןיא טינ טליֿפ

 ,"ד"ַא יד זיא סָאד טינ ןוא .,ךַארּפש רעד

 ןרעװ טכַארטַאּב סָאד ףרַאד , .1938 י"נ ,ו רָאק

 ,"גנואַײרֿפאּב סעידניא ןוֿפ . ..'ד"ַא ןַא יװ

 הנותח יד, ,1953 י"נ ,ןןטרעװ ןוא ןשטנעמ ןירג

 רעגאל ןיא הנותח עטשרע יד -- דלַאװנרעֿפ ןיא

 .קיװײל .ה ,נש ,יד"ַא יד זיא סָאד טָא ןוא

 ,הֿפוקּתײדַא .טַײצײדייַא

 רעּביד עסָא -- רֹוּביד לטבמו רוּביד יתָא
 טמוק, .ּב/ּבל ,ןיטיג22 .חּת .ץַאז {. , .לטַאװמיוא

 ,"טרָאװ סָאד (לטּב טכַאמ) טלסּפ ןוא טרָאװ סָאד

 ,ןּבָאה הטרח געמ עמ (א :בּב טימ טצינעג

 געמ שטנעמ א (ב :ךעלשטנעמ זיא ןּבָאה הטרח

 ןעגנולעטשנַײא ענַײז ,ןעגנוניימ ענַײז ןטַײּב

 -- טציא ,סרוקיּפא רענעטָארּבעג א ןעװעג,

 :ָאאעּפ ."'ד 'ו 'ד יִא ,דיסח רעטנערּברַאֿפ א

 ס9 יװ ,'ד 'ו 'ד יִא ,טסינוטרָאּפַא ןַא ?רע;מ

 ."ץרעירַאק רעד וצ ךיז טניול

 ,עזַארּפ ןםוקעיַאה לָאק סע| -- םוקיה לּכ תֹא
 ,"ךנאטשַאּב ןצנאג םעד" ,6 ,אי ,םירֿבדע .חּת

 דרע יד סָאװ םריבאו ןתד ןגעװ ךיז טדער סעו

 ,ןטלעצעג ערעייז טימ ,ןעגנולשעגנַײא ייז טָאה

 ,ןןגעמרַאֿפ רעייז טימ הי"ד ,דנַאטשַאּב רעייז טימ

 רע, .סטוג-ןואיּבָאה ,תורישע :ב3 ןטימ טצינעג

 רע טָאה ץראה ןייק רעּבָא ,'ה לֹּכ תא טָאה

 יד ךיוא םיא ןלעֿפ סע ,ךעּבענ ןצּבק א, ."טינ

 םיא טלעֿפ סע, ."ה לֹּכ תא :רעטרעװ ַײרד
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 םיא טלעֿפ סע ,'םוקיה לּכ תא' ןוֿפ סע רעד
 ,"ןסע'ס

 טיולק? .ּבנ צמ .יד {עיסַאקסע| -- איטּכתא

 (הלּבק) ,16 ,כ ,תישארּב ,ימלשורי םוגרּת

 גיׂשמ טינ ןעק עמ סָאװ סָאד ,ענעלױהרַאֿפ סָאד
 ,ןַײז

 ליומסע} -- הציּב וישכע ,חורֿפא לומתא
 תישארּבכ? .חּת .ץַאז ןעצייּב וװָאשכא ,ךַאורֿפע

 ןא טנַײה ,עלעדניה א ןטכענ,; .4 ,זל ,הּבר

 ןטוג ןוֿפ ּפָארַאפ :3 ןטימ טצינעג ."טלעייא

 ןעװעג , .שזיטסערּפ ,ןעזנָא ןרָאלרַאֿפ ,דנַאטש

 טציא ןוא ,'א 'א ,תיּבה:לעּב רעטסוי א לָאמַא

 ַא ןעועג -- 'א יא, ."ךעּבענ דרוי א -- יּב 'ע

 ,"רקֿפומ ַא ןרָאװעג --- 'ּב 'ע ןוא ,ןימאמ ַא דַיי

 רעּבלַאה ,ורּפָא .ס- ,יד ןעטכַאנסע| -- אתחנתא

 יּפָארט יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ ןעמַאנ ,ילעטשּפָא

 יא ןא ְךַאמ* .(י תוא ןרעטנוא טמוק ,סנכייצ

 ןכַאמ" .עלַײװ א גַײװש (רעלּפַאלּפ א וצ) =

 -סורַא ןלעטשּפָא ,ןריטָארקנַאּב ,ןצעזנָא = יא ןַא

 תוליֿפּת לייט ןייא ןיא, .טּֿפירשטַײצ א ןּבעגוצ

 ןמ שד ,זיא ץַאז ּבָא ןייא ואוו 'א ןייא טיטש

 ׂשֹע טָאה טׂשנוז ,ןגָאז וצ טרעהיג וזַא ׂשע

 ,אּבה םלועל רשיה ךרד ,שּפע ,"טינ םעט ןייק

 ,רעשיטַאמגעלֿפ :גיֿפ  .א/הנ ,?ה"מּת מד8ֿֿפ

 לסיּב א ךָאד ףרַאד עמ ,יא עינַאּפ, .רעלױֿפ

 םירֿבח יד / ,יא ןוא חנומ ןציז, ."ךיוא ןטעּברַא

 -עצ רע יװ יוזַא ךיוא / ;ןטרַאװ ןוא טרָאד

 / ןטרַאה א ןוֿפ לרוג ןוֿפ ךיוא / ,עטכאמש

 בַײװ רעד ןוֿפ / -- ,ענעֿפַארטעג ױזַא ץלַא

 ,240 'ז ו לַא ,"ענעֿפַאלטנַא

 ,םירֿבדל? .ס" ,רעד ןעניוז ןַאנסע| -- הנוזיױנתא

 הנּתמ .2 .הנוז ַא טיג עמ סָאװ ןיול .1 .19 ,גכ
 רערשּכטינ ןימ רעדעי .0 .הנוז ַא ןוֿפ

 ,לֵאװק םעניירמוא ןַא ןוֿפ טלעג .,טסנידרַאֿפ

 ַײב ןעמענ ייז ןרָאט יװ ...ןדִיי עטוג יד;

 הרוּת רעזדנוא זַא ...ןוידּפ א טַײל עכלעזַא

 ,1866 ,מק ,"ז"א ןעמענ וצ טַאּברַאֿפ . .

 עטריאוטיטסָארּפ ףיט עלַא יד , ,530 יז ,34 ןט

 זַא ןעַײרש עכלעוו . . . רעריֿפרַאֿפ יד ,תומשנ

 עכלעװ ןוא ...םימש םשל רָאנ ןּבעל יז

 םש םעד טייהנגעלעג ,..עדעי ַײּב ןֿפױקרַאֿפ

 רַאֿפ ןעמאזוצ לארׂשיילּכ טימ ,םימש ןטימ

 ןָאדנַאל ,רעטּבײרַא רעשידיא רעד ,ײיז-א עטושּפ
 -- בלּכ ריחמו 'ז-'א :ךיוא 86.  יז ,2
 ןוא הנוז א ןוֿפ ןיול םעד ןעגנערּב טינ טסלָאז;

 ןוֿפ זה םעד ןיא טנוה ַא ןוֿפ טלָאצעג סָאד

 ,19 ,גכ ,םירֿבד ,יּת ,"טָאג ןַײד 'ה

 - (אתונמייחמד) אתדועס וניקתַא
 .עזַארֿפ ן(צסיונמייהמיד) עסָאדואעס ונייקסַא)
 הדועס יד וצ טיירג;, .ּב/חּפ ,ּב"ח ,רהוזכ2 .רודיס

 רעצרוק} .שיט םוצ טיירג ."(טֿפַאשַײרט ןוֿפ)

 עקידתּבש ַײרד עלַא ַײּב תורימז וצ ריֿפנַײרַא

 רעד זַא הנומא (א :סיוא טקירד .ןתודועס

 ןטעּביז םעד וצ טסולגעג טָאה רעטשרעּבייא

 טור הניכש יד סָאװ דײרֿפ (ּב ;גָאט ןקילײה

 א ףיוא טרעװ סָאװ ,שיט ןקידתּבש םעד ףיוא

 ןחלוש' ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ ןֿפוא ןשיטסימ

 גורתא

 תּבש-תלּבק ןַײז טימ טצרָאּפעגּפַא ךיז , .יהוֿבג

 ּבוטש ןיא ןעגנַאגעגנַײרַא . . . זיא ןוא תודיזחיּב

 ,קידעּבעל טינ טיוט טינ ,ליי ,"'ס 'א וצ

 ףיוא טרעה לדנוגינ סָאד , ,76 'ז ,ח"נרּת ענליוו

 י"ס יא ןוֿפ רעטרעװ עטצעל יד טימ ןעמַאזוצ

 -צניֿפ רעליוה רעד ןיא םורַא גנַאל ךָאנ טּבעװש

 ,סַײװ ,"ןעמושז א ןוֿפ גנאלקּפָא רעד שינרעט

 רעקילייה רעד ַײּב, ."טסעק ףיוא םעדייא םוצ'

 א ןיא ןרָאװעג טלדנַאװראֿפ זיא סָאװ ,הדועס

 -רָאהנַײא ךיז רימָאל . . . עירעטסימ רעכעלטעג

 ,22 | 1967 ,זמט ,רזש ןמלז ,ייד 'ס יא :ןכ

 א3372 .ּבנ צמ .יד ןעטֿפַאקסַא) -- אמֿפקתַא
 :ב ןטימ טצינעג .'ףירגנָא .א/טכק ,ארתּב
 "ירענגעק ,(אירטו-אלקש א ןיא) אישק עקרַאטש
 .ןזַײװַאּב עקיטנורג ףיוא טריזַאּב ,גערֿפּפָא רעש
 לָאמניײא ןיוש זיא ישַא ֿבר רֹּב רמ ןוֿפ יא יד,
 טגערֿפ ארומא ןַא -- 'ַא, ."אישק ַא ןעװעג
 הנשמ ַא ןוֿפ טינ טרעֿפטנע ןוא ןרעדנַא םעד
 ,װ ישס ,"ארֿבס זוּכמ רָאנ ,אתיירּב א רעדָא
 ,חמ יז

 ,הארתה .59 ,תו .יד {עַארסַאו -- הארתא

 יֿפױא ,ןַײז הרתמ עלאגעל סָאד .יגנונערָאװי

 ּביוא| .הריבצ ןַא טימ תוכיישּב ןיד םעד ןרעלק

 -- תודע ךרוד -- ןעװעג הרתמ ןצעמע טָאה עמ

 טלקָאשעגוצ רעדָא ,ןגיושעג טָאה רענעי ןוא

 ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןליֿפא ,ּפָאק ןטימ

 -- הריֿבע יד ןָאטעג טָאה רע ןוא ,יסע סייו

 :שוריֿפּב טגָאזעג טָאה רע ןדַײס ;רוטּפ רע זיא

 טלָאמעד ןָאט לעװ ךיא ןוא סע סייוו ךיא ,ָאי

 ן.(ּב/ו ,תוּכמ) ֿביײח רע זיא

 ןםיגיױרסע} םיי ,רעד ןגערסע} -- גתורתא
 -סורטיצ ַא ןוֿפ ןעמָאנ .0 .א/אל ,הכוסככ
 רעסיורג ַא יװ (זיא) סיוא טעז סָאװ טכורֿפ

 טָאה ;קיטסרָאש ,לעג ןיא טיוה ןַײז .ןירטיצ

 לסיּב א זיא ץקֹוע ןַײז :חיר ןעמענעגנַא ןַא

 זיא שיײלֿפ ןַײז ;קינײװעניא ףיוא ןעקנוזעגנַײא

 רעדָאי יד :ךעלרעיוז זיא םעט רעד ןוא סַײװ

 א ןעק יא רעד .ירּפ רעד ןוֿפ סיוא-גנעל זיא

 -רעּבירַא ןוא םיוּב ןֿפיױא ןּבַײלּב טַײצ עגנַאל

 .ץיה ןוא טלעק ,ןרעטעװ יילרעלּכ ןגָארט

 סָאװ (4--) םינימ העּברַא יד ןוֿפ רענייא .2

 הכרּב יד טכַאמ עמ ןוא תוּכוס םוא טמענ עמ

 טייטש 40 ,גכ ,ארקיו ןיא|} .יֿבלול תליטנ לי

 ,"םיוּב םענייש א ןוֿפ טכורֿפ , --- 'רדה ץע ירּפי

 סיוא טשטַײט (היד ,ג ,הּכוס) הנׂשמ יד .יּת

 ,סולקנוא ַײּב ךיוא ױזַא ,יא ןַא זיא סָאד וא

 .ןן"ּבמר ,ארזעדךֿבא ,ישר ,לאיזוע ןּב ןתנוי

 ןַא 'א ןַא רדה א ,'א רעלעג א ,יא רערשּכ א

 .ַאא יא רעקידלארׂשי-ץרא

 סע רעװ ,שטנעמ רענייש א רעייז .גיֿפ 3
 ,תודימ-לעּב א וצרעד ךָאנ זיא ןוא ןענרעל ןעק
 זיא ןתח רעד, .שטנעמ רעקידסחוימ ,רעלעדייא
 זיולק רעזדנוא ןיא,, ."החּפשמ רעד ןיא יא רעד
 יױזַא, ."םייא ןּבָאה רימ ,תוּכוס קידנעטש זיא
 יץרא םעד ףיוא תיּבה-לעּב םוצ שמש רעד טגָאז
 ...חרֹוא ןייק טשינ ,יא ןַא זיא'ס :דיי-לארׂשי
 רענייש א ,דַײז עמַאס ןוֿפ דיי ַא טסייה יא ןַא



 גורתא

 טקיּפיס; .חרוא רעד ,עש ,"ןיױשרַאּפ ַא ,דָיי

 ַײס ,הרוּת ַײס :רחֿבומ א 'א אזַא ךַײא ךיז

 לאומש ,"רחסמ םוצ תוֿפירח ַײס ,המכח

 ,31 יז ,1902 שטיּבָאהָארד ,השורי איד ,...ןייש

 -ַאק א יװ ,'א ןַא יװ (ּביל ,רעַײט) ןייש 9

 ַא יװ (םינּפ א) טראדעגסיוא ;'א רעריֿפ(א)ר

 יװ ןַײז טרעװ ;'א (רעקירָאיַארַאֿפ) רעטרַאדרַאֿפ

 ןצעמע ןטלַאה ;'א (רעקירָאיַארַאֿפ) רעלוסּפ א

 ךיוה) ֿבלול ַא יװ זיא רֶע ;'א ןא יװ עטַאװ ןיא

 (קיד ןוא קירעדינ| יא ןַא יװ זיא יז ,{רַאד ןוא

 עלעּבַײװ א :ןךס א| ךכס יװ ךעלרעדניק ןוא

 םעט ןֿפיוא רעּבָא ,סיוא ןייש טעז} 'א ןַא יװ

 ;'א ןַא יװ ןטיה ,'א ןַא יװ ןקעמש ;{ךעלרעיוז

 -גנאג) טגײלעגנָא ;ןיאנגל זיױלּב} 'א ןַא יװ לעג

 ןַא יװ טגיײלעגנָא ,תוּכוס ֿברע 'א ןא יװ (רַאּב

 ןטַײז עלא ןוֿפ ןטכַארטַאּב :הּכונח ףיוא יא

 יװ (טגָאז עמ יװ) םיא ַײּב זיא יז ;'א ןַא יו

 רע ,רעַײט םיא ַײּב זיא יז| יא ןטשרע ןטימ

 ןעמענ :ןטַאהעג טינ ױרֿפ ןייק ריא זיּב טָאה

 -רעּביא ןָא ןּבָאה הנותח} 'א ןדנילּב א יװ

 ,ןןשינערעלק

 טלעג עצנַאג סָאד טסַאק יא רעד, :לװֿפ ,װש

 "הכרּב יד ןעמ טכַאמ בלול (ןֿפיוא) ןרעּביא ןוא

 -רַאֿפ םעד ףיוא טכַא ןייק טינ טגייל עמ :בב)

 םלוע רעד :תולעמ ענעדיישאּב ףיוא רָאנ ,ןגעמ

 שטנעמ א יװ זיא סָאװ ןצעמע טימ ךיז טעקצַאצ

 טָאה סָאװ ןצעמע טימ יװ טרעװ רעקינייװ

 ןיא רע זַא טניימ 'א רעד, :ןתולעמ עסיורג

 יד ןעמ טכַאמ ֿבלול ןֿפױא ןוא לדנַײש סָאד

 "א ןש טנצ ּב טגָאז עמ שטָאכ, ;"הכרּב

 ןֿפױא הכרּב יד ןכַאמ ןסייהעג םימכח יד ןּבָאה

 סָאװ רעד רעלוֿפטרעװ ןַײז ןעק סע| "פלול

 עמ זַא, ;ןטרעװ ןַײז טינ ןעײטשרַאֿפ ןשטנעמ

 ;"טינ רע טשטנעּב -- 'א ןייק טינ טָאה (דִיי ַא)

 ַא טימ ןעמ טשטנעּב ,'א ןייק ָאטינ זיא'ס זַא;

 ןעמ ףרַאד ,יא ןייק טינ טָאה עמ זַא; :"עּבלוּב

 םעד טעבנגעג טסָאה, ;"ןּבָאה טינ עקשוּפ ןייק

 'א רעד, :"(ךיוא) עקשוּפ יד וצ םענ -- 'א

 ;"ךיוא םיא רַאֿפ טלעג סָאד ןוא רשּכ ןַײז ףרַאד

 טינ ןעמ ןעק תורּפּכ ןגָאלש ןוא יא ןשטנעּב ,

 ןוא יא ןא ןֿפױק חסּפ ֿברע ןֿפױל, ;"ןעמַאזוצ

 סעּפע ןָאט| "ץמח םעד ןֿפױקרַאֿפ תוּכוס ֿברע

 לװנמ ַאזַא ---, ;|ןטַײצ רעקיטכיר רעד ןיא טינ

 גורתא ?טינ סָאװרַאֿפ -- ?'א ריד ַײּב טסייה

 ןיא דיי רעד, :"םלוגו עשר דימּת הֹּתִא :טכַאמ

 ץיה סיוא טלאה ,ירּפ ענייש ַא :'א םוצ ןכילגעג

 ַא טימ ,םוטיּפ ַא טימ רָאנ רשּכ זיא ,טלעק ןוא
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 יַאילק ןיא טלקיװעגנַײא זיא ןוא ,לּפעק שידִיי

 ,"עשט
 ,'א ןוֿפ פקֿפ .ךע- ,סָא -- ?נורתא

 ןּפַאטרעד .ליא ןַא לדנתח א .5 3 ןטימ לעיצעּפס

 ענַײמ, .האיצמ עסיורג א ןֿפױק ,ליא ןא

 טושּפ ןטלאהעג ךימ ןּבָאה . . . ןרעטלערעגיווש

 טּבַײלּב עּביל ,.א .ּפ ,"עלהזוזמ א יװ ,ליא ןא יװ .

 ,עקצַאצ ַא לזַײה א, .10 יז ,1879 ענליוו ,עּביל

 יװ טגָאזעג סנייטשימ טציא ןוא -- ליא ןַא

 ,דָאהַארַאק ,ָאסרואינש לשיֿפ ,"סיוא טעז סָאד

 ,1928 ענליוו

 טלדנַאה סע רעװ .ס" ,רעד -- רעגורתא

 להק ןוֿפ תוחילש יד טָאה סע רעװ .םייא טימ

 ןַײז טֿפרַאדעג טָאה רעיא רעד .םייא ןעגנערּב וצ

 א ןעװעג זיא סע .דָיי רעכעלרע ןַא ,רערשּכ ַא

 םילישכמ ויהו, .רע'א ןַא ןַײז וצ עיגעליווירּפ

 לע הלעי אלו . . . האלהו םויהמ , . . םיּברה תא

 תנקּת' ,"ונתלהקּב רגורתאל םתוא לּבקל ֿבל

 דעו ,ןירּפלײה לארׂשי| ,ו"כּת ,יאקָארק תלהק

 1494 יז ,ה"שּת םילשורי ,תוצרַא עּברַא

 רעד, .רעמייּב -- ,רעד -- םיוּביגורתא

 יירד ןיא םיוּב|-ןטכורֿפ} א וצ ךַײלג זיא י'ּב"א

 ,טעיּפ ,"ךאז ןייא ןיא (קרי) סנירג וצ ןוא ןכאז

 רעד| זיא ׂשֹע ןגָאז איד יכילטע, .ו ,ּב ,םירוּכּב

 םורד ינוא ,ןזעוװיג םיוּב (גורתא) ןייא ןתעדה-ץע

 גורתא םעד ןמענ רּבַײװ איד שאד גהנמ רעד זיא

 ,"(אּבר אנעשוה) ןא ליטש איד ׂשיוא ןסַײר ינוא
 .ּב/ג ,הניאצ

 טלעג .1 .ן  ,רע" ,סָאד -- ט ל ע ג"גורתא

 ,םיגורתא ןֿפױקרַאֿפ םַײּב ּפָא טזייל עמ סָאװ

 :עגקעװא ןּבָאה םיאּבג יד סָאװ יג"א ןוֿפ ,

 -רימָארגָאּפ יד ןֿפלעה| קעװצ םעד וצ טקנעש

 טלעג .2 .121 יז ,8 א ,1881 ,לָאֿפִי ,"ןעט

 א ןרָאּפש .םיגורתא רעדָא גורתא ןַא ןֿפױק וצ

 ןצינ ןרַאֿפ טלעג .0 .יג""א ףיוא רעמוז ןצנַאג

 ,ּבוטש ןיא ןעגנערּב ןרַאֿפ ,גורתא (ןשלהק) םעד

 ,עקשופ-גורתא וזד -- רע טל ַא ה"גורתא

 טסַײלֿפעג ךיז טָאה דִיי רעדעי, -- ר ד ה 'א

 טינ רענעש ןעק סָאװ 'ה 'א ןַא ןעגנערּב וצ

 "א 642.  'ו ,38 ןאמ ,1887 ,לָאֿפַי ,"ןַײז

 וצ יא םעד םורא טגָארט סָאװ -- לּבַײװ

 ,הכרּב יד יז טימ טגָאז ןוא רעּבַײװ עמערָא

 -ללעּב א; -- רדוהמ 'א .רעגערטײא

 טֿפױק רעד ,הירּב רענַײֿפ א ,דבכנ א תיּבה

 ,המכח ילשמ ,אנּבודמ ֿבקעי 'ר ,!"ימ יא ןא

 .רח בומ 'א .א/אכ ,ג"רּת ענליו ,תומש

 ואו עקשוּפ .סס ,יד -- עק שו ּפ"גורתא

 גורתא

 ןענַײז סעקשוּפ ענייש יד .י'א םעד טלַאה עמ

 רעטוג טימ רעּבליז ןוֿפ ,זָאלג םענעֿפילשעג ןוֿפ

 טעּבעגסיױא זיא קינייװעניא .טעּברַא-רילעװוי

 יד .עטַאװ טימ רעדָא עשטָאלק רעכייוו טימ

 טפעװ חיר-יא רעד ןוא טקעדעגוצ זיא עקשופ

 םירֿפס טימ ךעלקנעש ענרעזעלג ,, .סיוא טינ ךיז

 רעסיוא .םילּכ ענעדלָאג ןוא ענרעּבליז טימ ןוא

 ,ץרּפ ,ַסיּפ "יא ,סעקשוּפ-םימׂשּב ,ּפמָאל-הּכונח א

 "א .103 'ז ,יָאקיצצ ,קרעװ עשיטַאמַארד

 .ד -- עלעטסעק

 "טינ טֿפיױק עמ סָאװ אזַא - ''א רעדנילּב

 ןטסַאק א ןוֿפ סיורא טמענ עמ סָאװ ,קידנקוקַאּב

 ןדנילּב א, .יא ןדנילּב א יװ ןעמענ .ףַארט ףיוא

 = "םוטיּפ םעד ןעז זומ ךיא ,טינ ךיא ףיוק יא

 אֹּב טוג ןעמ זומ הרוחס ןֿפױקנַײא םַײּב (א

 ַא ןסילש םַײּב (ּב :ךיז טניול סע יצ ןטכַארט

 ךיז ,הלּכ יד ןקוקַאּב טוג ןעמ ףרַאד ךודיש

 .לװֿפ ,םינּתוחמ יד טימ ןענעקַאּב

 -עגּפָא ןַא טימ גורתא ןַא -- 'א רעטיוט

 רעּביא ,לחומ טַײז ,טרעק , .םוטיּפ םענעכַארּב

 טגָאז ןוא ּפָארַא םוטיּפ ןטימ גורתא םעד

 ריא . . .! יוא . ..עקנילָאװַאּפ רָאנ ,'ונייחהשי

 -- !'א רעטיוט ַא . . .יא םעד טלסּפעג רימ טָאה

 רענעכַארּבעגרעטנוא ןַא טימ עטַאט רעד טגָאז

 ,'גורתא רעד' ,עש ,"עמיטש

 רע װיִא נאי :ךיא -- יא רעװעניַאי

 ןיא אנינאָאי טָאטש רעד ןוֿפ יא ןַא .מטֿפ .יא

 זַא ןטלאהעג טָאה עמ .דנַאלנכירג-ֿברעמ-ןוֿפצ

 ,רדוהמ ַא זיא יא אזַא

 -- 'א רעריֿפ(א)רַאק ,רעוּפרָאק
 םעד ןוֿפ יא ןא יא ר עני ֿפ ע ר ַא ק :ךיוא

 טָאה יא-י"א רעד זיּב .וֿפרָאק לזדניא ןשיכירג

 טנכעררַאֿפ 'א רעד טָא זיא ,ןסױטשעגסױרַא

 לרוחּב ןַײז, .רעטסעּב עמאס רעד יװ ןעוװעג

 עקַאט . , . ליא רעריֿפרַאק א !ןיסירֿפק ,ָאיא , . ,

 ,"!דניק ןדַײז א ,עלעקצַאצ א טפור עמ סָאװ

 -- ?רעריֿפרַאק א רעּבָא; ,51 'ז ,ויזירֿפ ,סוממ

 יֿפרַאק ןימ א ךָאנ --- ...עטַאט רעד טגערֿפ

 ןשיװצ !רעריֿפרַאקּבש רעריֿפרַאק א . . .!רער

 ,גורתא רעדי ,עש ,"!רעריֿפרַאק א רעריֿפרַאק

 סָאװ יא ןרעשל(שוַאק}) -- יא רעשלהק

 וצ ןעמעלַא רַאֿפ ַײרֿפ זיא ןוא להק טרעהעג

 ןשלהק ןטימ ןַײז וצ אצוי גהנמ רעד .ןשטנעּב

 עמערָא לַײװ ,קחדה-תעשּב ןענַאטשטנַא זיא יא

 ןַא ןֿפױק וצ דנַאטש ןיא ןעװעג טינ ןענַײז ןדִיי

 ןשיװצ יא ןשלהק ןטימ ןײגמורַא .יא םענעגייא

 ,רעּבַײװ עמערַא
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